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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

ε ιία επμπή μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηνίζδξ αλζχκ ημ πζμφιμν, ςξ 

θμβμηεπκζηυ θαζκυιεκμ θεζημονβεί αθεκυξ ςξ ζοκαζζεδιαηζηή δζέλμδμξ ηςκ ακενχπζκςκ 

ροπζηχκ εκηάζεςκ αθεηένμο ιε ηδ ζάηζνα ηαζ ηδκ ηαοζηζηυηδηά ημο αζηεί ημζκςκζηή 

ηνζηζηή ζηα ηαηχξ ηείιεκα ηδξ επμπήξ. Σμ πζμφιμν ζηεκά ζοκδεδειέκμ ιε ημ βέθζμ ηαζ 

ηδκ ροπαβςβία ςξ ζημζπείμ ηδξ ηαεδιενζκήξ αθθδθεπίδναζδξ ιάθθμκ ζπακίγεζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ιζα ζεζνά απυ 

ακενχπμοξ πμο δζεοηυθοκακ ηδ γςή ιμο ιε ημ παιυβεθυ ημοξ ζηδκ πμθοεηή αοηή πμνεία 

ιαεδηείαξ ηαζ ζπμοδήξ ημο πζμφιμν.  
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ζοιπανάζηαζή ηδξ ηαζ ηδ αμήεεζα πμο ιμο πανείπε υθα αοηά ηα δδιζμονβζηά πνυκζα. Θα 

ήεεθα κα εηθνάζς αηυια ηζξ εοπανζζηίεξ ιμο βζα ημκ πμθφηζιμ πνυκμ πμο αθζένςζακ 

ζηδ ιεθέηδ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο ηαζ βζα ηζξ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ ηαζ επζζδιάκζεζξ πμο 

ιμο έηακακ ηα ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ, ηδκ ηονία Αββεθζηή 

Γζακκζημπμφθμο, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα ημο Σιήιαημξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Αβςβήξ 

ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία ημο Καπμδζζηνζαημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ ηδκ ηονία 
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Θενιέξ εοπανζζηίεξ μθείθς ζηδκ μζημβέκεζά ιμο, ζηδκ αδενθή ιμο Δθέκδ, ζημ ζφγοβυ 

ιμο Ζθία, βζα ηδκ ηαηακυδζή ηαζ εενιή οπμζηήνζλή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζοκμδμζπυνμ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ πανμφζα δζαηνζαή ιεθεηά ημ πζμφιμν ζε πεκήκηα εζημκμβναθδιέκα 

ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ πενζυδμο 1990-2010, εζηζάγμκηαξ ζηδ δζενεφκδζδ ημο ηςιζημφ 

ζημζπείμο ηςκ παναηηήνςκ. Απυ ημ ζχια ηεζιέκςκ ηδξ πενζυδμο αοηήξ, ζπδιαηίζηδηακ 

ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ ιεθέηδξ ζηζξ μπμίεξ δζενεοκάηαζ δ θεζημονβία ημο πζμφιμν ιε ζηυπμ 

κα ηαηαβνάρμοιε ηζξ δζάθενεξ υρεζξ ημο θαζκμιέκμο ημο. Σα ζοβηεηνζιέκα ένβα, είκαζ 

εκδεζηηζηά ηςκ κεμηενζηχκ ηάζεςκ ηδξ πενζυδμο ιεθέηδξ, εκχ δ εειαημθμβία ημοξ είκαζ 

ειπκεοζιέκδ απυ δζάθμνα πεδία ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Ζ ιέεμδμξ ακάθοζδξ ηςκ ένβςκ 

είκαζ ιεζηηή, ηαεχξ ζοκδοάγεζ ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ιε: ηζξ εεςνίεξ ημο 

πζμφιμν, ηζξ εεςνίεξ «ιεθέηδξ ηαζ απμηάθορδξ» ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ ηαζ ηδ 

θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. Πνςηανπζηή επζδίςλδ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, είκαζ δ 

ελέηαζδ ηςκ ηεπκζηχκ πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν ηυζμ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ πνμηεζιέκμο κα ακαδείλμοιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ιέζα απυ ηδ 

δνάζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ, ακαδεζηκφμκηαξ πανάθθδθα ηζξ ζοββναθζηέξ 

ηάζεζξ ηδξ πενζυδμο 1990-2010.   

Απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ένβςκ, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ 

πζμφιμν πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιδπακζζιυξ πμο ελοπδνεηεί ηζξ ζδεμθμβζηέξ ζημπζιυηδηεξ 

ηδξ εηάζημηε αθήβδζδξ πμο εββνάθεηαζ. Χξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο απμδεζηκφμκηαζ δ 

παζβκζχδδξ θμβζηή, δ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ημο, δ ζδζυηδηα ημο κα ακαηνέπεζ 

ακαπνμκζζηζηέξ απυρεζξ ηαζ ζηενευηοπα ηαζ κα πνμηαθεί ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ηαζ 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ. ημ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια ζοκενβάγμκηαζ ελίζμο ημ θεηηζηυ 

ηείιεκμ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ, εκχ ημ πζμφιμν ζοκοθαίκεηαζ πμζηζθμηνυπςξ ιε ηζξ 

κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ πνμηεζιέκμο κα επζηεθεζηεί. Δζδζηυηενα βζα ημοξ παναηηήνεξ, 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ηυζμ ιειμκςιέκα υζμ ηαζ ζοκδοαζηζηά ιε ηζξ 

ηεπκζηέξ άιεζδξ ηαζ έιιεζδξ πανμοζίαζδξ ηςκ παναηηήνςκ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ηδξ ζοκδοαζηζηήξ πνμζέββζζδξ ηςκ εκ θυβς εεςνζχκ ιε ζημπυ ηδ 

δζενεφκδζδ ημο ηςιζημφ ηςκ παναηηήνςκ.     

 

Λέλεζξ-Κθεζδζά: Παζδζηή Λμβμηεπκία, ιζηνμαθήβδια, πζμφιμν, παναηηήνεξ, 

εζημκμβνάθδζδ, πμθοηνμπζηυηδηα, ζδεμθμβία, ζηενευηοπα, κεμηενζηυηδηα, 

ιεηαιμκηενκζζιυξ, έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ, δζαθμνεηζηυηδηα, μζημθμβία.   
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ABSTRACT 

 
The purpose of the present dissertation is tμ study the humor in fifty illustrated short 

stories of the 1990-2010 period, focusing on the exploration of the comic element found 

in characters. From the corpus of texts of this period four categories of studies were 

formed in which the function of humor is studied, aiming the recording of different 

aspects of its phenomenon. Σhe stories in question are representative of the modernist 

trends of the era, while their range of topics is inspired by various fields of contemporary 

society. A combinational approach was deemed to be the most suitable method. It 

combines the qualitative content analysis, with: theories on humor, theories on 

―characterization‖ and the function of illustration. The primary objective of the present 

dissertation is the examination of the techniques that humor employs in verbal text and in 

illustration as well in order to highlight how it works through the action of literary 

characters, highlighting at the same time the author trends of the 1990-2010 period.  

From the examination of the specific works, it is gleaned that humor is used as a 

mechanism fulfilling the ideological purposes of each narrative. Its basic functions turn 

out to be playful logic, its multilayered function, and its property to subvert outdated 

views and stereotypes, as well as to invite critical processing and reflection. To achieve 

humor, there is an equal cooperation between the verbal text and illustration, with humor 

being interwoven in diverse ways, thanks to modernist techniques. As far as characters 

are concerned, it is argued that humor is traced individually, as well as in combination 

with techniques of external description and internal representation in the creation of 

characters, which attests to the possibility of a combinatorial approach to the theories in 

question with a view to exploring the comic element of these characters. 

 

Key words: Children‘s Literature, short story, humor, characters, illustration, 

multimodality, ideology, stereotypes, modernism, post-modernism, gender identities, 

diversity, ecology. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ πανμφζα δζαηνζαή ιεθεηά ημ πζμφιμν ζε ένβα Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ελεηάγεζ ημ 

ηςιζηυ ζημζπείμ ηςκ παναηηήνςκ ζε πεκήκηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα (31 

ζηα εθθδκζηά, 19 απυ ιεηάθναζδ) πμο ηοηθμθυνδζακ ζηδκ Δθθάδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πενζυδμο 1990 έςξ 2010, ηα μπμία απμηεθμφκ ηαζ ημ ζχια ηεζιέκςκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ.    

ημπυξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ είκαζ κα ελεηάζμοιε ημ θαζκυιεκμ ημο πζμφιμν ηυζμ ζημ 

θεηηζηυ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ πνμηεζιέκμο κα ακαδείλμοιε ημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ημο ιέζα απυ ηδ δνάζδ ηςκ παναηηήνςκ ζηδκ αθήβδζδ, έηζζ υπςξ 

εββνάθεηαζ ζε ιία πμζηίθδ εειαημθμβία εζημκμβναθδιέκςκ ιζηνμαθδβήζεςκ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ εζημζαεηίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εζηζάγμοιε ζημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα, ιε 

ζημπυ κα δζενεοκήζμοιε εκδμηεζιεκζηά ηαζ ελςηεζιεκζηά ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηα ιέζα 

πμο ιεηένπμκηαζ ηα ηείιεκα ηαζ ηαηαθήβμοκ ςξ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια ζημκ 

ακαβκχζηδ.  

Ζ δζαηνζαή αοηή απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ: α) Σμ Θεςνδηζηυ ζπεηζηά ιε ηα εέιαηα, 

πζμφιμν, παναηηήνεξ, εζημκμβνάθδζδ. Σμ πνχημ ιένμξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ηεθάθαζα, 

έκα βζα ηάεε έκα απυ ηα πνμακαθενεέκηα εέιαηα ηαζ α) Σμ Δνεοκδηζηυ ζπεηζηά ιε ηα 

ένβα ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηδξ πενζυδμο 1990-2010 πμο ελεηάγμοιε ζε αοηή ηδκ 

ενβαζία. Σμ δεφηενμ ιένμξ απμηεθείηαζ απυ πέκηε ηεθάθαζα.   

Ζ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο επζπεζνμφιε ζηδ δζαηνζαή αοηή, πνμηεζιέκμο κα 

ακαδείλμοιε ηζξ δζάθμνεξ υρεζξ ημο θαζκμιέκμο ημο πζμφιμν ζηα ένβα ηδξ Παζδζηήξ 

Λμβμηεπκίαξ πμο ιαξ απαζπμθμφκ, ζοκδοάγεζ: 1) ηζξ εεςνίεξ ημο πζμφιμν, ζηζξ μπμίεξ εα 

ακαθενεμφιε ακαθοηζηά ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, 2) ηζξ εεςνίεξ «ιεθέηδξ ηαζ απμηάθορδξ» 

ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ, πμο ακαθφμοιε ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ηαζ 3) ηδ 

θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πμο πανμοζζάγμοιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ. Σα ηνία αοηά 

ηεθάθαζα ζοβηνμημφκ ημ πνχημ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ, υπςξ πνμακαθέναιε, ημ μπμίμ 

απμηεθεί ηαζ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ πμο αλζμπμζήεδηε βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ αθδβήζεςκ 

αναπείαξ θυνιαξ, ηδκ μπμία έπμοιε ζοιπενζθάαεζ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Πζμ ακαθοηζηά, ημ πνχημ ηεθάθαζμ αζπμθείηαζ ιε ηζξ εεςνίεξ ημο πζμφιμν. 

οβηεηνζιέκα, εζηζάγμοιε ζηδ εεςνία ηδξ ακςηενυηδηαξ/επζεεηζηυηδηαξ, ζηδ εεςνία ηδξ 

ροπζηήξ εηηυκςζδξ/ακαημφθζζδξ ηαζ ζηδ εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ. Δπίζδξ, ημ πνχημ 

ηεθάθαζμ, ελεηάγεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ θεζημονβίαξ ημο πζμφιμν ηαζ ηδ ζπέζδ ημο πζμφιμν 

ιε ημ βέθζμ. ηδ ζοκέπεζα, δζενεοκάηαζ ημ γήηδια ημο πζμφιμν ζε ζπέζδ ιε ηδκ 
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ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ ζε εηείκμ, ηδξ πνυζθδρήξ ημο ηαζ ηδξ έκηαλήξ ημο ηαη‘ 

επέηηαζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ζφιθςκα ιε ένεοκεξ ζηζξ μπμίεξ ακαηνέλαιε 

ηαζ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί βζ‘ αοηυ ημ ζημπυ ζε Δθθάδα ηαζ ελςηενζηυ. Δπζπνμζεέηςξ, 

ακαθφμκηαζ ηα είδδ ημο πζμφιμν, εκχ βίκεηαζ ιία ζφκημιδ ακαδνμιή ζηδκ ζζημνζηή 

ελέθζλδ ημο πζμφιμν ζημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια, ηαεχξ ηαζ ζηα ζδζαίηενά ημο 

παναηηδνζζηζηά ςξ  θμβμηεπκζηυ είδμξ.  

Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ ελεηάγεζ ημ νυθμ ημο παναηηήνα ζηδκ αθήβδζδ. Ανπζηά, βίκεηαζ 

ακαθμνά ζηδκ έκκμζα ημο παναηηήνα/ήνςα, ζηδ ζδιεζςηζηή, ζηδ ιζιδηζηή ηαζ ζηδ 

ζοκδοαζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ παναηηήνςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηοπμθμβζηή ηαζ μκημθμβζηή 

οπυζηαζή ημοξ ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ. ηδ ζοκέπεζα, ακαθφμκηαζ μζ 

ηεζιεκζηέξ πανάιεηνμζ πμο δζεοημθφκμοκ ηδ ιεθέηδ ηαζ απμηάθορδ ημο θμβμηεπκζημφ 

παναηηήνα. ε ζοκδοαζιυ ιε ηα παναπάκς, ελεηάγμκηαζ δ ζπέζδ ημο παναηηήνα ιε ηδκ 

πθμηή ηαζ δ θεζημονβία ηδξ δνάζδξ ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ πνμζχπςκ αημθμοεχκηαξ ηζξ 

ιεεμδμθμβζηέξ επζζδιάκζεζξ ηδξ Nikolajeva (2002, 2005)
1
 ηαζ μνζζιέκςκ 

ιεηαβεκέζηενςκ ιεθεηχκ [Γαανζδθίδμο (2008), Γζακκζημπμφθμο (2008)]
2
.  

Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ δζενεοκά ηδ θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. Ανπζηά, βίκεηαζ ιία 

ζφκημιδ ακαθμνά ζε θεζημονβίεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ 

αζαθίμο. Ακαθφμοιε ημ εονφ θάζια ζπέζεςκ ιεηαλφ εζηυκςκ ηαζ θέλεςκ ηαζ εζηζάγμοιε 

ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ ακαθμνζηά ιε ηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ηαζ 

πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ. ηδ ζοκέπεζα, ακαθενυιαζηε ζε ηεπκζηέξ ηαζ ζδζυηδηεξ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ βζα ημ παναηηήνα ζφιθςκα ιε ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ πμο δζενεοκμφκ 

ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ, αθθά ηαζ ηδ «βναιιαηζηή ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ».
3
 

οβηεηνζιέκα, ζηδκ μπηζηή βςκία, ζηδ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, ηαεχξ 

ηαζ ζε γδηήιαηα ηεπκμηνμπίαξ, υπςξ βναιιέξ, ζπήιαηα, πνχιαηα. Σέθμξ, ακαθενυιαζηε 

ζηζξ παναηείιεκεξ θεζημονβίεξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ.  

Σμ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ πενζθαιαάκεζ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ παζδζηχκ 

θμβμηεπκζηχκ αζαθίςκ, μζ μπμίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε εεςνήζεζξ ηαζ 

                                                           
1
 Nikolajeva, M., The Rhetoric of Characters in Children's Literature, London: Scarecrow Press, 

2002. Nikolajeva, M., Aesthetic Approaches to Children‟s Literature. An introduction, Lanham: 

The Scarecrow Press, 2005.  
2
  Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Press, 

2008. Γζακκζημπμφθμο, Α., ηδ Υχνα ηςκ Υνςιάηςκ. Σμ φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ 

Βζαθίμ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008. Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., ηδκζηυ, Υαναηηήνεξ, 

Πθμηή, Αεήκα: Ίςκ, 2011, ζζ. 72-73. 
3
 Kress, G, van Leeuwen, Th., Ζ Ακάβκςζδ ηςκ Δζηυκςκ. Ζ Γναιιαηζηή ημο Οπηζημφ πεδζαζιμφ, 

(Δπζι.), Παπαδδιδηνίμο, Φ., (Μηθ.), Κμονιεκηάθα, Γ., Αεήκα: Δπίηεκηνμ, 1996/2010. 
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πνμζεββίζεζξ πμο ιαξ απαζπυθδζακ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεζ ηδ ιεεμδμθμβία πμο εθανιυζαιε ηαηά ηδκ ακάθοζδ 

ηςκ παζδζηχκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. Σμ ζχια ηςκ ηεζιέκςκ ηδξ πενζυδμο πμο ελεηάγμοιε, 

ιαξ έδςζε ιζα ζεζνά απυ ηαηδβμνίεξ ηζξ μπμίεξ εα ακαθφζμοιε ζε ηέζζενα ηεθάθαζα, 

ζφιθςκα ιε ηδ ζοκδοαζηζηή ιέεμδμ πμο δζαιμνθχεδηε ηαζ ααζζγυιεκμζ ζηζξ ανπέξ ηδξ 

πμζμηζηήξ ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο.   

Ζ πνχηδ ηαηδβμνία αθδβδιάηςκ, ελεηάγεηαζ ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ελεηάγεζ ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο «Καημφ Λφημο» ζε είημζζ δφμ 

(10 εθθδκζηά, 12 απυ ιεηάθναζδ) ιζηνμαθδβήιαηα. Σμ έηημ ηεθάθαζμ, ελεηάγεζ ημ 

θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ «Μάβζζζαξ» ζε μηηχ ιζηνμαθδβήιαηα (6 εθθδκζηά, 2 απυ 

ιεηάθναζδ). Σμ έαδμιμ ηεθάθαζμ αθμνά ηδκ ηνίηδ ηαηδβμνία ιεθέηδξ ηαζ αζπμθείηαζ ιε 

ηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ, ζε δεηαηνία εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα (8 εθθδκζηά, 5 

απυ ιεηάθναζδ). Σμ υβδμμ ηεθάθαζμ ελεηάγεζ ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ζε επηά 

(6 εθθδκζηά, 1 απυ ιεηάθναζδ) θμβμηεπκζηά ένβα. Σέθμξ πανμοζζάγμκηαζ ηα 

ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηνζχκ ηεθαθαίςκ. Μεηά ηδ 

αζαθζμβναθία παναεέημοιε ημ πανάνηδια ιε εζηυκεξ απυ ηα ιζηνμαθδβήιαηα πμο 

ελεηάγμοιε ζηδ δζαηνζαή αοηή.    
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ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

Θεσξεηηθό 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ:  

Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ην Υηνύκνξ 

 

Σμ πνχημ ηεθάθαζμ αζπμθείηαζ ιε ημ πζμφιμν ηαζ πςνίγεηαζ ζε ηέζζενζξ εκυηδηεξ. 

ηδκ πνχηδ εκυηδηα, ακαθενυιαζηε ζε έκκμζεξ ηαζ εεςνίεξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

θαζκυιεκμ αοηυ απυ δζάθμνμοξ επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ. Ανπζηά, εα ακαθενεμφιε ζηζξ 

ιεεμδμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ημ πζμφιμν, μζ μπμίεξ είκαζ εονέςξ απμδεηηέξ. ηδ 

δεφηενδ εκυηδηα, ακαθενυιαζηε ζηα είδδ ηαζ ζηζξ ιμνθέξ πζμφιμν πμο ειθακίγμκηαζ ζημ 

εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ηαζ εα απαζπμθήζμοκ ηαζ ηδ δζηή ιαξ ελέηαζδ ζηζξ 

επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ ακάθοζδξ ημο δεφηενμο ιένμοξ. ηδκ ηνίηδ εκυηδηα, εζηζάγμοιε 

ζημ πζμφιμν ζημ πχνμ ημο εζημκμβναθδιέκμο ιζηνμαθδβήιαημξ, υπμο εα 

πανμοζζάζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ αζαθίςκ αναπείαξ θυνιαξ, πνμηεζιέκμο κα 

δζεοημθφκμοιε ηδκ ακάθοζδ ιαξ δ μπμία βίκεηαζ ζε αζαθία ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ. ηδκ 

ηέηανηδ εκυηδηα ακαθφμοιε ηζξ παζδαβςβζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πζμφιμν, πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ηδ ζπέζδ δζδαζηαθίαξ ηαζ πζμφιμν. ημπυξ ιαξ είκαζ απυ ημ πανυκ ηεθάθαζμ κα 

ηαηαθήλμοιε ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα πμο αθμνμφκ ημ πζμφιμν ηαζ εα ζοκεζζθένμοκ 

ζηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ.             

 

 

1. Σν Υηνύκνξ  

 

Σμ πζμφιμν έπεζ απαζπμθήζεζ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ Ακενςπμθμβίαξ, ηδξ Φοπμθμβίαξ, ηδξ 

Κμζκςκζμθμβίαξ, ηδξ Παζδαβςβζηήξ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζδιεζχκεηαζ ζδιακηζηή 

αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ ζημ πχνμ ηδξ Λμβμηεπκίαξ.
4
 Οζ επζζηήιεξ αοηέξ έπμοκ 

ακαπηφλεζ εεςνίεξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ, ιέζς ηςκ μπμίςκ επζδζχημοκ κα  ημ 

θςηίζμοκ πμθφπθεονα. Έπμκηαξ ςξ ημζκυ ζδιείμ ακαθμνάξ ημκ άκενςπμ, μζ εεςνίεξ 

αοηέξ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ δεδμιέκμο υηζ ηαεειία ενιδκεφεζ δζάθμνεξ πηοπέξ ημο 

απυ ηδ ζημπζά ημο εηάζημηε επζζηδιμκζημφ πχνμο. Ακ ηαζ ημ πζμφιμν απμηεθεί 

                                                           
4
 Σμ πενζμδζηυ International Journal of Humor Research, δδιμζζεφεζ άνενα πμο αθμνμφκ ηδ 

δζεεκή ιεθέηδ ηαζ ένεοκα ημο πζμφιμν απυ υθμοξ ημοξ επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ, απυ ημ μπμίμ 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ πζμφιμν απμηεθεί ακηζηείιεκμ δζενεφκδζδξ απυ ιζα ιεβάθδ βηάια 

επζζηδιχκ ιε ημζκυ πανμκμιαζηή ημκ άκενςπμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ ηζξ επζζηήιεξ: 

Ακενςπμθμβίαξ, Φοπμθμβίαξ, Φοζζμθμβίαξ, Φζθμζμθίαξ, Βζμθμβίαξ, Ηαηνζηήξ, Ηζημνίαξ, 

Κμζκςκζμθμβίαξ, Λμβμηεπκίαξ, Παζδαβςβζηήξ, Δπζζηήιεξ ηδξ Σεπκμθμβίαξ, Δζηαζηζηχκ, 

Μαεδιαηζηχκ, Γθςζζμθμβίαξ. Βθ. ζπεηζηά http://www.degruyter.com/.      
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ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, μ μνζζιυξ ημο παναιέκεζ 

αηυιδ ακμζπηυξ. Ο θυβμξ μθείθεηαζ ζηδ νεοζηή ημο θφζδ απ‘ υπμο ακηθεί ηαζ ηδκ 

μκμιαζία ημο.    

Ο υνμξ πζμφιμν πνμένπεηαζ απυ ηδκ αββθζηή θέλδ humor, δ μπμία έθηεζ ηδκ ηαηαβςβή 

ηδξ απυ ημ θαηζκζηυ humor ή umor πμο ανπζηχξ ζήιαζκε ηδκ οβναζία ηαζ ημοξ ποιμφξ 

ημο ζχιαημξ.
5
 Υνδζζιμπμζμφκηακ ηαηά ηυνμκ ζημ Μεζαίςκα ηαζ ζηδκ Ακαβέκκδζδ, 

ζηδκ πανάδμζδ ηδξ Ηππμηναηζηήξ παεμθμβίαξ ηαζ θοζζμθμβίαξ, βζα κα δδθχζεζ ηα 

ηέζζενα ααζζηά οβνά ημο ηάεε ακενχπμο (αίια, θθέβια, πμθή, ιεθαβπμθία), ηα μπμία, 

ιέζς ηςκ ζοκδοαζιχκ ημοξ, ηαεμνίγμοκ ηδ θοζζηή ηαζ δζακμδηζηή ημο ηαηάζηαζδ, ημ 

παναηηήνα ημο, ημ ιοαθυ ημο, ημ ήεμξ ημο, ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο.
6
 Ζ θέλδ «πζμφιμν» 

πέναζε ηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ιε πενίπμο ίδζα ζδιαζία ιε ηδκ αββθζηή. Ακηίζημζπα 

ιεηαθνάζηδηε ηαζ ζε άθθεξ βθχζζεξ ηαζ απέηηδζε πμθοπμίηζθεξ ζδιαζζμθμβζηέξ 

δζαααειίζεζξ, αιαθφκμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ημ πνυαθδια μνζζιμφ ημο.
7
      

Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ θέλδξ «πζμφιμν» ελεθίζζεηαζ ηαζ 

ηνμπμπμζείηαζ
8
 «απυ ηδ ιζα ημζκςκζηή/θμβμηεπκζηή πενίμδμ ζηδκ άθθδ χζηε ηα εεςνδηζηά 

ζπήιαηα μνζμεέηδζήξ ημο οπυηεζκηαζ ζοπκά ζε ακαεεχνδζδ ηαζ επακελέηαζδ».
9
 Σδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηαζ πμθοζδιία ημο υνμο εφημθα δζαπζζηχκεζ ηακείξ ιέζα απυ ηδκ 

πνμζπάεεζα μνζζιμφ ημο ηυζμ ζε ζπεηζηά ιεθεηήιαηα υζμ ηαζ ζηα θελζηά
10

 ελεηάγμκηαξ 

ηδκ εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ πμο έπεζ δμεεί απυ ημ πανεθευκ ιέπνζ ζήιενα βζα ηδκ έκκμζα 

αοηή.
11

  

                                                           
5
 Σγαθενμπμφθμο, Μ., «Υζμφιμν: Ακίπκεοζδ ηδξ Φφζδξ ηαζ ηδξ Παζδαβςβζηήξ ημο Γζάζηαζδξ», 

ζημ ΓΛ, Πενζπθακήζεζξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. Μεθεηήιαηα, Αεήκα, Αηνίηαξ, 2003, ζζ. 106-

107. 
6
 Escarpit, R., Σμ Υζμφιμν, Γαθακμφ, Η., (Μηθ.), Αεήκα: Εαπανυπμοθμξ, 1963, ζζ. 10-22. 

Λμοπαζάηδξ, Α., Γέθζμ. Ζ Καθφηενδ Θεναπεία, Αεήκα: Κέδνμξ, 2002, ζζ. 78-79.  
7
 Critchley, S., On Humour. Thinking in Action, London: Roudledge, 2002, ζζ. 71-72.φιθςκα 

ιε ημ ιεθεηδηή δ θέλδ «humo(u)r» ηαηαβνάθδηε ιε ηδ ζφβπνμκδ ζδιαζία ηδξ ζηα αββθζηά 

θελζηά πμο ηδκ εέθεζ κα είκαζ ζοκχκοιδ ιε ημ «παζβκζχδεξ» ηαζ ημ «αζηείμ» βζα πνχηδ θμνά ημ 

1682. Ζ θέλδ πέναζε ζηα αββθζηά ςξ δάκεζμ απυ ηα βαθθζηά ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ημ αββθμ-

κμνιαδζηυ «humour» ηαζ ημ ανπαίμ βαθθζηυ «humor».      
8
 Κςζηίμο, Δ., Δζζαβςβή ζηδκ Πμζδηζηή ηδξ Ακαηνμπήξ: άηζνα, Δζνςκεία, Πανςδία, Υζμφιμν, 

Αεήκα: Νεθέθδ, 2002, ζζ. 231-233.  
9
 Γναανζδθίδμο, ., «Σζηθμθυνδζδ ηαζ Υζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία», Γζα-ηείιεκα, η.12, 

Δνβαζηήνζμ οβηνζηζηήξ Γναιιαημθμβίαξ, Α.Π.Θ, 2010, ζ. 33. 
10

 ημ Λελζηυ ημο Μπαιπζκζχηδ ημ πζμφιμν μνίγεηαζ ςξ, «δ ζφθθδρδ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ ηδξ γςήξ 

απυ ηδκ αζηεία ηαζ ηςιζηή πθεονά ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ έηθναζδ αοηήξ ηδξ υρεςξ ηυζμ ζημκ 

πνμθμνζηυ υζμ ηαζ ημκ βναπηυ θυβμ ιε έλοπκμ, πκεοιαηχδδ ηνυπμ». Μπαιπζκζχηδξ, Γ., Λελζηυ ηδξ 

Νέαξ Δθθδκζηήξ, Αεήκα: Κέκηνμ Λελζθμβίαξ, 1998, ζ.1977. 
11

 Ο Ruch δζελήβαβε ιία ένεοκα ζπεηζηά ιε ημ πχξ μνίγεηαζ ημ πζμφιμν ζε δζάθμνεξ βθχζζεξ ημο 

ηυζιμο (βαθθζηά, ζηαθζηά, αββθζηά, αζζαηζηά, ανααζηά ηαζ άθθεξ). Απυ ηδκ ένεοκά ημο 

δζαπζζηχκεζ υηζ, μ υνμξ ημο πζμφιμν πνδζζιμπμζείηαζ ςξ υνμξ «μιπνέθα» πμο ακαθένεηαζ ζε υθα 
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Ζ πενζπθμηυηδηα ημο θαζκμιέκμο ακηακαηθά ιία εεςνδηζηή πμθθαπθυηδηα, εθυζμκ 

είκαζ εθάπζζηα ηα ζδιεία ζηα μπμία ζοβηθίκμοκ μζ απυρεζξ ηςκ ιεθεηδηχκ ζε ζπέζδ ιε 

ημκ μνζζιυ ημο. Έκα απ‘ αοηά ζφιθςκα ιε ηδκ Σγαθενμπμφθμο (1995), «είκαζ δ 

ζοκεζδδηή απμθοβή δζαηφπςζδξ μνζζιμφ ημο πζμφιμν».
12

   

Γζα ημ θυβμ υηζ ημ πζμφιμν πανμοζζάγεηαζ ιε πμθθέξ ιμνθέξ, πμθθαπθέξ εηθάκζεζξ 

ηαζ πμζηζθία δζαηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, παναιέκεζ εκ ιένεζ ακμζπηυ ημ γήηδια ημο 

μνζζιμφ ημο.
13

 Δίκαζ ζηεκά ζοκοθαζιέκμ ιε ηζξ έκκμζεξ ημο αζηείμο, ημο ηςιζημφ, ηδξ 

ζάηζναξ, ηδξ εζνςκείαξ, ηδξ πανςδίαξ, ιε ηζξ μπμίεξ ζοπκά ζοβπέεηαζ. πςξ παναηδνεί 

ηαζ δ Κακαηζμφθδ (1995), μοζζαζηζηή δζάηνζζδ ιεηαλφ ημοξ δεκ είκαζ εφημθμ κα βίκεζ, 

ζδζαίηενα ακάιεζα ζημ πζμφιμν ηαζ ηςιζηυ.
14

 ηδκ ίδζα δζαπίζηςζδ ηαηαθήβεζ ηαζ δ 

Σζάηςκα (2004) ζηδ δζαηνζαή ηδξ βζα ημ πζμφιμν ζδιεζχκμκηαξ υηζ, «Σα υνζα ακάιεζα 

ζε υθεξ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ δεκ είκαζ ηαευθμο ζαθή, ιε απμηέθεζια μζ υνμζ κα 

επζηαθφπημκηαζ ηαζ κα ιδκ ιπμνμφκ κα πνμζδζμνζζημφκ ιε αηνίαεζα».
15

 Παν‘ υθα αοηά, 

ημζκή εηδήθςζδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ πζμφιμν είκαζ δ αζοιααηυηδηα ηαζ δ πνυεεζδ 

πνυηθδζδξ βέθζμο.  

Ζ Κςζηίμο (2002) ζηδ ιεθέηδ ηδξ βζα ηδκ Πμζδηζηή ηδξ Ακαηνμπήξ ζημ 

ιοεζζημνδιαηζηυ ένβμ ημο Γζάκκδ ηανίιπα επζπεζνεί ιία ζζημνζηή ακαδίθδζδ ηδξ 

εηοιμθμβίαξ ημο υνμο ημο πζμφιμν ηαζ παναεέηεζ πμζηίθμοξ μνζζιμφξ πμο δυεδηακ ακά 

ημοξ αζχκεξ, ιε ζημπυ κα απμδείλεζ υηζ ηακέκαξ μνζζιυξ δεκ είκαζ θαεειέκμξ, αθθά ηαζ 

ηακέκαξ επανηήξ, εθυζμκ δεκ ιπμνεί κα ζοιπενζθάαεζ υθα ηα παναηηδνζζηζηά εκυξ υνμο 

πμο απυ ηδ ιζα πθεονά ελεθίζζεηαζ ηαζ απυ ηδκ άθθδ πθεονά πανμοζζάγεζ πμζηζθία 

εηδδθχζεςκ ηαζ ιμνθχκ. Ζ ίδζα οπμζηδνίγεζ υηζ ζημ επίπεδμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ 

οπάνπμοκ ηυζμζ μνζζιμί βζα ημ πζμφιμν υζμζ είκαζ ηαζ μζ ιεθεηδηέξ ημο ηαζ ηαηαθήβεζ 

                                                                                                                                                                             
ηα θαζκυιεκα ημο αζηείμο ή ημο ηςιζημφ. ε επζημζκςκζαηυ επίπεδμ ημ πζμφιμν μνίγεηαζ ςξ ηδκ 

ζηακυηδηα ηάπμζμο αηυιμο κα ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ κα ακηζδνά ζηα θαζκυιεκα ημο αζηείμο, αθθά 

ηαζ κα ζοκεέηεζ ηαζ κα πανάβεζ πζμοιμνζζηζηά ιδκφιαηα. Ζ μζημοιεκζηή δζάζηαζδ ημο πζμφιμν 

ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, αθμνά ζηδκ πνυζθδρδ αοημφ ςξ ηνυπμο γςήξ ηαζ ηδξ ζφκδεζήξ ημο ιε ημ 

βέθζμ ηαζ ηδ εεηζηή πθεονά ηδξ γςήξ. Ruch, W., ―Foreword and Overview. Sense of Humor: A 

new look at an old concept‖. ημ Ruch, W., (eds.), The Sense of Humor. Explorations of a 

Personality Characteristic, Humor Research 3, Berlin: De Gruyter, 2002, ζζ. 3-14.   
12

 Σγαθενμπμφθμο, Μ., Σμ Υζμφιμν ζηδκ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία (Πεγμβναθία 1970-1990), 

Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Π.Σ.Γ.Δ., Ρέεοικμ: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, 1995, ζ. 1.  
13

 Pirandello, L., Ζ Αζζεδηζηή ημο Υζμφιμν, Νηαναηθίηζα, Δ., (Μηθ., Δπζι.), Αεήκα: Πμθφηνμπμκ, 

1908/2005, ζζ. 88-90, 291. 
14

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ο Μεβάθμξ Πενίπαημξ ημο Γέθζμο. Σμ Αζηείμ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, 

Αεήκα: Έηθναζδ, 1993, ζ. 30.  
15

 Σζάηςκα, Β., Σμ Υζμφιμν ζημ Γναπηυ Αθδβδιαηζηυ Λυβμ: Γθςζζμθμβζηή Πνμζέββζζδ, 

Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Φζθμζμθζηή πμθή, Αεήκα: Δεκζηυ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ, 2004, 

ζ.10. 
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πςξ είκαζ μοημπζηυ κα πνμζπαεεί κα πενζμνίζεζ ηακείξ ιέζα ζε έκακ μνζζιυ υνμοξ, μζ 

μπμίμζ ζφιθςκα ιε ημοξ θζθμζυθμοξ μκμιάγμκηαζ «ακμζπηέξ έκκμζεξ».
16

  

Γζαπζζηχκεηαζ, θμζπυκ, υηζ ημ πνυαθδια μνζζιμφ ημο πζμφιμν εκημπίγεηαζ αθεκυξ 

ζηδκ πμζηζθία ηςκ ιμνθχκ ιε ηζξ μπμίεξ ειθακίγεηαζ αθεηένμο ζηα εηάζημηε ημζκςκζηά 

ηαζ πμθζηζζιζηά δεδμιέκα ηδξ επμπήξ πμο επζπεζνείηαζ δ ενιδκεία ημο, ηαεχξ  απμηεθεί 

ιένμξ ηδξ ζδζμζοβηναζίαξ ηαζ ηδξ ημοθημφναξ ηςκ ακενχπςκ.
17

 Ζ Σζάηςκα (2013) ζηδκ 

πνυζθαηδ ιεθέηδ ηδξ βζα ημ πζμφιμν ιεηαλφ ηςκ παναπάκς θυβςκ, πνμζεέηεζ ηαζ ημ 

―ιείγμκ‖ γήηδια ηδξ ιεηάθναζδξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ ημο πζμφιμν ηαζ ηςκ εκκμζχκ πμο 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ αοηυ ζε άθθεξ βθχζζεξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς ηαζ ζηα 

εθθδκζηά. οβηεηνζιέκα, δίκεζ παναδείβιαηα απυ ηδ ιεηάθναζδ ηςκ ένβςκ ημο  

Pirandello (1905/2005) απυ δζάθμνεξ βθχζζεξ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ ημο 

Freud (1905/2009) ακηίζημζπα. Γζαπζζηχκεζ υηζ, «ηάεε βθχζζα μνζμεεηεί ηζξ έκκμζέξ ηδξ 

ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηςκ δζηχκ ηδξ μιζθδηχκ/ηνζχκ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμο δίκμοκ 

εηείκμζ/εξ ζηζξ έκκμζεξ αοηέξ». Απμδεζηκφεζ έηζζ, «υηζ δ ιεηαθμνά ηαζ δ ζφβηνζζδ εκκμζχκ 

απυ ηδ ιία βθχζζα ζηδκ άθθδ δεκ είκαζ απθή οπυεεζδ μφηε δζαζθαθίγμοκ ηδ «ζςζηή» 

πνήζδ ημοξ ζε ηάεε βθχζζα».
18

  

Χξ εδχ ακαθενεήηαιε ζοκμπηζηά ζε ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ηαζ αθμνμφκ ηδκ 

πνμζπάεεζα μνμεέηδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ έκκμζαξ πζμφιμν. ηζξ ζφβπνμκεξ ιεθέηεξ μ 

υνμξ ηείκεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ «μιπνέθα» πμο ακαθένεηαζ ζε υθα ηα θαζκυιεκα ημο 

αζηείμο ή ημο ηςιζημφ υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα.
19

 Σδκ πνμζέββζζδ αοηή  

οζμεεημφιε ηαζ ειείξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ. Γίκεηαζ ακηζθδπηυ, θμζπυκ, υηζ 

δ πμθθαπθυηδηα ηςκ ενιδκεζχκ μθείθεηαζ ζηδκ πμζηζθία ηςκ ιμνθχκ ιε ηζξ μπμίεξ 

ειθακίγεηαζ ηαζ εκδεπμιέκςξ βζ‘ αοηυ δεκ οπάνπεζ ιζα βεκζηή εεςνία βζα ηδκ έκκμζα 

αοηή. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ δ ζογήηδζδ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο υνμο εα ζοκεπζζηεί ηαζ ζηζξ 

επυιεκεξ εκυηδηεξ ιέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ εεςνζχκ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ημκ 

μνζζιυ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημο. 
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1.1 Οη Θεσξίεο ηνπ Υηνύκνξ 

 

Καηά ηαζνμφξ, έπμοκ ζδιεζςεεί δζάθμνεξ εεςνίεξ βζα ημ πζμφιμν. Δλαζηίαξ ηδξ ζηεκήξ 

ημο ζπέζδξ ιε ημ βέθζμ εκίμηε ακαθένμκηαζ ηαζ ςξ εεςνίεξ βζα ημ βέθζμ.
20

 Λυβς ηδξ 

πμθοιμνθίαξ ημο θαζκμιέκμο έπεζ πνμζεββζζηεί απυ πμθθμφξ επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ 

(ηθζκζηήξ-βκςζηζηήξ ροπμθμβίαξ, ημζκςκζμθμβίαξ, θζθμζμθίαξ, θμβμηεπκίαξ) εέημκηαξ ςξ 

ηνζηήνζα πνμζέββζζδξ, παναιέηνμοξ πμο κα ζοκάδμοκ ιε ημκ εηάζημηε επζζηδιμκζηυ 

πχνμ πμο εηπνμζςπμφκ. Χζηυζμ, ζοβηθίκμοκ ςξ πνμξ ηα θαζκυιεκα ημο πζμφιμν πμο 

ιεθεημφκ, ηαεχξ μζ πμθοπμίηζθεξ πνμζεββίζεζξ πμο οπάνπμοκ δεκ είκαζ ηαη‘ μοζία 

ακηζθαηζηέξ ιεηαλφ ημοξ, απεκακηίαξ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ, δεδμιέκμο υηζ ηαεειζά 

επζδζχηεζ κα ενιδκεφζεζ δζαθμνεηζηέξ πηοπέξ ημο. Ακελανηήηςξ ζε πμζμ πεδίμ 

εθανιμβχκ εζηζάγεζ μ εηάζημηε ενεοκδηήξ, μζ εεςνίεξ ημο πζμφιμν απμηεθμφκ έκα εονφ 

πεδίμ ακαθμνάξ ζηδ ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο αοημφ ηαζ είκαζ απμδεηηέξ απυ υθμοξ ημοξ 

επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ, εθυζμκ εέημοκ ςξ ημζκυ πανμκμιαζηή ημκ άκενςπμ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ επζθέλαιε κα ακαθενεμφιε ζηζξ εεςνίεξ ημο πζμφιμν ιε ηνζηήνζμ ηα 

θαζκυιεκα πμο ελεηάγμοκ ηαζ υπζ ημκ επζζηδιμκζηυ πχνμ πμο ακήημοκ, δζυηζ μζ πμζηίθμζ 

πανάβμκηεξ πμο ημ πνμζδζμνίγμοκ οπμδεζηκφμοκ, ακ υπζ απαζημφκ, ιζα πμθοπνζζιαηζηή 

δζενεφκδζδ.    

Οζ πνμζεββίζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ηνεζξ βεκζηυηενεξ εεςνίεξ
21

 βζα ημ 

πζμφιμν: α) δ εεςνία ηδξ ακςηενυηδηαξ/επζεεηζηυηδηαξ, α) δ εεςνία ηδξ ροπζηήξ 

εηηυκςζδξ ηαζ β) δ βκςζηζηή εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ. Οζ εεςνίεξ αοηέξ εα 

δζεοημθφκμοκ ηδ ιεθέηδ ιαξ ηαεχξ δ ακάθοζή ημοξ ιαξ επζηνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο πζμφιμν ζηα παζδζηά αζαθία ηδξ ελέηαζήξ 

ιαξ. Δπίζδξ, εα επεηηαεμφιε ζηδ βκςζηζηυ-ακηζθδπηζηή εεςνία πνυζθδρδξ ημο πζμφιμν, 

ιε έιθαζδ ζηα ζηάδζα ακάπηολδξ ημο πζμφιμν ζηα παζδζά ιε ζημπυ κα ηαηαθήλμοιε ζηζξ 

παζδαβςβζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πζμφιμν ζηδκ εηπαίδεοζδ αθθά ηαζ ζηδ θμβμηεπκία.   
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 Σζάηςκα, Β., 2013, υ.π., ζ. 32.   
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 Ζ Cross ακαθένεηαζ ζε αοηέξ ςξ ηζξ ηνείξ ααζζηέξ εεςνίεξ βζα ημ πζμφιμν (The Three Main 

Theories of Humor). Cross, J., υ.π., ζ. 5.  
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1.1.1 Ζ Θεσξία ηεο Αλσηεξόηεηαο/Δπηζεηηθόηεηαο 

 

Ζ εεςνία ηδξ ακςηενυηδηαξ/επζεεηζηυηδηαξ (Superiority Theory) απμηεθεί ιία 

πνμζέββζζδ δ μπμία ελεηάγεζ ημ πζμφιμν ηονίςξ απυ ημζκςκζηή ζημπζά. Δλοπδνεηεί ζημ 

κα πνμζεββίζεζ ηακείξ πμθθέξ ιμνθέξ πζμφιμν πμο εκημπίγμκηαζ ζημ εζημκμβναθδιέκμ 

ιζηνμαθήβδια. Λυβς ηςκ εέζεςκ ηδξ, ενιδκεφεζ ιε εβηονυηδηα ημ πζμφιμν 

ακςηενυηδηαξ ηαζ ημ ζηαημθμβζημφ ηαζ ενςηζημφ πενζεπμιέκμο πζμφιμν (ηαιπμφ πζμφιμν) 

ηαεχξ ηαζ ηδ πμκηνμημιιέκδ θάνζα, πμο ακηζζημζπεί ζημκ ηφπμ πζμφιμν βκςζημφ ςξ 

slapstick humor.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηαιπμφ πζμφιμν αθμνά ζηδ πνήζδ «ηαηχκ» θέλεςκ 

ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο υπςξ «πζπί», «ηαηά» ή θέλεζξ ενςηζημφ πενζεπμιέκμο. Σμ 

πζμφιμν ακςηενυηδηαξ αθμνά ζηζξ ακενχπζκεξ αηοπίεξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ημ πζμφιμν 

οπενμπήξ ή οπμαάειζζδξ (απεθεοεένςζδξ επενζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ) ηαζ ηζξ ηςιζηέξ 

δοζπενείξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ πμκηνμημιιέκδ θάνζα (Slapstick humor), δζαεέηεζ ημ ζημζπείμ 

ηδξ αίαξ, ηδξ ζάηζναξ ηαζ ημο βηνμηέζημ.  

Ζ εεςνία ηδξ ακςηενυηδηαξ έθηεζ ηδκ ηαηαβςβή ηδξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Ο 

Ανζζημηέθδξ βνάθμκηαξ βζα ηδκ ηςιςδία, εέηεζ ηα εειέθζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

ακςηενυηδηαξ. φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ
22

 πμο δίδεζ πενζμνίγεζ ημ ηςιζηυ ζημζπείμ ζηα 

ακενχπζκα ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά εθαηηχιαηα πμο απμηθίκμοκ απυ ημ ζφκδεεξ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ιυκμ αοηά πμο δεκ έπμοκ πνμζαθδηζηέξ, ζμαανέξ ηαζ ιδ ακαζηνέρζιεξ 

ζοκέπεζεξ βζα ημ άημιμ πμο βίκεηαζ ακηζηείιεκμ πθεφδξ ηαζ ζπμθζαζιμφ. Με αθεηδνία ηζξ 

απυρεζξ ημο Ανζζημηέθδ, μ Hobbes (1651/1998) επζδζχηεζ κα ενιδκεφζεζ ημ ηςιζηυ 

ζημζπείμ ηαζ ημ βέθζμ. φιθςκα ιε ημκ Hobbes ημ βέθζμ είκαζ απμηέθεζια ιζαξ «λαθκζηήξ 

δυλαξ» (Sudden glory), δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφβηνζζδ ακάιεζα ζε έκα ζημζπείμ πμο 

θακενχκεζ ηδ δζηή ιαξ οπενμπή ζε ιζα «ηαηχηενδ» πνάλδ ηςκ άθθςκ ή ζε ιζα «μναηή» 

ή οπμηζεέιεκδ ακεπάνηεζα ημο άθθμο ηαζ ηδ δζαθαζκυιεκδ δζηή ιαξ ακςηενυηδηα.
23
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 ημ ένβμ ημο Πενί Πμζδηζηήξ ακαθένεζ υηζ δ ηςιςδία είκαζ «ιίιδζζξ (ακενχπςκ) ηαπεζκμηένςκ 

ιεκ, υπζ υιςξ ηαηά πακ εθάηηςια, αθθά ημο άζπδιμο ιένμοξ είκαζ ημ ηςιζηυκ. Σμ ηςιζηυκ δδθαδή 

είκαζ θάεμξ ηζ ή αζπήιζα, δ μπμία δεκ πενζέπεζ μφηε μδφκδκ, μφηε αθάαδκ, ηαεχξ έλαθκα ημ 

ηςιζηχκ πνμζςπείμκ είκαζ άζπδιμκ ή δζεζηναιιέκμκ, πςνίξ πυκμκ υιςξ». Σμ πανάεεια αοηυ 

πήνα απυ ημκ Υακζςηάηδξ, Ν., Παζδαβςβζηή ημο Υζμφιμν, Αεήκα: Πεδίμ, 2011, ζ. 59. Σμ 

πνςηυηοπμ είκαζ απυ ημ Ανζζημηέθμοξ, Πενί Πμζδηζηήξ, ΗV, 14-V1, Αεήκα: Δζηία, 1991. 
23

 Hobbes, T., Leviathan, Oxford: Oxford University Press, 1651/1998, ζζ. 38, 44-45.   
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Ο Bakhtin (1984) ζημ αζαθίμ ημο Ο Ραιπεθαί ηαζ μ Κυζιμξ ημο, ακαθένεηαζ ζημ 

ηανκαααθζηυ ζημζπείμ, ζημ βηνμηέζημ νεαθζζιυ ηαζ ζηδκ ζζημνία ημο βέθζμο.
24

 Έκα απυ 

ηα εειεθζχδδ παναηηδνζζηζηά ημο ηανκαααθζημφ ζημζπείμο είκαζ δ μζημοιεκζηή δζάζηαζδ 

ημο βέθζμο. «Ο ζαηζνίγςκ, ημο μπμίμο ημ βέθζμ είκαζ ανκδηζηυ, ημπμεεηεί ημκ εαοηυ ημο 

οπενάκς ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ζάηζνάξ ημο, ημ οπμηζιά ηαζ ιάθθμκ ημ ακηζπαεεί. Σμ 

ηανκαααθζηυ βέθζμ ηαηανβχκηαξ έκακ ηέημζμ δζαπςνζζιυ ακάιεζα ζε πενζβεθχκηεξ ηαζ 

πενζβεθυιεκμοξ, πνμτπμεέηεζ ηδκ ζζμηζιία ηαζ αβηαθζάγεζ ημοξ πάκηεξ».
25

 Σμ βέθζμ 

ζφιθςκα ιε ημκ Bakhtin, δζαεέηεζ ιία ζδζαίηενδ δφκαιδ κα θένκεζ πθδζζέζηενα έκα 

ακηζηείιεκμ, «είκαζ δ ηαηαζηνμθή ηάεε ζενανπζηήξ απυζηαζδξ». Ο Bakhtin εκηάζζεζ ημ 

βέθζμ ζηδ ζθαίνα ηδξ θασηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζανηαζιυ, έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ηαεαίνεζ ηαεεηί ορδθυ, πκεοιαηζηυ, ζδακζηυ ηαζ αθδνδιέκμ ηαζ κα ημ 

θένκεζ ζημ επίπεδμ ηδξ βδξ, ημο ακενχπμο. Ζ οπμαάειζζδ, ζφιθςκα ιε ημκ Bakhtin, 

απμηεθεί ηδ ααζζηή ανπή ημο βηνμηέζημο νεαθζζιμφ. «ε αοηή ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

πνμζβείςζδξ», βνάθεζ μ Σγζυααξ (2002), «ζοιαάθθεζ ηαίνζα ημ βέθζμ, ημ μπμίμ εκ ζοκυθς 

οπμααειίγεζ, ηάκμκηαξ ηα πνάβιαηα απηά, οθζηά ηαζ άιεζα».
26

  

φιθςκεξ ιε ηδ εεςνία ηδξ ακςηενυηδηαξ/επζεεηζηυηδηαξ είκαζ ηαζ μζ απυρεζξ ημο 

Γάθθμο θζθυζμθμο Ακνζ Μπενλυκ.
27

 Ο Μπενλυκ (1914/1998) οπμζηδνίγεζ υηζ βεθχκηαξ 

ιε ηα εθαηηχιαηα ή ηα παεήιαηα ηςκ άθθςκ επζαεααζχκμοιε ηδ δζηή ιαξ ακςηενυηδηα. 

Θεςνεί υηζ ημ βέθζμ αζηεί ημζκςκζηυ θεζημφνβδια, αθμφ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

δζαηςιχδδζδξ ηζιςνείηαζ δ ιδ πνμζανιμβή ημο αηυιμο ζηδ ζοθθμβζηή γςή θυβς 

αδζαθθαλίαξ, ιαηαζμδμλίαξ, αδνάκεζαξ ή ηαζ απνμζελίαξ. Σμ βέθζμ επζδνά ζςθνμκζζηζηά, 

θοηνςηζηά ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ εκδεπμιέκςξ ηαζ ηαπεζκςηζηά, επζδζχημκηαξ έηζζ ηδκ 

επακέκηαλδ ημο αηυιμο ζηδκ ημζκςκία. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ημ πζμφιμν είκαζ δ 

                                                           
24

 Bakthin, M., Rabelais and His World, Iswolsky, Μ., (Μηθ.),  London: Indiana University Press, 

1984, ζ. 101. 
25

 Σγζυααξ, Γ., Σμ Παθίιρδζημ ηδξ Δθθδκζηήξ Αθήβδζδξ, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 2002, ζζ. 144-145.  
26

 Σγζυααξ, Γ., 2002, υ.π., ζ. 147.  
27

 Ο Ακνί Μπενλυκ, ήηακ ελέπμοζα ιμνθή ηδξ βαθθζηήξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ ηαηά ημ ήιζζο ημο 

εζημζημφ αζχκα. Πήνε Νυιπεθ Λμβμηεπκίαξ ημ 1927 ηαζ απμηέθεζε πδβή έιπκεοζδξ βζα πμθθμφξ 

ζοββναθείξ. Μεηαλφ αοηχκ δ ελέπμοζα ζοββναθζηή θοζζμβκςιία ημο Έθθδκα ζοββναθέα Νίημο 

Καγακηγάηδ. πςξ ζδιεζχκεζ δ πακάηδ, μ Καγακηγάηδξ δδιμζίεοζε ημ ηείιεκμ ιζαξ δζάθελδξ 

ημο Μπενλυκ ζημ Γεθηίμ ημο Δηπαζδεοηζημφ Οιίθμο (2, 4 Οηη. 1912:310-334) ηαζ ιεηέθναζε ημ 

αζαθίμ ημο Σμ Γέθμζμ (1914). πακάηδ, Μ., Ο Καγακηγάηδξ ηαζ δ Παζδζηή Λμβμηεπκία. Μφεμξ ηαζ 

Ηζημνία ζηα Μοεζζημνήιαηα, Ο Μέβαξ Αθέλακδνμξ, ηα Παθάηζα ηδξ Κκςζμφ, Κφπνμξ: Gutenberg, 

2011, ζζ. 359, 361. 
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«έθθεζρδ ζοιπάεεζαξ πνμξ ημ δζαηςιςδμφιεκμ πνυζςπμ ηαζ δ ζηζβιζαία ακαζζεδζία ηδξ 

ηανδζάξ».
28

  

Ζ εεςνία ηδξ ακςηενυηδηαξ έπεζ βίκεζ ακηζηείιεκμ ελέηαζδξ ηυζμ απυ ημζκςκζμθμβζηή 

υζμ ηαζ απυ ροπμθμβζηή ζημπζά ελεθίζζμκηαξ ηαζ δζεονφκμκηαξ ηζξ ανπζηέξ θζθμζμθζηέξ 

εέζεζξ πμο ζδιεζχζαιε παναπάκς.  

Δλεηάγμκηαξ θμζπυκ ηδκ πνμηίιδζδ ηςκ παζδζχκ ζημ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, μζ 

εεςνδηζημί ηαηαθήβμοκ ζηδκ ημζκά απμδεηηή δζαπίζηςζδ υηζ ηα ιζηνά παζδζά ιπμνμφκ 

ηαζ είκαζ ζδζαίηενα ζηθδνά ιε ημ πζμφιμν ημοξ.
29

 Ο McGhee (1972) δζαπζζηχκεζ πυζμ 

πμθφ βεθάκε ηα παζδζά ιε αδοκαιίεξ ηαζ θάεδ ηςκ άθθςκ πμο ηα ίδζα ζημ ακαπηολζαηυ 

ζηάδζμ πμο ανίζημκηαζ έπμοκ οπεναεί.
30

 Ο Morreall (1983) ηαηαθήβεζ υηζ, ηα παζδζά 

εζζπνάηημοκ ιζα αλζμζδιείςηδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ βεθμζμπμίδζδ ηςκ άθθςκ.
31

 

Ηδζαίηενα, υηακ ζηυπμξ ημο πζμφιμν είκαζ μζ εκήθζηεξ. Ο Gutwirth (1993) οπμζηδνίγεζ υηζ, 

«εα πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοιε ηζξ ζημηεζκέξ δζαζηάζεζξ ημο βέθζμο, ηαζ ημ βέθζμ έπεζ ηδ δζηή 

ημο ζημηεζκή πθεονά. Πνυηεζηαζ βζα ιία εηπέιπμοζα, εθεβπυιεκδ αία».
32

 Ο Billig (2005) 

ημπμεεηεί ηδ ―βεθμζμπμίδζδ‖ ζημ επίηεκηνμ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, ηαεχξ παναηδνεί υηζ 

ημ βέθζμ ηαζ εζδζηυηενα μ θυαμξ ηδξ βεθμζμπμίδζδξ δδιζμονβεί ηδκ επζεοιία ζηα ιέθδ 

ηάεε ημζκςκίαξ, βεκζηυηενα ή μιάδαξ εζδζηυηενα, κα ιείκμοκ εκηυξ ηςκ ημζκςκζηά 

πνμζδζμνζζιέκςκ μνίςκ.
33

     

Αοημφ ημο είδμοξ πζμφιμν ανέζεζ ζδζαίηενα ζημοξ κεανμφξ ακδθίημοξ, ηαεχξ ημ βέθζμ 

θεζημονβεί ςξ ιέζμ απμθυνηζζδξ ηαηαπζεζιέκδξ επζεεηζηυηδηαξ απυ ηδκ πίεζδ πμο ημοξ 

αζημφκ μζ ιεβαθφηενμζ. Δπίζδξ, ηάεε άκενςπμξ ηαζ ζδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα παζδζά 

έπεζ δζαθμνεηζηή ακηίθδρδ ηαζ αίζεδζδ ημο πζμφιμν (sense of humor), εκχ δεδμιέκμο υηζ 

ηα παζδζά είκαζ οπυ δζαιυνθςζδ αηυιδ πνμζςπζηυηδηεξ, δεκ έπμοκ ελμζηεζςεεί κα 

δζαπεζνίγμκηαζ ηδκ επζεεηζηυηδηά ημοξ αοηή ιε ζοιααημφξ ημζκςκζηά ηνυπμοξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημοξ εκήθζηεξ μζ μπμίμζ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ εηπμθζηζζιμφ έπμοκ ιάεεζ κα 

ηδκ ελςηενζηεφμοκ ιε πζμ επζηδδεοιέκα ιέζα.  

                                                           
28

 Μπενλυκ, Α., Σμ Γέθζμ.  Γμηίιζμ βζα ηδ διαζία ημο Κςιζημφ, Σμιακάξ, Β., (Μηθ.), Αεήκα: 

Δλάκηαξ-Νήιαηα, 1998/1914, ζζ. 5, 15-30. 
29

 Palmer, J., Taking Humor Seriously, London & New York: Routledge, 1994, ζ. 103.   
30

 McGhee, P., ―On the Cognitive Origins of Incongruity Humor: Fantasy Assimilation versus 

Reality Assimilation‖, ζημ Goldstein, J., Mc Ghee, P., (eds.), The Psychology of Humor: 

Theoretical Perspectives and Empirical Issues, New York &London: Academic Press, 1972, ζζ. 

61-80.    
31

 Morreall, J., Taking Laughter Seriously, Albany: State University of New York, 1983, ζ. 9.  
32

 Gutwirth, M., Laughing Matter: An Essay on the Comic, Ithaca & London: Cornell University 

Press, 1993, ζ. 8.   
33

 Billig, M., Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour, London: Sage 

Publications, 2005, ζζ. 37-56.    
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Γζαπζζηχκεηαζ, θμζπυκ, υηζ ηυζμ απυ θζθμζμθζηήξ πνμζέββζζδξ υζμ ηαζ απυ 

ημζκςκζμθμβζηήξ-ροπμθμβζηήξ ζημπζάξ, μζ εεςνίεξ ηδξ ακςηενυηδηαξ ζοβηθίκμοκ υηζ ημ 

πζμφιμν έπεζ ηάπμζμ «ζηυπμ» ηαζ ακαδφεηαζ απυ ηδκ αδοκαιία, ηδκ απμηοπία, ηδ 

δοζιμνθία ηςκ «άθθςκ» ηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ηδξ δζηήξ ιαξ οπενμπήξ, πμο αζχκμοιε 

ζοβηνζηζηά ιε ημκ οπμηζεέιεκμ, ιδ ημζκςκζηά απμδεηηυ «Άθθμ».
 
Ο ζηυπμξ ιπμνεί κα 

είκαζ έκαξ εεζιυξ, έκαξ άκενςπμξ ή ιία ηαηάζηαζδ, εζξ αάνμξ ηςκ μπμίςκ επζδζχηεηαζ κα 

πνμηθδεεί βέθζμ
.
 ζαηζνίγμκηαξ ηδκ ακεπάνηεζα ημοξ, βεβμκυξ πμο δνα δζμνεςηζηά.

 
ηδκ 

ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ, επίζδξ, ηα ναηζζζηζημφ ηαζ ζελζζηζημφ πενζεπμιέκμο 

αζηεία. 
 

Οζ ζφβπνμκμζ θμβμηέπκεξ, έπμκηαξ επίβκςζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εέζεςκ βζα ηδκ 

ροπμθμβία ηαζ ηδ βκςζηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, βνάθμοκ αζαθία ηα μπμία ζοκάδμοκ 

ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Ζ Κακαηζμφθδ (2004) παναηδνεί υηζ ημ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ 

ανίζηεηαζ πμθφ ημκηά ζηζξ ακάβηεξ ημοξ. Δίκαζ ημ είδμξ ηςιζημφ ιε ημ μπμίμ 

εοθναίκμκηαζ πμθφ πενζζζυηενμ απυ μπμζμδήπμηε άθθμ, ηαεχξ μζ θέλεζξ «πζπί» ηαζ 

«ηαηά» ημοξ πνμηαθμφκ ελαζνεηζηή ζθανυηδηα, ακηθχκηαξ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ 

ακςηενυηδηα πμο αζζεάκμκηαζ ηαεχξ έπμοκ επζαθδεεί ζηζξ θοζζηέξ ημοξ ακάβηεξ, 

ηαηαηηχκηαξ ηεξ πανάθθδθα. 
34

 

Ζ Γζακκζημπμφθμο (2004), ζε άνενμ ηδξ βζα ημ πζμφιμν ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά 

αζαθία δζαπζζηχκεζ υηζ οπάνπεζ δζάποημ πζμφιμν αοηήξ ηδξ ιμνθήξ, ηαεχξ μζ 

εζημκμβνάθμζ ζοιπθδνχκμοκ ημ ένβμ ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ «ημθιμφκ υζα μζ θέλεζξ δεκ 

ιπμνμφκ κα πμοκ». ημ ηαιπμφ πζμφιμν πμο ηυζμ αβαπμφκ ηα παζδζά, ζδζαίηενα ημο 

ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο «εηεί υπμο ζςπαίκεζ ημ ηείιεκμ δ εζηυκα απμδεζηκφεηαζ 

θαθίζηαηδ» εζημκμβναθχκηαξ ιπακζένεξ ηαζ βζμβζυ, παζδάηζα ηαζ γςάηζα κα ηάκμοκ ηδ 

θοζζηή ημοξ ακάβηδ.
35

  

Ζ Cross (2010) μδδβείηαζ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ ημ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ απμηεθεί 

πνμαμθή εηείκςκ ηςκ αθεθχκ ζηέρεςκ ηαζ πενζπεηεζχκ ηδξ κεακίγμοζαξ δθζηίαξ ηαζ 

θμβίγεηαζ ςξ αλζμζδιείςηδ πδβή εοπανίζηδζδξ βζα ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ. Ζ 

ζοββναθέαξ δζαπζζηχκεζ ηδκ ακαπηοβιέκδ αίζεδζδ ημο επενζημφ πζμφιμν ζηα παζδζά ηαζ 

ηδκ ζηακμπμίδζδ πμο εζζπνάηημοκ απυ ηδ ―βεθμζμπμίδζδ‖ ηςκ εκδθίηςκ. Ζ κέα αοηή 
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 Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, 

ζ. 98.   
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Σμ Υζμφιμν ηδξ Δζηυκαξ ζημ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», 

Κείιεκα, η.1, Νμέιανζμξ 2004, ζζ. 1-20.  http://keimena.ece.yth.gr. 
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ηάζδ οπενααηζημφ/ακαηνεπηζημφ πζμφιμν ζοκδέεηαζ ιε ηα ζοββναθζηά εκδζαθένμκηα ημο 

θεβυιεκμο ―comic Gothic‖.
36

    

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ ιπμνεί κα 

ελεθζπεεί ζε επενζηυ-ανκδηζηυ πζμφιμν,
37

 ακάθμβα ιε ηδκ αίζεδζδ ημο πζμφιμν ημο 

δέηηδ-ακαβκχζηδ (ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ 

μπμία ζοκηεθείηαζ ημ πζμφιμν, αθ. 1.1.3, ζζ. 31-34). Σμ ζημζπείμ αοηυ απμηεθεί ημ 

ζφκδεζιμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ,  ιε ηζξ εεςνίεξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ροπζηήξ εηηυκςζδξ/ακαημφθζζδξ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ πςξ ηαηακμμφιε ηα 

θαζκυιεκα ημο πζμφιμν ηαθφηενα ιε ηδκ εζζνμή ηδξ ιζαξ εεςνίαξ ιέζα ζηδκ άθθδ.      

ηδκ επυιεκδ οπμεκυηδηα εα ακαθενεμφιε ζηδ εεςνία ηδξ ροπζηήξ εηηυκςζδξ ή 

ακαημφθζζδξ, ιε ζημπυ κα ακαδείλμοιε ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ θεζημονβίεξ πμο δζένπεηαζ 

ημ οπμηείιεκμ ςξ ακηαπυηνζζδ ζημ πζμφιμν. 

 

 

1.1.2 Ζ Φπρνινγηθή Θεσξία ηεο Φπρηθήο Δθηόλσζεο/Αλαθνύθηζεο  

 

Ζ εεςνία ηδξ ροπζηήξ εηηυκςζδξ ή ακαημφθζζδξ (Relief Theory) εζηζάγεζ ημ 

εκδζαθένμκ ηδξ ζηζξ ροπμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ ημο βέθζμο ςξ απμηέθεζια ακηαπυηνζζδξ 

(response) ζημ πζμφιμν
38

 ηαζ υπζ ζηζξ ηεπκζηέξ ή ζηδ δζαδζηαζία πμο ιεηένπεηαζ αοηυ.
39

   

Ζ πνςημπμνία ιεθέηδξ ημο πζμφιμν απυ ροπακαθοηζηή ζημπζά ακάβεηαζ ηαηά ημ 

πθείζημκ ζημκ Freud (1905, 1927) ηαζ ζηζξ ηαζκμηυιεξ εεςνίεξ ημο βφνς απυ ημκ 

                                                           
36

 Cross, J., Humor in Contemporary Junior Literature, New York & London: Routledge, 2011, 

ζζ. 9, 19-20.  Cross, J., ―Frightening and Funny: Humour in Children‘s Gothic Fiction‖, ζημ 

McGillis, R., Jackson, A., Coats, A., (eds.), The Gothic in Children‟s Literature. Haunting The 

Borders, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008, ζζ. 57-75.   
37

 Μέπνζ πνυηζκμξ μζ ένεοκεξ βζα ημ πζμφιμν εζηίαγακ ζηδ εεηζηή ημο πθεονά ηαζ θζβυηενμ ζηδκ 

ανκδηζηή. Έπεζηα απυ ζοζηδιαηζηή δζενεφκδζδ δζαπζζηχκμκηαζ μζ εεηζηέξ δζαζηάζεζξ 

(ηαηάθθδθμ πζμφιμν) μζ μπμίεξ είκαζ: α) ημ ημζκςκζηυ πζμφιμν (affiliative humor), α) ημ 

αοημελορςηζηυ (self-enhancing humor). Οζ ανκδηζηέξ δζαζηάζεζξ (ακάνιμζημ): α) επζεεηζηυ, 

επενζηυ πζμφιμν (aggressive humor), α) αοημιεζςηζηυ (self-defeating humor). Martin, R., Puhlik-

Doris, P., Larsen, G., Gray, J., Weir, K., ―Individual Differences in Uses of Humor and their 

Relation to Psychological Well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire‖, Journal 

of Research in Personality, vol. 37 (1), 2003, ζζ. 48-75.         
38

 Ζ Θεςνία ηδξ ροπζηήξ εηηυκςζδξ ακαθένεηαζ ηαζ ςξ Θεςνία ροπζηήξ ακαημφθζζδξ ή 

απμθυνηζζδξ. Χζηυζμ δε ζδιεζχκμκηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ημ ααζζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ 

εέζεςκ πμο οπμζηδνίγμοκ. 
39

 Morreall, J., The Philosophy of Laughter and Humor, Albany: State University of New York 

Press, 1987, ζζ. 6, 167-199.
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ροπζζιυ ημο ακενχπμο.
40

 Δκχ άθθμζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ εεςνίαξ αοηήξ, απμδίδμοκ ηδκ 

πνμέθεοζή ηδξ ζημ ανπαίμ δνάια ηαζ ζηδκ ροπζηή ακάηαζδ πμο δζενπυηακ μ εεαηήξ ιε 

ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηάεανζδ.
41

  

φιθςκα ιε ημκ Freud, ημ πζμφιμν απμηεθεί ηδ θφζδ ζε ιζα εζςηενζηή δζαιάπδ ημο 

ακενχπμο, ηαεχξ ζηδκ ηαεδιενζκή ημο γςή ακαβηάγεηαζ κα θεζημονβεί οπυ ηδκ πίεζδ 

πμθθχκ πενζμνζζιχκ, πνμηεζιέκμο κα ιδκ απμηθίκεζ ημζκςκζηά. Ζ ηαηαπίεζδ αοηή 

δδιζμονβεί πενίζζζα ροπζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πζμοιμνζζηζηχκ 

ιδπακζζιχκ, ηαηαθένκεζ κα παναηάιρεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ αοημφξ. 

Μέζα απυ ημ βέθζμ εηημκχκεηαζ, απμθμνηίγεηαζ αοηή δ έκηαζδ ηαζ ημ ροπμθμβζηυ 

άβπμξ πμο δδιζμονβμφκ μζ δεζημί θναβιμί ηζ έηζζ επένπεηαζ δ ηάεανζδ. Θα 

οπμζηδνίγαιε δδθαδή υηζ ημ πζμφιμν έπεζ έκα ιεηααζααζηζηυ παναηηήνα. φιθςκα ιε 

ηδκ Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο (2001), «Ο εκμπμζδηζηυξ παναηηήναξ ηςκ ηνζχκ εζδχκ ημο 

ηςιζημφ, δδθ. ημο ηςιζημφ, ημο πζμφιμν, ημο εοθομθμβήιαημξ είκαζ υηζ απμηεθμφκ ηδκ 

ηαηελμπήκ βθςζζζηή ηαζ νδημνζηή ιεηααίααζδ ηδξ θίιπζκημ». 
42 

 

φιθςκα ιε ηα ακαπηολζαηά ζηάδζα ηδξ ροπακαθοηζηήξ εεςνίαξ, ημ παζδί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ (3-7 εηχκ)
43

 δζακφεζ ημ Οζδζπυδεζμ ζφιπθεβια ή 

αθθζχξ θαθθζηυ ζηάδζμ. Έπεζ ελέθεεζ επζηοπχξ απυ ηδ θάζδ ημο πνςηηζημφ ζηαδίμο ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο ενζάιαεοζε επί ημο εθέβπμο ηςκ ζθζβηηήνςκ ημο. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ ημο εβείνεζ ζοκαζζεήιαηα ακςηενυηδηαξ/ενζάιαμο ηαεχξ έπεζ ηονζανπήζεζ ζηζξ 

θοζζηέξ ημο ακάβηεξ (ημ πανυκ ζδιείμ απμηεθεί ζφκδεζιμ ιε ηζξ εεςνίεξ ακςηενυηδηαξ). 

Παν‘ υθα αοηά ημ παζδί βκςνίγεζ υηζ μζ θέλεζξ «ηαηά» ηαζ «πζπί» δεκ είκαζ ημζκςκζηά 

απμδεηηέξ ιε απμηέθεζια κα ιδκ ημο επζηνέπεηαζ κα πακδβονίζεζ ηδ κίηδ ημο, 

δδιζμονβχκηαξ ζημκ εαοηυ ημο εκμπζηά ζοιπθέβιαηα βζα ηα ζοκαζζεήιαηα αοηά. Ζ 

ακαθενεείζα πνμζέββζζδ ιαξ επζηνέπεζ κα ενιδκεφζμοιε βζαηί ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ 

δθζηίαξ έπμοκ ζδζαίηενα έκημκδ ηδκ αίζεδζδ ημο ζηαημθμβζημφ πζμφιμν ηαζ κα 

αζηζμθμβήζμοιε ηδκ ακηίδναζή ημοξ, ημ βέθζμ  ζημ άημοζια «αςιμθμπζχκ» ή «ζπυθζςκ 

ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο».         
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Δπίζδξ, δεδμιέκμο υηζ ηα παζδζά ζ‘ αοηήκ ηδκ δθζηία δζακφμοκ ημ «Οζδζπυδεζμ 

ζφιπθεβια ή αθθζχξ θαθθζηυ ζηάδζμ» ακηζθαιαάκμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα ημο θφθμο ημοξ.
44

 Ακαηαθφπημοκ ημ ζχια ημοξ ηαζ ηα αβυνζα 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ζδζαίηενδ πνμζηυθθδζδ ζημ πνυζςπμ ηδξ ιδηέναξ, εκχ ηα ημνίηζζα 

ζημ πνυζςπμ ημο παηένα. Ζ πνμζηυθθδζδ αοηή ζφιθςκα ιε ηζξ ροπακαθοηζηέξ εεςνίεξ 

μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ  υηζ ημ αβυνζ θμαάηαζ ημκ εοκμοπζζιυ ημο απυ ημκ παηένα, εκχ ημ 

ημνίηζζ αζζεάκεηαζ υηζ έπεζ ήδδ εοκμοπζζηεί ηαζ ακαγδηά αοηυ πμο έπεζ πάζεζ ζημκ 

παηένα. Σα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παζδζχκ ζε αοηήκ δθζηία είκαζ αιθζεοιζηά πνμξ ημοξ 

βμκείξ ηαζ αοηυ ημοξ δδιζμονβεί ζοκαζζεήιαηα εκμπήξ, επζεεηζηυηδηαξ ηαζ άβπμοξ.  

Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηα πνμακαθενεέκηα ιπμνμφιε κα αζηζμθμβήζμοιε ηδ νμπή ηςκ 

παζδζχκ ζημ πζμφιμν ενςηζημφ πενζεπμιέκμο, αθθά ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ ζοββναθέςκ βζα  

παναααηζημφξ παναηηήνεξ ςξ πνςηαβςκζζηέξ ηςκ ζζημνζχκ ημοξ.  

Οζ πζμ ζφβπνμκεξ ιεθέηεξ βζα ημ πζμφιμν, παναηηδνίγμοκ ηζξ εέζεζξ ημο Freud ςξ 

δζαθςηζζηζηέξ ιεκ πενζμνζζιέκεξ δε ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ακεπανηείξ, δζυηζ 

πνμζεββίγμοκ ημ θαζκυιεκμ ημο πζμφιμν πμθφ βεκζηεοιέκα.
45

 Τπμβναιιίγεηαζ δ 

δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ένπμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηαηαπζεζιέκα ζοκαζζεήιαηα πμο 

εδνάγμκηαζ ζημ οπμζοκείδδημ. Σμ επζπείνδια αοηυ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζοκεζδδηυ, 

«ειπνυεεημ» ηακυκα παναβςβήξ πζμφιμν πμο οπμζηδνίγεζ δ βκςζηζηή εεςνία ηδξ 

αζοιααηυηδηαξ ηαζ ζοπκά πανάβεηαζ απυ επαββεθιαηίεξ ημο είδμοξ (ζοββναθείξ, 

εζημκμβνάθμοξ, δεμπμζμφξ ηαζ μφης ηαεελήξ).
46

  

Παν‘ υθα αοηά, μζ απυρεζξ ημο Freud ζπεηζηά ιε ημ αζηείμ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ 

οπμζοκείδδημ, υπςξ ηαζ ημ βέθζμ ςξ εηηυκςζδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ απυ 

ιφπζεξ ηαζ απαβμνεοιέκεξ ζηέρεζξ, αζημφκ αηυιδ ηδκ επζννμή ημοξ. Ο Latta (1999) 

ελεηάγεζ ηδκ ακηαπυηνζζδ ζημ πζμφιμν (humor response)
47

 ςξ απμηέθεζια 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ βκςζηζηήξ δζενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεςνία 

ηδξ ακαημφθζζδξ ζοκεπζημονεί ιε ηδ βκςζηζηή εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ ζημ επίπεδμ 

αοηυ. Δπίζδξ, δ εεςνία ηδξ ακαημφθζζδξ/εηηυκςζδξ ηαζ δ εεςνία ηδξ 
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46

 Davies, C., The Mirth of Nations, New Brunswick: Transaction Publishers, 2002, ζζ. 207-209.   

Morreall, J., Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, Chichester: Wiley-Blackwell, 
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ακςηενυηδηαξ/επζεεηζηυηδηαξ ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιεηαλφ ημοξ ιε ηδκ 

εκδμαημιζηή-ζοκαζζεδιαηζηή (intra-personal) ηαζ δζαπνμζςπζηή-ημζκςκζηή (inter-

personal) δζάζηαζδ ημο πζμφιμν ακηίζημζπα.  

 

 

1.1.3 Ζ Γλσζηηθή Θεσξία ηεο Αζπκβαηόηεηαο 

 

Ζ βκςζηζηή εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ (Incongruity Theory)
48

 άνπζζε κα ακαδφεηαζ 

ημ δέηαημ υβδμμ αζχκα ζηεθεπχκμκηαξ ηζξ απυρεζξ ημο Descartes, ημο Schopenhauer 

(1836) ηαζ ημο Kant (1892) βζα ημ βέθζμ. Ο Descartes πζζηεφεζ υηζ ημ βέθζμ «πνμηαθείηαζ 

απυ έκα ζμη, υηακ ειθακίγεηαζ ηάηζ απνυζιεκα ηαζ ηνίκμοιε υηζ είκαζ δζαθμνεηζηυ απυ υ,ηζ 

εα έπνεπε κα είκαζ».
49

 Ο Schopenhauer εεςνεί υηζ «αζηία ημο βέθζμο είκαζ δ λαθκζηή 

ακηίθδρδ ηδξ αζοιααηυηδηαξ ακάιεζα ζε ιζα έκκμζα ηαζ ζηα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα πμο 

έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε αοηή, ημ βέθζμ ιάθζζηα είκαζ δ έηθναζδ αοηήξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ».
50

 

Ο Kant οπμζηδνίγεζ «υηζ ημ βέθζμ ένπεηαζ απυ ιζα πνμζιμκή πμο αζθκζδίςξ ηαηαθήβεζ ζημ 

ιδδέκ».
51

 

οββεκήξ ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ εεςνδηζηέξ απυρεζξ είκαζ ηαζ δ εεςνία πμο 

δζαηφπςζε  μ Koestler (1964, 1967) ζηα ένβα ημο The Act of Creation ηαζ The Ghost in 

the Machine. Ο Koestler δζενεφκδζε ηδκ πνάλδ ηδξ Γδιζμονβίαξ ηαζ ηαηέθδλε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ηα ζημζπεία πμο απανηίγμοκ ημ Σνίπηοπμ ηδξ Γδιζμονβίαξ, είκαζ ημ 

πζμφιμν, δ επζζηδιμκζηή ακαηάθορδ ηαζ δ ηέπκδ ηαζ έπμοκ έκακ ημζκυ πανμκμιαζηή, ημκ 

μπμίμ απμηαθεί αιθζζφκδεζδ. Χξ «αιθζζφκδεζδ» μνίγεζ ηδκ ακηζπανάεεζδ δφμ ιέπνζ ηυηε 
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άζπεηςκ, αζφιααηςκ, αζφκδεηςκ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ, απυ ημ ζοκδοαζιυ 

ηςκ μπμίςκ πνμηφπηεζ ιία ζφβηνμοζδ.
52

   

   φιθςκα ιε ηα παναπάκς δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ αζοιααηυηδηα απμηεθεί ηδ βκςζηζηή 

αάζδ ημο πζμφιμν ηαζ πνμτπμεέηεζ ιία ηαηάζηαζδ, ιία ζδέα, έκα βεβμκυξ κα ένπεηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε υζα βκςνίγμοιε, ακαιέκμοιε κα αημφζμοιε ή κα δζααάζμοιε ηαζ ζε αοηυ 

πμο ηεθζηά δζαπζζηχκμοιε κα ζοιααίκεζ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, ακαηνέπμκηαζ μζ 

πνμζδμηίεξ ηςκ απμδεηηχκ ηαζ πνμηαθείηαζ αοηυ πμο ημζκχξ μκμιάγμοιε ακαηνμπή ή 

έηπθδλδ. Ζ αζοιααηυηδηα βίκεηαζ ακηζθδπηή ιέζα απυ βκςζηζηέξ δζενβαζίεξ πμο 

πνμηαθεί ημ ζημζπείμ ηδξ «έηπθδλδξ».
 53

  

Σμ βέθζμ δεκ είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα παναηηδνζζηεί ιία αζοιααηυηδηα 

ηςιζηή ή αζηεία, αθθά είκαζ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Δάκ μ δέηηδξ ημο αζηείμο 

ιδκφιαημξ δεκ ακήηεζ ζημ δεδμιέκμ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ή δεκ έπεζ ηαηαηηήζεζ ημ 

βκςζηζηυ οπυααενμ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα επζθφζεζ ημ αζηείμ ιήκοια πμο θένεζ δ 

δζαηαναπή αοηήξ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ, ηυηε δ έηπθδλδ ιπμνεί κα είκαζ ανκδηζηή. Γζ‘ αοηυ 

ιζθάιε βζα εεηζηή ή ανκδηζηή έηπθδλδ. Οζ ακηζδνάζεζξ ζε ιζα ανκδηζηή έηπθδλδ πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ αζοιααηυηδηα ιπμνεί κα είκαζ ζοκαζζεήιαηα ζφβποζδξ, 

πενζένβεζαξ, απμνίαξ, αιδπακίαξ, θυαμο, αβςκίαξ, απέπεεζαξ, πακζημφ, μίηημο, 

απμδμηζιαζίαξ ηαζ άθθα.
54

  

φιθςκα ιε ημκ Μπενλυκ (1914/1998), ημ πζμφιμν πνμτπμεέηεζ ιία έζης ηαζ 

πνμζςνζκή ζοκαζζεδιαηζηή απυζηαζδ απυ ημ ακηζηείιεκυ ημο.
55

 Ζ Κςκζηακηζκίδμο-

έιμβθμο (2001)
 

ιαξ ελδβεί, υηζ ιε ηδ δζαηαναπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ιπμνεί κα 

δδιζμονβδεμφκ ζοκαζζεήιαηα αβςκίαξ, εάκ υιςξ δ αβςκία λεπενάζεζ ηα υνζα ηδξ 

έηπθδλδξ ηυηε μ δέηηδξ δεκ εα απμθαφζεζ ηδκ αζοιααηυηδηα.
56

 Γζυηζ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ 

Morreall (1983, 2009), «δ μοζία ημο πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηδκ απυθαοζδ ηδξ 

αζοιααηυηδηαξ».
57

 Ζ εηάζημηε ακηίδναζδ ελανηάηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ ζδζμζοβηναζία ηαζ 
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ηδ δζάεεζδ (mood) αοημφ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ αζοιααηυηδηα αθθά ηαζ απυ ηζξ 

εηάζημηε ζοκεήηεξ πμο θαιαάκεζ πχνα ημ αζηείμ.  

Γζα κα ιπμνέζεζ κα απμθαφζεζ μ δέηηδξ ηδκ αζοιααηυηδηα εα πνέπεζ κα οπάνπεζ έκα 

αζθαθέξ ηαζ ηαεδζοπαζηζηυ πθαίζζμ, ςξ εββφδζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ 

ηαζ ηδξ μιαθυηδηαξ. Αοηυ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηα ιζηνά παζδζά ηα μπμία πνέπεζ κα 

αζζεάκμκηαζ υηζ δεκ ηζκδοκεφεζ δ ―αηεναζυηδηά‖ ημοξ απυ ηδκ ακαηνμπή πμο θένεζ ημ 

αζηείμ ηαζ ιπμνμφκ κα βεθάζμοκ ηαζ κα δζαζηεδάζμοκ ιε ηδκ ακαηνμπή ηςκ πνμζδμηζχκ 

ημοξ πςνίξ κα αζζεάκμκηαζ εκμπζηά ή υηζ ―απεζθμφκηαζ‖ πνμζαάθθμκηαξ ιε ημ βέθζμ ημοξ 

ημ δζαηςιςδμφιεκμ πνυζςπμ.
58

    

Ζ εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ είκαζ εονέςξ απμδεηηή ςξ ενβαθείμ δζενεφκδζδξ 

πζμοιμνζζηζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ είκαζ ζηακή κα ενιδκεφζεζ πμθθέξ ιμνθέξ ηαζ είδδ πζμφιμν 

πμο εκημπίγμκηαζ ιέζα ζημ ηείιεκμ. Ζ επζννμή ηαζ δ απήπδζή ηδξ είκαζ ανηεηά 

δζαδεδμιέκδ ζημ πχνμ ιεθέηδξ ημο πζμφιμν, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα ιέζα απυ 

ιζα ιεβάθδ βηάια ακαθμνχκ ζηδ εεςνία αοηή. Ζ Κςζηίμο (2005) παναηδνεί υηζ ιε ηδκ 

ακαημθή ημο εζημζημφ πνχημο αζχκα ημ ζδιείμ ζοκάκηδζδξ ηςκ μνζζιχκ είκαζ υηζ ζημ 

πζμφιμν οπάνπεζ πάκηα ιία ακηίθαζδ ή αζοιααηυηδηα.
59

 Χζηυζμ, δ δζαπίζηςζδ υηζ δ 

αζοιααηυηδηα ιπμνεί κα είκαζ ημοθάπζζημκ εκμπθδηζηή ςξ ακηίηηοπμξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

απμηεθεί ημ ηνςηυ ζδιείμ ηδξ. Γεδμιέκμο υηζ δ πανάιεηνμξ ηδξ έηπθδλδξ δζαδναιαηίγεζ 

μοζζαζηζηυ νυθμ ζημ πζμφιμν αζοιααηυηδηαξ, ηδκ απμδοκαιχκεζ απυ ηδκ ζηακυηδηα 

ενιδκείαξ άθθςκ πζμοιμνζζηζηχκ θαζκμιέκςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζηα παζδζηά αζαθία, 

υπςξ αοηυ ηδξ ηανζηαημφναξ ηαζ ηδξ οπεναμθήξ, ζημζπεία ηα μπμία ανίζημοκ μζ κεανμί 
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ακαβκχζηεξ ςξ ζδζαίηενα ροπαβςβζηά
.
 αοηά υιςξ δε ααζίγμκηαζ ζηδκ πανάιεηνμ ηδξ 

έηπθδλδξ χζηε κα παναηηδνζζημφκ πζμοιμνζζηζηά.
60

       

Ζ Cross (2011) ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ, έπεζ 

ζδιακηζηή εθανιμβή ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ιέζα απυ ημ ηαηαζηαζζαηυ 

πζμφιμν, ημ θεηηζηυ πζμφιμν, ημ ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ πμθθά άθθα.
61

 Χζηυζμ, 

δζαπζζηχκεζ υηζ απυ ιυκδ ηδξ ςξ ιεεμδμθμβία δεκ επανηεί. Υνεζάγεηαζ ηαζ ηδ ζοιαμθή 

ηςκ άθθςκ εεςνζχκ πνμηεζιέκμο κα οπάνλεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ ηαζ πμθφπθεονδ 

δζενεφκδζδ.
62

  

 

 

1.1.3.1 Ο Μεραληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κσκηθνύ 

 

Ζ εεςνία ηδξ αζοιααηυηδηαξ ιπμνεί κα βίκεζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηή ιέζα απυ ηδ 

εεςνία ηδξ επζημζκςκίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ πζμφιμν είκαζ απμηέθεζια εκυξ 

ηςιζημφ ιδκφιαημξ ή ενεείζιαημξ πμο θένεζ μ πμιπυξ. Σμ βέθζμ ςξ απμηέθεζια 

απυθαοζδξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ πνμηαθείηαζ υηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιεηαθμνάξ ημο 

ιδκφιαημξ πανμοζζάγεηαζ ιία ελέθζλδ ημο εέιαημξ (ακαηνμπή) εκηεθχξ δζαθμνεηζηή απυ 

ηδκ ακαιεκυιεκδ δδιζμονβχκηαξ ζοκαζζεήιαηα έηπθδλδξ.
63

 Μζα ακαηνμπή πμο ιπμνεί 

κα είκαζ είηε δ λαθκζηή είζμδμξ κέςκ δεδμιέκςκ (αηάηα) είηε έκαξ ηαζκμφνζμξ ηνυπμξ πμο 

ακαζοκηάζζεζ ηα οπάνπμκηα ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή επζημζκςκζαηά ζημζπεία ηαζ 

ακαηνέπεζ ημκ ανπζηυ πνμζακαημθζζιυ ημοξ. 

Δλεηάγμκηαξ ηα παναπάκς απυ ροπμθμβζηή ζημπζά, οπεκεοιίγμοιε υηζ μ Freud (1962) 

ελδβεί υηζ δ ζδιαζία ηδξ έηπθδλδξ βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ημ βεβμκυξ υηζ δε βεθάιε βζα 

δεφηενδ θμνά ιε ημ ίδζμ αζηείμ ή ημοθάπζζημκ υπζ ιε ηδκ ίδζα έκηαζδ ηαζ δζάνηεζα ζημ 

άημοζια ηδξ πνχηδξ θμνάξ.
64

 Ο Λαθμφιδξ (2001) παναηηδνίγεζ ημ πνμκζηυ ζδιείμ ηαηά 
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 ημ ίδζμ ζοιπέναζια ηαηαθήβμοκ ηαζ μζ Lewis, P., Comic Effects: Interdisciplinary 

Approaches to Humor in Literature, New York: State University of New York Press, 1989, ζζ. 3-

4. Davis, M., What‟s so Funny? The Comic Conception of Culture and Society, Chicago: The 

University of Chicago Press, 1993, ζζ. 6-7.  
63

 Scruton, R., ―Laughter‖, Philosophy of Laughter and Humor, (eds.), Morreall, J., Albany: State 

University of New York Press, 1987, ζζ. 156-171.  
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Βζαθζμεήηδ βζα υθμοξ, 1962, ζ. 150. 
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ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο παναηδνείηαζ δ «αθθαβή πθεφζδξ» ςξ ηνίζζιδ ζηζβιή.
65

 Ζ 

Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο (2001) ημ παναηηδνίγεζ ςξ «πέναζια» ηαζ ημ πέναζια αοηυ, 

«είκαζ ιία ηίκδζδ ζηζβιζαία πμο θεζημονβεί ςξ δζαηαναπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ηαζ δεκ 

ζηαεενμπμζείηαζ». Γζαηί δ ζηαεενμπμίδζδ απαζηεί πνμκζηή δζάνηεζα, εκχ ημ βέθζμ είκαζ 

απνμκζηυ».
66

  

φιθςκα ιε ένεοκεξ
67

 πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο 

ηςιζημφ, δζαπζζηχκεηαζ πςξ ηδκ αζοιααηυηδηα πνέπεζ κα αημθμοεεί ιία θφζδ,  ελ μο ηαζ 

εηείκδ πμο απμηαθμφκ εεςνία επίθοζδξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ (incongruity- and- resolution 

theory). Δζζδβδηήξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ είκαζ μ Shultz (1974), μ μπμίμξ ιέζα απυ 

ιία ζεζνά ειπεζνζηχκ ιεθεηχκ ζημ Πακεπζζηήιζμο McGill ακίπκεοζε υηζ δ βκςζηζηή 

αάζδ ημο πζμφιμν είκαζ ημ άημπμ/πανάδμλμ ηαζ δ επίθοζή ημο.
68

 Ο McGhee (1979) 

ελεηάγμκηαξ ημ πζμφιμν απυ ροπμημζκςκζμθμβζηή ζημπζά, παναηδνεί υηζ είκαζ ιζα 

πκεοιαηζηή ειπεζνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ ημ άημιμ ακαηαθφπηεζ αζφιααηεξ 

ζδέεξ, βεβμκυηα ή ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηζξ εηηζιά ςξ αζηείεξ ή πζμοιμνζζηζηέξ. Σμ ζφκμθμ ηςκ 

ενεοκχκ ημο ιαξ ηαηέδεζλε υηζ δ ζοκδνμιή ηδξ θακηαζίαξ απμηεθεί απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εηηίιδζδ ημο πζμφιμν ηαζ υηζ ελανηάηαζ απυ ημ ‗πενζαάθθμκ‘ ζημ 

μπμίμ ειθακίγεηαζ ημ «άημπμ».
69

 Σα ζοιπενάζιαηα αοηά ιαξ απμηαθφπημοκ ημ 

ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο ηςιζημφ, μ μπμίμξ ζηδνίγεηαζ ζημ δίπηοπμ πανάδμλμ-επίθοζδ 

ημο παναδυλμο.
70

      

Οζ εεςνδηζημί Koestler (1967) ηαζ Ziv (1984) οπμζηδνίγμοκ ημ παναπάκς ιμκηέθμ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα, μ Koestler ακηζθαιαάκεηαζ ημ πανάδμλμ ςξ οπενηείιεκδ έκκμζα, ςξ ημ 

αίηζμ πμο ηζκεί ημ πζμφιμν, ημκ πανάβμκηα ηδξ ζφβηνμοζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

αιθζζφκδεζδ δφμ αζφιααηςκ πθαζζίςκ ακαθμνάξ. Ο Ziv ηζκείηαζ ζημ ίδζμ πθαίζζμ 
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 Λαθμφιδξ, Γ., «Φοπμημζκςκζμθμβία ημο Κςιζημφ: Μζα κέα Θεχνδζδ», Σμ Βήια ηςκ 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, Σ. 6μξ, η. 30, 2001, ζ. 189-191. 
66

 Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο,  2001, υ.π. ζ. 36.  
67

 Suls, J., ―A Two-Stage Model for Appreciation of Jokes and Cartoons: An Information-

Processing Analysis‖, ζημ Goldstein, J., McGhee, P., (eds.), The Psychology of Humor: 

Theoretical Perspectives and Empirical Issues, London & New York: Academic Press, 1972. 

Suls, J., ―Cognitive and Disparagement Theories of Humour: A Theoretical and Empirical 

Synthesis‖, ζημ Chapman, A., Foot, H., (eds.), It‟s a Funny Thing, Humour, Oxford Pergamon 

Press: 1977. McGhee, P., Humor. It‟s Origin and Development, San Francisco: W. H. Freeman 

and Company, 1979.  Latta, R., The Basic Humor Process: A Cognitive – Shift Theory and the 

Case against Incongruity, Berlin & New York: De Gruyter Mouton, 1999.   
68

 Shultz, T., ―Order of Cognitive Processing in Humour Appreciation‖, Canadian Journal of 

Psychology, vol. 28 (4), 1974, ζζ. 409-420. 
69

 McGhee, P., 1979, υ.π., ζ. 6. 
70

 Σγαθενμπμφθμο, Μ.,  «Σμ Υζμφιμν ζημ πμθείμ: Θεςνία ηαζ Πνάλδ», Γζαδνμιέξ, η. 40, 1995, 

ζ. 318-322.   
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ακαθμνάξ ιε ημκ Koestler ηαζ πνμζεέηεζ πςξ ζηδ αάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηάεε 

πζμοιμνζζηζηήξ ηαηάζηαζδξ ανίζημκηαζ δ έηπθδλδ, ημ πανάδμλμ ηαζ δ ζοκημιία.
71

  

Πανυθμ πμο μζ παναπάκς πνμζεββίζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ 

ακαπηολζαηήξ ροπμθμβίαξ, ζημ μπμίμ ιμκηέθμ ζηδνίγεηαζ ηαζ δ Σγαθενμπμφθμο (1995) 

ζηδ ιεθέηδ ηδξ βζα ημ πζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, υπμο ηαζ δ ίδζα επζαεααζχκεζ ηα 

παναπάκς ζοιπενάζιαηα.
72

  

Ακαθοηζηυηενα, δ Σγαθενμπμφθμο (1995) μνίγεζ ημ πανάδμλμ ηαζ ακαθφεζ ημκ 

παναπάκς ιδπακζζιυ ςξ ελήξ: «Σμ πανάδμλμ είκαζ δ ηαοηυπνμκδ πανμοζία δφμ ή 

πενζζζυηενςκ αζφιααηςκ ζημζπείςκ (ακηζηεζιέκςκ ή βεβμκυηςκ). Σμ πανάδμλμ πνμηαθεί 

ανπζηά ζφβποζδ ζημκ αηνμαηή/ακαβκχζηδ, ηαεχξ ζοβηνμφμκηαζ δφμ αζφιααηα ζημζπεία. 

Αοηή δ ζφβποζδ μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ (ζοκαζζεδιαηζηήξ, βκςζηζηήξ). Ζ επίθοζδ 

ημο παναδυλμο, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδ ζφκεεζδ δφμ αζφιααηςκ εκκμζχκ ιε ηδκ ειθάκζζδ 

εκυξ πνμτπάνπμκημξ ζημζπείμο/πθδνμθμνίαξ μδδβεί ζηδ ιείςζδ ηδξ έκηαζδξ ηαζ ζημ 

αίζεδια ηδξ ζηακμπμίδζδξ, ηδξ εοπανίζηδζδξ, ηδξ ακαημφθζζδξ».
73

     

Χζηυζμ, ημ βέθζμ υπςξ ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς ηαζ υπςξ εα δείλμοιε ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, είκαζ επζεοιδηή αθθά υπζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ χζηε κα παναηηδνζζηεί έκα 

ηείιεκμ ή ιήκοια πζμοιμνζζηζηυ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ αζοιααηυηδηα. Πανυθμ πμο 

απμηεθεί ηδ βκςζηζηή αάζδ ημο πζμφιμν ηαζ είκαζ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ δεκ απμηεθεί 

ηαζ ηδκ πνμτπυεεζδ ζηδκ ηαηαζηεοή πζμοιμνζζηζημφ απμηεθέζιαημξ.  

 

 

1.1.3.2 Σν Υηνύκνξ θαη ην Γέιην 

 

φιθςκα ιε ημκ Freud (1962) δ ακηαπυηνζζδ ημο παζδζμφ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο, είκαζ γήηδια ―δζάεεζδξ‖ (―mood‖) ηδξ θεβυιεκδξ αίζεδζδξ 

ημο πζμφιμν (“sense of humor”). ημ οπμζοκείδδημ ημο αηυιμο είκαζ ηαηαβεβναιιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημ άημιμ κα θηάζεζ ζε ζοβηεηνζιέκα επίπεδα 
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ηαηακυδζήξ ημο, εκχ δ «αίζεδζδ ημο πζμφιμν» είκαζ πάνζζια ηαζ υπζ επίηηδηδ 

δζαδζηαζία.
74

   

O  Shultz (1976) ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα δζαηνίκεζ ηζ είκαζ πζμφιμν ηαζ ηζ υπζ εέηεζ 

ηδκ ακηίδναζδ ζημ πζμφιμν ςξ έκα ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ημκ μνζζιυ ημο. Θεςνεί υηζ 

ημ πζμφιμν πνέπεζ κα πνμηαθεί βέθζμ ή παιυβεθμ ή έζης κα έπεζ παναπεεί ιε ηδκ 

πνυεεζδ κα πνμηαθέζεζ βέθζμ ή παιυβεθμ.
75

  

Ζ Ross (1998) οπμζηδνίγεζ υηζ, «ημ πζμφιμν είκαζ έκα θαζκυιεκμ πμο ηάκεζ ηάπμζμκ κα 

βεθά ή κα παιμβεθά» ηαζ έηζζ εεςνεί ηδκ ακηίδναζδ ζημ πζμφιμν ςξ έκα ζδιακηζηυ 

πανάβμκηα βζα ημκ μνζζιυ ημο.
76

  

Ζ Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο (2001), οπμζηδνίγεζ υηζ ημ πζμφιμν ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ πμζηίθεξ ακηζδνάζεζξ. Σέημζεξ ακηζδνάζεζξ είκαζ δ πενζένβεζα, δ δνάζδ, δ 

απμνία, δ αιδπακία, δ ζφβποζδ, μ θυαμξ, δ αβςκία, μ πακζηυξ, μ μίηημξ, δ απμδμηζιαζία, 

δ απέπεεζα.
77

  

Ο Ruch (2002) δζαπζζηχκεζ υηζ ημ πζμφιμν βίκεηαζ ακηζθδπηυ ςξ δζάεεζδ ηαζ 

βεκζηυηενα ςξ ζδζυηδηα πμο πνμηαθεί βέθζμ ηαζ βζ‘ αοηυ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε άθθα 

ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά υπςξ δ δζάεεζδ, δ ζηάζδ γςήξ, δ εοθοΐα, ημ ηαθέκημ.
78

       

Ο Attardo (2003) ιεηά απυ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηαζ ένεοκα δζαπζζηχκεζ υηζ δ ζπέζδ 

ακάιεζα ζημ πζμφιμν ηαζ ζημ βέθζμ δεκ είκαζ ζοιιεηνζηή. Γδθαδή δεκ είκαζ απαναίηδημ 

ημ πζμφιμν πάκημηε κα ηαηαθήβεζ ζημ βέθζμ ή ημ βέθζμ κα είκαζ πάκημηε απμηέθεζια 

πζμοιμνζζηζηήξ πνμζπάεεζαξ.
79

  

οκεπχξ, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ηςιζηυ ζημζπείμ ιπμνεί κα ιζθήζεζ ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηα ζοκαζζεήιαηα ημο ηάεε ακενχπμο. Πυζμ ιάθθμκ ζημκ ροπζζιυ 

ημο παζδζμφ πμο είκαζ αηυιδ οπυ δζαιυνθςζδ ηα ζοκαζζεήιαηά πμο μνίγμοκ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημο, αθθά ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ημο ζε πμζηίθςκ εζδχκ ενεείζιαηα είκαζ 
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 Shultz, T.,  ―A Cognitive - Developmental Analysis of Humour‖, ζημ Chapman, A., Foot, H., 
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 Ross, A., The Language of Humor, London: Routledge, 1998, ζ. 1. 
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 Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο, Ν., Κυιζηξ ηαζ ηςιζηυ ζημζπείμ: Φοπακαθοηζηή Πνμζέββζζδ εκυξ 
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απνυαθεπηεξ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ οπάνπμοκ ηαζ δζάθμνα είδδ βέθζμο
80

 πμο ιπμνεί κα 

ζοκακηήζμοιε ζε ακενχπμοξ δζαθυνςκ δθζηζχκ ηαζ ζδζμζοβηναζίαξ αηυιδ ηαζ ακ ημ 

ηςιζηυ ιήκοια πμο θένεζ μ πμιπυξ είκαζ ίδζμ πνμξ υθμοξ ημοξ δέηηεξ.  

Γζα ημοξ θυβμοξ υηζ δ πανμφζα δζαηνζαή εζηζάγεζ ηδ ιεθέηδ ηδξ ζε αζαθία ηα μπμία 

απεοεφκμκηαζ ζε ιζηνά παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ, ζηδκ επυιεκδ 

οπμεκυηδηα εα ακαθενεμφιε ζηδ εεςνία ακάπηολδξ ημο πζμφιμν, πχξ δζαιμνθχκεηαζ ηαζ 

ελεθίζζεηαζ ζε αοηά ηα ακαβκςζηζηά ημζκά πμο ελεηάγμοιε.   

 

 

1.1.4. Ζ Θεσξία Αλάπηπμεο ηνπ Υηνύκνξ ζηα Παηδηά 

 

Σμ πζμφιμν ζφιθςκα ιε ηζξ βκςζηζηυ-ακηζθδπηζηέξ εεςνίεξ (Developmental Theories 

of Children‘s Humor) είκαζ ιία πκεοιαηζηή ειπεζνία, αθμφ δ ηαηακυδζδ ημο αζηείμο 

ενεείζιαημξ ςξ ηέημζμο, πνέπεζ κα θαιαάκεζ πχνα ιέζα ζε έκα ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιε 

ροπμθμβζηή ηαζ παζδαβςβζηή ζδιαζία. Δπμιέκςξ, ημ βέθζμ πμο πνμηφπηεζ δεκ είκαζ 

απμηέθεζια ιυκμ βκςζηζηήξ δζενβαζίαξ αθθά ηαζ ακηίδναζδ ζε δεδμιέκεξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ, ημζκςκζηέξ ελανηήζεζξ ηαζ επζννμέξ.  

Ονζζιέκεξ πανάιεηνμζ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο δέηηδ/ακαβκχζηδ ηαζ 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμδμπή ημο ιδκφιαημξ ςξ ηςιζημφ είκαζ δ ημοθημφνα, μζ ζηάζεζξ 

γςήξ ηαζ ημ ζφζηδια αλζχκ, δ εοθοΐα, δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ, δ εηηίιδζδ ημο 

ιδκφιαημξ, ηαζ άθθα. Δζηζαζιέκεξ ένεοκεξ
81

 πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί πνμξ αοηήκ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ επζαεααζχκμοκ υηζ δ ακηαπυηνζζδ ζημ πζμφιμν (humor response) είκαζ ιία 

ζηακυηδηα δ μπμία ηαθθζενβείηαζ ηαζ αεθηζχκεηαζ (learned response) ηαζ ημ παζδζηυ 

αζαθίμ απμηεθεί έκα πμθφ ηαθυ ιέζμ ελάζηδζδξ. φιθςκα ιε ημοξ Levine (1980) ηαζ 

Buckingham (1993), μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ (πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ) 

ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ ημο πζμφιμν. Με ηζξ έιθοηεξ 

δελζυηδηεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ πμο έπμοκ ηαζ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ ελμζηείςζδξ ιε ηα 

                                                           
80

 Ο Πανμίημξ ζε ιζα θζθμζμθζηή πνμζέββζζδ βζα ηα θαζκυιεκα ημο πζμφιμν, «βέθζμ, ηςιζηυ, 

ηςιςδία», ιε ζημπυ κα μνίζεζ ημ βέθζμ, κα ημ ζοζπεηίζεζ ηαζ κα ημ δζαπςνίζεζ απυ ηα άθθα 

πζμοιμνζζηζηά θαζκυιεκα ακαθένεηαζ ζε αοηυ ακαθοηζηά. οβηνζιέκα, ελεηάγεζ ημ βέθζμ ηυζμ 

απυ ημζκςκζμθμβζηή άπμρδ υζμ απυ ροπμθμβζηή ηαζ ζςιαηζηή. Μέζα απυ αοηή ηδ δζενεφκδζδ 

ηαηαθήβεζ ζηα είδδ βέθζμο. Πανμίημξ, Ν., Σμ Γέθζμ, ημ Κςιζηυ, δ Κςιςδία, Γζδαηημνζηή 

δζαηνζαή, Φζθμζμθζηή πμθή, Αεήκα: Δεκζηυ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ,1993, ζζ. 45-47. 
81

 Μεηαλφ άθθςκ αθ. εκδεζηηζηά Levine, J., ―The Clinical Use of Humour in Work with 

Children‖, ζημ McGhee, P., Chapman, A., (eds.), Children‟s Humor, Chichester: John Wiley & 

Sons, 1980, ζζ. 255-280. Buckingham, D., Children Talking Television: The Making of 

Television Literacy, London: Falmer Press, 1993, ζ. 368. 
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πμζηίθα πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ημο πζμφιμν, ιπμνμφκ κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα 

απμθαιαάκμοκ ηα δζάθμνα είδδ πμο εκημπίγμκηαζ ιέζα ζημ ιζηνμαθήβδια. Οζ Levine ηαζ 

Buckingham ηαηαθήβμοκ ακελάνηδηα ζημ ίδζμ ζοιπέναζια, υηζ δ ακηαπυηνζζδ ηςκ 

παζδζχκ ηαθθζενβείηαζ ηαζ δζδάζηεηαζ (“learned response”), εκχ ζδιακηζηή επζννμή 

αζημφκ μζ πανάιεηνμζ ηδξ κμδιμζφκδξ, ημο θφθμο, ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ 

αζςιαηζηχκ ειπεζνζχκ ημο παζδζμφ.
 

ημ ίδζμ ζοιπέναζια ηαηαθήβμοκ ηαζ δ 

Σγαθενμπμφθμο (1993) ηαζ μ Υακζςηάηδξ (2011) επζαεααζχκμκηαξ ιε ηζξ δζενεοκήζεζξ 

ημοξ ηζξ εκ θυβς εεςνίεξ ακάπηολδξ ημο πζμφιμν.
82

  

Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημο πζμφιμν, υπςξ ειθακίγμκηαζ ηαζ μνβακχκμκηαζ ιέζα ζημ 

παζδζηυ αθήβδια, έπμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ακηίηηοπμ ζηδκ ακηαπυηνζζδ ημο παζδζμφ. Σμ 

πζμφιμν δεκ είκαζ πάκηα αζηείμ, ιενζηέξ θμνέξ απεκακηίαξ είκαζ πμθφ «ζηθδνυ ηαζ 

αιείθζηημ ιε ημ εφια ημο».
83

 Γζ‘ αοηυ ιζθάιε βζα εεηζηή ηαζ ανκδηζηή ακηαπυηνζζδ ζημ 

πζμφιμν.
84

 

Ζ Cross (2011) ηάκεζ θυβμ βζα ζμαανυ („serious‟) ηαζ ιδ-ζμαανυ („non-serious‟) 

πζμφιμν. Σμ ηνζηήνζμ ιε ημ μπμίμ ηάκεζ αοηυ ημ δζαπςνζζιυ ζηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημο 

(“high and low forms of humour”) είκαζ δ ακηαπυηνζζδ. Μία απυ αοηέξ είκαζ ημ βέθζμ ηαζ 

δ δζαζηέδαζδ. Κονίςξ, υιςξ, εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ακάπηολδξ 

ηςκ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ.
85

 

 Οζ εεςνίεξ αοηέξ ελεηάγμοκ ηδκ αίζεδζδ ημο πζμφιμν (sense of humor) ηαζ πχξ 

ακαπηφζζεηαζ ζηαδζαηά ζημ παζδί πανάθθδθα ιε ηα ζοβηεηνζιέκα ηάεε θμνά επίπεδα 

βκςζηζηήξ ακάπηολδξ. Οζ ιεθέηεξ πμο έπμοκ εηπμκδεεί βζα ηδκ ακάπηολδ ημο πζμφιμν 

ζηα παζδζά ηαζ ζηεθεπχκμοκ ηζξ εέζεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ αοηήξ έπμοκ ςξ 

αθεηδνία ηα ελεθζηηζηά ζηάδζα ημο Piaget (1926/2002)
86

.  
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 Σγαθενμπμφθμο, Μ., 1993, υ.π. ζζ. 48-65, 194. ημ ίδζμ ζοιπέναζια ηαηαθήβεζ ηαζ μ 
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ηνζηήνζμ ημ είδμξ πζμφιμν ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ημο απμδέηηδ ζε ηαηάθθδθμ ηαζ ακάνιμζημ πζμφιμν.  

Υακζςηάηδξ, Ν., 2010, υ.π., ζζ. 40-42.  
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 Cross, J., υ.π., ζ. 3. 
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 α) ηάδζμ αζζεδζζμηζκδηζηήξ κμδιμζφκδξ (0-2 πνμκχκ), α) ηάδζμ ζοιαμθζηχκ θεζημονβζχκ (2-

7 εηχκ), β) οβηεηνζιέκςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ (7-11 εηχκ), δ) Αθδνδιέκςκ κμδηζηχκ 

θεζημονβζχκ (11-15 εηχκ). Γζα ημ δεφηενμ ζηάδζμ πμο απαζπμθεί ηδκ ένεοκά ιαξ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηςκ ακαβκςζηχκ, αθ. ζπεηζηά Piaget, J., The Language and Thoughts of the 

Child, Trans. Cabain, M. & R. London and New York: Routledge, 1926/2002, ζζ.50-73. Ζ 
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Οζ απυρεζξ ημο Piaget βζα ημ παζδί δζαδναιάηζζακ ζπμοδαίμ νυθμ ζηα ενεοκδηζηά 

δνχιεκα ημο εζημζημφ αζχκα, ζδζαζηένα ηδ δεηαεηία 1970-1980.
87

 Οζ απυρεζξ ημο Piaget 

βζα ηδκ παζδζηή δθζηία, ακακέςζακ ηζξ εέζεζξ ηδξ παζδμροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ ροπμ–

ημζκςκζμθμβίαξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδ θεζημονβία ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ςξ πνμξ ημκ 

ημζκςκζημπμζδηζηυ νυθμ πμο επζηεθεί.
88

  

Χζηυζμ, ιε ηδκ ακαημθή ημο εζημζημφ πνχημο αζχκα ζδιεζχεδηακ αδοκαιίεξ βφνς 

απυ ηζξ εέζεζξ ημο Piaget. οβηεηνζιέκα, μ Meyrowitz (1987) οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

ημζκςκζηή-δθζηζαηή δζαζηνςιάηςζδ πνυζααζδξ ζηδκ εκδιένςζδ (ιεηαλφ άθθςκ ζημ 

Internet ηαζ ζηδκ ηδθευναζδ), δεκ είκαζ ζαθήξ πθέμκ ηαζ δοκαηυηδηεξ πμο εεςνμφκηακ 

πνμκυιζμ ιυκμ ηςκ εκδθίηςκ δεκ ζζπφμοκ πζα ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ.
89

 Ο Alderson 

(2000) ζδιεζχκεζ υηζ ηα ζηάδζα ημο Piaget ηαηαηενιαηίγμοκ ηαζ οπμαζαάγμοκ ηα 

απμηεθέζιαηα ιζαξ ζφβπνμκδξ ιεθέηδξ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ζοιπζεζημφκ ηαζ κα 

―πςνέζμοκ‖ ζε άηαιπηα υνζα υπςξ αοηά. Ακη‘ αοημφ πνμηείκεζ κα βίκεζ ιία οπένααζδ 

ηςκ εέζεςκ ημο Piaget, πςνίξ κα αβκμμφκηαζ θοζζηά, δεδμιέκμο υηζ απμηεθμφκ ιζα 

ηαζκμηυια πνμζέββζζδ δ μπμία άκμζλε κέμοξ μνίγμκηεξ ιεθέηδξ βζα ηδκ παζδζηή δθζηία.
90

 

Ο Lee (2000) πζζηεφεζ υηζ οπάνπεζ ςξ έκα ααειυ ιία πζζηυηδηα ελέθζλδξ ηαζ ακάπηολδξ 

ημο πζμφιμν, δ μπμία ζοκάδεζ ιε ηα ελεθζηηζηά – βκςζηζηά ζηάδζα ημο Piaget, αθθά 

πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ημ άημιμ.
91

 Ζ John (2003) δζαπζζηχκεζ υηζ ηα ελεθζηηζηά ζηάδζα 

ημο Piaget εβείνμοκ πνμαθήιαηα ιε ηδκ αοζηδνή μνζμεέηδζδ ηςκ ζηαδίςκ ηαζ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ πμο ηα δζέπεζ, δδιζμονβχκηαξ ηχθοια ζηδκ ακαηνμθμδυηδζή ημοξ ιε 

κέα δεδμιέκα, ηαεχξ μ άκενςπμξ απμηεθεί ελεθίλζιμ μκ.
92
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Παηάηδξ, 2011, ζ. 29. 
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University Press, 1987, ζ. 628.    
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Philadelphia: Open University Press, 2001, ζ. 80.  
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York: Jessica Kingsley Publishers, 2003, ζ. 46.  
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φιθςκα ιε ημοξ ενεοκδηέξ
93

 Kappas (1967), McGhee (1972, 1989), Αlberghene 

(1989) ηαζ Wood (1998) δζαπζζηχκεηαζ ιία ―ελεθζζζζιυηδηα‖ ζηδκ ζηακυηδηα εηηίιδζδξ 

ηαζ ακηαπυηνζζδξ ζημ πζμφιμν απυ παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ 

απυ ιζα ζηαδζαηή επέηηαζδ ζε ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ πενζμπέξ πμο εεςνμφκηακ 

πνμζαάζζιεξ ιυκμ απυ ιεβαθφηενμοξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ΜcGhee (1979) ααζζγυιεκμξ ζηα ζηάδζα βκςζηζηήξ ακάπηολδξ 

ημο Piaget (1952) ακέθοζε ημ «ιμκηέθμ ακάπηολδξ πζμοιμνζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ» ημο 

αηυιμο. φιθςκα ιε αοηυ πνμηφπηεζ υηζ δ ακηαπυηνζζδ ζημ πζμφιμν είκαζ εέια 

ςνζιυηδηαξ, ειπεζνζχκ, βκχζεςκ ηαζ δθζηίαξ. Σμ βέθζμ είκαζ ιία επζεοιδηή ακηίδναζδ 

ζημ πζμοιμνζζηζηυ ενέεζζια ηαζ ηα πνχηα δείβιαηα πζμοιμνζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηα 

έπμοιε απυ ημ παζδί απυ ημκ πνχημ πνυκμ γςήξ ιε ημ παιυβεθμ ή ημ εθαθνυ ιεζδίαια.
94

     

 Έηζζ, δδιζμονβήεδηε ιία ηθίιαηα (ηδκ μπμία πανμοζζάγμοιε παναηάης) δ μπμία 

δζακείγεηαζ απυ υθεξ ηζξ ιμνθέξ πζμφιμν, απυ ηζξ πζμ παιδθέξ ζηζξ πζμ ρδθέξ (“high and 

low forms of humour”). Οζ ιμνθέξ μζ μπμίεξ είκαζ εφημθα εκημπίζζιεξ απυ ηα παζδζά 

πςνίξ ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα αθμνμφκ ηζξ παιδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν (low forms of humour) 

ηαζ είκαζ δ θάνζα, ημ πμκηνμημιιέκμ αζηείμ, μζ αζηείμζ παναηηήνεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ, 

ημ βηνμηέζημ ηαζ ημ ηαιπμφ πζμφιμν, εκχ υζα αθμνμφκ ζηδκ ελάζηδζδ ηςκ δελζμηήηςκ 

είκαζ μζ ορδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν (high forms of humour) υπςξ δ αζοιααηυηδηα, δ 

πανςδία, δ εζνςκεία, δ ζάηζνα, δ ιεηά-αθήβδζδ, ημ θμβμπαίβκζμ.
 95

  

Ζ Cross (2011) ζηδ ιεθέηδ ηδξ βζα ημ πζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, 

αημθμοεχκηαξ ηδκ παναπάκς ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ απμδεπυιεκδ ηδ δζάηνζζδ ζε ορδθέξ 

ηαζ παιδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν, δζαπζζηχκεζ υηζ ηα πνμακαθενεέκηα ζοιπενάζιαηα βζα ηδ 

ζδιαζία ηδξ βκςζηζηήξ ακάπηολδξ επζαεααζχκμκηαζ ηαζ ζημ πχνμ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζαπζζηχκεζ υηζ μζ παναπάκς ιμνθέξ πζμφιμν, αηυιδ ηαζ μζ πζμ 

ζφκεεηεξ ειθακίγμκηαζ ζε αζαθία βζα ιζηνά παζδζά ηαζ παναεέηεζ ιία ζενανπζηή ηθίιαηα 
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 Kappas, K., ―A Developmental Analysis of Children‘s Responses to Humor‖, ζημ Sara, I., 

(eds.), A Critical Approach to Children‟s Literature, Chicago: The University of Chicago Press, 

1967, ζζ. 67-77. McGhee, P., ―On the Cognitive Origins of Incongruity Humor: Fantasy 

Assimilation versus Reality Assimilation‖, ζημ Goldstein, J., Mc Ghee, P., (eds.), The Psychology 

of Humor: Theoretical Perspectives and Empirical Issues, New York &London: Academic Press, 

1972, ζζ. 61-80. McGhee, P., Humor and Children‟s Development: A Guide to Practical 

Applications, Hawthorn Press, 1989, ζζ. 1-27, 249-261. Alberghene, J., ―Humor in Children‘s 

Literature‖, ζημ McGhee, P., (eds.),  Humor and Children‟s Development: A Guide to Practical 

Application, London: The Haworth Press, 1989, ζζ. 233-245. Wood, D., How Children Think and 

Learn, Oxford: Blackwell, 1998, ζζ. 128-130.    
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 McGhee, P., Humor: Its Origin and Development, San Francisco: Freeman, H., & Company, 

1979, ζ. 3. 
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 Cross, J., 2011, υ.π., ζ. 10-12.  
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ελέθζλήξ ημο πζμφιμν. Δπζζδιαίκεζ, ςζηυζμ, υηζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηή, δεκ πνέπεζ κα 

εηθαιαάκεηαζ ιε απυθοημοξ υνμοξ, ηαεχξ ημ πζμφιμν ειθακίγεζ πμζηζθία εηδδθχζεςκ 

ηαζ ζοκδοαζιχκ εάκ ημ ελεηάζεζ ηακείξ εκδμ-ηεζιεκζηά ζηα παζδζηά αθδβήιαηα.
96

  

φιθςκα ιε ηδκ Cross δ ζενανπζηή ηθίιαηα ελέθζλδξ ημο πζμφιμν ζηα παζδζά ηζκείηαζ 

απυ ηζξ παιδθέξ ζηζξ ορδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν ηαζ ακαθένεζ ηζξ ελήξ:
 97

 

1) Ζ πμκηνμημιιέκδ θάνζα (Slapstick Humor), ηαηά ηδκ Cross ηαζ ημκ Alberghene 

(1989) μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ εηθαιαάκεηαζ ςξ μπηζηυ-πζμφιμν ηαζ ηδκ ημπμεεημφκ 

ζηδ παιδθυηενδ ζενανπζηή ηθίιαηα.  

2) Οζ οπενιεβέεεζξ ήνςεξ (Oversize characters) –ηανζηαημφνεξ, βηνμηέζημ
98

 ηαζ 

μπμζαδήπμηε ιμνθήξ οπεναμθή- απμηεθμφκ ζφιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ
99

 ζπμοδαία πδβή 

εοπανίζηδζδξ ηαζ δζαζηέδαζδξ βζα ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή 

ζοπκά εκηάζζμκηαζ ηαζ μζ ζηενεμηοπζημί παναηηήνεξ. 

3) ηδκ επυιεκδ εέζδ δ Cross (2011) ζοζπεηίγμκηαξ ηδ βκςζηζηή ελέθζλδ ηςκ παζδζχκ 

ιε δζαπζζηχζεζξ
100

 απυ ηδ εεςνία ηαζ ηνζηζηή ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ βζα ημ πζμφιμν, 

ηαηαηάζζεζ ημ ηαιπμφ πζμφιμν (taboo humor). (βζα ημ είδμξ αοηυ αθ. ακαθοηζηά 1.1.1, 

1.1.2, ζζ. 24-31).    

4) ηδκ ελεθζηηζηή αοηή ηθίιαηα ηαεχξ ακεααίκμοιε, ζοκακηχκηαζ ημ ηαηαζηαζζαηυ 

πζμφιμν ηαζ ημ πζμφιμν παναθυβμο, ιε ηζξ απθέξ βθςζζζηέξ ακαηνμπέξ, παζβκζχδμοξ 

θμβζηήξ ηαζ ―αθεθμφξ-ακυδημο‖ πενζεπμιέκμο, πμο λαθκζάγμοκ εοπάνζζηα ηα ιζηνά 

παζδζά (nonsense humor). Ζ ηαηδβμνία αοηή απμηεθεί ημ πθαηφζηαθμ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ 

ημ ηαηχθθζ δζέθεοζδξ ζηζξ πζμ ζφκεεηεξ ηαζ ορδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν, μζ μπμίεξ είκαζ ημ 

θμβμπαίβκζμ, ημ πκεφια, δ ζάηζνα, δ εζνςκεία ηαζ δ πανςδία. ηδκ ημνοθή ηδξ ηθίιαηαξ, 

επίζδξ, ακήημοκ δ αζοιααηυηδηα ηαζ μζ ιεηα-αθδβήζεζξ. Σζξ ιμνθέξ αοηέξ είκαζ ζε εέζδ 

κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηα ιζηνά παζδζά έπεζηα απυ εκαζπυθδζδ ηαζ ελάζηδζδ. φιθςκα ιε 

ηζξ ζπεηζηέξ ένεοκεξ
101

 πμο ζηεθεπχκμοκ ηζξ εεςνίεξ ακάπηολδξ ημο πζμφιμν, βζα ηζξ 
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 Γζα ημ βηνμηέζημ αθ. ακαθοηζηά Thomson, P., The Grotesque, London: Methuen, 1972.  Siegel, 

R., ―The Little Boy Who Drops His Pants in a Crowd: Tomi Ungerer‘s Art of the Comic 

Grotesque‖, The Lion and the Unicorn, vol. 1 (1), 1977, ζζ. 26-27.  
100

 Jalongo, R., ―Children‘s Literature: There‘s Some Sense to Each Humor‖, Childhood 

Education, vol. 62 (2), 1985, ζζ. 109-114. 
101

 Μεηαλφ άθθςκ, Shultz, T., Robillard, J., ―The Development of Linguistic Humour in Children: 

Incongruity through Rule Violation‖, ζημ McGhee, P., Chapman, A., (eds.), Children‟s Humour, 

Chichester: John Wiley & Son, 1976, ζζ. 59-90. Anderson, C., Apseloff, M., Nonsense Literature 

for Children: Aesop to Seuss, Hamden, CT: Library Professional Publication, 1989.  



43 

 

ορδθέξ ιμνθέξ ημο απαζημφκηαζ απυ ηα παζδζά εηείκεξ μζ βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ, ιε 

ζοκμδά ενεείζιαηα ηα μπμία υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ανπίγμοκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα κα 

εββνάθμκηαζ ζηα ηείιεκα ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ιε δζάθμνμοξ ιεηαιμκηένκμοξ 

ηνυπμοξ,
102

 θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ ζδεαηυ ακαβκχζηδ – παζδί έπμκηαξ ςξ ζηυπμ κα 

θεζημονβήζμοκ πζμοιμνζζηζηά ηαηά ηδκ πνυζθδρή ημοξ απυ ηα παζδζηά ημζκά.   

Ο McGillis (2002) δζαπζζηχκεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ ιεηαιμκηένκα ζφθθδρδ ηδξ 

Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, δ αίζεδζδ ημο πζμφιμν πμζηίθθεζ ζηα ιζηνά παζδζά ακάθμβα ιε 

ημκ ηυπμ πμο ζοκηεθείηαζ δ ακάβκςζδ, ηδ πνμκζηή ζηζβιή, ηδ δζάεεζδ, ηδκ δθζηία ηαζ ηδκ 

πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ πμο ανίζημκηαζ. ε ιζα δεδμιέκδ θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ ιπμνεί κα 

ανέζημκηαζ ζημ ζηθδνυ ηαζ πμκηνμημιιέκμ πζμφιμν (παιδθέξ ιμνθέξ), ζε ηάπμζεξ άθθεξ 

ζε πζμ ορδθέξ ιμνθέξ ή ηαζ ημ ακηίεεημ. Δπίζδξ, βζα ημοξ θυβμοξ πμο εα επζζδιάκμοιε 

ηαζ παναηάης μζ ζοββναθείξ ηαζ μζ εζημκμβνάθμζ επζθέβμοκ ζηα αζαθία ημοξ κα οπάνπμοκ 

πμζηίθα είδδ πζμφιμν, δζυηζ ημ κεμηενζηυ ηαζ ιεηακεμηενζηυ παζδζηυ αζαθίμ είκαζ είδμξ 

δζα-δθζηζαηυ ηαζ πμθοηνμπζηυ. Με αοηυ επζδζχηεηαζ δ δζαδναζηζηή ηαζ ζοιιεημπζηή 

ακάβκςζδ ηςκ βμκέςκ, υπζ ιυκμ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ αθθά ηαζ βζα 

ηδ δζηή ημοξ εοπανίζηδζδ.
103

 

φιθςκα ιε ηζξ εεςνίεξ πμο ακαθέναιε ηαζ ηζξ μπμίεξ εφζημπα απμηαθεί μ Billig 

(2005), «ικδιεζχδεζξ εεςνδηζηέξ παναδυζεζξ πνμξ ηαηακυδζδ ημο πζμφιμν»,
104

 

δζαπζζηχκεηαζ λεηάεανα υηζ πνμηεζιέκμο κα πνμζεββίζμοιε ημ θαζκυιεκμ ημο πζμφιμν 

πνεζάγεηαζ δ ζοιαμθή υθςκ ηςκ εεςνζχκ. Δπίζδξ, δεδμιέκμο ηδξ νεοζηήξ θφζδξ ημο 

πζμφιμν ηάκμοιε θυβμ βζα πνμζέββζζδ ηαζ υπζ βζα δμβιαηζημφξ μνζζιμφξ ηαζ ιμκμθζεζηά 

ζοιπενάζιαηα. Δλαζηίαξ ημο «αθμνζζηζημφ» ημο παναηηήνα, υπςξ έπμοκ επζζδιάκεζ 

ιεθεηδηέξ πμο έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ εέια,  εθθμπεφμοκ ηίκδοκμζ. Γζυηζ, υπςξ βνάθεζ μ 

Presber, «Υζμφιμν είκαζ αοηυ πμο δεκ έπεζξ ιυθζξ ημ μνίζεζξ».
105

 

ηδ ζοκέπεζα εα πανμοζζάζμοιε ηζξ ηεζιεκζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο πζμφιμν πμο έπμοκ 

ηφπεζ εθανιμβχκ, ιεηαλφ άθθςκ πεδίςκ δζενεφκδζδξ, ηαζ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ιε 
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ζημπυ κα πανμοζζάζμοιε ημκ ηνυπμ πνμζέββζζήξ ημο ζηα ιζηνμαθδβήιαηα ηζξ ελέηαζήξ 

ιαξ. 

 

 

1.1.5 Κεηκεληθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ Υηνύκνξ  

 

Πνμηεζιέκμο κα επζηεθεζηεί ημ πζμφιμν ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ δ «βθχζζα», 

ζφιθςκα ιε ηζξ πανακμήζεζξ, πανελδβήζεζξ ή ηδκ ηεπκζηή ηδξ αζοκεκκμδζίαξ πμο 

δδιζμονβείηαζ ακάιεζα ζε δομ ή πενζζζυηενμοξ ζοκμιζθδηέξ, ακαθμνζηά ιε ηδ 

δζαθμνεηζηή πνήζδ ηδξ. Ο Stephens ακαθένεζ υηζ, «ημ πζμφιμν πανάβεηαζ απυ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ αοεαίνεηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηα ζδιεία ηαζ ζηα πνάβιαηα ή ζηζξ πνάλεζξ, 

ηαζ ηονίςξ ηςκ αζηαεεζχκ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ υηακ μζ ζδιαζίεξ μθζζεαίκμοκ, 

πμθθαπθαζζάγμκηαζ ή αθθάγμοκ».
106

  

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ εεςνίεξ βζα ημ πζμφιμν, πνμηφπηεζ ιία ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

εζδχκ ημο, ακάθμβα ιε ηδκ «πενζμπή εηθμνάξ», ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δζαηνίκεηαζ ζε 

ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν ηαζ ζε θεηηζηυ.
107

  

Ο Attardo (1994) δζαηνίκεζ ημ ηεζιεκζηυ πζμφιμν ζε ακαθμνζηυ (referential) ή 

ηαηαζηαζζαηυ (situational) πζμφιμν ηαζ ζε θεηηζηυ (verbal). φιθςκα ιε ηδ Γεκζηή 

Θεςνία ημο Γθςζζζημφ Υζμφιμν (ΓΘΓΥ) ημο Attardo (1994), δ μπμία μνίγεζ ημ πζμφιμν 

ςξ αζοιααηυηδηα,
108

 δ βκςζηζηή ακηίεεζδ
109

 απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ χζηε κα 
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ζ. 168.    
108

 ημκ μνζζιυ ημο πζμφιμν ςξ αζοιααηυηδηα ζηδνίγμκηαζ μζ απυρεζξ ημο Raskin (1985) ηαζ ημο 

Attardo (1994) ηαζ ιε αάζδ αοηή ηδ εεχνδζή ημοξ ακαδφεδηακ: δ διαζζμθμβζηή-

Πναβιαημθμβζηή Θεςνία ημο Raskin βζα ηα ακέηδμηα ηαζ δ Γεκζηή Θεςνία ημο Γθςζζζημφ 

Υζμφιμν (ΓΘΓΥ) ημο Attardo. Raskin, V., Semantic Mechanisms of Humor, Dordrecht, D., 1985, 

υ.π., ζζ. 99, 107-114. Attardo, S., Raskin, V., ―Scripts Theory Rev(it)ed: Joke Similarity and Joke 

Representation‖, Humor: International Journal of Humor Research, 4 (3/4), 1991, ζζ. 293-347. 

Attardo, S., Hughes-Attardo, D., Baltes P., Petray, M., ―The Linear Organization of Jokes: 

Analysis of Two Thousands Texts‖, Humor: International Journal of Humor Research, vol. 7 (1), 

1994, ζζ. 222-229. 
109
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πνμηφρεζ ημ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια. Ζ βκχζδ ημο αηυιμο βζα ημκ ηυζιμ δμιείηαζ ιε 

αάζδ ζοβηεηνζιέκα ζεκάνζα (scripts)
110

 ηα μπμία ηείκμοκ κα δδιζμονβμφκ ηακμκζηυηδηεξ 

ηαζ δεδμιέκεξ πνμζδμηίεξ. Δζδζηυηενα, ηαηά ηδκ ακάβκςζδ ηαζ επελενβαζία ημο 

θεηηζημφ ηεζιέκμο, μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα κμήιαηα πμο ακαδφμκηαζ, ακαζφνμοκ ζηδκ 

επζθάκεζα βκςζζαηέξ δμιέξ πμο οπάνπμοκ ήδδ ηαηαβεβναιιέκεξ ζημκ ακαβκχζηδ, ςξ 

βκςζηζηά ζπήιαηα. Σα ζπήιαηα αοηά εθυζμκ ανίζημκηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηδκ 

πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ ή πνμδβμφιεκδ ακαβκςζηζηή ειπεζνία ή ηάπμζμ 

πνμζςπζηυ αίςια ημο αηυιμο, ηυηε ημ απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πζμοιμνζζηζηυ. 

Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ηδκ αιθζζφκδεζδ δφμ ακηζεεηζηχκ πθαζζίςκ ακαθμνάξ ή 

ηςδίηςκ, εκυξ πναβιαηζημφ ηαζ εκυξ ιδ πναβιαηζημφ, εκυξ πζεακμφ ηαζ εκυξ απίεακμο, 

εκυξ δοκαημφ ή αδφκαημο ηαζ θμβζημφ ή παναθυβμο.
111

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ υηζ ημ ζημζπείμ ηδξ δζπμθζηήξ ακηίεεζδξ ηςκ ζεκανίςκ ή ηςκ βκςζηζηχκ 

ζπδιάηςκ, απμηεθεί ηδκ πνςημβεκή πανάιεηνμ ημο ηςιζημφ αζηίμο.   

Χξ εη ημφημο, δ βκςζηζηή ακηίεεζδ απμηεθεί ηδ ζδιακηζηυηενδ ζενανπζηά βκςζζαηή (ή 

βκςζηζηή) πανάιεηνμ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ έλζ πμο απανηίγμοκ ηδκ εκ θυβς εεςνία. Άθθδ 

ιία πανάιεηνμξ είκαζ δ ηαηάζηαζδ, δ μπμία αθμνά ζηζξ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ιέζα ζε έκα ηείιεκμ, υπςξ μ ηυπμξ, μ πνυκμξ, δ δνάζδ, μζ θμβμηεπκζημί 

παναηηήνεξ, ηα ακηζηείιεκα. Σμ πζμφιμν ζοπκά δζαεέηεζ ηάπμζμ ζηυπμ, μ μπμίμξ ιπμνεί 

κα είκαζ έκα πνυζςπμ ή μιάδα αηυιςκ, ιία ζδέα ή έκαξ ημζκςκζηυξ εεζιυξ, ηάπμζμ 

ζηενευηοπμ ή αηυιδ ηαζ δ ίδζα δ βθχζζα. Ζ αθδβδιαηζηή ζηναηδβζηή αθμνά ζημκ ηνυπμ 

πανμοζίαζδξ ημο πζμφιμν ιέζα ζημ ηείιεκμ. Ο θμβζηυξ ιδπακζζιυξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

«παζβκζχδδ θμβζηή» πμο επζηναηεί ζηδκ αθήβδζδ, εκχ δ βθχζζα αθμνά ζηζξ ζδζαίηενεξ 

βθςζζζηέξ επζθμβέξ ηαζ ζοκδοαζιμφξ ημο ζοββναθέα πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεοαζηεί ημ 

πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια. Απυ ηζξ παναπάκς παναιέηνμοξ πνςηίζηςξ εα ιαξ 

απαζπμθήζεζ δ βκςζηζηή ακηίεεζδ ηαζ εκ ζοκεπεία, αοηή ηδξ ηαηάζηαζδξ, ημο ζηυπμο 

ηαζ δ πανάιεηνμξ ηδξ βθχζζαξ.         

Δζδζηυηενα, υηακ δ βκςζηζηή ακηίεεζδ ηςκ ζεκανίςκ αθμνά ζημ κυδια ημο ηεζιέκμο 

ακαθμνζηά ιε ημκ πενζβναθυιεκμ ηυζιμ, ηυηε πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηαζζαηυ ή ακαθμνζηυ 

πζμφιμν. Σμ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ πθμηή ηδξ αθήβδζδξ, είκαζ ημ είδμξ 

                                                                                                                                                                             
Υζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία», Γζα-ηείιεκα, η.12, Δνβαζηήνζμ οβηνζηζηήξ 

Γναιιαημθμβίαξ, Α.Π.Θ, 2010, ζζ. 33-42,  

http://dia-keimena.frl.auth.gr/site/images/stories/intertextes-12.pdf.   
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 Raskin, V., 1991, υ.π., ζ. 135. 
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πζμφιμν πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ
112

 ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ αθμνά 

βεβμκυηα, πνάλεζξ, ζδέεξ, εεζιμφξ. φιθςκα ιε ηδκ Σγαθενμπμφθμο (1991), «Σμ 

ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν εδνεφεζ ζημκ πανμδζηυ ηαζ πενζμνζζιέκδξ ηθίιαηαξ ηθμκζζιυ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ πνμτπμεέηεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ηδ βκχζδ ηςκ ηακυκςκ πμο 

δζέπμοκ ηδκ ημζκςκία, ημ ζφζηδια ηςκ εεζιχκ, ηςκ αλζχκ, ηςκ ζοιαάζεςκ, ηςκ 

απαβμνεφζεςκ ηθπ.».
113

  

ηα παζδζηά αθδβήιαηα ζοκήεεζξ ιμνθέξ ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν είκαζ:
114

 

Ζ ππεξβνιή: Ζ πνήζδ οπεναμθήξ ή ιείςζδξ ιεβέεμοξ, ανζειχκ, ακαθμβζχκ, βεβμκυηςκ, 

ζοκαζζεδιάηςκ, εκενβεζχκ, αζςιάηςκ. Ζ οπεναμθή ζηδκ ηαεαοηή αλία ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

ή ζδεχκ.  

Σν ρηνύκνξ αλσηεξόηεηαο:  

α) Οζ ακενχπζκεξ αηοπίεξ: Καηαζηάζεζξ δοζπενείξ βζα ημκ ήνςα. Πενζθαιαάκεζ ημ 

πζμφιμν οπενμπήξ ή οπμαάειζζδξ (απεθεοεένςζδξ επενζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ) ηαζ ηζξ 

ηςιζηέξ δοζπενείξ ηαηαζηάζεζξ (δ ακαπμδζά πμο ηαθαζπςνεί ημκ ήνςα δεκ 

απεθεοεενχκεζ επενζηά ζοκαζζεήιαηα αθθά πνμηαθεί ζοιπάεεζα ζημ πνυζςπυ ημο). 

α) Σμ βεθμίμ: Σμ πείναβια ή δ ημνμσδία ηςκ άθθςκ ή ημο ίδζμο ιαξ ημο εαοημφ. 

ηνέθεηαζ εκακηίμκ ημο ιεβέεμοξ, ηδξ δφκαιδξ, ηςκ αδοκαιζχκ ηςκ εκδθίηςκ, ηςκ 

ημζκςκζηχκ εεζιχκ, ηθπ. Σμ ανκδηζηυ βεθμίμ απεθεοεενχκεζ επενζηά ζοκαζζεήιαηα, 

εκχ ημ παζβκζχδεξ βεθμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ έηθναζδ ζοιπάεεζαξ πνμξ ηζξ ακενχπζκεξ 

αδοκαιίεξ. 

β) Ζ πενζθνυκδζδ: Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ επενζηυηδηαξ ή ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ 

ελέβενζδξ. Δηθνάγεηαζ ιε ηδκ πανααίαζδ ηςκ ζοιαάζεςκ, ηδκ έηθναζδ 

                                                           
112

 Λέβμκηαξ «κυνια» εκκμμφιε ημ ζφκμθμ ηςκ ζοιαάζεςκ είηε ηδξ βθχζζαξ είηε ηδξ ημζκςκίαξ 

ηαζ ηδκ ηακμκζηυηδηα πμο ηζξ δζέπεζ. ηακ δ ηακμκζηυηδηα αοηή δζαηανάζζεηαζ (αζοιααηυηδηα) 

ηυηε έπμοιε ηδ θεβυιεκδ «πνμζαμθή ηδξ κυνιαξ». Συζμ βζα ημ βθςζζζηυ πζμφιμν υζμ ηαζ βζα ημ 

ηαηαζηαζζαηυ. Κμζκςκ. Σμ ημζκχξ απμδεηηυ πθαίζζμ ζοιπενζθμνάξ πμο επζαάθθεζ ιία ημζκςκία 

ζηα ιέθδ ηδξ, ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ημζκςκζημπμίδζδξ ημο αηυιμο. Γθςζ. 

Ζ επίζδιδ ιμνθή ζοβηεηνζιέκδξ βθχζζαξ, αοηή πμο δζδάζηεηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ηναηζημφξ θμνείξ: δ πμίδζδ ζοπκά πανααζάγεζ ηδ βθςζζζηή. 

Δηοιμθμβζηά ζοββεκεφεζ ιε ημ κμνιάθ < normal < θαη. normalis «ηακμκζηυξ» < norma. 

Μπαιπζκζχηδξ, Γ., «Νυνια», Λελζηυ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ: ιε ζπυθζα βζα ηδ ζςζηή πνήζδ 

ηςκ θέλεςκ: ενιδκεοηζηυ, εηοιμθμβζηυ, μνεμβναθζηυ, ζοκχκοιςκ-ακηζεέηςκ, ηονίςκ μκμιάηςκ, 

επζζηδιμκζηχκ υνςκ, αηνςκοιίςκ, Αεήκα: Κέκηνμ Λελζθμβίαξ, 1998., ζ.    
113

 Σγαθενμπμφθμο, Μ., 1991, υ.π., ζ. 168. 
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 Σδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ Koestler ηαζ Kappas πνδζζιμπμζεί ηαζ δ Σγαθενμπμφθμο ζηδ 

ιεθέηδ ηδξ βζα ημ πζμφιμν. Σγαθενμπμφθμο, Μ., 1991, υ.π.,  ζζ. 167-173.  Σγαθενμπμφθμο, Μ., 

Σμ Υζμφιμν ζηδκ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία (Πεγμβναθία 1970-1990), Αδδιμζίεοηδ 

Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Π.Σ.Γ.Δ., Ρέεοικμ: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, 1995, ζζ. 28-31.   
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απαβμνεοιέκςκ ζδεχκ, ηδκ ηνζηζηή εζξ αάνμξ ηδξ αοεεκηίαξ ηςκ εκδθίηςκ, ηδ δζάπναλδ 

εκενβεζχκ πμο ακηίηεζκηαζ ζηα ημζκςκζηχξ απμδεηηά δεδμιέκα. 

Υνληξνθνκκέλε θάξζα (Slapstick humor):  

α) Ζ θάνζα: Ζ βνήβμνδ, εμνοαχδδξ, ακζζυννμπδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ηα 

πμκδνμεζδή αζηεία, μζ βηνμηέζημ ηαηαζηάζεζξ.  

α) Ζ αία: Ζ εηδήθςζδ λαθκζηήξ ή αηναίαξ αίαξ, επενζηυηδηαξ, επζεεηζηυηδηαξ. 

Σακπνύ ρηνύκνξ: Αθμνά ζηδ πνήζδ «ηαηχκ» θέλεςκ ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο υπςξ 

«πζπί», «ηαηά» ή θέλεζξ ενςηζημφ πενζεπμιέκμο.  

Μεηαλφ άθθςκ, πανάιεηνμζ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδ ζφκεεζδ ημο ηαηαζηαζζαημφ 

πζμφιμν είκαζ ηαζ αοηέξ ηδξ έηπθδλδξ ηαζ ημο παναθμβζζιμφ (πζμφιμν παναθυβμο). 

Δπζπνυζεεηα, ημ ηςιζηυ ιζαξ ηαηάζηαζδξ αθμνά ζε έκα ζφκμθμ αθθδθμελανηχιεκςκ 

ηςιζηχκ βεβμκυηςκ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή ηθζιάηςζδ υπςξ:115 δ πθμηή 

απνυμπηςκ επεζζμδίςκ, δ οζμεέηδζδ λέκςκ νυθςκ ιέζα απυ ημ ιδπακζζιυ ηδξ ιίιδζδξ, 

δ ειιμκή ζε ηάπμζα άπμρδ, δ ελάνηδζδ απυ ηάπμζμ άημιμ, δ δοζανιμκία ακάιεζα ζε 

αίηζμ ηαζ απμηέθεζια. 

Σμ θεηηζηυ πζμφιμν αθμνά ζηδ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ ηςκ θέλεςκ, ηδκ πνμζαμθή ηςκ 

ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ βθχζζα ςξ ζφζηδια βναθήξ αθθά ηαζ επζημζκςκίαξ. 

Πενζθαιαάκεζ ηδκ ακμδζία, ηδκ ―ακυδηδ‖ δδθαδή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, ηδκ ηεναημθμβία 

(αζοιααηυηδηα πναβιαηζηυηδηαξ – θακηαζίαξ), ηδκ παναλεκζά ή ηεπκζηή ημο 

παναλεκίζιαημξ (πνήζδ παναδυλμο ή θακηαζηζημφ ιδπακζζιμφ). ηδκ ηαηδβμνία αοηήκ 

ακήημοκ ηα παζπκζδυθελα, ηα θμβμπαίκζα, ηα θίιενζη, ημ εοθομθυβδια, μζ 

βθςζζμδέηεξ.
116

 

Ζ ζοββναθέαξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ πμίδζδξ Υμνηζάηδ (1994) βνάθεζ βζα ημ 

θεηηζηυ πζμφιμν υηζ: «Σμ βθςζζζηυ παζπκίδζ πνμζακαημθίγεζ ημ παζδί υπζ πνμξ ημκ 

ακαιαζδιέκμ θυβμ πμο απμημζιίγεζ ημ κμο, αθθά πνμξ υ,ηζ ηαθθζενβεί ηδ θακηαζία, μλφκεζ 

ηδκ παναηδνδηζηυηδηα, πνμηαθεί ηδκ πενζένβεζα. Ο ακαπάκηεπμξ ζοκδοαζιυξ θέλεςκ πμο 

πενζέπεζ ημ ζημζπείμ ημο παναθμβζζιμφ δδιζμονβεί ηάπμζα πκεοιαηζηή εβνήβμνζδ, αθφπκζζδ 

ημο, ιε πζμφιμν, θεηηζηά αζηεία, θεηηζημφξ αηηζζιμφξ ηαζ πανάηαζνα ηαζνζάζιαηα θέλεςκ. 

Σμ παζπκίδζ ιε ηζξ θέλεζξ ιπμνεί κα είκαζ πανέηηθζζδ ζηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, ιζα 

εονδιαηζηή πνήζδ ζηδ θακηαζηζηή βναιιαηζηή ημο θυβμο, ζ‟ έκα ηνεθυ παζπκίδζ πμο ζπάεζ 
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ημοξ θναβιμφξ ηδξ ζοιααηζηήξ βθχζζαξ ηαζ θηζάπκεζ θέλεζξ ηαζ εζηυκεξ, θηάκμκηαξ ζηδκ 

οπένααζδ».
117

   

φιθςκα ιε ημκ Kappas (1967) ημ θεηηζηυ πζμφιμν δζαηνίκεηαζ απυ:
118

 

Σελ παξαδνμνινγία ή παξάδνμν: Ο ζοζπεηζζιυξ δφμ ηαηά βεκζηή μιμθμβία αζφιααηςκ 

ζημζπείςκ. Ζ απμοζία θμβζηήξ ζπέζδξ δφμ ακηζηεζιέκςκ, ζδεχκ η.θπ. ιεηαλφ ημοξ ή ιε ημ 

πενζαάθθμκ. 

Σν παξάινγν: Ζ απμοζία ημζκήξ θμβζηήξ.   

Σμ θεηηζηυ πζμφιμν μνίγεηαζ ςξ ημ είδμξ πζμφιμν πμο πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ θζβυηενμ 

ή πενζζζυηενμ «απμηθίκμοζαξ» βθςζζζηήξ  ιμνθήξ ημο ηεζιέκμο, δδθαδή απυ ηζξ 

θελζθμβζηέξ επζθμβέξ ημο ζοββναθέα ζε επίπεδμ θςκμθμβζηυ, ιμνθμθμβζηυ, 

ζδιαζζμθμβζηυ, αθθά ηαζ ζε επίπεδμ φθμοξ.
119

  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Σγαθενμπμφθμο (1991) ημ δζαηνίκεζ: 

α) ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, μζ ηςιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ απυ ηδ 

πνήζδ παναπθήζζςκ δπδηζηά θέλεςκ. Μζα άθθδ πδβή πζμφιμν ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ 

είκαζ δ αηεθήξ/ακχνζιδ άνενςζδ πμο εοιίγεζ παζδζηυ θυβμ.  

α) ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ οπενηακμκζημπμίδζδ, δδθαδή 

ηδκ ηάζδ ηςκ παζδζχκ κα δδιζμονβμφκ θέλεζξ (ηαηαθδηηζηά ιμνθήιαηα δδθςηζηά 

βέκμοξ, πνυκμο, ηθπ.) αάζεζ ηςκ ηακυκςκ ηδξ βθχζζαξ ηαζ  κα ζοιιμνθχκμκηαζ 

πθήνςξ ζ‘ αοημφξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηήκ ακήημοκ ηαζ ηα «ημναηίζηζηα». 

β) ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πνμηφπηεζ απυ ηδκ μιςκοιία, ηδ δδιζμονβία 

κέςκ θέλεςκ ή ηδκ πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Ζ μιςκοιία ςξ αιθζζδιία 

απμηεθεί πδβή πανάδμλμο ηαζ δ θφζδ ημο πνμηαθεί  εοεοιία. Ζ δδιζμονβία κέςκ 

θέλεςκ (μκμιαημπμζία) ηαζ δ πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ είκαζ ιζα αηυιδ 

ιμνθή πζμφιμν ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ.  

δ) ε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ,  ελεηάγεηαζ δ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ζε πναβιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, ςξ υνβακμ επζημζκςκίαξ. Ζ βθχζζα δδθαδή απμδίδεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ηδξ ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ. Δίκαζ θοζζηυ, θμζπυκ, υηζ ζε άθθμοξ ηυζιμοξ δ βθχζζα 

πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε αοημφξ. Ζ ηεπκζηή ηδξ 

οπενηονζμθελίαξ ημο ακηζεέημο ηδξ ιεηαθμνάξ είκαζ ιζα άθθδ ιμνθή πζμφιμν ζε 

επίπεδμ πναβιαημθμβίαξ.  

                                                           
117

 Υμνηζάηδ, Θ., «Δζζαβςβή», Γζααάγς, η. 336, 1994.  
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Οζ ηαηδβμνίεξ αοηέξ δεκ είκαζ πάκηα εοδζάηνζηεξ ηαζ ζαθχξ δζαπςνζζιέκεξ ιεηαλφ 

ημοξ. Πμθθέξ θμνέξ θεηηζηυ ηαζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν ζοκοπάνπμοκ ημ έκα ιέζα ζημ 

άθθμ. Σμ οθμθμβζηυ πζμφιμν απμηεθεί ημ είδμξ θεηηζημφ πζμφιμν ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ 

αζοιααηυηδηα ιεηαλφ ημο επζπέδμο φθμοξ πμο οζμεεηείηαζ ηαζ αοημφ πμο εα ήηακ 

ακαιεκυιεκμ ή ηαηάθθδθμ κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ ζοβηεηνζιέκδ επζημζκςκζαηή 

πενίζηαζδ. Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, ακαθμνζηά ιε ημ οθμθμβζηυ πζμφιμν, 

δεκ απμηεθεί δ ηαλζκυιδζδ ηαζ δ δζάηνζζδ ηςκ επζπέδςκ φθμοξ, αάζεζ ηςκ βθςζζζηχκ 

δζαθέηηςκ,
120

 αθθά μ εκημπζζιυξ ηαζ δ ακάθοζή ημο ςξ επζπνυζεεημο ηεζιεκζημφ 

ζημζπείμο πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν πνμηεζιέκμο κα επζηεθεζηεί. 

Με αάζδ ηζξ παναπάκς δζαηνίζεζξ εα δζενεοκήζμοιε ημ θεηηζηυ ηαζ ηαηαζηαζζαηυ 

πζμφιμν ζηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ ελέηαζήξ ιαξ. ηδκ εκυηδηα πμο 

αημθμοεεί εα ακαθενεμφιε ζηα είδδ πζμφιμν πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία, ιε έιθαζδ ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία. Σα είδδ αοηά εκημπίγμκηαζ 

ζηα ιζηνμαθδβήιαηα πμο ελεηάζαιε ηαζ βζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηνίκαιε απαναίηδηδ  

ηδκ ακαθμνά ιαξ ζηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. 

 
 

1.2 Σα Δίδε ηνπ Υηνύκνξ ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία  

 

1.2.1. Σν Κσκηθό 

 

Σμ πζμφιμν ηαζ ημ ηςιζηυ είκαζ ηυζμ αθθδθέκδεηα ιεηαλφ ημοξ πμο μνζζιέκεξ θμνέξ 

ηαοηίγμκηαζ. Πμθθέξ απυ ηζξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο ηςιζημφ 

ακαγδημφκ αηυιδ απακηήζεζξ. Ζ ακαγήηδζδ αοηή λεηζκά απυ ηα πνυκζα ημο Πθάηςκα ηαζ 

ημο Ανζζημηέθδ ηαζ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ζήιενα. Χζηυζμ, ανηεημί ιεθεηδηέξ έπμοκ δχζεζ 

ηαηά ηαζνμφξ δζάθμνμοξ μνζζιμφξ.  

Ο Μπενλυκ (1998) δζαηνίκεζ ηέζζενα είδδ ηςιζημφ: ημ ηςιζηυ ηςκ ηζκήζεςκ, ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ, ηςκ θέλεςκ- θνάζεςκ ηαζ ηςκ παναηηήνςκ, ηα μπμία ακαθφεζ ζηα ζπεηζηά 

ηεθάθαζα ημο αζαθίμο ημο.  

Ο Ruch (2002) έπεζηα απυ δζεεκή ένεοκα ζε πμθοπμίηζθμ ηαζ ακυιμζμ δείβια 

ακενχπςκ, ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ πζμφιμν εκηάζζεηαζ ζηδκ ίδζα 

                                                           
120

 Douglas, B., Finagan, E., ―Register and Social Dialect Variation: An Integrated Approach‖, 

ζημ Biber, D., Finegan, E., (eds.), Sociolinguistic Perspectives on Register, Oxford: Oxford 

University Press, 1994, ζζ. 315-347. 
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ζδιαζζμθμβζηή ηαηδβμνία ιε ημ ηςιζηυ ηαζ ιε ημ αζηείμ, ημ πκεφια, ημ πείναβια, ημ 

εοθομθυβδια, ημ ηαθαιπμφνζ, ημ θμβμπαίβκζμ, ημ ακέηδμημ, ηδκ εζνςκεία, ηδ ζάηζνα.
 121

 

Ο πζμ πνυζθαημξ μνζζιυξ είκαζ ηδξ Rieger (2004). Γζαπζζηχκεηαζ ςξ ζοβηεναζιυξ 

πμθθχκ απυρεςκ ηαζ εκ πνμηεζιέκς βζα ημ ηςιζηυ ημ πνμζεββίγεζ: «ςξ έκακ 

εκζςιαηςιέκμ ιδπακζζιυ ζηδκ ακενχπζκδ φπανλδ πμο απμηεθεί έκα θανιαηεοηζηυ 

ακηζζηάειζζια ή ιζα πμθφηζιδ ιμνθή ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πίεζδξ, ηδξ ηναβςδίαξ ή 

μπμζαζδήπμηε πνμηθδηζηήξ ηαηάζηαζδξ».
122

 Δπζπθέμκ, βζα ηδκ Rieger, δ ακάπηολδ ημο 

ηςιζημφ ζημοξ ακενχπμοξ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ.  

Απυ ηδκ πθεονά ηςκ ημζκςκζμθυβςκ, ημ ηςιζηυ απμηεθεί ζπμοδαία ημζκςκζηή 

δζάζηαζδ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ημο ακενχπμο.
123

 πςξ πνμηφπηεζ, ζε μνζζιέκεξ 

ηαηαζηάζεζξ έπεζ άιεζα ακαζηαθηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ είκαζ πζεακυ κα έπεζ ηάπμζα αλία 

επζαίςζδξ ζηδ γςή ημο ακενχπμο
124

,  αθμφ μζ πηοπέξ ημο ηςιζημφ, ημ παιυβεθμ ηαζ ημ 

βέθζμ, εεςνμφκηαζ ςξ ιέζα «εββφηδηαξ» ηαζ «επζημζκςκίαξ».
125

 

Σμ ηςιζηυ είκαζ πμθοζφκεεημ θαζκυιεκμ ηαζ εεςνείηαζ υηζ δεκ ηαθφπηεηαζ απυ ιία 

ηαζ ιυκμ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ.
 
θεξ μζ πνμζεββίζεζξ θαίκεηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζημ ίδζμ 

ζοιπέναζια: ημ ηςιζηυ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ πζμφιμν, ημ αζηείμ ηαζ ημ βέθζμ. 

Ονζζιέκεξ θμνέξ ηα υνζα ιεηαλφ ημοξ είκαζ ηυζμ ζοβηεποιέκα πμο ηείκμοκ κα 

επζηαθφπημκηαζ. ηδκ εθθδκζηή αθθά ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία δ πνήζδ ηδξ μνμθμβίαξ 

ημοξ, ζηδκ πθεζμρδθία, παναηηδνίγεζ ηζξ ίδζεξ ηαηαζηάζεζξ. ημ ίδζμ ζοιπέναζια 

ηαηαθήβεζ ηαζ δ Κακαηζμφθδ (1993), δ μπμία δεκ εκημπίγεζ μοζζαζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ 

αζηείμο, πζμφιμν ηαζ ηςιζημφ ηαζ θαίκεηαζ κα εεςνεί ηα δφμ ηεθεοηαία ςξ ιμνθέξ ημο 

πνχημο.
126 

ηδκ ενβαζία ηδξ πνδζζιμπμζεί ηζξ έκκμζεξ ημο πζμφιμν ηαζ ημο ηςιζημφ, 

απμδίδμκηαξ ηαζ ζηζξ δφμ ημ ίδζμ κυδια, πανμιμίςξ ηαζ δ Σζάηςκα (2004) ηαζ μ 

Υακζςηάηδξ (2010) ζηζξ δζηέξ ημοξ ιεθέηεξ
127

. Ζ Σγαθενμπμφθμο (1995) εεςνεί υηζ ημ 
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 Ruch, W., ―Humo(u)r Research‖. Ακαημίκςζδ ζημ 14μ οκέδνζμ ηδξ Γζεεκμφξ Δηαζνίαξ βζα 

ηδκ ένεοκα ημο πζμφιμν (14th Conference of the International Society for Humor Studies), 

Bertinoro 3-7 Ημοθίμο 2002, Ηηαθία. 

www.uniduesseldorf.de/www/MathNat/Ruch/HumorSurvey.html.  
122

 Rieger, A., ―Make it just as Normal as Possible with Humor‖, Mental Retardation, vol. 42 (6), 

2004, ζζ. 427-444. 
123

 Kuiperb, N., Olinger, L., ―Humor and Mental Helth”, ζημ Friedman, H., Encyclopedia of 

Mental Health, Academic Press, San Diego, vol. 2, 1998, ζζ. 445-458. 
124

 Derk‘s, P., Berkowitz, J., ―Some Determinants of Attitudes Towards a Joker‖, International 

Journal of Humor Research, vol. 2, 1989, ζζ. 385-389. 
125

 Rieger, A., 2004, υ.π., ζζ. 427-444.   
126

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ο Μεβάθμξ Πενίπαημξ ημο Γέθζμο. Σμ Αζηείμ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, 

Αεήκα: Έηθναζδ, 1993, ζζ. 30, 32.  
127

 Σζάηςκα, Β., υ.π. ζ. 26. Υακζςηάηδξ, Ν., υ.π., ζζ. 38-39.  

http://www.uniduesseldorf.de/www/MathNat/Ruch/HumorSurvey.html
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ηςιζηυ είκαζ πνμέηηαζδ ημο πζμφιμν ηαζ εβηθείεηαζ ζε αοηυ.
128

 Ζ Κςζηίμο (2005) 

οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ηςιζηυ ειπενζέπεηαζ ζημ πζμφιμν, είκαζ ζοκχκοιεξ μνμθμβίεξ υιςξ 

δζαθμνεηζηέξ,.
129

    

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ παναπάκς δζαηνίζεζξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ζοβηθίκμοκ μζ 

πνμζεββίζεζξ ηςκ ενεοκδηχκ ηυζμ υζμ ηαζ μζ δφμ υνμζ πζμφιμν ηαζ ηςιζηυ. Χζηυζμ, ζημ 

ζδιείμ αοηυ εα εέθαιε κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζηήξ ιαξ δζαηνζαήξ 

ηαηαθήλαιε ζε ιζα πνμζέββζζδ πμο οζμεεηεί ηα παναπάκς. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εα 

ακαθενυιαζηε ζημ πζμφιμν ςξ υνμ «μιπνέθα» υπςξ ζδιεζχζαιε ηαζ ζηδκ ανπή ημο 

ηεθαθαίμο (αθ. 1.1, ζ. 23). ε ζπέζδ ιε ημκ υνμ ηςιζηυ εα ακαθενυιαζηε ζε υθα ηα 

πανάβςβα απμηεθέζιαηα ημο πζμφιμν.
130

 Δζδζηυηενα δ έιθαζδ ηδξ δζαηνζαήξ αοηήξ ζημ 

ηςιζηυ ημο παναηηήνα/ήνςα ελεηάγεζ ηζξ υρεζξ ημο θαζκμιέκμο πμο ακαθφζαιε, ιε 

ακαθμνά ζημ πθαίζζμ παναβςβήξ ημο πζμοιμνζζηζημφ ηεζιέκμο ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ 

ζημζπείςκ αοηχκ πμο ζοκεέημοκ ημ ηςιζηυ ημο ήνςα. 

 

 

1.2.2 Ζ άηηξα 

 

Ζ ζάηζνα εκηάζζεηαζ ζηζξ ορδθέξ ηαζ πζμ επζηδδεοιέκεξ ιμνθέξ πζμφιμν. Ακ ηαζ  είκαζ 

βκςζηή απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιε ημκ Ανζζημθάκδ, αηυιδ ηαζ ζήιενα δζαπζζηχκεηαζ ιία 

ζφβποζδ ζημκ μνζζιυ ηδξ.
131

  

Ζ ζάηζνα θεζημονβεί ζακ δζηαζηήνζμ, έπεζ ζηαεενά ιέηνα ηαζ ζηαειά ηαζ έπεζ πάκημηε 

ζοκείδδζδ ημο πχξ είκαζ ηα πνάβιαηα ηαζ πχξ εα έπνεπε κα είκαζ. Γζ‘ αοηυ πμθθέξ θμνέξ 

θεζημονβεί δζμνεςηζηά, ζςθνμκζζηζηά.
132

 φιθςκα ιε ηδκ Κακαηζμφθδ (1993), 

«Πνυηεζηαζ βζα θεηηζηή βεθμζμβναθία ιε ηδκ μπμία παναιμνθχκμκηαζ ηα ροπζηά 

παναηηδνζζηζηά εκυξ αηυιμο ή ιζαξ ημζκςκίαξ ιε ηδκ οπεναμθή ή ηδκ απθμπμίδζδ. […..] 
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 Σγαθενμπμφθμο, Μ., 1995, υ.π., 21-22. 
129

 Κςζηίμο, Δ., Δζζαβςβή ζηδκ Πμζδηζηή ηδξ Ακαηνμπήξ: άηζνα, Δζνςκεία, Πανςδία, Υζμφιμν. 

Αεήκα: Δηδυζεζξ Νεθέθδ, 2005, ζ. 239. 
130

 Σδκ δζάηνζζδ αοηή ηάκεζ δ Cross, J., 2011, υ.π., ζζ. 18-19.  
131

 Δηοιμθμβίεξ βζα ηδ «άηζνα», α) (θζθμθμβζηυξ υνμξ) θμβμηεπκζηυ είδμξ (έιιεηνμ ή πεγυ) υπμο 

αζηείηαζ ηνζηζηή ιε ηνυπμ ζηςπηζηυ ζε πνυζςπα ηαζ πνάβιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ 

ιε ζημπυ ηδξ δζυνεςζδ ημοξ, (βεκζηυηενα) δ δζαηςιχδδζδ, δ ζηςπηζηή ηνζηζηή, ζημ 

Μπαιπζκζχηδξ, Γ., Λελζηυ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ, Αεήκα: Κέκηνμ Λελζημθμβίαξ, 1998, ζ. 

1592. α) θμβμηεπκζηυ είδμξ πμο δζαηςιςδεί ιε δδιμηζηυ ηνυπμ ηα δδιυζζα ή ζδζςηζηά ήεδ, 

παναηηήνςκ ακενχπςκ ή ηαηαζηάζεζξ», ζημ Λελζηυ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ, Θεξ/κίηδ: Α.Π.Θ., 

Ηκζηζημφημ Νεμεθθδκζηχκ πμοδχκ (Ίδνοια Σνζακηαθοθθίδδ), 1998, ζ. 1198.  
132

 Pollard, A., άηζνα, Παπαιάνβανδξ, Θ., (Μηθ.), Αεήκα: Δνιήξ, (ζεζνά Ζ Γθχζζα ηδξ 

Κνζηζηήξ) 1984, ζ.13. 



52 

 

Κοιαίκεηαζ ακάιεζα ζημ εθαθνυ ηαζ ημ ζμαανυ, ζημ εκηεθχξ αζήιακημ ηαζ ημ αανζά 

δαζηαθίζηζημ».
133

    

Δζδζηυηενα, ζηυπμξ ηδξ ζάηζναξ είκαζ κα ηνίκεζ, κα ακαηνέπεζ ηαζ κα δζαζηεδάγεζ, εκχ 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ υπθα ηδξ είκαζ αθεκυξ δ ηνζηζηή ηαζ ημ πζμφιμν αθεηένμο δ 

εζνςκεία.
134

 ε ακηίεεζδ ιε ημ πζμφιμν είκαζ επζεεηζηή ηαζ δεζημπθαζηζηή.
135

 

Σμ πζμφιμν ζηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα ζοπκά ζοβπέεηαζ ιε ηδ ζάηζνα. φιθςκα ιε ημκ 

Attardo (2001α), «Ζ ζάηζνα δδθαδή πνδζζιμπμζεί ιεηαλφ άθθςκ ημ πζμφιμν βζα κα πεηφπεζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ, άνα δεκ ηαοηίγεηαζ ιε αοηυ».
136

  

Υαναηηδνζζηζηυ ηείιεκμ ηδξ εθθδκζηήξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ζημ μπμίμ 

παναηδνμφκηαζ ηα θαζκυιεκα αοηά, είκαζ ημ ένβμ ημο Σνζαζγά (1984) Σμ Όκεζνμ ημο 

ηζάπηνμο
137

. θδ δ ζηδκή υπμο δζηάγεηαζ ηαζ ηαηαδζηάγεηαζ ημ ζηζάπηνμ απυ ημοξ 

ηοκδβμφξ ηαζ ηαθείηαζ κα απμθμβδεεί ιε ημ ζηυια ημο ηθεζζηυ απμηεθεί ζάηζνα. 

αηζνίγεηαζ ημ κμιμεεηζηυ ζφζηδια, δ ηαηάπνδζδ ελμοζίαξ, μζ αοεαίνεημζ ηακμκζζιμί 

ηδξ θοθαηήξ, ηθπ.
138

 Άθθμ έκα πανάδεζβια ζάηζναξ απυ παζδζηυ αζαθίμ είκαζ απυ ημ 

παναιφεζ ημο Rodari Πενζπέηεζα ιε ηδκ ηδθευναζδ.
139

  ζοββναθέαξ ιε ηζξ επζθμβέξ ηςκ 

δνχςκ πμο ηάκεζ, ηαηαδζηάγεζ ηα ηαηχξ ηείιεκα ηδξ επμπήξ ημο, υπςξ ημ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια, μπμζαδήπμηε ιμνθή ελμοζίαξ, ηδκ αθυβζζηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηα ιέζα 

ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, ημκ οπενηαηακαθςηζζιυ.
140

 

 

 

1.2.3 Ζ Δηξσλεία 

 

Ζ δζάηνζζδ ιεηαλφ πζμφιμν ηαζ εζνςκείαξ δεκ είκαζ πάκημηε ζαθήξ. Χζηυζμ μ Attardo 

(2001α) επζζδιαίκεζ υηζ ημ πζμφιμν ηαζ δ εζνςκεία εκίμηε αθθδθεπζηαθφπημκηαζ, 
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 Κακαηζμφθδ, Μ., 2002, υ.π., ζ. 36.  
134

 Κςζηίμο, Α., 1995, υ.π., ζζ.54, 243. 
135

 Σζάηςκα, Β., 2004, υ.π., ζζ. 22-23. 
136

 Attardo, S., Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis, Berlin: Mouton de Gruyter, 

2001a, ζζ. 123-125. 
137

 Σνζαζγάξ, Δ., Σμ Όκεζνμ ημο ηζάπηνμο, Αεήκα: Βζαθζμπςθείμ ηδξ Δζηίαξ, 1984. 
138

 Σμ πανάδεζβια είκαζ απυ άνενμ ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα, ζημ Σνζαζγάξ, Δ., «Σα Νήιαηα ημο 

Υζμφιμν ζημ Μαβζηυ Υαθί ηδξ Φακηαζίαξ», Γζααάγς, η. 336, ζζ. 55-61, βζα ημ πανάδεζβια ζ. 56. 
139

 Rodari, G., «Πενζπέηεζα ιε ηδκ Σδθευναζδ», ζημ Παναιφεζα βζα κα πάηε Κέθζ, Αεήκα: 

Κέδνμξ, 2001.   
140

 Παπακηςκάηδξ, Γ., «Γζδάζημκηαξ Παζδζηή Λμβμηεπκία ζηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

Σγζάκζ Ρμκηάνζ Πενζπέηεζα ιε ηδκ Σδθευναζδ», Κείιεκα, η. 8., Γεηέιανζμξ 2008, ζζ. 1-16, 

http://keimena.ece.uth.gr/. Κακαηζμφθδ, Μ., 2002, υ.π., ζζ. 70-75.  
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ηαοηυπνμκα υιςξ ημκίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα δφμ δζαθμνεηζηά θαζκυιεκα.
141

 Ζ ζφβποζδ 

πμο επζηναηεί εκημπίγεηαζ ηαζ ζηα θελζηά θμβμηεπκζηχκ υνςκ, ζηα μπμία ζοπκά 

παναηδνείηαζ ζφβποζδ ακάιεζα ζημοξ υνμοξ, ηαεχξ μ έκαξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ εέζδ 

ημο άθθμο ή ζοπκά ηαζ μζ δφμ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακαθμνά ζημ ίδζμ θαζκυιεκμ.
142

 

Σμ πζμφιμν ηαζ δ εζνςκεία είκαζ δζαθμνεηζηά θαζκυιεκα πμο είκαζ δοκαηυ κα 

επζηαθφπημκηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ υπζ ιυκμ ζηδ ζοκείδδζδ ηαζ ζηδ βθςζζζηή 

ζοκείδδζδ ηςκ μιζθδηχκ, αθθά ηαζ ζηδκ μοζία ημοξ. Ζ επζηάθορδ αοηή μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ ηαζ ηα δφμ θαζκυιεκα ααζίγμκηαζ ζε ηάπμζμο είδμοξ ακηίεεζδ. 

Γζαθμνμπμζμφκηαζ, υιςξ, ηαεανά ςξ πνμξ ημ υηζ ημ ιεκ πζμφιμν ζημπεφεζ ζημ βέθζμ ηαζ 

ηδ δζαζηέδαζδ δ δε εζνςκεία απμζημπεί ηαηελμπήκ ζηδκ ηνζηζηή ηαζ ηδκ επίεεζδ. 

φιθςκα ιε ημκ Μπενλυκ (1998) δ εζνςκεία βεκκζέηαζ απυ ηδκ ακηίεεζδ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ζδακζημφ.
143

 Ο Pirandello οπμζηδνίγεζ υηζ, «δ δζαθμνά ημο πζμφιμν 

απυ ηδκ εζνςκεία ζοκίζηαηαζ ζημ ελήξ: πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ηα δφμ ζηδνίγμκηαζ ζε ιζα 

ακηίθαζδ, δ εζνςκεία ςξ νδημνζηυ ζπήια οπμκμεί ιζα ακηίθαζδ ακάιεζα ζε υ,ηζ θέβεηαζ ηαζ 

υ,ηζ εκκμείηαζ. Ακηίεεηα ζημ πζμφιμν δ ακηίθαζδ δεκ είκαζ πμηέ πνμθακήξ, αθθά μοζζαζηζηή 

ηαζ άθθδξ θφζεςξ».
144

 

Ζ Εεναμφ (1983) μνίγεζ ηδκ εζνςκεία ςξ ελήξ: «είκαζ δ ακηίθαζδ ακάιεζα ζε δφμ 

ηαηαζηάζεζξ ή δφμ βκχιεξ πμο ζοκοπάνπμοκ».
145

  

Ζ Κακαηζμφθδ (1993) ζδιεζχκεζ βζα ηδκ εζνςκεία υηζ, «ακήηεζ ζηζξ “ιδ ηαεανέξ” 

ιμνθέξ ηςιζημφ, έπεζ ζηυπμ κα παίνκεζ ζηα ζμαανά ηα ζημζπεία εηείκα πμο δεκ είκαζ βζα κα 

ηα παίνκεζ ηακείξ ζηα ζμαανά. Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ιζα ακηίεεζδ ή αζοιθςκία 
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θαζκμιέκμο ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ υπμο, υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ακηίεεζδ, ηυζμ πζμ 

εκηοπςζζαηή βίκεηαζ δ εζνςκεία».
146

   

Δπζπνυζεεηα, δ Κακαηζμφθδ (1993) οπμζηδνίγεζ υηζ μ ζανηαζιυξ είκαζ δ ―ηαηή‖ 

πθεονά ηδξ εζνςκείαξ, πςνίξ ημ ιοζηήνζμ ηαζ ηδκ εηθέπηοκζδ πμο δζαηνίκεζ ηδκ 

―ηαεανή‖ εζνςκεία. «Δίκαζ πενζζηαζζαηυξ ηαζ θναζηζηυξ. Πζμ πμκηνμημιιέκμξ απυ ηδκ 

εζνςκεία, βίκεηαζ αιείθζηημξ, ζηενείηαζ βεκκαζμροπίαξ ηαζ πνμένπεηαζ απυ ιίζμξ ηαζ ηαηία, 

απυ εηδίηδζδ ηαζ πζηνυ ειπαζβιυ πμο ζηνέθεηαζ πάκηα πνμξ ημοξ άθθμοξ».
147

    

Σμ ακηίεεημ ηδξ ηςιζηήξ εζνςκείαξ (comic irony) είκαζ δ ηναβζηή εζνςκεία (tragic 

irony). φιθςκα ιε ημκ Σνζαζγά (1994), «Ζ ηςιζηή εζνςκεία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ανπή υηζ μ 

εεαηήξ βκςνίγεζ πενζζζυηενα απυ ηάπμζμκ ή ηάπμζμοξ, ή ηαζ υθμοξ ημοξ παναηηήνεξ ημο 

ένβμο ηαζ ζοκεπχξ απμθαιαάκεζ ηζξ πανελδβήζεζξ, πανακμήζεζξ ηαζ πανενιδκείεξ ηςκ 

δνχςκ, μζ μπμίμζ αβκμμφκ ηάπμζμ γςηζηυ ζημζπείμ ή πθδνμθμνία. Ο εεαηήξ βζα πανάδεζβια 

βκςνίγεζ υηζ ημ δήεεκ ζηζάπηνμ πμο πζάκεζ θζθίεξ ιε ημκ Απονμφθδ είκαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα μ ιαζηανειέκμξ ηον-Γίηακμξ, εκχ μ ήνςαξ ημ αβκμεί».
148

    

 

 

1.2.4 Ζ Παξσδία  

 

Ζ πανςδία, υπςξ δ ζάηζνα ηαζ δ εζνςκεία, ακήημοκ ζηζξ ορδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν.
149

 

Γζα ηδκ πανςδία μνζζιέκμζ ιεθεηδηέξ ηάκμοκ θυβμ βζα ζδεμθμβζηή δζαθμνά ακαθμνζηά ιε  

αοηήκ ςξ «είδμξ ηςιζηυ» ηαζ ςξ «ιδπακζζιυ θμβμηεπκζηήξ ακαδδιζμονβίαξ», απ‘ υπμο 

πνμηφπηεζ ιία ζφβποζδ.
150

    

Ζ Κακαηζμφθδ (1993) οπμζηδνίγεζ υηζ δ πανςδία απμηεθεί «..ζδζυννοειδ πενίπηςζδ 

απμιοεμπμίδζδξ», εκχ ςξ «απμιοεμπμίδζδ» μνίγεζ ηδκ ακχιαθδ πνμζβείςζδ ημο 

ακενχπζκμο ζδακζημφ, ημκ ηαηαηυνοθμ ελεοηεθζζιυ ημο.
151

  

Ζ πανςδία απαζηεί ηδκ εβνήβμνζδ, ηδκ παναηδνδηζηυηδηα ηαζ ηδκ εκενβδηζηή 

ζοιιεημπή ημο ακαβκχζηδ, βζ‘ αοηυ ηαζ εεςνείηαζ «θυβζμ» είδμξ. Δίκαζ ακαηνεπηζηή, 
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ααεφηαηα εζνςκζηή, επζδζχηεζ ηδκ έηπθδλδ ηαζ εδνάγεηαζ ζημ απνμζδυηδημ. Σα 

πανςδζαηά ζημζπεία λεπςνίγμοκ ηάεε θμνά πμο μ θυβμξ ηςκ πνμζχπςκ θακηάγεζ 

αθθυηνζμξ ηαζ δζθςκζηυξ, ημ θεβυιεκμ  θαζκυιεκμ ημο πμθοβθςζζζζιμφ
152 

ζφιθςκα ιε 

ημκ Bakhtin (1980). Ο ηάεε ήνςαξ εεςνείηαζ θμνέαξ ηςκ δεδμιέκςκ ζδεμθμβζηχκ 

ζημπζιμηήηςκ ηδξ επμπήξ ημο. Δζδζηυηενα ζφιθςκα ιε ηδ Εεναμφ (1992), δ πανςδία 

πνδζζιμπμζεί ηαηά ηυνμκ ημκ «αθθυηνζμ ηαζ εζθδιιέκμ θυβμ», αθμφ ζοκεζδδηά ημκ 

ιζιείηαζ.
153

        

Ζ Hutcheon (1985/2000) οπμζηδνίγεζ υηζ δ πανςδία είκαζ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ 

υθςκ ηςκ ηεπκχκ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ ημζκςκίαξ. Ζ ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ 

«πανςδία» ιε ηδκ εονφηενδ ζδιαζία ηδξ δζαζηεοήξ ηαζ ηδξ ακαδδιζμονβίαξ ένβςκ 

ηέπκδξ. Μεηαλφ αοηχκ ηαζ ηα παζδζηά εζημκμβναθδιέκα αζαθία ηα μπμία πένακ ηςκ 

δζδαηηζηχκ ηαζ ροπαβςβζηχκ ζημπζιμηήηςκ ημοξ επζδζχημοκ ιέζς ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδκ 

αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα ημο ιζηνμφ παζδζμφ.
154

  

Ο πζμ πνυζθαημξ μνζζιυξ ηδξ πανςδίαξ έηζζ υπςξ εκημπίγεηαζ ζηδ θμβμηεπκία βζα 

ιζηνά παζδζά, είκαζ ηδξ Εεναμφ (2007) ηαζ έπεζ δφμ ααζζηέξ ζδιαζίεξ, «Ζ πνχηδ 

εεχνδζδ πνμαάθθεζ ηδκ πανςδία ςξ ιδπακζζιυ θμβμηεπκζηήξ (ακα)δδιζμονβίαξ πμο 

ζοκεπίγεζ ηαζ ηαοηυπνμκα ακαηνέπεζ, εεαιαηζηά ή δζαηνζηζηά, ηδκ πανάδμζδ. Ζ δεφηενδ ηδκ 

ηαοηίγεζ ιε έκα θμβμηεπκζηυ βέκμξ οανζδζηυ ηαζ δεοηενμβεκέξ πμο πνμηφπηεζ απυ ιία 

(δζαδζηαζία) ιίιδζδξ ιε ζημζπεία ακηίεεζδξ, ζοκήεςξ οπμκμιεοηζηά».
155

   

Ζ ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ εα απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ηδ ιεθέηδ ιαξ, ηαεχξ εκημπίγεηαζ 

ζε ιεβάθμ ιένμξ ημο οθζημφ ιαξ. Ζ Παζδζηή Λμβμηεπκία, ηαεχξ ανίζηεηαζ ζε άιεζμ 

δζάθμβμ ιε ηζξ ζδεμθμβζηέξ ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ ηζκήζεζξ ηδξ επμπήξ απυ ηδκ μπμία 

ειπκέεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ, δζαηνίκεηαζ απυ ιία ακακεςηζηή δζάεεζδ, δ μπμία 

εηδδθχκεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηεπκζηέξ – ιεηαλφ άθθςκ αοηήκ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ 

ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ- πμο έπμοκ ζημπυ κα αιθζζαδηήζμοκ παβζςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

πνμηαηαθήρεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, αθθά ηονίςξ κα οπμκμιεφζμοκ ημοξ δεδμιέκμοξ 

ηνυπμοξ πνυζθδρδξ ηδξ αθήβδζδξ βζα παζδζά. οββναθείξ ηαζ εζημκμβνάθμζ 

                                                           
152

 Bakhtin, Μ., Πνμαθήιαηα Λμβμηεπκίαξ ηαζ Αζζεδηζηήξ, πακυξ, Γ., (Μηθ)., Αεήκα: Πθέενμκ, 

1980, ζ.158.  
153

 Εεναμφ, Α., Λμβμηνζζία ηαζ Ακηζζηάζεζξ ζηα Κείιεκα ηςκ Παζδζηχκ ιαξ Υνυκςκ, Αεήκα: 

Οδοζζέαξ, 1992, ζ. 77. 
154

 Hutcheon, L., A Theory of Parody: The Teaching of Twentieth – Century Art Forms, Urbana 

and Chicago: University of Illinois Press, 1985/2000, ζζ. 1-3.   
155

 Εεναμφ, Α., «Δοβέκζμξ μ Πανςδυξ, ηδξ Δπμπήξ ιαξ Κθδνςηυξ, ή μζ Πενζπέηεζεξ ηςκ Λέλεςκ 

ηαζ ηςκ Κεζιέκςκ», Κείιεκα, η. 6, επηέιανζμξ 2007, ζζ. 1-26. 

http://keimena.ece.yth.gr.    

http://keimena.ece.yth.gr/


56 

 

ζηδκμεεημφκ δζαηεζιεκζηέξ ηαζ δζα-εζημκζηέξ πανςδίεξ ηαζ πνμζηαθμφκ ημ ιζηνυ 

ακαβκχζηδ κα βίκεζ ζοιπαίπηδξ ηαζ ζοκ-δδιζμονβυξ ηδξ αθήβδζδξ. Ζ πανςδία απαζηεί 

ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηαζ ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ ζηδκ αθήβδζδ, ςεχκηαξ ημκ έηζζ 

κα ζηαεεί απμζηαζζμπμζδιέκα ηαζ ηνζηζηά ακάιεζα ζε δφμ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ. Σδξ 

πανάδμζδξ απυ ηδ ιία ηαζ ηδξ κεμηενζηυηδηαξ απυ ηδκ άθθδ. Σμζμοημηνυπςξ, ηα παζδζά-

ακαβκχζηεξ ηαθμφκηαζ κα βειίζμοκ ηα αθδβδιαηζηά «ηεκά» ιε ηδκ πνμζςπζηή ημοξ 

ειπεζνία ηαζ αμφθδζδ. Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ απμζημπμφκ ζηδκ ακαβκςζηζηή ςνζιυηδηα ηαζ 

ηδκ πκεοιαηζηή εκδθζηίςζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ/ακαβκςζηχκ. Ζ Καθμβήνμο (1999) 

βνάθεζ υηζ, «Μέζς ηδξ εκενβδηζηήξ ημο ειπθμηήξ ζημ ηείιεκμ μ ακαβκχζηδξ βίκεηαζ 

κμδιαημδυηδξ ηαζ ζοκδδιζμονβυξ ημο ηεζιέκμο, ακαηθχκηαξ βκχζεζξ, αημιζηέξ ειπεζνίεξ, 

ακαβκςζηζηέξ ηαζ εζηαζηζηέξ ικήιεξ, αζχιαηα, ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ».
156 Χξ εη ημφημο, 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ πανςδία απμηεθεί ααζζηυ ηνυπμ εειαηζηήξ ηαζ ιμνθζηήξ 

δυιδζδξ ηςκ ηεζιέκςκ, ιε πμθζηζζιζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ ςξ πνμξ ηδκ 

ενιδκεοηζηή ημοξ θεζημονβία.
157

  

Ζ Beckett (2001) οπμζηδνίγεζ υηζ δ πανςδία απμηεθεί ζδιείμ ακαθμνάξ ηδξ 

κεμηενζηήξ ηαζ ιεηακεμηενζηήξ θμβμηεπκίαξ βζα παζδζά. Ζ ίδζα δζαπζζηχκεζ υηζ ηα παζδζά 

ημο εζημζημφ πνχημο αζχκα δζαεέημοκ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκεξ ιεηαβκςζηζηέξ 

ζηακυηδηεξ
158

 ηςδζημπμίδζδξ ηαζ απμηςδζημπμίδζδξ ηςκ ηφπςκ ηδξ πανςδίαξ, μζ μπμίεξ 

μθείθμκηαζ ζηδκ ελέθζλδ ημο ακενχπζκμο εβηεθάθμο ηαζ ζηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο. Σα 

παζδζά αοηήξ ηδξ βεκζάξ ιέζα απυ ηδ δζαδναζηζηή πνήζδ
159

 ημο οπμθμβζζηή ελαζημφκ 

εηείκεξ ηζξ δελζυηδηεξ πμο ηα ηαεζζημφκ ζηακά κα ιπμνμφκ κα απμηςδζημπμζήζμοκ ηαζ κα 

απμθαφζμοκ ημ δζα-δναζηζηυ παζπκίδζ ηδξ πανςδίαξ ιε ηδκ πανάδμζδ ζηα 

εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία. Ζ ζοββναθέαξ ακάβεζ ηδκ πανςδία ζηδκ ημνοθή ηδξ 

ηθίιαηαξ ηαηάηαλδξ ηςκ ιμνθχκ πζμφιμν, ςξ ηδκ πζμ επζηδδεοιέκδ ηαζ εηθεπηοζιέκδ. 

Με ηζξ παναπάκς εέζεζξ ηδξ δίδεζ απάκηδζδ ζε ζοββναθείξ, εζημκμβνάθμοξ ηαζ 
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εηδμηζημφξ μίημοξ ημοξ μπμίμοξ δζαηνίκεζ έκαξ δζζηαβιυξ ςξ πνμξ ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ 

ιζηνχκ παζδζχκ κα ακηζθδθεμφκ ηαζ κα απμθαφζμοκ ηδκ πανςδία. 
160

    

Ζ πανςδία εκημπίγεηαζ ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ, μζ μπμίεξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ 

ζοκοπάνπμοκ ιέζα ζημ ηείιεκμ. ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ ηονίςξ ζηα αζαθία ηδξ 

δζηήξ ιαξ ιεθέηδξ μζ πζμ ζοπκμί ηφπμζ πανςδίαξ, ζφιθςκα ιε ηδ Εεναμφ (2007) είκαζ μζ 

ελήξ παναηάης:
161

  

α) Ζ παξσδία ησλ ήρσλ θαη ησλ ιέμεσλ (κηληκαιηζηηθή)  

Ζ βθχζζα δζαεέηεζ ζπμοδαίμ ιεβαθείμ, εηηυξ απυ ηδ βεκεζζμονβυ ηδξ δφκαιδ κα 

βεκκά  θμβμηεπκζηυηδηα, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβεί «αημοζηζηέξ εζηυκεξ» ηαζ 

δπδηζηά πανεηοιμθμβζηά παζπκίδζα. Έηζζ ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηαζ κα ηαεμνίγεζ ηδ ιμνθή 

ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζζημνίαξ. Ζ ακαηνμπή ημο ζοζηήιαημξ ηςκ ηακυκςκ πμο δζέπμοκ 

ηδ βθχζζα δδιζμονβεί πανδπήζεζξ, βθςζζζηά παζπκίδζα ηονίςξ ακηζζηνμθήξ ηαζ 

ακηζηαηάζηαζδξ. Γζα πανάδεζβια, δ Εεναμφ (2007) ακαθένεζ απυ ημ αζαθίμ ημο Δοβέκζμο 

Σνζαζγά, Ζ Σεθεοηαία Μαφνδ Γάηα, δ ιζκζιαθζζηζηή πανςδία ααζίγεηαζ «ζε πνςηυβκςνεξ 

θέλεζξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ βαηχκ». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, «βαηάεθζρδ», 

«αβαημφθα», «βαηενβάνδξ», «βαηαθφβζμ» ηαζ μφης ηαεελήξ.
162

  

β) Δθ κεηαθνξάο παξσδία ή αιιεγνξία 

Μία απυ ηζξ εηδδθχζεζξ αοημφ ημο ηφπμο πανςδίαξ είκαζ ιέζς ημο 

ακενςπμιμνθζζιμφ. Ζ απχεδζδ ηαζ δ ιεηάεεζδ ζημ γςζηυ ααζίθεζμ μπμζμοδήπμηε 

είδμοξ πνμαθδιαηζζιμφ πμο δοζημθεφεζ ημοξ εκήθζηεξ κα ζογδηήζμοκ ιε ακχδοκμ ηνυπμ 

ιε ηα παζδζά είκαζ ζοπκυ θαζκυιεκμ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. Αοηυ μθείθεηαζ ηονίςξ 

ζηζξ δεδμιέκεξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ημ παζδί πνμζπμθζηήξ ηαζ 

πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ δζακφεζ ηδκ δθζηζαηή-βκςζηζηή θάζδ ηδξ γςήξ ημο, δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ δζάποημ ακζιζζιυ.
163
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Δπίζδξ, είκαζ δ ιεηαθμνά
164

 ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοκζζηχζεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζ‘ έκα δζαθμνεηζηυ πςνμπνυκμ. Ζ εη 

ιεηαθμνάξ πανςδία ή αθθδβμνία απεθεοεενχκεηαζ ακαβηαζηζηά απυ ημκ ηςιζηυ ηδξ 

παναηηήνα ηαζ ζοκζζηά ηδκ ηναβζηή υρδ ημο πζμφιμν. Δπίζδξ, είκαζ ααεζά αθθά έιιεζα 

δζδαηηζηή. φιθςκα ιε ηδ Εεναμφ (2007), «μ ηαθά ιεηαιθζεζιέκμξ ιέζα ζηδ 

θμβμηεπκζηυηδηα δζδαηηζζιυξ πμο έπεζ παναηηήνα αθοπκζζηζηυ ηαζ πνμζβεζςηζηυ ηαζ 

βίκεηαζ πναβιαηζηυ ηαηχθθζ βζα ηδ γςή, πνμεζδμπμζχκηαξ ιε εζθζηνίκεζα, πςνίξ κα 

ελςναΐγεζ, αθθά ηαζ πςνίξ κα απμβμδηεφεζ».
165

Αοηή δ πανςδζαηή ιμνθή απεοεφκεηαζ 

ελίζμο ζε παζδζά ηαζ εκήθζηεξ. Γζα πανάδεζβια, δ Εεναμφ (1996) ακαθένεηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ Ζ Σεθεοηαία Μαφνδ Γάηα, υπμο μ ηυζιμξ ηςκ βαηχκ ηαζ 

ηςκ ακενχπςκ ζοιθφνμκηαζ ηαζ ακαιεζβκφμκηαζ. φιθςκα ιε ηδ Εεναμφ (2007), 

«Αοευνιδηα ημ ιοαθυ ημο ακαβκχζηδ ακαηνέπεζ ζε επμπέξ, υπςξ αοηή ημο καγζζιμφ, υπμο 

μζ ακαθμβίεξ είκαζ απμθφηςξ ζαθείξ ηζ ακαβκςνίζζιεξ, αθθά ηαζ ακηίζημζπμζ ζοκεζνιμί 

ιπμνεί κα ζζπφμοκ ηαζ βζα μπμζαδήπμηε άθθδ επμπή ααναανυηδηαξ».
166

  

γ) Γηαθεηκεληθή Παξσδία      

Ζ δζαηεζιεκζηυηδηα, ζφιθςκα ιε ηδ Εεναμφ (1996) είκαζ: «δ ζοβπνμκζηή ηαζ 

δζαπνμκζηή ζπέζδ ζοκφπανλδξ ηαζ δζανημφξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζηα ηείιεκα, πμο δζέπεζ 

ηδ δδιζμονβία ημοξ αθθά ηαζ ηδκ ακάβκςζή ημοξ».
167

 Ζ δζαηεζιεκζηυηδηα αθμνά ηυζμ 

ελςθμβμηεπκζηέξ υζμ ηαζ ελςηεζιεκζηέξ παναζηάζεζξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζαηεζιεκζηήξ πανςδίαξ
168

 πνυηεζηαζ βζα ζοκεζδδηή επζδίςλδ ημο 

ζοββναθέα κα ακαηνέρεζ ηονίανπα ζδεμθμβζηά ζηενευηοπα, ζοζπεηίγμκηαξ ημ ήδδ 

οπάνπμκ ηείιεκμ ιε άθθα πνμτπάνπμκηα. Σα υπμζα κμήιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ, 

πνμηφπημοκ ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ανπζημφ ηεζιέκμο, χζηε κα πνμηφπηεζ ημ 

δεοηενμβεκέξ. Ζ πανςδία, επίζδξ, είκαζ ιία ζηναηδβζηή δ μπμία ελοπδνεηεί ημοξ ζηυπμοξ 

ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ, πνμςεχκηαξ ηαζ ηαθθζενβχκηαξ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ ηδκ ηνζηζηή 

ζηέρδ ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ.  

Ζ πανςδία δζαηανάζζεζ ηδ ζπέζδ ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο, άθθμηε δζαηδνχκηαξ ηζξ 

ζοιαάζεζξ ιζαξ θυνιαξ, αθθά ακακεχκμκηαξ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ ηαζ άθθμηε 
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ακαηνέπμκηαξ ηζξ αθδβδιαηζηέξ ζοιαάζεζξ ζε επίπεδμ ιμνθήξ ηαζ δμιήξ, εκχ δζαηδνεί 

ςξ πενζεπυιεκμ έκα μζηείμ εέια, μνζζιέκεξ θμνέξ, υπςξ ηαζ ημ πνςηυηοπμ.
169

    

δ) Τβξηδηθή γξαθή. Αιιόηξηνο ιόγνο θαη δηθσληθόο  

πςξ είπαιε ηαζ παναπάκς μ θυβμξ ημο ήνςα εηθνάγεζ ηδ θςκή ηδξ ημζκςκίαξ. Γζα 

ζηυιαημξ ηςκ δνχςκ μ ζοββναθέαξ άθθμηε ζηυπζια ηαζ άθθμηε άεεθα, πυηε άιεζα ηαζ 

πυηε οπαζκζηηζηά εηθνάγεζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ επμπήξ 

ημο.
170

   

ηδκ πενίπηςζδ πανςδζαηήξ δζαζηεοήξ, μ αθθυηνζμξ θυβμξ πναβιαημπμζεί έκα είδμξ 

ιείλδξ ακάιεζα ζημκ πναβιαηζηυ ηαζ ημ θακηαζηζηυ ηυζιμ. Έηζζ ηα θυβζα δπμφκ 

πανάλεκα, πανάδμλα ηαζ αθθαβιέκα. ηα Σνία Μζηνά Λοηάηζα ημο Σνζαζγά, δ θςκή ημο 

Λφημο ιεηαθένεηαζ ζημ θυβμ ημο Ρμφκζ-Ρμφκζ, εθαθνχξ παναθθαβιέκδ, παναπέιπμκηαξ 

υιςξ λεηάεανα ζηδκ ανπζηή ζζημνία. ‘ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δζαηνίκμοιε ηδ δδιζμονβία 

αοημφ ημο είδμοξ πμο απμηαθμφιε οανζδζηυ ηαζ δεοηενμβεκέξ, ηαεχξ πνμηφπηεζ απυ ημ 

ζοκδοαζιυ δφμ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ βναθήξ.   

Ζ Beckett (2001) ελδβεί υηζ ζημ πθαίζζμ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ έπμοκ βναθεί 

πμθοηνμπζηά (―multimodal‖) αζαθία, ηα μπμία ιεηαδίδμοκ πμθοιεζζηά ηα ιδκφιαηά ημοξ 

ηαζ ακάβμοκ ηα παζδζηά εζημκμβναθδιέκα αζαθία ζε έκα δζα-εζδμθμβζηυ ηαζ δζα-δθζηζαηυ 

είδμξ.
171

 Δλεηάγεζ ηδκ δζα-εζημκζηή-πανςδία, έηζζ υπςξ ειθακίγεηαζ ζε ζφβπνμκα 

εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία ηαζ παναεέηεζ ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ημοξ ηφπμοξ (―parodic 

codes‖) ιε ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ αοηυ. ηα αζαθία πμο επζθέβεζ κα ζογδηήζεζ, ιία απυ ηζξ 

ιμνθέξ πανςδίαξ πμο εκημπίγεζ είκαζ αοηή δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιέζα απυ ιία 

πμθοεπίπεδδ ηαζ ζφκεεηδ δζαδζηαζία (―parodies with multiple codings‖), ιε ζημπυ κα 

ανίζηεζ απήπδζδ ζε πμθοπμίηζθα ακαβκςζηζηά ημζκά. Φοζζηά, αοηυ δε ζοιααίκεζ ηοπαία, 

ζδιεζχκεζ δ ζοββναθέαξ, ακηίεεηα μζ δδιζμονβμί απμζημπμφκ ζηδ ζοιιεημπζηή 

δζαδζηαζία ακάβκςζδξ βμκζμφ - παζδζμφ.  

Έκαξ δεφηενμξ πανςδζαηυξ ηφπμξ είκαζ ιέζς ηςκ δζα-εζημκζηχκ παναπμιπχκ ή 

οπαζκζβιχκ (―allusions‖, ―quotation‖, ―cross-references‖, ―citations‖), ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ οπμηαείζηακηαζ μπηζηά, ακηζηείιεκα, ένβα ηέπκδξ ή ηαζ άκενςπμζ ιε γχα, ηα μπμία 
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παναπέιπμοκ ειθακχξ δζα-εζημκζηά ζε πνςημβεκή ένβα.
172

 Ζ ιέεμδμξ αοηή ζημπυ έπεζ 

κα οπμκμιεφζεζ, κα ζαηζνίζεζ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ηδκ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ημο 

πνςημβεκμφξ ένβμο ή κα πνμηαθέζεζ ημ κεανυ ακαβκχζηδ κα πνμαεί ζε κμδηά 

βεκζηεοηζηά ζπυθζα πμο αθμνμφκ ηδκ ημζκςκία, ιε απχηενμ ζημπυ κα ακαβάβεζ ηοπυκ 

ζηενευηοπα ηαζ πνμηαηαθήρεζξ ζε πανςπδιέκα ηαζ κα ηα οπεναεί. Ζ Beckett (2001) 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηήζεζ ζαθή ημκ παναπάκς ηφπμ πανςδίαξ, δίδεζ έκα πανάδεζβια 

απυ πμθφ βκςζηυ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ημο Browne ημ Piggybook,
173

 ημ 

μπμίμ ζοκδέεζ δζα-εζημκζηά ιε δδιμθζθέξ πμνηνέημ ημο Gainsborough, Robert Andrews 

and His Wife.
174

 Ο Browne έπεζ επζθέλεζ ςξ ζδεμθμβζηυ οπμηαηάζηαημ κα ακηζηαηαζηήζεζ 

ημ ηεθάθζ ημο ζογφβμο (Mr. Robert), ιε ηεθάθζ βμονμοκζμφ (―mise-en-abyme‖).
175

 

Ακηίεεηα, ηδ ζφγοβμ (Mary Carter) ηδκ απμδίδεζ μπηζηά ςξ ιία ιαφνδ ακενχπζκδ 

θζβμφνα, ιε ζημπυ κα πανςδήζεζ ημ πνυηοπμ βοκαίηαξ πμο γεζ ζηδ ζηζά ηδξ. Ζ Mrs. 

Piggot, υπςξ ηδκ απμηαθεί μ ζοββναθέαξ, απμθαζίγεζ κα εβηαηαθείρεζ ―ημ θαθθμηναηζηυ 

βμονμφκζ‖ ιε έκα απμπαζνεηζζηήνζμ ζδιείςια. ε αοηυ βνάθεζ: «Δίζηε υθμζ βμονμφκζα» 

ηαζ δεκ εκκμεί θοζζηά ιυκμ ημκ άκδνα ηδξ, αθθά ηάεε είδμξ ανζεκζημφ πμο έπεζ ηαοηζζηεί 

ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο Mr. Pig. Ο Browne ιε ηζξ επζθμβέξ ημο, επζδζχηεζ κα πνμηαθέζεζ 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ βζα ηδ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ βοκαζηείαξ 

ηαοηυηδηαξ, δεδμιέκμο υηζ ημ αζαθίμ ημο βνάθηδηε ζε ιία επμπή πμο ακεμφζε ημ 

θειζκζζηζηυ ηίκδια.   

Ζ Beckett (2001), οπμζηδνίγεζ υηζ αηυιδ ηαζ ακ μ ιζηνυξ ακαβκχζηδξ  δεκ ιπμνέζεζ 

κα απμηςδζημπμζήζεζ ηα πνυζςπα πμο πανςδμφκηαζ, ελαζθαθίγεηαζ δ ζοιιεημπζηή 
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 αζ. αζχκαξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε 
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ακάβκςζδ ηςκ βμκέςκ.
176

 Δκαθθαηηζηά ηα παζδζά εα βεθάζμοκ έζης ιε ηδκ παζβκζχδδ 

δζάεεζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ ηδξ εζηυκαξ.
177

   

Άθθδ ιία πενίπηςζδ μπηζηήξ πανςδίαξ είκαζ υηακ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ εκημπίγμκηαζ 

πενζεςνζαηά ζπυθζα (―marginal elements‖, ―peri-text‖)
178

 -είηε βναπηά είηε μπηζηά- ςξ 

οπέν-ζφκδεζιμζ ιε πνςημβεκή ένβα (ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ). ηζξ πενζπηχζεζξ 

αοηέξ μ αοημζημπυξ δεκ είκαζ πάκηα δ ζάηζνα, αθθά ιία ζηναηδβζηή ιε ηδκ μπμία μζ 

δδιζμονβμί επζζφνμοκ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ ζηδκ εζηυκα ηαζ ημκ πνμζηαθμφκ κα 

βίκεζ ζοιπαίπηδξ ζε έκα ηοκήβζ ηνοιιέκςκ πθδνμθμνζχκ, ακαηαθφπημκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ 

πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. ε ιία εθθδκζηή δζαζηεοή ημο 

Αιενζηακζημφ ένβμο Ο Μάβμξ ημο Ογ,
179

 απυ ηδ Μανία Αββεθίδμο, μ εζημκμβνάθμξ ημο 

αζαθίμο Βαζίθδξ Παπαηζανμφπαξ, εθανιυγεζ ηδκ παναπάκς ζηναηδβζηή ιε ηέημζμ ηνυπμ 

επζηεθχκηαξ δζπθυ ζημπυ. Αθεκυξ οπμζηδνίγεζ ηαζ ζοιπθδνχκεζ ηδκ αθήβδζδ ηαζ 

αθεηένμο δ εζημκμβνάθδζδ απμηηά ιία αοηυκμιδ δζαθεηηζηή ζπέζδ ιε ημκ ακαβκχζηδ 

πνμζηαθχκηαξ ημκ κα ακαηαθφρεζ ζοβηαθοιιέκεξ πθδνμθμνίεξ. ημ πενζεχνζμ ανηεηχκ 

εζηυκςκ μ Παπαηζανμφπαξ, ακάθμβα ιε ημ εέια πμο απεζημκίγεηαζ, ζδιεζχκεζ 

δζεοηνζκζζηζηά ζπυθζα ηα μπμία θεζημονβμφκ ςξ μπηζημ-θεηηζημί ζφκδεζιμζ ιε ηδκ 

ζζημνία ή ηδκ ηέπκδ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ εζηυκα πμο ηα πμκηίηζα δέκμοκ ημ θζμκηάνζ ιε 

ζημπυ κα ημ ιεηαθένμοκ ιαηνζά απυ ημ θζαάδζ ιε ηζξ παπανμφκεξ, μ εζημκμβνάθμξ 

πνμζεέηεζ ημ ελήξ ζπυθζμ: «Ο ιφεμξ ημο Αζζχπμο, ημ θζμκηάνζ ηαζ ημ πμκηίηζ βνάθηδηε ημ 

620 π.Υ.».
180

 

ηακ δ πανςδία ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ ζοκακηάηαζ ιε ηδκ εζηυκα ημ απμηέθεζια 

πμο πνμηφπηεζ είκαζ ηα «μπηζημ-θεηηζηά παίβκζα» (―visual puns‖), υπμο θυβμξ ηαζ εζηυκα 

ζοκενβάγμκηαζ ζηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ.
181

 Ζ ηεπκζηή αοηή εηηυξ απυ ημ 

εοπάνζζημ λάθκζαζια ημο ιζηνμφ ακαβκχζηδ-παναηδνδηή, ηαημνεχκεζ κα εββνάρεζ 

ηνοιιέκεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζδεμθμβήιαηα, ηα μπμία μ ακαβκχζηδξ εφημθα εκημπίγεζ 

ιέζα απυ έκακ παζβκζχδδ ηνυπμ. Γζα πανάδεζβια, ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ 
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Ο Καθυηανδμξ Λφημξ
182

 οπάνπεζ ιία θίζηα ιε θζπμοδζέξ, δ μπμία δζαημζιεί ημ ελχθοθθμ 

ζακ ζοκμδεοηζηυξ ηίηθμξ ηαζ ζοκμδμζπμνεί ιε ημ Λμοηά, ημκ πνςηαβςκζζηή Λφημ, ζημ 

ιμκμπάηζ ηδξ δζαηνμθζηήξ ημο αοημβκςζίαξ.
183

 Οζ θζπμοδζέξ, πμο ηαηαβνάθμκηαζ, είκαζ 

ηίηθμζ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ ιε πνςηαβςκζζηή ημκ «αιείθζηημ εφηδ, ημ Μεβάθμ Καηυ 

Λφημ». Οζ ηίηθμζ θεζημονβμφκ ζημ επίπεδμ ημο μπηζημ-θεηηζημφ-παζβκίμο 

πνμμζημκμιχκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ αθήβδζδ ηαζ πνμθεζαίκμκηαξ ημ έδαθμξ βζα ηδκ 

πανςδία ηςκ ζηενεμηφπςκ πμο έπεηαζ, ηδκ μπμία ιε ζδζαίηενδ ιαεζηνία έπεζ 

ζηδκμεεηήζεζ μ δδιζμονβυξ. 

οκμρίγμκηαξ ηδκ εκυηδηα ηδξ πανςδίαξ δζαπζζηχκεηαζ δ πμθοπνδζηζηυηδηα ηςκ 

πζμοιμνζζηζηχκ ηφπςκ ηαζ οπμ-ηφπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ ειθακίγεηαζ, ηαεχξ ηαζ δ εονεία 

ηαζ πμθοπμίηζθδ πανμοζία ημοξ ζηα κεμηενζηά ηαζ ιεηακεμηενζηά αθδβήιαηα βζα ιζηνά 

παζδζά. Άθθμ έκα ζδιακηζηυ ζοιπέναζια είκαζ δ ελέθζλδ ημο ηφπμο ηδξ πανςδίαξ ζημ 

πνυκμ ιέζα απυ ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, ακάβμκηάξ ηδκ ζε ―φρζζηδ ηέπκδ ηαζ ηεπκζηή‖. 

Πένα απυ ημ νυθμ πμο επζηεθεί ζηδ ζηναηδβζηή μνβάκςζδ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ 

ιεηά-ιοεμπθαζίαξ, πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακαβκςζηζηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ηάεε επμπήξ. 

 

 

1.3 Υηνύκνξ θαη Δηθνλνγξαθεκέλν Μηθξναθήγεκα 

 

Κνίκαιε ζηυπζιμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζαηνζαήξ αοηήξ, κα βίκεζ ιζα ζπεηζηή 

απμζαθήκζζδ ημο υνμο «ιζηνμαθήβδια» ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο δζέπμοκ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο, χζηε κα μδδβδεμφιε ζε ιζα πνμζέββζζδ ημο είδμοξ, πμο εα 

ακαδείλεζ  ηδκ πμζηζθία ημο. ημπυξ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ είκαζ ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

παναπάκς, κα ηαηαθήλμφιε ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα, πμο αθμνμφκ ηδ θφζδ ηςκ 

αθδβήζεςκ ―αναπείαξ θυνιαξ‖ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο απδπμφκ ζηδ 

κεμηενζηυηδηα, πνμηεζιέκμο κα ζοκεέζμοιε ηδ ιεεμδμθμβία πνμζέββζζδξ ηαζ ελέηαζδξ 

ημο πζμφιμν ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία αζαθίςκ.  
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1.3.1  Δλλνηνινγηθόο Πξνζδηνξηζκόο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Μηθξναθεγήκαηνο 

 

Ήδδ απυ ημ 1974 ηαζ ιεηά ζδιεζχκεηαζ δ ηοηθμθμνία πμζηζθυιμνθςκ ηαζ κευηνμπςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηα μπμία απμηθίκμοκ (δμιζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά)
184

 ζδιακηζηά απυ 

ημκ ιέπνζ ηυηε βκςζηυ θμβμηεπκζηυ ηακυκα.
185

 Ζ ειθάκζζή ημοξ μθείθεηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ παναιέηνμοξ ηαζ αζηίεξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ελεθίλεζξ ηαζ ηα 

αζηήιαηα ηδξ ημζκςκίαξ, ηα μπμία εοκμμφκ ηδκ παναβςβή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηνυπςκ 

αθήβδζδξ ζηδ ιμνθή ηδξ αναπείαξ θυνιαξ. Έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ θυβμοξ πμο 

ζοκηέθεζακ ήηακ δ αθθαβή ηςκ απυρεςκ βζα ηδ θφζδ ημο παζδζμφ, ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο.
186

 Αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια ιζα νζγζηή εειαημθμβζηή ακακέςζδ, ιε 

ζοκμδέξ αθθαβέξ ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ υζμ ηαζ ζηδ ιμνθή ηςκ αθδβήζεςκ αοηχκ.
187

 

Κονίςξ, υιςξ, ζδιεζχκμκηαζ  αθθαβέξ ζηζξ επζδζχλεζξ ηςκ ζοββναθέςκ, ιέζα απυ ηδ 

θμβμηεπκζηή ημοξ έηθναζδ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο κεανμφ 

ακαβκχζηδ ηαζ ηδ ιέεελή ημο ιε ηα ακαβκχζιαηα.
188

      

Χζηυζμ, δ ακαγήηδζδ πάβζςκ εζδμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ζοκεέημοκ ημ 

παναηηήνα ηςκ αθδβήζεςκ αναπείαξ θυνιαξ παναηηδνίγεηαζ απυ δοζημθίεξ, ακ υπζ 

αδοκαιίεξ. Ο θυβμξ μθείθεηαζ ζηδκ πμθοζπζδή ηαζ «πνςηεσηή θφζδ» ηδξ παζδζηήξ 

πεγμβναθίαξ ζημ ζφκμθυ ηδξ
189

 αθθά ηαζ ηδξ ζοκάθεζάξ ηδξ ιε παθαζυηενα θμβμηεπκζηά 

είδδ ζφκημιδξ αθήβδζδξ (ζφκημια πεγμβναθήιαηα, κμοαέθα, ζφκημιμ ιοεζζηυνδια ηαζ 

άθθα).
190

 Πανυθμ πμο εκημπίγεηαζ ζδιακηζηυξ ανζειυξ έηδμζδξ παζδζηχκ ένβςκ αναπείαξ 

θυνιαξ, δ εζδμθμβζηή ημοξ πνμζέββζζδ ηαζ ηα πνμαθήιαηα μνζζιμφ πνμηφπημοκ ελαζηίαξ  

ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ημοξ, ηδξ αζφιιεηνδξ ελέθζλδξ αθθά ηονίςξ θυβς ηδξ απμοζίαξ 

επίζδιδξ θζθμθμβζηήξ ηνζηζηήξ ηαζ ιεθέηδξ ζηα επζιένμοξ γδηήιαηα. φιθςκα ιε ημκ 
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Καναηίηζζμ (2010) αοηυ μθείθεηαζ ζηδ ζοκάθεζα, ηδκ μιμζυηδηα ηαζ ηδ νεοζηυηδηα ηςκ 

δμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ «πμο πνμζδζμνίγμοκ λεπςνζζηά ηαζ εκ βέκεζ υθεξ ηζξ ζφκημιεξ 

παζδζηέξ αθδβήζεζξ».
191

       

  Σα πνμαθήιαηα αοηά, πμο αθμνμφκ ηδ θμβμηεπκζηή παναβςβή ηαζ ηνζηζηή ένβςκ 

αναπείαξ θυνιαξ, δεκ είκαζ εθθδκζηυ θαζκυιεκμ ιμκάπα, ζοκακηχκηαζ ηαζ ζε θμβμηεπκίεξ 

άθθςκ ηναηχκ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ.
192

 ηδκ εθθδκζηή, μ υνμξ «ιζηνή ζζημνία» 

πνδζζιμπμζήεδηε ανπζηά βζα κα παναηηδνίγεζ ηα εκ θυβς ένβα, δ μνμθμβία αοηή 

πνμέηορε απυ ημ αββθζηυ «short story»
193

 ςξ ιέηνμ ηονίςξ πμζμηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ 

απυ ηδ κμοαέθα ζε υθεξ ηδξ πχνεξ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ.
194

 Γζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, μ 

υνμξ «ιζηνή ζζημνία» ακ ηαζ ανπζηά θάκδηε κα επζηναηεί, ζηδκ πμνεία οπμπχνδζε βζα κα 

δχζεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ημο εέζδ ζημ «δζήβδια», εκχ ζφιθςκα ιε ηζξ ιεθέηεξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο δέηαημο έκαημο αζχκα ηαζ ιεηά ζθνάβζζε ιε ηδκ μνμθμβία αοηή υθα ηα 

πεγμβναθζηά ηείιεκα. ηδ ζοκέπεζα, δζαπςνίζηδηε ζε «παζδζηυ δζήβδια» ηαζ «παζδζηή 

ζζημνία» ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ αθδβδιαηζηά ηείιεκα ιζηνμφ ιεβέεμοξ, ιε δμιζηέξ 

απθμοζηεφζεζξ, ηαηάθθδθα βζα ιεβαθφηενα ηαζ ιζηνυηενα παζδζά ακηίζημζπα.
195  

 

Ζ πνχηδ ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα εζδμθμβζηήξ ηαλζκυιδζδξ ζδιεζχκεηαζ ημ 1991 απυ 

ημκ Ακαβκςζηυπμοθμ (1991),
196

 μ μπμίμξ εκηάζζεζ ηδ ιζηνή ζζημνία ηαζ ηα παναιφεζα 

επχκοιςκ ζοββναθέςκ ζημ βεκζηυ υνμ «έκηεπκα παζδζηά παναιφεζα»
197

. ηδκ πμνεία ηδξ 

ενβαζίαξ, οζμεεηείηαζ μ υνμξ «ιζηνή ζζημνία», μ μπμίμξ ζφιθςκα ιε ηα ζοιθναγυιεκα 

ακηζζημζπεί ζηα εζημκμβναθδιέκα αζαθία, πμο απεοεφκμκηαζ απμηθεζζηζηά ζε 

ακαβκχζηεξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Δκ ηαηαηθείδζ, μ Ακαβκςζηυπμοθμξ (1996) ηαηαθήβεζ 

ζε έκακ μνζζιυ ιε ηνζηήνζα δμιήξ, ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο, «μζ αθδβήζεζξ ηαζ μζ 

ζζημνίεξ βζα ιζηνά παζδζά έπμοκ ζοκήεςξ απθή δμιή, έηηαζδ πενζμνζζιέκδ, φθμξ απθυ ηαζ 
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αθεθείξ θέλεζξ ιε ηαεανυηδηα ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά θμνηζζιέκεξ, έκκμζεξ ζοβηεηνζιέκεξ, 

ηέθμξ εοπάνζζημ, ηθπ.».
198 

ε επυιεκδ ενβαζία
199

 ημο ζοββναθέα, δ ιζηνή ζζημνία 

ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία ιε ημ παναιφεζ.  

ε πνυζθαηεξ ενβαζίεξ πμο δδιμζζεφεδηακ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ιζηνήξ ζζημνίαξ  ηαζ 

ηδξ ιζηνήξ εζημκμβναθδιέκδξ ζζημνίαξ θαίκεηαζ κα επζηναηεί δ μνμθμβία «παζδζηυ 

ιζηνμαθήβδια»,
200

 εκχ άθθμζ υνμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ εκίμηε βζα κα παναηηδνίζμοκ 

ηα ίδζα ένβα είκαζ: «ιζηνέξ ζζημνίεξ»,
 201

 «ζζημνίεξ βζα ιζηνά παζδζά», «εζημκμβναθδιέκεξ 

ζζημνίεξ»,
202

 «ζζημνζμφθεξ»,
203

 «κδπζαηέξ ζζημνζμφθεξ», «ζζημνζμφθα», «πανμφιεκεξ 

ζζημνίεξ βζα ηα κήπζα», «ζζημνίεξ βζα κήπζα»
204

. Ζ παζδζηή ιζηνμαθήβδζδ εκημπίγεηαζ 

ζακ οπμηαηδβμνία ή παναηθάδζ ημο δζδβήιαημξ ή έζης ζακ ιζα ιεηαααηζηή ή πανμδζηή 

θάζδ ηδξ πμνείαξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ημο δζδβήιαημξ.
205

    

Ζ Σζζθζιέκδ (2003) δίκεζ ημκ ελήξ μνζζιυ βζα ηδ ιζηνή ζζημνία, «Μζηνή ζζημνία είκαζ 

ιζα πενζμνζζιέκμο ιήημοξ αθήβδζδ, ιε απθή πθμηή, θζηυηδηα φθμοξ ηαζ βθχζζαξ, πμο 

απεζημκίγεζ ηαεδιενζκέξ νεαθζζηζηέξ ζηδκέξ ηδξ γςήξ ημο παζδζμφ ηαζ ηςκ εκδθίηςκ, 

ηαεχξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ. ημπυ έπεζ ηδκ ροπαβςβία, ηδκ πθδνμθυνδζδ ηαζ 

εκδιένςζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ζε δεζημημζκςκζημπμθζηζζιζηά εέιαηα, ηδκ ηαθθζένβεζα 

ηδξ θζθακαβκςζίαξ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκίαξ».
206

 

                                                           
198

 Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., 1991, υ.π., ζ. 123. ε επυιεκμ αζαθίμ ηδξ δ ζοββναθέαξ οζμεεηεί ημκ 

υνμ «ιζηνέξ ζζημνίεξ» Κακαηζμφθδ, Μ., Δζζαβςβή ζηδ Θεςνία ηαζ Κνζηζηή ηδξ Παζδζηήξ 

Λμβμηεπκίαξ, Θεξ/κίηδ: University Studio Press, 2002α, ζζ. 101-102.    
199

 Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., «Ζ οιιεημπή ημο Παζδζμφ ζηδκ Αθήβδζδ ημο Παππμφ!», Γζααάγς, η. 

363, 1996, ζζ. 99-100. 
200

 ζανμπμφθμο, Ρ., Σαλίδζ ζημκ Κυζιμ ηςκ Δζημκμβναθδιέκςκ Μζηνχκ Ηζημνζχκ, Αεήκα: 

Μεηαίπιζμ, 2003. Σζζθζιέκδ, Σ., Οζ Μζηνέξ Ηζημνίεξ ηαηά ηδκ Δζημζαεηία 1970-1990, 

Γναιιαημθμβζηή, Παζδαβςβζηή ηαζ Γθςζζμθμβζηή ελέηαζδ, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 2003. 

Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: Εοβυξ, 2010. 
201

 Ζ πνήζδ ημο υνμο «ιζηνέξ ζζημνίεξ», βίκεηαζ βζα πνχηδ θμνά ημ 1970 απυ ηδ Γοκαζηεία 

Λμβμηεπκζηή οκηνμθζά ιε πνμηήνολδ ζπεηζημφ ανααείμο. Σζζθζιέκδ, Σ., «Οζ Μζηνέξ Ηζημνίεξ 

ηαζ μζ Γζαβςκζζιμί ηδξ Γοκαζηείαξ Λμβμηεπκζηήξ οκηνμθζάξ», Γζαδνμιέξ, η. 41, 1996, ζζ. 20-

27. Πζμ θεπημιενχξ αθ. ζπεηζηά Γ.Λ.., Σα Βνααεία ιαξ 1958-1973, Αεήκα: Γ.Λ..  
202

 Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., Σάζεζξ ηαζ Δλεθίλεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ζηδ Γεηαεηία 1970-

1980, Αεήκα: Δηδυζεζξ Φίθςκ, 1983, ζ. 91-93, 107. Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., Γεθχκδξ, Α., 

Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ πμθείμ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1984, ζ. 44. Γεθχκδξ, Α., Δθθδκζηή Παζδζηή 

Λμβμηεπκία, Αεήκα: Ζνάηθεζημξ, 1986, ζζ. 33, 123-130.   
203

 ημκ υνμ «ζζημνζμφθεξ βζα ιζηνά παζδζά» εηηυξ απυ ημοξ παναπάκς ακαθένεηαζ ηαζ μ 

αηεθθανίμο, Υ., ζημ αζαθίμ ημο Ηζημνία ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Γίπηοπμ, 1982, ζ. 

235. Με ηδκ ίδζα ζδιαζία πνδζζιμπμζεί επίζδξ, ημκ υνμ «παζδζηυ παναιφεζ».    
204

 Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., Θέιαηα Παζδζηή Λμβμηεπκίαξ Α΄ (Ακζπκεφζεζξ), Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 

1987, ζζ. 32, 33, 38. Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., Γθςζζζηυ Τθζηυ βζα ημ Νδπζαβςβείμ, Αεήκα: 

Καζηακζχηδξ, 1994, ζ. 148.  
205

 Καναηίηζζμξ, Α., 2010, υ.π., ζ. 18.  
206

 Σζζθζιέκδ, Σ., 2003, υ.π., ζ. 42.  
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Ζ ―εονοπςνία‖ ημο υνμο «παζδζηή ιζηνμαθήβδζδ» πενζθαιαάκεζ ένβα 

εζημκμβναθδιέκα ηαζ ιδ ηαζ ηα εέιαηα πμο ηα απαζπμθμφκ έπμοκ ζαθή ζηυπμ ηαζ 

πνμζακαημθζζιυ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ. ε μνζζιέκα απυ ηα πεγμβναθήιαηα 

αοηά απμοζζάγεζ εκηεθχξ δ παναιοεδηζηή αηιυζθαζνα, εκχ ζε άθθα ένβα εκημπίγμκηαζ 

ζημζπεία πμο παναπέιπμοκ δμιζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά είηε ζημ θασηυ παναιφεζ είηε ζηδ 

ιζηνή ζζημνία είηε ζημ δζήβδια.
207

 

Σμ αζαθίμ ημο Καναηίηζζμο (2010) φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, απμηεθεί ηδκ 

πζμ πνυζθαηδ ιεθέηδ (ζηα εθθδκζηά) πνμζέββζζδξ ημο θμβμηεπκζημφ είδμοξ ηδξ αναπείαξ 

θυνιαξ. Ο ζοββναθέαξ ιέζα απυ αοηή επζδζχηεζ κα ελεηάζεζ, κα εκημπίζεζ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα πνμζδζμνίζεζ εηείκα ηα ζημζπεία πμο ζοκζζημφκ ημκ εζδμθμβζηυ παναηηήνα ή 

ηφπμ ηςκ αναπείαξ θυνιαξ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ βζα παζδζά.  

Καηαθήβεζ ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηδ δμιή ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ζφβπνμκδξ παζδζηήξ ιζηνμαθήβδζδξ. ημ πχνμ ηδξ ζφβπνμκδξ 

βναθήξ βζα ιζηνά παζδζά δζαπζζηχκεηαζ δ ειθάκζζδ πμθθχκ ιμνθχκ αθήβδζδξ ιε 

ζοκφπανλδ ημο εζημκζζηζημφ ηαζ βθςζζζημφ ηχδζηα (εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ). 

Δπζδζχηεηαζ ζοκεζδδηά απυ ημοξ ζοββναθείξ δ εββναθή ημο παζδζημφ αθέιιαημξ, ηδξ 

παζδζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ημο ηνυπμο μιζθίαξ ηςκ παζδζχκ. 

Έηζζ, μ πνςηαβςκζζηήξ-αθδβδηήξ είκαζ ζπεδυκ πάκηα έκα παζδί ή έκα γχμ, ακηζηείιεκμ ή 

θακηαζηζηυ μκ ιε παναηηδνζζηζηά ηαζ ζδζυηδηεξ ιζηνμφ παζδζμφ.
208

 Σδ δμιή ηδξ 

αθήβδζδξ παναηηδνίγμοκ δ ζοκημιία, δ εκζαία εκηφπςζδ (θυβς ημο ιζηνμφ ιεβέεμοξ ημο 

ηεζιέκμο), δ αοημηέθεζα (δ απυδμζδ ηδξ ελζζημνμφιεκδξ ζζημνίαξ ιε ανπή, ιέζδ ηαζ 

ηέθμξ) ηαζ δ επζθάκεζα. Ζ «επζθάκεζα» ιαξ εκδζαθένεζ θίβμ πενζζζυηενμ ςξ πανάιεηνμξ 

ζηδ δζηή ιαξ πενίπηςζδ, δζυηζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο απνυμπημο ηαζ ημο ηςιζημφ 

πμο εκοπάνπεζ ζημ παζδζηυ ηείιεκμ ηαζ απμηεθεί ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο κεμηενζημφ 

ηνυπμο βναθήξ. Ζ επζθάκεζα ζφιθςκα ιε ημκ Καναηίηζζμ (2010), «ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

αζθκζδζαζηζηή πνμαμθή εκυξ αζήιακημο βεβμκυημξ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο κα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ακαηάθορδ άθθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ πηοπχκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ». Δπζπθέμκ 

παναηηδνζζηζηά είκαζ αοηά ηδξ βναιιζηήξ νμήξ ηδξ αθήβδζδξ, ηδξ ηνζημπνυζςπδξ 

αθήβδζδξ, ηδξ απθμφζηεοζδξ ηαζ ηδξ αθδβδιαηζηήξ πθαζζίςζδξ ιε ηδκ πανμοζία 

ελςθμβζηχκ ηαζ ιαβζηχκ ζημζπείςκ.
209

   

                                                           
207

 Γεθχκδξ, Α., 1986, υ.π., ζζ. 81-99. Σζζθζιέκδ, Σ., 2003, υ.π., ζζ. 37-45. 

 Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., 2006, υ.π., ζζ.108-109. Καναηίηζζμξ, Α., 2010, υ.π., ζζ. 13-22, 164, 169.   
208

 Ο Καναηίηζζμξ οπμζηδνίγεζ υηζ αοηυ ημ ζημζπείμ είκαζ ηαζ δ εζδμπμζυξ δζαθμνά ιε ημ 

ιζηνμαθήβδια βζα εκήθζηεξ. Καναηίηζζμξ, Α., υ.π., ζ.162. 
209

 Καναηίηζζμξ, Α., υ.π., ζζ. 160-170. Γζα ημκ μνζζιυξ ηδξ «επζθάκεζαξ», ζ. 168.   
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Μέζα απυ ηδκ μιαδμπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ παζδζηή 

ιζηνμαθήβδζδ, μ Καναηίηζζμξ (2010) ηαηαθήβεζ ζε έκακ «πνυπεζνμ ηαζ ζπδιαηζηυ 

μνζζιυ», ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ, «Σμ παζδζηυ αθήβδια είκαζ ιζα αθήβδζδ αναπείαξ 

θυνιαξ επζκμδιέκςκ ή πναβιαηζηχκ βεβμκυηςκ. Δζδμθμβζηά έπεζ ςξ αθεηδνία ηαζ αάζδ ηα 

δμιζηά ζημζπεία ηδξ βναθήξ ημο δζδβήιαημξ ηαζ ημο θασημφ παναιοεζμφ ζε απθμοζηεοιέκεξ 

ηαζ απθμπμζδιέκεξ ιμνθέξ. Σα επεζζυδζα ανενχκμκηαζ ιε θζηυηδηα ηαζ πνμκμθμβζηή 

αημθμοεία, πςνίξ πμθθμφξ ζοκεζνιμφξ ηαζ έιιεζα ζοιθναγυιεκα, πάκημηε ζε ζηεκή ζπέζδ 

ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο ιζηνμφ ακαβκχζηδ».
210

    

 

 

1.3.2 Υηνύκνξ θαη Μηθξναθήγεκα. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σμ πζμφιμν απεηέθεζε ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ, ζδζαίηενα ιεηά ημ 

δέηαημ έκαημ αζχκα. Οζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ δ πζμοιμνζζηζηή ζοββναθή βζα ιζηνά 

παζδζά βκχνζζε ζδζαίηενδ άκεδζδ ιεηά ημκ αζχκα αοηυ μθείθμκηαζ ζηζξ ναβδαίεξ 

ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ πμο έθααακ πχνα ζε Δθθάδα ηαζ 

ελςηενζηυ. Ο Β΄ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ, μ ειθφθζμξ ηαζ ανβυηενα ηα ηζκήιαηα βζα ηα 

ακενχπζκα δζηαζχιαηα, ημ θειζκζζηζηυ ηίκδια ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ επδνέαζακ ηδ 

εειαημθμβία ημο παζδζημφ ιζηνμαθδβήιαημξ.
211

 Κονίςξ υιςξ ζηα πνυκζα αοηά 

ιεηααθήεδηακ μζ απυρεζξ ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ βζα ηδ θφζδ ημο παζδζμφ 

ηαζ ηδκ αβςβή ημο.    

Ηδζαίηενα επδνέαζακ μζ απυρεζξ ημο Piaget (1926/2002, 2007)
212

 πενί παζδζηυηδηαξ 

ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ, μζ μπμίεξ ζοκέααθακ ζηδ νζγζηή ακακέςζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ 

επζζηδιυκςκ βζα ηα ιζηνά παζδζά ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Αοηυ είπε ιε ηδ ζεζνά ημο 

δεδμιέκμ ακηίηηοπμ ζηζξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ημκ 

ημζκςκζημπμζδηζηυ ηδξ ζημπυ. Έηζζ πνμηφπηεζ ιζα εειαημθμβζηή ακακέςζδ, πμο 

                                                           
210

  .π., ζ. 170. 
211

 Ζ Σνζάκημο ακαθένεηαζ ζηδκ «πνμαθδιαηζηή πμο ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ ζζημνία ημο 

ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ υζμ ηαζ ιε ηδκ „απμηφπςζή‟ ηδξ ζημ αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ». Σνζάκημο, Η., 

Πανάδμζδ ηαζ Πνςημπμνία. Μεθέηεξ βζα ηδ Νεμεθθδκζηή Λμβμηεπκία ημο 20
μο

 αζχκα, Αεήκα: 

Δηδμηζηυξ ιζθμξ Ίςκ, 2013, ζ. 333.   
212

 α) ηάδζμ αζζεδζζμηζκδηζηήξ κμδιμζφκδξ (0-2 πνμκχκ), α) ηάδζμ ζοιαμθζηχκ θεζημονβζχκ 

(2-7 εηχκ), β) οβηεηνζιέκςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ (7-11 εηχκ), δ) Αθδνδιέκςκ κμδηζηχκ 

θεζημονβζχκ (11-15 εηχκ). Piaget, J., The Language and Thoughts of the Child, Trans. Cabain, M. 

& R. London and New York: Routledge, 2002/1926, ζζ. 56-71. Piaget, J., Ζ Γθχζζα ηαζ δ ηέρδ 

ημο Παζδζμφ. Μεθέηεξ βζα ηδ θμβζηή ημο παζδζμφ, Ααανζζηζχηδ, Μ., (Μηθ.), Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 

2007. Βθ. επίζδξ Ζ Θεςνία Ακάπηολδξ ημο πζμφιμν ζηα παζδζά.   
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ανίζηεηαζ ζημκ ακηίεεημ πυθμ απυ ημ ζηείνμ δεζημδζδαηηζζιυ
213

 πμο έννεε άθεμκμξ ζηα 

ακαβκχζιαηα ηδξ επμπήξ, βζα κα ημκ δζαδεπηεί δ ιεηαιοεμπθαζία, δ μπμία ακηθεί ηδκ 

έιπκεοζή ηδξ απυ ηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα.
214

 

Μέπνζ ηαζ ημ 1960 ημ πενζεπυιεκμ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ελακηθμφκηακ ζε 

δζδαηηζζιμφξ, μζ ήνςεξ ήηακ παζδζά ή γχα, πνυηοπα δεζηά, εζθζηνζκή, οπένιαπμζ ημο 

δζηαίμο ηαζ ημο ημζκςκζηά απμδεηημφ. Απυ ηζξ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ, ακαδφεηαζ έκαξ 

πνμζηαηεοηζζιυξ βζα ηα ιζηνά παζδζά, μ μπμίμξ μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ ημο ζηζξ ακηζθήρεζξ 

ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ ηδξ επμπήξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ 

ημζκςκζημπμζδηζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκίαξ, αθθά ηαζ ηδξ παζδείαξ ζοκμθζηά ήηακ 

ζςθνμκζζηζηή. Ο Γεθχκδξ (1990c) δζαπζζηχκεζ υηζ, πνζκ ημ Β΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, μζ 

ηάζεζξ ηαζ ηα νεφιαηα πμο επζηνάηδζακ ζημκ ηνυπμ βναθήξ αζαθίςκ βζα ιζηνά παζδζά 

ήηακ, «μ θμβμηεπκζηυξ δζδαηηζζιυξ, μ εεκζημ-ενδζηεοηζηυξ θνμκδιαηζζιυξ, μ 

ζοκηδνδηζζιυξ, μ ζδεαθζζιυξ (ηάπμζεξ θμνέξ ηαζ νμιακηζζιυξ), δ ηάζδ-ηαηεφεοκζδ ημο 

“Σένπεζκ άια ηαζ δζδάζηεζκ”».
215

 Οζ ζοββναθζηέξ αοηέξ ηάζεζξ εφθμβα ζοκδέεδηακ ιε ηζξ 

ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ, αθθά ηαζ ιε ηζξ απυρεζξ ακηίζημζπα βζα ημ 

ιζηνυ παζδί ηαζ ηδκ αβςβή ημο.   

Ζ εζημκμβνάθδζδ είκαζ αζπνυιαονδ, θζηή, ιε έκημκα ηαζ αοζηδνά πενζβνάιιαηα, 

ηαηαθαιαάκεζ πενζμνζζιέκδ έηηαζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ ηαζ δ ηεπκμηνμπία 

πανμοζζάγεζ άθθμηε νεαθζζηζηέξ απεζημκίζεζξ ηαζ άθθμηε ζημζπεία θασηήξ ηέπκδξ. Ζ 

θεζημονβία πμο επζηεθεί είκαζ ηαεανά δζαημζιδηζηή ηαζ δεκ πνμζεέηεζ ζηδκ αθήβδζδ, 

ηαεχξ δ ζοιπφηκςζδ ηςκ κμδιάηςκ ανίζηεηαζ ιυκμ ζηζξ θέλεζξ.
216

 

Δκχ παθαζυηενα, ζφιθςκα ιε ημκ Καθθένβδ (1995), «ηα αζαθία ροπμθμβίαξ ηαζ 

παζδαβςβζηήξ δζάποηεξ ήηακ δ κμδζζανπία ηαζ δ δεζημθμβία. Σα αζαθία αοηά επέιεκακ κα 

εεςνμφκ ηδκ παζδζηή δθζηία πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή ηαζ κα πανμοζζάγμοκ έκα ιμκηέθμ 

παζδζμφ απμζοκδεδειέκμ απυ ημκ εονφηενμ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ εκηαβιέκμ ζε έκα 

                                                           
213

 Ζ Κανπυγδθμο ακαθένεηαζ ζηδ δζάζηαζδ ηδξ έκκμζαξ «δζδαηηζζιυξ» ηαζ επζζδιαίκεζ ιεηαλφ 

άθθςκ ηδκ «ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ θέλδξ» αοηήξ. «Γζα πμζυκ θυβμ εα πνέπεζ κα ηαηαδζηάζμοιε ηδκ 

πανμοζία ημο δζδαηηζζιμφ ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία; Έηζζ ηζ αθθζχξ αοηή ηαε‟ εαοηήκ δ επζθμβή 

ηςκ εειάηςκ ηαζ δ ακηζιεηχπζζή ημοξ δεκ έπεζ πάρεζ κα είκαζ δζδαηηζηή, ακ υπζ πάκημηε 

δεζημδζδαηηζηή. Ο δζδαηηζηυξ ηυκμξ ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία είκαζ ιία ζηαεενά πμο απακηά ζηα 

πενζζζυηενα ένβα, πανά ηζξ ζπεηζηά πνυζθαηεξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ απμηίκαλή ημο απυ ηα 

ζφβπνμκα παζδζηά θμβμηεπκζηά αζαθία». Κανπυγδθμο, Μ., Σμ Παζδί ζηδ Υχνα ηςκ Βζαθίςκ, 

Αεήκα: Παηάηδξ, 1994, ζζ. 168-169.  
      

214
 Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ ιία Ακαηνμπέξ. Ζ Νεμηενζηυηδηα ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ 

Ζθζηίεξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζ. 28. 
215

 Γεθχκδξ, Α., Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία: 1835-1985. Απυ ηζξ Πνχηεξ Ρίγεξ Μέπνζ ήιενα, 

Αεήκα: Ζνάηθεζημξ 1990c, ζζ. 27-28.  
216

 ζανμπμφθμο, Ρ., 2003, υ.π., ζ.11.  
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πχνμ πςνίξ ζφβπνμκμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ πςνίξ ζοκείδδζδ εοεφκδξ». Απυ ημ 1970 

ηαζ ιεηά ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα δζαπζζηχκεηαζ «ιζα νζγζηή εειαημθμβζηή 

ακακέςζδ».
217

 Σα ζζημνζηά βεβμκυηα πμο ακαθέναιε παναπάκς, ηα μπμία 

δζαδναιαηίζηδηακ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ, αθθά ηονίςξ μζ ελεθζζζυιεκεξ 

απυρεζξ ηδξ παζδαβςβζηήξ δδιζμφνβδζακ κέεξ ακάβηεξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ζημ πχνμ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. διακηζηή είκαζ ηαζ δ αθθαβή πμο ζδιεζχκεηαζ ζε επίπεδμ πενζεπμιέκμο, 

ηαεχξ ηα εέιαηα ιε ηα μπμία επζθέβμοκ κα αζπμθδεμφκ μζ ζοββναθείξ εηθνάγμοκ 

ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ, μζ μπμίεξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ηδξ 

ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ο Καθθένβδξ (1997) ζδιεζχκεζ υηζ,
 
«εκχ δ θμβμηεπκία 

παθαζυηενα ακηθμφζε ηα εέιαηά ηδξ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ημ πνυζθαημ ηαζ απχηενμ 

ζζημνζηυ πανεθευκ, απυ ημ 1970 ηαζ ελήξ ειπκέεηαζ απυ ηδ ζφβπνμκδ 

πναβιαηζηυηδηα».
218

Ζ θμβμηεπκία βζα ιζηνά παζδζά ιε ηα εέιαηα πμο επζθέβεζ κα 

ζογδηήζεζ, αθθά ηονίςξ μ ηνυπμξ πμο επζθέβεζ κα ηα πεζ, είκαζ απμηφδια εκυξ εονφηενμο 

πμθζηζζιζημφ ηζκήιαημξ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ.
219

       

Απυ ημ 1974 ηαζ ιεηά, μζ πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ πχναξ, αθθά 

ηονίςξ δ ζηνμθή ηςκ ακηζθήρεςκ ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ, ηνμθμδμημφκ 

πμθθαπθά ημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ακάβμκηαξ ημ παζδί ηαζ ημ αζαθίμ βζα 

παζδζά ζε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ. διακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ιεθέηδ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ απμηέθεζε δ έκηαλή ηδξ ημ 1986 ςξ 

ιάεδια ζηα Π.Σ.Γ.Δ ηαζ Π.Σ.Ν ηδξ πχναξ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία 

ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ. Δπίζδξ, δ Γοκαζηεία Λμβμηεπκζηή οκηνμθζά ηαζ 

μ Κφηθμξ ημο Δθθδκζημφ Παζδζημφ Βζαθίμο ζοκέααθακ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ελέθζλή ηδξ πνμαάθθμκηαξ υθεξ ηζξ δδιζμονβζηέξ δοκάιεζξ ημο πχνμο (ζοββναθείξ, 

εζημκμβνάθμοξ, εηδυηεξ, ενεοκδηέξ, ιεθέηεξ, ηθπ.). Σμ ίδζμ ηθίια δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 

εκδζαθένμκημξ ζδιεζχκεηαζ ηαζ ζημκ εονςπασηυ πχνμ, επδνεάγμκηαξ ηαεμνζζηζηά ηαζ 

ημοξ Έθθδκεξ ζοββναθείξ, μζ μπμίμζ βίκμκηαζ ημζκςκμί ηςκ ηάζεςκ ηαζ ελεθίλεςκ αοηχκ 

ελαζηίαξ ηδξ επαθήξ ημοξ ιε μιυηεπκμφξ ημοξ απυ υθμ ημκ ηυζιμ ιέζς ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ημο μνβακζζιμφ ΗΒΒΤ (International Board on Books for Young 

People).
220

  

                                                           
217

 Καθθένβδξ, Ζ., Πνμζεββίζεζξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 1995, ζ. 92.  
218

 Καθθένβδξ, Ζ., 1995, υ.π., ζ. 91.  
219

 Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ ιία Ακαηνμπέξ. Ζ Νεμηενζηυηδηα ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ 

Ζθζηίεξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζζ. 30-37.  
220

 Δθθδκζηυ ηιήια ημο ΗΒΒΤ είκαζ μ Κφηθμξ ημο Δθθδκζημφ Παζδζημφ Βζαθίμο. Βθ. ζπεηζηά 

http://www.greekibby.gr/.   
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Ο Γεθχκδξ (1990c) δζαπζζηχκεζ υηζ ιεηά ημ 1974, ζδιεζχκεηαζ, «Αθθαβή ζημ φθμξ, ημ 

μπμίμ βίκεηαζ πζμ μζηείμ, θζθζηυ ηαζ άιεζμ, ηδκ εζζαμθή ημο πζμφιμν ηαζ ηδξ αζζζμδμλίαξ, ηδ 

ζηνμθή ζε πνμαθήιαηα ημζκςκζηά ηαζ παβηυζιζα, ηδκ απεθεοεένςζδ ημο παζδζμφ, ιε ηδκ 

εζζαβςβή ζηα αζαθία ζφβπνμκςκ δνχςκ, ηδκ είζμδμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ημ εειαηζηυ ηαζ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ πθέμκ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, ηδκ εζζαβςβή ιζαξ βθχζζαξ ιμκηένκαξ ηαζ 

κεακζηήξ, ηδκ απειπυθδζδ ημο δζδαηηζζιμφ».
221

 Δπίζδξ, μ ίδζμξ ιεθεηδηήξ, επζπεζνεί ιζα 

εζδμθμβζηή ηαλζκυιδζδ ηςκ αζαθίςκ βζα ιζηνά παζδζά, ηα μπμία βνάθηδηακ ηδκ Δ΄ 

πενίμδμ ιεθέηδξ (1974-1985), ακάιεζα ζηα μπμία πενζθαιαάκεζ ςξ εζδζηή ηαηδβμνία ηα 

«Υζμοιμνζζηζηά Γζδβήιαηα-Αζηεία».
222

    

Ζ Σζζθζιέκδ (2003) ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ βζα ηδ «ιζηνή ζζημνία», ηαηέβναρε 

ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδ εειαηζηή ελέθζλδ ημο είδμοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εζημζαεηίαξ 

1970-1990. Με αάζδ ηα αζαθία πμο εηδυεδηακ βζα ηδκ πενίμδμ αοηή, δ ζοββναθέαξ 

επζπεζνεί ιζα εειαηζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο είδμοξ. Μία απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ αοηέξ είκαζ: 

«μζ ιζηνέξ ζζημνίεξ ιε ροπαβςβζηυ πενζεπυιεκμ», μζ μπμίεξ βνάθμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ 

ροπαβςβία ηαζ εοπανίζηδζδ ημο παζδζμφ. Ζ Σζζθζιέκδ οζμεεηεί ηδ πνήζδ ημο υνμο 

«ροπαβςβζηυ αθήβδια», ημκίγεζ ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ ροπμθμβζηή ζδιαζία ημο πζμφιμν 

ηαεχξ ηαζ υηζ ηαθθζενβεί ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα ημο αηυιμο, ημ εκδζαθένμκ 

ηαζ ηδκ αβάπδ ηςκ παζδζχκ βζα ημ αζαθίμ. Με αάζδ ηδ εειαηζηή αοηή ηαηδβμνζμπμίδζδ 

πνμηφπημοκ μνζζιέκα ζηαηζζηζηά ζημζπεία βζα ηδκ πμνεία έηδμζδξ αζαθίςκ ηδξ 

εζημζαεηίαξ 1970-1990. Σα αθδβήιαηα ροπαβςβζημφ πενζεπμιέκμο πμο ιαξ 

εκδζαθένμοκ, ζημ ζφκμθμ αζαθίςκ (509 ζφκμθμ) πμο εηδυεδηακ βζα αοηή ηδκ πενίμδμ 

ιεθέηδξ (εθθδκζηά: 232, ιεηαθναζιέκα:277)  ζδιεζχκμοκ ημ 11,2% βζα ηα εθθδκζηά ηαζ 

ημ 49,81% βζα ηα ιεηαθναζιέκα. Σα απμηεθέζιαηα αοηά επζηνέπμοκ ημ ζοιπέναζια, υηζ 

ηαηά ηδκ εζημζαεηία αοηή ημ πζμφιμν απμηέθεζε ζοκεζδδηή επζδίςλδ ηςκ ζοββναθέςκ. 

Πανυθμ πμο μζ ζζημνίεξ «ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο» ηαηέπμοκ ηδκ πνςηζά, μζ 

ροπαβςβζηέξ ζζημνίεξ ζδιεζχκμοκ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ ηδ ιεβαθφηενδ πνυμδμ. Απυ 

ημ ζφκμθμ ηςκ εηδυζεςκ πνμηφπηεζ ημ ζοιπέναζια πςξ δ παναβςβή ηαζ ηοηθμθμνία 

ηςκ αζαθίςκ αοηχκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ γήηδζδ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημο ακαβκςζηζημφ 

ημζκμφ.
223

   

                                                           
221

 Γεθχκδξ, Α., 1990c., υ.π., ζζ. 26-27.  
222

 .π., ζ. 89.  
223

 Ζ Λυηδ Πέηνμαζηξ-Ακδνμοηζμπμφθμο ηναηά ιία επζθφθαλδ πνμξ αοηυ ηαζ ζπμθζάγεζ πςξ δ 

ηοηθμθμνία ηαζ ιεηάθναζδ αζαθίςκ ιε ακάθμβμ πενζεπυιεκμ δεκ εηθνάγεζ πάκηα ηζξ πνμηζιήζεζξ 

ηςκ ακαβκςζηχκ. Ονζζιέκεξ θμνέξ πνυηεζηαζ βζα ζημπζιυηδηεξ ηαζ ζοιθένμκηα ηςκ εηδμηζηχκ 

μίηςκ. Βθ. Πέηνμαζηξ-Ακδνμοηζμπμφθμο, Λ., Ζ Παζδζηή Λμβμηεπκία ζηδκ Δπμπή ιαξ, Αεήκα: 
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Γζαπζζηχκεηαζ υηζ απυ ημ 1970 ηαζ έπεζηα ημ πζμφιμν απεηέθεζε ακηζηείιεκμ 

ζοζηδιαηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ πνμςεχκηαξ έηζζ ηδκ ακάπηολή ημο ζηα 

δζάθμνα είδδ ηδξ Λμβμηεπκίαξ. Ζ ζζημνία ιεθέηδξ ημο πζμφιμν ιαξ ηαηέδεζλε ημοξ 

θυβμοξ πμο ημ πζμφιμν παθαζυηενα δεκ επζδζςηυηακ, υπζ ιυκμ ζηδ θμβμηεπκία αθθά ηαζ 

ζημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ακενχπςκ. Αοηή δ ζηάζδ γςήξ, δ δοζπζζηία, δ ανκδηζηή εηηίιδζδ 

ημο ηςιζημφ ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ζφιθςκα ιε ημκ Σνζαζγά (1993) 

μθεζθυηακ ζε δφμ θυβμοξ: «Πνχημκ δ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαηείπε ιζα οπμδεέζηενδ εέζδ 

ζηδκ ζενανπία ηςκ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ηαζ δεφηενμκ δ ηςιςδία ηαζ ημ πζμφιμν εηηζιχκηαζ 

ςξ ηαηχηενεξ εηθναζηζηέξ ιμνθέξ», «ημ βέθζμ ηαζ δ απυθαοζδ ημο ηςιζημφ, έπμοκ 

ζοκδεεεί ζζημνζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο αθάζθδιμο».
224

 Αοηέξ μζ απυρεζξ μθείθμοκ ηζξ 

ηαηααμθέξ ημοξ ζηδκ πενίμδμ ηδξ Ακαβέκκδζδ ηαζ ιεηά, υπμο δ Παζδζηή Λμβμηεπκία είπε 

δζαθμνμπμζδεεί ηαζ δζαζνεεεί ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ζε δφμ ακηίπαθα ζδεμθμβζηά 

ζηναηυπεδα. Απυ ηδ ιία ανίζημκηαζ μζ απυρεζξ ηςκ νμιακηζηχκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ 

απυρεζξ ηςκ ζοκηδνδηζηχκ, πμονζηακχκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ θζθμζυθςκ ηδξ 

Ακαβέκκδζδξ, μζ μπμίμζ ήεεθακ ηα παζδζά, κα απμηεθμφκ ιζηνμβναθία ηςκ εκδθίηςκ, κα 

δζααάγμοκ ηαζ κα δζαζηεδάγμοκ ιε ημκ ακηίζημζπμ ηνυπμ ι‘ αοημφξ. Ζ Ακαβέκκδζδ 

ακηζιεηχπζγε ηζξ θακηαζηζηέξ ζζημνίεξ ςξ ρεοδείξ ηαζ δεζηά φπμπηεξ, απαθίκςηα 

εηθοθζζηζηέξ ηαζ δζεθεανιέκεξ.
225

        

Ζ Lypp (1995) ζε ιία ζζημνζηή επζζηυπδζδ ιεθέηδξ ημο πζμφιμν, ηαηαβνάθεζ ημοξ 

πμζηίθμοξ ηφπμοξ ηαζ ζοκδοαζιμφξ ημο πζμφιμν πμο ειθακίγμκηακ ζηδ θμβμηεπκία βζα 

παζδζά ζε δζάθμνεξ ζζημνζηέξ ζηζβιέξ (17
μ
 αζ. έςξ 20

μ
 αζ.) ηαζ ηα αλζμθμβεί ζε ζοκάνηδζδ 

ιε ηζξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ηάεε ζζημνζηήξ πενζυδμο ζηδκ μπμία 

βνάθηδηακ ηαζ ηςκ εηάζημηε επζζηδιμκζηχκ απυρεςκ βζα ημ παζδί ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ 

ημο. Ζ ζοββναθέαξ δζαπζζηχκεζ ιία ελέθζλδ ζημοξ ηφπμοξ ημο πζμφιμν ζημ πνυκμ, απυ ηζξ 

                                                                                                                                                                             
Καζηακζχηδξ, 1990, ζ. 129. Ζ Οζημκμιίδμο οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ιάνηεηζκβη πνμθακχξ ηαζ 

επδνεάγεζ ηζξ ακαβκςζηζηέξ επζθμβέξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ ιεβάθςκ, αδζαιθζζαήηδηα υιςξ ιέζα 

απυ ηδκ πνμζθμνά ηαζ ηδκ γήηδζδ, απμηαθφπημκηαζ μζ ζηάζεζξ ηαζ μζ επζηναημφζεξ απυρεζξ ηδξ 

ημζκςκίαξ βζα ημ παζδί ηαζ ηδκ ακαηνμθή ημο. Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π., ζζ. 56-57.       
224

 Σνζαζγάξ, Δ., «Σμ Υζμφιμν ηαζ ημ Πανάθμβμ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία», Λέλδ, η. 118, 1993, 

ζζ. 667-668.  
225

 ε ιία θίζηα ιε ηα πζμ θμβμηνζιέκα αζαθία, εκημπίγεηαζ ιεηαλφ άθθςκ, μ ζοββναθέαξ Roald 

Dahl, έκαξ απυ ημοξ πζμ δδιμθζθείξ ηαζ αβαπδημφξ πζμοιμνζζηζημφξ ζοββναθείξ βζα παζδζά. 

Foerstel, H., Banned in the U.S.A: A Reference Guide to Book Censorship in Schools and Public 

Libraries, U.S.A: Greenwood Publishing Group, 2002. Δπίζδξ, ζημ site: «The Most Frequently 

Banned Books in the 1990s», ζημ www.cs.cmu.edu/People /spok/ most-banned.html. (Σεθεοηαία 

πνυζααζδ 9/9/2014).   
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πζμ παιδθέξ ζηζξ πζμ ορδθέξ ηαζ ζφκεεηεξ ιμνθέξ, ιέπνζ ηαζ ηα ηέθδ ημο εζημζημφ 

αζχκα.
226

 

Ζ John (2001) οπένιαπμξ ηςκ δζηαζςιάηςκ βζα ηα παζδζά οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ 

ιπμνμφκ κα οπμζημφκ άθθα ροπζηά ηαζ πκεοιαηζηά πθήβιαηα.
227 

Οζ ένεοκεξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ζημ πχνμ ηςκ επζζηδιχκ ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εζημζημφ αζχκα, ακέδεζλακ ηδ ζδιαζία ημο πζμφιμν ζε υθα ηα 

επίπεδα γςήξ.
228

  

Γζαπζζηχκεηαζ υηζ δ ακάπηολδ ηαζ δ επζδίςλδ ημο πζμφιμν απυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ εβηονυηδηαξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ιε ηζξ μπμίεξ εηθνάγεηαζ ζοκάδεζ ιε ηα 

ζδιεία ηςκ ηαζνχκ. Σμ ηίκδια ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ υπςξ πνμακαθέναιε επέθενε 

ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ, υζμ ζηδ ιμνθή ηαζ ηδ δμιή ηςκ 

ιζηνμαθδβήζεςκ.
229

 Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ απμηεθεί έκα νεφια, ημ μπμίμ είπε ημκ 

ακηίηηοπυ ημο ζε πμθθέξ πμθζηζζιζηέξ πενζμπέξ. πζ ιυκμ ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

αθθά ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ βεκζηυηενα, πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδ βναθζζηζηή ηαζ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή.
230

 Κάπμο εδχ άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ ακηίζημζπα μ νυθμξ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ζηα ένβα βζα ιζηνά παζδζά. 

Ζ πνυμδμξ ζε επίπεδμ ζδεχκ ζοκμδεφεηαζ απυ ναβδαία ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, 

αεθηζχκμκηαξ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ παζδζηχκ εηδυζεςκ. Σμ 1974 

είκαζ πνάβιαηζ ιία επμπή μνυζδιμ βζα ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ. φιθςκα ιε 

ημκ Μπεκέημ (1980), «Δίκαζ πνάβιαηζ ιία επμπή έηνδλδξ ηαθθζηεπκζηχκ ηαζκμημιζχκ ζημ 

παζδζηυ αζαθίμ, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ πονεηζηή θακηαζία, αδζάημπμ πεζναιαηζζιυ, 

ακάδεζλδ ζδζμιμνθίαξ, πνςημπμνζαηυ ζοιαμθζζιυ».
231

 Ζ ηαθαίζεδηδ ηαζ εκηοπςζζαηή 
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York: Jessica Kingsley Publishers, 2003, ζ. 13.  
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 Βθ. ηδκ εκυηδηα βζα ηζξ Θεςνίεξ ημο Υζμφιμν. 
229

 φιθςκα ιε ημοξ εεςνδηζημφξ δεκ ιπμνμφιε κα ιζθάιε ιε ζζβμονζά βζα ιεηαιμκηενκζζηζηυ 

ηίκδια ζηδκ Δθθάδα. Βθ. ζπεηζηά Σγζυααξ, Γ., Σμ Παθίιρδζημ ηδξ Δθθδκζηήξ Αθήβδζδξ, Αεήκα: 
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Σαοηυηδηεξ ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ Ζθζηίεξ: Μζα Πνχηδ Πνμζέββζζδ», Κείιεκα, η.1, 

Νμέιανζμξ 2004, http://keimena.ece.yth.gr. Ο Καναηίηζζμξ οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδκ εθθδκζηή 

Παζδζηή Λμβμηεπκία απμοζζάγεζ δ πανάδμζδ ηαζ μ θμβμηεπκζηυξ ηακυκαξ ηαζ μζ πνμζεββίζεζξ βζα 

ηζξ παναπάκς έκκμζεξ βίκμκηαζ ιε ηα πνυηοπα ημο ελςηενζημφ. Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ 

Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: Εοβυξ, 2010, ζζ. 208-209. 
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εζημκμβνάθδζδ ακέααζε ηα επίπεδα πςθήζεςκ ηςκ αζαθίςκ δζμπεηεφμκηάξ ηα έηζζ ζε 

πμζυηδηεξ ζηδκ αβμνά ηαζ αμδεχκηαξ ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ κα ηα βκςνίζεζ ηαθφηενα. Ζ 

αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ιεβάθςζε ηαζ ηδ γήηδζδ εέημκηαξ ημ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ 

ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδξ ιεθέηδξ.
232

 

Καζ εκχ ιέπνζ ημ 1960 δ εζημκμβνάθδζδ επζηεθμφζε απθχξ ζοκμδεοηζηυ ηαζ 

δζαημζιδηζηυ ζημπυ ζηα παζδζηά δζδβήιαηα, ηδ δεηαεηία ημο 1980 δ εζημκμβνάθδζδ 

αθθάγεζ ιμνθή. Καεχξ ελεθίπεδηε ζημ πνυκμ αοημκμιήεδηε ςξ ηχδζηαξ, εκχ πθέμκ 

απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ δμιήξ ηδξ πμθοηνμπζηήξ αθήβδζδξ. 

Σμ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια, απμηεθεί είδμξ ιεζηηυ ζημ μπμίμ 

ακαιεζβκφμκηαζ μ θεηηζηυξ ιε ημκ εζημκζζηζηυ ηχδζηα ηαζ ιεηαηνέπμοκ ημ παζδζηυ 

αθήβδια απυ έκα απθυ ηείιεκμ ζε πμθοηνμπζηυ.
233

  

Ζ ζφβπνμκδ εζημκμβνάθδζδ παζδζηχκ αζαθίςκ απμηηά έκακ «ηαζκμθακή-θακηαζηζηυ» 

παναηηήνα ζφιθςκα ιε ημκ Αζςκίηδ (2001), «ακαιεκυιεκμ ιπνμξ ζηζξ εοκμσηυηενεξ, 

ζοβηνζηζηά ιε παθαζυηενα, ημζκςκζημμζημκμιζηέξ, πμθζηζζηζηέξ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζπεδζαζηζηή ακηίθδρδ δ μπμία εβηαηαθείπεζ ηδκ πθακειέκδ πεπμίεδζδ υηζ 

δ εζημκμβνάθδζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζηα ιέηνα ημο παζδζμφ, αημθμοεεί ημ δνυιμ ηδξ 

ιεηαιυνθςζδξ ημο πναβιαηζημφ ηαζ πανέπεζ ζημ παζδί ηδ δοκαηυηδηα ηδξ κμδηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ημο ηυζιμο ιέζα απυ πμθθαπθέξ εηδμπέξ αζζεδηζηήξ ενιδκείαξ».
234

    

Ζ ζφβπνμκδ εζημκμβναθδιέκδ ιζηνμαθήβδζδ
 
αθμνά έκα θμβμηεπκζηυ είδμξ, ημ μπμίμ 

ιεηαδίδεζ πμθθαπθά ηα ιδκφιαηα ιε δφμ ιέζα: ηδκ πμθοζδιία ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδ 

γςηζηυηδηα ημο βναπημφ θυβμο. φιθςκα ιε ηδ ζανμπμφθμο (2003), δ εζηυκα 

«ακαδεζηκφεζ μθμγχκηακδ ηδκ πμθοδζάζηαηδ γςή ημο ζφβπνμκμο παζδζμφ, επζδζχηεζ κα 

επζδνάζεζ ααεζά ζηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηά ημο, εέθεζ κα μλφκεζ ηδκ εοαζζεδζία ημο ηαζ κα 

ακμίλεζ κέμοξ μνίγμκηεξ ζηα εκδζαθένμκηα ημο [….] ηαζ κα δζεζζδφζεζ ζηζξ πμθθαπθέξ 

απμπνχζεζξ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο».
235
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2010, υ.π., ζ. 11.  
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ηζξ οπμεκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ εα ακαθφζμοιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο κεμηενζημφ ιζηνμαθδβήιαημξ. Σμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ εα 

ακαθενεμφιε δζεοημθφκεζ ηδκ ελέηαζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ αναπείαξ θυνιαξ 

πμο ακαθφμοιε ζηζξ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ ημο δεφηενμο ιένμοξ.     

 

 

1.3.2.1 Σν Νενηεξηθό Μηθξναθήγεκα. Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Οζ νζγμζπαζηζηέξ αθθαβέξ ηαζ μζ ακακεςηζηέξ πνμζπάεεζεξ πμο ζδιεζχκμκηαζ ζημ 

πχνμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηονίςξ ιεηά ημ 1970, έεεζακ ζημ ιζηνμζηυπζμ ημ «ηζ» είδμοξ 

αζαθία βνάθμκηαζ βζα ηα ιζηνά παζδζά, αθθά ηαζ «πχξ» αοηά αλζμπμζμφκηαζ ζηδκ 

εονφηενδ ζπμθζηή δζαδζηαζία ηαζ «πχξ» ζοιαάθθμοκ ζηδ ζοκμθζηή παζδεία ημοξ. 

φιθςκα ιε ηδκ Οζημκμιίδμο (2000/2011), «μ ιεηαιμκηενκζζιυξ δδιζμονβήεδηε ςξ 

ακηίδναζδ ζε ιζα πμθζηζζιζηή ηνίζδ, ζε ιία ηνίζδ αλζχκ. […] Έηζζ, μζ ιφεμζ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ιέζα ζε έκα ηέημζμ ηθίια οπενααίκμοκ ηδκ ηεκηνζηή δεζηή ζφβηνμοζδ 

ιεηαλφ ηαθμφ ηαζ ηαημφ πμο παναηηήνζγε ηδκ πνμδβμφιεκδ βεκζά παζδζηχκ ένβςκ ηαζ 

εβείνμοκ ηχνα βζα ημοξ ακαβκχζηεξ ημοξ άθθμο είδμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ».
 236

    

Οζ ηάζεζξ αοηέξ δζαιυνθςζακ ακηίζημζπμοξ πνμζακαημθζζιμφξ ζημοξ ζοββναθείξ βζα 

ιζηνά παζδζά, πνμζακαημθζζιμφξ μζ μπμίμζ ημοξ οπμδεζηκφμοκ κα αζπμθδεμφκ ιε κέα 

εέιαηα ηαζ κέεξ ιμνθέξ θμβμηεπκζηήξ έηθναζδξ. Έηζζ, πνμέηορε ιζα άθθμο είδμοξ 

βναθή, δ μπμία πνμζθένεηαζ υπζ ιυκμ βζα αζζεδηζηή απυθαοζδ, αθθά ηαζ βζα αζζεδηζηή 

ηαθθζένβεζα ηαζ ηνζηζηή ζηέρδ. Οζ κέεξ ηάζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζηα ιεηαιμκηένκα 

νεφιαηα δίδμοκ ημ δζηαίςια ζημ παζδί κα δζαζηεδάζεζ ηαζ κα απμθαφζεζ ημ παζπκίδζ ηςκ 

ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ.
237

 Ο δζδαηηζζιυξ
238

 πμο δζαηνζκυηακ έκημκα ζηα πνμβεκέζηενα 

ιμνθχιαηα ηςκ αθδβδιάηςκ βζα ιζηνά παζδζά, παφεζ πθέμκ κα απαζπμθεί, εκχ ημ 

πζμφιμν ζηδκ παζδζηή ιζηνμαθήβδζδ απμηεθεί ζοκεζδδηή επζδίςλδ ηαζ ααζζηυ 

ζοκηεθεζηή ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ιοεμπθαζίαξ. 

πςξ ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς, ημ ηίκδια ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ είπε πμθθαπθέξ 

ακηακαηθάζεζξ ηαζ ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ακ ηαζ μζ εεςνδηζημί 

πνμαθδιαηίγμκηαζ ηαηά πυζμ ζηδκ Δθθάδα ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα ιμκηενκζζιυ 

ηαζ ιεηαιμκηενκζζιυ. Χζηυζμ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημκ ηνυπμ βναθήξ αζαθίςκ βζα 
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ιζηνά παζδζά εκημπίγμκηαζ εηείκα ηα παναηηδνζζηζηά πμο παναπέιπμοκ ειθακχξ ζημ 

κεμηενζηυ ηνυπμ βναθήξ ηαζ ακαθφμκηαζ ςξ ηέημζα.
239

      

Ο Σγζυααξ (2002) οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ είκαζ ιία θέλδ εφημθδ ζηδ 

πνήζδ, ηδξ μπμίαξ ζδιακηζηή ηαηάπνδζδ έπεζ βίκεζ μδδβχκηαξ ηδκ ημζκή βκχιδ ζε ιία 

ζφβποζδ ηαζ εκ ηέθεζ ζηδκ αοημτπμκυιεοζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ηδξ ζδιαζίαξ.
240

 Ηδζαίηενα βζα 

ηδκ Δθθάδα ζοιπθδνχκεζ μ Καναηίηζζμξ (2010), «υπμο βεκζηά απμοζζάγεζ δ πανάδμζδ, δ 

μ παναδμζζαηυξ θμβμηεπκζηυξ ηακυκαξ ηαζ έκκμζεξ υπςξ ιμκηενκζζιυξ ηαζ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ (δ κεμηενζηυηδηα ζηα αζαθία βζα ιζηνά 

παζδζά) εζζαάθθμοκ απυ ηδκ Δζπενία πςνίξ ημ ηοπζηυ θίθηνμ».
241

 πςξ δείλαιε ζε 

πνμδβμφιεκδ εκυηδηα (αθ. 1.3.1, ζζ. 63-67) ηδκ παναδμζζαηή βναθή ηαζ ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά πμο ηαεμνίγμοκ ημ παζδζηυ ιζηνμαθήβδια ζηδκ Δθθάδα, δζαηνίκεζ έκαξ 

έκημκμξ πνμαθδιαηζζιυξ επμιέκςξ, «υ,ηζ έπεζ μνζζηεί ςξ ιμκηένκμ ή ιεηαιμκηένκμ έπεζ 

βίκεζ ιε υνμοξ οπμδείβιαηα ηδξ εονςπασηήξ θμβμηεπκίαξ»
242

. 

Ο Καναηίηζζμξ (2010) δζαπζζηχκεζ υηζ, «ζ‟ αοηυ πμο εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί 

κεμηενζηυ παζδζηυ αθήβδια, ηεκηνζηά παναηηδνζζηζηά ή ηεπκζηέξ είκαζ δ ιείλδ 

θακηαζηζημφ-πναβιαηζημφ, δ δζαηεζιεκζηυηδηα, δ αοημακαθμνζηυηδηα ηαζ δ 

ιεηαιοεμπθαζία, δ ιείλδ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ, ηαεχξ ηαζ έκα ζοκεπέξ άνςια πανςδίαξ, 

[….] μ ιφεμξ ημο θασημφ παναιοεζμφ ακαπανάβεηαζ ιε έκημκα ζημζπεία ακαηνμπήξ, 

έηπθδλδξ ηαζ απμδυιδζδξ ηδξ ζζπφμοζαξ βκχζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ζδζαίηενεξ πνμηζιήζεζξ 

ζηζξ βθςζζζηέξ εηηνμπέξ, ζηζξ βθςζζμπθαζηζηέξ απυπεζνεξ, ηυηε ημ ηείιεκμ ζοβηθίκεζ 

αοηυιαηα ζε ιζα βναθή πμο ηζκείηαζ ζημοξ δνυιμοξ ηδξ κεμηενζηυηδηαξ». 
243

           

Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο κεμηενζημφ ηνυπμο βναθήξ βζα παζδζά είκαζ μζ 

πεζναιαηζζιμί  ηαζ μζ ακαηνμπέξ
244

 ηυζμ ζηδ ιμνθή υζμ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

αθήβδζδξ, ηεπκζηέξ ζηζξ μπμίεξ θακεάκεζ ιία πζμοιμνζζηζηή ηαζ παζβκζχδδξ δζάεεζδ 
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απέκακηζ ζημ ιζηνυ ακαβκχζηδ. Γζαπζζηχκεηαζ ιία ζοκεζδδηή πνμζπάεεζα απυ ιένμοξ 

ηςκ ζοββναθέςκ κα εββνάρμοκ ημκ παζδζηυ ηνυπμ ζηέρδξ (ζηδ βθχζζα, αθθά ηαζ ιε ηδ 

ζοπκή πνμζθχκδζδ ζε πνχημ ή ηνίημ πνυζςπμ) ηαζ κα ακμίλμοκ έκα βυκζιμ δζάθμβμ ιε 

ημκ ακήθζημ ζοκ-ακαβκχζηδ, ιεηαηνέπμκηάξ ημκ απυ παεδηζηυ δέηηδ ζε εκενβδηζηυ ζοκ-

δδιζμονβυ ηδξ αθήβδζδξ ζε έκα παζπκίδζ ακαηάθορδξ ηνοιιέκςκ κμδιάηςκ.
245

 οπκά 

επζπεζνμφκηαζ ηςιζηέξ ακαηνμπέξ παίγμκηαξ δζαηεζιεκζηά παζπκίδζα ιε ιεηαβναθέξ 

ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ, υπμο ζε ιία δζαθεηηζηή επζημζκςκία ιε ηδκ πανάδμζδ ηα ιζηνά 

παζδζά απμθαιαάκμοκ θεηηζηά ηαζ εζημκζζηζηά αζηεία, ηα μπμία εηηυξ απυ ηδ δζαζηέδαζδ 

πμο πνμζθένμοκ, αολάκμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηακυηδηα.
246

          

Σα εέιαηα ιε ηα μπμία επζθέβμοκ κα αζπμθδεμφκ μζ θμβμηέπκεξ είκαζ ακηζαοηανπζηά, 

ακηζναηζζζηζηά, μζημθμβζηά ηαζ ακηζζελζζηζηά γδηήιαηα. Δηθνάγμοκ ζφιθςκα ιε ηδκ 

Οζημκμιίδμο (2011), ιία δζάεεζδ «κα πνμζαάθμοκ ηζξ ηονίανπεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ 

παζδζηυηδηα, ηδ θεζημονβία ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ 

βεκζηυηενα, αθθά ηαζ κα πνμζαάθμοκ επίζδξ ζδεμθμβζηά ζηενευηοπα, ηα μπμία αθμνμφκ 

ζηδκ ηάλδ, ζημ θφθμ ή ζηδ θοθή, ζδέεξ πενί παηνίδαξ, ενδζηείαξ, μζημβέκεζαξ ή θφζδξ πμο 

εββνάθμκηακ ηαζ πνμαάθθμκηακ ζοζηδιαηζηά επί δεηαεηίεξ ιέζα απυ ημ πχνμ ηδξ παζδζηήξ 

θμβμηεπκίαξ».
247

 Έηζζ, πμθθά ηθαζζζηά παναιφεζα ιεηαβνάθδηακ ιε ζημπυ κα 

ακαδείλμοκ γδηήιαηα πμο απαζπμθμφκ ηα παζδζά ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ κα 

ακαηνέρμοκ  ηονίανπα ζδεμθμβζηά ηαζ ημζκςκζηά ζηενευηοπα. Σα παναιφεζα ζηα μπμία 

πνμαάθθμκηακ δ μιμνθζά, δ ζζμννμπία, δ αέκαδ πάθδ ιεηαλφ ηαθμφ ηαζ ηαημφ, δ 

ηαηάηηδζδ ηδξ επζηοπίαξ ηαζ ηδξ εοηοπίαξ ιέζα απυ ημ βάιμ αδοκαημφκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ζδιενζκχκ παζδζχκ. Έηζζ, πνμαάθθμκηαζ πζμ 

νεαθζζηζημί πνμαθδιαηζζιμί, ημ ιαβζηυ ζημζπείμ δε πάκεηαζ απθχξ ζοννζηκχκεηαζ, εκχ 

ιέζς ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, μ ακαβκχζηδξ 

ηαθείηαζ κα αζπμθδεεί ιε ηζξ ίδζεξ ηζξ δμιέξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ κα ακηζθδθεεί ηδκ μοζία 

ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ μπμία απεζημκίγεζ ιία ζεζνά απυ ηεπκδηέξ ηαζ πνμζςνζκέξ ηαηαζηεοέξ.   
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1.3.2.1.1 Μεηακπζνπιαζία  

    

Ζ ιεηαιοεμπθαζία είκαζ ιζα ζεζνά απυ ηεπκζηέξ μζ μπμίεξ επακελεηάγμοκ μνζζιέκεξ 

απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ βζα ημ ιζηνυ παζδί.
248

 Ζ ιεηαιοεμπθαζία απμηεθεί 

ζφκμθμ ιεηαιμκηένκςκ αθδβδιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ, μζ μπμίεξ ιαγί ιε ηδ 

δζαηεζιεκζηυηδηα, ελαζημφκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ημο ακήθζημο ακαβκχζηδ ηαζ ημκ 

ελμζηεζχκμοκ κα πνμζεββίγεζ έκα ηείιεκμ απμζηαζζμπμζδιέκα, έπμκηαξ ζοκαίζεδζδ ηςκ 

ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ημο.
249

 Ζ «ιεηα-ιοεμπθαζία», θεζημονβεί ςξ ζπυθζμ 

επί ηδξ ιοεμπθαζίαξ
250

 ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ Waugh (1984), «είκαζ μ υνμξ πμο ακαθένεηαζ 

ζ‟ εηείκα ηα ιοεμπθαζηζηά ένβα ηα μπμία ιε αοηυ-ζοκείδδζδ επζζφνμοκ ηδκ πνμζμπή ημο 

ακαβκχζηδ ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ, ζημ βεβμκυξ 

δδθαδή, υηζ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά ηαηαζηεοέξ, ιε ζημπυ κα εβείνμοκ ενςηήιαηα βφνς 

απυ ηδ ζπέζδ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ».
251

   

Ζ θεζημονβία ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ εκημπίγεηαζ ζηα κεμηενζηά ιζηνμααθδβήιαηα, 

άθθμηε οπμκμιεφμκηαξ ημ νυθμ ημο πακημβκχζηδ ζοββναθέα-αθδβδηή, ειθακίγμκηαξ 

πμθθά δζδβδηζηά ηαζ οπμ-δζδβδηζηά επίπεδα, ηαζ άθθμηε ηαηαθφμκηαξ ααζζηέξ ζοιαάζεζξ, 

υπςξ αοηέξ ηδξ έκανλδξ ή ημο ηθεζζίιαημξ ηαζ ζοπκά απεοεοκυιεκδ ζημκ ακήθζημ ζοκ-

ακαβκχζηδ βζα κα ζοιπνάλεζ ιαγί ημοξ ζημ παζπκίδζ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ κμδιάηςκ.
252

 

Σμ ιεηαιοεμπθαζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο αηεθμφξ ή πμθθαπθμφ ηθεζζίιαημξ 

πνμαάθθεζ ημ ζημζπείμ ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ (πμφ ανπίγεζ ηαζ πμφ ηεθεζχκεζ δ 

αθήβδζδ) αθήκμκηαξ κα δζαθακεί ιζα θαζκμιεκζηή ακηίθαζδ, εκχ ηθμκίγεηαζ δ 

εζθζηνίκεζα ημο ζοββναθέα ςξ πνμξ ηδκ πζζηυηδηα ηδξ βναθήξ ημο. Αοηή δ ζηυπζιδ 

απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ζημπεφεζ αθεκυξ ζηδκ ηαηάθοζδ ηδξ ιέεελδξ ημο ακαβκχζηδ 

ιε αοηυ πμο δζααάγεζ αθεηένμο ζηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ημο ζηδκ ηαηαζηεοή ημο 

κμήιαημξ αοημφ πμο δζααάγεζ. Αοημφ ημο είδμοξ μζ ακηζθάζεζξ βίκμκηαζ αθμνιή βζα 

πζμοιμνζζηζηέξ ακαηνμπέξ ηαζ ηςιζηέξ πνμεηηάζεζξ, δεδμιέκδξ ηδξ παναδμλμθμβίαξ πμο 

πνμηφπηεζ απυ ηδ εέζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ ακαβκχζηδξ. Σμ πανάδμλμ αοηυ ελδβεί μ 
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Σγζυααξ (1987) μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ ακαβκχζηδξ, «αθεκυξ πανμηνφκεηαζ κα 

παναδεπηεί πςξ μ ιοεζζημνδιαηζηυξ ηυζιμξ είκαζ θακηαζηζηυξ ηαζ ηεπκδηυξ, ηαζ αθεηένμο 

ημ ίδζμ ημ ηείιεκμ ημκ ςεεί κα θάαεζ ιένμξ θακηαζηζηά, δζακμδηζηά ή εοιζηά ζηδκ 

ζοκδδιζμονβία ημο. Σμζμοημηνυπςξ μ ακαβκχζηδξ απμααίκεζ μ ζοκδδιζμονβυξ ημο 

αοημακαθμνζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηαοηυπνμκα απμζηαζζμπμζείηαζ απ‟ αοηυ θυβς ηδξ 

αοημακαθμνζηυηδηαξ ημο».
253

    

Άθθμ έκα αθδβδιαηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ είκαζ «δ πνμαμθή ηςκ 

πθαζζίςκ ή επζπέδςκ αθήβδζδξ» -ηυζμ ημο ηεζιέκμο υζμ ηαζ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ- ιέζα 

ζηα μπμία δμιείηαζ ιζα ζζημνία.
254

 ηα ηείιεκα αοηά δ επίδεζλδ ηςκ μνίςκ ακαδεζηκφεηαζ 

αηνζαχξ ιέζα απυ ηδ δζάννδλή ημοξ. πςξ ακαθένεζ μ Σγζυααξ (1987), «Ζ δζάννδλδ ημο 

πθαζζίμο εηθνάγεζ ηδκ ηάζδ απεθεοεένςζδξ απυ νζγςιέκεξ ρεοδαζζεήζεζξ, αθθά ηονίςξ 

απμηαθφπηεζ ηδκ ελήξ ζηναηδβζηή ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ: υηζ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα 

ζοκεζδδημπμζήζμοιε ημ νυθμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζοιαάζεςκ είκαζ ιέζα απυ ηδ 

δοζθεζημονβία ημοξ». 
255

 

φιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008), «Ο ζοββναθέαξ/εζημκμβνάθμξ πμο εζζπςνεί 

ιέζα ζημ θμβμηεπκζηυ ζφιπακ ιεηαιθζεγυιεκμξ ζε έκακ απθυ παναηηήνα ζοπκά παίγεζ ημ 

νυθμ ημο ζεφκμκημξ κμο, ημο οπεφεοκμο ηδξ αθδβδιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ή αηυιδ ηαζ ημο 

απθμφ παναηδνδηή, εκχ ζοβπνυκςξ απμηηά πνυζααζδ ζε έκα ιοεμπθαζηζηυ πενζαάθθμκ 

ζημ μπμίμ είκαζ ηαοηυπνμκα δδιζμονβυξ ηαζ δδιζμφνβδια».
256

 

Άθθδ ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή είκαζ υηακ ημ αθδβδιαηζηυ πθαίζζμ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ δζαννδβκφεηαζ απυ ηδ θςκή ημο ζφβπνμκμο ζοββναθέα/αθδβδηή, 

ζοιιεηέπμκηαξ ζοβπνυκςξ ζημ δζδβδηζηυ επίπεδμ ςξ αθδβδηήξ ή εζςηενζηυξ αηνμαηήξ, 

αθθά ηαζ ζημ οπμ-δζδβδηζηυ ςξ εκενβυξ ήνςαξ.
257

 Άθθμηε πάθζ ειθακίγεηαζ μ 

ζοββναθέαξ κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ, ηαηαθφμκηαξ ηδκ 

αοεεκηία ημο ηαζ άθθμηε κα ζπμθζάγεζ ιε εζνςκζηυ ηνυπμ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ νεαθζζηζηήξ 

ιοεμπθαζίαξ οπμκμιεφμκηαξ ηδ θεζημονβία ημοξ. Πανειθενήξ ζφιθονζδ επζπέδςκ 

παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ εθεφεενδξ δζαηίκδζδξ παναηηήνςκ, ιε μκημθμβζηά 

άθιαηα απυ ημ έκα μκημθμβζηυ επίπεδμ (ιέζα ζημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ δ θακηαζηζηή-
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ιεηαθμνζηή θεζημονβία) ζημ άθθμ (υπμο εκενβμπμζείηαζ δ νεαθζζηζηή-ηονζμθεηηζηή 

θεζημονβία).
258

 

Αοηή δ ακηαθθαβή ακάιεζα ζηα δζαθμνεηζηά επίπεδα ηαζ δ πενζδζάααζδ ηςκ δνχςκ 

ακάιεζά ημοξ, θένκεζ ημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ ακηζιέηςπμοξ ιε ιζα ιμνθή 

ιεηαιοεμπθαζηζηήξ παναδμλμθμβίαξ.  

ηδκ πνμζπάεεζα δζάηνζζδξ ηςκ δφμ ηυζιςκ ηαζ ιέζα απυ ηδ ιέεδ ηδξ ιείλδξ ηςκ 

ζημζπείςκ νεαθζζηζημφ-ιοεμπθαζηζημφ, ακανςηζέηαζ ηακείξ: Πμφ ζηαιαηά ημ πναβιαηζηυ 

ηαζ ανπίγεζ ημ θακηαζηζηυ; ηδκ μοζία ηαζ ηα δφμ επίπεδα εκχ πνμαάθθμκηαζ υηζ 

ακήημοκ ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πναηηζηά απμηεθμφκ ηαζ ηα δφμ ηδ δζηηή 

έηθναζδ ―ιίαξ‖ ιοεμπθαζηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Έηζζ, μ ακαβκχζηδξ βίκεηαζ ζοιπαίπηδξ ζημ 

παζπκίδζ ιζαξ αθήβδζδξ, δ μπμία εοιίγεζ ημ παζπκίδζ ιε ηζξ Ρςζζηέξ ημφηθεξ ―Babushka‖. 

Καζ εκχ μ ακαβκχζηδξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε αοηυ ημ ρεοδμδίθδιια, πμφ ζηαιαηά δ 

δζαπςνζζηζηή βναιιή, πμφ πςνίγεηαζ δ πναβιαηζηυηδηα απυ ηδ ιοεμπθαζία, έπεζ ήδδ 

ειπθαηεί ζημ παζπκίδζ ηδξ ακάβκςζδξ πνμζπαεχκηαξ κα ανεζ κυδια ηαζ απάκηδζδ ζε υθα 

αοηά. Οζ απακηήζεζξ είκαζ πμθοπμίηζθεξ ηαζ υθεξ θένμοκ ηδ δζηή ημοξ αοεεκηία, δζυηζ 

πδβάγμοκ απυ ηδκ οπμηεζιεκζηή εέαζδ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ. Ο ιζηνυξ ακαβκχζηδξ 

πνμζπαεχκηαξ κα ακαηαθφρεζ πχξ ηαηαζηεοάγεηαζ δ «πναβιαηζηυηδηα» ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ, δζδάζηεηαζ αζοκείδδηα πχξ κα δμιεί, κα μνβακχκεζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεζ 

ηδ δζηή ημο πναβιαηζηυηδηα. Γζυηζ υπςξ εφζημπα παναηδνεί δ Waugh (1996), «ηα 

ιεηαιοεμπθαζηζηά ένβα, πανμηνφκμοκ ημκ ακαβκχζηδ κα ακαηαθφρεζ πςξ μ ηαεέκαξ απυ 

ιαξ “παίγεζ” ιε ηζξ δζηέξ ημο πναβιαηζηυηδηεξ».
259

 Αοηυ ίζςξ είκαζ ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ ιεηαιοεμπθαζηζηχκ ένβςκ «δ παζδαβςβζηή ημοξ δζάζηαζδ ηαζ 

ζημπζιυηδηα», ηαεχξ ζφιθςκα ιε ηδ Nikolajeva (1996),
 
«δ ιεηαιοεμπθαζία είκαζ έκα 

ζοκανπαζηζηυ εφνδια ηαζ  απμηεθεί νζγζηή απμιάηνοκζδ απυ ηδ ζοιααηζηυηδηα ηαζ ημ 

δζδαηηζζιυ».
260

 

   Σέθμξ, εα εέθαιε κα ακαθενεμφιε ζηδ ζπέζδ πμο δζέπεζ ηδκ ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ 

ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ. Ήδδ ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα (αθ. 1.2.4, ζζ. 54-62) 

ακαθενεήηαιε ζημοξ ηφπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ειθακίγεηαζ δ πζμοιμνζζηζηή ηεπκζηή ηδξ 

πανςδίαξ ηαζ δζαπζζηχκεηαζ ιέζα απυ ηδ θεζημονβία ηςκ ζφβπνμκςκ ιμνθχκ ιε ηζξ 

μπμίεξ ειθακίγεηαζ υηζ ηυζμ δ δζαηεζιεκζηυηδηα υζμ ηαζ δ ιεηαιοεμπθαζία ελοπδνεημφκ 
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ημοξ ζηυπμοξ ηδξ. Ο θυβμξ ηδξ πανςδίαξ ηαεχξ είκαζ ααεζά «αοημακαθμνζηυξ», 

ζοββεκεφεζ ηαζ ζοκ-θεζημονβεί ιε ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ, δεδμιέκμο υηζ ελοπδνεημφκ ημοξ ίδζμοξ θεζημονβζημφξ ζημπμφξ ηαζ 

ακαβάβμοκ ημ παζδζηυ αζαθίμ ζε έκα πμθοηνμπζηυ ηαζ πμθοιεζζηυ ακάβκςζια βζα ιζηνά 

παζδζά. Ζ πανςδία απμηεθεί ααζζηυ ζοκηεθεζηή ηδξ ιμνθζηήξ δυιδζδξ ηςκ ηεζιέκςκ 

αοημφ ημο ηφπμο (ημο κεμηενζημφ ιζηνμαθδβήιαημξ), ιε πμθζηζζιζηέξ ηαζ ενιδκεοηζηέξ 

δζαπθμηέξ ςξ πνμξ ηδκ ενιδκεοηζηή ημοξ πνμζέββζζδ.
261

                

 

 

1.3.2.1.2 Γηαθεηκεληθόηεηα 

 

Σδκ έκκμζα ηδξ «δζαηεζιεκζηυηδηαξ» εζζήβαβε δ Julia Kristeva ζηδνζγυιεκδ ζε 

παναηδνήζεζξ ημο Bakhtin ηαζ έπεζ μνζζηεί ςξ «δ μνζαηή ζπέζδ εκυξ ηεζιέκμο ιε άθθα 

ηείιεκα».
262

 Ζ Kristeva οπμζηδνίγεζ υηζ, «Κάεε ηείιεκμ ζοβηνμηείηαζ ςξ ιςζασηυ 

παναεειάηςκ, ηάεε ηείιεκμ είκαζ απμννυθδζδ ηαζ ιεηαζπδιαηζζιυξ εκυξ άθθμο 

ηεζιέκμο».
263

 

Ζ δζαηεζιεκζηυηδηα είκαζ ιία ηεζιεκζηή ζηναηδβζηή, δ μπμία επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή 

ημο ακαβκχζηδ-παζδζμφ ζηδκ ίδζα ηδ δμιή ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ ζοκεπμφξ 

αθθδθεπίδναζδξ ημο αθεηδνζαημφ ηείιεκμο ιε ημ ιεηαβεκέζηενμ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

δίδεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ ακαβκχζηδ κα ειπθαηεί ζηδκ αθήβδζδ, ιε ημ δζηυ ημο 

οπμηεζιεκζηυ ηνυπμ ηαζ κα ακηζθδθεεί υπζ ιυκμ πχξ ζπεηζημπμζμφκηαζ ηα ηείιεκα αθθά 

πχξ ζπεηζημπμζμφκηαζ ηαζ μζ αλίεξ πμο δζέπμοκ ηδκ ίδζα ημο ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Αοηυ 

έπεζ ςξ απμηέθεζια κα πνμζημθθάηαζ δ πνμζμπή ημο κεανμφ ακαβκχζηδ ζηζξ ανκδηζηέξ 

πθεονέξ μνζζιέκςκ ακαπνμκζζηζηχκ ιμνθχκ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ςεχκηαξ ημκ 

μοζζαζηζηά κα αηονχζεζ, κα ιεηαεέζεζ ή κα επακαπνμζδζμνίζεζ παναδμζζαηά ιμηίαα, ιε 

ζημπυ κα ηα ακαβάβεζ ζε πανςπδιέκα ηαζ κα ηα οπεναεί.
264

 

Ζ δζανηήξ ζοκφπανλδ ηαζ ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζηα ηείιεκα, δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ πνμζπάεεζα παναβςβήξ ζοβηεηνζιέκςκ κμδιάηςκ ζε αάνμξ άθθςκ. Έηζζ, δ 

δζαηεζιεκζηυηδηα ακάβεηαζ ζε ηεπκζηή ακαηνμπήξ ζδεμθμβζηχκ ζηενεμηφπςκ, 
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ακαηαηαζηεοάγμκηαξ ηα ζδεμθμβήιαηα αοηά ιε ηα κμήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ημο πνςημβεκμφξ ιε ημ δεοηενμβεκέξ ένβμ.
265

   

Ο Zipes (1991) μ μπμίμξ ιεθεηά ηδκ «ηέπκδ ηδξ ακαηνμπήξ», δζαπζζηχκεζ υηζ μ πθέμκ 

ηθαζζηυξ ηνυπμξ απμδυιδζδξ ζδεμθμβζηχκ ζηενεμηφπςκ, είκαζ ιε ηδ ιεηαβναθή 

ηθαζζζηχκ ηεζιέκςκ βζα παζδζά, «δ ιεηαβναθή δεκ ηαηανβεί ακαβηαζηζηά ηα 

ακαβκςνίζζια παναηηδνζζηζηά ή ηζξ αλίεξ ηςκ ηθαζζηχκ ηεζιέκςκ, αθθά ιπμνεί ηαζ 

ηαηανβεί ηδκ ανκδηζηή ημοξ δζάζηαζδ ιε ημ κα δείπκεζ πςξ έκα δζαθμνεηζηυ αζζεδηζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιπμνεί κα ζπεηζημπμζεί υθεξ ηζξ αλίεξ». Οζ ακαηνμπέξ αοηέξ ζημ 

κεμηενζηυ ιζηνμαθήβδια πενζζηνέθμκηαζ βφνς απυ γδηήιαηα ακαπαναζηάζεςκ, 

παναηηδνμθμβζηχκ ζηενεμηφπςκ, γδηήιαηα ηαοηυηδηαξ ηαζ ημζκςκζηήξ δεμκημθμβίαξ 

οπυ ηδκ επήνεζα πάκηα ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ.
266

  

φιθςκα ιε ηδ Εεναμφ (1996), «Γζαηεζιεκζηυηδηα είκαζ δ ζοβπνμκζηή ηαζ δζαπνμκζηή 

ζπέζδ ζοκφπανλδξ ηαζ δζανημφξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζηα ηείιεκα, πμο δζέπεζ ηδ 

δδιζμονβία ημοξ αθθά ηαζ ηδκ ακάβκςζή ημοξ». Σμ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ μ ηνυπμξ 

πνυζθδρδξ ιζαξ ζζημνίαξ, δεκ είκαζ ιυκμ πνμσυκ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ζημ μπμίμ 

βνάθεηαζ, αθθά ηονίςξ είκαζ απμηέθεζια ηςκ ημζκςκζηυ-πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ πμο 

ηαεμνίγμοκ ζε ηάεε ζζημνζηή ζηζβιή ηδκ παναβςβή κμδιάηςκ.
267

  

Ζ Εεναμφ (1996) δζαηνίκεζ ηέζζενζξ ααζζημφξ ηφπμοξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ,
268

 μζ μπμίμζ 

δεκ αθμνμφκ ιυκμ ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, αθθά ηαζ υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηέπκδξ, υπςξ είκαζ 

μ ηζκδιαημβνάθμξ, δ γςβναθζηή, ημ εέαηνμ, δ ιμοζζηή. φιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα αοημί 

είκαζ: α) δ εββναθή εκυξ ηεζιέκμο ιέζα ζε έκα άθθμ, οπυ ιμνθή απμζπαζιάηςκ ή 

ακαθμνχκ, α) δ δζαζηεοή εκυξ ηεζιέκμο, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ δζαζηεοέξ ηςκ επχκ 

ημο Οιήνμο βζα παζδζά, ηδξ Αβίαξ Γναθήξ ή ηςκ ιεβάθςκ ηθαζζζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ β) 

δ ιεηαβναθή ημο ηεζιέκμο, ημ μπμίμ ιπμνεί κα οπμκμιεοηεί, κα ακηζηνμοζηεί ή ηαζ κα 

ακηζζηναθεί εκηεθχξ ηαζ δ) δ πθήνδξ ιεημοζίςζδ εκυξ ηεζιέκμο, ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

βίκεζ ηζκδιαημβναθζηή ηαζκία, πμθζηζηή αθίζα, βεθμζμβναθία ή δζαθήιζζδ.
269
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ηδ δζαζηεοή δ Κακαηζμφθδ (2002) οπμζηδνίγεζ υηζ ιπμνεί κα 

θεζημονβήζεζ ςξ ιέζμ εοημθυηενδξ πνυζααζδξ ζε πνςηυηοπα ένβα, βεβμκυξ πμο είηε εα 

παναηζκήζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ ιε ζημπυ κα ημ δζενεοκήζμοκ 

πεναζηένς είηε εα ανηεζημφκ ζημ δζαζηεοαζιέκμ ένβμ πςνίξ κα ακαγδηήζμοκ πμηέ ημ 

αθεηδνζαηυ, πνςημβεκέξ ηείιεκμ.
270

 Πνυηεζηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ Καθηάκδ (2004) βζα ημ 

«πανάδμλμ ηδξ δζαζηεοήξ, δ μπμία θεζημονβεί ηαοηυπνμκα ζοκηδνδηζηά ηαζ θοβυηεκηνα ςξ 

πνμξ ημ ανπζηυ, αθεηδνζαηυ ένβμ». Παν‘ υθα αοηά, «πενζέπμοκ ηαζ ιπμνμφκ κα 

ιεηαδχζμοκ ζηα παζδζά ζοιποηκςιέκδ βκχζδ ηαζ ζμθία ηαζ ζδιακηζηέξ δζαπνμκζηέξ αλίεξ 

ημο πμθζηζζιμφ ιαξ, πκεοιαηζηέξ δεζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ»
271

       

Ζ Οζημκμιίδμο (2011) ζοιπθδνχκεζ υηζ, «ιπμνμφιε κα έπμοιε δεοηενμβεκή ένβα πμο 

κα ακήημοκ ηαοημπνυκςξ ζε πενζζζυηενεξ ηδξ ιίαξ απυ ηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ, υπςξ, 

βζα πανάδεζβια, ιία δζαζηεοή, ή ηαζ ιία ιεηαβναθή αηυιδ εκυξ αθεηδνζαημφ/ανπζημφ 

ηεζιέκμο δ μπμία εββνάθεζ ηαζ απμζπάζιαηα απυ αοηυ».
272

  

Ζ «δζαηεζιεκζηυηδηα» ζηα κεμηενζηά αθδβήιαηα βζα ιζηνά παζδζά, ζδιεζχκεζ μ 

Καναηίηζζμξ (2010), «ειθακίγεηαζ πμζηζθυηνμπα, είηε ςξ ιεηαβναθή ηςκ ηθαζζηχκ θασηχκ 

παναιοεζχκ είηε ςξ οπαζκζηηζηή ακαθμνά ή παναπμιπή ζε ααζζηά ημοξ ιμηίαα είηε ςξ 

αθεηδνία ηαζ αθμνιή ακαηνμπχκ ηαζ δζαζηεοχκ, οπυ ηδκ επήνεζα πάκημηε εζδζηχκ 

πμθζηζζηζηχκ παναβυκηςκ».
273

  

Ζ πακάηδ (2011) ζηδ ιεθέηδ ηδξ βζα ηα παζδζηά ιοεζζημνδιαηζηά ένβα ημο 

Καγακηγάηδ ζδιεζχκεζ υηζ, «Οζ πμθζηζζιζηέξ δζαιεζμθααήζεζξ, μζ αθδβδιαηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ δ ηεθζηή ιμνθή ηςκ κέςκ δδιζμονβδιάηςκ, πμο είκαζ ημ απμηέθεζια 

ηδξ δζαηεζιεκζηήξ επελενβαζίαξ, ζοκανηχκηαζ ιε ηα ηαθθζηεπκζηά νεφιαηα ηαζ ηα ζζημνζηά 

ηαζ πμθζηζημημζκςκζηά ζοιθναγυιεκα ηδξ επμπήξ ηαηά ηδκ μπμία βνάθμκηαζ ηαζ 

δζααάγμκηαζ ηα ένβα αοηά».
274
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ημ ίδζμ ζοιπέναζια ηαηαθήβεζ ηαζ δ Κακαηζμφθδ (2012) ζε ιεθέηδ ηδξ, ααζζζιέκδ 

ζε ηνεζξ εθθδκζηέξ δζαζηεοέξ ημο ηθαζζζημφ παναιοεζμφ Ο Πέηνμξ ηαζ μ Λφημξ 

(Prokofiev Sergei, Moscow: 1936). Ζ ζοββναθέαξ ελέηαζε ηδκ ελέθζλδ ημο παναιοεζμφ 

αοημφ ηαζ ηςκ ζδεμθμβδιάηςκ πμο θένεζ, ιε ηνζηήνζμ ηδκ πνμκμθμβία έηδμζδξ, εκ 

πνμηεζιέκς 1977, 1990, 2006, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκζζηχζεξ 

ηδξ εηάζημηε επμπήξ ιέζα ζηδκ μπμία θεζημφνβδζε ημ ηάεε παναιφεζ.
275

 

Ζ ηεπκζηή ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ εα απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ηδκ δζαηνζαή ιαξ. 

Δζδζηυηενα, εα αζπμθδεμφιε ιε ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ δζαηεζιεκζηήξ ηαζ ηδξ δζεζημκζηήξ 

πανςδίαξ (αθ. 1.2.4, ζζ. 54-62) δεδμιέκμο υηζ δ πανμφζα δζαηνζαή ελεηάγεζ ημ ηςιζηυ 

ζημζπείμ ηςκ παναηηήνςκ ζε ζφβπνμκα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα.   

 

 

1.4 Γηδαζθαιία θαη Υηνύκνξ. Ζ Πξόζιεςε ηνπ θαη ε Έληαμε ηνπ ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία. 

 

ηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ πανμοζζάζαιε ακαθοηζηά ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ βζα ηα 

γδηήιαηα ημο πζμφιμν πμο ελοπδνεηεί ηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ 

εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ ηδξ δζαηνζαήξ ιαξ. Δπίζδξ, ακαθενεήηαιε ζηδ ζδιαζία ημο 

πζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ ζηδκ ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ ζε πζμοιμνζζηζηά 

ενεείζιαηα ηαζ ηαηαθήλαιε υηζ είκαζ ιζα ακενχπζκδ δελζυηδηα πμο ηαθθζενβείηαζ ςξ έκα 

ααειυ, αηυιδ ηαζ ζηα ιζηνά παζδζά. Κάκαιε, επζπθέμκ, ιία ζφκημιδ ακαθμνά ζημοξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πνυζθδρδ ημο πζμφιμν. Χζηυζμ, βζα ημ θυβμ υηζ δ 

δζαηνζαή αοηή ελεηάγεζ ημ ηςιζηυ ζε αζαθία βζα ιζηνά παζδζά πνμζπμθζηήξ ηονίςξ ηαζ 

πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ δεδμιέκμο υηζ ζηζξ ακαθφζεζξ ιαξ θαιαάκμοιε οπυρδ ηδ 

εέζδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ εα ζηαεμφιε 

πενζζζυηενμ ζημ γήηδια ηδξ πνυζθδρδξ ιε ζημπυ κα ακαθφζμοιε ηδκ επίδναζδ ημο 

πζμφιμν ζηδ δζδαζηαθία, ιε έιθαζδ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ (κδπζαβςβείμ, Ά 

δδιμηζημφ). Ανπζηά, εα ακαθενεμφιε ζε ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηα εθθδκζηά βζα ημ 

γήηδια αοηυ.
276

  

                                                           
275

 Kanatsouli, M., ―From Peter and the Wolf to Peter + the Wolf: Translating/Adapting the Fairy 

Tale in Greece‖, Children‟s Literature, vol. 40, 2012, ζζ. 231-250.  
276

 ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ εζηζάγμοιε ζε ιεθέηεξ πμο έβζκακ ζηα εθθδκζηά, βζα ημ θυβμ υηζ 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Χζηυζμ, εα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ 
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 Σμ γήηδια ημο πζμφιμν ζηδ δζδαζηαθία έπεζ απαζπμθήζεζ ηδκ παζδαβςβζηή 

ροπμθμβία ηαζ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία εδχ ηαζ ανηεηά 

πνυκζα.
277

 ηδκ Δθθάδα ςζηυζμ, ημ γήηδια ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο πζμφιμν ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ζπακίγεζ.
278

 Πανυθμ πμο έπμοκ επζζδιακεεί μζ εονφηενεξ 

παζδαβςβζηέξ δζαζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο, μζ ένεοκεξ εζηζάγμοκ πενζζζυηενμ ζηδκ 

ςθεθζιυηδηα ημο πζμφιμν
279

 ηαζ θζβυηενμ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο ζηδκ 

ηάλδ-πνάλδ.
280

 

οβηεηνζιέκα, δ Σγαθενμπμφθμο (1995) δζαπζζηχκεζ υηζ ζηα πνμδβμφιεκα ζπμθζηά 

εβπεζνίδζα ηδξ Γθχζζαξ ηαζ ημο Ακεμθμβίμο πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ημο Γδιμηζημφ, ηα πζμοιμνζζηζηά πεγά ηείιεκα ηάθοπηακ ημ 

11,5% ημο ζοκυθμο ηςκ ηεζιέκςκ.
281

 ημπυξ ηδξ ένεοκάξ ηδξ είκαζ κα εκημπίζεζ ηαηά 

πυζμ ηα πζμοιμνζζηζηά ηείιεκα πνμζθένμκηαζ βζα πμθοεπίπεδδ ακάβκςζδ ηαζ ηονίςξ 

ηαηά πυζμ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ απμηθίκμοζαξ κυδζδξ 

ηςκ ιαεδηχκ. Σα απμηέθεζια ηδξ ένεοκάξ ηδξ επαθδεεφμοκ ημ ζημπυ πμο έεεζε ανπζηά, 

                                                                                                                                                                             
απμηεθέζιαηα ενεοκχκ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ζημ ααειυ πμο ελοπδνεημφκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

εκυηδηαξ αοηήξ. 
277

 Πνυηεζηαζ βζα ένεοκεξ πμο έβζκακ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ ημο δοηζημφ ηυζιμο. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ θοζζηά δεκ είκαζ ηοπαίμ δζυηζ ημ πζμφιμν έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ. Οζ πνχηεξ 

δζαπζζηχζεζξ βζα ηζξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ ημο πζμφιμν ζδιεζχκμκηαζ ζημ πχνμ ηδξ ζαηνζηήξ, πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ζημκ ημιέα ηδξ ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ οβείαξ, αθθά ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ 

μζημκμιζηήξ γςήξ. Βθ. ζπεηζηά Powell, H., Andresen, L., ―Humor and Teaching in Higher 

Education‖, Studies in Higher Education, vol. 10 (1), 1979,  ζζ. 79-90. Απυ ημ 1970 ηαζ ιεηά 

άνπζζε κα απαζπμθεί έκημκα ηαζ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ. Βθ. εκδεζηηζηά Chapman, A., Foot, Ζ., 

(eds.), Humour and Laughter: Theory, Research and Applications, London: John Wiley & Sons, 

1976.    
278

 Σδ δζαπίζηςζδ αοηή επζζδιαίκμοκ ηαζ μζ Υακζςηάηδξ, Ν., Παζδαβςβζηή ημο Υζμφιμν, Αεήκα: 

Πεδίμ, 2011, ζζ. 24-25. Σζάηςκα, Β., Ζ Κμζκςκζμβθςζζμθμβία ημο Υζμφιμν: Θεςνία, Λεζημονβίεξ 

ηαζ Γζδαζηαθία, Αεήκα: 2013, ζζ. 283-284. 
279

 Μαηζαββμφναξ, Ζ., Θεςνία ηαζ Πνάλδ ηδξ Γζδαζηαθίαξ. Ζ πμθζηή Σάλδ. Υχνμξ, Οιάδα, 

Πεζεανπεία, Μέεμδμξ, Αεήκα: Γνδβυνδξ, 1999, ζ. 296. Πονβζςηάηδξ, Η., Δζζαβςβή ζηδκ 

Παζδαβςβζηή Δπζζηήιδ, Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1999, ζ. 228. Υαηγδδήιμο, Γ., Δζζαβςβή 

ζηδκ Παζδαβςβζηή. Θέζεζξ, Ακηζεέζεζξ ηαζ Πνμαθδιαηζζιμί, Θεξ/κίηδ: Κονζαηίδδξ, 2000, ζ. 64. 

Κμοιάηδξ, Γ., Θεςνία ηαζ Φζθμζμθία ηδξ Παζδείαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2007, ζ. 127.    
280

 οβηεηνζιέκα βζα ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ιε έιθαζδ ζηδκ πνμζπμθζηή ηαζ πνχηδ 

ζπμθζηή δθζηία ακαθένμοιε Σγαθενμπμφθμο, Μ., «Σμ Υζμφιμν ζημ πμθείμ: Θεςνία ηαζ 

Πνάλδ», Γζαδνμιέξ, η. 40, ζζ. 318-322. Σαναηυνδ, Δ., Κυκζμθαξ, Μ., Κμοβζμονμφηδ, Μ., 

Κεδνάηα, Κ., «Σμ Υζμφιμν ζηδκ Δηπαζδεοηζηή Γζαδζηαζία», Κίκδηνμ, 2007, η. 8, ζζ. 55-70.      
281

 Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 398 ηεζιέκςκ ιυθζξ ηα 47 δζέεεηακ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ. 

Σγαθενμπμφθμο, Μ., Σμ Υζμφιμν ζηδκ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία (Πεγμβναθία 1970-1990), 

Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Π.Σ.Γ.Δ., Ρέεοικμ: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, 1995, ζ. 322. ε ζπέζδ ιε ηα 

κέα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, δεκ οπάνπμοκ ενεοκδηζηά δεδμιέκα πμο κα ζπμθζάγμοκ ημ πζμφιμν ζε 

αοηά. 
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εκεαννφκμκηαξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ υθςκ ηςκ ααειίδςκ κα εκηάλμοκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία πζμοιμνζζηζηά θμβμηεπκζηά ένβα.
282

   

Ο Υακζςηάηδξ (2011) ζηδ ιεθέηδ ημο βζα ημ πζμφιμν ζηδ δζδαζηαθία, απμδίδεζ ηδκ 

απμοζία ημο πζμφιμν απυ ηδκ εηπαίδεοζδ, ηυζμ ζηα αζαθία υζμ ηαζ ςξ ιένμξ ηδξ 

δζεπίδναζδξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ, ζηζξ ανκδηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πζμφιμν.
283

 

Καθθζενβείηαζ μ δζζηαβιυξ αοηυξ ηαζ εκ ιένεζ ημ πζμφιμν θεζημονβεί ζηενεμηοπζηά. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ακαθένεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή-δζμνεςηζηή θεζημονβία (αθ. 1.1.1, ζζ. 24-28) 

ημο πζμφιμν, δ μπμία ειπενζέπεζ ιζα επζεεηζηή-ιεζςηζηή δζάεεζδ πνμξ ημ 

δζαηςιςδμφιεκμ πνυζςπμ ηαζ ζοπκά εηθνάγεηαζ ιε πθεοαζιυ, εζνςκεία, βεθμζμπμίδζδ 

ή ζανηαζιυ, ζημζπεία ηα μπμία μδδβμφκ ζηδκ πνμζαμθή ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ζημ 

ζπμθζηυ απμηθεζζιυ ηαζ ζε ζοκαζζεήιαηα ηαηςηενυηδηαξ. θα αοηά πνμαθδιαηίγμοκ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ζδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ επζδζχημοκ ημ πζμφιμν ζηδκ εονφηενδ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία.
284

 Χζηυζμ, μ ζοββναθέαξ ακαθένεζ ηζξ απμδεηηέξ θεζημονβίεξ ημο 

ηαηάθθδθμο πζμφιμν μζ μπμίεξ ζοκάδμοκ ιε ημοξ παζδαβςβζημφξ ζημπμφξ ημο ζπμθείμο 

ηαζ πνμηαθμφκ βέθζμ ηαζ εεηζηά ζοκαζζεήιαηα, εκδοκαιχκμοκ ηδ ζοκμπή ηδξ μιάδαξ, 

ιεζχκμοκ ημ ζηνεξ, ιε ακηίηηοπμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πνμζμπήξ, ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

επζδυζεςκ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα.
285

  

Ο Υακζςηάηδξ, αθεκυξ οπμζηδνίγεζ ηζξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ ημο πζμφιμν ζηδκ ηάλδ, 

αθεηένμο απμεαννφκεζ ηδκ έκηαλή ημο ζπμθζηή φθδ. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, «Σμ πζμφιμν 

ηαζ ημ βέθζμ αζθαθχξ ηαζ έπμοκ εέζδ ζηδ δζδαζηαθία, αθθά ιε πενζμνζζιμφξ ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ. Δηείκμ ημ μπμίμ αιθζζαδηείηαζ ελανπήξ είκαζ δ επζδίςλδ κα εκηαπεεί 

επίζδια ημ πζμφιμν ζηδ ζημπμεεζία ημο ζπμθείμο. […] Ακ υιςξ δ έκηαλδ ημο πζμφιμν 

ζοιαάθθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ εεηζημφ ηθίιαημξ ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο μδδβεί ζε ηαθφηενεξ 

επζδυζεζξ ηαζ ζε ιεβαθφηενδ εημζιυηδηα ιάεδζδξ, ηυηε αοηή ιαξ ανίζηεζ ζφιθςκμοξ».
286

   

Ζ ακαθμνά ζηδ ιεθέηδ ημο Υακζςηάηδ ιπμνεί κα δχζεζ ημ βεκζηυ πθαίζζμ ηαζ ημκ 

παζδαβςβζηυ πνμαθδιαηζζιυ βφνς απυ ημ γήηδια αοηυ (δζδαζηαθία ηαζ πζμφιμν) ηαζ 

εκδείηκοηαζ ςξ ενβαθείμ δζαιυνθςζδξ ηδξ δζδαηηζηήξ ζηναηδβζηήξ, ηυζμ βζα ημοξ 

ενεοκδηέξ υζμ ηαζ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ υθςκ ηςκ ααειίδςκ, ιε ζημπυ κα εκηάλμοκ 

ημ πζμφιμν ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.    
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 .π., ζζ. 140-141, 175, 183-188.    
283

 Υακζςηάηδξ, Ν., 2011, υ.π., ζζ. 37-40. 
284

 .π., ζζ. 84-86.  
285

 .π., ζζ. 169-193.  
286

  .π., ζ. 105. 
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Ζ Σζάηςκα (2013) ζηδ ιεθέηδ ηδξ Ζ Κμζκςκζμβθςζζμθμβία ημο Υζμφιμν, ζημ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ εζηζάγεζ ζημ γήηδια ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο πζμφιμν.
287

 οβηνζιέκα, 

ελεηάγεζ βζα πμζμοξ θυβμοξ, ζε πμζμ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ εα 

ιπμνμφζακ ηα πζμοιμνζζηζηά ηείιεκα κα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ επελενβαζίαξ ηαζ 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Ζ ζοββναθέαξ ααζζγυιεκδ ζηζξ παζδαβςβζηέξ 

δζαπζζηχζεζξ ημο Υακζςηάηδ (2011) μνβακχκεζ ηδ δζδαηηζηή ηδξ πνυηαζδ, δ μπμία 

εζηζάγεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο ηνζηζημφ βναιιαηζζιμφ ηαζ πμθοβναιιαηζζιμφ
288

  ιέζα απυ 

ηδκ αλζμπμίδζδ πζμοιμνζζηζηχκ ηεζιέκςκ. Σμ δζδαηηζηυ ιμκηέθμ πμο πνμηείκεζ 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ επζημζκςκζαηή-ηεζιεκμηεκηνζηή πνμζέββζζδ
289

 ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ, ιένμξ ηδξ μπμίαξ είκαζ δ επελενβαζία ηεζιέκςκ ιε πζμφιμν. Σμ 

πνμηεζκυιεκμ ιμκηέθμ απμζημπεί ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ κα 

ακζπκεφμοκ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ πμο οπμαυζημοκ ζημ πζμοιμνζζηζηυ ηείιεκμ. ηυπμξ ηδξ 

δζδαηηζηήξ αοηήξ πνυηαζδξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηαθέξ πναηηζηέξ βζα ημ 

πζμφιμν, κα ιάεμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο, ηα είδδ ημο ηαζ πχξ ελοπδνεηεί δ ηεπκζηή ηδξ 

αζοιααηυηδηαξ ζηδ ιεηάδμζδ ή ακαηνμπή ζδεμθμβζηχκ ιδκοιάηςκ πμο θένεζ έκα 

ηείιεκμ.  

Κθείκμκηαξ, δ ζοββναθέαξ πνμηείκεζ ηδκ έκηαλδ ημο πζμφιμν, βεκζηυηενα, ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, δζυηζ απμηεθεί έκα πμθφ πνήζζιμ ενβαθείμ δζαπείνζζδξ ηδξ 

                                                           
287

 Σζάηςκα, Β., 2013, υ.π. ζζ. 283-332.  
288

 Ο βναιιαηζζιυξ απμηεθεί ηδ δζεονοιέκδ έκκμζα ημο αθθααδηζζιμφ, μ μπμίμξ 

πνδζζιμπμζμφκηακ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηιάεδζδ ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ. Ο βναιιαηζζιυξ ηαζ ηαη‘ 

επέηηαζδ μ ηνζηζηυξ βναιιαηζζιυξ ηαζ πμθοβναιιαηζζιυξ, ζοζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ 

επζδζχλεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ κα ηαθθζενβήζεζ εηείκεξ ηζξ δελζυηδηεξ ζημοξ 

ιαεδηέξ/μιζθδηέξ ιε ζημπυ κα θεζημονβμφκ απμηεθεζιαηζηά ζε πμζηίθεξ επζημζκςκζαηέξ 

πενζζηάζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηνζηζηά δζάθμνα είδδ θυβμο (βναπημφ, 

πνμθμνζημφ ηαζ πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ). Βθ. εκδεζηηζηά  Μδηζζημπμφθμο, Β., «Γναιιαηζζιυξ», 

ζημ Υνζζηίδδξ, Α., Θεμδςνμπμφθμο, Μ., (Δπζι.), Δβηοηθμπαζδζηυξ Οδδβυξ. ηδκ Πφθδ βζα ηδκ 

Δθθδκζηή Γθχζζα, Θεξ/κίηδ: Κέκηνμ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ, 2001. http://www.greek-

language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/. (ηεθεοηαία πνυζααζδ 12/11/2014). Baynham, 

M., Πναηηζηέξ Γναιιαηζζιμφ, Αναπμπμφθμο, Μ., (Μηθ.), Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 2002. 

Υαηγδζαααίδδξ, ., «Ζ Γζδαζηαθία ηδξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ζημ Πθαίζζμ ηςκ 

Πμθοβναιιαηζζιχκ: Πνμεημζιαζία ημο Κμζκςκζημφ Μέθθμκημξ ηςκ Μαεδηχκ», Φζθυθμβμξ, η. 

113, 2003, ζζ. 405-414.           
289

 Ζ επζημζκςκζαηή-ηεζιεκμηεκηνζηή πνμζέββζζδ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, αζπμθείηαζ ιε ηδκ 

ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζε βθςζζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζε γδηήιαηα (ιε 

πζμοιμνζζηζηή εειαημθμβία εκ πνμηεζιέκς), πμο ημοξ εηθνάγμοκ ηαζ ημοξ απαζπμθμφκ. Με 

ζημπυ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ ημ θελζθυβζμ, δ θναζεμθμβία, ημ φθμξ ηαζ δ ζοκμθζηή δμιή 

πνμζδζμνίγμκηαζ απυ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ζοκζζημφκ ηδκ εηάζημηε επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ. 

Βθ. ζπεηζηά Ανπάηδξ, Α., Σζάηςκα, Β., Σαοηυηδηεξ, Αθδβήζεζξ ηαζ Γθςζζζηή Δηπαίδεοζδ, 

Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζζ. 130-132. Γεςνβαηυπμοθμξ, Α., Γμφηζμξ, Γ., Κείιεκμ ηαζ 

Δπζημζκςκία, (ακακεςιέκδ έηδμζδ), Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζζ. 239-241. Σζάηςκα, Β., 2013, 

υ.π., ζζ. 296-300.      

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/


87 

 

ηάλδξ, ηαεχξ ζοζθίββεζ ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ηάκεζ εοπάνζζηδ ηαζ δδιζμονβζηή ηδ 

ιάεδζδ ηαζ πνμζεθηφεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ.
290

 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δζαπζζηχκεηαζ, θμζπυκ, ιζα εεηζηή ακηζιεηχπζζδ ζε ζπέζδ 

ιε ημ πζμφιμν ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ζ πνυηαζδ αοηή εκεαννφκεηαζ αηυιδ 

πενζζζυηενμ, απυ ηα ενεοκδηζηά ζοιπενάζιαηα ηδξ ακαπηολζαηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ 

ροπμθμβίαξ,
291

 μζ μπμίεξ εζηζάγμοκ (ιεηαλφ άθθςκ πεδίςκ δζενεφκδζδξ) ζηδκ 

ακηαπυηνζζδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα πνυζθδρδξ ημο πζμφιμν αηυιδ ηαζ απυ ηα πμθφ ιζηνά 

παζδζά ηδξ πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. Δπζπθέμκ, ηαζ αοηυξ είκαζ ηαζ μ 

ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ, είκαζ ηα ιζηνά παζδζά κα ελμζηεζχκμκηαζ ιε έκα εονφ 

θάζια πζμοιμνζζηζηχκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ.  

Θα ιπμνμφζε κα δζαιμνθςεεί ιζα εηηεκήξ θίζηα πθεμκεηηδιάηςκ βζα ηδ πνήζδ ημο 

πζμφιμν ςξ ενβαθείμο, ηυζμ ζηδ δζαιυνθςζδ εεηζημφ ηθίιαημξ ζηδκ ηάλδ υζμ ηαζ ζηδ 

δζδαζηαθία. Γζα ημ θυβμ, υιςξ, υηζ δ ςθεθζιυηδηα ημο πζμφιμν έπεζ πνμζδζμνζζηεί ηαζ 

ακαθοεεί εηηεκχξ,
292

 εα ζηαεμφιε πενζζζυηενμ ζηα γδηήιαηα ηδξ πνυζθδρδξ ηαζ ηδξ 

έκηαλήξ ημο ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ιέζα απυ ηδκ αλζμπμίδζδ πζμοιμνζζηζηχκ 

θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ βζα ιζηνά παζδζά. 

ημ ζδιείμ αοηυ εα εέθαιε κα δζαπςνίζμοιε ημ γήηδια ηδξ πνυζθδρδξ ημο πζμφιμν 

απυ ημκ πναβιαηζηυ ακαβκχζηδ ή δέηηδ, ιε πανάβμκηεξ πμο ημ επδνεάγμοκ ααζζγυιεκμζ 

ζε ζοιπενάζιαηα ειπεζνζηχκ ιεθεηχκ
.
 ηαζ ημ γήηδια ηδξ πνυζθδρδξ απυ ημκ 

εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ζφιθςκα ιε ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία απυ ηδ Θεςνία ηδξ 

Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Σμ ημζκυ ζδιείμ ζφβηθζζδξ, υπςξ εα επζδζχλμοιε κα δείλμοιε 

ζηδ ζοκέπεζα ηαζ απμηεθεί ηαζ ημκ πνμηεζκυιεκμ εηπαζδεοηζηυ ζηυπμ, είκαζ δ ακάπηολδ 

ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ-ακαβκςζηχκ. 
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 Ζ πνυζθδρδ, δ απμδμπή ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ζημ πζμφιμν έπεζ ζοκδεεεί ιε πθήεμξ 

παναβυκηςκ. Έπεζ ζοκδεεεί άιεζα ιε ηδ κμδηζηή ζηακυηδηα, ηζξ βκςζηζηέξ δζενβαζίεξ πμο 

είκαζ ζηακυ ημ άημιμ κα επζηεθεί, ηδ ζοκδοαζηζηή ζηακυηδηα δδθαδή ηαζ ηδκ ηαπφηδηα 

επελενβαζίαξ. Ζ ζηακυηδηα κμδηζηήξ επελενβαζίαξ πμζηίθθεζ ιε ηδκ δθζηία ηαζ ημ θφθμ 

ημο οπμηεζιέκμο, ηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζή ημο ηαζ ημκ ηυπμ πμο θαιαάκεζ 

πχνα ημ αζηείμ. Δπίζδξ, ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ δ ημοθημφνα, ημ ζφζηδια αλζχκ 

ημο απμδέηηδ ηαζ μζ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ.
293

         

πςξ δείλαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, δ εεςνία πμο ελεηάγεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ελέθζλδ ημο πζμφιμν ζηα παζδζά οπμζηδνίγεζ υηζ δζαπζζηχκεηαζ ιία ελεθζλζιυηδηα ζηζξ 

κμδηζηέξ-βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ επελενβαζίαξ πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ ζηζξ ιζηνέξ 

δθζηίεξ.
294

 Καεζζηχκηαξ ηα έηζζ ζηακά κα ιπμνμφκ κα επελενβαζημφκ αηυιδ ηαζ πζμ 

ζφκεεηεξ ιμνθέξ πζμφιμν. διακηζηυ νυθμ ζε αοηυ δζαδναιαηίγεζ, αθεκυξ ημ υηζ μ 

άκενςπμξ απμηεθεί έκα ακαπηοζζυιεκμ υκ ηαζ αθεηένμο μ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ γςήξ.
295

  

οβηεηνζιέκα, δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ηαζ δ ηαπφηδηα 

ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ απυ ημ δζαδίηηομ, ελμζηεζχκμοκ ηα παζδζά ιε ηδ πνήζδ 

πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ.
296

  

Οζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ ηνμθμδμημφκ πμθθαπθά ηαζ ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ ηζξ 

επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ. Οζ ζφβπνμκμζ θμβμηέπκεξ έπμκηαξ επίβκςζδ ηςκ δοκαημηήηςκ 

αοηχκ δδιζμονβμφκ αζαθία βζα παζδζά ηα μπμία ζοκάδμοκ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο 

πενζβνάραιε ηαζ ζοπκά δζαεέημοκ πζμφιμν, ηυζμ βζα θυβμοξ ροπαβςβζημφξ υζμ ηαζ βζα 

θυβμοξ εηπαζδεοηζημφξ. Σα ζφβπνμκα εζημκμβναθδιέκα αζαθία αλζμπμζμφκ 
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Picturebooks, London & New York: Routledge, 2009, ζ. 34.  
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πμζηζθμηνυπςξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ηαζ ιέζς ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ 

ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ, απμζημπμφκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ 

(πναβιαηζηχκ) ακαβκςζηχκ (αθ. ακαθοηζηά 1.3 έςξ 1.3.2.1.2, ζζ. 62-80). 

Ζ ενιδκεία ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ πενζζζυηενμ 

ηαηακμδηή απυ ηζξ εεςνίεξ ηδξ πνυζθδρδξ.
297

 Οζ πνμζεββίζεζξ ηςκ εεςνζχκ αοηχκ 

επζηεκηνχκμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζημ ηείιεκμ, βζα κα ελδβήζμοκ ημκ ακηίηηοπμ πμο μζ 

δζάθμνεξ θμβμηεπκζηέξ ζηναηδβζηέξ ημο έπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ, ζηδκ ενιδκεία ημο 

ηεζιέκμο. Ζ έκκμζα ιε ηδκ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ, 

είκαζ αοηή ημο οπμεεηζημφ ακαβκχζηδ πμο ζοβηνμηείηαζ ή αθθζχξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 

ηζξ δμιέξ ημο ηεζιέκμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ εέια, δ βθχζζα, ηα οπμκμμφιεκα ή ηα 

«ηεκά ζδιεία» ηδξ αθήβδζδξ.
298

 φιθςκα ιε ημκ Iser (1980), «Ο εκκμμφιεκμξ 

ακαβκχζηδξ ημπμεεηείηαζ ζε ηέημζα εέζδ χζηε κα ιπμνεί κα ζοβηνμηήζεζ ημ κυδια πνμξ ημ 

μπμίμ ημκ έπμοκ μδδβήζεζ αοηέξ μζ δμιέξ. […] Ο πναβιαηζηυξ ακαβκχζηδξ ηαοηίγεηαζ ιε 

ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ πνμηεζιέκμο κα ζοθθάαεζ ημ εββεβναιιέκμ ζημ ηείιεκμ 

κυδια».
299

 Σα ηεκά ζδιεία πμο ακαθέναιε παναπάκς, επζηνέπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ κα 

ειπθαηεί ζηδ δζαδζηαζία ζοιπαναβςβήξ ημο κμήιαημξ ηδξ αθήβδζδξ, ζημ μπμίμ ζοπκά 

θακεάκεζ ιζα παζβκζχδδξ δζάζηαζδ, «βειίγμκηαξ» ηα ηεκά αοηά ιε ηα δζηά ημο 

οπμηεζιεκζηά ηνζηήνζα. Σμ παζπκίδζ αοηυ, πένα απυ ημκ ροπαβςβζηυ παναηηήνα πμο 

δζαεέηεζ, ημπμεεηεί ηα παζδζά ζε ιζα απυζηαζδ απυ αοηυ πμο δζααάγμοκ, ηαθχκηαξ ηα 

αθεκυξ κα ειπθαημφκ «αθεηένμο κα έπμοκ ηδ ζοκείδδζδ ημο βεβμκυξ υηζ δζααάγμοκ ιία 

θακηαζηζηή ζζημνία». Ζ απμζηαζζμπμίδζδ αοηή, δ μπμία εκζζπφεηαζ απυ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ, είκαζ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηνζηζηήξ 

ακαβκςζηζηήξ ςνζιυηδηαξ.  

Ζ Κανπυγδθμο (1994) ακαθένεζ υηζ, «δ ζοκαθθαηηζηή εεςνία ηδξ πνυζθδρδξ απαζηεί 

έκακ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ πκεοιαηζηά εκενβυ νυθμ εη ιένμοξ ηςκ παζδζχκ, θεζημονβίεξ πμο 

ιπμνμφκ κα οπμζηδνζπημφκ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμζηζθμηνυπςξ. Οπςζδήπμηε δ 

παναηήνδζδ ηςκ παζδζχκ ηαζ δ ακαβκχνζζδ ηδξ ακηαπυηνζζήξ ημοξ ζηδκ ακάβκςζδ 

                                                           
297

 Rosenblatt, L., The Reader the Text, the Poem. The Transaction Theory of the Literary Work, 

Carbondale and Edwarddsville: Southern Illinois UP, 1978. Iser, W., The Act of Reading: a 

Theory of Aesthetic Responses, London: Routledge, 1980. Jauss, H., Ζ Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ, 

Αεήκα: Βζαθζμπςθείμκ ηδξ Δζηίαξ, 1995. Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Λμβμηεπκζηή Πνυζθδρδ ζηδκ 

Πνμζπμθζηή ηαζ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2002/2007. 
298

 Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ ιία Ακαηνμπέξ. Ζ Νεμηενζηυηδηα ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ 

Ζθζηίεξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζ. 65.  
299

 Iser, W., 1980, υ.π., ζ. 38.  



90 

 

θμβμηεπκζηχκ ηαζ ιδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ είκαζ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα μπμζαδήπμηε 

πανέιααζδ εη ιένμοξ ηςκ εκδθίηςκ».
300

 

Ζ Rosenblatt (1978)
301

 εκημπίγεζ ηέζζενα ζηάδζα αθθδθεπίδναζδξ ακαβκχζηδ-

ηεζιέκμο:
302

 1) ακάπηολδ εκδζαθένμκημξ, 2) ακηίθδρδ, 3) ενιδκεία, 4) αλζμθυβδζδ.  Δάκ 

οπμεέζμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα πζμοιμνζζηζηυ ηείιεκμ, ζημ πνχημ ζηάδζμ μζ ιαεδηέξ-

ακαβκχζηεξ ακαπηφζζμοκ πνμζςπζηυ εκδζαθένμκ βζα ημ ηείιεκμ, ζημ δεφηενμ ζηάδζμ 

επελενβάγμκηαζ ηα κμήιαηα πμο ένπμκηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε υζα ακαιέκμοκ, 

πζζηεφμοκ, βκςνίγμοκ ή οπμεέημοκ υηζ εα ζοιαεί. ημ ηνίημ ζηάδζμ ιεηαημπίγμοκ ηδκ 

πνμζμπή ημοξ απυ ημ εκδμηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ ζημ ελςηεζιεκζηυ, πνμηαθείηαζ δ 

επακενιδκεία ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζημ ηέθμξ, ζημ ηέηανημ ζηάδζμ, μδδβμφκηαζ ζηδκ ηεθζηή 

κμδιαημδυηδζδ.
303

 Δάκ μ εκκμφιεκμξ ακαβκχζηδξ απμθαφζεζ ηδ δζαδζηαζία αοηή, ηυηε μ 

πναβιαηζηυξ ακαβκχζηδξ εα ακηαπμηνζεεί εεηζηά ηαζ ζοπκά, πνυηεζηαζ βζα ημ βέθζμ.  

Ζ δζδαηηζηή πνυηαζδ πμο ακαηφπηεζ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, είκαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ζζμννμπδιέκδ ζφκδεζδ πζμφιμν-Παζδζηή Λμβμηεπκία-δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία ηαζ 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ημζκμφ ζδιείμο ζφβηθζζδξ, ηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα. Ο 

εκημπζζιυξ ηςκ πνμεέζεςκ ημο βνάθμκημξ, δ ζοκαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ηαζ δ 

αλζμθυβδζδ ημο πενζεπμιέκμο (ακαβκχνζζδ οπαζκζβιχκ, δζάηνζζδ  θακηαζηζημφ-

πναβιαηζημφ) απμηεθμφκ ηαίνζεξ ιεευδμοξ ακάπηολδξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ. Ζ ακάπηολδ 

αοηήξ ηδξ ζηακυηδηαξ απμηεθεί ηαζ ημκ πνμηεζκυιεκμ ζηυπμ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο μπμίμο 

απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ δοκαηυηδηα πμθοεπίπεδδξ πνμζέββζζδξ εκυξ 

θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο. Γζα κα πνμζθένεηαζ ημ ηείιεκμ βζα πμθοεπίπεδδ ακάβκςζδ εα 

πνέπεζ ζημ πενζεπυιεκυ ημο κα δζαεέηεζ έκα εονφ θάζια εζδχκ πζμφιμν. Σα 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία πμο ελεηάγμοιε ζηζξ ακαθφζεζξ ημο δεφηενμο ιένμοξ 

εκδείηκοκηαζ πμθθαπθά βζα αοημφ ημο είδμοξ ακάβκςζδ.  

φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηα παναπάκς πνμηείκμοιε ηδκ έκηαλδ ημο πζμφιμν ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηςκ ιζηνχκ ηάλεςκ ηδξ πνςημαάειζαξ, υπζ ιυκμ ςξ ενβαθείμ 

δζαιυνθςζδξ εοπάνζζηδξ αηιυζθαζναξ, αθθά ηαζ ςξ ααζζηυ ζοκηεθεζηή ζηδ 

δζεηπεναίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ.   
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 Κανπυγδθμο, Μ., Σμ Παζδί ζηδ Υχνα ηςκ Βζαθίςκ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1994, ζ. 37.  
301

 Rosenblatt, L., 1978, υ.π., Σγαθενμπμφθμο, Μ., 1995, υ.π., ζ. 130. 
302

 Σγαθενμπμφθμο, Μ.,  «Σμ Υζμφιμν ζημ πμθείμ: Θεςνία ηαζ Πνάλδ», Γζαδνμιέξ, η. 40, 1995, 

ζ. 318-322.   
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 Πμθίηδξ, Γ., «Ο Ρυθμξ ημο Ακαβκχζηδ ηαζ δ ―οκαθθαηηζηή‖ Θεςνία ηδξ L. M. Rosenblatt», 

Δπζεεχνδζδ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, η. 11, Αεήκα: Παηάηδξ, 1996, ζζ. 21-33.  
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πκπεξάζκαηα 

 

οκμρίγμκηαξ ημ ηεθάθαζμ αοηυ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ πζμφιμν, ιε δεδμιέκδ ηδ 

νεοζηυηδηά ημο υζμκ αθμνά ηα είδδ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ιε ηζξ μπμίεξ εηδδθχκεηαζ, αθθά ηαζ 

ηζξ εειαηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ πανεζζδφεζ ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ανίζηεζ 

ζδζαίηενα πνυζθμνμ έδαθμξ έηθναζδξ ζημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια. πςξ 

δείλαιε ζηζξ ζπεηζηέξ εκυηδηεξ, ημ πζμφιμν δεκ είκαζ εφημθμ κα πενζπαναηςεεί ζε 

δμβιαηζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ. Δπζπνυζεεηα, ημ πζμφιμν εοδμηζιεί ζε ιία επμπή 

ιεηαιμκηένκαξ έηθναζδξ πμο θαίκεηαζ κα δζακφεζ ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ 

ηαζ ηα είδδ πζμφιμν ιε ηα μπμία ειθακίγεηαζ ζε αοηυ ζοκζζημφκ ιία πμθοπμίηζθδ 

ηοπμθμβία. 

ημ πθαίζζμ ηδξ κεμηενζηυηδηαξ ημ πζμφιμν, εηθνάγεηαζ ηυζμ ιέζα απυ βθςζζζηέξ 

εηηνμπέξ υζμ ηαζ ιέζα απυ ηζξ ιεηαιμκηένκεξ ζηναηδβζηέξ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ιεηαιοεμπθαζίαξ, πμο μνβακχκμοκ ή ακαηνέπμοκ ηδ θμβζηή ηδξ δμιήξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ 

μζ μπμίεξ άθθμηε λαθκζάγμοκ εοπάνζζηα ημκ ακήθζημ ζοκ-ακαβκχζηδ ηαζ άθθμηε ημκ 

παναζένκμοκ ζε έκα παζπκίδζ ακαηάθορδξ ηνοιιέκςκ κμδιάηςκ.      

 Σμ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια βέκμξ δζα-ηςδζηυ, δζα-δθζηζαηυ ηαζ 

δζα-εζδμθμβζηυ, αθμοβηνάγεηαζ ημκ ημζκςκζηυ παθιυ ηαζ ηνμθμδμηείηαζ πμθθαπθά, 

ακαδεζηκφμκηαξ ημκ εαοηυ ημο ζε έκα είδμξ πμθοηνμπζηυ, υπμο μ εζημκζζηζηυξ ηαζ μ 

ηεζιεκζηυξ ηχδζηαξ ζοιπνάηημοκ ζηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ. Ζ 

εειαημθμβία ιε ηδκ μπμία επζθέβμοκ κα αζπμθδεμφκ μζ ζοββναθείξ θνμκηίγμοκ κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο ιζηνμφ παζδζμφ ηαζ επζδζχημοκ κα 

εββνάρμοκ αηυιδ ηαζ ζημζπεία απυ ημκ ηυζιμ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ 

απθή ακάβκςζδ ζε δζαδναζηζηή οπενηείιεκδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ.  

 Οζ ζφκεεηεξ ιμνθέξ πζμφιμν, ιε ηζξ μπμίεξ εηείκμ εηδδθχκεηαζ ζημ εζημκμβναθδιέκμ 

ιζηνμαθήβδια ηαθθζενβμφκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ημο ιζηνμφ ακαβκχζηδ ηαζ πνμζηαθμφκ 

ημοξ εκήθζηεξ ζε ιία ζοιιεημπζηή ακάβκςζδ, παναηηδνζζηζηά πμο ακαδεζηκφμοκ ηδκ 

παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ πμζμηζηή ελέθζλδ ημο είδμοξ ζημ πνυκμ. 

Δπίζδξ, ημ πζμοιμνζζηζηυ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ, απμηεθεί είκαζ πμθοπνδζηζηυ 

ενβαθείμ, ηαεχξ πνμζθένεηαζ ηαζ ςξ ενβαθείμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηνζηζηήξ ακάβκςζδξ. 

ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεεί ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ηδξ δζαηνζαήξ, ημ μπμίμ εζηζάγεζ ζημ 

θμβμηεπκζηυ παναηηήνα, υπμο εα ακαθενεμφιε ζε γδηήιαηα ιεεμδμθμβίαξ ηαζ 

εεςνδηζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ηα ιοεμπθαζηζηά πνυζςπα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:   

Υαξαθηήξαο θαη Παηδηθή Λνγνηερλία  

 

2.1 Ο Υαξαθηήξαο/Ήξσαο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ, εα ελεηάζμοιε ημ νυθμ ηςκ παναηηήνςκ, ιε έιθαζδ ζημ νυθμ 

ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ πχξ μζ θεζημονβίεξ ηδξ δνάζδξ ημοξ ελοπδνεημφκ ηαζ μνβακχκμοκ 

ημοξ ιδπακζζιμφξ θεζημονβίαξ ημο πζμφιμν ζηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα πμο 

ακαθφμοιε ηαζ εηδυεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επμπήξ 1990 έςξ ημ 2010.      

Θα βίκμοκ ακαθμνέξ ζε έκκμζεξ ηαζ εεςνίεξ πμο ιαξ απαζπυθδζακ ηαζ πμο έπμοιε 

ζοιπενζθάαεζ ζηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο παναηηήνα ζηζξ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ 

ακάθοζδξ ημο πζμφιμν ζηα ηεθάθαζα ημο δεφηενμο ιένμοξ ηδξ δζαηνζαήξ. ηδνζγυιεκμζ 

ζε ζπεηζηέξ εεςνίεξ ηαζ ζε πνμβεκέζηενεξ ιεθέηεξ, επζδζχημοιε ζηζξ εκυηδηεξ πμο 

αημθμοεμφκ κα απακηήζμοιε ζηα ελήξ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: 

• Σζ ηαζ πμζμξ είκαζ μ παναηηήναξ/ήνςαξ; 

• Σζ ακηζπνμζςπεφεζ; 

• Πχξ ηαηαζηεοάγεηαζ ηαζ απμηαθφπηεηαζ ζημκ ακαβκχζηδ; 

• Πμζα δ ζπέζδ ημο ιε ηδκ αθήβδζδ;  

Μέζς ηςκ απακηήζεςκ ζηα παναπάκς ενςηήιαηα, απμαθέπμοιε ζηδ ζφκεεζδ ηδξ 

απάκηδζδξ, ημο εζδζημφ ενςηήιαημξ πμο απαζπμθεί ηδκ ένεοκά ιαξ, ιε ζημπυ κα 

μδδβδεμφιε ζηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο παναηηήνα: 

• Πμφ εκημπίγεηαζ ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ηαζ πχξ ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηάθορδ ημο 

θμβμηεπκζημφ παναηηήνα; 

   

 

2.1.1  Ζ Έλλνηα ηνπ Υαξαθηήξα/Ήξσα 

 

Ο παναηηήναξ ή ήνςαξ απμηεθεί ζδιακηζηυ ζοκηεθεζηή ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

αθήβδζδξ. Λέβμκηαξ παναηηήνεξ ή ήνςεξ εκκμμφιε ημ ζφκμθμ ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ 

πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ιζαξ αθήβδζδξ, άθθμηε ςξ ηεκηνζηά 

πνυζςπα θένμκηαξ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ηαζ άθθμηε ςξ δεοηενεφμκηα. Ακ ηαζ ηα 



94 

 

ηεθεοηαία πνυκζα μζ υνμζ «παναηηήναξ» ηαζ «ήνςαξ» ηείκμοκ κα επζηαθφπημκηαζ
304

 μζ 

εεςνδηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ηδκ επμπή αηυιδ πμο έβναθε μ Ανζζημηέθδξ
305

 έπμοκ 

οζμεεηήζεζ δζάθμνεξ μκμιαζίεξ βζα κα πνμζδζμνίζμοκ ηδκ ηαοηυηδηά ημο υπςξ: ήνςαξ, 

πνςηαβςκζζηήξ, ηφπμξ, παναηηήναξ, ακηζήνςαξ, θζβμφνα, πμνηνέημ ηαζ άθθα.
306

  

Ο πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ μζ απυρεζξ βφνς απυ ηζξ έκκμζεξ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί ηαηά 

ηαζνμφξ βζα ηδκ μκημθμβζηή οπυζηαζδ ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ είκαζ απυννμζα ηςκ 

δζπαζιέκςκ εεςνδηζηχκ ηαηεοεφκζεςκ. Ο πνμαθδιαηζζιυξ αοηυξ ηαθακηεφεηαζ ακάιεζα 

ζημ βκςζηυ δίπμθμ ιζιδηζηυξ-ιδ ιζιδηζηυξ ή ζδιεζςηζηυξ,
307

 δίδμκηαξ δζαθμνεηζηή 

ζδιαζία ζημοξ παναπάκς υνμοξ ακάθμβα ιε ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ηςκ εεςνδηζηχκ. 

φιθςκα ιε ημκ James (1984),
 

«Υαναηηήναξ είκαζ δ δνάζδ ηαζ δνάζδ είκαζ δ 

απεζηυκζζδ ημο παναηηήνα».
308

 Ο Nodelman (1992) επζζδιαίκεζ υηζ, «Υαναηηήναξ είκαζ 

αοηυ πμο ανίζημοιε ζηδ θμβμηεπκία υηακ ακαγδηάιε πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα 

αοηχκ πμο πενζβνάθεζ ημ ηείιεκμ. Τπμεέημοιε υηζ δ ζπμοδαζυηδηα εκυξ ηεζιέκμο ελανηάηαζ 

απυ ημοξ ηνυπμοξ πμο ιαξ επζηνέπμοκ κα δμφιε ηδκ αθθδθμοπία ηςκ ηζκήηνςκ, ηςκ 

δοκάιεςκ πμο ηζκδημπμζμφκ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ βεκζηυηενα».
309

    

Οζ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ημ παναηηήνα, έθημοκ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ απυ ηδκ 

επμπή ημο Ανζζημηέθδ, μ μπμίμξ ηάκεζ θυβμ βζα ηδκ πνάλδ ηαζ ημ έεμξ (ήεμξ), εέημκηαξ 

μοζζαζηζηά ηζξ αάζεζξ ηςκ δφμ εεςνζχκ ηδξ ιζιδηζηήξ ηαζ ηδξ ζδιεζςηζηήξ πνμζέββζζδξ. 

Χξ πνμξ ημ πνάηηεζκ, μ Ανζζημηέθδξ ακηζθαιαάκεηαζ ημ παναηηήνα ςξ οπμηείιεκμ 

                                                           
304

 Ζ Nikolajeva (2002) οπμζηδνίγεζ υηζ  ακ ηαζ μ ήνςαξ ηαζ μ παναηηήναξ ακαθένμκηαζ ιε ημκ 

ίδζμ ζημπυ, κα πνμζδζμνίζμοκ δδθαδή ηα ιοεμπθαζηζηά πνυζςπα ιζαξ αθήβδζδξ, μοζζαζηζηά ςξ 

υνμζ δεκ επζηαθφπημκηαζ. Ο παναηηήναξ ζφιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα είκαζ δ ελέθζλδ ημο ήνςα, 

ιέζα απυ ιία ζζημνζηή πνμζέββζζδ ημο νυθμο ημο. Βθ. ζπεηζηά ζημ Nikolajeva, M., The Rhetoric 

of Characters in Children's Literature, London: Scarecrow Press, 2002, ζζ. 26-27, 47-48. Ζ 

Γαανζδθίδμο μνίγεζ ςξ «ήνςεξ» ηα ζζπονά ηαζ αήηηδηα πνυζςπα ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηα μπμία είκαζ 

ακχηενα απυ ημ ιέζμ άκενςπμ ηαιζά θμνά ηαζ απυ ηδ θφζδ. διεζχκεζ υηζ μζ υνμζ ηείκμοκ κα 

επζηαθφπημκηαζ δζυηζ ζοπκά μζ παναηηήνεξ επζδίδμκηαζ ζε δνςζηέξ πνάλεζξ ιέζα απυ δοζημθίεξ 

ηαζ πνμηθήζεζξ πμο ηαημνεχκμοκ ηαζ λεπενκμφκ. Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ Δπάββεθια ημο 

Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Studio Press, 2008, ζζ. 235-236.        
305

 Λοπμονθήξ, Γ., («Δζζαβςβή», Μηθ. πυθζα), Ανζζημηέθδξ Πμζδηζηή, Θεξ/κίηδ: Εήηνμξ, 2008,  

1450α. Ο Θευθναζημξ ιαεδηήξ ημο Ανζζημηέθδ, ζημ ένβμ ημο Υαναηηήνεξ ζδιεζχκεζ μνζζιέκμοξ 

ηφπμοξ παναηηήνςκ, πμο θένμοκ εθαηηχιαηα, αδοκαιίεξ, οπμθένμοκ απυ ηα πάεδ ημοξ ηαζ ιε 

φθμξ πζμοιμνζζηζηυ πνμααίκεζ ζε ζπμθζαζιυ, μνζζιέκεξ θμνέξ ηαζ ιε ηαοζηζηυ ηνυπμ, δεζηχκ 

γδηδιάηςκ ιε ακεηδμημθμβζηυ ηνυπμ ηαζ οπμκμιεοηζηή δζάεεζδ. Βθ. ζπεηζηά Μπνμοκηγάηδξ, Ξ., 

(Δπζι.), Θευθναζημξ, Υαναηηήνεξ, Αεήκα: Πμκηίηζ, 2009.       
306

 ζανμπμφθμο, Ρ., Σαλίδζ ζημκ Κυζιμ ηςκ Δζημκμβναθδιέκςκ Μζηνχκ Ηζημνζχκ, Αεήκα: 

Μεηαίπιζμ, 2003, ζ. 17. 
307

  Βθ. ζπεηζηά 2.1.3, ζζ. 79-81.  
308

 James, H., Ζ Σέπκδ ηδξ Μοεμπθαζίαξ, Παπαδυπμοθμξ, Κ., (Μηθ.), Αεήκα: Άβνα, 1984, ζ. 43.  
309

 Nodelman, P., The Pleasures of Children‟s Literature, New York & London: Longman, 1992, 

ζ. 62. 
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δνάζδξ, έκα πμζδηζηυ ηαηαζηεφαζια, πμο δε δζαεέηεζ ηακέκα ροπμθμβζηυ αάεμξ. Δκχ, ημ 

ήεμξ, ακαβκςνίγεζ ημοξ παναηηήνεξ ςξ αοηυκμιεξ πνμζςπζηυηδηεξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ 

νεαθζζηζηέξ πνμαμθέξ ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ημο.
310

    

Πανά ηζξ απμηθίκμοζεξ πνμζεββίζεζξ βζα ημ παναηηήνα, υθμζ μζ εεςνδηζημί 

ζοβηθίκμοκ ζηδκ απμδμπή ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ημο παναηηήνα ζηδκ αθήβδζδ, υπμζεξ 

εέζεζξ ηαζ ακ πνεζαεφμοκ.
311

  

Κάκμκηαξ ζαθέξ ημ ακαπυζπαζημ πθμηήξ ηαζ παναηηήνα μζ Tomashevsky, Propp ηαζ 

Barthes οπμζηδνίγμοκ υηζ, «Οζ θεζημονβίεξ ηαζ μζ παναηηήνεξ δεκ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ 

επεζδή ανίζημκηαζ πάκηα ζε αιμζααία ζπέζδ, πνμζδζμνίγμκηαξ μζ ιεκ ημοξ δε».
312

 

Ακηίζημζπεξ  είκαζ ηαζ μζ απυρεζξ ηδξ Κακαηζμφθδ (1997), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, «Ζ 

πανμοζίαζδ ηςκ ακενχπζκςκ παναηηήνςκ, δδθαδή ηςκ ακενχπςκ πμο δνμοκ ηαζ 

ζοκμιζθμφκ ζε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, είκαζ ακαπυζπαζηα δειέκδ ιε ηδκ πθμηή ηδξ 

ζζημνίαξ».
313

  

Ζ Nikolajeva (2005) δζαπζζηχκεζ υηζ οπάνπεζ δ ηάζδ κα ηνίκμκηαζ μζ παναηηήνεξ απυ 

ημοξ εεςνδηζημφξ ςξ ακενχπζκεξ πνμαμθέξ ιέζα ζημ ηείιεκμ. Παν‘ υθα αοηά ηαηαθήβεζ 

πςξ, ηάκμκηαξ θυβμ βζα ιζιδηζηή ή ζδιεζςηζηή πνμζέββζζδ ηςκ παναηηήνςκ ζηδκ 

Παζδζηή Λμβμηεπκία, ηα πμνίζιαηα είκαζ ζπεηζηά. Δκημφημζξ, δ ίδζα πνμηείκεζ βζα ιία 

μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ηα ζοιπενάζιαηα κα ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

πνμζεββίζεςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ παναιέηνμοξ ηαζ ηςκ δφμ εεςνζχκ.
314

 

Σδ ζδιεζςηζηή πνμζέββζζδ ηςκ παναηηήνςκ, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηα πενί πνάλεςξ ημο 

Ανζζημηέθδ, οζμεέηδζακ μζ θμνιαθζζηζηέξ ηαζ ζηνμοηημοναθζζηζηέξ εεςνίεξ, ζφιθςκα 

ιε ηζξ μπμίεξ μζ παναηηήνεξ απμηεθμφκ ααζζηυ ζοκηεθεζηή ηδξ πθμηήξ (ζηδκ μπμία 

δίκμοκ ηαζ πνμηεναζυηδηα), εκχ δε δζαεέημοκ ηαιία άθθδ οπυζηαζδ πθδκ ηδξ ηεζιεκζηήξ. 

Σα ένβα αοηά παναηηδνίζηδηακ ςξ ιοεζζημνήιαηα πθμηήξ/δνάζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ 

Παπακηςκάηδ ηαζ Κςηυπμοθμ (2011) είκαζ ηαζ ηα πενζζζυηενα, ηυζμ ζηδκ Παζδζηή υζμ 

ηαζ ζηδ Νεακζηή Λμβμηεπκία. «Σα ηεθεοηαία πνυκζα ςζηυζμ, δ εεςνία ηδξ θμβμηεπκίαξ 

                                                           
310

 Nikolajeva, M., Aesthetic Approaches to Children‟s Literature. An introduction, Lanham: The 

Scarecrow Press, 2005, ζζ. 146-147. Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ 

Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Studio Press, 2008, ζ. 43.  
311

 Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζ. 73.  
312

 Martini, F., «Personal Style and Period Style: Perspectives on a Theme of Literary Research» 

ζημ Patterns of Literary Style, The Pennsylvania University Press: University Park and London, 

1971, ζ. 24.  
313

 Κακαηζμφθδ, Μ., Δζζαβςβή ζηδ Θεςνία ηαζ Κνζηζηή ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, University 

Studio Press, 1997, ζ. 31.   
314

 Nikolajeva, M., 2005, υ.π., ζ. 146. 
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ακηζιεηςπίγεζ ημοξ θμβμηεπκζημφξ παναηηήνεξ ηάης απυ ιία δζαθμνεηζηή μπηζηή ηαζ 

ακαβκςνίγεζ ζ‟ αοημφξ ιζα ροπμθμβζηή δζάζηαζδ».
315

    

Γζαπζζηχκεηαζ θμζπυκ ηαζ ιία ηνίηδ πνμζέββζζδ, δ μπμία πνμζπαεεί κα ζοβηενάζεζ ηζξ 

δφμ ακηζηζεέιεκεξ εεςνίεξ. Βαζζημί εηπνυζςπμζ ηδξ μπμίαξ είκαζ μζ Chatman (1978, 

1990)
316

 ηαζ Rimon-Kenan (1983/2002)
317

. ηδκ πμνεία αημθμφεδζακ ηαζ άθθμζ 

ιεθεηδηέξ πμο αζπάζηδηακ, ζοκέπζζακ ηαζ ζοιπθήνςζακ ηζξ απυρεζξ ηςκ παναπάκς 

εεςνδηζηχκ. Ξεπςνίγμοιε αοηήκ ηδξ Nikolajeva (2002, 2005) ηδκ μπμία οζμεεημφιε ηαζ 

ειείξ ζηδ δζηή ιαξ δζαηνζαή. ηδκ πμνεία εα ακαθφζμοιε ηδ ζδιεζςηζηή ηαζ ηδ ιζιδηζηή 

πνμζέββζζδ, ιε ζημπυ κα πανμοζζάζμοιε ηδκ ηνίηδ ζοκδοαζηζηή εεςνία ηςκ δφμ αοηχκ 

ηαηεοεφκζεςκ. Ζ ακαθμνά ζηζξ πνμζεββίζεζξ αοηέξ ηνίκαιε υηζ είκαζ ακαβηαία, δζυηζ δ 

ιεθέηδ ημοξ δζεοημθφκεζ ηδκ αθδβδιαηζηή ηαζ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηςκ παναηηήνςκ 

ηδξ ελέηαζήξ ιαξ.  

 

 

2.1.2 Ζ εκεησηηθή, ε Μηκεηηθή θαη ε πλδπαζηηθή Πξνζέγγηζε ησλ 

Υαξαθηήξσλ  

 

Ζ μκημθμβζηή οπυζηαζδ ηςκ παναηηήνςκ έπεζ απαζπμθήζεζ έκημκα ημ πχνμ ηδξ 

Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Ο πνμαθδιαηζζιυξ αοηυξ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ «πχξ» 

πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ηαζ κα αλζμθμβμφκηαζ μζ παναηηήνεξ πμο εββνάθμκηαζ ζηα 

παζδζηά θμβμηεπκζηά ένβα. Χξ ακενχπζκδ ιζηνμβναθία ιε νεαθζζηζηή  οπυζηαζδ ηαζ 

ροπμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ ή ςξ απθέξ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ;  

Απυ ηδ ιία εεςνδηζηή μπηζηή, μζ παναηηήνεξ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ αθδεζκμί 

άκενςπμζ, κα αλζμθμβμφκηαζ ιε νεαθζζηζηά ηνζηήνζα ηαζ κα δζαεέημοκ ροπζηά πανίζιαηα, 

ηα μπμία κα οθίζηακηαζ αηυιδ ηαζ υηακ δε θακενχκμκηαζ ζημ ηείιεκμ. Αοηή δ 

πνμζέββζζδ απμηαθείηαζ ιζιδηζηή πνμζέββζζδ.
318
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 Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., ηδκζηυ, Υαναηηήνεξ, Πθμηή, Αεήκα: Ίςκ, 2011, ζζ. 72-

73.  
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 Chatman, S., Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca & New 

York: Cornell University Press, 1978. Chatman, S., Coming to Terms: The Rhetoric of Narration 

in Fiction and Film, Ithaca & New York: Cornell University Press, 1990. 
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 Rimon-Kenan, S., Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London & New York: Routledge, 

1983. Rimon-Kenan, S., ―The Story of ―I‖: Illness and Narrative Identity‖, Narrative, vol. 10 (1), 

2002, ζζ. 9-27.    
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Οζ παναηηήνεξ αοημί ακηζιεηςπίγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ιε «ελς-ηεζιεκζηά» ηνζηήνζα, 

ιε ενιδκεοηζηά ενβαθεία απυ ημ πχνμ ηδξ ροπμθμβίαξ, ηδξ εεκμβναθίαξ, ηδξ 

ημζκςκζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ αοημαζμβναθζηή 

πνμζέββζζδ, δεδμιέκμο υηζ μζ παναηηήνεξ είκαζ θεηηζηά ηαηαζηεοάζιαηα ηάπμζμο 

ζοββναθέα ηαζ ηαεχξ μ ζοββναθέαξ είκαζ πναβιαηζηυ πνυζςπμ, μ παναηηήναξ πμο 

πανμοζζάγεζ επαθίεηαζ ζηδκ οπμηεζιεκζηή ζφθθδρδ ηδξ πναβιαηζηυηδηάξ ημο. Οζ 

παναηηήνεξ εκδεπμιέκςξ απμηεθμφκ θακεάκμοζεξ ηαζ έιιεζεξ πνμαμθέξ ηδξ γςήξ ηαζ 

ηςκ πνμζςπζηχκ ζδεμθμβζηχκ πεπμζεήζεςκ ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα.
319

  

Ο Bakhtin (1980) ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο πμθοβθςζζζζιμφ, οπμζηδνίγεζ υηζ πίζς 

απυ ηάεε ιοεζζημνδιαηζηυ παναηηήνα οπάνπεζ δ «θςκή μιζθμφκηςκ πνμζχπςκ». Ζ 

«βθχζζα» πμο μιζθεί είκαζ ζδεμθμβζηά πνμζδζμνζζιέκδ ηαζ είκαζ αοηή πμο παναηηδνίγεζ 

ηδ δνάζδ ηαζ ηδκ οθμθμβία ημο παναηηήνα.
320

    

Ο Docherty (1983) ενιδκεφεζ ημοξ παναηηήνεξ ςξ ακενχπζκεξ πνμεηηάζεζξ ιε 

νεαθζζηζηή οπυζηαζδ ηαζ πανεθευκ, ιε αζςιέκεξ ειπεζνίεξ, αθθά εα πνέπεζ κα 

αλζμθμβμφκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ ζοββναθέα.
321

 

Ζ Hourihan (1997) επζζδιαίκεζ  ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ ηδ ζδιαζία ημο ήνςα ζηδκ 

αθήβδζδ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ, «δ αημθμοεία ηςκ βεβμκυηςκ είκαζ δ αημθμοεία ηδξ εέθδζήξ 

ημο, ηδξ θζθμδμλίαξ ημο, ημο αηηζαζζιμφ ημο, ηδξ θμβζηυηδηάξ ημο ηαζ ηδξ άπμρήξ ημο βζα 

ημκ ηυζιμ. Αβςκίγεηαζ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο, πςνίξ κα αιθζαάθθεζ βζα ηδκ 

μνευηδηα ηςκ επζθμβχκ ημο. Ο ηνυπμξ ημο είκαζ δ ηονζανπία ζηδ θφζδ, ζημοξ επενμφξ, 

ζημοξ θίθμοξ, ζηζξ βοκαίηεξ, ζηα ζοκαζζεήιαηα ημο ηαζ ζηζξ „αδοκαιίεξ‟ ημο». Ζ Hourihan 

ακηζιεηςπίγεζ ημκ ήνςα ςξ αθδεζκυ πνυζςπμ ηαζ ημκ ζοζπεηίγεζ ιε ηδ θοθή (race), ηδκ 

ηάλδ (class), ηδκ δθζηία (age), ηδκ ηονζανπία (mastery), ηδ θμβζηυηδηα (rationality), ηδ 

δνάζδ ηαζ ηδ αία (action and violence) ηαζ ηονίςξ ιε ημ θφθμ (gender).
322

    

φιθςκα ιε ηδκ άθθδ εεςνδηζηή μπηζηή, μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ 

πνμζθαιαάκμκηαζ απθχξ ςξ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ, ςξ έκα ζφκμθμ θέλεςκ, δεκ ημοξ 

ακαβκςνίγεηαζ ηαιία ελς-ηεζιεκζηή οπυζηαζδ ηαζ δε δζαεέημοκ ροπζηυ οπυααενμ. Ζ 

πνμζέββζζδ αοηή απμηαθείηαζ  ζδιεζςηζηή ηαζ ααζίγεηαζ ζηδ εεςνία ηςκ ζδιείςκ ή 

                                                           
319

 Γζα ηδκ «αοημαζμβναθζηή αθήβδζδ» ζηδκ παζδζηή ιζηνμαθήβδζδ αθ. ζπεηζηά 
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320
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202. Σγζυααξ, Γ., Σμ Παθίιρδζημ ηδξ Δθθδκζηήξ Αθήβδζδξ, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 2002, ζζ. 120-122.    
321
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Oxford: Clarendon, 1983, ζ. 223. 
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New York: Routledge, 1997, ζ. 58.  
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ζοιαυθςκ (signs). φιθςκα ιε εηείκδ, μζ παναηηήνεξ απμηεθμφκηαζ απυ ιία μθυηδηα 

ζοιαυθςκ ή ζδιείςκ, δεκ μθείθμοκ κα ζοιπενζθένμκηαζ θμβζηά, κα δείπκμοκ ζοκέπεζα 

ηαζ θμβζηή ζοκάθεζα  ζηζξ πνάλεζξ ημοξ. Ζ μκημθμβζηή ημοξ οπυζηαζδ ηαθακηεφεηαζ 

ακάιεζα ζημ θακηαζηζηυ ηαζ ημ νεαθζζηζηυ.
323

  

Οζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ πνμζέββζζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζοζπεηίγμοκ ημοξ παναηηήνεξ ιε 

ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ πθμηήξ, ιε ηδκ πνμχεδζδ ηδξ δνάζδξ ηαζ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ 

παναηηήνεξ απμηεθμφκ  θακηαζηζηέξ επζκμήζεζξ ημο ζοββναθέα, πςνίξ κα θαιαάκμοκ 

οπυρδ ημοξ ζζημνζημφξ, ημζκςκζημφξ, πμθζηζζιζημφξ πανάβμκηεξ.
324

 Ζ εεχνδζδ αοηή 

ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ημκ εζημζηυ αζχκα ιε ημοξ Ρχζμοξ θμνιαθζζηέξ
325

 ηαζ 

πνμεηηείκεηαζ ιε ημ δμιζζιυ ηαζ ηδ ζδιεζςηζηή ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄60, μπυηε εζηζάγεηαζ 

δ ιεθέηδ ημοξ ζηα εκδμηεζιεκζηά ηνζηήνζα, εέημκηαξ ημ γήηδια ηδξ αοημκμιίαξ ημο 

θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδ ιμνθή ηαζ ηδ δμιή ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ 

πνμζεββίγμοκ ημ παναηηήνα ςξ έκα ζφζηδια ηθεζζηυ ζηζξ ελςηεζιεκζηέξ επζννμέξ.
326

  

Ο Barthes (1968) ζηδκ ανπή ηδξ ιεθέηδξ ημο,
 327

 βζα ημ «εάκαημ ημο ζοββναθέα»
328

 

εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζηζξ εκδμηεζιεκζηέξ παναιέηνμοξ ηαζ εηθαιαάκεζ ημοξ 

παναηηήνεξ ςξ αιζβχξ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ. ηδκ πμνεία ηςκ ενεοκχκ ημο μ 

ζοββναθέαξ  δζαπζζηχκεζ ηδκ ελάνηδζδ ημο παναηηήνα απυ ηδκ πθμηή ηαζ ζε ζοκέπεζα 

ηδξ ιεθέηδξ ημο ζοιπεναίκεζ ηδκ οπενμπή ημο, ζοβηνζηζηά ιε ηδ δνάζδ ηαζ ηδκ πθμηή. Ζ 

δζαπίζηςζδ αοηή ημο Barthes (1983) βζα ημ παναηηήνα, απμηεθεί ηαζ ηδκ «εζδμπμζυ 

δζαθμνά ημο ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ δμιζζηέξ».  

Ζ εεςνία ηδξ ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ
329

 ηαζ μζ απυρεζξ ηδξ Νέαξ Κνζηζηήξ,
330

 

εζζάβμκηαξ ηζξ έκκμζεξ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ηαζ ημο εκκμμφιεκμο ζοββναθέα 
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Αεήκα: Κανδαιίηζα, 2009. Bremond, C., «Ζ Λμβζηή ημο Αθδβήιαημξ», Todorov, T., «Ζ 
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142-148. Lodge, D., (eds.), Modern Criticism and Theory: A Reader, London: Longman, 1988, 

ζζ. 166-172.   
328

 Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄., Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, 

1999, ζ. 152.  
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δίδμοκ πνμηεναζυηδηα ζημ ιζηνυ ακαβκχζηδ, ηαεχξ ακάβεηαζ ζε ζοκ-δδιζμονβυξ ηδξ 

αθήβδζδξ, ιέζα απυ ηα αθδβδιαηζηά «ηεκά» πμο ηαθείηαζ κα βειίζεζ ιε ηα δζηά ημο 

οπμηεζιεκζηά ηνζηήνζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Rosenblatt (1978), μ 

ακαβκχζηδξ ειαάθθεηαζ ζηδκ αθήβδζδ ηαεχξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ ακαηαθεί 

αζχιαηα, είηε απυ ηδ θμβμηεπκζηή ημο ειπεζνία είηε απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή, ιε ζημπυ 

κα ηζξ ζοζπεηίζεζ ιε ημ ηείιεκμ. Έηζζ, δ ακάβκςζδ απμηηά ιζα αημιζηή/οπμηεζιεκζηή 

δζάζηαζδ, ιέζα απυ ηδκ μπμία δίδεηαζ πχνμξ ηαζ ζημ ιοεμπθαζηζηυ παναηηήνα κα 

λεδζπθχζεζ ιία πμθοπμίηζθδ βηάια εηδδθχζεςκ ηαζ ιμνθχκ, ακάθμβα ιε ηδ εέζδ 

πνυζθδρδξ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ.
331

 

Γζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ εεςνίεξ πμο ακαθέναιε απμηθίκμοκ ςξ πνμξ ηζξ εέζεζξ πμο 

πνεζαεφμοκ βζα ημ παναηηήνα, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβείηαζ έκα πάζια ιεηαλφ ημοξ 

ημ μπμίμ ζηδκ πνάλδ δεκ επζθφεζ ημ πνυαθδια ηδξ θφζδξ ημο θμβμηεπκζημφ 

παναηηήνα.
332

 ηδκ πνμζπάεεζα κα βεθονςεεί ημ ηεκυ δζαηοπχεδηακ εκδζάιεζεξ 

απυρεζξ ιε ζημπυ κα οπενηεναζηεί ημ ειπυδζμ αοηυ ηαζ κα δζεοημθφκμοκ ηδ ιεθέηδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ.           

φιθςκα ιε ηδκ ηεθεοηαία πνμζέββζζδ πμο πνμζπαεεί κα ζοβηενάζεζ ηζξ δφμ 

ακηζηζεέιεκεξ μπηζηέξ, δ θμβμηεπκία ηαζ μζ ιοεμπθαζηζημί παναηηήνεξ επζημζκςκμφκ 

ζημζπεία απυ νεαθζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ πςνίξ υιςξ κα ηζξ ιζιμφκηαζ 

ηαζ κα ηζξ ακαπανάβμοκ ιε απυθοηδ πζζηυηδηα. Ζ θακηαζία ηαζ δ δδιζμονβζηή βναθή 

ακαηαηαζηεοάγμοκ ηα κμήιαηα πμο πνμζθαιαάκμοκ απυ ημκ ηυζιμ ηδξ πναβιαηζηήξ 

ειπεζνίαξ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ηδ δζηή ημοξ εζςηενζηή-επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ.
333

 

φιθςκα ιε ηδκ μπμία δ θμβμηεπκία ηαζ μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ επζημζκςκμφκ 

ζημζπεία απυ ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ιέζα απυ ημ νυθμ πμο ηαθμφκηαζ κα 

οπμδοεμφκ πανάβμοκ επζθεηηζηέξ μπηζηέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ
334

.  

ημ πθαίζζμ αοηυ, μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ, οζμεεημφκ αθδεμθακείξ νυθμοξ μζ 

μπμίμζ εηθνάγμοκ δεζηέξ αλίεξ ηαζ ημζκςκζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ. Κζκμφκηαζ, υιςξ, 

                                                                                                                                                                             
330

 Ο Frye (1957) ζηδνζγυιεκμξ ζηδ εεςνία ημο Jung πενί ανπεηφπςκ, δζαηνίκεζ ηέζζενζξ 

αθδβδιαηζημφξ ηφπμοξ, ζημοξ μπμίμοξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ημ ααειυ ελέθζλδξ  

ηαηαηάζζμκηαζ μζ ήνςεξ ακηίζημζπα. Οζ ηφπμζ αοημί είκαζ ημ Ρμιάκηγμ, δ Σναβςδία, δ Κςιςδία 

ηαζ δ Δζνςκεία-άηζνα. Frye, N., Ακαημιία ηδξ Κνζηζηήξ, Αεήκα: Gutenberg 1957/1999.   
331

 Κανπυγδθμο, Μ., 1994, υ.π., ζζ. 33-39. Πμθίηδξ, Γ., «Ο Ρυθμξ ημο Ακαβκχζηδ ηαζ δ 

―οκαθθαηηζηή‖ Θεςνία ηδξ L. Μ. Rosenblatt», Δπζεεχνδζδ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, η. 11, Αεήκα: 

Παηάηδξ, 1996, ζζ. 21-33.  
332

 Nikolajeva, M., 2002, υ.π., vii.  
333

 McGillis, R., The Nimble Reader. Literary Theory and Children‟s Literature, New York: 

Twayne Publishers, 1996, ζ. 29.   
334

 Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ ιία Ακαηνμπέξ. Ζ Νεμηενζηυηδηα ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ 

Ζθζηίεξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζ. 34.  



100 

 

ιέζα ζημ θακηαζηζηυ ηυζιμ ηςκ παναιοεζχκ, μ μπμίμξ δζαηνίκεηαζ απυ δζηέξ ημο 

ζοιαάζεζξ. ε αοηυκ μζ παναηηήνεξ ακαπηφζζμκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ αοηυκμια ηαζ 

ακελάνηδηα ζε ζπέζδ ιε ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ.
335

      

Σδ ζοκδοαζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ ςξ ζοβηεναζιυ ηςκ δφμ 

πνμακαθενεέκηςκ ακηζηζεέιεκςκ εεςνζχκ, ανπζηά επεδίςλακ μζ Chatman (1978, 1990)
336

 

ηαζ Rimon-Kenan (1983, 2002)
337

. ηδκ πμνεία αημθμφεδζακ ηαζ άθθμζ πμο είηε ααίκμοκ 

πανάθθδθα ιε ηζξ ανπζηέξ εέζεζξ ηςκ παναπάκς ιεθεηδηχκ είηε επζδζχημοκ κα 

ζοιπθδνχζμοκ -κα επεηηείκμοκ είηε ηαζ κα δζαθςηίζμοκ πηοπέξ ηδξ εκ θυβς πνμζέββζζδξ
 

338
 ζε πεναζηένς πεδία εθανιμβχκ

339
.  

Ο Chatman (1978) ζηδκ πνχηδ ημο ιεθέηδ απεθεοεενχκεζ ημ παναηηήνα απυ ηζξ 

θεζημονβίεξ ηδξ πθμηήξ ηαζ ημκ ελεηάγεζ ςξ αοηυκμιμ μκ, πςνίξ κα είκαζ οπμηαβιέκμξ 

ζηζξ ηεζιεκζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ δνάζδξ. Ζ επζθμβή αοηή οπμζηαζζμπμζεί ηδκ εζδμπμζυ 

δζαθμνά ημο Chatman απυ ημοξ θμνιαθζζηέξ ηαζ ημοξ δμιζζηέξ, ακμίβμκηαξ έηζζ κέμοξ 

μνίγμκηεξ πνμζέββζζδξ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα. Ο ίδζμξ ειααεφκμκηαξ ζηδ ιεθέηδ 

ημο βζα ηδ θμβμηεπκζηή οπυζηαζδ ηςκ παναηηήνςκ, μνίγεζ ανπζηά ηδ ζπέζδ πμο δζέπεζ ημ 

ιοεμπθαζηζηυ παναηηήνα ιε ημ νεαθζζηζηυ μιυθμβυ ημο ηαζ εζζάβεζ έκκμζεξ υπςξ αοηή 

ηδξ μθυηδηαξ, ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηαζ ημ πανάδεζβια ηςκ παναηηδνζζηζηχκ βκςνζζιάηςκ 

                                                           
335

 Κμονάηδ, Υ., Αθδβήζεζξ ηαζ Λμβμηεπκζημί Υαναηηήνεξ. Σα Μοεμπθαζηζηά Πνυζςπα ζημ 

Πεγμβναθζηυ ένβμ ηδξ Εςνγ ανή (1969-1995), Αεήκα: Παηάηδξ, 2008, ζ. 86.  
336

 Chatman, S., Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca & New 

York: Cornell University Press, 1978. Chatman, S., Coming to Terms: The Rhetoric of Narration 

in Fiction and Film, Ithaca & New York: Cornell University Press, 1990. 
337

 Rimmon-Kenan, S., Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London & New York: 

Routledge, 1983. Rimmon-Kenan, S., ―The Story of ―I‖: Illness and Narrative Identity‖, 

Narrative, vol. 10 (1), 2002, ζζ. 9-27.    
338

 Nikolajeva, M., The Rhetoric of Character in Children's Literature, London: Scarecrow Press, 

2002. Nikolajeva, M., Aesthetic Approaches to Children‟s Literature. An Ηntroduction, Lanham: 

The Scarecrow Press, 2005. Γαανζδθίδμο, ., 2008, υ.π. Γζακκζημπμφθμο, Α., ηδ Υχνα ηςκ 

Υνςιάηςκ. Σμ φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008. 

Κμονάηδ, Υ., Αθδβήζεζξ ηαζ Λμβμηεπκζημί Υαναηηήνεξ. Σα Μοεμπθαζηζηά Πνυζςπα ζημ 

Πεγμβναθζηυ ένβμ ηδξ Εςνγ ανή (1969-1995), Αεήκα: Παηάηδξ, 2008. Παπακηςκάηδξ, Γ., 

Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π.   
339

 Ζ Nikolajeva οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ιεθέηεξ πμο ελεηάγμοκ ημ θμβμηεπκζηυ παναηηήνα ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο, ιπμνμφκ ηαλζκμιδεμφκ ζε ηνεζξ εονφηενεξ ηαηδβμνίεξ:  ανπζηά, ζε αοηέξ 

πμο απακημφκ ζηα ενςηήιαηα, «πμζμξ είκαζ πμζμξ ζηδ θμβμηεπκία»,  δ δεφηενδ ζημοξ ηνυπμοξ ιε 

ημοξ μπμίμοξ «μζ ζοββναθείξ δδιζμονβμφκ αθδεμθακείξ, πζζηεοημφξ παναηηήνεξ» ηαζ  δ ηνίηδ ηαζ 

πμθοπθδεέζηενδ ζε αοηέξ πμο επζδζχημοκ κα απακηήζμοκ ζηα ενςηήιαηα, «ηζ ή πμζμζ είκαζ μζ 

θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ ή ηαθφηενα ηζ ακηζπνμζςπεφμοκ πενζζζυηενμ, πανά ιε πμζυ ηνυπμ 

δμιμφκηαζ ηαζ απμηαθφπημκηαζ ζημκ ακαβκχζηδ». Ζ ίδζα επζδζχηεζ κα ζοκδοάζεζ ηζξ ιζιδηζηέξ 

ηαζ ζδιεζςηζηέξ εεςνίεξ ηαζ κα επζζδιάκεζ ηζξ δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ δμιμφκηαζ ηαζ απμηαθφπημκηαζ μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, 

ζε ζπέζδ ιε ηδ Νεακζηή ηαζ ηδ Λμβμηεπκία βζα Δκήθζηεξ. Nikolajeva, M., 2002, υ.π. 

―Introduction‖.   
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(paradigm of traits).
340

 Καεχξ δέπεηαζ υηζ δ αθήβδζδ είκαζ έκα ακμζπηυ ζφζηδια πμο 

πνμζθαιαάκεζ ηαζ αθμιμζχκεζ ζημζπεία ημο ημζκςκζημφ βίβκεζεαζ, μ ακαβκχζηδξ 

θεζημονβεί ςξ ζζμννμπζζηήξ ακάιεζα ζημ ―είκαζ‖ ηαζ ζημ ―θαίκεζεαζ‖, ςξ εκδζάιεζμξ 

ηνίημξ πμο ελεηάγεζ ηαζ θζθηνάνεζ ηδ βηάια ηςκ νεαθζζηζηχκ δεδμιέκςκ πμο εα 

επζηνέρεζ μ ίδζμξ κα εζζνεφζμοκ ζηδκ αθήβδζδ.  

φιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008), «Ζ πνυζθδρδ εκυξ παναηηήνα απυ ηδκ πθεονά 

ημο ακαβκχζηδ θεζημονβεί, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ζςνεοηζηά ηαζ ιάθθμκ δζμνεςηζηά, αθμφ 

ηάεε ηαζκμφνζμ παναηηδνζζηζηυ ένπεηαζ κα πνμζηεεεί ηαζ κα ηνμπμπμζήζεζ ημ ήδδ οπάνπμκ 

πθέβια ζδζμηήηςκ, πνμζδίδμκηαξ ημο ιζα άθθδ δοκαιζηή ηαζ δδιζμονβχκηαξ αοηυ πμο ζηδκ 

αββθζηή αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ ςξ “trait paradigm”».
341

 Ζ ζοββναθέαξ ελδβεί υηζ ακ 

ςξ πνχηδ ζδζυηδηα ημο παναηηήνα ακαδφεηαζ, βζα πανάδεζβια , δ «βεκκαζυηδηα» ηαζ ςξ 

δεφηενμ παναηηδνζζηζηυ απμηαθοθεεί δ «ελοπκάδα» ηυηε δ ηεθζηή κμδιαημδυηδζδ βζα 

ημ πνμθίθ ημο παναηηήνα εα είκαζ ηαευθα εεηζηή. Δάκ υιςξ ημ έκα απυ ηα δφμ 

παναηηδνζζηζηά είκαζ ανκδηζηυ (βζα πανάδεζβια: βεκκαζυηδηα + ημοηαιάνα= 

παναηζκδοκεοιέκδ απμημηζά), ηυηε δ κμδιαημδυηδζδ βζα ημ παναηηήνα είκαζ ανκδηζηή. 

Οζ Παπακηςκάηδξ ηαζ Κςηυπμοθμξ (2011) οπμζηδνίγμοκ υηζ, «Όζα θαιαάκμοκ πχνα 

ζηδκ πθμηή πανμοζζάγμκηαζ ζημκ μνζγυκηζμ ζοκηαβιαηζηυ άλμκα ιε ηαηεφεοκζδ απυ ημ 

πανεθευκ πνμξ ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ, αθθζχξ απυ ημ πνζκ πνμξ ημ ιεηά, αθθά ηα 

παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα οπάνπμοκ ακελάνηδηα απυ ημ 

πνυκμ ηαζ ηα βεβμκυηα, εθυζμκ ήδδ έπμοιε δεζ υηζ ααζζηά ημοξ βκςνίζιαηα είκαζ δ 

ζηαεενυηδηα ηαζ υηζ είκαζ βεκζηεοηζηά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνμζςνζκυηδηα ηςκ δζαεέζεςκ, 

πμο έπμοκ πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα».
342

             

Δπζπνυζεεηα, μ Chatman (1978, 1990) οπμζηδνίγεζ υηζ πθδνμθμνίεξ πμο πνμζεέημοκ 

ζηδκ απμηάθορδ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα ηαζ ζοκεέημοκ ημ πθέβια ηςκ ζδζμηήηςκ 

ημο, ιπμνμφκ κα εκημπζζημφκ αηυιδ ζηδκ πθμηή ηδξ αθήβδζδξ πςνίξ κα έπμοκ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πςνμπνμκζηυ πθαίζζμ ειθάκζζδξ ζημ θυβμ (Πμζμξ παναηηδνίγεζ; Πμζμκ; 

Πχξ;) αηυιδ ηαζ ζε παναιεηνζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ αοηή ημο μκυιαημξ.
343

 Γεκζηυηενα, μ 

Chatman ακηζθαιαάκεηαζ ημ παναηηήνα ςξ έκα θεηηζηυ ηαηαζηεφαζια πμο δεκ έπεζ 

ηαιία νεαθζζηζηή οπυζηαζδ εηηυξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ μ ζοββναθέαξ ακαθαιαάκεζ κα ημκ 

                                                           
340

 Chatman, S., 1978, υ.π., ζ. 126. Σζξ έκκμζεξ αοηέξ ιε ηδκ παναπάκς απυδμζή ημοξ ζηα 

εθθδκζηά, οζμεεημφκ δ Κμονάηδ, Υ., 2008, υ.π., ζ. 88 ηαζ μζ Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 

2011, υ.π., ζ. 87.  
341

 Γζακκζημπμφθμο, Α., ηδ Υχνα ηςκ Υνςιάηςκ. Σμ φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ 

Βζαθίμ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008, ζζ. 110-111. 
342

 Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζ. 87.  
343

 Chatman, S., 1978, υ.π., ζζ. 107-134.  
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πνμζηίζεζ ιε εηείκμ ημ ζφκμθμ ζδζμηήηςκ, πμο πδβάγμοκ απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή 

πνμηεζιέκμο κα αολήζεζ ηδκ αθδεμθάκεζα ηαζ ηδκ πεζζηζηυηδηα ηςκ πνάλεχκ ημο.  

Ζ Rimmon-Kenan (1999
8
, 2002), ζηδνζγυιεκδ ζηζξ απυρεζξ ημο Chatman, εζηζάγεζ ηδ 

ιεθέηδ ηδξ ζηδκ ηνζ-πμθζηή ζπέζδ παναηηήναξ, δνάζδ, ακαβκχζηδξ. Πζζηεφεζ υηζ δ 

βέθονα ακάιεζα ζηδ ζδιεζςηζηή ηαζ ιζιδηζηή πνμζέββζζδ ηαζ δ δζαθςκία ακάιεζα ζηδ 

ιοεμπθαζία πθμηήξ/δνάζδξ ηαζ ζηδ ιοεμπθαζία παναηηήνςκ θφεηαζ, εάκ ελεηάζμοιε ημοξ 

παναηηήνεξ αθεκυξ ζημ επίπεδμ ημο ηεζιέκμο βζα ημ πνχημ γεφβμξ αθεηένμο ζε επίπεδμ 

ζζημνίαξ βζα ημ δεφηενμ. Ακηζθαιαάκεηαζ ημοξ παναηηήνεξ ςξ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

μ ααειυξ απμηάθορήξ ημοξ πμζηίθθεζ ζφιθςκα ιε ημκ εηάζημηε ακαβκχζηδ, ακάθμβα ιε 

ηα πνμζεεηζηά ζημζπεία πμο εα επζθέλεζ κα ημοξ απμδχζεζ μνιχιεκμξ απυ ηδκ ειπεζνία 

ηδξ γςήξ.
344

  

Ζ Nikolajeva (2002) ηαεχξ δζαπζζηχκεζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδ δζπμβκςιία πμο 

εκημπίγεηαζ βφνς απυ ηδ παναηηδνμθυβδζδ ηαζ ηδκ απμηάθορδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

παναηηήνςκ, ζοιπεναίκεζ υηζ ηα ενβαθεία πνμζέββζζδξ πμο δζαηίεεκηαζ είκαζ απυ ημ 

πχνμ ηδξ εκήθζηδξ ηαζ κεακζηήξ θμβμηεπκίαξ. Έηζζ, απμθαζίγεζ κα δζεονφκεζ ημ πεδίμ 

εθανιμβχκ ζε αοηυ βζα ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, δακεζγυιεκδ υνμοξ οπμδείβιαηα απυ 

εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ βζα ημοξ παναηηήνεξ ηδξ εκήθζηδξ θμβμηεπκίαξ.
345

 Καηαθήβεζ υηζ μζ 

παναηηήνεξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία δμιμφκηαζ δζαθμνεηζηά απυ αοηή βζα ημοξ 

εκήθζηεξ, ςξ εη ημφημο επζδζχηεζ κα ζοκηάλεζ έκα ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ πνμζέββζζήξ 

ημοξ.
346

 

Ζ Nikolajeva (2002) δζενεοκά ηζξ μκημθμβζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ παναηηήνςκ ζηδκ 

Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζπεζνεί ηδκ ηοπμθμβζηή ηαηδβμνζμπμίδζή ημοξ. 

Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ελεηάγεζ ημοξ παναηηήνεξ ηυζμ ζημ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ υζμ 

ηαζ ζε αοηυ ηδξ ζζημνίαξ. Ζ ίδζα ημοξ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ θεηηζηέξ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ 

πμο ακηακαηθμφκ ςξ έκα ααειυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Σμ ζοκδοαζηζηυ ιμκηέθμ πμο 

πνμηείκεζ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ παναηηήνςκ, οζμεεημφιε ηαζ ειείξ ζηδκ πανμφζα 

δζαηνζαή ηαεχξ ηνίκαιε υηζ ελοπδνεηεί πενζζζυηενμ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ. ηδκ 

πνμζέββζζδ αοηή ιαξ μδήβδζακ ηαζ μζ πενζπηχζεζξ ημο ήνςα πμο ελεηάζαιε ζηδ ιεθέηδ 

ιαξ βζα ηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ πενζυδμο 1990 έςξ 2010. 
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2.1.3 Ζ Οληνινγηθή ππόζηαζε θαη ε Σππνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ  

Υαξαθηήξσλ ζην Δηθνλνγξαθεκέλν  Παηδηθό Βηβιίν 

 

φιθςκα ιε ηδ ζοκδοαζηζηή πνμζέββζζδ, δ μκημθμβία ηςκ παναηηήνςκ ελεηάγεζ ζε 

πμζμ ααειυ μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ ιε ημοξ νυθμοξ πμο οπμδφμκηαζ, απμηαθφπημοκ 

νεαθζζηζηά ζημζπεία ηαζ επζημζκςκμφκ ζδεμθμβζημφξ ηαζ εκίμηε δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ θακηαζηζηήξ ζζημνίαξ. φιθςκα ιε ηδ Nikolajeva (2002), ηα παναπάκς 

πμζηίθθμοκ ακάιεζα ζηα θμβμηεπκζηά βέκδ αθθά ηαζ ζηζξ ζζημνζηέξ επμπέξ βζα ηζξ μπμίεξ 

βνάθμκηαζ ηα αζαθία.
347

 ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία μζ παναηηήνεξ μθείθμοκ ζε έκα ααειυ 

κα δζαεέημοκ νεαθζζηζηά ζημζπεία, δζυηζ ημ είδμξ αοηυ απεοεφκεηαζ ζε ιζηνά παζδζά ηςκ 

μπμίςκ μζ πνμζςπζηυηδηεξ οπυηεζκηαζ ζε ελέθζλδ ηαζ ηείκμοκ κα αλζμθμβμφκηαζ απυ 

εηείκα ςξ αθδεζκέξ μκηυηδηεξ
348

 βζ‘ αοηυ ηαζ ζοπκά θεζημονβμφκ ςξ πνυηοπα (είηε εεηζηά 

είηε ανκδηζηά).
349

       

Ζ Nikolajeva (2002), οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ζοββναθείξ πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ 

πεζζηζημφξ παναηηήνεξ πνδζζιμπμζμφκ μνζζιέκεξ ηεπκζηέξ (devices) υπςξ ημ οπυααενμ 

(background),
350

 ροπμθμβζηά αθδεμθακή παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, πυιπζ, 

ζπέζεζξ ηαζ ζφιθςκα ιε αοηά, μ παναηηήναξ ιπμνεί: κα έπεζ βεκκδεεί, κα είκαζ εκδηυξ 

ηαζ ιζα ιένα κα πεεάκεζ, κα έπεζ μζημβέκεζα, κα έπεζ παζδζηή δθζηία ηαζ αζχιαηα, κα έπεζ 

πάεζ ή κα πδβαίκεζ ζπμθείμ.
351

  

Με ηνζηήνζμ ηδκ μκημθμβζηή (ontology) οπυζηαζδ
352

 μζ παναηηήνεξ ζημ 

εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ιπμνεί κα είκαζ «άκενςπμζ»: εκήθζηεξ, παζδζά, 

ιεζήθζηεξ, οπενήθζηεξ. «Τπενθοζζηά υκηα» ιε ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά, υπςξ 

ιάβζζζεξ, δνάημζ, εεμί, κενάζδεξ, ηθπ. «Έιροπα (πνμζςπμπμζδιέκα) ακηζηείιεκα» αηυιδ 

ηαζ «γχα» ιε ακενχπζκδ οπυζηαζδ.
353

  

ηα ιζηνά παζδζά, ελαζηίαξ ηoο ελεθζηηζημφ ζηαδίμο, πμο δζακφμοκ
354

 δ ζηέρδ ηαζ δ 

ροπμθμβία ημοξ, δζέπμκηαζ απυ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ. 

                                                           
347

 .π., ζζ. x, 21.  
348

 Hochman, B., The Test of Character: From the Victorian Novel to the Modern, Rutherfold, N., 

J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1983, ζζ. 59-60. 
349

 Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Press, 

2008, ζζ. 101-112.  
350

 φιθςκα ιε ηδ Nikolajeva κα έπεζ πνμσζημνία ηαζ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ. .π., ζ. 22. 
351

  .π., ζζ. 22-23. 
352

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., 91, 99-101.  
353

 Κανπυγδθμο, Μ., Σμ Παζδί ζηδ Υχνα ηςκ Βζαθίςκ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1994, ζ. 184.  
354

 φιθςκα ιε ημκ Piaget: α) ζηάδζμ αζζεδζζμηζκδηζηήξ κμδιμζφκδξ (0-2 πνμκχκ), α) ηάδζμ 

ζοιαμθζηχκ θεζημονβζχκ  (2-7 εηχκ), β) οβηεηνζιέκςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ (7-11 εηχκ), δ) 
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πςξ είκαζ μ ζοιαμθζζιυξ, μ ακζιζζιυξ ηαζ δ ιαβζηή ζηέρδ, ζφιθςκα ιε μπμία ηα υνζα 

ιεηαλφ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ιοεμπθαζίαξ πνμαάθθμκηαζ ςξ ζοβημζκςκμφκηα δμπεία.
355

 

Έηζζ, ηα γχα ή άροπα ακηζηείιεκα πανμοζζάγμκηαζ ιε ακενχπζκεξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

παναηηδνζζηζηά (ακενςπμιμνθζζιυξ), πνμηεζιέκμο κα αολδεεί δ αθδεμθάκεζα ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημοξ.
356

 Έπμκηαξ επίβκςζδ ηδξ ακζιζζηζηήξ δζάεεζδξ ηςκ παζδζχκ, μζ 

ζοββναθείξ ηαζ μζ εζημκμβνάθμζ επζηνέπμοκ ζε δζάθμνεξ έιαζεξ ιμνθέξ ηαζ ζε 

ακηζηείιεκα κα δνμοκ ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ, αηυιδ ηαζ ζε 

πνςηαβςκζζηζημφξ νυθμοξ.
357

 Ζ επζθμβή αοηή ηςκ δδιζμονβχκ εηηυξ ηςκ ροπαβςβζηχκ 

ζημπζιμηήηςκ ηαζ ηδξ ειπθμηήξ ημο ακαβκχζηδ, μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ 

ζοββναθέςκ κα ιζθήζμοκ εοημθυηενα βζα θεπηά ηαζ επχδοκα γδηήιαηα ηδξ ακενχπζκδξ 

γςήξ (εάκαημξ, οζμεεζία, δζαγφβζμ, ναηζζζιυξ, ακαπδνία) πνμαάθθμκηάξ ηα ζε έκα 

ακμίηεζμ πενζαάθθμκ.
358

 

Ζ δζενεφκδζδ ηδξ μκημθμβζηήξ οπυζηαζδξ ηςκ παναηηήνςκ απμηαθφπηεζ ηζξ 

ζοκζζηχζεξ, (παζδαβςβζηέξ, ημζκςκζηέξ, η.υ.η) ζοκάνηδζδ ηςκ μπμίςκ δζαιμνθχκμκηαζ 

ηαζ δζεοημθφκεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ.
359

 Χζηυζμ, «δζαθμνεηζηέξ εεςνίεξ 

απμδίδμοκ ζημοξ ήνςεξ δζαθμνεηζηή οπυζηαζδ».
360

  

Ζ Nikolajeva (2002, 2005) ακαθένεζ, υηζ ιεθεηχκηαξ ημοξ παναηηήνεξ απυ ιζα 

«ζζημνζημημζκςκζηή» ζημπζά, μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα βίκεζ ημζκςκυξ ζδεμθμβζηχκ 

ιδκοιάηςκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζοκζζηςζχκ ιζαξ επμπήξ πμο δεκ είπε ηδ δοκαηυηδηα κα 

βκςνίζεζ, πμο έπεζ ςζηυζμ ιεβάθδ ζδιαζία ζημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ.
 361

 Με ηδκ άπμρδ 

αοηή, μζ παναηηήνεξ πνέπεζ κα αλζμθμβμφκηαζ ιε ηνζηήνζμ ηζξ ημζκςκζηέξ επζηαβέξ βζα ηζξ 

                                                                                                                                                                             
Αθδνδιέκςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ (11-15 εηχκ). Cole, C., Cole, S., Ζ Ακάπηολδ ηςκ Παζδζχκ. 

Γκςζηζηή ηαζ Φοπμημζκςκζηή Ακάπηολδ Καηά ηδ Νδπζαηή ηαζ Μέζδ Παζδζηή Ζθζηία, Σ. Β΄, 

υθιακ, Μ., (Μηθ.), Μπαιπθέημο, Ε., (Δπζι., «Δζζαβςβή»), Αεήκα: Σοπςεήης, 2001, ζζ. 127-

133.  Piaget, J., The Language and Thoughts of the Child, Trans. Cabain, M. & R. London and 

New York: Routledge, 2002/1926. Piaget, J., Ζ Γθχζζα ηαζ δ ηέρδ ημο Παζδζμφ. Μεθέηεξ βζα ηδ 

Λμβζηή ημο Παζδζμφ, Ααανζζηζχηδ, Μ., (Μηθ.), Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 2007.    
355

 Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄,  Αεήκα: Πακαβζςηυπμοθμξ, 1999, ζζ. 

60, 66. 
356

 Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s Literature, New York: Harper Collins College 

Publishers, 1995
5
, ζ. 210.  

357
 ηίηα, Γ., «Ακζιζζηζηά ημζπεία ζηδ Εςβναθζηή ιμο ζε αζαθία βζα Μζηνά Παζδζά», ζημ 

Σγαθενμπμφθμο, Μ., (Δπζι.), Ζ οββναθή ηαζ δ Δζημκμβνάθδζδ, Σ. Ά, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, Ο 

Κφηθμξ ημο Δθθδκζημφ Παζδζημφ Βζαθίμο, 2000, ζζ. 274-284.   
358

 Παηένα, Α., Σζζθζιέκδ, Σ., «Ο Θάκαημξ ημο Παππμφ ζηα φβπνμκα Δζημκμβναθδιέκα 

Παζδζηά Βζαθία», Κείιεκα, η. 7, Μάνηζμξ 2008, ζζ. 1-18. http://keimena.ece.uth.gr . 
359

 Nikolajeva, M., ―Fairy Tales and Fantasy: From Archaic to Postmodern‖, Marvels and Tales, 

vol. 17 (1), 2003, ζζ. 138-159.   
360

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π, ζ. 88. 
361

 Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζ. 153.  
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μπμίεξ δδιζμονβήεδηακ.
362

 Έηζζ, επζεεηζημί πνμζδζμνζζιμί υπςξ ηαθυξ, εκάνεημξ, 

οπάημομξ, ηαθμηάβαεμξ ενιδκεφμκηαζ δζαθμνεηζηά απυ επμπή ζε επμπή ηαζ απυ 

ημοθημφνα ζε ημοθημφνα. Ηδζαζηένα βζα ηα ιζηνά παζδζά πμο δ ημζκςκζημπμίδζή ημοξ 

οπυηεζηαζ ζε δζαιυνθςζδ, μζ θέλεζξ αοηέξ ιπμνεί κα θακεάκμοκ ιία ζδεμθμβία
363

 

ζφιθςκδ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ζελζζηζηχκ, θοθεηζηχκ ηαζ άθθςκ εζδχκ ζηενεμηφπςκ ηαζ 

πνμηαηαθήρεςκ.
364

          

Σμ «θφθμ ηαζ δ θοθή» ςξ πανάβμκηεξ δζενεφκδζδξ, ιπμνεί κα απμαμφκ ζδζαίηενα 

απμηαθοπηζημί ζε ζπέζδ ιε ημ πθέβια ζδζμηήηςκ πμο ζοκεέημοκ ημ παναηηήνα, 

ακαθμνζηά ιε  ημκ άκδνα  ηαζ  ηδ βοκαίηα.
365

 οκήεςξ, οπμαυζημοκ ζηενεμηοπζημί 

παναηηδνζζιμί ηαζ ναηζζζηζηά ζοιπθέβιαηα πμο δζαιμνθχκμοκ ακάθμβα ηδ 

κμδιαημδυηδζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ πνυζθδρδ ημο παναηηήνα απυ ημ 

ιζηνυ παζδί. ηδκ πνμζπάεεζα εκημπζζιμφ ηςκ παναιέηνςκ αοηχκ, μ ακαβκχζηδξ ή μ 

ιεθεηδηήξ εα πνέπεζ κα εζηζάζεζ ηυζμ ζηδκ πθμηή ηαζ ζηζξ πενζβναθέξ ημο ζοββναθέα 

υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ.   

ε ιία «ροπακαθοηζηή πνμζέββζζδ» ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ, δ εεχνδζδ υηζ μ 

ήνςαξ παναπαίεζ ακάιεζα ζηδκ ανπή ηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, μζ πνάλεζξ ημο ενιδκεφμκηαζ ςξ οπμζοκείδδηεξ πνμαμθέξ ημο id ηαζ ημο 

superego.
366

 Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια, δ πενίπηςζδ ημο Πήηεν Πακ ζημ δδιζμονβυ 

ημο μπμίμο μθείθεηαζ ηαζ δ ζδιαζία «φκδνμιμ ημο Πήηεν Πακ».
367

 Με ηδκ ακηίζημζπδ 

πνμζέββζζδ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ημ «φκδνμιμ ηδξ ηαπημπμφηαξ»
368

 ή ηαζ ημ 

«φκδνμιμ ημο Οζδίπμδα, ηδξ Ζθέηηναξ, ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ».
369

   

ηζξ οπμεκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ εα ακαθφζμοιε ηδκ ηοπμθμβζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ 

ηςκ παναηηήνςκ, ιε ηνζηήνζμ ημ νυθμ, ηδκ ελέθζλδ, ηδκ πμθοπθμηυηδηα, ηδ εέζδ ζηδκ 

αθήβδζδ ηαζ ημ ααειυ παβίςζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ, ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ πμο 

ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ.    
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 Nikolajeva, M., Aesthetic Approaches to Children‟s Literature. An introduction, Lanham, 

Maryland, Toronto, Oxford: The Scarecrow Press, 2005, ζ. 148. 
363

 Αοηυξ είκαζ, ηαηά ημοξ Hollindale ηαζ Stephens, μ ηνίημξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ ζδεμθμβία 

εββνάθεηαζ ζε έκα ηείιεκμ. Stephens, J., Language and ideology in children‟s fiction, London & 

New York: Longman, 1992, ζ. 8. Hollindale, P., Ideology and the Children‟s Book, Thimble 

Press, 1988, ζ. 15.     
364

 Nikolajeva, M., 2005, υ.π., ζζ. 149-152.  
365

 Nikolajeva, M., 2005, υ.π., ζζ.149-154 ηαζ 2002, υ.π., ζ. 154-155.    
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 Βθ. ακαθοηζηά Bettelheim, B., Ζ Γμδηεία ηςκ Παναιοεζχκ, Αζηενίμο, Δ., (Μηθ.), Αεήκα: 

Γθάνμξ, 1995.     
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2.1.3.1 Κεληξηθνί/Πεξηθεξεηαθνί 

  

Με ηνζηήνζμ ημ νυθμ ηςκ δνχςκ ζηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο 

δζαδναιαηίγμοκ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, πνμηφπημοκ μζ ηεκηνζημί 

παναηηήνεξ/πνςηαβςκζζηέξ ηαζ μζ πενζθενεζαημί/δεοηεναβςκζζηέξ ή δεοηενεφμκηεξ ή 

ημιπάνζμζ. Οζ ηεκηνζημί παναηηήνεξ ζοκήεςξ ηαηαθαιαάκμοκ ημ ιεβαθφηενμξ ιένμξ ηδξ 

αθήβδζδξ, θεηηζηά ηαζ εζημκζζηζηά, δζαδναιαηίγμκηαξ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ 

ηδξ πθμηήξ. φιθςκα ιε ηδ Nikolajeva (2002) «πνςηαβςκζζηήξ», «ήνςαξ» ηαζ 

«παναηηήναξ» είκαζ υνμζ μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ εκαθθαηηζηά βζα κα πενζβνάρμοκ ηα 

δνχκηα πνυζςπα ιζαξ αθήβδζδξ (αθ. 2.1.1, ζζ. 93-96). Οζ ζδιαζίεξ ημοξ είκαζ 

δζαθμνεηζηέξ ςξ πνμξ ημ νυθμ πμο επζηεθμφκ ηαεχξ ηαζ ηα πνμζδζμνζζηζηά υνζα ιεηαλφ 

ημοξ είκαζ ζηεκά, μνζζιέκεξ θμνέξ ζοβηεποιέκα ηαζ αθθδθεπζηαθοπηυιεκα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ ζοββναθέαξ δζαπςνίγεζ ημκ ήνςα απυ ημκ πνςηαβςκζζηή ηαζ ημ 

παναηηήνα εκημπίγμκηαξ ημκ πνςηαβςκζζηή ζημκ ηίηθμ, ζηδ ζεζνά ηαζ ζηδ ζοπκυηδηα 

ειθάκζζδξ, ζηδκ πνςημπνυζςπδ μπηζηή ηαζ ζημκ εζηζαζηή. Ο ήνςαξ έπεζ ιζα πζμ 

ζοθθμβζηή ηαζ εκμπμζδηζηή ζδιαζία βζα ηδκ ίδζα, εκχ μ παναηηήναξ αθμνά πζμ ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ.
370

 φιθςκδ ιε ηδκ 

πνμζέββζζδ ηδξ Nikolajeva είκαζ ηαζ δ δζηή ιαξ εεχνδζδ. Βέααζα, ηα αθδβήιαηα βζα ηα 

μπμία ηάκμοιε θυβμ είκαζ ιζηνά ζε έηηαζδ ηαζ δεκ οπάνπεζ ζοκήεςξ δ δοκαηυηδηα 

ακάπηολδξ πμθοεπίπεδςκ παναηηήνςκ πμο κα ιαξ επζηνέπμοκ κα εκημπίζμοιε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο ακαθένεζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ. 

Δπζπνυζεεηα, ζημ γήηδια ημο παναηηήνα δ Γζακκζημπμφθμο (2008) οπμβναιιίγεζ ηδκ 

πενίπηςζδ ημο ακηζεεηζημφ ή ηαη‟ ακηίζηζλδ παναηηήνα (foil character),
371

 μ μπμίμξ 

ζδιεζχκεζ δ ίδζα, «εκζζπφεζ δζα ηδξ ζοβηνίζεςξ, ηαηά αάζδ ακηζεεηζηήξ ηδκ πνμζςπζηυηδηα 

ημο ηεκηνζημφ ήνςα […] μ ιυκμξ πενζμνζζιυξ πμο ηίεεηαζ είκαζ υηζ δεκ ακήημοκ ζ‟ αοηή 

                                                           
370

 Nikolajeva, M., The Rhetoric of Character in Children‟s Literature, Lanham, Maryland and 

London: Scarecrow Press, 2002, ζζ. 49-67. Δπίζδξ, Παπακηςκάηδξ, Γ., «Δοβέκεζμξ Σνζαζγάξ: 

Παναιφεζα απυ ηδ Υχνα ηςκ Υαιέκςκ Υανηαεηχκ», Κείιεκα, η. 6, επηέιανζμξ 2007, ζζ. 7-8 

ηαζ οπμζ. 11. http://keimena.ece.uth.gr .  
371

 Σμκ υνμ αοηυ πνδζζιμπμζεί ηαζ δ Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s Literature, 

New York: Harper Collins College Publishers, 1995
5
, ζζ. 46-47. Γζα ηδκ εθθδκζηή απυδμζδ ημο 

υνμο παναπέιπμοιε ζημοξ Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζ. 134. Πζμ 

ακαθοηζηά βζα ημκ ηφπμ αοηυ αθ. Galef, D., The Supporting Cast: A Study of Flat and Mirror 

Characters, The Pennsylvania University Press, 1993. Ο Galef ελεηάγεζ ημκ foil character ηυζμ ζε 

δμιζηυ επίπεδμ, υπμο μζ παναηηήνεξ αοημί είκαζ αμδεμί ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ ελοπδνεημφκ ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ δνάζδξ, υζμ ηαζ ζε ιζιδηζηυ, υπμο ακαθαιαάκμοκ πμζηίθμοξ νυθμοξ μνιχιεκμζ απυ 

ηδκ ειπεζνία ηδξ γςήξ.       
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ηδκ ηαηδβμνία μζ παναηηήνεξ πμο ηαηέπμοκ νυθμ ακηζιάπμο/ακηζήνςα, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

πμθθέξ θμνέξ μζ ηαημί ηδξ ζζημνίαξ εκζανηχκμοκ ηδκ ανκδηζηή εηδμπή ηςκ εεηζηχκ 

ζδζμηήηςκ ημο ήνςα».
372

  

Οζ πενζθενεζαημί παναηηήνεξ ακάθμβα ιε ηδ ζπμοδαζυηδηα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

νυθμο ημοξ, δζαηνίκμκηαζ ζε οπμζηδνζηηζημφξ παναηηήνεξ (supportive), ηςκ μπμίςκ δ 

ζοιιεημπή ακ ηαζ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ. Άθθδ ιία ηαηδβμνία 

είκαζ μζ δμνοθυνμζ (satellite), μζ μπμίμζ εκζζπφμοκ ηαζ θςηίγμοκ ζημηεζκά ζδιεία ηδξ 

αθήβδζδξ ηαζ δίδμοκ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο πνςηαβςκζζηή 

άβκςζηα ιέπνζ ηυηε βζα ημκ ακαβκχζηδ. Δπίζδξ, οπάνπμοκ ηαζ μζ ημιπάνζμζ (backdrop), 

υπςξ ζηδκ ηδθευναζδ ή ημκ ηζκδιαημβνάθμ, μζ μπμίμζ εζζαάθθμοκ δζαηνζηζηά ζηδκ 

αθήβδζδ ηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ απμπςνμφκ. Οζ ημιπάνζμζ δεκ πνμζεέημοκ ζδζαίηενα ζηδ 

κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ, ηονίςξ υιςξ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ δίδμοκ ιία εοπάνζζηδ 

κυηα ηαζ εκζζπφμοκ ηδκ αθδεμθάκεζα ηαζ νεαθζζηζηυηδηα ηςκ ζηδκχκ.
373

   

Οζ ζοθθμβζημί παναηηήνεξ (collective characters), απμηημφκ πμθφ εκδζαθένμοζεξ 

δζαζηάζεζξ ζηδ ιεηαιμκηένκα θμβμηεπκία βζα παζδζά (βζα πανάδεζβια: Σα 101 ζηοθζά ηδξ 

Γαθιαηίαξ, μζ 40 ηθέθηεξ ημο Αθή Μπαιπά, πενζπηχζεζξ μιμγοβςηζηχκ δζδφιςκ ηαζ 

άθθα). Ζ Γζακκζημπμφθμο βνάθεζ υηζ, «μζ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηαεεκυξ απμηεθμφκ ζημζπείμ 

δζάηνζζδξ ηςκ παναηηήνςκ ιεηαλφ ημοξ, δ έθθεζρή ημοξ ηείκεζ κα δδιζμονβεί ζοθθμβζημφξ 

παναηηήνεξ»
374

 Ζ Nikolajeva (2002), οπμζηδνίγεζ υηζ ιέπνζ πνυηζκμξ μζ ζοθθμβζημί 

παναηηήνεξ θεζημονβμφζακ πενζζζυηενμ δζαημζιδηζηά ηαζ θζβυηενμ πνμζεεηζηά ζηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ αθήβδζδξ, ιε ηαιία δοκαηυηδηα ελέθζλδξ. Οζ παναηηήνεξ αοημί, ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ζδιαζία ημο νυθμο πμο επζηεθμφκ, ηαεχξ ειθακίγμκηαζ ιε ιία πακμιμζυηοπδ ζεζνά 

ζδζμηήηςκ, ζοιπενζθμνάξ, πμθθέξ θμνέξ ηαζ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ, δίδμοκ ηδκ εκηφπςζδ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα «πμθθμφξ (ανζειδηζηά) δεμπμζμφξ ηαζ έκα δνχκ πνυζςπμ» (many 

actors-one actant). ημ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ζημ πθαίζζμ ηςκ 

ιεηαιμκηένκςκ πεζναιαηζζιχκ, μζ ζοθθμβζημί παναηηήνεξ ακαννζπχκηαζ απυ ημ 

πενζεχνζμ ζημ πνμζηήκζμ, ακαδεζηκφμκηαξ έκακ κέμ ηφπμ, αοηυ ημο ζοθθμβζημφ, 

πμθοεπίπεδμο, πνςηαβςκζζηή (collective, multiple, protagonist).
375

  

                                                           
372

 «Ο υνμξ foil, πμο ηονζμθεηηζηά ζδιαίκεζ έκα ιεηαθθζηυ έθαζια ημπμεεηδιέκμ ηάης απυ έκα 

ηυζιδια, πνμηεζιέκμο κα ακαδείλεζ ηδ θαιπνυηδηά ημο, ιεηαθμνζηά δδθχκεζ ημ ιδ πνςηαβςκζζηζηυ 

εηείκμ παναηηήνα μ μπμίμξ εκζζπφεζ δζα ηδξ ζοβηνίζεςξ, ηαηά αάζδ ακηζεεηζηήξ, ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο ηεκηνζημφ ήνςα». Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 96. 
373

 Σδκ απυδμζδ ηςκ υνςκ ζηα εθθδκζηά πήναιε απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 98.  
374

 .π., ζ. 91.  
375

 Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζζ. 67-87.  
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Ζ ζοββναθέαξ ειααεφκμκηαξ πενζζζυηενμ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ζοθθμβζηχκ παναηηήνςκ, 

ημοξ ζοζπεηίγεζ ιε ηδ ιεθέηδ ημο δζαηεζιεκζημφ παναηηήνα. Καεχξ, δ Nikolajeva 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ δζαηεζιεκζηυηδηα ηαζ δ ιεηαιοεμπθαζία είκαζ δ θφζδ ζημ πανάδμλμ 

πμο δζέπεζ ηδ ζπέζδ νεαθζζιμφ ηαζ ιοεμπθαζίαξ, δζαπζζηχκεζ υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ βναθήξ μζ παναηηήνεξ οπμαάθθμκηαζ ζε ιζα δζα-βέκμοξ (cross-gender) 

πενζδζάααζδ πμο δίδεζ ηδκ εκηφπςζδ ιζαξ ζοθθμβζηυηδηαξ ςξ πνμξ ηα πνυζςπα ηαζ ηδ 

δνάζδ.
376

 Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί ιε ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ημο 

Bakhtin (1980) βζα ηδκ «πμθοθςκζηυηδηα» ηαζ ημκ «εηενμβθςζζζηυ» πνμζδζμνζζιυ, ζηδ 

δυιδζδ ηδξ «οπμηεζιεκζηυηδηαξ».
377

 

Οζ ζημπζιυηδηεξ πνήζδξ ηςκ ζοθθμβζηχκ παναηηήνςκ είκαζ αιζβχξ παζδαβςβζηέξ ηαζ 

απμηεθμφκ ιία αθδβδιαηζηή ηεπκζηή δ μπμία ζοκάδεζ ιε ηζξ ακηζθδπηζηέξ ζηακυηδηεξ ημο 

εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ. Ζ πνήζδ ηςκ ζοθθμβζηχκ παναηηήνςκ ζε πνςηαβςκζζηζημφξ 

νυθμοξ, δδιζμονβεί ζφιθςκα ιε ηδ Nikolajeva (2002) ηδκ ρεοδαίζεδζδ εκυξ 

οπμηεζιέκμο. Γεκζηά, πνμηφπηεζ δ δζαπίζηςζδ υηζ πμθθά πνυζςπα ιμζνάγμκηαζ ηδκ ίδζα 

ειπεζνία ιε δζαθμνεηζηή βκςζηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ακηαπυηνζζδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ 

απμηεθεί ηαζ ημ πνμσυκ παναβςβήξ αοηήξ ηδξ αζςιέκδξ ειπεζνίαξ ηαζ ημ ζοκδεηζηυ ηνίημ, 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο έλς απυ αοηή.
378

 

 

2.1.3.2 Δπίπεδνη/θαηξηθνί  

   

ε ζπέζδ ιε ηδκ πμθοπθμηυηδηα (complexity) ηαζ ημκ ανζειυ ζδζμηήηςκ ιε ηα μπμία 

ειθακίγμκηαζ μζ παναηηήνεξ ζηδκ αθδβδιαηζηή δζαδζηαζία, πνμηφπημοκ δφμ ηοπμθμβίεξ. 

Οζ επίπεδμζ/ιμκμδζάζηαημζ (flat) ηαζ μζ ζθαζνζημί/πμθοδζάζηαημζ (round) παναηηήνεξ.
379

 

                                                           
376

 .π., ζζ. 88-109. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ μζ δζαζηεοέξ πμο έπμοκ βναθεί βζα ημκ 

ηαηυ θφημ. Σα δεοηενμβεκή ένβα, ιέζς ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ παναπέιπμοκ ζηα 

πνςημβεκή ένβα ιε ζημπυ κα ακαηνέρμοκ ηαζ κα οπμκμιεφζμοκ ημ ζηενευηοπμ αοηυ. Καεχξ 

πνυηεζηαζ βζα ανηεηέξ δζαζηεοέξ ηαζ δεδμιέκμο υηζ επζηεθμφκ ημκ παναπάκς ημζκυ ζηυπμ, δίδμοκ 

ηδκ εκηφπςζδ πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα πνυζςπμ (ημο θφημο) ζε πμζηίθμοξ νυθμοξ. Βθ. ακαθοηζηά 

Κεθάθαζμ Πέιπημ.    
377

 Bakhtin, M., Πνμαθήιαηα Λμβμηεπκίαξ ηαζ Αζζεδηζηήξ, πακυξ, Γ., (Μηθ.), Αεήκα: Πθέενμκ, 

1980. Bakhtin, Μ., Εδηήιαηα Πμζδηζηήξ ημο Νημζημβζέθζηζ, Ηςακκίδμο, Α., (Μηθ.), Αεήκα: Πυθζξ, 

1929
.
1963/2000. Δπίζδξ, Σγζυααξ, Γ., Σμ Παθίιρδζημ ηδξ Δθθδκζηήξ Αθήβδζδξ, Αεήκα: 

Οδοζζέαξ, 2002, ζζ.112-222.   
378

 Nikolajeva, Μ., 2002, υ.π., ζζ. 87, 108-109.    
379

 Σδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηή εζζήβαβε μ Forster (1927/1985) ηαζ ηδκ αημθμφεδζε ηαζ δ Lukens 

(1990). Forster, E., Aspects of the Novel, San Diego: Harcourt, Brace, 1985. Lukens, R., A 

Critical Handbook of Children‟s Literature, New York: Harper Collins College Publishers, 1995
5
. 

Δπίζδξ, απυ ζηζξ πζμ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ Nikolajeva, M., 2002, o.π., ζζ. 129-151. Nikolajeva, Μ., 

2005, ζζ. 158-160. Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζζ.131-133, 135-137.  
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Οζ επίπεδμζ παναηηήνεξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ αθήβδζδ ιε έκα ηαζ ιμκαδζηυ, ζηαεενά 

επακαθαιαακυιεκμ παναηηδνζζηζηυ. Γζα πανάδεζβια ηαθυξ, ηαηυξ, ηειπέθδξ, ενβαηζηυξ. 

Δπίζδξ, μζ επίπεδμζ παναηηήνεξ ιπμνεί κα είκαζ άημια πμο ακήημοκ ζε ηάπμζα μιάδα ιε 

ζδζαίηενα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά.
380

 Δίκαζ, επζπθέμκ,  

εοημθμικδιυκεοημζ ηαζ δζαεέημοκ δζαηνζηά παναηηδνζζηζηά, εφημθα εκημπίζζια απυ ηα 

ιζηνά παζδζά. φιθςκα ιε ημκ Forster (1985) μζ παναηηήνεξ αοημί, ημ δέηαημ έαδμιμ 

αζχκα, μκμιάγμκηακ «ηςιζημί» (humors).
381

 Καηά ημ δέηαημ έκαημ αζχκα, υπμο δ 

θμβμηεπκία είπε ηονίςξ ακ υπζ ιυκμ δζδαηηζηέξ ζημπζιυηδηεξ, ζηα ένβα αοηήξ ηδξ επμπήξ 

ειθακίγμκηαζ ιυκμ επίπεδμζ παναηηήνεξ.
382

  

Ζ Rimon– Kenan (1999) ζηδνζγυιεκδ ανπζηά, ζηζξ απυρεζξ ηςκ Forster (1985) ηαζ 

Ewens (1971, 1980),
383

 δζαθμνμπμζείηαζ, πνμηείκμκηαξ ςζηυζμ ιία δζάηνζζδ ακάιεζα ζε 

ιία αδζάζπαζηδ ζοκέπεζα ηνζχκ αλυκςκ, ηδξ ζοκεεηυηδηαξ, ηδξ ελέθζλδξ ηαζ ηδξ 

δζείζδοζδξ. Χξ πνμξ ηδ «δζείζδοζδ», ακαθένεηαζ ζε εηείκεξ ηζξ ζδζυηδηεξ πμο επζηνέπμοκ 

ζημκ ακαβκχζηδ, ιέζα απυ ηδ ζοκεεηυηδηα ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

αθήβδζδξ, κα παναημθμοεήζεζ ηδκ «εζςηενζηή γςή»
384

 (ζηέρεζξ, ζοκαζζεήιαηα,  ηνοθά 

πανίζιαηα πμο δεκ απμηαθφπημκηαζ, ηίκδηνα ηαζ άθθα) ημο παναηηήνα, ζημζπεία πμο 

αμδεμφκ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο.  

Οζ επίπεδμζ παναηηήνεξ ζοκήεςξ είκαζ ηαζ ζηενεμηοπζημί. Αοηυ πνμηφπηεζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ, μζ εκ θυβς παναηηήνεξ, εζζαάθθμοκ ζηδκ αθήβδζδ ιε έκα ηαζ ιμκαδζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ημ μπμίμ ηαζ δεκ απμαάθθμοκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. πςξ πμθφ 

εφζημπα παναηδνεί δ Γζακκζημπμφθμο (2008), «δ πμκδνή αθεπμφ, μ ηαηυξ θφημξ ή ανβή 

πεθχκα ηαζ μ βνήβμνμξ θαβυξ».
385

 Οζ επίπεδμζ παναηηήνεξ, ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία 

ειθακίγμκηαζ ηυζμ ςξ ηεκηνζημί υζμ ηαζ ςξ πενζθενεζαημί. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ζοιαάθθμοκ ζημ κα βίκεζ ηαηακμδηή δ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ηαζ κα λεδζπθςεεί ημ 

ηαπεναιέκημ ημο ηεκηνζημφ ήνςα  ηαζ μζ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζεζ ιε ημ πενζαάθθμκ. Ζ 

Γαανζδθίδμο (2008) ζδιεζχκεζ υηζ, «Οζ επίπεδμζ παναηηήνεξ ζηδνίγμοκ μοζζαζηζηά ηδκ 

πθμηή υθςκ ηςκ αθδβδιάηςκ, πμθφ πενζζζυηενμ ακ πνυηεζηαζ βζα παζδζηά, επεζδή ηα 

                                                           
380

 Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Press, 

2008, ζ. 63.  
381

 Forster, E., 1985, υ.π., ζ. 73.  
382

 Nikolajeva, M., 2005, ζζ. 158-159.  
383

 Ewens, J., ―The Theory of Character in Narrative Fiction‖, Hasifrut, vol. 3, 1971, ζ. 7. Ewens, 

J., Character in Narration, Tel Aviv: Sifri‘ at Po‘ alim, 1980, ζζ. 33-44.       
384

 Cohn, D., Transparent Minds: Narrative Modes for Resenting Consciousness in Fiction, 

Princeton: Princeton, UP., 1978, ζ. 7.  
385

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 92.  
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παζδζά, πμο θυβς δθζηίαξ έπμοκ πενζμνζζιέκα απμεέιαηα βκχζεςκ, πμθφ πζμ εφημθα 

ακαβκςνίγμοκ ηαζ ηαηακμμφκ έκα επίπεδμ απυ έκα ζφκεεημ παναηηήνα».
386

      

Οζ ζθαζνζημί ή πθήνςξ ακεπηοβιέκμζ παναηηήνεξ πανμοζζάγμοκ ιία πμζηζθία 

παναηηδνζζηζηχκ, πμθοεπίπεδδ δνάζδ δ μπμία ιπμνεί κα ηνφαεζ εηπθήλεζξ ηαζ κα 

πνμηαθεί ακαηνμπέξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ. Διθακίγμοκ πμζηζθία δζαηνζηχκ ηαζ ιδ 

παναηηδνζζηζηχκ ηαζ πμθοπθμηυηδηα ζημ παναηηήνα υιμζα ιε ημο ακενχπμο. Οζ 

ζθαζνζημί παναηηήνεξ δζαεέημοκ ηαοηυπνμκα εεηζηά ηαζ ανκδηζηά παναηηδνζζηζηά.
387

 

οπκά, ζθαζνζημί παναηηήνεξ είκαζ μζ πνςηαβςκζζηέξ ιζαξ ζζημνίαξ.
388

 

  

 2.1.3.3 ηαηηθνί/Γπλακηθνί  

      

Με ηνζηήνζμ ηδ δοκαιζηή ηδξ ελέθζλδξ (development) ηςκ παναηηήνςκ, αοημί 

δζαηνίκμκηαζ ζε ζηαηζημφξ ηαζ δοκαιζημφξ. ηαηζημί ή δοκαιζημί ιπμνεί κα είκαζ ελίζμο 

είηε μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ είηε ηάπμζμ δεοηενεφμκ πνυζςπμ. Οζ ζηαηζημί (static) παναηηήνεξ 

δεκ είκαζ επανηχξ ακεπηοβιέκμζ, ηαεχξ δεκ ειθακίγμοκ ζδζαίηενδ ελέθζλδ ζηδκ αθήβδζδ 

ηυζμ ζηδ ζοιπενζθμνά υζμ ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ. οκήεςξ μζ ζηαηζημί παναηηήνεξ είκαζ 

ηαζ επίπεδμζ ηαεχξ εζζαάθθμοκ ζημ θμβμηεπκζηυ ζφιπακ ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ ζδζυηδηα 

ηαζ δε δζαεέημοκ ζδζαίηενμ ροπζηυ αάεμξ.  

 φιθςκα ιε ηδ Nikolajeva (2002), ζε πνμβεκέζηενα παζδζηά θμβμηεπκήιαηα υπμο μζ 

ζημπμί ήηακ αιζβχξ δζδαηηζημί, μζ παναηηήνεξ ήηακ ζφκδεεξ κα ειθακίγμκηαζ ςξ 

επίπεδμζ ηαζ ζηαηζημί. ηδ ζφβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία παναηδνείηαζ υηζ ζοπκά 

πνςηαβςκζζημφκ ζθαζνζημί ήνςεξ, ηαεχξ ζηζξ πνμεέζεζξ ηςκ ζοββναθέςκ είκαζ κα 

δδιζμονβήζμοκ παναηηήνεξ ιε ροπμθμβζηυ αάεμξ. Δπίζδξ, δ ζοββναθέαξ δζαπζζηχκεζ υηζ 

δ ζθαζνζηυηδηα ηςκ παναηηήνςκ επδνεάγεηαζ απυ ηδ πνμκζηυηδηα ηδξ ζζημνίαξ.
389

 Ζ 

Γζακκζημπμφθμο (2008) ζδιεζχκεζ υηζ, «δ δζάνηεζα ημο πνυκμο θαίκεηαζ κα έπεζ ζπέζδ 

ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο παναηηήνα
.
 υζμ ιζηνυηενμξ μ πνυκμξ ηυζμ πζμ 

πενίπθμημξ, δοκαιζηυξ, πμθοδζάζηαημξ ηαζ απνυαθεπημξ μ παναηηήναξ».
390

  

     ηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία, πανά ηδ ιζηνή ημοξ έηηαζδ μζ παναηηήνεξ 

ανίζημοκ ηαζ ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ κα ακαπηοπεμφκ, πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα ηαηαθένκμοκ 
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 Γαανζδθίδμο, ., 2008, υ.π., ζ. 64.  
387

 .π., ζζ. 93-94.   
388

 Golden, J., The Narrative Symbol in Childhood Literature: Exploration in the Construction of 

Text, Berlin: Mouton, 1990, ζζ. 41-52.   
389

 Nikolajeva, M., 2002, ζ. 130.   
390

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, ζ. 94.  
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κα πενάζμοκ απυ ηδ ιία ζδζυηδηα ζηδκ άθθδ. Οζ αθθαβέξ είηε ζηα ελςηενζηά είηε ζηα 

εζςηενζηά παναηηδνζζηζηά οπμκμμφκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ιζα πμνεία εζςηενζηήξ 

ςνίιακζδξ ηαζ αοημβκςζίαξ.
391

 

  

2.1.3.4 ηεξενηππηθνί  

      

ε ζπέζδ ιε ημ «ααειυ παβίςζδξ μνζζιέκςκ ζδζμηήηςκ»
392

 μζ παναηηήνεξ 

ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε ζηενεμηοπζημφξ (stock characters).
393

 Ζ Γζακκζημπμφθμο (2008) 

ζδιεζχκεζ υηζ, «πνζκ αηυιδ λεηζκήζεζ ηδκ ακάβκςζδ ημο αζαθίμο, μ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε 

εέζδ κα ιακηέρεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ μνζζιέκεξ απυ ηζξ πνάλεζξ ημο παναηηήνα, 

αιέζςξ ιυθζξ αημφζεζ ημ υκμιά ημο ή ηαηαθένεζ κα ημκ εκηάλεζ ζε ηάπμζα ηαηδβμνία. Έηζζ, 

μ θαβυξ είκαζ βνήβμνμξ, δ αθεπμφ πμκδνή, δ πνζβηίπζζζα εφεναοζηδ ηαζ ζζςπδθή, μ 

ημηζέγμξ ηζζβημφκδξ ηαζ μ δνάημξ άβνζμξ ηαζ αζιμαυνμξ».
394

 

Οζ Παπακηςκάηδξ ηαζ Κςηυπμοθμξ (2011) δίδμοκ ημκ ελήξ μνζζιυ, «Όηακ έκαξ 

παναηηήναξ ζοβηεκηνχκεζ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ιζαξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ή ιζαξ 

μιάδαξ ιε πνμζδζμνζζιέκμ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηαζ δεζηή πθαζζίςζδ, ηυηε θέβεηαζ 

ζηενεμηοπζηυξ ή ζηενευηοπμ».
395

  

φιθςκα ιε ηδ εεςνία ηςκ ανπεηφπςκ
396

 ηα δμιζηά ζημζπεία, ηα παναηηδνζζηζηά, ηα 

ιμκηέθα-οπμδείβιαηα ζοιπενζθμνάξ ηαζ ημ ζφκμθμ ζδζμηήηςκ πμο ζοκμδεφμοκ ηα 

πνυζςπα αοηά είκαζ αιζβχξ πνμζδζμνζζιέκα ηαζ ζηαεενά επακαθαιαακυιεκα ιέζα ζηδ 

θμβμηεπκία ηάεε επμπήξ. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ ήνςεξ αβαπήεδηακ ηυζμ πμθφ απυ βεκεέξ 

παζδζχκ, βεβμκυξ πμο ημοξ ακήβαβε ζε «αεάκαημοξ» ηαζ ηα αζαθία ημοξ ζε «ηθαζζζηά».
397

 

Σέημζμζ παναηηήνεξ είκαζ μ Καηυξ Λφημξ, δ Καηζά Μάβζζζα, δ Κμηηζκμζημοθίηζα, δ 

Υζμκάηδ, δ ηαπημπμφηα, μ Πζκυηζμ, δ Μδηνζά, μζ υιμνθεξ πνζβηίπζζζεξ ηαζ ηα βεκκαία 

παθζηάνζα.        

                                                           
391

 «Δζςηενζηή ςνίιακζδ» ή «εζςηενζηή εκδθζηίςζδ», ιε αάζδ ημ ζπήια ημο Bildungsroman 

«ακαπχνδζδ-ιεηάααζδ ζε άθθμ πχνμ, είζμδμξ ηαζ εβηθζιαηζζιυξ ζημ πχνμ αοηυ ηαζ 

ακαπνμζακαημθζζιυξ ηςκ ζηυπςκ ημο- Δκδθζηίςζδ». Abrams, H., Λελζηυ Λμβμηεπκζηχκ Όνςκ, 

Γεθδαμνζά, Γ., Υαηγδζςακκίδμο, ., (Μηθ.), Αεήκα: Παηάηδξ, 2005, ζ. 291.    
392

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 91. 
393

 Nikolajeva, Μ., 2002, υ.π., ζ. 129.  
394

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 94.  
395

 Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζ. 133.  
396

  Jung, C., The Archetypes and the Collective Unconscious, Vol. 9, London: Routledge, 1957c. 

Frye, N., Ακαημιία ηδξ Κνζηζηήξ, Αεήκα: Gutenberg, 1996. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ εεςνζχκ αοηχκ 

αθ. Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζζ. 78-82.    
397

 Nikolajeva, Μ., 2002, υ.π. 
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ηδ ζφβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία μζ ζηενεμηοπζημί παναηηήνεξ πνμζθένμκηαζ βζα 

δζαηεζιεκζηέξ ζοβηνίζεζξ ηαζ απμηεθμφκ ζοπκά ακηζηείιεκμ πανςδίαξ. Δπζπεζνμφκηαζ 

ηςιζηέξ ακαηνμπέξ
398

 πμο ζημπυ έπμοκ κα οπμκμιεφζμοκ ζδεμθμβζηά ηαζ 

παναηηδνμθμβζηά ζηενευηοπα, δζυηζ ηνίκμκηαζ φπμπηα βζα ναηζζζηζηά ημζκςκζηά 

θαζκυιεκα, πνμηείκμκηαξ  κέα πνυηοπα ηαζ εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ (αθ. 1.3.2.1, 

ζζ. 74-77). Οζ ζηενεμηοπζημί παναηηήνεξ εα ιαξ απαζπμθήζμοκ ζδζαίηενα, ηαεχξ ζηα 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία ηδξ πενζυδμο 1990-2010 πμο ελεηάγεζ δ πανμφζα δζαηνζαή μζ 

παναηηήνεξ αοημί ζοπκά πνςηαβςκζζημφκ. φιθςκα ιε ηδ δζενεφκδζή ιαξ, υπςξ εα 

δείλμοιε ζηζξ ακαθφζεζξ πμο αημθμοεμφκ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ, αοημί άθθμηε 

ειθακίγμκηαζ ζε ακαηνεπηζημφξ νυθμοξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηοπμπμζδιέκδ ζοιπενζθμνά πμο 

ημοξ είπε απμδμεεί ζηδ θασηή πανάδμζδ, ιέζα απυ απνυαθεπηεξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ 

άθθμηε δ ακαηνμπή εκημπίγεηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ πθμηή ηδξ αθήβδζδξ. Οζ ζοββναθείξ ζημπυ 

έπμοκ είηε κα πανςδήζμοκ πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ 

επακενιδκεία, ίζςξ ηαζ ακαεεχνδζδ μνζζιέκςκ γδηδιάηςκ πμο ηα αθμνμφκ, είηε κα ηα 

αλζμπμζήζμοκ ζοκεζδδηά, ςξ πνυζςπα ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκα βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

ζημπζιμηήηςκ ηδξ αθήβδζδξ.  

Οζ πμθθαπθέξ ακαηνμπέξ πμο ακαθέναιε επζπεζνμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ κεμηενζηήξ 

βναθήξ έπμοκ ηαζ ζπμοδαία ζδιαζία υπζ ιυκμ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ παβζςιέκςκ 

ακηζθήρεςκ, αθθά ηονίςξ βζα ημ βεβμκυξ υηζ πνμαάθθμοκ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ βζα ημ 

ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ.
399

 Μέζς ηδξ δζαηεζιεκζηήξ πανςδίαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ 

αίνεηαζ ημ δεζηυ πμθςηζηυ πάζια ακάιεζα ζημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ, δζυηζ ακ ηαζ δ πυθςζδ 

αοηή ηζκείηαζ ζημ πχνμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηα θαζκυιεκα ημο ναηζζζιμφ 

ηαζ ηδξ λεκμθμαίαξ ηδξ πναβιαηζηήξ γςήξ.        

φιθςκα ιε ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο πζμφιμν (αθ.1.1.3.1, ζζ. 34-36) μ μπμίμξ 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ αζοιααηυηδηα πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ δζαηαναπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ 

(κυνιαξ) ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζηδκ αιθζζφκδεζδ
400

 δφμ ανπζηά αζφιααηςκ βκςζηζηχκ 

ζπδιάηςκ, μ ακαβκχζηδξ εκχ ακαιέκεζ ιία δεδμιέκδ δνάζδ απυ ημκ ηθαζζηυ ήνςα, πνμξ 

―εοπάνζζηδ‖ έηπθδλή ημο δζαπζζηχκεζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ ηαεζενςιέκδ 

ζοιπενζθμνά ημο. Σμ βεβμκυξ αοηυ αθεκυξ πανάβεζ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια αθεηένμο 

                                                           
398

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, 

ζζ. 49-62. Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π., ζζ. 41-63.  
399

 Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π., ζ. 41. Γαανζδθίδμο, ., 2008, υ.π., ζ. 72. 
400

 Ζ Καθμβήνμο ααζζγυιεκδ ζημκ Gianni Rodari μνίγεζ ημοξ «ζοκδοαζιμφξ ζδιαζζμθμβζηά 

απμιαηνοζιέκςκ θέλεςκ», ςξ θακηαζηζηά δζχκοια. Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ 

Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄., Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, 1999, ζ. 88.   
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πνμηαθεί ηδκ επακενιδκεία ηαζ επακελέηαζδ ηςκ ηθαζζζηχκ ιμηίαςκ ηαζ πνμζηαθεί ημκ 

ακαβκχζηδ κα αλζμθμβήζεζ ηζξ ανκδηζηέξ δζαζηάζεζξ πμο ακαδφμκηαζ, χζηε κα ηζξ 

ακαβάβεζ ζε πανςπδιέκεξ ηαζ κα ηζξ οπεναεί. 

Ο παναηηήναξ πμο επζπεζνεί ακαηνμπέξ είκαζ οπμηζκμφιεκμξ απυ ιία ζδεμθμβία πμο 

ελοπδνεηεί ημζκςκζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ αλίεξ ηδξ επμπήξ ζηδκ μπμία εββνάθεηαζ. Σμ 

πζμφιμν απμηεθεί ημ «υπδια», ημ μπμίμ έπεζ πάκηα έκα ζδεμθμβζηυ ζηυπμ ιπμνεί κα 

«ζπάγεζ», κα ιεηαεέηεζ ηαζ κα ακαηνέπεζ ηονίανπεξ ζδεμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ 

πνμαάθθμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδκ παζδζηή δθζηία ηάζδ αζζζμδμλίαξ. Ο 

ακηίηηοπμξ ημο παναηηήνα αοημφ δεκ ελακηθείηαζ ζημ ηαηαζηαζζαηυ ηαζ θεηηζηυ πζμφιμν 

πμο πανάβεζ, αθθά ιε ηδ δνάζδ ημο ζοιπαναζφνεζ ηαζ άθθα πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ. 

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηςκ κεμηενζηχκ ηεπκζηχκ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ακμίβεζ έκαξ 

βυκζιμξ δζάθμβμξ ιε βκχνζιεξ ηαηαζηάζεζξ απυ ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ. Ζ ηεθεοηαία  

επδνεάγεζ ηαζ δζαιμνθχκεζ ηδ δνάζδ ηςκ ζφβπνμκςκ δνχςκ, ηαεχξ δ βκχζδ ηςκ 

ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ ηαεζενςιέκςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ ζοιαάθθεζ ζηδκ ενιδκεία 

ηςκ κέςκ.   

ηδ δζενεφκδζή ιαξ, ζηα ηεθάθαζα ημο δεφηενμο ιένμοξ ειθακίγμκηαζ υθα ηα είδδ 

ηςκ παναπάκς παναηηήνςκ  ιέζα απυ ιία εονεία ηαζ  πμθοπμίηζθδ ζοκδοαζηζηή βηάια. 

Οζ ζοκδοαζιμί αοημί ελανηχκηαζ ηάεε θμνά απυ ημ θμβμηεπκζηυ είδμξ, ημοξ δζδαηηζημφξ 

ζημπμφξ ημο ηεζιέκμο, ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζοββναθέα ηαζ ημκ ηφπμ ημο εκκμμφιεκμο 

ακαβκχζηδ.
401

 Ζ ηοπμθμβζηή πνμζέββζζδ εα ιαξ επζηνέρεζ, ζοκεπζημονζηά ιε άθθεξ 

ιεεμδμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ, κα ακαδείλμοιε ηζξ θεζημονβίεξ πμο επζηεθμφκηαζ ζηδκ 

μνβάκςζδ ημο ηςιζημφ ζημζπείμο ηςκ παναηηήνςκ.  

 

 

 2.2  Ζ Απνθάιπςε ησλ Ηδηνηήησλ ηνπ Λνγνηερληθνύ Υαξαθηήξα  

     

  ε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ακαθενεήηαιε ζηδ ζοκδοαζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ 

παναηηήνςκ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ παναηηήνεξ είκαζ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ πμο 

απδπμφκ ζηδκ πναβιαηζηή γςή απυ υπμο ειπκέμκηαζ ηαζ δζαιμνθχκμκηαζ. Ζ Nikolajeva 

(2002) δ μπμία εκζηενκίγεηαζ ηδκ παναπάκς πνμζέββζζδ, ιεθεηά ημοξ παναηηήνεξ ηυζμ 

ζε επίπεδμ πενζεπυιεκμο υζμ ηαζ ζε επίπεδμ ζζημνίαξ. Ακαθμνζηά ιε ηδ εέζδ ημο 

παναηηήνα ζηδκ αθήβδζδ δίδεζ ηζξ αθδβδιαημθμβζηέξ ζπέζεζξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά 

                                                           
401

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 92. Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π.,ζζ. 63-70.   
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ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ. Οζ ζπέζεζξ αοηέξ απμηαθφπημοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηα δνχκηα πνυζςπα πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ ακάθοζή ημοξ.
402

  

 Πνμηεζιέκμο κα μδδβδεμφιε ζηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο εα ιαξ επζηνέρεζ κα 

ακαδείλμοιε ηζξ πζμοιμνζζηζηέξ υρεζξ ηςκ παναηηήνςκ, εα δζεονφκμοιε ηδ ζογήηδζδ βζα 

ηζξ εεςνίεξ ιεθέηδξ ηαζ απμηάθορδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ (characterization).
403

 

Ζ πνμζέββζζδ αοηή επζδζχηεζ κα απακηήζεζ ζηα ελήξ ενςηήιαηα: Πμζμξ παναηηδνίγεζ; 

Πμζυκ; Πχξ παναηηδνίγεζ ή παναηηδνίγεηαζ; Ζ Γζακκζημπμφθμο (2008) οπμζηδνίγεζ υηζ, δ 

πνμζέββζζδ αοηή «…ζηνέθεηαζ βφνς απυ ηνεζξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ –ενςηήζεζξ πμο 

μνίγμοκ ζζάνζεια δίπμθα» ηαζ επζδζχημοκ κα απακηήζμοκ ζηα παναπάκς ενςηήιαηα:
404

  

α) Ο αθδβδηήξ ή ηάπμζμξ παναηηήναξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ 

(narrational-figural);  

α) Ο ίδζμξ μ παναηηήναξ εοεφκεηαζ βζα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημκ εαοηυ ημο ή 

ηάπμζμξ άθθμξ ακαθένεηαζ ζε αοηυκ (self-characterization – alter- characterization);  

β) Οζ παναηηδνζζιμί δζαηοπχκμκηαζ άιεζα ηαζ ζαθχξ ή πνμηφπημοκ έιιεζα ςξ θμβζηέξ 

ζοκεπαβςβέξ απυ ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημο ίδζμο ή ηάπμζμο άθθμο 

ιοεμπθαζηζημφ πνμζχπμο (explicit-implicit);   

πςξ ακαθφζαιε ηαζ παναπάκς, μζ ζπεηζηέξ εεςνίεξ απμδίδμοκ ζημοξ ήνςεξ ηαζ 

δζαθμνεηζηή οπυζηαζδ. Οζ εηάζημηε πνμζεββίζεζξ πμζηίθθμοκ ζηα ζοιπενάζιαηα 

δεδμιέκδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζημπζάξ απυ ηδκ μπμία ελεηάγμοκ ημοξ παναηηήνεξ ηάεε 

θμνά. Οπςζδήπμηε υιςξ, ζοβηθίκμοκ μζ απυρεζξ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ παναηηήνεξ πμο 

λεδζπθχκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθήβδζδξ είκαζ «ζοκ-δδιζμονβήιαηα», ηυζμ ημο 

αθδβδηή ιε ηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ πμο δζμπεηεφεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ιέζς 

δεδμιέκςκ ηεπκζηχκ ζηδ κμδιαημδυηδζδ υζμ ηαζ ημο ακαβκχζηδ ιε ηδκ άιεζδ ειπθμηή 

ημο ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, ηαεχξ ηαθείηαζ κα ―βειίζεζ‖ ζδιακηζηά ηεκά (gaps) ηδξ 

                                                           
402

 Πζμ ακαθοηζηά αθ. Nikolajeva, Μ., 2002, υ.π., ζζ. 3-7. Σδκ απυδμζδ ηςκ υνςκ ζηα εθθδκζηά 

πήναιε απυ ημκ Παπακηςκάηδξ, Γ., Θεςνίεξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ Δνιδκεοηζηέξ Πνμζεββίζεζξ 

Κεζιέκςκ βζα Παζδζά, Αεήκα: Παηάηδξ, 2009, ζζ. 367-393.  
403

 Chatman, S., Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca, New York: 

Cornell University Press, 1978, ζζ. 107-133. Rimmon-Kenan, S., Narrative Fiction: 

Contemporary Poetics, London: Routledge, 1983, ζζ. 59-70. Nikolajeva, M., ―Inspirits of the 

Mind: The Depiction of Consciousness in Children‘s Literature‖, Children‟s Literature 

Association Quarterly, vol. 26 (4), 2002, ζζ. 173-187. The Rhetoric of Characters in Children's 

Literature, London: Scarecrow Press, 2002. ―Picture Book Characterization: Text/Image 

Interaction‖, ζημ Morag, S., Art Narrative and Childhood, London: Trentham, 2003, ζζ. 37-49. 

Aesthetic Approaches to Children‟s Literature. An introduction, Lanham, Maryland, Toronto, 

Oxford: The Scarecrow Press, 2005, ζζ. 145-171.    
404

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 111.  
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αθήβδζδξ ιε ηα οπμηεζιεκζηά ημο ηνζηήνζα.
405

 «Δπμιέκςξ, δδιζμονβμφκηαζ παναηηήνεξ μζ 

μπμίμζ απμηεθμφκ ηυζμ έζς-ηεζιεκζηέξ υζμ ηαζ έλς-ηεζιεκζηέξ πνμαμθέξ».
406

 Χζηυζμ, μ 

ααειυξ ακάπηολδξ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημκ μνίγμκηα 

πνμζδμηζχκ
407

 ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ.    

Ζ Nikolajeva (2002, 2005) οπμζηδνίγεζ υηζ, ηαεχξ μζ παναηηήνεξ είκαζ θεηηζηά 

ηαηαζηεοάζιαηα ηάπμζμο ζοββναθέα, μ μπμίμξ ειπκέεηαζ απυ ηδκ αθδεζκή γςή, αοηυξ 

είκαζ πμο εοεφκεηαζ ηαζ βζα ηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ. Ζ ζοββναθέαξ δζαπζζηχκεζ υηζ 

οπάνπμοκ ζημζπεία ζε ηάεε ηείιεκμ, άθθα θακενά ηαζ άθθα ζοβηαθοιιέκα, ηα μπμία 

θεζημονβμφκ ςξ δείηηεξ ημο παναηηήνα
408

 (indicators of character) ζηδκ πνμζπάεεζα 

βκςνζιίαξ ιαγί ημο. ηδνζγυιεκδ ζηζξ δζαπζζηχζεζξ ηδξ Lukens (1995), υηζ δδθαδή μζ 

παναηηήνεξ αημθμοεμφκ άθθμηε εζςηενζηή (internal) ηαζ άθθμηε ελςηενζηή (external) 

απμηάθορδ/ακαπανάζηαζδ (representation) ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ, δ Nikolajeva δζεονφκεζ 

ημοξ δείηηεξ ακάθοζδξ ζφιθςκα ιε ημοξ μπμίμοξ, μζ ανπέξ πμο επζζηναηεφμκηαζ απυ ημοξ 

ζοββναθείξ ιε ζημπυ κα πανμοζζάζμοκ έκα παναηηήνα ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ηδκ 

παναηηδνμθυβδζή ημο (characterization devices)
409

 εκηάζζμκηαζ ζε δφμ ηφπμοξ. 

 Ο πνχημξ ηφπμξ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ άιεζμ πνμζδζμνζζιυ ημο παναηηήνα απυ ημ 

ζοββναθέα. Ο ήνςαξ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζεζνά επζεέηςκ, μοζζαζηζηχκ (βεκζηυηενα 

ιε άιεζμ πενζβναθζηυ θυβμ). Ζ θςκή ημο ζοββναθέα θένεζ ζδιακηζηή ζδεμθμβζηή 

αανφηδηα ηαζ οπμδδθχκεζ «ηαεμδδβδηζηή ηαζ επελδβδιαηζηή πνυεεζδ».
410

 Ζ ηεπκζηή 

αοηή ηείκεζ κα εεςνείηαζ λεπεναζιέκδ ηαζ «μπζζεμδνμιζηή», ηαεχξ ζηδ ζφβπνμκδ 

Παζδζηή Λμβμηεπκία μζ ζοββναθείξ δδθχκμοκ ηδκ πνμηίιδζή ημοξ ιε ηζξ αθδβδιαηζηέξ 

επζθμβέξ πμο επζπεζνμφκ ζηδκ έιιεζδ πανμοζίαζδ ηςκ δνχςκ.
411

 Ζ ελέθζλδ αοηή 

                                                           
405

 Iser, W., Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology, London: John 

Hopkins University, 1993, ζζ. 3-6, 32-33. Πμθίηδξ, Γ., «Ο Ρυθμξ ημο Ακαβκχζηδ ηαζ δ 

―οκαθθαηηζηή‖ Θεςνία ηδξ L. Μ. Rosenblatt», Δπζεεχνδζδ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, η. 11, Αεήκα: 

Παηάηδξ, 1996, ζζ. 21-33. Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π., ζζ. 63-70. 
406

  Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 89. 
407

 Ο «μνίγμκηαξ πνμζδμηζχκ», είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμξ ιε ηζξ εεςνίεξ πνυζθδρδξ ηδξ 

αθήβδζδξ, ηζξ απυρεζξ ηςκ εκδθίηςκ βζα ηα παζδζά ηαζ ακαθένεηαζ επίζδξ ζημ οθμθμβζηυ επίπεδμ 

ηαζ ζημ είδμξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ. Jauss, H., Ζ Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ, Αεήκα: 

Βζαθζμπςθείμκ ηδξ Δζηίαξ, 1995, ζ. 59. Δπίζδξ, αθ ζπεηζηά Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Λμβμηεπκζηή 

Πνυζθδρδ ζηδκ Πνμζπμθζηή ηαζ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2002/2007.  
408

 Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζ. 156 & 2005, ζζ. 160-161.    
409

 Μεηαλφ άθθςκ αθ ακηζπνμζςπεοηζηά Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s 

Literature, New York: Harper Collins College Publishers, 1995, ζζ. 40-42. Nikolajeva, M., 2002, 

υ.π., ζζ. 153-158 & 2005, ζζ. 161-164.  
410

 Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: Εοβυξ, 2010, ζζ. 96, 152-153. 
411

 Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζ. 123. 
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οπμζηαζζμπμζεί ηδκ παζδμηεκηνζηή δζάζηαζδ ηδξ ζφβπνμκδξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ακηακαηθά 

ηδ βεκζηυηενδ επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ βζα ημ παζδί ηαζ ηδκ αβςβή ημο.
412

     

Ο δεφηενμξ ηφπμξ ακηζζημζπεί ζηδκ έιιεζδ πανμοζίαζδ ημο παναηηήνα. Οζ δείηηεξ 

ελέηαζδξ ιε ζημπυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ απμηάθορδ ηδξ ζοκεεηυηδηαξ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο 

δζέπμοκ ημ παναηηήνα είκαζ:
413

  

α) Σα ιόγηα θαη νη ζθέςεηο.  

οκηεθμφκ ζηδκ ενιδκεοηζηή θεζημονβία
414

. Οζ παναηηήνεξ «αοημπανμοζζάγμκηαζ», 

ιζθμφκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, ενιδκεφμοκ ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ, ακαθφμοκ άθθμοξ παναηηήνεξ 

ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιαγί ημοξ ηαζ πνμααίκμοκ ζε παναηηδνζζιμφξ.  

Πμθθέξ θμνέξ δζαπζζηχκεηαζ ιία ζηυπζιδ αζοιθςκία ηαζ ακηίθαζδ ακάιεζα ζε αοηά 

πμο δζαηείκεηαζ μ ήνςαξ υηζ είκαζ ηαζ ζε αοηά πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ή 

δδθχκμκηαζ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο. Ζ εζνςκζηή αοηή ζπέζδ πανάβεζ ιίαξ ιμνθήξ 

αζοιααηυηδηα πμο πνυεεζδ έπεζ κα πνμηαθέζεζ άθθμηε ημ βέθζμ ηαζ άθθμηε ηδ ζηςπηζηή 

δζάεεζδ.
415

     

β) Ζ δξάζε ηνπ. 

Ζ δνάζδ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ είκαζ μζ πνάλεζξ ημοξ ηαζ είκαζ αοηή πμο 

ηαεμνίγεζ ηαζ ημ είδμξ ηδξ πθμηήξ ηάεε θμνά.
416

 φιθςκα ιε ημκ James (1884/1972),  

«Γζαηί ηζ άθθμ είκαζ έκαξ παναηηήναξ, πανά μ ηαεμνζζιυξ ηδξ δνάζδξ; Καζ ηζ άθθμ είκαζ δ 

δνάζδ, πανά δ απεζηυκζζδ ημο παναηηήνα;».
417

 Γεδμιέκδξ ηδξ εκυηδηαξ ιεηαλφ πθμηήξ 

ηαζ παναηηήνα, δ απμηάθορδ ημο δεφηενμο μθμηθδνχκεηαζ ιέζα απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ.
418

 

Οζ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δνάζδ ηςκ δνχςκ, απμηεθμφκ ίζςξ ημ πζμ 

                                                           
412

 Καναηίηζζμξ, Α., 2008, υ.π., ζζ. 179-186.  
413

 Nikolajeva, M., 2002, ―Part II‖, ζζ. 153-281.  
414

 πακάηδ, Μ., Ο Καγακηγάηδξ ηαζ δ Παζδζηή Λμβμηεπκία. Μφεμξ ηαζ Ηζημνία ζηα 

Μοεζζημνήιαηα, Ο Μέβαξ Αθέλακδνμξ, ηα Παθάηζα ηδξ Κκςζμφ, Κφπνμξ: Gutenberg, 2011, ζ. 

38. 
415

 Nikolajeva, M., Scott, M., Chap. 3, «Characterization», How Picturebooks Work, New York: 

Garland Publishing, 2001, ζζ. 81-117. Σζξ παναιέηνμοξ αοηέξ ακαθφμοιε πζμ δζελμδζηά ζημ 

Κεθάθαζμ 3 βζα ηδκ Δζημκμβνάθδζδ.   
416

 Rimon – Kenan, S., Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London: Routledge, 1983, ζζ. 

6-42.  
417

 Παπαδυπμοθμξ, Κ., Ζ Σέπκδ ηδξ Μοεμπθαζίαξ (James, H., Theory of Fiction), (Μηθ.), 

Αεήκα: Άβνα, 1984, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1884/1972), ζ.37. 
418

 Ζ Lukens (1995) ημκίγεζ ημ ακαπυζπαζημ πθμηήξ ηαζ παναηηήνα ηαζ ζδιεζχκεζ υηζ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηή δ εκυηδηα ηαζ δ ζοκμπή ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ μζ παναηηήνεξ μθμηθδνχκμκηαζ ιέζα απυ 

ηζξ ζοβηνμφζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ ζοκήεςξ ηδξ ιμνθήξ: α) πνυζςπμ εκακηίμκ ημο εαοημφ ημο, α) 

πνυζςπμ εκακηίμκ πνμζχπμο β)πνυζςπμ εκακηίμκ ηδξ ημζκςκίαξ, δ) πνυζςπμ εκακηίμκ ηδξ 

θφζδξ. Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s Literature, New York: Harper Collins 

College Publishers, 1995, ζζ. 65-71. Δπίζδξ, βζα ηζξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ηζξ ακαηνμπέξ ζηδκ 

ακάπηολδ ημο παναηηήνα  αθ. ζπεηζηά Παπακηςκάηδξ, Γ., «Γζα ιζα Γδιζμονβζηή Γναθή: Ζ 

Πενίπηςζδ ηςκ οβηνμφζεςκ», Κείιεκα, η. 15, Ημφθζμξ 2012, http://keimena.ece.uth.gr.  

http://keimena.ece.uth.gr/
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ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ πθμηήξ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ θακενέξ ή ηνοθέξ ηαζ ακμιμθυβδηεξ.
419

 

Σμ ζαζπέκξ ηαζ δ έκηαζδ μδδβμφκ ζηδκ ημνφθςζδ ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδ θφζδ.
420

 Οζ 

θεζημονβίεξ αοηέξ ηαζ μζ πμζηίθμζ ηφπμζ πνήζδξ ηδξ παναζηαηζηήξ βθχζζαξ ιε ημοξ 

ζοιαμθζζιμφξ πμο ηδ δζαηνίκμοκ, ζηζαβναθμφκ ημ πμνηνέημ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ εκυξ 

παναηηήνα. Δκχ, δ παναηηδνμθμβία πμο πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηζξ πνάλεζξ ημο ήνςα 

απμηεθεί έιιεζμ ζπυθζμ ημο αθδβδηή ηαζ είκαζ δ θζβυηενμ ζδεμθμβζηά ηαηεοεοκυιεκδ 

πανέιααζδ, ηαεχξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημ ιζηνυ ακαβκχζηδ κα μδδβδεεί ζηα δζηά ημο 

οπμηεζιεκζηά ζοιπενάζιαηα.  

φιθςκα ιε ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο πζμφιμν (αθ. 1.1.3.2, ζζ. 36-38) ηαζ 

παναημθμοεχκηαξ ηδ δνάζδ ημο ήνςα ιε ηζξ πανεπυιεκεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ακαηνμπέξ 

δζαπζζηχκεηαζ δ ζπέζδ θεζημονβίαξ δνάζδξ ηαζ ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν. Σμ πανάδμλμ 

ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηδξ αζφιααηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ήνςα πμο ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ
421

 

ιε υζα πενζιέκεζ ηαζ  πνμζδμηά μ ακαβκχζηδξ ηαζ ηεθζηά πνμξ δζηή ημο έηπθδλδ 

δζαπζζηχκεζ κα ζοιααίκμοκ, ακαεεςνχκηαξ ηδκ πμνεία κμδιαημδυηδζδξ ημο ηεζιέκμο 

απμηεθεί ζοπκή ιμνθή ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν ηαζ θεζημονβεί πνμζεεηζηά ή αθαζνεηζηά 

ζημ ζφιπθεβια ζδζμηήηςκ ημο ήνςα.   

γ) Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ ήξσα. 

Ζ ειθάκζζδ ημο παναηηήνα ηυζμ ζημ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ απμηεθεί 

ζδιακηζηή πανάιεηνμ δζενεφκδζδξ δ μπμία ζοπκά ―ηομθμνεί‖ ζδεμθμβζηά ηαζ 

πζμοιμνζζηζηά ιδκφιαηα ηδξ ιεηάδμζδξ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ ηαζ  ιπμνεί κα 

ζοιπθδνχζεζ ηδκ εζηυκα ημο ιοεζζημνδιαηζημφ πνμζχπμο. Απυ ηα νμφπα ημο, ηδκ υρδ 

ημο ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ελςηενζηχκ βκςνζζιάηςκ ιπμνμφιε κα ακηθήζμοιε πθδνμθμνίεξ 

βζ‘ αοηυκ, εκχ μζ πανάιεηνμζ αοηέξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ πζμοιμνζζηζηή 

ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ημ φθμξ ηδξ αθήβδζδξ.  

φιθςκα ιε ημκ Nodelman (1988/2009), δ ελςηενζηή ειθάκζζδ ακηακαηθά εζςηενζηά 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζηάζεζξ ιε ηα μπμία ζοπκά ηαοηίγμκηαζ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ. 

φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, «ημ πχξ θαίκμκηαζ ηα πνάβιαηα ακηακαηθά ζε ιεβάθμ ααειυ αοηά 

πμο ζδιαίκμοκ. Οπυηε, ιέζα απυ ηδκ ίδζα ηδκ φπανλή ημοξ, ηα εζημκμβναθδιέκα αζαθία 

                                                           
419

 Burroway, J., Writing Fiction. A Guide to Narrative Craft, New York: Longman, 2000
5
, ζζ. 

29-33.  
420

 Ζ θφζδ δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ ηεθζηή θφζδ/ ηεθζηή έηααζδ ηδξ πθμηήξ υπμο 

απμηαείζηαηαζ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ ή ζζμννμπία. Βθ. ζπεηζηά Lukens, R., υ.π., ζ. 64. Nikolajeva, 

M., 2005, υ.π., ζζ. 100-102.  
421

 Norton, D., Μέζα απυ ηα Μάηζα εκυξ Παζδζμφ.  Δζζαβςβή ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, μοθζχηδξ, 

Μ., (Μηθ.), Αεήκα: Δπίηεκηνμ, 2007, ζ. 425. 
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εηθνάγμοκ ηδκ οπυεεζδ ιαξ βζα ηζξ ιεηαθμνζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ειθάκζζδξ ηαζ 

ζδιαζίαξ».
422

 

Ζ δεδμιέκδ ειθάκζζδ ημο παναηηήνα ζηδκ αθήβδζδ,
423

 αθθά ηαζ μ ηνυπμξ πμο 

απμδίδεηαζ εζηαζηζηά ιε ημ εζημκμβναθζηυ ζηοθ πμο επζθέβεηαζ, δ μπηζηή βςκία θήρδξ, δ 

εέζδ, δ ζηάζδ, ημ ιέβεεμξ, ημ ζηδκζηυ, δ οθζηυηδηα ημο αζαθίμο, ημ είδμξ πνςιάηςκ
424

 

έπμοκ ακάθμβμ ακηίηηοπμ ζημκ ακαβκχζηδ. οπκά δ ελςηενζηή ειθάκζζδ
425

 θεζημονβεί 

ιεηςκοιζηά βζα ημ ακαβκςζηζηυ  ημζκυ
426

 ηαζ ακαπανάβεζ αζοκείδδηα οθένπμκηα 

ζηενεμηοπζηά ιδκφιαηα.
427

 Ηδζαίηενα βζα ηα ιζηνά παζδζά ηα μπμία δε δζαεέημοκ 

ακαπηοβιέκδ ακαβκςζηζηή ζηακυηδηα ηαζ δ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ζηδκ 

πνυζθδρδ ηδξ αθήβδζδξ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζημ θυβμ ηδξ εζηυκαξ, δ ελςηενζηή ειθάκζζδ 

επδνεάγεζ ηαεμνζζηζηά ηα ζοιπενάζιαηά ημοξ βζα ημκ πνςηαβςκζζηή ηδξ ζζημνίαξ.      

δ) Σα ζρόιηα ησλ άιισλ. 

Δλαζηίαξ ηδξ αναπείαξ θυνιαξ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ, μζ ζοββναθείξ επζθέβμοκ 

ηεπκζηέξ πμο ζοκεζζθένμοκ ζηδκ απμηάθορδ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ παναηηήνςκ ιε 

ελαζνεηζηή μζημκμιία πχνμο ηαζ πνυκμο. Παν ‘υθα αοηά εάκ μ ακαβκχζηδξ εζηζάζεζ ζημ 

παναηηήνα ιπμνεί κα εκημπίζεζ ανηεηά ζημζπεία βζα ημκ ηεκηνζηυ ήνςα ηδξ ζζημνίαξ. Σα 

θυβζα ηςκ πενζθενεζαηχκ παναηηήνςκ, αθθά ηαζ δ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεζ μ ηεκηνζηυξ 

ήνςαξ ιαγί ημοξ θεζημονβμφκ ςξ έιιεζμ ζπυθζμ βζα ημ πμνηνέημ ημο παναηηήνα. Μέζα 

απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ ημζκςκζηυ-ηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ μ ήνςαξ «αοημπνμζδζμνίγεηαζ» 

ηαζ «εηενμπνμζδζμνίγεηαζ».
428

 Καεχξ ηα αζαθία αοηά πνμζακαημθίγμοκ ημκ ακαβκχζηδ 

                                                           
422

 Nodelman, P., Λέλεζξ βζα Δζηυκεξ. Ζ Αθδβδιαηζηή Σεπκζηή ημο Παζδζημφ Δζημκμβναθδιέκμο 

Βζαθίμο, Πακάμο, Π., (Μηθ.), Σζζθζιέκδ, Σ., (Δπζι. «Δζζαβςβή»), Αεήκα: Παηάηδξ, 2009, ζ. 91. 

(Σίηθμξ πνςηυηοπμο Words about Pictures. The Narrative Art of Children‟s Pictures Books, 

London: University of Georgia Press, 1988). 
423

Λέβμκηαξ ειθάκζζδ δεκ εκκμμφιε ιυκμ ηδκ ελςηενζηή, ηαεχξ μζ θέλεζξ δδιζμονβμφκ εζηυκεξ, 

αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ επζθέβεζ μ ζοββναθέαξ κα ημκ πανμοζζάζεζ, κα ημκ πενζβνάρεζ 

αηυιδ ηαζ ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζήξ ημο ζηδκ αθήβδζδ, ζημζπεία ηα μπμία απμηεθμφκ ηνζηήνζα 

βκςνζιίαξ ιε ημκ ήνςα.  
424

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζζ. 120-145.  
425

 Γαανζδθίδμο, ., Σμ Παζδί ηαζ μ Έθδαμξ ζηα ένβα Beatrice Solinas Donghi, Bianca 

Pitzorno,Marcello Argilli ηαζ Angerlo Petrosin, Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Α.Π.Θ., Θεξ/κίηδ: 

Φζθμζμθζηή πμθή, Σιήια Ηηαθζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Φζθμθμβίαξ, 2002, ζ. 100. Σμ Γφζημθμ 

Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Studio Press, 2008, ζ. 156.  
426

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, 

ζζ. 49-62. Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π., ζζ. 111-112.   
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Άιεζα ηαζ Έιιεζα Ηδεμθμβζηά Μδκφιαηα ζημ Γζαπμθζηζζιζηυ 

Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», Κείιεκα, Ημφθζμξ 2009, η.9 ζζ. 1-15. 
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 Νάηζδξ, Κ., «Ο Πμθοπμθζηζζιζηυξ Ρυθμξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ημ ηίκδια ηδξ 

Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ», (Δζζδβήζδ ζημ 4
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πνμξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ημζκςκίαξ θένμοκ ζδεμθμβίεξ ιε ζζπονή δζαιμνθςηζηή 

ζηακυηδηα ζηάζεςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ.
429

 διακηζηυ νυθμ, επίζδξ, δζαδναιαηίγεζ δ 

«μπηζηή βςκία» απυ ηδκ μπμία ιεηαθένμκηαζ μζ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ. Καεχξ ηαζ δ 

ηοπμθμβζηή ηαηδβμνία (αθ. 2.1.3, ζζ. 103-106), ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί μ πενζθενεζαηυξ 

ήνςαξ πμο εοεφκεηαζ βζα ηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ.
430

 

Δάκ απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ακαδφεηαζ ιία ακηίεεζδ ή ιία αζοιθςκία, ηα ακηζεεηζηά γεφβδ 

πμο δζαιμνθχκμκηαζ πανάβμοκ πζμοιμνζζηζημφξ ηφπμοξ. Ζ αζοιθςκία αοηή ιπμνεί κα 

εκημπίγεηαζ ζηζξ πνάλεζξ, ζηα θυβζα ημο εκυξ ηαζ ημο άθθμο, ζημ ιέβεεμξ, ζε ηακμκζηέξ-ιδ 

ηακμκζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζημ πανάδμλμ ηδξ ζπέζδξ νεαθζζηζημφ-θακηαζηζημφ (ιαβζηυξ 

νεαθζζιυξ), ζηδκ ηςιζηή δζάζηαζδ ημο δίπηοπμο πανεθεμκηζηυξ-ηςνζκυξ δ μπμία εβείνεζ 

πζμοιμνζζηζηά κμήιαηα δζα ηδξ δζαηεζιεκζηήξ ζφβηνζζδξ υπςξ ηαζ δ μκημθμβζηή 

οπυζηαζδ ζπέζδξ γχμο-ακενχπμο ηαζ δ ακηίεεζδ άροπςκ ηαζ έιροπςκ υκηςκ.
431

        

ε) Σα ζρόιηα ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ αθεγεηή.  

ε επίπεδμ ηεζιέκμο μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ ελεηάγμκηαζ ςξ θεηηζηά ζημζπεία. 

Έηζζ ηα θυβζα ηαζ ηα ζπυθζα υπζ ιυκμ ημο ζοββναθέα-αθδβδηή, αθθά ηαζ ημο ίδζμο ημο 

ήνςα ή ηςκ άθθςκ πνμζχπςκ έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζή 

ημοξ. Σα ζπυθζα ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ («ηζ») αθθά ηαζ μ ηνυπμξ («πχξ») πμο 

επζθέβμκηαζ βζα κα πενζβνάρμοκ ηάπμζμκ ήνςα δδιζμονβμφκ πμζηίθα ζοιπενάζιαηα ηαζ 

ακαδφμοκ δζαθμνεηζηά ζημζπεία ηάεε θμνά εάκ δ βθχζζα πμο πενζβνάθεζ είκαζ ζε εοεφ 

θυβμ, ζε πθάβζμ θυβμ ή ζε εθεφεενμ πθάβζμ θυβμ.
432

  

Ζ βθςζζζηή δζαηφπςζδ ηυζμ ζε θεηηζηυ υζμ ηαζ ζε ζοκηαηηζηυ επίπεδμ μδδβεί ηαζ 

δζαιμνθχκεζ ηνίζεζξ ηαζ ζοιπενάζιαηα. Δπίζδξ, δ βθςζζζηή μζηείςζδ ή απμιάηνοκζδ
433

 

δδιζμονβεί ιία ακηίζημζπδ αηιυζθαζνα απυ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο πνμαάθθμοκ, είηε 

γεζηή είηε απυιαηνδ, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ μδδβμφκ ζε ακάθμβεξ δζαπζζηχζεζξ βζα 

ημοξ παναηηήνεξ. 

ημ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια δ βθχζζα πμο επζθέβμοκ μζ 

ζοββναθείξ βζα κα πενζβνάρμοκ ηαζ κα πανμοζζάζμοκ ημ παναηηήνα πανάβεζ θεηηζηά 

                                                                                                                                                                             
 http://dipe.thesp.sch.gr./polipolitismikosrolos.pdf. (ηεθεοηαία πνυζααζδ 28/12/2014). 
429

 Πνεαεγάκμο, Β., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ημο «Άθθμο» ζημ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», 

Αεήκα: Κέδνμξ 2007, ζ. 23. 
430

 Nikolajeva, M., 2002, ζζ. 110-127. 
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 Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ Ακαβκςζιάηςκ»,  

Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56. 
432

 Genette, G., πήιαηα III. Ο Λυβμξ ηδξ Αθήβδζδξ: Γμηίιζα Μεεμδμθμβίαξ ηαζ άθθα Κείιεκα, 

Λοημφδδξ, Μπ., (Μηθ.), Καρςιέκμξ, Δ., (Δπζι.), Αεήκα: Παηάηδξ, 239-242. Nikolajeva, M., 

Scott, C., How Picturebooks Work, London & New York: Garland, 2001, ζ. 81.      
433

 Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: Εοβυξ, 2010, ζζ. 40-42. 
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αζηεία. Σμ θεηηζηυ πζμφιμν δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ δζαζηεδαζηζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, 

αθθά δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα πανάβεζ ιδκφιαηα ή ηαζ κα πνμηαθεί πμθθέξ θμνέξ ηδκ 

ακακμδιαημδυηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ.           

ζη) Ζ ζρέζε νλόκαηνο-πξνζώπνπ. 

Σμ υκμια ημο ήνςα απμηεθεί ιία ζδζαίηενα οπμθμβίζζιδ πανάιεηνμ, ηαεχξ 

απμηαθφπηεζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο.
434

 Υαναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια δ πενίπηςζδ ηςκ «μιζθμφκηςκ μκμιάηςκ», ηα μπμία «θεζημονβμφκ 

ζοκδδθςηζηά»,
435

 ηαεχξ μιμθμβμφκ ζδζυηδηεξ βζα ημ παναηηήνα ημο ή έκα ζδζαίηενμ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. Απυ ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ, ηα μιζθμφκηα 

μκυιαηα ηαθθζενβμφκ πνμζδμηίεξ ζημκ ακαβκχζηδ,
436

 ημκ μπμίμ πνμδζαεέημοκ ακάθμβα 

απέκακηζ ζηδκ αθήβδζδ. Ηδζαίηενα υηακ δδθχκμκηαζ απυ ημκ ηίηθμ ημο αζαθίμο 

θεζημονβμφκ ςξ πνμμίιζμ βζα ημ είδμξ ηδξ αθήβδζδξ πμο έπεηαζ, πνμδίδμοκ ημ φθμξ ηδξ 

ηαζ θςηίγμοκ ζδιεία ηδξ πθμηήξ.  

Ζ «απμοζία μκυιαημξ»
437

απμηεθεί ιζα ηεπκζηή δ μπμία θεζημονβεί πνμζεεηζηά ζηδ 

παναηηδνμθυβδζδ ηαζ υπζ αθαζνεηζηά θυβς έθθεζρδξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ δνχκ 

πνυζςπμ ακαθένεηαζ ιυκμ ιε ηδκ ζδζυηδηά ημο βζα πανάδεζβια: μ παππμφξ, μ παηέναξ, μ 

βζυξ, δ ηυνδ, ημ παζδί ηθπ., ηυηε ημ πνυζςπμ αοηυ ιπμνεί κα είκαζ μ ζδεαηυξ ακαβκχζηδξ 

ή ιέθμξ ημο εονφηενμο πενζαάθθμκημξ (μζημβεκεζαημφ, ημζκςκζημφ) ημο πναβιαηζημφ 

ακαβκχζηδ. Ζ παναπάκς ηεπκζηή, ζοπκά απμηεθεί ζοκεζδδηή ζοββναθζηή επζθμβή ιε 

ζημπυ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαφηζζδ ημο ακαβκχζηδ ιε ηα ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα. 

Δπίζδξ, δ απμοζία μκυιαημξ αθμνά ζοκήεςξ ηαζ ημοξ ζηενεμηοπζημφξ παναηηήνεξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ υπςξ είκαζ μ θφημξ, δ ιάβζζζα, μ δνάημξ, δ αθεπμφ. Ζ απθή ακαθμνά ζηα 

πνυζςπα αοηά ελαζηίαξ ηδξ ζηενεμηοπζηήξ ημοξ δζάζηαζδξ, θεζημονβεί ςξ βεκζηεοηζηυ 

ζοιπέναζια ηαεχξ έπμοκ ζοκδεεεί ιε πάβζα πνμζδζμνζζιέκδ ανκδηζηά 

παναηηδνμθυβδζδ. ηακ, υιςξ, απμηηήζμοκ υκμια, μζ παναηηήνεξ αοημί ακηζιάπμκηαζ 

ηςκ ζηενευηοπςκ ζδζμηήηςκ πμο ημοξ είπε απμδμεεί απυ ηδ θασηή πανάδμζδ. Ηδζαίηενα, 

βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο «ηαημφ θφημο», μ μπμίμξ ζηδ ζφβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία δεκ 
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437

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 111.  
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ακήηεζ πζα ζημ «ακχκοιμ πθήεμξ ηςκ πεζκαζιέκςκ εδνίςκ», αθθά δζαεέηεζ ηαοηυηδηα 

ηαζ πνμζςπζηυηδηα.
438

   

ημ πζμοιμνζζηζηυ παζδζηυ ακάβκςζια ζδζαίηενα πνμζθζθήξ ηεπκζηή είκαζ αοηή ηδξ 

μκμιαημπμζίαξ,
439

 ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ θέλεςκ ή μκμιάηςκ. Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Αηνζηυπμοθμ (2012), «Ζ μκμιαημπμζία ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιοεμπμζδηζηή θακηαζία ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα απμηαθφπηεζ ιοζηζηά ηδξ βναθήξ ηαζ απμηςδζημπμζεί ηζξ ζδιαζζμθμβζηέξ δμιέξ 

ηςκ θμβμηεπκδιάηςκ. Σμ υκμια εκυξ ήνςα, υηακ οπάνπεζ, ανίζηεηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ 

ηείιεκμ (είηε ζημκ ηίηθμ είηε ζημ ηονίςξ ιένμξ ημο ηεζιέκμο) ηαηά ζοκέπεζα απμηεθεί ιένμξ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ ζοιαάζεςκ ημο».
440

 ηακ ζημ ιζηνμαθήβδια ημ ζφζηδια βθςζζζηχκ 

ηακυκςκ ηαζ ζοιαάζεςκ δζαηανάζζεηαζ ηαζ επζδζχηεηαζ δ ζφγεολδ αζφιααηςκ 

ζημζπείςκ ηυηε ακαδφεηαζ ημ πανάδμλμ ηδξ βναθήξ.  

δ) Σν ζθεληθό.  

Σμ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ γεζ ηαζ ηζκείηαζ μ παναηηήναξ ιαξ επζηνέπεζ κα 

ενιδκεφζμοιε ζημζπεία βζα ημκ ίδζμ. Ο πχνμξ θεζημονβεί ςξ ενιδκεοηζηυ ζπυθζμ ηαζ 

ζοπκά πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ.
441

 Ζ ιεθέηδ ημο πχνμο ιπμνεί κα 

αεθηζχζεζ ηδ ζηζαβνάθδζδ ημο θμβμηεπκζημφ πνμζςπείμο ηαζ θεζημονβεί απμηαθοπηζηά 

βζα ηζξ πνμεέζεζξ ημο ιοεμπθαζηζημφ παναηηήνα. Δπζπθέμκ, μ ιοεμπθαζηζηυξ πχνμξ 

θεζημονβεί δζαιμνθςηζηά βζα ηδκ ηαοηυηδηα ημο ήνςα, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηή γςή ιε ημοξ ακενχπμοξ. Δπίζδξ, δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο ακαβκχζηδ, είηε εοπάνζζηα είηε δοζάνεζηα, εάκ 

πνυηεζηαζ βζα έκα εζδοθθζαηυ ημπίμ ή ηνμιαηηζηυ ή αηυιδ ηαζ άβκςζημ ακηίζημζπα.
442
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 ημ αζαθίμ Ο Καθυηανδμξ Λφημξ,
443

 δ ζηδκή βκςνζιίαξ ιε ημκ πνςηαβςκζζηή, 

δζαδναιαηίγεηαζ ζημ ζαθυκζ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηάεε άθθμ πανά απεζθδηζημί δείπκμοκ μζ 

θφημζ. ημ ζοκμθζηυ δζάημζιμ ημο πχνμο παναηδνμφκηαζ, θαβμοδάηζα, βμονμοκάηζα, 

πνμααηάηζα ηαζ αβεθαδίηζεξ κα ημζιμφκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ δίπθα ζε θςημβναθίεξ 

ηςκ πνμβυκςκ ημοξ ςζάκ θάθονα. «Ο ζμονεαθζζηζηυξ ζοκδοαζιυξ εηενυηθδηςκ 

πναβιάηςκ»
444

 ζε αοηή ηδ ζηδκή ηαζ δ εζνςκεία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ αζοιθςκία 

ηεζιέκμο-εζηυκαξ θεζημονβεί ιάθθμκ πζμοιμνζζηζηά ηαζ πνμθεζαίκεζ ημ έδαθμξ βζα 

επζηείιεκεξ πζμοιμνζζηζηέξ ακαηνμπέξ ηαζ ηςιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βέθζμο.   

πςξ ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς δ ζπέζδ πμο δζέπεζ ηδ δνάζδ ηαζ ημοξ παναηηήνεξ 

είκαζ αιμζααίαξ αθθδθελάνηδζδξ ηαζ ιέζα απυ εηείκδ δζεοημθφκεηαζ δ ααεφηενδ 

ηαηακυδζή ημοξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα εα ακαθφζμοιε ηδκ 

πανάιεηνμ ηδξ πθμηήξ.  

 

 

2.2.1 Υαξαθηήξαο θαη Πινθή  

 

 Ζ ηνζηζηή ηαζ δ εεςνία ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ εέημκηαξ ςξ ηνζηήνζμ ηδκ 

πνμηεναζυηδηα πμο δίκεζ μ ζοββναθέαξ ζηδκ αθήβδζδ ηαηαθήβμοκ ζηδ δζάηνζζδ δφμ 

ηφπςκ ηεζιέκςκ. ηζξ ιοεμπθαζίεξ πθμηήξ/δνάζδξ (plot-oriented) ηαζ ζηζξ ιοεμπθαζίεξ 

παναηηήνςκ (character-oriented). Γζα ημοξ ιοεμπθαζηζημφξ παναηηήνεξ, ακελανηήηςξ 

πμζα εεςνία εκζηενκίγμκηαζ μζ εηάζημηε ιεθεηδηέξ, είηε ηδ ζδιεζςηζηή είηε ηδ ιζιδηζηή 

είηε ηδκ ηνίηδ ζοκδοαζηζηή πνμζέββζζδ (αθ. 2.1.2, ζζ. 96-102), μζ απυρεζξ υθςκ 

ζοβηθίκμοκ ζηδκ ημζκή απμδμπή ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ημο παναηηήνα ζηδκ αθήβδζδ ηαζ 

ζηδ ζηεκή ζπέζδ ζοκφπανλδξ ιε ηδκ πθμηή. Δκδεζηηζηά, ακαθένμοιε ημοξ παναηάης.  

Ο Nodelman (1992) επζζδιαίκεζ υηζ, «Υαναηηήναξ είκαζ αοηυ πμο ανίζημοιε ζηδ 

θμβμηεπκία, υηακ ακαγδηάιε πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα αοηχκ πμο πενζβνάθεζ ημ 

ηείιεκμ».
445

    

                                                           
443

 Pennart, G., (Κείι.&Δίη.), Ο Καθυηανδμξ Λφημξ, (Le Loup Sentimental), Παπαδυπμοθμξ, Γ., 

(Μηθ.), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 1998, (Paris: Kaleidoscope, 1998).  
444

 Σδ δζαηφπςζδ αοηή πνδζζιμπμζεί δ Γζακκζημπμφθμο ζε άνενμ ηδξ βζα ημ πζμφιμν. (Σμ 

πανάδεζβια είκαζ δζηυ ιαξ). Γζακκζημπμφθμο, Α., «Σμ Υζμφιμν ηδξ Δζηυκαξ ζημ 

Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», Κείιεκα, Νμέιανζμξ 2004, http://keimena.ece.uth.gr.    
445

 Nodelman, P., The Pleasures of Children‟s Literature, New York & London: Longman, 1992, 

ζ. 62. 
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Ζ Κακαηζμφθδ (1994) ζδιεζχκεζ υηζ, «μζ ιοεμπθαζηζημί παναηηήνεξ ζηδ θμβμηεπκία 

είκαζ αοημί πμο δίκμοκ ζάνηα ηαζ μζηά ζηζξ πενζβναθυιεκεξ ζδέεξ ηαζ εκζςιαηχκμοκ, ιε 

αημιζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ιε επειααίκμκηα βεβμκυηα ηδκ πθμηή».
446

  

Ζ Lukens (1995) οπμζηδνίγεζ υηζ, «δ πθμηή είκαζ δ αημθμοεία ηςκ βεβμκυηςκ πμο 

δείπκμοκ ηδ δνάζδ ηςκ δνχςκ».
447

 Ζ αημθμοεία ηςκ βεβμκυηςκ ζηδνίγεηαζ ζηδ 

ζφβηνμοζδ, ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδ δνάζδ ζημζπεία ηδξ πθμηήξ ηα μπμία απμηαθφπημοκ ημ 

παναηηήνα ημο ήνςα.  

Ζ Καθμβήνμο (1999) βνάθεζ υηζ, «δ “πθμηή”, υπςξ ηαζ δ “ζζημνία”, δεκ ιπμνμφκ κα 

κμδεμφκ ακελάνηδηα απυ ημοξ παναηηήνεξ ημο ιοεζζημνήιαημξ. Όπζ ιυκμ δ δνάζδ 

δζαβνάθεζ ακενχπζκμοξ παναηηήνεξ αθθά ηαζ ηα πνυζςπα ημο ιοεζζημνήιαημξ πνμςεμφκ 

ηδ δνάζδ ηαζ δείπκμοκ ηδκ αημιζηή ημοξ ζηάζδ απέκακηζ ζηα βεβμκυηα ηδξ γςήξ».
448

  

Ζ Nikolajeva (2002) επζζδιαίκεζ υηζ δ θεζημονβία ηδξ πθμηήξ απμηαθφπηεζ ημ 

παναηηήνα ηαζ δ δνάζδ ημο παναηηήνα δζαιμνθχκεζ ημ είδμξ πθμηήξ ηάεε θμνά.
449

 

Ζ Γαανζδθίδμο (2008) πνμζεββίγεζ ημοξ παναηηήνεξ ηςκ παναιοεζχκ ςξ 

ιοεμπθαζηζηά πνυζςπα πμο πανμοζζάγμοκ ακαθμβίεξ ιε ημοξ πναβιαηζημφξ ακενχπμοξ. 

Με ηδ δζαθμνά, υιςξ, υηζ ημ πναβιαηζηυ πνυζςπμ δζαεέηεζ ηδκ εθεοεενία αμφθδζδξ. 

«Έηζζ ηαζ ημ πθαζιαηζηυ πνυζςπμ έπεζ ηδκ εθεοεενία κα εηδδθχζεζ ζοιπενζθμνέξ πμο 

οπμαάθθμκηαζ ηαζ επζαάθθμκηαζ απυ ηδκ πθμηή, αθθά ηαοηυπνμκα έπεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ηζκεί ηαζ κα δζαιμνθχκεζ ηδκ πθμηή».
450

  

Ζ ηαηάδεζλδ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ηδξ πθμηήξ ιαξ εκδζαθένεζ αθεκυξ βζα ημοξ θυβμοξ 

υηζ δ Παζδζηή Λμβμηεπκία ζοπκά δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ πθμηή (plot-oriented) 

αθεηένμο βζαηί ιέζα απυ ηδ δνάζδ ηςκ δνχςκ εα ζοβηεκηνχζμοιε εηείκεξ ηζξ 

ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ ηνίκαιε υηζ εα δζεοημθφκμοκ ηδ βκςνζιία ιαξ ιε ημ 

παναηηήνα. Καη‘ επέηηαζδ δζεοημθφκμοκ ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ιδπακζζιχκ 

θεζημονβίαξ ημο πζμφιμν. 

Ζ έκανλδ, δ ελέθζλδ ηαζ ημ ηθείζζιμ ηδξ ζζημνίαξ, απμηεθμφκ ηζξ ηνεζξ ααζζηέξ 

ζοιαάζεζξ ηδξ δμιήξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ δ ηαεειία θένεζ ηδ δζηή ηδξ ζδιαζία ζηδ 

ζοκμθζηή ζφκεεζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ.
451
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447

 Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s Literature, Miami University: Harper Collins 

College Publishers, 1995, ζ. 63. 
448

 Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄., Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, 

1999, ζ. 23. 
449

 Nikolajeva, M., 2002, ζ. 159.  
450

 Γαανζδθίδμο, ., 2008, υ.π., ζ. 50. 
451

 Nikolajeva, M., 2005, ζζ. 99-100, 102-104.  
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Σμ ααζζηυ (basic plot) ή ηονίανπμ (master plot) ζπήια πθμηήξ, ηαηά ηδ Nikolajeva 

(2005), έθηεζ ηδκ ηαηαβςβή ημο απυ ηζξ πνμθμνζηέξ ζζημνίεξ ηαζ πμθθά παζδζηά αζαθία ημ 

έπμοκ οζμεεηήζεζ
.
 είκαζ ημ ηοπζηυ ζπήια:

452
  

 

   

     →                              → → 

         

 

φιθςκα ιε ημ παναπάκς ζπήια δ πμνεία ημο ήνςα αημθμοεεί ιζα ηοηθζηή δμιή, 

ηαεχξ ηαηαθήβεζ ζημ αθεηδνζαηυ ζδιείμ εηηίκδζδξ. Έκα πανάδεζβια ζδζαίηενα 

δδιμθζθέξ απυ ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία είκαζ ζφιθςκα ιε ηδκ Κακαηζμφθδ (2004), «Σμ 

ιμκηέθμ ημο παζδζμφ πμο απμπςνεί απυ ημ ζπίηζ ή ημ εβηαηαθείπεζ ακαγδηχκηαξ ηδκ 

πενζπέηεζα». οκήεςξ, εηθνάγεηαζ ςξ δζέλμδμξ απυ ηδκ ηαηαπζεζηζηή βμκεσηή ελμοζία, 

έπμκηαξ αζχζεζ ηαζ οπεναεί δμηζιαζίεξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ, επζζηνέθεζ ζηδκ αζθάθεζα ημο 

ζπζηζμφ απμηαεζζηχκηαξ ηδκ «ζζμννμπία ηδξ ημζκυηδηαξ ζηδκ μπμία ακήηεζ».
 453

    

Χζηυζμ, ηδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία, ζδιεζχκμκηαζ πεζναιαηζζιμί, ακαηνμπέξ ηαζ ιία 

δζάεεζδ οπμκυιεοζδξ ηαζ αιθζζαήηδζδξ ηδξ ααζζηήξ δμιήξ ηδξ πθμηήξ. φιθςκα ιε 

ημκ Καναηίηζζμ (2010), «αιθζζαδηείηαζ δ έκκμζα ηδξ αζηζυηδηαξ ακάιεζα ζηα βεβμκυηα ηαζ 

ζηζξ πνάλεζξ ηςκ δνχςκ. ηα ηείιεκα οπάνπμοκ βεβμκυηα ηα μπμία ζοκδέμκηαζ πενζζζυηενμ 

ζοκεζνιζηά ιεηαλφ ημοξ πανά ζοζπεηίγμκηαζ αζηζμθμβζηά».
454

  

Σα θμβμηεπκζηά ένβα πμο εα απαζπμθήζμοκ ηδ ιεθέηδ ιαξ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ 

ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηά κεμηενζηήξ βναθήξ ηαζ ζοπκά πνυηεζηαζ βζα ιεηαβναθέξ ηαζ 

πανςδίεξ πνμβεκέζηενςκ παζδζηχκ αζαθίςκ (αθ. 1.3.2.1, ζ. 74). Σα ανπζηά ηείιεκα 

δζαζηεοάγμκηαζ ιε ηδ ζοκδνμιή ηαζ άθθςκ δζα-ηεζιέκςκ ηα μπμία ζοιθφνμκηαζ ηαζ 

ακαιεζβκφμκηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ πθμηήξ ζηδκ ηεθζηή ιμνθή ηςκ κέςκ 

δδιζμονβδιάηςκ. Έηζζ, δ ζζημνία ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ μζ ιοεμπθαζηζημί παναηηήνεξ 

πανμιμζάγμοκ ιε έκα ιςζασηυ απυ ηεζιεκζηά εναφζιαηα ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ ηεθζηή 

κμδιαημδυηδζδ ηςκ μπμίςκ ζοπκά είκαζ απαναίηδηδ δ πνμδβμφιεκδ ακαβκςζηζηή 

                                                           
452

 Πνυηεζηαζ βζα ηζξ θεζημονβίεξ ημο Propp. Καρςιέκμξ, Δ., 2003, ζζ. 37-51. Nikolajeva, M., 

2005, ζ. 101.  
453

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, 

ζζ. 50-51. 
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ειπεζνία. Καηά ημκ Bakhtin (1980) πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθοθςκζηή αθήβδζδ
455

 δ μπμία δεκ 

οπαημφεζ ζηδ ααζζηή δμιή ηδξ βεκζηήξ πθμηήξ βζα ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηδκ μπμία 

απμδχζαιε ζπδιαηζηά παναπάκς. 

Σα ααζζηά ζοκεεηζηά ζημζπεία ηδξ πθμηήξ είκαζ δ ανπή ηδξ δνάζδξ ή πνχζιδ δνάζδ 

(έηεεζδ), ηα βεβμκυηα δδθαδή πμο πονμδμημφκ ηδ δνάζδ, μζ ζοβηνμφζεζξ, δ ημνφθςζδ ηαζ 

δ ηαεμδζηή πμνεία ηδξ δνάζδξ πμο μδδβεί ζηδκ ηεθζηή έηααζδ ηδξ πθμηήξ ηαζ ηδ θφζδ.  

Ζ έηεεζδ (exposition) απμηεθεί ζημζπείμ ηδξ πθμηήξ ηαζ ειθακίγεηαζ ζηδκ έκανλδ ηδξ 

αθήβδζδξ υπμο μζ παναηηήνεξ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ έκα βεβμκυξ πονμδμηεί ηδ δνάζδ ηαζ 

πνμηαθεί ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ.
456

  

Οζ ζοβηνμφζεζξ (conflicts) απμηεθμφκ ίζςξ ηαζ ημ πζμ ααζζηυ ζοκεεηζηυ ζημζπείμ ηδξ 

πθμηήξ, ηαεχξ πονμδμημφκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ δνάζδξ ηαζ υπςξ δείλαιε παναπάκς 

απμηαθφπημοκ ημ πνμθίθ ημο ήνςα. Οζ ζοβηνμφζεζξ ζε έκα θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ιπμνεί 

κα είκαζ ηδξ ιμνθήξ: μ ήνςαξ ζοβηνμφεηαζ ιε έκα άθθμ πνυζςπμ, μ ήνςαξ ζοβηνμφεηαζ ιε 

ηδκ ημζκςκία, μ ήνςαξ ζοβηνμφεηαζ ιε ημκ εαοηυ ημο, μ ήνςαξ ζοβηνμφεηαζ ιε ημ Θευ ηαζ 

ηδ θφζδ.
457

        

  Σμ ζαζπέκξ ηαζ δ έκηαζδ, ηναημφκ αιείςημ ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ ηαζ 

πνμςεμφκ ηδκ ελεθζηηζηή ακμδζηή πμνεία ηδξ δνάζδξ, δ μπμία ημνοθχκεηαζ ιε ηζξ 

ζοβηνμφζεζξ.
458

     

 Σα ζοκεεηζηά ζημζπεία ηδξ πθμηήξ πμο ακαθέναιε ζοκμπηζηά είκαζ αοηά πμο 

δζαιμνθχκμοκ ηδκ ηοπμθμβία ηδξ ηάεε θμνά. Ζ ηθζιαημφιεκδ/πνμμδεοηζηή (progressive 

plot) ή επζηή (epic) πθμηή είκαζ μ ηφπμξ πθμηήξ πμο ιέζα απυ πενζπέηεζεξ μδδβείηαζ ζε 

ιζα ημνφθςζδ ηαζ βνήβμνα ζε ιία θφζδ. Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ  επζηήξ πθμηήξ: μ 

νμιακηζηυξ ηαζ μ δεζηυξ. Ο νμιακηζηυξ ακαπηφζζεηαζ απυ ηδκ «επζεοιία» πνμξ ηδκ 

«εηπθήνςζδ» ηαζ μ δεζηυξ απυ «αηέθεζα» πνμξ ηδ «αεθηίςζδ». φιθςκα ιε ηδ 

Nikolajeva (2005), αοηά ζοπκά ζοβπέμκηαζ εκχ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημοξ επαθίεηαζ ζηδκ 

οπμηεζιεκζηή πνυζθδρδ. ηδκ επεζζμδζαηή πθμηή (episodic) ημ έκα επεζζυδζμ αημθμοεεί 

ημ άθθμ ζε ιία αθθδθμοπία αοηυκμιςκ επεζζμδίςκ. Σμ ηαεέκα δζαηνίκεζ έκαξ ηφηθμξ 
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 Ο Bakhtin ακηζιεηςπίγεζ ημοξ παναηηήνεξ ζακ οπανηηά πνυζςπα, ηαεχξ «μ μιζθχκ είκαζ έκα 
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457

 Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s Literature, New York: Harper Collins College 

Publishers, 1995, ζ. 64. Nikolajeva, M., 2005, ζζ. 100-102.   
458

 Σοπμθμβία ημο ζαζπέκξ: ημο ακ εα ζοιαεί ηάηζ, ηζ εα αημθμοεήζεζ ζηδ ζοκέπεζα, πχξ εα 
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Literature, New York & London: Longman, 1992, ζ. 63. 
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δνάζδξ ιε ημνφθςζδ ηαζ θφζδ ηαζ υθα αοηά ζοκδέμκηαζ ιε ημζκμφξ παναηηήνεξ ζε έκα 

εκζαίμ εέια. Σμ ηάεε επεζζυδζμ είκαζ δοκαηυ κα οπαημφεζ ζημ ζπήια ακαπχνδζδ- 

πενζπέηεζα-επζζηνμθή.  

ηδκ αενμζζηζηή πθμηή (cumulative) ζε ηάεε ηαζκμφνζμ επεζζυδζμ-ηεθάθαζμ, 

εζζαάθθεζ ζημ ηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ έκαξ κέμξ παναηηήναξ. φιθςκα ιε ηδ 

Nikolajeva (2005), δ πθμηή αοηή απμηεθεί πνμκυιζμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ηαεχξ 

απμηεθεί ιία ηεπκζηή δ μπμία πανάβεζ εοημθμικδιυκεοημοξ παναηηήνεξ ηαζ έηζζ ηοβπάκεζ 

ζδιακηζηήξ ακηαπυηνζζδ ζηα πμθφ κεανά ακαβκςζηζηά ημζκά.
459

 

Ζ Nikolajeva (2005)  ζδιεζχκεζ υηζ είκαζ δοκαηυκ ζηδκ εκζαία βναιιή ηδξ πθμηήξ, 

(πανάθθδθδ πθμηή) κα οπεζζένεμοκ ηαζ άθθμζ ηφπμζ πθμηήξ (οπμπθμηή ή επζιένμοξ 

πθμηή) ηαζ κα ζοκοπάνπμοκ πανά ηδ δζαθμνεηζηή ζφκεεζή ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

επεζζμδζαηή πθμηή ηαζ δ ηθζιαημφιεκδ/πνμμδεοηζηή πθμηή δζα-ζοιπθέημκηαζ ηαζ 

ζοκοπάνπμοκ ζε ιία, πανά ηδ δζαθμνεηζηή ημοξ οθή. Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ δφμ αοηχκ 

οπμηφπςκ δίδεζ ιζα πζμ ζθαζνζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηςκ ηαηαζηάζεςκ, ηςκ 

δνάζεςκ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ παναηηήνςκ.  

Ζ εκζςιαηςιέκδ πθμηή (embedded) απμηεθεί ιζα κεμηενζηή ηεπκζηή δ μπμία ηείκεζ κα 

ειθακίγεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ιέζα απυ 

δζαζηεοέξ, ιεηαβναθέξ ηαζ πανςδίεξ ηαζ ζοκοθαίκεηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ. Ζ εκζςιαηςιέκδ πθμηή εοιίγεζ ημ παζπκίδζ ιε ηα «ηζκέγζηα ημοηζά», 

υπμο δζαιμνθχκμκηαζ πμθθά δζδβδηζηά ηαζ οπυ-δζδβδηζηά επίπεδα πμο ζημπυ έπμοκ κα 

πνμζακαημθίζμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ιέζα απυ ιζα 

παζβκζχδδ δζαδζηαζία. Έκαξ αηυιδ ιεηαιμκηένκμξ ηφπμξ πθμηήξ είκαζ αοηυξ πμο 

απμηαθεί δ Nikolajeva (2005) mise-en-abyme (―throw into the abyss‖, «νίλε ημ ζηδκ 

άαοζζμ») ή  ηαενέθηδξ πθμηή (mirror plot).
460

 Πνυηεζηαζ βζα ημκ εβηζαςηζζιυ ιζαξ 

αθήβδζδξ ιέζα ζε ιζα άθθδ ιεβαθφηενδ, δ μπμία ακηακαηθά ηαζ επακαθαιαάκεζ ζε οπμ-

δζδβδηζηυ επίπεδμ ηδκ ζζημνία ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ. Οοζζαζηζηά ηαηανβεί ηζξ 

ζοιαάζεζξ ηδξ πθμηήξ ηαζ ηδκ οπμκμιεφεζ, ηαεχξ «…έπμοιε δζπθαζζαζιυ ηδξ πθμηήξ ιε 

ιία λεπςνζζηή οπμπθμηή ιέζα ηδξ, υπςξ αηνζαχξ μζ εζηυκεξ ιέζα ζε έκα ηαενεπηζγυιεκμ 

                                                           
459

 Ζ Γαανζδθίδμο ζδιεζχκεζ υηζ μ ηφπμξ αοηυξ απμηεθεί «έκα εοδζάηνζημ πανάδεζβια ηδξ 

αθθδθελάνηδζδξ ημο παναηηήνα απυ ηδκ πθμηή, ηαεχξ έκαξ αενμζζηζηυξ παναηηήναξ πνμτπμεέηεζ 

ιία αενμζζηζηή πθμηή». Γαανζδθίδμο, ., 2008, υ.π., ζ. 52.    
460

 Nikolajeva, M., 2005, ζ. 107. Σδκ απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήναιε απυ ημοξ   

Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., ηδκζηυ, Υαναηηήνεξ, Πθμηή, Αεήκα: Ίςκ, 2011, ζ. 167. 
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ζημκ ηαενέπηδ πνυζςπμ πμο ακηακαηθά έκα άθθμ ηαζ ελαθακίγεηαζ ιέζα ζηδκ αδοκαιία 

ημο κα ημ δεζ ηακείξ».
461

        

   Ο εηάζημηε ηφπμξ πθμηήξ ή μ ζοκδοαζιυξ αοηχκ, εάκ εκημπζζηεί ηαζ ελεηαζηεί ζε 

ζπέζδ ιε ηα ζοκεεηζηά ημο ζημζπεία, ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζδιακηζηή βκχζδ ηυζμ βζα ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ υζμ ηαζ βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο παναηηήνα. 

ημ ζδιείμ αοηυ εα εέθαιε κα πνμζεέζμοιε υηζ ζηα ζφβπνμκα παζδζηά αζαθία δ πθμηή 

ζοπκά ειθακίγεηαζ ιέζα απυ έκα πμθφπθμημ ηνυπμ (multiple plots) μ μπμίμξ δε ζοκάδεζ 

ιε ηδκ πανάθθδθδ πθμηή πμο ακαθφζαιε παναπάκς. Οζ πμθφπθμηεξ πθμηέξ ηαηά ηδ 

Nikolajeva (2005) ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια, ημ ζηδκζηυ ηαζ ημοξ παναηηήνεξ, πςνίξ κα 

έπμοκ υιςξ έκακ λεηάεανμ ζφκδεζιμ ιεηαλφ ημοξ. Μμζάγμοκ πενζζζυηενμ κα ζοκδέμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ηοπαία ηαζ ζοκεζνιζηά πανά ιέζα απυ ιία αζηζαηή ζπέζδ ζδιαίκμκημξ ηαζ 

ζδιαζκμιέκμο.    

Κθείκμκηαξ ηδκ εκυηδηα αοηή, αθμφ ακαθενεήηαιε ζηα ζοκεεηζηά ζημζπεία ηαζ ζημοξ 

ηφπμοξ ηδξ πθμηήξ εα μθμηθδνχζμοιε ιε ημ ηεθεοηαίμ δμιζηυ ζημζπείμ ηδξ πθμηήξ, ηδκ 

ηεθεοηαία πνάλδ – ημκ επίθμβμ- ηδ θφζδ. Χζηυζμ, δ  θφζδ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

ηεθεοηαία πνάλδ μφηε ιε ημκ επίθμβμ. Ζ θφζδ επένπεηαζ ιε ηδ θείκμοζα δνάζδ ή δνάζδ ιε 

ηαεμδζηή πμνεία (falling action) πμο έπεηαζ ηδξ ημνφθςζδξ. Ζ ζοιιεημπή-ζοιαμθή ημο 

παναηηήνα ζηδ θφζδ επζηνέπεζ εεηζηά παναηηδνμθμβζηά ζπυθζα βζ‘ αοηυκ.
 462

 Ζ ηεθεοηαία 

πνάλδ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ μνζζηζηή απμηαηάζηαζδ ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ 

ζζμννμπίαξ ηαζ δ αθήβδζδ μδδβείηαζ ζημ ηέθμξ, ζημ ηθείζζιμ (closure) ηδξ ζζημνίαξ.
463

 

Οζ παναηηδνμθμβζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ δζαπζζηχζεζξ βζα ημ παναηηήνα πμο ακαηφπημοκ 

απυ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, επζζθναβίγμκηαζ ιε ημκ επίθμβμ-ημ ηέθμξ ηδξ ζζημνίαξ.
464

 Ο 

ηνυπμξ ηθεζζίιαημξ (δμιζηυ-ροπμθμβζηυ) ιζαξ ζζημνίαξ έπεζ λεπςνζζηή ζδεμθμβζηή 

ζδιαζζμδυηδζδ,
465

 ζδζαίηενα, υηακ μζ ζημπζιυηδηεξ ηδξ αθήβδζδξ είκαζ δζδαηηζηέξ. Ζ 

Κακαηζμφθδ (2004) ζδιεζχκεζ υηζ, «ιε ημ ηέθμξ εκζζπφεηαζ δ αεααζυηδηα ημο ιζηνμφ 

παζδζμφ υηζ ηάπμζα πνάβιαηα ζηδ γςή είκαζ έηζζ ηαζ υπζ αθθζχξ. Οζ ααεααζυηδηεξ, ηα 

                                                           
461

 Ζ Nikolajeva ζδιεζχκεζ υηζ είκαζ ζπάκζμ κα ζοκακηήζεζ ηακείξ αοηά ηα ζπήιαηα πθμηήξ 

(mise-en-abyme, mirror plot) ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, ςζηυζμ ζημ πθαίζζμ ηςκ ιεηαιμκηένκςκ 

πεζναιαηζζιχκ εοκμείηαζ δ ειθάκζζή ημοξ. .π., ζ. 107.  
462

 Nikolajeva, M., 2002, ζ. 167. 
463

 Nikolajeva, M., 2005, ζ. 102. 
464

 Stephens, J., Language and Ideology in Children‟s Fiction, London & New York: Longman, 

1994, ζ. 43, 59. Lukens, R., A Critical Handbook of Children‟s Literature, New York: Harper 

Collins College Publishers, 1995
5
, ζζ. 66-71.  

465
 Ηδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδκ έκηαλδ ηαζ ηδκ απμδμπή ημο «Άθθμο». ηακ μ «Άθθμξ» 

βίκεηαζ απμδεηηυξ, υηακ δε βίκεηαζ απμδεηηυξ ή βίκεηαζ απμδεηηυξ οπυ πνμτπμεέζεζξ. Βθ. 

ακαθοηζηά Πνεαεγάκμο, Β., Ηδεμθμβζηέξ δζαζηάζεζξ ημο «άθθμο» ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ 

αζαθίμ», Αεήκα: Κέδνμξ 2007, ζζ. 58-70.   
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ζοβηεποιέκα υνζα, μζ απνμζδζμνζζηίεξ απμθεφβμκηαζ. Με ηδ θμβζηή αοηή επζηνάηδζε ηαζ 

ηαεζενχεδηε ημ αίζζμ ηέθμξ ηςκ παζδζηχκ θμβμηεπκδιάηςκ, ηονίςξ βζαηί δζ‟ αοημφ 

επζηοβπάκεηαζ ζημ ιζηνυ-παζδί δ παβίςζδ ηάπμζςκ επζεοιδηχκ ζοκεδηχκ ή ηαηαζηάζεςκ 

ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ…»
466

  

Γζα ηδ «κυνια ηθεζζίιαημξ»
467

 ιζαξ ζζημνίαξ δ μπμία ακηζζημζπεί ζηζξ ζοιαάζεζξ ηαζ 

ηα δμιζηά ζημζπεία ιζαξ αθήβδζδξ ακαθένεηαζ δ Nikolajeva (2002, 2005). Ζ ζοββναθέαξ 

ηάκεζ δζάηνζζδ ημο δμιζημφ (structural) απυ ημκ ροπμθμβζηυ (psychological) ηφπμ 

ηθεζζίιαημξ (closure) ιζαξ ζζημνίαξ, μζ μπμίμζ ζοπκά ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία 

ηαοηίγμκηαζ. ημ δμιζηυ ηθείζζιμ ακηζιεηςπίγμκηαζ μνζζηζηά μζ ζοβηνμφζεζξ ηαζ 

μδδβμφκηαζ ζε ιία επζηοπή θφζδ πάνδ ζημκ ήνςα. Σμ ροπμθμβζηυ ηθείζζιμ ζοζπεηίγεηαζ 

ιε ημ ζοκαίζεδια πθδνυηδηαξ ηαζ ηάεανζδξ πμο δζένπεηαζ μ ακαβκχζηδξ ιεηά ηδκ 

επενπυιεκδ θφζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ζζμννμπίαξ. φιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα 

ζηδκ απμηάθορδ ημο ήνςα ημ ροπμθμβζηυ ηθείζζιμ ιζαξ ζζημνίαξ απμδεζηκφεηαζ πζμ 

εκδζαθένμκ απυ ημ δμιζηυ. Σμ εοηοπζζιέκμ ηέθμξ (happy ending), ημ μπμίμ ζοπκά 

πνμτπμεέηεζ ημ ροπμθμβζηυ ηαζ δμιζηυ ηθείζζιμ απμηεθεί επέββομ πμζυηδηαξ ηαζ 

ειπζζημζφκδξ ηαθμφ αζαθίμο. Πανυθα αοηά, υπςξ επζζδιάκαιε ηαζ παναπάκς, ζηδ 

ζφβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία μζ κεμηενζηέξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ πμο ζδιεζχκμοκ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ, ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηαζ ηδκ ηθαζζζηή θμβμηεπκζηή ζφιααζδ 

ηθεζζημφ ηέθμοξ, ημο «Εήζακε αοημί ηαθά ηαζ ειείξ ηαθφηενα» ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ 

παναηηήναξ είκαζ πθήνςξ απεζημκζζιέκμξ πςνίξ κα αθήκεζ ενςηδιαηζηά βζα πεναζηένς 

πζεακή ελέθζλδ. Έηζζ, θμζπυκ, ειθακίγμκηαζ  ακαβκχζιαηα ιε δμιζηά ακμζπηυ ηέθμξ 

(aperture) πμο επζηνέπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ ιέζα απυ ιία πμζηζθία επζθμβχκ ή 

δζαηθαδςηζηχκ οπμεέζεςκ (bifurcational argument)
468

, υπςξ ηζξ μκμιάγεζ δ Nikolajeva, 

κα επζθέλεζ ημοξ ηίηθμοξ ηέθμοξ ή κα ηάκεζ εζηαζίεξ πμο δζεβείνμοκ ηδ θακηαζία. Μέζα 

απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα αβάθεζ ηα δζηά ημο ζοιπενάζιαηα 

ηυζμ βζα ηδκ οπυεεζδ ηδξ αθήβδζδξ υζμ ηαζ βζα ημ παναηηήνα.
469

   

   Σμ ακμζπηυ ηέθμξ απμηεθεί ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή (ιεηαιοεμπθαζηζηή 

επζθμβή ηθεζζίιαημξ), δ μπμία ιέζα απυ ηδ ζηυπζιδ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ηδξ, 

                                                           
466

 Κακαηζμφθδ, Μ., 2004, ζζ. 36-37.  
467

 Higonnet, M.,―Narrative Fractures and Fragments‖, Children‟s Literature, vol. 15, 1987, ζ. 47. 

Richardson, A.,―Nineteenth Century Children‘s Satire and Ambivalent Reader‖, Children‟s 

Literature Association Quarterly, vol. 15 (3), 1990, ζζ. 122-123.      
468

 Σδκ απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά, πήναιε απυ ημοξ Παπακηςηάηδ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 

2011, υ.π., ζ. 189.    
469

 Κθεζζηυ ηέθμξ ηαζ ακμζπηυ ηέθμξ βζα ημ δμιζηυ ηέθμξ. Κθείζζιμ ηαζ ζηεκυ ακμζπηυ ηέθμξ βζα ημ 

ροπμθμβζηυ ηέθμξ. Nikolajeva, M., 2002, ζζ. 166-171. .π., 2005, ζζ. 102-104.   
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ζημπυ έπεζ «αθεκυξ κα ηαηαθφζεζ ηδ ιέεελδ ημο ακαβκχζηδ ιε αοηυ πμο δζααάγεζ, 

αθεηένμο ηδκ εκενβυ ηαηαζηεοή ημο κμήιαημξ αοημφ»,
470

 ελδβεί δ Οζημκμιίδμο (2011). 

φιθςκα ιε ημκ Σγζυαα (1987) «μ ακαβκχζηδξ απμααίκεζ μ ζοκδδιζμονβυξ ημο 

αοημακαθμνζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηαοηυπνμκα απμζηαζζμπμζείηαζ απυ αοηυ θυβς ηδξ 

αοημακαθμνζηυηδηάξ ημο».
471

 ημ παζδζηυ αζαθίμ Ο Νάκμξ πμο αβάπδζε ηδ Υζμκάηδ
472

 δ 

ζοββναθέαξ επζθέβεζ κα ηθείζεζ ιε έκα ζηεκμφ ηφπμο ακμζπηυ ηέθμξ, ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ 

ηαθείηαζ κα δζαθέλεζ πμζμκ εα πακηνεοηεί δ Υζμκάηδ, ημκ Πνίβηζπα Γυηηςν ή ημ κάκμ 

Φνέκηζ, πνμηεζιέκμο κα δζααάζεζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ. Με ηδκ ηεπκζηή αοηή δ 

ζοββναθέαξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζηα παζδζά-ακαβκχζηεξ κα επζθέλμοκ ηα ίδζα ημ finale πμο 

επζεοιμφκ, ηαημνεχκμκηαξ έηζζ κα ιδ δοζανεζηήζεζ ηακέκα απ‘ αοηά. Δπίζδξ, ημ 

παναηηδνίγμοιε ζηεκυ ακμζπηυ ηέθμξ, δζυηζ μνζμεεηεί ηζξ επζθμβέξ ζε δφμ πςνίξ κα αθήκεζ 

ακελέθεβηηδ ηδκ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ηέθμοξ εκδεπμιέκςξ βζαηί ημ ζοβηεηνζιέκμ 

αζαθίμ απεοεφκεηαζ ζε ιζηνά παζδζά ηαζ δεκ είκαζ ανηεηά ελμζηεζςιέκα ιε αοηέξ ηζξ 

ηεπκζηέξ.  

 

 

2.2.2 Ο Υηνπκνξηζηηθόο Υαξαθηήξαο 

 

ηδκ εκυηδηα αοηή δίδμοιε έιθαζδ ζημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα πμο έπεζ απαζπμθήζεζ 

θζβυηενμ ηζξ ιεθέηεξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ δζυηζ ζοπκά οπμβναιιίγμοκ ηδκ πθμηή 

ηαζ ηα ζοιαάκηα πμο ηδκ απμηεθμφκ. Τπάνπεζ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ 

ηδξ δνάζδξ ηαζ ημο ιοεμπθαζηζηχκ παναηηήνα πμο επζηεθεί ηςιζηυ νυθμ ζηα παζδζηά 

αθδβήιαηα πμο ιεθεηήζαιε.  

Ζ πνχηδ ακαθμνά ζημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ςξ αοηυκμιδ ηαηδβμνία ιεθέηδξ 

βίκεηαζ απυ ημκ Μπενλυκ (1998) ζημ δμηίιζυ ημο βζα ημ Γέθζμ,
473

 ζοβηεηνζιέκα ζημ ηνίημ 

ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο, ζημ μπμίμ μ Γάθθμξ θζθυζμθμξ ακαθφεζ ηδκ ηςιζηυηδηα ηςκ 

ακενχπζκςκ παναηηήνςκ, ααζζγυιεκμξ ζημ εειεθζχδεξ αλίςια υηζ ημ βέθζμ επζηεθεί 

ημζκςκζηυ ζημπυ ηαζ θεζημφνβδια (αθ. 1.1.1, ζζ. 24-28). φιθςκα ιε ημκ Μπενλυκ ημ 

                                                           
470

 Οζημκμιίδμο, ., 2011, υ.π., ζ. 81. 
471

 Σγζυααξ, Γ., Μεηά ηδκ Αζζεδηζηή: Θεςνδηζηέξ Γμιζηέξ ηαζ Δνιδκεοηζηέξ Ακαβκχζεζξ ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Γκχζδ, 1987, ζ. 293. 
472

 Κμοπάκμο, Α., (Κείι.,) Γεκεγάηδ, Λ., (Δζη.), Ο Νάκμξ πμο Αβάπδζε ηδ Υζμκάηδ, Αεήκα: Μζηνή 

Μίθδημξ, 2005. 
473

 Μπενλυκ, Α., Σμ Γέθζμ.  Γμηίιζμ βζα ηδ διαζία ημο Κςιζημφ, Σμιακάξ, Β., (Μηθ.), Αεήκα: 

Δλάκηαξ-Νήιαηα, 1914/1998, ζζ. 48-53. 
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ηςιζηυ εκυξ ακενχπζκμο παναηηήνα δεκ πδβάγεζ απυ ηδκ ακδεζηυηδηα ηςκ εθαηηςιάηςκ 

ημο, αθθά απυ ηδκ αημζκςκζηυηδηα ημο παναηηήνα ημο. Ζ ημζκςκζηή αηαιρία, μ 

αοημιαηζζιυξ, δ ιαηαζμδμλία, δ αδνάκεζα, δ απυηθζζδ απυ ηδ ζοιααηή ημζκςκζηά 

ζοιπενζθμνά, είκαζ πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ αθθδθμζοιπθέημκηαζ ηαζ ζοκεέημοκ ημ ηςιζηυ 

ημο παναηηήνα. Ζ ηςιζηυηδηα ημο εκζζπφεηαζ απυ ηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά, ηα 

μπμία αθμνμφκ ζημ ηςιζηυ ηδξ ιμνθήξ, ηζξ ζςιαηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ εθαηηχιαηα, ημ 

είδμξ ηδξ εκδοιαζίαξ ηαζ δ οπεναμθή ζηδκ ηίκδζδ, υηακ μ ήνςαξ ηάκεζ ηζκήζεζξ 

ακεπανηείξ, ζπάηαθεξ, πςνίξ ανιμκία ηαζ ιε έκημκδ ηαεοζηένδζδ.   

Βαζζγυιεκμξ ζηζξ απυρεζξ ημο Μπενλυκ (1998), μ Λαθμφιδξ (2001), ελεηάγεζ ημ 

πζμφιμν απυ ροπμημζκςκζμθμβζηή ζημπζά ηαζ πανμοζζάγεζ ιία ηοπμθμβία ηςιζηχκ 

παναηηήνςκ: 
474

 

i. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ οπεναμθή ζηδ ζοιπενζθμνά. 

ii. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ απάεεζα ζηδ ζοιπενζθμνά. 

iii. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ ηαεοζηένδζδ ζηδ ζοιπενζθμνά. 

iv. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ ςιή ζοιπενζθμνά. 

v. Σμ παναηηήνα πμο ακηαπμδίδεζ ζε οπεναμθή.  

vi. Σμ παναηηήνα πμο απυ ηεηηδιέκδ ηαπφηδηα ή απυ πνμζήθςζδ ζηδ ζοκήεεζα, 

θέεζ αοηυ πμο δεκ ήεεθε κα πεζ. 

vii. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ ειιμκέξ ζε ζοκήεεζεξ δνάζδξ.  

viii. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ ειιμκή ζε ζοκήεεζεξ πκεφιαημξ, δδθαδή ζε 

εέζεζξ, πεπμζεήζεζξ. 

ix. Σμ παναηηήνα πμο πανμοζζάγεζ ειιμκή ζημ επάββεθια, πμο εηθνάγεηαζ ιέζα απυ 

ηδκ επαββεθιαηζηή ιαηαζμδμλία, επζζδιυηδηα, ζηθδνάδα ηαζ αοζηδνή πνμζήθςζδ 

ζηδκ μνμθμβία. 

x. Σμ παναηηήνα πμο έπεζ ζδζυηνμπεξ αδοκαιίεξ ή εθαηηχιαηα. 

xi. Σμ παναηηήνα πμο αβκμεί ημκ εαοηυ ημο. 

xii. Σμ παναηηήνα πμο ζοιπενζθένεηαζ, εηθνάγεηαζ ή ζηέπηεηαζ πανάδμλα.  

 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ζοζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ οπεναμθή, είηε ζηδκ ειθάκζζδ είηε ζηδ ζοιπενζθμνά είηε ζηζξ ηζκήζεζξ είηε ηαζ ζε 

αδήθςηα παναηηδνζζηζηά υπςξ αοηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ.    
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 Λαθμφιδξ, Γ., «Φοπμημζκςκζμθμβία ημο Κςιζημφ: Μζα κέα Θεχνδζδ», Σμ Βήια ηςκ 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, Σ. 6μξ, η. 30, 2001, ζζ. 189-191. 
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Ζ Κακαηζμφθδ (1994)
475

 ιε ηνζηήνζμ ηδκ πνςημβεκή πανάιεηνμ ηδξ ακηίεεζδξ 

πανμοζζάγεζ ημοξ πζμοιμνζζηζημφξ ηφπμοξ ηαζ παναηηήνεξ, πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία, εηεέημκηαξ παναδείβιαηα απυ ημκ Υακξ Κνίζηζακ Άκηενζεκ (Σα Καζκμφνβζα 

Ρμφπα ημο Αοημηνάημνα) ηαζ ημκ Lewis Carol (Ζ Αθίηδ ζηδ Υχνα ηςκ Θαοιάηςκ), ιέπνζ 

ηαζ ηδ Εχδ Βαθάζδ (Ζ Δπακάζηαζδ ηςκ Παναιοεζχκ, Αεήκα: Γκχζδ, 1982). ημοξ 

ηφπμοξ αοημφξ ακαθενεήηαιε επζβναιιαηζηά παναπάκς (αθ. 2.2, ζ. 113). Πνυηεζηαζ βζα 

γεφβδ πμο απυ ηδκ ακηίεεζδ ηςκ ιεθχκ ημοξ πδβάγεζ ιία αζοιθςκία, δ μπμία είκαζ 

ζοιθοήξ ιε ηδκ έκκμζα ημο ηςιζημφ ηαζ ηδ βκςζηζηή πανάιεηνμ ηδξ αζοιααηυηδηαξ. 

πςξ παναηδνεί δ Κακαηζμφθδ: 

α) Σμ πνχημ ηςιζηυ γεφβμξ, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ «δθζηζαηή ακηίεεζδ», είκαζ ημ 

ιζηνυξ-ιεβάθμξ. Σμ ηςιζηυ απμηέθεζια αοημφ ημο γεφβμοξ μθείθεηαζ ζηδκ ακηζζηνμθή 

ηαζ ακηαθθαβή ηςκ ζοιααηχκ ηακυκςκ ζοιπενζθμνάξ, ηυζμ βζα ηδκ ιία δθζηζαηή μιάδα 

υζμ ηαζ βζα ηδκ άθθδ. Γζα πανάδεζβια, ζημ ηθαζζηυ παναιφεζ ημο Άκηενζεκ (Σα 

Καζκμφνβζα Ρμφπα ημο Αοημηνάημνα), έκα ιζηνυ παζδί ημθιά κα πεζ ηδ «βοική αθήεεζα» 

ιπνμζηά ζε υθμ ημ έεκμξ ηαζ ζημκ ίδζμ ημ ααζζθζά πμο εεεθμηοθθμφκ.  

α) Σμ δεφηενμ γεφβμξ, πδβάγεζ απυ ηδ «ζςιαηζηή-δθζηζαηή ακηίεεζδ» ηαζ είκαζ ημ 

γεφβμξ ηενάζηζμξ-θζθζπμφηζμξ. Γζα πανάδεζβια, μζ αολμιεζχζεζξ ηδξ Αθίηδξ ημο Lewis 

Carol. φιθςκα ιε ηδκ Κακαηζμφθδ, πνυηεζηαζ βζα έκα είδμξ ηςιζημφ «πμο ηθμκίγεζ ηα 

ημζκά, ακενχπζκα ιέηνα, οπμκμχκηαξ ηδκ ακενχπζκδ ζπεηζηυηδηα ηαζ ηζκείηαζ ιεηαλφ 

παναθυβμο ηαζ βηνμηέζημο».  

β) Σμ ηνίημ γεφβμξ αθμνά έκα εονφηενμ δζπμθζηυ ζπήια ημο ηακμκζημφ – ιδ-μιαθμφ. 

Πνυηεζηαζ βζα βεκζηή ηαηδβμνία ζηδκ μπμία εκηάζζμκηαζ παναηηήνεξ πμο απμηθίκμοκ 

απυ ηδκ «ημζκςκζηή-βθςζζζηή κυνια είηε ζςιαηζηά είηε πκεοιαηζηά είηε ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά ημοξ». 

δ) Ζ ηέηανηδ πενίπηςζδ αθμνά ηδ δζάγεολδ, νεαθζζηζημφ-θακηαζηζημφ. Γζα 

πανάδεζβια, μ Γμκ Κζπχηδξ ηαζ μ άκηζμ Πάκηζα. «Ζ μκεζνμααηζηή δζάεεζδ ημο πνχημο 

ημκ μδδβεί ακαπυθεοηηα ζηδ βεθζμπμίδζδ, πμο βίκεηαζ εκημκυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

πνμζβεζςηζηή ηάζδ ημο δεφηενμο».  

ε) Ζ άθθδ ηαηδβμνία ηςιζηήξ δζάζηαζδξ, πμο εκημπίγεζ δ Κακαηζμφθδ είκαζ μ 

ζοκδοαζιυξ γχμ-άκενςπμξ. πςξ ελδβεί δ ίδζα, «ημ γχμ απυ ιυκμ ημο, δεκ πνμηαθεί 

βέθζμ, πανά ιυκμ εάκ ζοκδεεεί ιε ημ ζφζηδια ακαθμνάξ ημο πμο είκαζ μ άκενςπμξ». Γζα 

πανάδεζβια, μ Μίηο, μ Νημκαθκη, μ κμφπο, η.μ.η. «είκαζ μζηείμζ, βζαηί ιέζα ζημ 
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Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ Ακαβκςζιάηςκ»,  

Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56. 
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γςυιμνθμ πενίαθδιά ημοξ, ηνφαμοκ παναηηήνεξ ακενχπζκμοξ ηαζ αοημφξ ζαηζνίγμοκ». 

οιθοήξ πνμέηηαζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ είκαζ δ ακηίεεζδ ακάιεζα ζε άροπα-έιροπα 

υκηα.  

ζη) Αθήζαιε ηεθεοηαία ηδκ ηςιζηή δζάζηαζδ ημο δίπηοπμο πανεθεμκηζηυξ-ηςνζκυξ, 

(παναθθάζζμκηαξ εθάπζζηα ηδ ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ πμο αημθμοεεί δ Κακαηζμφθδ) 

δζυηζ δ ηαηδβμνία αοηή παναηηδνίγεζ πμθθέξ απυ ηζξ ιζηνμαθδβήζεζξ πμο ιαξ 

απαζπμθμφκ. φιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα, πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακηίεεζδ πμο ακαδφεηαζ δζα 

ηδξ δζαηεζιεκζηήξ ακάβκςζδξ. Οζ ακαβκχζηεξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς ηα ιζηνά παζδζά, ιε 

ζημπυ κα ηαηακμήζμοκ ηα εββεβναιιέκα ζημ ηείιεκμ κμήιαηα, ζοζπεηίγμοκ ηαζ 

ζοβηνίκμοκ ημοξ παναηηήνεξ ημο δεοηενμβεκμφξ ένβμο, ιε άθθα πνςημβεκή ένβα ή ιε 

ελςθμβμηεπκζημφξ πανάβμκηεξ απυ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ειπεζνία (αθ. ακαθοηζηυηενα 

1.3.2.1.2, ζ. 80). Απυ ηζξ ζοβηνίζεζξ αοηέξ ακαδφμκηαζ πζμοιμνζζηζηά ιδκφιαηα ηαζ 

ζοπκά δίδμκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ.  

Δκ ηαηαηθείδζ, δ Κακαηζμφθδ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ παναπάκς ηφπμζ ζοκζζημφκ ιζα 

ηαηδβμνζμπμίδζδ δ μπμία ζοιπηφζζεζ ηδκ πμθοιμνθία ηαζ πμθοζδιία ηςκ 

πζμοιμνζζηζηχκ παναηηήνςκ. Χζηυζμ, αμδεά ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζή ημοξ ηαζ 

θςηίγεζ εηείκεξ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο ηαηαθήβμοκ ζε ιζα ελήβδζδ ηδξ ηςιζηυηδηαξ ηςκ 

παναηηήνςκ. Γεκ ηαθφπηεζ, υιςξ, υθεξ ηζξ υρεζξ θμβμηεπκζηήξ οπυζηαζδξ ηςκ ηςιζηχκ 

δζαζηάζεςκ ηςκ παναηηήνςκ μζ μπμίεξ θακενχκμκηαζ ιε έκα ιίβια πμζηίθςκ ζδζμηήηςκ 

ιέζα ζηα ηείιεκα Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Οζ ηςιζημί παναηηήνεξ πνεζάγεηαζ κα 

ζοκελεηαζημφκ ιε άθθμοξ εκδμηεζιεκζημφξ ηαζ ελςηεζιεκζημφξ δείηηεξ ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο. Ζ Κακαηζμφθδ ακαθένεζ ηονίςξ ηδ βθχζζα (ημ φθμξ, ημοξ οπαζκζβιμφξ, ημοξ 

ζδζςιαηζζιμφξ, η.α.),  ηδκ αιθίεζδ, ηδκ εζηυκα. 

οκμρίγμκηαξ ηδκ εκυηδηα αοηή, εεςνμφιε πςξ ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα, πμο ιαξ 

απαζπμθεί εηηεκχξ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή, εα δζενεοκδεεί πθδνέζηενα ιέζα απυ ημ 

ζοκδοαζιυ ημο ιε ηα αθδβδιαηζηά ηαζ ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο ακαθφζαιε ζηζξ 

παναπάκς εκυηδηεξ ηαζ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ βζα ημ πζμφιμν ημο πνχημο ηεθαθαίμο. 

Χζηυζμ, δεδμιέκμο υηζ πνυηεζηαζ βζα εζημκμβναθδιέκα αζαθία αναπείαξ θυνιαξ, εα ηα 

ελεηάζμοιε ηαζ ελςβθςζζζηά, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πανάιεηνμ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, 

ηδκ μπμία ακαθφμοιε ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ.       
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πκπεξάζκαηα 

 

 ημ ηεθάθαζμ αοηυ αζπμθδεήηαιε ιε ημ θμβμηεπκζηυ παναηηήνα. Ανπζηά, 

ακαθενεήηαιε ζηδκ έκκμζα ημο υνμο «παναηηήναξ» ηαζ επζζδιάκαιε ιε ηδ δζάηνζζή ημο 

«ήνςα» ηαζ ημο «πνςηαβςκζζηή». ηδ ζοκέπεζα, δζαπζζηχζαιε υηζ μζ πμζηίθεξ 

εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ απμδίδμοκ ζημ παναηηήνα δζαθμνεηζηή οπυζηαζδ. 

οβηεηνζιέκα, ακαθφζαιε ηδ ιζιδηζηή ηαζ ηδ ζδιεζςηζηή πνμζέββζζδ ηαζ εζηζάζαιε ζηδ 

ζοκδοαζηζηή εεςνία ηςκ δφμ, αημθμοεχκηαξ ηζξ αθδβδιαηζηέξ επζζδιάκζεζξ ηδξ 

Nikolajeva (2002, 2005), ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ, μζ παναηηήνεξ είκαζ ιοεμπθαζηζηά 

πνυζςπα πμο δεκ έπμοκ ηαιία ελςθμβμηεπκζηή οπυζηαζδ πθδκ ηδξ ηεζιεκζηήξ. Χζηυζμ, 

μζ ζοββναθείξ πμο ημοξ ηαηαζηεοάγμοκ είκαζ θοζζηά πνυζςπα ηα μπμία επδνεάγμκηαζ 

απυ ημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ ηαζ δδιζμονβμφκ ιοεμπθαζηζηά πνυζςπα, ηα μπμία 

ανίζημκηαζ ζε άιεζμ δζάθμβμ ιε ημ εονφηενμ πμθζηζζιζηυ βίβκεζεαζ. 

Ζ πνμζέββζζδ ηδξ Nikolajeva δζεοημθφκεζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ 

ιζηνμαθδβήζεςκ, πμο απμηεθμφκ ηζξ ηαηδβμνίεξ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ. Έηζζ, 

πνμαήηαιε ζε μνζζιέκεξ επζζδιάκζεζξ πμο αθμνμφκ ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ δνάζδξ ηςκ παναηηήνςκ, μζ μπμίμζ ακαπηφζζμκηαζ ιέζα απυ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. 

ηδ ζοκέπεζα, ακαθενεήηαιε ζηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ πμο ηνίκαιε υηζ δζεοημθφκμοκ 

ηδκ απμηάθορδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ, ιε έιθαζδ ζημ νυθμ ημο πνςηαβςκζζηή. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημοξ «ηεζιεκζημφξ δείηηεξ άιεζμο ηαζ έιιεζμο πνμζδζμνζζιμφ», 

δζυηζ εεςνήζαιε υηζ δ ακάθοζή ημοξ ιαξ επζηνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε ημοξ ιδπακζζιμφξ 

ζοβηνυηδζδξ ημο πζμφιμν ζηα αζαθία ηδξ ελέηαζήξ ιαξ. ηδκ πμνεία επζδζχλαιε κα 

ζοζπεηίζμοιε ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ ημο πζμφιμν ιε ηδκ πθμηή ηαζ ημοξ παναηηήνεξ. Ζ 

δζενεφκδζή ιαξ ιε έιθαζδ ζηδκ απμηάθορδ ηςκ ηςιζηχκ δζαζηάζεςκ ηςκ παναηηήνςκ 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ παζδζηχκ αζαθίςκ (εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα), ιαξ 

ηαηέδεζλε ηδκ ακάβηδ ακαθμνάξ ζηδκ ελςηεζιεκζηή πανάιεηνμ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια είκαζ είδμξ πμθοηνμπζηυ ηαζ δ ελέηαζδ ημο 

πζμφιμν οπμδεζηκφεζ -ακ υπζ επζαάθθεζ- ηδ ζοκελέηαζδ ηεζιέκμο ηαζ εζημκμβνάθδζδξ βζα 

ηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ. Γζυηζ μζ εζηυκεξ θεζημονβμφκ υπζ 

ιυκμ αζζεδηζηά αθθά ηαζ ενιδκεοηζηά, έηζζ ζοιαάθθμοκ ηαεμνζζηζηά ζηδ ζφκεεζδ ημο 

πθέβιαημξ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ήνςα ηαζ ζηδκ ηεθζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ. ημ 

πθαίζζμ αοηχκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ εα ακαθενεμφιε ζηδκ πανάιεηνμ 

ηδξ εζημκμβνάθδζδξ.       
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  

H Δηθνλνγξάθεζε ζηo ύγρξνλν Δηθνλνγξαθεκέλν Παηδηθό Βηβιίν  

 

Ζ δζαηνζαή αοηή ιεθεηά ημ ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ ζημ θμβμηεπκζηυ είδμξ ηςκ 

εζημκμβναθδιέκςκ ιζηνμαθδβήζεςκ ηαζ βζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ελεηάγμοιε ηαζ ηδκ 

πανάιεηνμ ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ. Σα ίδζα ηα αζαθία πμο ακαθφμοιε ιαξ μδήβδζακ 

ζηδ ζοκελέηαζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ παναιέηνμο, ηαεχξ δζαηνίκμκηαζ υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

αζζεδηζηή ημοξ, αθθά ηαζ βζα ημοξ πνςηυηοπμοξ ηφπμοξ ηαζ ηνυπμοξ ιεηάδμζδξ 

πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ. Ζ ιεθέηδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζοιαάθθεζ ζηδ δζενεφκδζδ 

ηςκ πμζηίθςκ θαζκμιέκςκ ημο πζμφιμν ηαζ απμηεθεί πηοπή ηδξ ιεεμδμθμβζηήξ 

πνμζέββζζδξ πμο επζπεζνμφιε ζηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ιε έιθαζδ ζημ ηςιζηυ ηςκ 

παναηηήνςκ ηςκ παζδζηχκ αθδβδιάηςκ πμο ιαξ απαζπμθμφκ.    

οβηεηνζιέκα, ζημ ηεθάθαζμ αοηυ, ανπζηά εα ακαθενεμφιε ζημκ υνμ 

εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ηαζ ζε ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο είδμοξ, ηαεχξ ηαζ ζε 

ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ πμο δζενεοκμφκ ηδ ζπέζδ θυβμο-εζηυκαξ ζηα ζφβπνμκα 

εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία. ηδ ζοκέπεζα, δζεονφκμοιε ηδ ζογήηδζδ βζα ηδ ζπέζδ 

θυβμο-εζηυκαξ ζηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ, εζηζάγμκηαξ ζηα πζμοιμνζζηζηά 

ιδκφιαηα. Έπεζηα, εα ελεηάζμοιε πζμ εζδζηά, ηδκ πανάιεηνμ ημο πζμφιμν ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ηαζ εα ακαθενεμφιε ζηζξ ηεπκζηέξ, ζηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ζηζξ παναηείιεκεξ 

θεζημονβίεξ ηδξ εζηυκαξ βζα ημ παναηηήνα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ μπηζηή βςκία ηαζ 

ακάθοζδ πθάκμο, ηαεχξ ηαζ ζηζξ εζδζηέξ ζοιαάζεζξ ηδξ βναιιήξ, ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ηςκ 

ζπδιάηςκ. Δπίζδξ, δζενεοκμφιε ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ηςκ ζοιαάζεςκ αοηχκ ζηδκ 

εζημκμβναθζηή απυδμζδ ημο παναηηήνα ηαζ ηδκ παναβςβή πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ. 

Σέθμξ, ακαθφμοιε ηδκ πμθοηνμπζηή παναηείιεκδ θεζημονβία ημο ελχθοθθμο.   

 

 

3.1 Πξνζεγγίζεηο θαη Γηεξεύλεζε ησλ Λεηηνπξγηώλ θαη ησλ 

Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ύγρξνλνπ Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ  

 

Σμ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ, αθμνά έκα βεκζηυ-υνμ «μιπνέθα», ιζα 

πμθοζοθθεηηζηή οπενηαηδβμνία δ μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα πμθοπμίηζθδ ζεζνά 
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αζαθίςκ,
476

 ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηζξ εζημκμβναθδιέκεξ ιζηνέξ ζζημνίεξ αναπείαξ θυνιαξ,
477

 

ηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα.
478

 Δζδζηυηενα, ημ εζημκμβναθδιέκμ 

ιζηνμαθήβδια, απμηεθεί οπμηαηδβμνία ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο ηαζ 

δζαεέηεζ ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε αοηυ ςξ πνμξ ηδ δμιή, ηδ ιμνθή ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ 

πμο επζηεθεί. 

φιθςκα ιε ηδ ζανμπμφθμο (2003) δ «ζφβπνμκδ εζημκμβναθδιέκδ ιζηνή ζζημνία»
 

(ηαη‘ επέηηαζδ ηαζ δ εζημκμβναθδιέκδ ιζηνμαθήβδζδ, αθ. 1.3.1, ζ. 63) αθμνά έκα 

θμβμηεπκζηυ είδμξ, «ημ μπμίμ ιεηαδίδεζ πμθθαπθά ηα ιδκφιαηά ημο ιε δφμ ιέζα: ηδκ 

πμθοζδιία ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδ γςηζηυηδηα ημο βναπημφ θυβμο. Δζδζηυηενα, δ εζηυκα, πμο 

βίκεηαζ θμνέαξ ιζαξ κέαξ μπηζηήξ, ακαδεζηκφεζ μθμγχκηακδ ηδκ πμθοδζάζηαηδ γςή ημο 

ζφβπνμκμο παζδζμφ, επζδζχηεζ κα επζδνάζεζ ααεζά ζηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηά ημο, εέθεζ κα 

μλφκεζ ηδκ εοαζζεδζία ημο ηαζ κα ακμίλεζ κέμοξ μνίγμκηεξ ζηα εκδζαθένμκηά ημο»
479

   

Ζ Γζακκζημπμφθμο (2008) ζδιεζχκεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα είδμξ δζα-εζδμθμβζηυ, δζυηζ 

«δ νεοζηή, ιδ παβζςιέκδ ιμνθή ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμδέπεηαζ ηαζ κα αθμιμζχκεζ 

θμβμηεπκζηά είδδ, αθδβδιαηζηέξ δμιέξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ έηθναζδξ».
480

 

οβπνυκςξ, απμηεθεί έκα είδμξ δζα-ηςδζηυ, δζυηζ ηαηαζηεοάγεζ ημ ηεζιεκζηυ ιήκοια 

ιέζα απυ ηδ δοκαιζηή ζπέζδ δφμ ηονίςξ ηνμπζημηήηςκ, ηδξ θεηηζηήξ ηαζ ηδξ μπηζηήξ.
481

  

Σα αζαθία αοηά δζαεέημοκ έκακ πμθοδζάζηαημ παναηηήνα, πμο ημοξ επζηνέπεζ κα 

ελοπδνεημφκ πμζηίθμοξ ζηυπμοξ ηαοηυπνμκα ακάβμκηάξ ηα ζε πμθοπνδζηζηά ενβαθεία. 

Ανπζηά, ελοπδνεηεί παζδαβςβζημφξ ζηυπμοξ, δζυηζ πνμζθένεηαζ υπζ ιυκμ βζα αζζεδηζηή 

ηαθθζένβεζα
482

 αθθά ηαζ βζα ηνζηζηή ακάβκςζδ.
 483

 Οζ εζημκμβναθδιέκεξ ιζηνέξ ζζημνίεξ 

ακαπανζζημφκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δζδεδιέκδ ιέζα απυ πνμζηαηεοηζηά θίθηνα, δζυηζ 

πνμζεββίγεζ εοαίζεδηα γδηήιαηα ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ηαηάθθδθα δμζιέκα βζα ηα ιζηνά 

παζδζά πμο θεζημονβμφκ ςξ ζοκαζζεδιαηζηυ ακηίαανμ ζημοξ αβπμβυκμοξ 

                                                           
476

 Ζ Γζακκζημπμφθμο εκδεζηηζηά ακαθένεζ: αζαθία βκχζεςκ, εζημκμαζαθία, πμζήιαηα, ιφεμοξ, 

ιζηνέξ ζζημνίεξ, παναιφεζα, αθθααδηάνζα, βμοέζηενκ, αζηοκμιζηέξ ζζημνίεξ, ηαεχξ ηαζ 

δζαθδιίζεζξ. Γζακκζημπμφθμο, Α., Σμ φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ, Αεήκα: 

Παπαδυπμοθμξ, 2008, ζζ. 17, 23, 54-55.  
477

 Βθ. ζπεηζηά ζανμπμφθμο, Ρ., Σαλίδζ ζημκ Κυζιμ ηςκ Δζημκμβναθδιέκςκ Μζηνχκ Ηζημνζχκ, 

Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 2003, ζζ. 12-13.   
478

 Γζα ημ ιζηνμαθήβδια ηαζ ηζξ ζοκχκοιεξ μνμθμβίεξ αθ. ζπεηζηά 1.3.1ηαζ οπμεκυηδηεξ.   
479

 ζανμπμφθμο, Ρ., 2003, υ.π., ζ. 13.  
480

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζζ. 17, 24.  
481

 .π., ζζ. 27-40. 
482

 Μπεκέημξ, Α., Σμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ, Αεήκα: Γίπηοπμ, 1981, ζ. 31.  
483

 Rosenblatt, L., ―The Literary Transaction: Evocation and Response‖ ζημ Huck, Ch., Hickman, 

J., Zidonis, F., (eds.), Children‟s Literature, vol. 21 (4), 1982, ζζ. 268-278. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED227483.pdf#page=34.     

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED227483.pdf#page=34
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πνμαθδιαηζζιμφξ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ. Οζ ζοββναθείξ ςξ θμνείξ πμθζηζζιμφ 

θεζημονβμφκ ςξ «νοειζζηέξ ηδξ ‗ημζκςκζηήξ, ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ 

γςήξ‘» ηςκ παζδζχκ.
484

 Μέζα απυ ηα ένβα ημοξ πθάεμοκ παναηηήνεξ ηαζ πνμηείκμοκ 

ιμκηέθα ζοιπενζθμνάξ, πνυηοπα, αλίεξ δεζηά πνμζακαημθζζιέκεξ,
485

 ειπθμοηίγμοκ ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ ακδθίηςκ ηαζ οπμδεζηκφμοκ εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ 

ζηέρδξ.
486

 

Σα ζφβπνμκα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία δζαεέημοκ ιζα πμζηζθία πζμοιμνζζηζηχκ 

εζδχκ ζημ πενζεπυιεκυ ημοξ, απυ θεηηζηά αζηεία ιε βθςζζμδέηεξ ηαζ πανδπήζεζξ ιέπνζ 

ηαζ ζφκεεηα πανςδζαηά θαζκυιεκα ηυζμ ζημ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ.
487

 

Φοπαβςβμφκ ηαζ δζαζηεδάγμοκ ηα ιζηνά παζδζά,
488

 εκχ ηα πνμδζαεέημοκ εεηζηά απέκακηζ 

ζηδ ιάεδζδ, ηαθθζενβμφκ ημ βναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ.
489

       

 Ζ Doonan (1993) ακαθένεηαζ ζηδκ αλία ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ 

επζζδιαίκμκηαξ ηδκ επίδναζή ημοξ: 1) ζηδκ απυθαοζδ ηςκ αζζεήζεςκ, ςξ μπηζηή 

ειπεζνία (visual experience), 2) ζηδ θεηηζηή ειπεζνία (verbal experience), ηαεχξ δ 

εζημκμβνάθδζδ εκεαννφκεζ ηδ βθςζζζηή ακάπηολδ ηαζ ημ βναιιαηζζιυ (language and 

literacy development) ηαζ 3) ζηδκ αζζεδηζηή ειπεζνία (aesthetic experience), αθμφ ημ 

εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ θεζημονβεί ςξ ένβμ ηέπκδξ.
490

  

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ακαθενεήηαιε ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ κεμηενζηήξ 

βναθήξ, ηαζ ζημ ηίκδια ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ βζα ηα μπμία ζδιεζχζαιε υηζ επέθενακ 

ζδιακηζηέξ αθθαβέξ, ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ υζμ ηαζ ζηδ ιμνθή ηαζ ηδ δμιή ηςκ 

ιζηνμαθδβήζεςκ. Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ, ςζηυζμ, είπε ημκ ακηίηηοπυ ημο ζε πμθθέξ 

πμθζηζζιζηέξ πενζμπέξ ιεηαλφ αοηχκ ζημ πχνμ ηδξ αζζεδηζηήξ βεκζηυηενα,
491

 πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδ βναθζζηζηή ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή, ηνμθμδμηχκηαξ πμθθαπθά ηαζ ημ 

εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ. Ο Lewis (2001) ζδιεζχκεζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ 

                                                           
484

 αηεθθανίμο, Υ., «Ονζζιέκα ημζπεία ημο Κμζκςκζημφ Παζδζημφ Μοεζζημνήιαημξ», 

Δπζεεχνδζδ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Παηάηδξ, η. 10, 1995, ζζ. 139-140.   
485

 Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Studio 

Press, 2008, ζζ. 91-109.   
486

 Nodelman, P., «Απμηςδζημπμζχκηαξ Δζηυκεξ. Πςξ Λεζημονβμφκ ηα Δζημκμαζαθία», ζημ Hunt, 

P., (Δπζι.), Καηακμχκηαξ ηδ Λμβμηεπκία βζα Παζδζά, Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 2006, ζ. 233.   
487

 Βθ. ακαθοηζηά 1
μ
 Κεθάθαζμ, ζδζαίηενα μζ εκυηδηεξ 1.1.4 έςξ 1.4.  

488
 ζανμπμφθμο, Ρ., 2003, υ.π., ζ. 215. 

489
 Bryant, L., ―Using Humor to Promote Learning in the Classroom‖, Journal of Children in 

Contemporary Society, vol. 20 (1-2), 1989, ζζ. 49-78. Garner, R., ―Humor in Pedagogy: How Ha-

Ha Can Lead to Aha‖, College Teaching, vol. 54 (2), 2006, ζζ. 177-180.    
490

 Doonan, J., Looking at the Pictures in Picturebooks, Thimble Press: 1993, ζ. 7.  
491

 Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄, Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, 1999, 

ζζ. 180-181. 
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ακαδφεδηε ςξ ακάβηδ ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ, απυ 

έκα πμθζηζζιζηυ πθμοναθζζιυ, μ μπμίμξ εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ηδκ ηέπκδ ιε πμζηίθμοξ 

ηνυπμοξ.
 492

 Χζηυζμ, παναηδνεί υηζ μζ ζοββναθείξ πμο έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ γήηδια ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, ζοβηθίκμοκ ζε μνζζιέκα ααζζηά παναηηδνζζηζηά, πμο εκημπίγμκηαζ 

ζηα εζημκμβναθδιέκα αζαθία, υπςξ δ «ζοκεπήξ αιθζζαήηδζδ ηαζ απνμζδζμνζζηία ηςκ 

μνίςκ» (―boundary breaking, indeterminacy‖), δ οπεναμθή (―excess‖), δ πανςδία 

―parody‖ ηαζ δ πανάζηαζδ/ παναζηαηζηυηδηα (―performance‖).
493

   

ε ανηεηά απυ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά ακαθενεήηαιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ,
494

 

εζηζάγμκηαξ ζηζξ εκδμ-ηεζιεκζηέξ θεζημονβίεξ ιε ηζξ μπμίεξ εηθνάγεηαζ δ κεμηενζηυηδηα 

ζε αζαθία βζα ιζηνά παζδζά. ημ πανυκ ηεθάθαζμ, εα ακαθφζμοιε ηζξ ζηναηδβζηέξ αοηέξ 

επεηηείκμκηαξ ηζξ εεςνδηζηέξ ιαξ ακαθμνέξ, ζηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ. Γζυηζ δ ιεθέηδ ημοξ εα ιαξ δζεοημθφκεζ κα ειααεφκμοιε ζηδκ ελέηαζδ 

ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοκεέημοκ ημ πζμφιμν ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, ιε έιθαζδ ζημ ηςιζηυ 

ηςκ παναηηήνςκ.  

Ανπζηά, ακαθένμοιε υηζ ααζζηυ δμιζηυ ζημζπείμ ημο ζφβπνμκμο εζημκμβναθδιέκμο 

παζδζημφ αζαθίμο απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ, «ακαιεζβκφμκηαζ μ θεηηζηυξ ιε ημκ εζημκζζηζηυ 

ηχδζηα ηαζ ιεηαηνέπμοκ ημ παζδζηυ αθήβδια απυ έκα απθυ ηείιεκμ ζε πμθοηνμπζηυ».
495

 Ζ 

πμθοηνμπζηυηδηα ςξ υνμξ, ακαθένεηαζ ζηδ ιίλδ ηαζ ηδ πνήζδ πμθθχκ ηνυπςκ βζα ηδκ 

έηθναζδ ηαζ ηδκ ακαπανάζηαζδ εκυξ πμθζηζζιζημφ πνμσυκημξ ιε πενζζζυηενμοξ ημο εκυξ 

ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ.
496

 φιθςκα ιε ημοξ Kress ηαζ Van Leeuwen (2001), δ 

πμθοηνμπζηυηδηα ζοκίζηαηαζ ζηδ ζοιαμθή πμθθχκ ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ (βναπηυξ θυβμξ, 

εζηυκα, ζπέδζμ, θςημβναθία, ήπμξ, βναιιαημζεζνά, πνχια, ιέβεεμξ ηαζ άθθα) ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ απυδμζδ ημο ηεζιεκζημφ ιδκφιαημξ ηαζ ζηδκ ηεθζηή ηαηακυδζδ ηαζ 

απυθαοζή ημο απυ ημκ ακαβκχζηδ.
497

 Έηζζ, αοηυ πμο δζαηνίκεζ ημ εζημκμβναθδιέκμ 

παζδζηυ αζαθίμ, απυ άθθα πμθοηνμπζηά είδδ ζφιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008), «δεκ 

είκαζ δ απθή πανμοζία ημο εζημκζζηζημφ ηχδζηα δίπθα ζημ θεηηζηυ, αθθά δ φπανλδ εκυξ 

                                                           
492

 Lewis, D., Reading Contemporary Picturebooks. Picturing Text, London & New York: 

Routledge, 2001, ζζ. 88-91.   
493

 .π., ζζ. 94-100.  
494

 Βθ. ζπεηζηά 1.2.4, 1.3.2.1 έςξ 1.3.2.1.2.  
495

 Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: Εοβυξ, 2010, ζ. 11.  
496

  Kress, G., ―Multimodality: Changes to Thinking About Language‖, Quarterly, vol. 34 (2), 

2000, ζζ. 337-340.   
497

 Kress, G., Van Leeuwen, T., Multimodal Discourse: The Models and Media of Contemporary 

Communication. London: Arnold. 2001. 
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αοεεκηζημφ εζημκζζηζημφ ηεζιέκμο πμο ζηέηεηαζ ιε αάζδ ζζμηζιίαξ ηαζ αιμζααίαξ ελάνηδζδξ 

ιε ημ θεηηζηυ».
498

 

Ζ ζπέζδ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ ααζζηχκ ηνμπζημηήηςκ, ηςκ θέλεςκ ηαζ ηςκ εζηυκςκ, 

επζηοβπάκεηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ πθμοναθζζηζηήξ αθήβδζδξ, ιε ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ 

ηδ ιεηάδμζδ ημο ηεζιεκζημφ κμήιαημξ. Έηζζ, δζαιμνθχκεηαζ έκα εονφ θάζια ζπέζεςκ 

ιεηαλφ ημοξ, ηζξ μπμίεξ ακαθφμοιε επυιεκμ ηεθάθαζμ.    

 

 

 3.1.1 Οη ρέζεηο Δηθόλσλ θαη Λέμεσλ ζηελ Αθεγεκαηηθή Γηαδηθαζία  

 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ακαθφζμοιε ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηζξ θέλεζξ ηαζ ηζξ εζηυκεξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ αθδβδιαηζηή δζαδζηαζία. Ζ ζπέζδ πμο δζέπεζ ημοξ δφμ 

ηχδζηεξ δεκ είκαζ απθήξ ζοκενβαζίαξ αθθά μοζζαζηζηήξ αθθδθελάνηδζδξ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ηδξ ζζημνίαξ.
499

  

 Πμζηίθμζ υνμζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα μνίζμοκ ηδ δζα-ηςδζηή
500

 αοηή ζπέζδ. 

οπκά ηονζανπεί δ ιεηαθμνά ημοξ απυ άθθμοξ επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ, εκ πνμηεζιέκς 

ηδξ ιμοζζηήξ ηέπκδξ,
501

 ιε ζημπυ κα μνζζηεί δ ζπέζδ αοηή ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά 

αζαθία. Ο Cech (1983) ηδκ μνίγεζ ςξ κημοέημ (duet).
502

 Οζ Ward ηαζ Fox (1984) οζμεεημφκ 

ημκ υνμ ―contra-punctual‖ ακηίζηζλδ,
503

 εκχ μ Pullman (1989) πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ 

ακηίεεζδ (counterpoint)
504

.  
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―counterpoint‖, ζ. 167.  
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Σμ δζα-ηςδζηυ δμιζηυ ζημζπείμ ηςκ αζαθίςκ αοηχκ, επζαάθθεζ έκα ζοκεπυιεκμ δζάθμβμ 

ακάιεζα ζηζξ δφμ ηνμπζηυηδηεξ ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζα εονεία βηάια ζπέζεςκ ιεηαλφ 

ημοξ, απυ ηδκ πθήνδ ζοιθςκία έςξ ηδκ απυθοηδ δζαθςκία.
505

 

O Nodelman (1988/2009), ιε ζημπυ κα πενζβνάρεζ ηδ ζδιεζμθμβζηή δζαθμνεηζηυηδηα 

ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ, ηςκ θέλεςκ ηαζ ηςκ εζηυκςκ, ηδκ μνίγεζ 

ςξ εζνςκζηή ζπέζδ. Γνάθεζ: «Οζ θέλεζξ ιζθάκε βζα υ,ηζ μζ εζηυκεξ δε δείπκμοκ, εκχ μζ 

εζηυκεξ δείπκμοκ αοηυ πμο μζ θέλεζξ δε θέκε».
 506

 Οζ δφμ ηνμπζηυηδηεξ επζημζκςκμφκ δφμ 

δζαθμνεηζηέξ εηδμπέξ, πανέπμοκ δζαθμνεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ έηζζ «μζ εζηυκεξ 

ηαηαζηναηδβμφκ ηδκ ειπζζημζφκδ ιαξ ζημ κυδια ηςκ θέλεςκ, εκχ μζ θέλεζξ 

ηαηαζηναηδβμφκ ηδκ ειπζζημζφκδ ιαξ ζηα ζημζπεία ηδξ εζηυκαξ».
507

 οκεπχξ, δ εζνςκεία 

πμο πνμηφπηεζ, είκαζ απμηέθεζια ακηζεέζεςκ ηαζ βυκζιςκ ακηζπαναεέζεςκ ιεηαλφ ημοξ. 

Ζ ζοιπθδνςιαηζηυηδηά ημοξ είκαζ γήηδια επίθοζδξ δζαθμνχκ, «Οζ θέλεζξ απυ ιυκεξ ημοξ 

είκαζ ακζανέξ ηαζ μζ εζηυκεξ απμδίδμοκ επζηοπχξ ιζα εκδζαθένμοζα αημθμοεία εκενβεζχκ». 

Οζ εζηυκεξ απμηαθφπημοκ πενζζζυηενα απ‘ υζα θέκε μζ θέλεζξ, δε δζδβμφκηαζ απθά ηδ 

δζηή ημοξ ζζημνία, αθθά θεζημονβμφκ ςξ εζνςκζηυ ζπυθζμ βζα ηζξ θέλεζξ. «Πνμζδίδμοκ έκα 

ηςιζηυ ζημζπείμ ζηζξ θέλεζξ ηαζ ηζξ ηάκμοκ κα θαίκμκηαζ ελαζνεηζηά ακμθμηθήνςηεξ, 

θακενχκμκηαξ ηδ ιζζή αθήεεζα ηαζ θένκμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα ηδκ έθθεζρή ημοξ».
508

  

Οζ θέλεζξ δίδμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ πνμκζηήξ αημθμοείαξ, εκχ μζ εζηυκεξ ιεηαδίδμοκ 

ακηζηεζιεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πχνμ. Ζ θεζημονβία ηςκ εζηυκςκ απμδεζηκφεηαζ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηή ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πενζβναθήξ ηςκ παναηηήνςκ, αθμφ ζοπκά ημ 

θεηηζηυ ηείιεκμ πνμααίκεζ ζε ιζα απθή ακαθμνά βζα ηδκ ειθάκζζδ
509

 ημο ήνςα ηαζ δ 

εζηυκα μθμηθδνχκεζ ηδκ πανμοζίαζή ημο.
510

      

φιθςκα ιε ημκ Nodelman, μζ θέλεζξ ιεηααζαάγμοκ πθδνμθμνίεξ ζημκ ακαβκχζηδ-

εεαηή ηαζ ημκ ςεμφκ κα δζαηδνήζεζ ημ αθέιια ημο ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ, ηα μπμία βίκμκηαζ ακηζθδπηά οπυ ηδκ επίδναζδ ηςκ θέλεςκ. Έηζζ, δ 

εζνςκεία δεκ είκαζ γήηδια επζημζκςκζαημφ πενζεπμιέκμο ιμκάπα, αθθά ηαζ πνυζθδρδξ,  

ηαεχξ μζ εζηυκεξ «ιεηαθένμοκ ιδκφιαηα βζα οζμεέηδζδ δζαθμνεηζηχκ ζηάζεςκ ζε υζμοξ 
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ηζξ ημζηάγμοκ ζημ πθαίζζμ ηάπμζμο δζαθμνεηζημφ ζοβηείιεκμο».
511

 Ζ μπηζηή ηνμπζηυηδηα 

ζημπεφεζ ζηδκ ακηζηεζιεκζηή ιεηάδμζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ, εκχ δ θεηηζηή ζημπεφεζ ζηδκ 

οζμεέηδζδ οπμηεζιεκζηχκ ζηάζεςκ. Έηζζ, δδιζμονβείηαζ ιζα εζνςκζηή απυζηαζδ ιεηαλφ 

ημοξ δ μπμία ςεεί ημκ ακαβκχζηδ κα ζηαεεί ηνζηζηά ηαζ κα ζοβηνίκεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ πμο εζζπνάηηεζ απυ ηζξ δφμ ηνμπζηυηδηεξ.
512

   

Ο Golden (1990), ιε ηνζηήνζμ ημ ααειυ ζδιακηζηυηδηαξ-πανμπήξ πθδνμθμνζχκ ηςκ 

δφμ ηνμπζημηήηςκ ζηδκ αθδβδιαηζηή δζαδζηαζία, επζπεζνεί ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ ζπέζεχκ 

ημοξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε πέκηε ηφπμοξ:
513

 1) Ζ ζπέζδ εζηυκαξ-ηεζιέκμο είκαζ ζοιιεηνζηή 

(symmetrical). 2) Σμ ηείιεκμ επαθίεηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ βζα δζεοηνζκήζεζξ. 3) Ζ 

εζημκμβνάθδζδ επαολάκεζ (enhances) ημ ηεζιεκζηυ ιήκοια ηδξ θεηηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ. 4) 

Σμ ηείιεκμ δζαδναιαηίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ ζηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ, δ 

εζημκμβνάθδζδ είκαζ επζθεηηζηή. 5) Ζ εζημκμβνάθδζδ δζαδναιαηίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ 

ζηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ, ημ ηείιεκμ είκαζ επζθεηηζηυ.
514

 Ζ ηαλζκυιδζδ ημο 

Golden, (ιε έιθαζδ ζηδκ 3) ηαζ 4) ηαηδβμνία) εεςνήεδηε υηζ απθμπμζεί ηζξ θεζημονβίεξ 

ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ απυ ιεηαβεκέζηενμοξ ιεθεηδηέξ,
515

 δζυηζ πνήγεζ ειπθμοηζζιμφ  

επζπθέμκ ηαηδβμνζχκ ηαζ οπμ-ηαηδβμνζχκ, πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί ηαζ κα ακαδεζπεεί 

ημ εονφ ηαζ πμζηίθμ θάζια ζπέζεςκ, πμο δζέπεζ ηζξ εζηυκεξ ηαζ ηζξ θέλεζξ ηςκ 

εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ.   

Ο Sipe (1998) επζδζχηεζ κα πενζβνάρεζ ημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ 

ελεηάγμκηαξ ημ γήηδια απυ ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ πνυζθδρδξ, ζοβηεηνζιέκα, υπςξ 

ζδιεζχκεζ μ ίδζμξ, «ηζ ζοιααίκεζ ιέζα ζημ ιοαθυ ηςκ ακαβκςζηχκ». ε ιζα ζδιεζμθμβζηή 

πνμζέββζζδ ημο εζημκμβναθδιέκμο αζαθίμο, πενζβνάθεζ ηδ δοαδζηή ζπέζδ εζηυκαξ-

ηείιεκμο ιε ημκ υνμ ―transmediation‖.
516

 Ζ ηαηαζηεοή ημο κμήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ 

ημ απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ ηδξ ζοκένβεζαξ (synergy) ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. Ο Sipe 

πζζηεφεζ υηζ, δ ακάβκςζδ ηςκ ζεθίδςκ ηαζ ηα κμήιαηα πμο πανάβμκηαζ απυ αοηέξ 

θεζημονβμφκ ζςνεοηζηά, ζε ιζα ζοκεπή δζαδζηαζία αθμιμζχζεςκ (accommodation) ηαζ 

ζοιιμνθχζεςκ (assimilation) ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο αζαθίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 
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ζδιεζχκεζ υηζ, δ ηνμπζηυηδηα πμο εα ακαβκςζηεί πνχηδ, πανάβεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

κυδια, δ ακάβκςζδ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ πμο έπεηαζ, πανάβεζ κέεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ 

εκζζπφμοκ ή ηνμπμπμζμφκ ηα πνμδβμφιεκα βκςζηζηά (κμδιαηζηά) ζπήιαηα
517

 -ηδξ ζηέρδξ 

ημο ιζηνμφ ακαβκχζηδ. Έηζζ, μζ θέλεζξ ηαεμνίγμοκ ημ κυδια ηςκ εζηυκςκ ηαζ ημ 

ακηίζηνμθμ. ε ιζα ζοκεπή επζημζκςκζαηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ ζοκαθθαβή πθδνμθμνζχκ, 

μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ ζηδκ ηάεε δζαδμπή ηςκ ζεθίδςκ πμο αημθμοεεί, παθζκδνμιεί ζηζξ 

θέλεζξ ηαζ ηζξ εζηυκεξ ηνμπμπμζχκηαξ ζοκεπχξ ημ ηεζιεκζηυ κυδια, ιέπνζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ ακαβκςζηζηήξ δζαδνμιήξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, μ Sipe πζζηεφεζ υηζ 

ηάεε επυιεκδ ακάβκςζδ ημο ίδζμο εζημκμβναθδιέκμο αζαθίμο έπεζ πάκημηε ηάηζ 

ηαζκμφνζμ κα πνμζθένεζ.
518

       

H Kümmerling-Meibauer (1999) ααζζγυιεκδ ζηζξ απυρεζξ ημο Nodelman βζα ηδκ 

εζνςκεία, ακαθένεζ ηέζζενζξ πηοπέξ ηδξ εζνςκζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ηεζιέκμο ηαζ ηςκ 

εζηυκςκ: (1) Σμ ζδιαζζμθμβζηυ πάζια (semantic gap), ζηo μπμίo θείπεζ ζδιακηζηή 

πθδνμθμνία απυ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ πμο πανέπεηαζ απυ ηζξ εζηυκεξ. (2) Σδκ ακηίεεζδ ζημ 

ηαθθζηεπκζηυ φθμξ (contrast in artistic style). ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζοπκά ημ ηείιεκμ είκαζ 

ακζανυ ηαζ ημζκυηοπμ αθθά ζοκμδεφεηαζ απυ εκδζαθένμοζεξ ηαζ πζμοιμνζζηζηέξ εζηυκεξ. 

(3) Σδκ αθθαβή ζηδκ μπηζηή βςκία (change in point of view), υπμο ημ ηείιεκμ 

πανμοζζάγεζ ιζα ηαηάζηαζδ απυ ιία μπηζηή βςκία ηαζ ηδκ μπηζηή βςκία εκυξ άθθμο 

παναηηήνα ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ (4) ηδ δζαδμπζηή δμιή (sequential structure), δ 

επακάθδρδ ηαζ μ παναθθδθζζιυξ ζηα επεζζυδζα, ηαεχξ ημ αζαθίμ ελεθίζζεηαζ,  αμδεά 

ημοξ ακαβκχζηεξ – αηυιδ ηαζ ημοξ ανηεηά κέμοξ ακαβκχζηεξ -  κα ακηζθδθεμφκ ηδκ 

εζνςκζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ηείιεκμ ηαζ ηζξ εζηυκεξ.
519

    

Μία αηυιδ ηαηδβμνζμπμίδζδ είκαζ αοηή ηδξ Agosto (1999).
520

 Ζ ίδζα δζαηνίκεζ δφμ 

εζδχκ ζπέζεζξ εζηυκςκ-θέλεςκ ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία. ηδ ιία ηαηδβμνία 

ακήημοκ ζζημνίεξ ζηζξ μπμίεξ ημ θεηηζηυ ηαζ μπηζηυ ηείιεκμ αθδβμφκηαζ ηδκ ίδζα ζζημνία 

ηαοηυπνμκα (parallel storytelling). ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία ακήημοκ εηείκεξ μζ ζζημνίεξ 

υπμο θέλεζξ ηαζ εζηυκεξ αθθδθελανηχκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ δζήβδζδ ηδξ ζζημνίαξ 

                                                           
517

 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 32.  
518

 Sipe, L., ―How Picture Books Work: A Semantically Framed Theory of Text-Picture 

Relationships‖, Children‟s Literature in Education, vol. 29 (2), 1998, ζζ. 97-108.    
519

 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.  
520

 Agosto, D., ―One and Inseparable: Interdependent Storytelling in Picturebooks‖, Children‟s 
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ημοξ (interdependent tales) ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ Agosto είκαζ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ.
521

 Σα 

―interdependent tales‖ δζαπςνίγμκηαζ ζε δφμ εονφηενεξ ηαηδβμνίεξ, ηδ ιζα μκμιάγεζ 

―augmentation‖ ηαζ ηδκ άθθδ―contradiction‖. Ζ πνχηδ ααζζηή ηαηδβμνία ηδξ αφλδζδξ 

(augmentation) ανίζηεζ εθανιμβή ζε ηείιεκα υπμο δ ιία ηνμπζηυηδηα ζοιπθδνχκεζ ηαζ 

επεηηείκεζ ημ αθδβδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ άθθδξ ηαζ δζαεέηεζ ηζξ ελήξ οπμηαηδβμνίεξ: 

εζνςκεία (irony), πζμφιμν (humor), βκςζημπμίδζδ-(ζηεκή ζπέζδ θυβμο-εζηυκαξ πμο 

ιπμνεί ηαηά πνμέηηαζδ κα οπμκμεί ελμζηείςζδ) (intimation), θακηαζηζηή ακαπανάζηαζδ 

(fantastic representation), ιεηαιυνθςζδ ή ιεηαζπδιαηζζιυξ (transformation).
522

 Ζ 

δεφηενδ ααζζηή ηαηδβμνία ηδξ ακηίθαζδξ (contradiction) ζφιθςκα ιε ηδκ Agosto, υπςξ 

πνμδίδεζ ηαζ δ μκμιαζία ημο  υνμο πμο έπεζ επζθέλεζ, απμζημπεί κα μνμεεηήζεζ ηζξ 

ζπέζεζξ εζηυκςκ-ηεζιέκςκ πμο θένμοκ ακηζθαηζηά ιδκφιαηα (βζα πανάδεζβια μζ θέλεζξ 

πενζβνάθμοκ ιζα δθζυθμοζηδ ιένα, εκχ μζ εζηυκεξ ιζα ανμπενή). Οζ οπμηαηδβμνίεξ ηδξ 

ακηίθαζδξ (contradiction) είκαζ: εζνςκεία (irony), πζμφιμν (humor), απμηάθορδ 

(disclosure), αφλδζδ (augmentation).
523

 ημπυξ ηδξ ζοββναθέςξ είκαζ ιέζα απυ ηδκ 

ηαλζκυιδζδ αοηή κα απμδχζεζ ηαζ κα πενζβνάρεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ζοκεεηυηδηα 

ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ. Χζηυζμ, ηαηαθήβεζ ζε ιζα ―δαζδαθχδδ‖ ηαζ ιάθθμκ ―αζκζβιαηζηή‖ 

δζάηνζζδ,
524

 εκχ αιθζζαδηήεδηε ημ επζπείνδια βζα ηδκ πανάθθδθδ ηαζ ηαοηυπνμκδ 

αθήβδζδ (parallel storytelling) πμο ιπμνεί κα επζηεθμφκ μζ δφμ ηνμπζηυηδηεξ. Γζυηζ, υπςξ 

ζδιεζχκεζ μ Sipe, (2012) υζμ ηαζ κα ζοβηθίκεζ δ πζζηυηδηα ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ 

ιεηαλφ ημοξ, πνυηεζηαζ βζα δφμ δζαθμνεηζηά ζδιεζμθμβζηά ζοζηήιαηα ηα μπμία 

δζαεέημοκ πνμθακείξ δζαθμνέξ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ επζημζκςκμφκ ηα 

ιδκφιαηά ημοξ.
525

   

Ο Lewis (2001) ζπμθζάγεζ ηδ θφζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ιε ηζξ 

ζδζυηδηεξ δζπθήξ ηαηαβςβήξ/ηαηεφεοκζδξ (double orientation), πμθοζοζηδιζηυ 

(polysystemy) ηαζ interanimation, ιε ζημπυ κα πενζβνάρεζ ηδκ αθθδθεπζδναζηζηή ζπέζδ 

ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ ηαζ ημ ααειυ ζημκ μπμίμ ημ έκα μνίγεζ, ηζκεζημπμζεί, 

ζοκαεπζημκίγεζ ηαζ δίδεζ γςή ζημ άθθμ ςξ ακαπυζηαηδ εκυηδηα. Ζ πνμζπάεεζα 
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 .π., ζ. 267. 
522

 .π.,   ζζ. 269-270. Σμ πανάδεζβια είκαζ απυ ημ άνενμ ηδξ ζ. 275. Σδκ απυδμζδ ηςκ υνςκ ζηα 

εθθδκζηά πήνα απυ ηδκ Κμογέθδ, Υ., Κείιεκμ ηαζ Δζηυκα: Σμ Παζπκίδζ ηςκ Απμζηάζεςκ. Ζ 

Δζημκμβνάθδζδ ηςκ Βζαθίςκ ηδξ Π. . Γέθηα, Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, πμθή Ακενςπζζηζηχκ 

Δπζζηδιχκ,  Δπζζηδιχκ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ ηαζ ημο Δηπαζδεοηζημφ πεδζαζιμφ, 

Πακεπζζηήιζμ Αζβαίμο, Ρυδμξ: 2005, ζ. 42. 
523

  .π., ζζ. 275-276. 
524

 Lewis, D., 2001, υ.π., ζ. 41.  
525

 Sipe, L., 2012, υ.π., ζ. 15 
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ακαγήηδζδξ ζημζπείςκ ιε ζημπυ ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ ζπέζεςκ ημοξ, μδδβεί ζημ 

ζοιπέναζια υηζ μζ θέλεζξ πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ ημ κυδιά ημοξ, ζηδνίγμκηαζ ζε έκα 

ζοιααηζηυ ζδιεζμθμβζηυ ζφζηδια ηακυκςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ, δ μπμία 

επζδέπεηαζ πμθθαπθέξ ενιδκείεξ.
526

 Έηζζ, ελεηάγμκηαξ ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ 

δζαπζζηχκεηαζ έκαξ εββεκήξ δοκαιζζιυξ πμο επζηνέπεζ ζε έκα εονφ θάζια ζπέζεςκ κα 

λεδζπθςεεί ακάιεζά ημοξ.
527

 Χζηυζμ, δδθχκεζ επζθοθαηηζηυξ ζε μπμζαδήπμηε ιμνθή 

ηαλζκυιδζδξ ηςκ ζπέζεςκ -θέλεςκ ηαζ εζηυκςκ- δζυηζ ημ εηάζημηε εζημκμβναθδιέκμ 

παζδζηυ αζαθίμ είκαζ ιμκαδζηυ ηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ δζαεέημοκ ιζα αλζμεαφιαζηδ πμζηζθία 

βζα ηδ δοκαιζηή ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ, βεβμκυξ πμο οπμαζαάγεζ ηδκ ηαλζκυιδζή ημοξ ζε 

μνζμεεηδιέκεξ ηαηδβμνίεξ.
528

         

Οζ Nikolajeva ηαζ Scott (2001) δζαπζζηχκμοκ ιζα εονεία βηάια ηοπμθμβζηχκ ζπέζεςκ 

ηυζμ πμζμηζηήξ υζμ ηαζ πμζμηζηήξ δζάηνζζδξ. ημπυξ ημοξ είκαζ ημ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ 

πμο πενζβνάθμοκ κα επζηνέπεζ κα ακαδεζπεεί δ πμζηζθία ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ ηαζ κα 

θεζημονβήζεζ ςξ εοέθζηημ ενβαθείμ ελέηαζδξ ηςκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ηςκ 

εζημκμ-ηεζιέκςκ, ςξ δζεεκήξ ιεηαβθχζζα ηαζ ενβαθείμ ιεθέηδξ ηςκ ζπεηζηχκ 

θεζημονβζχκ.
529

 ηδκ πμζμηζηή ηαλζκυιδζδ δζαιμνθχκεηαζ έκα δίπμθμ ζπέζεςκ υπμο ημκ 

έκακ πυθμ ηαηαθαιαάκμοκ ηείιεκα αθδβδιαηζηά πςνίξ εζηυκεξ (πεγά ηείιεκα, πμζήιαηα, 

θελζηά) ηαζ ημκ ακηίεεημ πυθμ ιδ αθδβδιαηζηά αζαθία πςνίξ ηείιεκμ (wordless books). 

ηδκ πμζμηζηή ηαλζκυιδζδ μζ ζπέζεζξ ηοιαίκμκηαζ ζε έκακ μνζγυκηζμ άλμκα, υπμο ζημ έκα 

άηνμ ζδιεζχκεηαζ δ απυθοηδ ζοιιεηνία (symmetry), ηαεχξ παναηδνείηαζ ζοιθςκία 

(consonant ή congruency) ακάιεζα ζε θέλεζξ ηαζ εζηυκεξ ηαζ ιζα ζζμδοκαιία ζηζξ 

ηνμπζηυηδηεξ (two mutually redundant narratives) ιε ηνζηήνζμ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ 

αθδβδιαηζηή δζαδζηαζία.
530

 ημ άθθμ άηνμ εκημπίγεηαζ δ πθήνδξ δζαθςκία υπμο 

παναηδνείηαζ ακηίεεζδ (counterpoint) ζε αοηά πμο θέβμκηαζ ζημ ηείιεκμ ηαζ ζε υζα 

εζημκμβναθμφκηαζ ή ηαζ ημ ακηίζηνμθμ
531

. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζδζαίηενα επζηδδεοιέκδ 

ηαηδβμνία, ζηδκ μπμία ηα αζαθία πμο εκηάζζμκηαζ απαζημφκ ανηεηά ακεπηοβιέκεξ 
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 Γζα ημ θυβμ αοηυ βίκεηαζ θυβμξ πενζζζυηενμ βζα ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ 

ηαζ θζβυηενμ βζα ακηζηεζιεκζηή ζδζυηδηα ημο αζαθίμο. Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 32.  
527

 Lewis, D., 2001, υ.π., ζζ. 38-44, 68-75. 
528

  .π., ζ. 44. 
529

 Nikolajeva, M., Scott, C., 2001, υ.π., ζ. 6.  
530

 Καη‘ επέηηαζδ πνμηφπηεζ ηαζ δ ανιμκζηή ζπέζδ (harmony) ζε απυδμζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ 

ζπέζεςκ ακάιεζα ζηζξ δφμ ηνμπζηυηδηεξ. Ζ ανιμκία ιαξ πθδνμθμνεί μ Sipe (2012), απμηεθεί 

ιεηαθμνά απυ ημ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ επζζηήιδξ. Sipe, L., υ.π., 2012, ζ. 6.    
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  Χζηυζμ, μζ ζοββναθείξ επζζδιαίκμοκ υηζ είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζμ (ακ υπζ απίεακμ) μζ θέλεζξ 

ηαζ μζ εζηυκεξ κα ανίζημκηαζ ζε απυθοηδ ζοιιεηνία ή ζε απυθοηδ ακηίεεζδ ιεηαλφ ημοξ. 

Nikolajeva, M., Scott, C., ―The Dynamics of Picturebook Communication‖, Children‟s Literature 

in Education, vol. 31 (4), 2000, ζζ. 225-239.  
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ακηζθδπηζηέξ ζηακυηδηεξ απμηςδζημπμίδζδξ απυ ηδκ πθεονά ημο ακαβκχζηδ-εεαηή
532

 ή 

ηδ ζοιιεημπζηή ακάβκςζδ ηςκ εκδθίηςκ (dual audience)
533

. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγμοκ μζ εκδζάιεζεξ ζπέζεζξ ηςκ εζημκμ-ηεζιέκςκ (icono-text) ιεηαλφ ηςκ δφμ 

παναπάκς αηναίςκ εέζεςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, αοηή ηδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ ζπέζδξ 

(complementary) υπμο εζηυκα ηαζ ηείιεκμ ζε ιία δζαθεηηζηή επζημζκςκία 

«αθθδθμζοιπθδνχκμοκ ηα ηεκά ημοξ». Δπίζδξ, δ ηαηδβμνία ηδξ επέηηαζδξ (expanding) ή 

επαφλδζδξ/εκίζποζδξ (enhancing), υπμο δ μπηζηή αθήβδζδ οπμζηδνίγεζ ηδ θεηηζηή ηαζ δ 

ηεζιεκζηή αθήβδζδ ελανηάηαζ απυ ηδκ εζημκζηή (ακαθμνζηά ιε ημ ααειυ πνυηεζηαζ βζα, 

εθάπζζηδ minimal enhancement, ορδθή/ζδιακηζηή significant enhancement).
534

  

Ακαθοηζηυηενα, βζα ηδκ πανάιεηνμ ηδξ ακηίεεζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ Nikolajeva ηαζ 

Scott πνυηεζηαζ βζα ιία ηεπκζηή δ μπμία δζεβείνεζ ηδ ζημπαζηζηή δζάεεζδ ημο ακαβκχζηδ-

εεαηή, θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ ακαηνέπεζ ημοξ ζοιααημφξ ηνυπμοξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηεζιέκμο-εζηυκαξ-παζδζμφ, ζε ιία ζπέζδ αθεκυξ ακηζεέζεςκ
535

 αθεηένμο 

ζοκένβεζαξ (synergy) ζηδκ ηθζιάηςζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζηδκ ηεθζηή ζφκεεζδ ηδξ 

ζζημνίαξ.
536

 Πανυθμ πμο δ παναπάκς ηαηδβμνζμπμίδζδ είκαζ ζδζαίηενα αθαζνεηζηή (δζυηζ 

μζ πμζηζθίεξ ηςκ ζπέζεςκ εζηυκςκ-ηεζιέκςκ θεζημονβμφκ πζμ ζφκεεηα ζημ ζοκμθζηυ 

πενζεπυιεκμ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ),
537

 εκημφημζξ δ πανάιεηνμξ ηδξ ακηίεεζδξ 

παναηδνείηαζ ζε ιία ζεζνά πνμζδζμνζζιέκςκ ηεζιεκζηχκ ηαζ παναηείιεκςκ ζδιείςκ:
538

 

α) ημ αηνμαηήνζμ (counterpoint in address, audience), ζηδκ ηεζιεκζηή ηαζ μπηζηή 

αθήβδζδ δζαπζζηχκμκηαζ ζδιακηζηά «ηεκά», ηα μπμία ηα ακαβκςζηζηά ημζκά ηςκ 

πναβιαηζηχκ ακαβκςζηχκ είηε ηςκ εκδθίηςκ είηε ηςκ παζδζχκ είκαζ εθεφεενα κα ηα 

ζοιπθδνχζμοκ ιε ηα δζηά ημοξ οπμηεζιεκζηά ηνζηήνζα.  

α) ημ ζηοθ (counterpoint in style), πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακηίθαζδ (contradiction) πμο 

παναηδνείηαζ ζε αοηά πμο βνάθμκηαζ ζηδκ ηεζιεκζηή αθήβδζδ ηαζ ζε αοηά πμο 

εζημκμβναθμφκηαζ ή ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Ζ ζπέζδ αοηή θεζημονβεί εζνςκζηά, ηαεχξ 

δζαπζζηχκεηαζ ιία αζοιααηυηδηα. Οζ δζπμθζηέξ ζπέζεζξ ιπμνεί κα είκαζ βζα πανάδεζβια 

ζμαανυ/πζμοιμνζζηζηυ, νμιακηζηυ/νεαθζζηζηυ, ζζημνζηυ/ακαπνμκζζηζηυ, ηαθθζηεπκζηυ/θασηυ. 
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533

 .π., ζζ. 21-23. Δπίζδξ αθ. ζπεηζηά Bullen, E., Nichols, S., ―Dual Audiences, Double 

Pedagogies: Representing Family Literacy as Parental Work in Picture Books‖, Children‟s 

Literature in Education, vol. 42, 2011, ζζ. 213-225.  
534

 .π., ζζ. 17-24.  
535

 .π., ζζ. 23-24  
536

 Sipe, L., ―How Picture Books Work: A Semantically Framed Theory of Text-Picture 

Relationships‖, Children‟s Literature in Education, vol. 29 (2), 1998, ζζ. 97-108.    
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 Nikolajeva, M., Scott, C., υ.π., ζ. 11.  
538

 .π., ζζ. 24-26.  
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Ζ θεζημονβία αοηή, επζηοβπάκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008), «ιε ηδκ 

οζμεέηδζδ δζαθμνεηζημφ φθμοξ ζημ θεηηζηυ ηαζ μπηζηυ ηείιεκμ [….] οπκά δ ηςιζηή ζηα 

υνζα ημο βηνμηέζημο, εζημκμβνάθδζδ εάκ ζοκμδεφεζ αηυιδ ηαζ έκα πθδνμθμνζαηυ θεηηζηυ 

ηείιεκμ, ηαημνεχκεζ κα αθθάγεζ εκηεθχξ ημ βεκζηυηενμ φθμξ ημο αζαθίμο».
539

                                                     

β) ημ είδμξ/ηνμπζηυηδηα (counterpoint in genre or modality), ημ ηείιεκμ αθδβείηαζ 

νεαθζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ οπμζηάπηεζ ηδκ αθδεμθάκεζά ημο ιε 

θακηαζηζηέξ, μκεζνζηέξ εζηυκεξ. Σμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ, βέκμξ δζα-

εζδμθμβζηυ, δέπεηαζ ηαζ αθμιμζχκεζ πμζηίθα θμβμηεπκζηά είδδ, εκχ παναηδνείηαζ ιζα δζα-

ιεζζηή ακηαθθαβή ηαεχξ οζμεεηεί ηάζεζξ ηαζ ζημζπεία απυ δζαθμνεηζηά ιέζα 

(ηζκδιαημβνάθμ, ηδθευναζδ, εέαηνμ, δζαδίηηομ, η.ά). Οζ θεζημονβίεξ αοηέξ ζοπκά 

δζαιμνθχκμοκ ιζα πανςδζαηή δζάεεζδ
540

 ηαζ θεζημονβμφκ ςξ ζοβηείιεκμ ζηδκ ηεθζηή 

κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ.
541

    

δ) ηδκ ακηζζημζπία/ακηζπανααμθή (counterpoint in juxtaposition), πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ιμνθή ακηίεεζδξ πμο ζοκακηάηαζ ζηα κεμηενζηά αθδβήιαηα, υπμο ζε ιζα ζζημνία ημο 

θεηηζημφ ηεζιέκμο ακηζζημζπμφκ δφμ πανάθθδθεξ εζημκμβναθήζεζξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ ζφθθδρδξ (syllepsis).
542

  

ε) ηδκ μπηζηή (perspective), πνυηεζηαζ βζα ηδκ αθδβδιαημθμβζηή δζάηνζζδ ακάιεζα 

ζε αοηυκ πμο «ιζθάεζ» ηαζ αοηυκ πμο «αθέπεζ». φιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ θέλεςκ κα 

«πενζβνάθμοκ» ηαζ ηςκ εζηυκςκ κα «δείπκμοκ». Ζ έκκμζα ηδξ μπηζηήξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

Nikolajeva ηαζ Scott, δεκ πενζμνίγεηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ εζηίαζδξ, αθθά 

επεηηείκεηαζ ζηδκ ζδεμθμβζηή ακηίθαζδ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ 

ιεηαλφ ημοξ.  

ζη) ηδκ παναηηδνμθυβδζδ/παναηηήνεξ (characterization), ηάπμζμζ παναηηήνεξ 

ιπμνεί κα ιδκ ειθακίγμκηαζ ηαευθμο ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ ηαζ κα οπάνπμοκ ιυκμ ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ. Δπίζδξ, δ ακηίθαζδ, ςξ έθθεζρδ πζζηυηδηαξ ιπμνεί κα εκημπίγεηαζ ηαζ 

ζηδκ αζοιθςκία ακάιεζα ζε υζα θέβμκηαζ ζημ ηείιεκμ ηαζ ζε αοηά πμο απεζημκίγμκηαζ 

βζα ημοξ παναηηήνεξ. 

γ) ηδ ιεηαιοεμπθαζία (metafictive narrative). Οζ θέλεζξ πανάβμοκ κμήιαηα ηα μπμία 

δεκ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ εζηαζηζηά θεζημονβχκηαξ ηςιζηά άθθμηε ζε επίπεδμ 

πναβιαημθμβίαξ ηαζ άθθμηε ζε επίπεδμ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Γζα 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 29.  
540

 Βθ. ζπεηζηά 1.2.4. ιε έιθαζδ ζηζξ ακαθμνέξ βζα ηδκ Beckett, S., ―Parodic Play with Paintings 

in Picture Books‖, Children‟s Literature, vol. 29, 2001, ζζ. 175-176.    
541

 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 292.   
542

 Σδκ απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήνα απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 30. 
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πανάδεζβια, ―ζηνυββοθα ηεηνάβςκα‖,‖ πνάζζκεξ άπνςιεξ θέλεζξ‖.
543

 Δπίζδξ, δ 

πενίπηςζδ ηδξ «μπηζηήξ ιεηαθμνάξ» ιε ηδ ιμνθή μπηζημ-νδιαηζηχκ-παίβκζςκ, ηα μπμία 

εκημπίγμκηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, αθθά ηαζ ζημ παναηείιεκμ πενζαάθθμκ ημο 

εζημκμβναθδιέκμο αζαθίμο.
544

  

δ) ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ (counterpoint in space and time). Ζ ακηίεεζδ ζηδκ 

ηαηδβμνία αοηή επαθίεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ θέλεςκ κα πενζβνάθμοκ, εηθνάγμκηαξ 

πνμκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζηζξ εζηυκεξ κα δείπκμοκ, δδιζμονβχκηαξ ημπία, απμδίδμκηαξ μπηζηά 

ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ.         

Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο πνμηείκμοκ μζ Nikolajeva ηαζ Scott, είκαζ ιζα ηαλζκυιδζδ ηςκ 

δοκαιζηχκ ζπέζεςκ πμο ειθακίγμοκ ηα εζημκμ-ηείιεκα ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ. Ζ πνμηεζκυιεκδ ηοπμθμβία επζηνέπεζ ηδ δζάηνζζδ 

ηςκ πμζηζθυιμνθςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ημοξ ιε ζημπυ ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ελέηαζή ημοξ. 

Χζηυζμ, βζα ημ θυβμ υηζ ειθακίγμκηαζ ζε ιζα πμθθαπθυηδηα εηδμπχκ ηαζ ζοκδοαζιχκ, 

ζοπκά μζ ηφπμζ πμο πνμηείκμοκ δζεζζδφμοκ μ έκαξ ιέζα ζημκ άθθμ πςθαίκμκηαξ ηα υνζα 

δζάηνζζδξ ιεηαλφ ημοξ.
545

 Ο θυβμξ μθείθεηαζ, αθεκυξ ζηδ νεοζηή, εοέθζηηδ, 

πμθοζοθθεηηζηή ηαζ ακμιμζμβεκή θφζδ ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο 

αθεηένμο ζηδκ έθθεζρδ ζηαεενήξ ζπέζδξ εζηυκαξ-ηεζιέκμο ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο 

αζαθίμο, χζηε κα βίκεηαζ θυβμξ βζα εειεθζχδεζξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ.
546

   

Ο Nodelman (2003) οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ είκαζ ανηεηά πεπεζζιέκμξ βζα ηδκ 

ακαβηαζυηδηα ηαζ ηδ πνδζηζηυηδηα ηάπμζαξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ ζπέζεςκ ζοκενβαζίαξ ηςκ 

δφμ ηνμπζημηήηςκ. Χζηυζμ, εεςνεί υηζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο πνμηείκμοκ μζ Nikolajeva 

ηαζ Scott (2001), εκδείηκοηαζ ςξ ενβαθείμ ελέηαζδξ ηςκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ 

εζηυκςκ/θέλεςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία. Δπίζδξ, 

πνμζθένεηαζ ςξ ενβαθείμ ελέηαζδξ ηςκ πμζηίθςκ ζπέζεςκ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ 

αμδεά ζηδ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ, ιε απμηέθεζια κα 

απμθεφβμκηαζ δζαζηνεαθςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζοιπενάζιαηα.
547

      

Ζ Γζακκζημπμφθμο (2008) ελδβεί υηζ, «ζε έκα είδμξ πμο απμδεδεζβιέκα απεπεάκεηαζ 

ηάεε ηακμκζηυηδηα, είκαζ θοζζηυ κα οπάνπεζ ιζα εονεία βηάια αζαθίςκ πμο ακηζζηέηεηαζ 

                                                           
543

 Σα παναδείβιαηα είκαζ απυ ημ αζαθίμ ηςκ Nikolajeva, M., Scott, C., 2001, υ.π., ζ. 25. 
544

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «ηακ δ Δζηυκα ζοκακηά ηδ Λέλδ: ‗Οπηζημ – Λεηηζηά Παίβκζα‘ ζηδ 

Μμνθή ηςκ Γναπηχκ Κεζιέκςκ», ζημ Γηυαανδξ, Υν., Βναηζάθδξ, Κ., Καιπμονμπμφθμο, Μ., 

(Δπζι.), Δπζζηήιδ ηαζ Σέπκδ – Γζεπζζηδιμκζηέξ Πνμζεββίζεζξ, Αεήκα: Αηναπυξ, 2004, ζζ. 71-79. 
545

 Nikolajeva, M., Scott, C., 2000, υ.π., ζ. 226. Nikolajeva, M., Scott, C., 2001, υ.π., ζ. 12. 
546

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 32.   
547

 Nodelman, P., ―How, But Not What or Why‖, Children‟s Literature, vol. 31, 2003, ζζ. 192-

200.  
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ζεεκανά ζε υθεξ ηζξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ. Γζ‟ αοηυ εηθνάζηδηακ δζαθςκίεξ υπζ ηυζμ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ υζμ ιε ηδ δοκαηυηδηα ή αηυιδ ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα 

πανυιμζςκ εβπεζνδιάηςκ».
548

 

Ο Sipe (2012) βνάθεζ βζα ηζξ εκ θυβς ηαλζκμιήζεζξ, υηζ θςηίγμοκ ηαζ δζαηνίκμοκ ηζξ 

πμζηζθίεξ ηςκ ζπέζεςκ πμο δζέπμοκ ηα δφμ ζδιεζμθμβζηά ζοζηήιαηα, δζεοημθφκμκηαξ 

έηζζ ηδ βκςνζιία ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ζπέζεςκ ημοξ.
 

549
 Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ βζα ιζα μθμηθδνςιέκδ ηαζ πμθφπθεονδ δζενεφκδζδ εα 

πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ δ εέζδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ/εεαηή.
550

            

ημ ηεθάθαζμ αοηυ επζδζχλαιε κα ακαθφζμοιε ηζξ δζάθμνεξ ζπέζεζξ «δζεπίδναζδξ» 

εζηυκςκ-ηεζιέκςκ ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία, ιε ζημπυ κα ακαδείλμοιε 

αθεκυξ ηζξ πμζηζθίεξ ημοξ αθεηένμο κα ηαηακμήζμοιε ημοξ ιδπακζζιμφξ ηαηαζηεοήξ ηδξ 

ζζημνίαξ, ςξ πνμσυκ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ. Οζ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ζηζξ 

μπμίεξ ακαθενεήηαιε (ιε έιθαζδ ζε αοηέξ ηςκ Nikolajeva ηαζ Scott, 2001) πνμζθένμοκ 

ιία ενιδκεοηζηή δοκαηυηδηα ηαζ δ ιεθέηδ ημοξ ιαξ επζηνέπεζ κα ειααεφκμοιε ζηδκ 

ελέηαζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ ηδξ δζαηνζαήξ ιαξ. ηδ ζοκέπεζα εα 

δζεονφκμοιε ηδκ ακάθοζδ ημο ααζζημφ πθαζζίμο ζοκένβεζαξ εζηυκςκ ηαζ θέλεςκ, 

ειααεφκμκηαξ ζημ ζδιεζμθμβζηυ οπμ-ζφζηδια ηακυκςκ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ ηςδίηςκ 

ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ. 

 

 

3.2 Υηνύκνξ θαη Δηθνλνγξάθεζε ζην ύγρξνλν Δηθνλνγξαθεκέλν 

Παηδηθό Βηβιίν 

 

φιθςκα ιε υζα ακαθφζαιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ζημ εζημκμβναθδιέκμ 

παζδζηυ αζαθίμ ιε ηζξ ιεηαιμκηένκεξ επζννμέξ πμο δέπεηαζ ηνμπμπμζείηαζ ηαζ δ 

εζημκμβνάθδζδ, ηυζμ ςξ εζηυκα υζμ ηαζ ςξ ιμνθή βναπημφ ηεζιέκμο ηαεχξ απμηηά υθμ 

ηαζ πζμ αανφκμοζα ζδιαζία ζηδ ιεηααίααζδ ηςκ αθδβδιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Καζ εκχ 

ηα ιζηνά παζδζά ακηαπμηνίκμκηαζ ηαθφηενα ζηζξ εζηυκεξ πανά ζηζξ θέλεζξ, δ απυδμζδ ηςκ 

βναπηχκ ηεζιέκςκ ελεθίζζεηαζ ηαζ πμθθαπθαζζάγεζ ηζξ εηθναζηζηέξ ημοξ δοκαηυηδηεξ 
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 .π., ζ. 31. 
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 Sipe, L., 2012, υ.π., ζζ. 5,12.   
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 Βθ. ζπεηζηά Sipe, L., 1998, υ.π., ζζ. 97-108. Sipe, L., ―Young Children‘s Visual Meaning – 

Making in Response to Picturebooks‖ ζημ James, F., Shirley, B., Lapp, D., (eds.), Handbook of 

Research in Teaching Literacy Through the Visual and Communicative Arts, Vol. II, New York: 

Lawrence Erlbaum, 2008, ζζ. 381-392. 
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ιεηαδίδμκηαξ ηα ιδκφιαηά ημοξ πμθοηνμπζηά. ημ πθαίζζμ αοηυ ηα πζμοιμνζζηζηά 

ιδκφιαηα, πμο απαζπμθμφκ ηδκ ελέηαζή ιαξ, απμηημφκ ιζα άθθδ επζημζκςκζαηή 

δζάζηαζδ πζμ ζφκεεηδ, ιε δίαοθμ ημ πμθοηνμπζηυ ηείιεκμ ηαζ ςξ πμθοηνμπζηά ιδκφιαηα 

πνμζθαιαάκμκηαζ ηαζ αοηά.  

Οζ κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ (δζαηεζιεκζηυηδηα, ιεηαιοεμπθαζία, αιθζζαήηδζδ ηςκ μνίςκ, 

πανςδία) πμο μζηεζμπμζείηαζ ημ παζδζηυ αζαθίμ, επζηνέπμοκ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν 

κα ζοκοθαίκμκηαζ ιαγί ημοξ πμθθαπθά. Ανπζηά, είκαζ δ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ 

(transcending boundaries, indeterminacies) πμο πνμαάθθεηαζ έκημκα, δ μπμία υηακ βίκεζ 

ακηζθδπηή απυ ημκ ακαβκχζηδ-εεαηή θεζημονβεί βζα ημκ ίδζμ ςξ έηπθδλδ ηαζ ηαη‘ 

επέηηαζδ ςξ αζοιααηυηδηα ιπνμξ ζηδκ ηακμκζζηζηή κυνια ακάβκςζδξ (unconventional 

structure) πμο ακαιέκεζ, δ μπμία έπεζ δζαηαναπεεί. φιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ 

ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ, πμο ζδιεζχζαιε παναπάκς, μ ακήθζημξ ακαβκχζηδξ εα 

ακηαπμηνζεεί πνμηεζιέκμο κα ηαθφρεζ ηα «ηεκά» πμο πνμηφπημοκ ηαζ κα επζθφζεζ ηδκ 

αζοιααηυηδηα πμο πνμαάθθεζ πνμηθδηζηά. Σα αθδβδιαηζηά ηεκά
551

 πμο ακαδφμκηαζ, 

ζοπκά θεζημονβμφκ ςξ εζνςκζηυ ζπυθζμ ζηδκ αθήβδζδ,
552

 ιε ζημπυ κα οπμκμιεφζμοκ ηαζ 

κα αιθζζαδηήζμοκ ηδκ πζζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ. Έηζζ, μ ακαβκχζηδξ ζοιιεηέπεζ εκενβά 

ζε ιζα ηνζηζηή ακάβκςζδ ιέζα απυ ιία παζβκζχδδ ακαγήηδζδ ηνοιιέκςκ 

πθδνμθμνζχκ.
553

 

φιθςκα ιε ηδκ Κακαηζμφθδ (2012), ηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία 

επζημζκςκμφκ ηδκ έιθοηδ ακάβηδ ηςκ παζδζχκ βζα παζπκίδζ.
554

 Οζ ζοββναθείξ ηαζ μζ 

εζημκμβνάθμζ έπμκηαξ επίβκςζδ ηδξ έθεζδξ αοηήξ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ, αλζμπμζμφκ 

πμθθαπθά ημοξ ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ, πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

παζβκζχδμοξ δναζηδνζυηδηαξ.
555

 Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, μζ εεςνίεξ ηδξ ακαβκςζηζηήξ 

                                                           
551

 φιθςκα ιε ημκ Iser ηα ―ηεκά‖ (gaps) ή ηζξ ―απνμζδζμνζζηίεξ‖ (indeterminacies) ημο ηεζιέκμο, 

ηαθείηαζ μ ακαβκχζηδξ κα βειίζεζ ή κα επζθφζεζ ακηίζημζπα ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ ακάβκςζδ ζε 

εκενβδηζηή δζαδζηαζία. Iser, W., The Act of Reading: A Theory Response Theory, Baltimore: John 

Hopkins, 1980, ζ. 38.     
552

 διαζζμθμβζηά ηεκά (semantic gaps) ζφιθςκα ιε ημκ 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. Βθ. 3.1.1. ζ.  
553

 Lewis, D., 2001, υ.π., ζζ. 99-100. Nikolajeva, M., ―Play and Playfulness in Postmodern 

Picturebooks‖, ζημ Sipe, L., Sylvia P., (eds.),  Postmodern Picturebooks. Play, Parody, and Self-

Referentiality, New York: 2008, ζζ. 55-74.  
554

  Kanatsouli, M., ―Games Inside Books for Young Children‖, Bookbird, vol. 50 (4), 2012, ζζ. 

33-40. 
555

  .π., ζ. 34.  
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πνυζθδρδξ ηαζ ακηαπυηνζζδξ (reception theory, reader response theory), 

πνμζακαημθίγμοκ ημ κεανυ ακαβκχζηδ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ςξ ακαβκχζηδ-παίπηδ.
556

  

Ζ Κακαηζμφθδ (2012) δζαπζζηχκεζ υηζ υθα ηα παζδζηά αζαθία είκαζ ζε έκα ααειυ 

παζβκζχδδ,
557

 ςζηυζμ μνζζιέκμζ ηνυπμζ εκζζπφμοκ ηδκ αίζεδζδ αοηή ηαζ δζαεέημοκ ζηδ 

αάζδ ημοξ ιζα πζμοιμνζζηζηή πνυεεζδ. Γζα πανάδεζβια, βθςζζζηά παζπκίδζα υπςξ ηα 

θμβμπαίβκζα, ηα θίιενζη, ηα θαπκίζιαηα, μζ βθςζζμδέηεξ. Αηυιδ ηαζ πζμ ζφκεεηεξ 

εηδδθχζεζξ υπςξ δ ηεπκζηή ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ. Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ίδζα δζεβείνμοκ ηδκ παναηδνδηζηυηδηα ηαζ ηδκ πενζένβεζα ηςκ παζδζχκ, δζυηζ 

επζημζκςκμφκ ηάηζ απυ ηζξ δζηέξ ημοξ ακάβηεξ,
558

 ημ θακηαζηζηυ παζπκίδζ.
559

   

Ο Cherie (2012) οπμζηδνίγεζ, υηζ δ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαεχξ ακηακαηθά ηζξ 

εονφηενεξ ημζκςκζηυ-πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ απυ ηζξ μπμίεξ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ, ηα 

ιμκηέθα θακηαζηζημφ παζπκζδζμφ ηδξ αθήβδζδξ οπυηεζκηαζ ζε ιία δζαιμνθμφιεκδ θμβζηή 

ειπκεοζιέκδ απυ ηα πμθοιέζα. Καηά ημκ Cherie, μζ πμθζηζζιζηέξ ζοκζζηχζεξ  

δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηακυδζδ αθεκυξ ηςκ εονφηενςκ ζοκεδηχκ 

ηάης απυ ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ αθεηένμο ζημκ ηνυπμ 

πμο πνμζεββίγμοκ ηαζ ενιδκεφμοκ μζ ακαβκχζηεξ ηα ηείιεκα αοηά.
560

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ, ιε ζημπυ κα ακηαπμηνζεεί ζημ ζφβπνμκμ 

ημζκςκζηυ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ αθθά ηαζ ζηζξ κέεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ παζδζηυηδηα, 

πεζναιαηίγεηαζ ιε ηεπκζηέξ ηαζ ηαζκμφνζεξ ζδέεξ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ 

μζηεζμπμζείηαζ παναηηδνζζηζηά απυ ημκ ρδθζαηυ ηοαενκμπχνμ (website).
561

 Ακακεχκεζ 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ ηεζιεκζηυ ημο πενζαάθθμκ δδιζμονβχκηαξ ιζα παζβκζχδδ 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ εζηυκςκ-θέλεςκ-ακαβκςζηχκ/παζπηχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ρδθζαηέξ 

ανπέξ ηδξ δζαδναζηζηυηδηαξ (interactivity), ηδξ ζοκδεζζιυηδηαξ (connectivity) ηαζ ηδξ 

πνμζααζζιυηδηαξ (access).
562
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Cambridge: Cambridge UP, 1991. Κανπυγδθμο, Μ., Σμ Παζδί ζηδ Υχνα ηςκ Βζαθίςκ, Αεήκα: 

Παηάηδξ, 1994, ζζ. 38-39.  
557

 Sutton-Smith, B., The Ambiguity of Play, Cambridge, Massachusetts-London: Harvard 

U P, 1997. 
558

 Kanatsouli, M., 2012, υ.π., ζζ. 35-39.   
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 Γζα ημ θακηαζηζηυ παζπκίδζ ζηδ θμβμηεπκία, αθ. Sutton-Smith, B., The Ambiguity of Play, 

Cambridge, Massachusetts-London: Harvard U P, 1997. 
560

 Cherie, A., Playing With Picturebooks: Postmodernism and Postmodernesque, U.K.: 

MacMillan, 2012, ζ. 2.   
561

 Yannicopoulou, A., ―Hypertextual Elements in the Interactive Fiction of Trivizas‖, Bookbird, 

vol. 45 (1), 2007, ζζ. 15-22. 
562

 Φχηζαθδ, Δ., «Σμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ ζημ φβπνμκμ Φδθζαηυ Πενζαάθθμκ», 

Κείιεκα, η. 10, 2010, ζζ. 1-14. http://keimena.ece.uth.gr/.  
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Ο ακαβκχζηδξ ηςκ ζφβπνμκςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ, ηαθείηαζ κα πνμαεί ζε ιία 

ανηεηά ακηζζοιααηζηή ακάβκςζδ δ μπμία «ακηζηίεεηαζ ζηζξ ηακμκζζηζηέξ οπμδείλεζξ 

εκδεδεζβιέκδξ ακαβκςζηζηήξ πμνείαξ».
563

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαθείηαζ κα πνμαεί ζε ιία 

ζεζνά αθθδθεπζδναζηζηχκ εκενβεζχκ, ιε ανηεηά ζημζπεία οπενηεζιεκζηχκ (hyper textual) 

ηαζ οπενιεζζηχκ ακαθμνχκ, πνμηεζιέκμο κα απμηςδζημπμζήζεζ ηα ηνοιιέκα κμήιαηα.
564

    

ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ αζαθίμ απεοεφκεηαζ ζημ δζπθυ αηνμαηήνζμ (dual audience), 

ηυηε ηαεειία απυ ηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ «ζηακμπμζείηαζ» ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία ημο. Ζ 

απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ δδιζμονβεί ιζα απμθαοζηζηή ααεααζυηδηα πμο ηάκεζ ημ αζαθίμ 

ζφκεεημ ηαζ εκηοπςζζαηυ. ημ πθαίζζμ ιζαξ πθμοναθζζηζηήξ αθήβδζδξ ιε ηδ ιμνθή δζα-

εζημκζηχκ παναπμιπχκ ή οπαζκζβιχκ (―allusions‖, ―quotation‖, ―cross-references‖, 

―citations‖), ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ηαείζηαηαζ ζδζαίηενα πζμοιμνζζηζηυ.
565

 Με 

πανςδζαηή πνυεεζδ παναηδνείηαζ ιία ζφιθοζδ θμβμηεπκζηχκ ηαζ ιδ θμβμηεπκζηχκ 

ηεζιεκζηχκ εζδχκ απυ ημ πχνμ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ ή αηυιδ ηαζ ηςκ δζαθδιίζεςκ.
566

 

Με ηδκ ηεπκζηή ημο ζοιπζθήιαημξ (pastiche),
567

 ημο ημθάγ, ηα πμζηίθα είδδ δζαπθέημκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζα «πμθφ-παναιοεζηή αθήβδζδ» ηαζ έκα ελαζνεηζηά 

πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια.
568

    

Δοπάνζζημ λάθκζαζια βζα ημκ ακαβκχζηδ-παναηδνδηή απμηεθμφκ ηαζ ηα «μπηζημ-

θεηηζηά παζπκίδζα ηδξ έκηοπδξ επζημζκςκίαξ». Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ειθακίγεηαζ ημ 

βναπηυ ιήκοια ζηδ ζεθίδα, πνμααθθυιεκμ ιε ηδ αμήεεζα ηοπμβναθζηχκ ζημζπείςκ, 

δδιζμονβεί κέα δεδμιέκα ζηδκ πνυζθδρδ ηδξ έκηοπδξ θεηηζηήξ πθδνμθμνίαξ. Έηζζ, 

δίδεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ ακαβκχζηδ-εεαηή βζα πμθθαπθέξ ακαβκχζεζξ, παναηδνχκηαξ 

πχξ «βνάθεηαζ» ηαζ «αημφβεηαζ» ημ βναπηυ ιήκοια, αθθά ηαζ πχξ ειθακίγεηαζ ζηδ 

ζεθίδα, πχξ «θαίκεηαζ».  
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Ρμοιπίκζα»: Ζ Λμβζηή ηςκ Τπενηεζιέκςκ ζημκ Πανάθμβμ Κυζιμ ηςκ Παναιοεζαηχκ 
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 Βθ. 1.2.4 ηαζ Beckett, S., 2001, ζζ. 175-195.   
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 Pantaleo, S., ―Exploring Children‘s Responses to the Postmodern Picturebook. Who‟s Afraid of 

the Big Bad Book?‖, ζημ Evans, J., Talking Beyond the Page. Reading and Responding to 

Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζζ. 44-61.  
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 Σδκ απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήναιε απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, ζ. 55. 

φιθςκα ιε ημκ Genette (1982), πνυηεζηαζ βζα ιζα οπμ-ηαηδβμνία ηδξ πανςδίαξ. Σμ παναπέιπεζ 
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25-39.      
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φιθςκα ιε ημκ Nodelman (1988/2009), «Οζ εζηυκεξ πμο πνμαάθθμοκ βνάιιαηα ςξ 

παναηηήνεξ ή ςξ ιένμξ ημο ημπίμο είκαζ ηάηζ ζακ θμβμπαίβκζα. Σα θεηηζηά θμβμπαίβκζα 

δίκμοκ έιθαζδ ζηδ ζδιαζία ηςκ ηοπαίςκ μιμζμηήηςκ ιεηαλφ ήπςκ ηαζ θέλεςκ. Έηζζ, ηαζ 

αοηά ηα μπηζηά θμβμπαίβκζα ζοκδέμοκ ηδκ μπηζηή ειθάκζζδ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηςκ 

θέλεςκ ιε έκκμζεξ πμο δδθχκμοκ».
569

 

Ζ Γζακκζημπμφθμο παναηδνεί (2004) υηζ, «οκδεζζιέκδ πενίπηςζδ μπηζημ-θεηηζημφ 

παζβκίμο πμο ζηδνίγεηαζ ζημ δζεονοιέκμ ιήκοια πμο πανέπεζ ημ μπηζηυ ιέζμ κα ιεηαδίδεζ 

ζημκ ακαβκχζηδ πμθθαπθέξ πθδνμθμνίεξ, απμηεθεί δ ακαηάθορδ ηδξ ηνοιιέκδξ 

πθδνμθμνίαξ, δ ακίπκεοζδ ηδξ θέλδξ ιέζα ζηδ θέλδ».
570

  

Ονζζιέκεξ ηεπκζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ επζηοβπάκεηαζ αοηυ είκαζ ιέζς ηδξ «μνεμβναθζηήξ 

απυηθζζδξ», άθθμηε ιε ηδ «ζφγεολδ δφμ αθθααήηςκ» ηαζ άθθμηε ιε «ηα βνάιιαηα κα 

οπυηεζκηαζ ζε ηοπμβναθζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ» (Γζα πανάδεζβια, πνςιαηζηή πμζηζθία, 

ζδζαζηενυηδηα βναιιαημζεζνάξ), παναθθάζζμκηαξ ημ «ζδιαζζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ».
571

 

φιθςκα ιε ηδ ζανμπμφθμο (2003), «Σα ζπήιαηα, ηα πνχιαηα, ημ παζπκίδζ ιε ηζξ θέλεζξ, 

ηζξ ζοκεέζεζξ, ηζξ πμζηίθεξ πθμηέξ ηαζ ημ ακαηάηεια ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ θακηαζία 

δδιζμονβμφκ εοηαζνίεξ βζα έκα παιυβεθμ, βζα έκα πζμοιμνζζηζηυ δζάθεζιια».
572

 Σα 

παζπκίδζα «πανεηοιμθμβίαξ» ακαβηάγμοκ ημκ ακαβκχζηδ κα εβηαηαθείρεζ ημοξ ηακυκεξ 

ηδξ ζοιααηήξ βναιιζηήξ ακαβκςζζιυηδηαξ ημο θεηηζημφ ηχδζηα ηαζ κα δζααάζεζ 

απμηςδζημπμζχκηαξ «μπηζημ-θεηηζηά παίβκζα» πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ζφιθοζδ ηςκ δφμ 

ηςδίηςκ.
573

 

Ζ ηεπκζηή ηδξ οπεναμθήξ, απμηηά πμθφ εκδζαθένμοζεξ δζαζηάζεζξ ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ. οπκά, δ οπεναμθή ηαείζηαηαζ ηςιζηυηενδ ζηδκ εζημκμβναθζηή ηδξ 

εηδμπή απ‘ υηζ ζηδ θεηηζηή ηδξ απυδμζδ. Ζ οπεναμθή ζηδκ εκδοιαζία, ημ πνυζςπμ πμο 

ηδκ θμνά, υπςξ ηαζ μζ εκηοπχζεζξ πμο απμημιίγεζ μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ απυ ηδκ 

αιθίεζδ αοηή, εκζζπφμοκ ημ ηςιζηυ απμηέθεζια, δζυηζ μζ θέλεζξ δεκ ιπμνμφκ κα 

απμδχζμοκ αοηυ πμο μζ εζηυκεξ δείπκμοκ, αθθά εκζζπφεηαζ απυ ηδ ιεηαλφ ημοξ 

αθθδθεπίδναζδ ή αζοιθςκία. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ εζηυκα ημο ηεζιέκμο, ζε έκα 
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παζπκίδζ «ζδιαίκμκημξ ηαζ ζδιαζκμιέκμο», ηαηαζηεοάγεζ ιζα ηςιζηή ζπέζδ ακάιεζα ζε 

αοηυ πμο ημ ηείιεκμ ακαθένεζ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο είκαζ βναιιέκμ. 

Ονζζιέκεξ θμνέξ επζζδιαίκεζ δ Γζακκζημπμφθμο (2004), μθυηθδνμ ημ αζαθίμ 

δζαπκέεηαζ απυ ιζα πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ. «Σμ εέια ηδξ εζηυκαξ, δ δμιή ηδξ ζφκεεζδξ, δ 

επζθμβή ηςκ ακηζηεζιέκςκ….ζμονεαθζζηζημί ζοκδοαζιμί εηενυηθδηςκ πναβιάηςκ, 

αθθμζχζεζξ ιεβεεχκ, πςνμπνμκζηέξ ακαηαηαηάλεζξ, πνςιαηζηέξ ακαηνμπέξ, επζηείκμοκ ηδκ 

έκκμζα ημο ηςιζημφ ζε ηάεε ζδιείμ ηδξ πζμοιμνζζηζηήξ εζηυκαξ».
574

  

Οζ πζμοιμνζζηζηέξ ηεπκζηέξ ζηζξ μπμίεξ ακαθενεήηαιε ζοκμπηζηά παναπάκς, δεκ 

ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ υρεζξ ηςκ πζμοιμνζζηζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα. Σμ πμζηίθμ δείβια ηςκ 

πζμοιμνζζηζηχκ εζδχκ απμηαθφπηεηαζ ζημ ζφκμθμ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ, ςξ 

απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ ηδξ παζβκζχδμοξ ζοκενβαζίαξ ακάιεζα ζημ θεηηζηυ ηαζ ημκ 

εζημκζζηζηυ ηχδζηα. Σδκ πμζηζθία αοηή εα επζδζχλμοιε κα ακαδείλμοιε ζηζξ ηαηδβμνίεξ 

ακάθοζδξ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζδξ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ αοηήξ.  

 

 

3.3 Οη Σερληθέο, νη Ηδηόηεηεο θαη νη Παξαθείκελεο Λεηηνπξγίεο ηεο 

Δηθόλαο γηα ην Υαξαθηήξα  

 

φιθςκα ιε υζα ακαθφζαιε παναπάκς βζα ηζξ ζπέζεζξ εζηυκςκ-θέλεςκ ζημ 

εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ, δ κμδιαημδυηδζδ ημο ηεζιέκμο ζηδνίγεηαζ ελίζμο ζηδ 

ζοιαμθή ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ. Χζηυζμ, ςξ δζαθμνεηζηά ζδιεζμθμβζηά ζοζηήιαηα, ημ 

ηαεέκα απυ αοηά δζαεέηεζ ημ δζηυ ημο οπμζφκμθμ ζδζμηήηςκ πμο ηα απανηίγεζ ηαζ 

ζοκεέηεζ ημ ζφζηδια επζημζκςκίαξ πθδνμθμνζχκ πμο ηα παναηηδνίγεζ εηαηένςεεκ.
575

 ημ 

πθαίζζμ αοηυ μζ εζηυκεξ, ςξ αοηυκμιμ ζφζηδια κμδιαημδυηδζδξ,
576

 πανέπμοκ 

πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ μζ θέλεζξ δεκ ιπμνμφκ κα ιεηαδχζμοκ ηαζ αθδβμφκηαζ ιζα 

ζζημνία δζαθμνεηζηή απυ αοηή πμο αθδβείηαζ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ απυ ιυκμ ημο.
577
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576
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Ζ απμηςδζημπμίδζδ ιδκοιάηςκ ηεπκμηνμπίαξ ηδξ εζηυκαξ ελανηάηαζ απυ ζοιαάζεζξ, 

μζ μπμίεξ εάκ εκημπζζημφκ ηαζ ζοζπεηζζημφκ ιε ηα ηεζιεκζηά κμήιαηα, ημζκμπμζμφκ ζημκ 

ακαβκχζηδ πθδνμθμνίεξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ ενιδκεοηζηή θεζημονβία ηδξ αθήβδζδξ.
578

 

Ηδζαίηενα, ζηα ζφβπνμκα εζημκμβναθδιέκα αζαθία υπμο δ βναπηή βθχζζα αλζμπμζείηαζ 

ηαζ ςξ μπηζηυ οθζηυ, ιεηαηνέπμκηαξ ηα ηείιεκα ζε πμθοηνμπζηά, δ εζηυκα εηιεηαθθεφεηαζ 

πμζηίθα ιέζα ιεηάδμζδξ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ.
579

 Έηζζ, δζαιμνθχκεηαζ έκα 

επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ημ μπμίμ ιαξ ηαεμδδβεί, ακ υπζ ιαξ επζαάθθεζ, κα εκηνοθήζμοιε 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ οπμζφζηδια ιε ζημπυ κα ιεθεηήζμοιε ηζξ ζηναηδβζηέξ μνβάκςζδξ 

πμο ζοκεέημοκ ημ αζαθίμ ςξ ζφκμθμ.   

Ζ ακαβκςζηζηή ειπεζνία ιε εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία, ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

πνυζθδρδ ιδκοιάηςκ απυ ημ ηείιεκμ (text), ηδκ εζηυκα (image) ηαζ απυ ημ ζοκμθζηυ 

ζπεδζαζιυ (overall design) ημο αζαθίμο
580

 απυ «ιδ ηεζιεκζηά ζημζπεία». Αοηά ζφιθςκα 

ιε ημκ Nodelman (1988/2009) δζαιμνθχκμοκ ηδ «δζάεεζδ» ηαζ ηδκ «αηιυζθαζνα» ζηα 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία, «Γεκ είκαζ ακηζηείιεκα ιέζα ζε ιία ιειμκςιέκδ εζηυκα αθθά, 

ιάθθμκ, οπενζζπφμοζεξ ζδζυηδηεξ πμο παναηηδνίγμοκ ημ αζαθίμ ςξ υθμ: εέιαηα υπςξ ημ 

ιέβεεμξ ή ημ ζπήια ηςκ εζηυκςκ, μζ επζθμβέξ ημο ηαθθζηέπκδ, υζμκ αθμνά ημ ιέζμ ηαζ ημ 

φθμξ, ηδκ ποηκυηδηα ηδξ ζφζηαζδξ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ πνςιάηςκ. Σέημζεξ πηοπέξ ηςκ 

αζαθίςκ ηαζ ηςκ εζηυκςκ ηαηεοεφκμοκ ηζξ πνμζδμηίεξ ιαξ πνμημφ αηυιδ ελενεοκήζμοιε ηζξ 

εζηυκεξ ηυζμ πνμζεηηζηά χζηε κα παναηδνήζμοιε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ θεπημιενεζχκ 

ημοξ».
581

 

Πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί ηαζ κα πενζβναθεί «δ ζδιαζζμθμβζηή δμιή», πμο 

αημθμοεμφκ μζ ζοιαάζεζξ ηδξ εζηυκαξ, ιε ζημπυ ηδκ μπηζηή ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ 

ακαδφεδηε δ ακάβηδ δδιζμονβίαξ ιζαξ ζδιεζςηζηήξ εεςνίαξ, δ μπμία ιμζάγεζ ιε 

«βναιιαηζηή» ηαζ επζηνέπεζ ηδκ εκδυηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ πμο 

αημθμοεμφκ μζ ζοιαάζεζξ αοηέξ.
582

 

 Οζ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010), εζζδβήεδηακ ηδ «βναιιαηζηή ημο μπηζημφ 

ζπεδζαζιμφ». φιθςκα ιε ηδκ μπμία, «Όπςξ μζ βναιιαηζηέξ ηδξ βθχζζαξ πενζβνάθμοκ 
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πςξ ζοκδοάγμκηαζ μζ θέλεζξ ζε πενζυδμοξ, πνμηάζεζξ ηαζ ηείιεκα, έηζζ ηαζ δ μπηζηή ηδξ 

βναιιαηζηήξ εα πενζβνάρεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα απεζημκζγυιεκα ζημζπεία – μζ 

άκενςπμζ, ηα ιένδ ηαζ ηα πνάβιαηα- ζοκδοάγμκηαζ ζε μπηζηέξ δδθχζεζξ ιεβαθφηενδξ ή 

ιζηνυηενδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ έηηαζδξ».
583

 

Οζ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010), μνίγμοκ δφμ είδδ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδ 

«δζεπζδναζηζηή μπηζηή επζημζκςκία»: ημοξ ακαπανζζηχιεκμοξ ζοιιεηέπμκηεξ (ακενχπμοξ, 

ηυπμοξ, ακηζηείιεκα πμο απεζημκίγμκηαζ ζηδκ εζηυκα) ηαζ ημοξ δζεπζδναζηζημφξ 

ζοιιεηέπμκηεξ (ημοξ ακενχπμοξ πμο επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ηςκ εζηυκςκ, ημοξ 

παναβςβμφξ ηαζ εεαηέξ ηςκ εζηυκςκ).
584

 Οπμζαζδήπμηε ιμνθήξ δζεπίδναζδ 

δζαιμνθχκεηαζ ιεηαλφ ηςκ παναπάκς, μζ Kress ηαζ van Leeuwen ηδκ μκμιάγμοκ άκοζια. 

Σα «ακφζιαηα» είκαζ θακηαζηζηέξ κμδηέξ βναιιέξ ιεηαλφ ηςκ «δζεπζδναζηζηχκ» ηαζ 

«ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ». «Αοηυ πμο ζηδ βθχζζα πναβιαηχκεηαζ ιε ηζξ θέλεζξ 

ηδξ ηαηδβμνίαξ “νήιαηα δνάζδξ”, μπηζηά πναβιαηχκεηαζ απυ ζημζπεία πμο ιπμνεί ηοπζηά 

κα μνζζημφκ ςξ ακφζιαηα».
585

  

Σα «ακφζιαηα» ελοπδνεημφκ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ απυδμζδ (κα εηθναζημφκ 

βθςζζζηά) ηςκ θεζημονβζχκ δνάζδξ, ηςκ ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ.
586

 Οζ 

ζπέζεζξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ είκαζ μζ 

ελήξ: έκαξ παναηηήναξ ιπμνεί κα αθθδθεπζδνά (ηίκδζδ) ιε έκα άθθμ δνχκ πνυζςπμ ή 

απθχξ κα ημζηάγεζ έκα άθθμ δνχκ πνυζςπμ (ή ακηζηέζιεκμ) ή ιπμνεί κα ημζηάγεζ 

απεοεείαξ ζηα ιάηζα ημκ ακαβκχζηδ-εεαηή.
587

   

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, εα εζηζάζμοιε ηδκ ακάθοζή ιαξ ζηζξ 

παναιέηνμοξ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, ημο πθάκμο, ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ ζφκεεζδξ 

ηδξ εζηυκαξ (βναιιέξ, ζπήιαηα, υβημξ), αλζμπμζχκηαξ ααζζηέξ εέζεζξ απυ ηδ 

«βναιιαηζηή ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ», ζε ζοκδοαζιυ ιε ζηναηδβζηέξ ηαζ εεςνίεξ απυ 

ημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ απμηεθμφκ ηζξ ελςβθςζζζηέξ 

παναιέηνμοξ ακάθοζδξ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ ηδξ δζαηνζαήξ ιαξ, ηζξ μπμίεξ 

ακαθφμοιε ζηα παναηάης ηεθάθαζα. 

Δζδζηυηενα, βζα ηδκ απμηάθορδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο παναηηήνα, δ εζηυκα πνδζζιμπμζεί 

ηζξ παναπάκς ηεπκζηέξ πνμηεζιέκμο κα επζημζκςκήζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 
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πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα, ηζξ μπμίεξ αδοκαηεί κα δχζεζ ημ ηείιεκμ. πςξ παναηδνεί μ 

Nodelman (1988/2009), «Αηυιδ ηαζ μ πζμ εηηεκήξ ηαηάθμβμξ δε εα ιπμνμφζε κα 

ιεηαθένεζ υθεξ ηζξ μπηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο, πςνίξ ηυπμ, πανμοζζάγεζ δ εζηυκα ηαζ εα έπεζ 

δζαθμνεηζηυ απμηέθεζια, ιάθζζηα. Θα οπμκμμφζε ηζξ μπηζηέξ πθδνμθμνίεξ πανά εα ηζξ 

ζοβηεηνζιεκμπμζμφζε».  

φιθςκα ιε ημοξ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010), «Αηυια ηαζ υηακ ιπμνμφιε κα 

εηθνάζμοιε ηάηζ πμο θαίκεηαζ κα έπεζ ημ ίδζμ κυδια ηαζ ζε μπηζηή ιμνθή ηαζ ζε βναπηή ηαζ 

ζε πνμθμνζηή, πάθζ δ πναβιάηςζδ είκαζ δζαθμνεηζηή…αοηυ πμο εηθνάγεηαζ ζηδ βθχζζα 

ιέζα απυ ηδκ επζθμβή ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ θέλεςκ ή ζε δμιέξ πνμηάζεςκ, 

ιπμνεί ζηδκ μπηζηή επζημζκςκία κα εηθναζηεί ιέζα απ‟ ηδκ επζθμβή ακάιεζα ζε 

δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ πνςιάηςκ ή δζαθμνεηζηέξ δμιέξ ζφκεεζδξ. Καζ αοηυ εα επδνεάζεζ ημ 

κυδια».
588

 

 

 

3.3.1 Οπηηθή Γσλία, Αλάιπζε Πιάλνπ 

 

Ζ έκκμζα ηδξ «μπηζηήξ βςκίαξ» ηδξ εζηυκαξ ακηζζημζπεί ζε δφμ θεζημονβίεξ. Αθεκυξ 

ηδξ αθδβδιαημθίαξ,
589

 ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ μπηζηή βςκία ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ εζηίαζδ, 

υπμο ηυζμ δ θεηηζηή υζμ ηαζ δ εζημκζζηζηή αθήβδζδ απμηαθφπημοκ «πμζμξ είκαζ αοηυξ 

πμο «αθέπεζ» ηα αθδβμφιεκα βεβμκυηα».
 
Αθεηένμο ζηδκ εζηαζηζηή θεζημονβία, υπμο δ 

μπηζηή βςκία ηαοηίγεηαζ ιε ηδ «βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ», «ιε άθθα θυβζα ηδ βςκία απυ 

ηδκ μπμία έπεζ ηνααδπηεί/ηζκδιαημβναθδεεί δ ζπεηζηή ζηδκή».
 590

 

Ζ μπηζηή βςκία, ηυζμ ςξ εζηίαζδ υζμ ηαζ ςξ βςκία θήρδξ, επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ πνυζθδρδξ ημο κμήιαημξ ιζαξ εζηυκαξ, εκχ αζηεί 

ζδιακηζηή ροπμθμβζηή επζννμή ζημκ ακαβκχζηδ-εεαηή.
591

 Μεηαλφ άθθςκ, δ βςκία 

θήρδξ ηδξ ζηδκήξ θεζημονβεί ηαζ ςξ ζημζπείμ παναηηδνμθυβδζδξ (characterization)
592

 ηαζ 
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ελοπδνεηεί ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ιεθέηδ εκυξ παναηηήνα. Ζ Nikolajeva (2002), επζπεζνεί 

ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ εζηζαζηή (focalizer) ηαζ ζημκ εζηζαζιέκμ – παναηηήνα, δδθαδή 

ακάιεζα ζημκ εζηζαζηή παναηηήνα πμο «αθέπεζ» (the one who sees) ηαζ ζημ πνυζςπμ ημ 

μπμίμ εζηζάγεζ μ εζηζαζηήξ (the one who is seen) ηαζ ηαεμδδβεί ημ αθέιια ημο 

ακαβκχζηδ. Γεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ακάιεζα ζε αοηυκ πμο «ιζθάεζ» 

(αθδβδηήξ, narrator), μ μπμίμξ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ εζηζαζηή.
593

 

Ζ θεζημονβία αοηή ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα, δίκεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ζημ ιζηνυ ακαβκχζηδ 

υηζ ηα βεβμκυηα πναβιαημπμζμφκηαζ ιέζα απυ ηδ δζηή ημο ιαηζά.
594

 Έηζζ, «μ ακαβκχζηδξ 

αθέπεζ ιε ηα ιάηζα ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα, ηαζ εα είκαζ πάκηα επζννεπήξ κα 

απμδεπεεί ηδ δζηή ημο μπηζηή».
595

   

φιθςκα θμζπυκ ιε ηα παναπάκς, δ μπηζηή βςκία αζηεί ―ελμοζζαζηζηυ έθεβπμ‖ ζημκ 

ακαβκχζηδ, ηαεχξ ηαεμδδβεί ηδκ ακηίθδρή ημο, ηαηεοεφκεζ ηδκ πνμζμπή ημο ηαζ 

ζοκηεθεί ζηδ «δζαιυνθςζδ εέζεςκ οπμηεζιέκμο». Απυ ηζξ μπμίεξ μ ακαβκχζηδξ (εεαηήξ) 

ζφιθςκα ιε ηδκ Οζημκμιίδμο (2010), «ηαθείηαζ κα δζααάζεζ, κα ηαηακμήζεζ, κα 

ενιδκεφζεζ υζα μζ θέλεζξ ηαζ μζ εζηυκεξ ιαγί αθδβμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ ημοξ».
596

  

Έηζζ, θμζπυκ, υηακ δ βςκία θήρδξ είκαζ απυ πάκς (the bird‘s eye), ηυηε ηυζμ μ 

παναηδνδηήξ υζμ ηαζ μ παναηηήναξ-εζηζαζηήξ ηαηέπμοκ ιζα πενίμπηδ εέζδ ηαζ έκα 

αίζεδια ακςηενυηδηαξ.
597

 Δάκ ημ πθάκμ είκαζ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ ημ αθέιια ημο 

ακαβκχζηδ-εεαηή ηαηαθήβεζ ζημ ααζζηυ ήνςα, ηυηε πνυηεζηαζ βζα εέζδ οπενμπήξ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008) πνμζδίδεζ ιία «εζνςκζηή δζάζηαζδ απέκακηζ ζημ 

ααζζηυ ήνςα».
598

 Δάκ δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ είκαζ απυ ηάης (the worm‘s eye), ηυηε 

οζμεεηείηαζ δ «μπηζηή ημο ζημοθδηζμφ», ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηονζανπεί ημ ζημζπείμ ηδξ 

οπεναμθήξ, ηαεχξ ηα ιεβέεδ είκαζ ελαζνεηζηά δζμβηςιέκα ηαζ δζαζηνεαθςιέκα. Ζ 

εζημκμβναθζηή αοηή επζθμβή οπμζηαζζμπμζεί ηδκ απμιυκςζδ ηαζ ημ αίζεδια 

ηαηςηενυηδηαξ ηαζ ιεζμκελίαξ.
599

  

Ζ πενίπηςζδ ηδξ θοζζηήξ βςκίαξ θήρδξ, αηνζαχξ απέκακηζ ζημ επίπεδμ ημο ιαηζμφ, 

θεζημονβεί ςξ ιμπθυξ ηαφηζζδξ βζα ημκ ακαβκχζηδ-εεαηή, ιε ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ, 
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ηαεχξ ημπμεεηείηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πνμζμπήξ ημο.
600

 Πνυηεζηαζ βζα ιία άιεζδ ηαζ εοεεία 

δζεπίδναζδ, δ μπμία ςζηυζμ δεκ ελαζθαθίγεζ πάκηα ηδκ άιεζδ ειπθμηή. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ ηα ζοιπενάζιαηα πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ημ «αθέιια» ημο ήνςα ηαζ ημ 

«πθάκμ».
601

 ηακ ημ «ακηζηείιεκμ ημο αθέιιαημξ» είκαζ μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ, ηυηε δ 

ηεπκζηή αοηή θεζημονβεί ςξ «(απ)αίηδζδ»
602

 ημο ήνςα απυ ημ εεαηή κα ειπθαηεί 

«εηαζαζηζηά»
603

 ζε ηάπμζμ είδμξ θακηαζηζηήξ ζπέζδξ ιαγί ημο. Ζ απαίηδζδ αοηή 

εκζζπφεηαζ απυ πεζνμκμιίεξ ή υηακ ημ απεζημκζγυιεκμ πνυζςπμ ηαηαθαιαάκεζ υθδ ηδκ 

επζθάκεζα ηδξ ζεθίδαξ (βηνμ πθάκ, πμθφ ημκηζκυ).    

Δκημφημζξ, οπάνπεζ ιία εειεθζχδδξ δζαθμνά ακάιεζα ζηζξ εζηυκεξ πμο ημ 

απεζημκζγυιεκμ πνυζςπμ ημζηάγεζ απεοεείαξ ημκ ακαβκχζηδ ζηα ιάηζα ηαζ ζε αοηέξ πμο 

είκαζ βονζζιέκμξ πθάηδ.
604

 Ζ ηεπκζηή αοηή μκμιάγεηαζ, πάκς απυ ημκ χιμ (over the 

shoulder), ιε ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ είηε ζε πνμθίθ είηε ζηζξ ηάης άηνεξ ημο 

εζημκμβναθζημφ πθαζζίμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηεπκζηή «μπηζηήξ εκενβδηζηήξ ηαφηζζδξ»,
605

 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ εεαηήξ ―ηνοθμημζηάγεζ‖ πίζς απυ ημκ χιμ ημο παναηηήνα ηαζ 

παναηδνεί υ, ηζ ηαζ μ ίδζμξ αθέπεζ.
606

     

Ο Nodelman (1988/2009), δζαπζζηχκεζ υηζ ζηα πενζζζυηενα εζημκμβναθδιέκα αζαθία, 

ηάεε εζηυκα ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ άθθδ ζηδκή. οπκά δ ελέθζλδ ηδξ δνάζδξ υηακ 

ζοκμδεφεηαζ απυ ζοκαζζεδιαηζηή αθθαβή ηάπμζμο παναηηήνα, δίδεζ ηδκ αίζεδζδ υηζ 

αθθάγεζ ηαζ δ μπηζηή βςκία. Δκχ, «ηα εζημκμβναθδιέκα αζαθία πμο πενζέπμοκ 

πενζζζυηενεξ αημθμοείεξ πθάκςκ ηδξ ίδζαξ δνάζδξ ζοπκά πανέπμοκ ιεβαθφηενδ πμζηζθία 

μπηζηχκ βςκζχκ».
607

 Πνμηεζιέκμο κα ακηζθδθεμφιε, θμζπυκ, ηδκ εζημκζζηζηή θεζημονβία 

ηδξ δνάζδξ ζημ ζφκμθμ εκυξ αζαθίμο, αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

δζάθμνςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ δ δνάζδ έπεζ πςνζζηεί ζε οπμζφκμθα.    

φιθςκα ιε ημοξ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010), ημ «ιέβεεμξ ημο πθαζζίμο, ιε 

ηδκ επζθμβή ακάιεζα ζημ ημκηζκυ πθάκμ, ζημ ιεζαίμ ή ιαηνζκυ πθάκμ, ηθπ.», δζαιμνθχκεζ 
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ηδκ «απυζηαζδ» ημο εεαηή ιε ηα απεζημκζγυιεκα ακηζηείιεκα ή πνυζςπα. πςξ ζηδκ 

«ηαεδιενζκή δζεπίδναζδ, μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαεμνίγμοκ ηδκ απυζηαζδ (ηονζμθεηηζηά 

ηαζ ιεηαθμνζηά)», έηζζ ηαζ ζηδ θμβμηεπκία δ ηεπκζηή αοηή οπμζηαζζμπμζεί ιία ακηίζημζπδ 

θεζημονβία.
608

   

Κθείκμκηαξ ημ ηεθάθαζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε υζα ακαθφζαιε παναπάκς, μζ 

πανάιεηνμζ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ηαζ ημο πθάκμο, εηηυξ απυ ζημζπεία παναηηδνμθυβδζδξ 

βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο παναηηήνα, δζαδναιαηίγμοκ ηαζ έκα πμθοζφκεεημ νυθμ ζηδκ 

αθδβδιαηζηή δζαδζηαζία. Μεηαλφ άθθςκ, ζοκηεθμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ζδεμθμβζηήξ εέζδξ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ροπμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ πμο 

ιεηένπεηαζ μ εζημκζγυιεκμξ ήνςαξ.    

 

 

3.3.2 Ζ πλνιηθή ύλζεζε ηεο Δηθόλαο  

 

Ζ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ εζηυκαξ δζαιμνθχκεζ ηδκ επζημζκςκζαηή αθδβδιαηζηή 

θεζημονβία ηαζ ηζξ ζηάζεζξ απέκακηζ ζηα αθδβμφιεκα βεβμκυηα. Οθυηθδνμξ μ ζπεδζαζιυξ 

ημο αζαθίμο, ιε ηζξ πμζηίθεξ πνήζεζξ ηςκ πνςιάηςκ, ηςκ βναιιχκ ηαζ ηςκ ζπδιάηςκ, 

επδνεάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ακαβκχζηδ απυ ημ ελχθοθθμ αηυιδ ημο αζαθίμο 

ηαεμδδβχκηαξ έηζζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο.
609

  

ημ πθαίζζμ αοηυ, ημ πζμφιμν είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζοκμθζηήξ ζφκεεζδξ ηςκ 

παναπάκς ζπεδζαζηζηχκ ζοιαάζεςκ, πμο δζαιμνθχκμοκ ημ ζηοθ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ 

ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημκ ακαβκχζηδ-εεαηή ςξ κυδια.
610

 Ζ βκχζδ ηςκ ζοιαάζεςκ αθμνά 

ημκ ηνυπμ ημπμεέηδζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ πνμζχπςκ ζηδ ζφκεεζδ βζα ηδκ 

πανμπή πθδνμθμνίαξ ζημκ ακαβκχζηδ. Ζ ακάθοζή ημοξ ιαξ ελοπδνεηεί ζημ κα 

ηαηακμήζμοιε ημοξ ιδπακζζιμφξ ζοβηνυηδζδξ ημο πζμφιμν ζηδκ εζηυκα ηαζ βζα ημοξ 

θυβμοξ αοημφξ ηνίκαιε απαναίηδηδ ηδκ ακαθμνά ιαξ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ.   

Ζ ζφκεεζδ (composition) ηδξ εζηυκαξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Kress ηαζ van Leeuwen 

(1996/2010), είκαζ «μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα ακαπαναζηαηζηά ηαζ ηα δζεπζδναζηζηά 

ζημζπεία είκαζ θηζαβιέκα βζα κα ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, μ ηνυπμξ πμο ζοβηνμημφκηαζ ζ‟ 

έκα εκζαίμ κμδιαημδμημφιεκμ ζφκμθμ».
611
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Ζ ζφκεεζδ, ζφιθςκα ιε ημοξ πνχημοξ, «ζοζπεηίγεζ ηα ακαπαναζηαηζηά ηαζ ηα 

δζεπζδναζηζηά κμήιαηα ηδξ εζηυκαξ ιεηαλφ ημοξ, ιέζς ηνζχκ αθθδθέκδεηςκ ζοζηδιάηςκ»: 

1) Πθδνμθμνζαηή αλία. «Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ζημζπείςκ πνμζδίδεζ ζηα ζημζπεία […] ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνζαηέξ αλίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ δζάθμνεξ «γχκεξ» ηδξ εζηυκαξ. 

Ανζζηενά ηαζ δελζά, πάκς ηαζ ηάης, ηέκηνμ ηαζ πενζεχνζμ». 2) Πνμαμθή. «Σα ζημζπεία 

(ζοιιεηέπμκηεξ, ηαεχξ ηαζ ακαπαναζηαηζηά ηαζ δζεπζδναζηζηά ζοκηάβιαηα) είκαζ έηζζ 

ημπμεεηδιέκα χζηε κα ηνααμφκ ηδκ πνμζμπή ημο εεαηή ζε δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ, ηαζ 

αοηυ πναβιαηχκεηαζ απυ πανάβμκηεξ υπςξ δ ημπμεέηδζδ ζημ πνμζηήκζμ ή ζημ θυκημ, ημ 

ζπεηζηυ ιέβεεμξ, μζ ακηζεέζεζξ ζηδκ ημκζηυηδηα (ή ζημ πνχια), μζ δζαθμνέξ ζηδκ εοηνίκεζα 

ηθπ.» 3) Πθαζζίςζδ. «Ζ πανμοζία ή δ απμοζία ιδπακζζιχκ πθαζζίςζδξ (πμο 

πναβιαηχκεηαζ απυ ζημζπεία πμο δδιζμονβμφκ δζαπςνζζηζηέξ βναιιέξ ή απυ πναβιαηζηέξ 

βναιιέξ πθαζζίμο) απμζοκδέεζ ή ζοκδέεζ ηα ζημζπεία ηδξ εζηυκαξ, δδθχκμκηαξ υηζ ακήημοκ 

ή υηζ δεκ ακήημοκ ιαγί, ηαηά ιία έκκμζα».  

Ζ ακαπαναζηαηζηή δοκαιζηή ηςκ ζοιαάζεςκ ηεπκμηνμπίαξ ςξ πνμξ ηδκ ζδζαίηενδ 

εέζδ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ζημ πχνμ ηδξ εζηυκαξ, ηυζμ ςξ αοηυκμια «ζδιεία» υζμ ηαζ ςξ 

ζφκμθμ θένμοκ ζδιαζζμδμηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ 

ηδξ εζηυκαξ. Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα οπενζζπφμοζεξ ζοιαάζεζξ πμο βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ιε 

ημ πνχημ ημίηαβια ηδξ εζηυκαξ ηαζ ζοπκά αθμνμφκ ζηα πνυζςπα ηαζ ηδ δνάζδ ημοξ 

ακαθμνζηά ιε ηνυπμ πμο ηα πενζβνάθεζ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ. ε δεοηενμαάειζμ επίπεδμ 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ εκδυηενδ παναηήνδζδ ζημζπείςκ πμο ζοκζζημφκ ηδκ εζηυκα υζμκ 

αθμνά ηδ ζφκεεζδ ηδξ. Γζα πανάδεζβια, ημ πθαίζζμ βφνς απυ ηδκ εζηυκα, δ εέζδ ηςκ 

παναηηήνςκ ζημ ζηδκζηυ πχνμ, ημ ιέβεεμξ, μζ πεζνμκμιίεξ, δ ζηάζδ ημο ζχιαημξ, ηαεχξ 

ηαζ ημ αθέιια δείπκμοκ ηδκ ζδζαίηενδ ζπέζδ πμο ηα ζοκδέεζ ηαζ απμηεθμφκ ζημζπεία 

παναηηδνμθυβδζδξ.  

φιθςκα ιε ημκ Moebius (1986), «Ζ εζηυκα, υηακ είκαζ πθαζζζςιέκδ, πανέπεζ ιζα 

πενζμνζζιέκδ ηθεθηή ιαηζά “ιέζα” ζε έκακ ηυζιμ. Υςνίξ πθαίζζμ, δ απεζηυκζζδ απμηεθεί 

ιία μθμηθδνςιέκδ ειπεζνία, ιζα άπμρδ απυ “ιέζα”».
612

 Ο Nodelman (1988/2009) 

οπμζηδνίγεζ υηζ, «έκα πθαίζζμ βφνς απυ ιία εζηυκα ηδκ ηάκεζ κα θαίκεηαζ πζμ ζοβονζζιέκδ 

ηαζ θζβυηενμ εκενβδηζηή. […] Δπζπθέμκ, δ ελέηαζδ ηςκ βεβμκυηςκ ιέζς αοζηδνά 

ηαεμνζζιέκςκ μνίςκ οπμκμεί απυζηαζδ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα, βζαηί μ ηυζιμξ πμο 

αθέπμοιε ιέζς εκυξ πθαζζίμο είκαζ έλς απυ ημ δζηυ ιαξ ηυζιμ».
613
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Ο Nodelman (1988/2009) ακαθένεζ υηζ ηυζμ ημ ζπήια υζμ ηαζ ημ ιέβεεμξ εκυξ αζαθίμο 

επδνεάγμοκ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ακαβκςζηχκ ζε αοηυ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ελδβεί υηζ έκα 

εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ πμο έπεζ ιεβαθφηενμ πθάημξ πανά φρμξ επζηνέπεζ κα ακαπηοπεεί 

πενζζζυηενμ ημ θυκημ ηαζ μ ζηδκζηυξ πχνμξ δνάζδξ ηςκ εζημκζγυιεκςκ παναηηήνςκ. 

Απυ ηδκ άθθδ, ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, «ζηα ζηεκυηενα αζαθία ή ζε εηείκα ηα αζαθία πμο μζ 

εζημκμβνάθμζ έπμοκ επζθέλεζ κα ημπμεεηήζμοκ εζηυκεξ ιυκμ ζηδ ιία πθεονά ημο δζζέθζδμο, 

οπάνπεζ ιζηνυηενδ εοπένεζα απεζηυκζζδξ ημο ζηδκζημφ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ιεβαθφηενδ 

εζηίαζδ ζημοξ παναηηήνεξ ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ημο αζζεήιαημξ ηαφηζζδξ ιε αοημφξ».
614

 Ζ 

Κακαηζμφθδ (2004) ζδιεζχκεζ υηζ, «ηδ δζαιυνθςζδ ημο πχνμο, δδθαδή ημο ζηδκζημφ, 

παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ δ πνμμπηζηή απυδμζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ, 

υηακ ζε ιία εζηυκα απμοζζάγεζ ημ θυκημ, μ εεαηήξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ 

πνμζχπςκ ηαζ υπζ ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ πενζαάθθμκ». «Σμ ζηδκζηυ, ηυζμ ςξ θοζζηυ υζμ 

ηαζ ςξ ζοιαμθζηυ», εκζζπφεζ ηδ ιεθέηδ ηαζ απμηάθορδ εκυξ θμβμηεπκζημφ παναηηήνα. 

φιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008), «Ο ηυπμξ ιέζα ζημκ μπμίμ απεζημκίγμκηαζ ηα 

δζάθμνα πνυζςπα απμηεθεί ημ ααζζηυ ηαενέπηδ ηςκ αζπμθζχκ ηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ 

ημοξ». οπκά, μ ζηδκζηυξ πχνμξ θεζημονβεί «ιεηςκοιζηά ςξ ζημζπείμ παναηηδνμθμβίαξ 

πενζβνάθμκηαξ έκα πνυζςπμ πμο εκηάζζεηαζ ανιμκζηά ζημ πενζαάθθμκ ημο».
615

 

Ακαθένμοιε ημ πανάδεζβια ηδξ Γζακκζημπμφθμο απυ ημ αζαθίμ Cloudy (King, 1989),
616

 

υπμο παναηδνείηαζ ιία ακαθμβία ακάιεζα ζηζξ βναιιέξ ημο ζηδκζημφ ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή 

δνςίδα. «Σμ αζαθίμ αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ μιχκοιδξ βάηαξ κα «ηνφαεηαζ» ιέζα ζημ 

πενζαάθθμκ ηδξ απμηεθχκηαξ ηονζμθεηηζηά ιένμξ ηδξ».     

Γζα ηδ εέζδ ηςκ παναηηήνςκ ζηδκ εζηυκα, μ Moebius (1986), παναηδνεί υηζ, «μζ 

ιμνθέξ ιπμνεί κα εκδοκαιχκμκηαζ ή κα απμδοκαιχκμκηαζ, ηάηζ πμο ελανηάηαζ απυ ημ ακ μ 

παναηηήναξ είκαζ ζημ ηέκηνμ ή ζημ πενζεχνζμ, απυ ημκ ακ είκαζ ιεβάθμξ (ηακμκζηυ πθάκμ) 

ή ιζηνυξ (ιαηνζκυξ) ή απυ ημ ακ πανμοζζάγεηαζ ζε ιζα ή ζε πενζζζυηενεξ ζηδκέξ ζηδκ ίδζα 

ζεθίδα». «Έκαξ παναηηήναξ πμο είκαζ ζημ πενζεχνζμ «απμιαηνοζιέκμξ», ή ιεζςιέκμξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ ζεθίδαξ ηαζ ημκηά ζηδ αάζδ ηδξ εα βίκεζ βεκζηά ηαηακμδηυ πςξ 

ηαηέπεζ θζβυηενα πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε αοηυκ πμο είκαζ ιεβάθμξ ηαζ απεζημκίγεηαζ ζημ 

ηέκηνμ ηδξ ζεθίδαξ».
617

 Δπίζδξ, δ ημπμεέηδζδ ημο ήνςα ζημ πάκς ιένμξ ηδξ εζηυκαξ 

ζοιαμθίγεζ ηδκ εθεοεενία, ηδκ εοηοπία, ηδκ ακςηενυηδηα ηαζ ημ αίζεδια ενζάιαμο.
618
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ημκ ακηίπμδα, ημ ηάης ιένμξ ηδξ εζηυκαξ ζοιαμθίγεζ ηδ αανφηδηα,
619

 ηδ ζοζημθή ηαζ 

ηαηά ημκ Moebius (1986) απμηεθεί ζδιάδζ ημζκςκζηήξ εέζδξ. Γφκαιδξ ηαζ εεηζηήξ 

αοημεζηυκαξ βζα ημ πάκς ιένμξ ηαζ ζοπκά ζδιάδζ «ιδ εοκμσηήξ ημζκςκζηήξ εέζδξ» βζα 

ημ ηάης ιένμξ.
620

  

Σμ ιέβεεμξ εκυξ μπηζημφ ζοιαυθμο, ημ μπμίμ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ζε ζπέζδ ιε ηα 

οπυθμζπα απεζημκζγυιεκα ακηζηείιεκα, υζμ πζμ ιεβάθμ είκαζ, ηυζμ πζμ έκημκα 

ζοκαζζεήιαηα πνμηαθεί.
621

 οβηεηνζιέκα, ημ ιέβεεμξ ζημκ ηνυπμ ακαπανάζηαζδξ ηςκ 

θμαζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζοζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηίκδοκμ πμο εηπνμζςπμφκ. Δπίζδξ, ζφιθςκα 

ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2008), «Σμ ιέβεεμξ εκυξ παναηηήνα απμηαθφπηεζ υπζ ιυκμ ημ νυθμ 

ζηδκ πθμηή (ιεβάθμ ακάζηδια = ηεκηνζηυξ νυθμξ), αθθά ηαζ ηδ βεκζηυηενδ ημζκςκζηή ημο 

εέζδ (ιεβάθδ θζβμφνα = ιεβάθμ ηφνμξ), ηδ ζπέζδ ημο ιε άθθμοξ παναηηήνεξ, ηδκ 

ροπμθμβζηή ημο ηαηάζηαζδ (μζ θμαζζιέκεξ θζβμφνεξ απεζημκίγμκηαζ ζοκήεςξ απυ ρδθά ηαζ 

ιαηνζά), εκχ αθθαβέξ ζημ ιέβεεμξ ζοκεπάβμκηαζ ηαζ βεκζηυηενεξ αθθαβέξ ζηδ γςή ημο».
622

   

Ζ Κακαηζμφθδ (2004) βνάθεζ υηζ, «Ζ δζεοεέηδζδ ηςκ παναηηήνςκ ιέζα ζημ πχνμ ηαζ 

εκ βέκεζ δ μνβάκςζδ ημο πχνμο ή ημο ζηδκζημφ πμθφ ζοπκά ιανηονμφκ ημ είδμξ ζπέζεςκ 

ιεηαλφ ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ».
623

 Ζ ζηάζδ ημο 

ζχιαημξ ημο παναηηήνα απμηεθεί έκα ιέζμ ιεηάδμζδξ ιδκοιάηςκ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ ημο εζημκζγυιεκμο πνμζχπμο ή ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημο ιε άθθμοξ 

ακαπανζζηχιεκμοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Ζ ζηάζδ ημο ζχιαημξ, ζφιθςκα ιε ηδ 

Γζακκζημπμφθμο (2008) «θαίκεηαζ κα δδιζμονβεί ιία ζδζυηοπδ ζδιεζμθμβία, ιε ηδ 

ζοζπείνςζδ κα ακηζζημζπεί ζε θυαμ, ημ πμνμπδδδηυ ζε πανά, ηα απθςιέκα πένζα ζε 

ελςζηνέθεζα ηαζ ηδ βονζζιέκδ πθάηδ ζε ιμκαπζηυηδηα».
624

 Συζμ δ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία 

ημο ζχιαημξ υζμ ηαζ δ βεκζηυηενδ απεζηυκζζδ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ 

παναηηήνςκ ακηακαηθά ηδκ ροπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. Ηδζαίηενα δ ελςηενζηή ειθάκζζδ 

απμηεθεί αλζμζδιείςηδ πανάιεηνμ ιεθέηδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ παναηηήνα. Ο Nodelman 

(1988/2009) οπμβναιιίγεζ υηζ, «ημ πχξ θαίκμκηαζ ηα πνάβιαηα ιεηαδίδεζ ζε ιεβάθμ ααειυ 

αοηυ πμο ζδιαίκμοκ. Οπυηε, ιέζα απυ ηδκ ίδζα ηδκ οπάνλή ημοξ, ηα εζημκμβναθδιέκα 
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αζαθία εηθνάγμοκ ηδκ οπυεεζή ιαξ βζα ηζξ ιεηαθμνζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ειθάκζζδξ ηαζ 

ζδιαζίαξ».
625

 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ οπάνπεζ ιία δζάηνζζδ ακάιεζα ημ 

πνμθακέξ ηαζ ημ οπμδδθμφιεκμ κυδια ιζαξ εζηυκαξ, αοηυ πμο οπμκμείηαζ ηαζ ζοκδέεηαζ 

ιε ηδ βκχζδ ηςκ πμθζηζζιζηχκ ηςδίηςκ.   

Ζ Κμογέθδ (2005) ακαθένεζ υηζ, «ζφιθςκα ιε ημκ Barthes ημ πνμθακέξ κυδια ηδξ 

εζηυκαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηαδήθςζδ (dénotation), εκχ ημ οπμκμμφιεκμ ιε ηδ 

ζοιπαναδήθςζδ (connotation)». Έκα ηαηαδδθμφιεκμ ιήκοια εκέπεζ ηδκ έκκμζα ημο 

ακαθυβμο ηδξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, εκχ έκα ζοιπαναδδθμφιεκμ 

ιήκοια πνμηφπηεζ απυ ημκ πνμζςπζηυ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ ζοιαάζεςκ ηεπκμηνμπίαξ 

απυ ιένμοξ ημο δδιζμονβμφ. Ο ηεθεοηαίμξ ζοκεέηεζ ιία εζηυκα, πνμζεέημκηαξ έκα 

ζδιαζκυιεκμ είηε αζζεδηζηυ είηε ζδεμθμβζηυ πμο παναπέιπεζ ζε ιζα μνζζιέκδ ημοθημφνα 

ηδξ ημζκςκίαξ πνμξ ηδκ μπμία απεοεφκεηαζ ηαζ ημ ιήκοια.
626

 «Ζ ίδζα δ εζηυκα απμηεθεί ημ 

ζδιαίκμκ, ημ πνμθακέξ, εκχ ημ οπμκμμφιεκμ ιήκοια απμηεθεί ημ ζδιαζκυιεκμ πμο 

ακαβζβκχζηεηαζ ιέζα απυ ημοξ πμθζηζζιζημφξ ηχδζηεξ πμο έπμοκ θμνηίζεζ ιε ζδιαζίεξ ηα 

ίδζα ηα ακηζηείιεκα αθθά ηαζ ηζξ ζπέζεζξ πμο ηα δζέπμοκ». Ζ πνήζδ ηςκ υνςκ ζδιαίκμκ-

ζδιαζκυιεκμ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή ακηθεί ζημζπεία απυ ηδ βθςζζμθμβζηή εεςνία ημο 

Saussure,
627

 μ μπμίμξ μνίγεζ ηδ βθςζζμθμβία ςξ ιζα ακμζπηή επζζηήιδ πμο επζδέπεηαζ 

επέηηαζδξ ηαζ εθανιμβήξ ηαζ ζε άθθα ζοζηήιαηα. Οζ Kress ηαζ van Leeuwen 

(1996/2010), επζπεζνμφκ ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ βθςζζμθμβίαξ, ιε ζημπυ κα 

ζοιπενζθάαμοκ ηαζ άθθμοξ ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ. Οζ ίδζμζ ημπμεεημφκ ημ ένβμ ημοξ βζα 

ηδκ μπηζηή ακαπανάζηαζδ εκηυξ ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ «ημζκςκζηήξ 

ζδιεζςηζηήξ». φιθςκα ιε ηδ «βναιιαηζηή ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ», ηα «ζδιαίκμκηα», 

είκαζ ιμνθέξ υπςξ ημ ζπήια, δ πνμμπηζηή ηαζ δ βναιιή, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο αοηέξ 

μζ ιμνθέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πναβιαηςεμφκ ηα κμήιαηα, ηα «ζδιαζκυιεκα», ζηδ 

δδιζμονβία ηςκ ζδιείςκ. 
628

 Σμ ζδιαίκμκ (δ ιμνθή) ηαζ ημ ζδιαζκυιεκμ (κυδια) είκαζ 

                                                           
625

 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 91.  
626

 Barthes, R., Σμ Φςημβναθζηυ Μήκοια, Communications, 1, 1961, ζημ Δζηυκα - Μμοζζηή 

Κείιεκμ, πακυξ, Γ., (Μηθ.), Αεήκα: Πθέενμκ, 1997, ζ. 27 
627

 Σμ βθςζζζηυ ζδιείμ ζφιθςκα ιε ημκ Saussure, ζοκδέεζ ιία έκκμζα ιε ιζα αημοζηζηή εζηυκα. Ζ 

Παοθίδμο (1987) ααζζγυιεκδ ζημκ Saussure βνάθεζ, «Ακάιεζα ζηζξ δφμ αοηέξ πθεονέξ ημο 

βθςζζζημφ ζδιείμο, βκςζηέξ ηαζ ςξ ζδιαζκυιεκμ – ζδιαίκμκ, πενζεπυιεκμ – έηθναζδ, οθίζηαηαζ 

έκαξ άννδηημξ δεζιυξ πμο ιπμνεί κα αζηζμθμβδεεί ιε παναπμιπή ζηα παναηηδνζζηζηά ημοξ: είκαζ 

αοεαίνεημξ, ααζίγεηαζ ιυκμ ζηδκ ημζκςκζηή ζφιααζδ, αθθά ηαζ βζα ημκ ίδζμ αηνζαχξ θυβμ ζζπφεζ 
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Γθςζζζηήξ Ακάθοζδξ, Θεζ/κίηδ, Τπδνεζία Γδιμζζεοιάηςκ, Α.Π.Θ., 1987, ζ. 8.     
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 Kress, G, van Leeuwen, Th., 1996/2010, υ.π., ζζ. 48-51 
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ζπεηζηά ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ μ δδιζμονβυξ ημο «ζδιείμο» ακαθαιαάκεζ κα ηα 

ζοκηαζνζάλεζ ηαηάθθδθα ιεηαλφ ημοξ ιε ζημπυ ημ εκζαίμ κμδιαημδμημφιεκμ ζφκμθμ.          

Ζ ζδζυηδηα ηαζ δ θεζημονβία εκυξ ζημζπείμο ηδξ εζηυκαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ιμνθή ημο 

ηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ηα άθθα, αθμφ δε αθέπμοιε πμηέ έκα ζημζπείμ ιυκμ ημο αθθά 

ςξ ζφκμθμ ηςκ κμδιάηςκ ηςκ ιενχκ πμο δζεπζδνμφκ ηαζ επδνεάγμοκ ημ έκα ημ άθθμ. 

Μία ζφκεεζδ ιπμνεί κα πενζέπεζ θίβα επζιένμοξ ζημζπεία ηαζ κα θαίκεηαζ απθή ή 

πενζζζυηενα ηαζ κα δζαηνίκεηαζ απυ ιζα πμζηζθία. Ζ απθμφζηενδ ζφκεεζδ ζε έκα 

γςβναθζηυ ένβμ είκαζ ιζα ιαφνδ ημοηηίδα ζηδκ επζθάκεζα (ζπέζδ δομ ζημζπείςκ). ζμ 

αολάκμκηαζ ηα ζημζπεία, πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ.  Οζ ζπέζεζξ 

αοηέξ ιπμνεί κα παναπέιπμοκ ζημοξ εζημκμβναθζημφξ ηχδζηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 

βκχζδ ηςκ ζπέζεςκ απυ ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ πμο ανίζηεηαζ έλς απυ ημ ηείιεκμ,
629

 

ζημ ζζημνζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ζοβηείιεκμ ηδξ επμπήξ.  

ημ ζδιείμ αοηυ εα εέθαιε κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ μ υνμξ ζοβηείιεκμ (―context‖ ηαηά 

ημ Cenette (1991)
630

 ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή ακαθένεηαζ ζηζξ ελςηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ 

ημο ηεζιέκμο, δδθαδή, ζημ εονφηενμ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηαηά ημ μπμίμ 

ζοκηεθείηαζ δ δδιζμονβία ημο ένβμο. Δπζπνμζεέηςξ, δ πνήζδ ημο υνμο ζοβηείιεκμ πένα 

απυ ηζξ ελςηεζιεκζηέξ πνμαμθέξ ζημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πενζ-ηείιεκμ, ακαθένεηαζ ηαζ 

«ζημ ίδζμ ημ ηείιεκμ». Σμ πζμ είκαζ ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ, υπςξ άθθςζηε οπμζηδνίγεζ ηαζ 

μ Nodelman (1988/2009), «Ο ααειυξ ζημκ μπμίμ μζ θέλεζξ επδνεάγμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

εζηυκςκ».
631

     

Σα «μπηζηά ζφιαμθα ή ζπήιαηα» πμο πνδζζιμπμζεί δ εζηυκα πνμηεζιέκμο κα 

απμδχζεζ ημ κυδιά ηδξ, πνμζθένμκηαζ υπζ ιυκμ ςξ «μπηζηή ειπεζνία» βζα ημοξ 

ακαβκχζηεξ, αθθά απμηεθμφκ ιέζα ιφδζδξ ζημκ πμθζηζζιυ.
632

 Γζυηζ μ ηνυπμξ πμο βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ ημ κυδια εκυξ αζαθίμο, είκαζ πμθζηζζιζηά ηαζ ζζημνζηά ζοβηεηνζιέκμξ.
633
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Γέθηα, Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, πμθή Ακενςπζζηζηχκ Δπζζηδιχκ,  Δπζζηδιχκ ηδξ Πνμζπμθζηήξ 

Αβςβήξ ηαζ ημο Δηπαζδεοηζημφ πεδζαζιμφ, Πακεπζζηήιζμ Αζβαίμο, Ρυδμξ: 2005, ζ. 43.   
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 Genette, G., ―Introduction to the Paratext‖, New Literary History, Maclean, M., (Μηθ.), vol. 22 

(2), 1991, ζζ. 261-272. 
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 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 166.  
632

 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 72. 
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 Lewis, D., 2001, υ.π., ζ. 120. 
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Έηζζ, «μζ ζδιαζίεξ ημοξ ακήημοκ ζηδκ ημοθημφνα ηαζ υπζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ζδιεζςηζημφξ 

ηνυπμοξ».
634

 Βαζζγυιεκμζ ζε αοηυ εεςνμφιε πςξ δ εζδζηή ζφιααζδ ηςκ μπηζηχκ 

ζοιαυθςκ οπμζηαζζμπμζεί ζοβηνζιέκεξ αλίεξ-ζδεμθμβίεξ ηαζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ 

ηαηακυδζή ημοξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζοιααηζηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ζημ μπμίμ 

ακήημοκ. Γζα πανάδεζβια, δ πνμζθμνά εκυξ ηυηηζκμο θμοθμοδζμφ ζημοξ δοηζημφξ 

πμθζηζζιμφξ είκαζ έκδεζλδ αβάπδξ ηαζ θνμκηίδαξ, μ ζηαονυξ ενιδκεφεηαζ ςξ ημ 

πνζζηζακζηυ έιαθδια, ημ ηυηηζκμ πνχια εοιυξ ηαζ απεζθή. 
635

      

Σα κμήιαηα ηςκ βναιιχκ ηαζ ηςκ ζπδιάηςκ πνμηφπημοκ αθεκυξ απυ ζδζυηδηεξ πμο 

ημοξ απμδίδμκηαζ αάζεζ ημο ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο ακαθμνάξ ημοξ 

αθεηένμο απυ υιμζεξ ζδζυηδηεξ πμο δζαηνίκμκηαζ ζε ακηζηείιεκα ημο πενζαάθθμκημξ (ημ 

θοζζηυ ηαζ ημ ηεπκδηυ, ςξ απμηέθεζια ηδξ ακενχπζκδξ πανέιααζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ).
636

 

Γζα πανάδεζβια, δ ιπάθα είκαζ ζηνυββοθδ, υπςξ ηαζ μ ήθζμξ ηαζ ημ θεββάνζ. Ζ επζθάκεζα 

ημο ηναπεγζμφ ηεηνάβςκή, μ μονακμλφζηδξ μνεμβχκζμξ ηαζ πμθφ ρδθυξ. 
637

   

Δλάθθμο, δ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ δεκ αημθμοεεί ημ 

βναιιζηυ ζπέδζμ μφηε ηδ θςημβναθζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ μναηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Ακηζεέηςξ, ηζκείηαζ ζημ πθαίζζμ εκυξ «ηαζκμθακμφξ θακηαζηζημφ πχνμο»,
638

 ζφιθςκα ιε 

ημκ μπμίμ δ εζηυκα επζημζκςκεί ζημζπεία απυ ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, πςνίξ κα ηα 

ακαπανάβεζ ιε απυθοηδ πζζηυηδηα, αθθά θζθμηεπκδιέκα «ιε ιδ πναβιαηζηέξ ζοκηάλεζξ ζε 

θακηαζηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ».
639

 Δπζπθέμκ πνμηφπηεζ ηαζ ιία ηνίηδ πενίπηςζδ, 

ακαβκχνζζδξ ηαζ κμδιαημδυηδζδξ ηςκ εζηυκςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βθχζζα ηδξ 

εζηυκαξ ζηδνίγεηαζ ηαζ ζε αοεαίνεηεξ ζοιαάζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ 

πνεζάγεηαζ κα ελμζηεζςεεί, πνμηεζιέκμο κα ηαηαθένεζ κα ηζξ απμηςδζημπμζήζεζ.  

ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ζφιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2001), δ ζοκαβςβή ηςκ 

ζοιπεναζιάηςκ πνμηφπηεζ απυ «οπαζκζπηζηά μπηζηά ζημζπεία», «δ ηαηακυδζδ ηςκ μπμίςκ 

πνμτπμεέηεζ ημ ζοκδοαζιυ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ ζδιείςκ [..] ημ ιέβεεμξ, ημ είδμξ, ηδ 

                                                           
634

 Kress, G, van Leeuwen, Th., 1996/2010, υ.π., ζ. 43. 
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 Αζςκίηδξ, Α., Ζ Δζημκμβνάθδζδ ζημ Βζαθίμ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 

2001, ζ. 177-180. 
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 Πανιεκίδδξ, Γ., «Ζ Δζημκμβνάθδζδ ημο Φακηαζηζημφ Υχνμο», Γζααάγς, η. 11, 1988, ζζ. 

233-236.  
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εέζδ, ημ πνχια ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ εζημκζζηζηχκ ζημζπείςκ».
 640

 Ζ Γζακκζημπμφθμο, έπεζηα 

απυ ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζε, ιε ζημπυ κα ιεθεηήζεζ ηδκ ακαβκςζζιυηδηα ηςκ 

εζηυκςκ απυ παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια, υηζ ηυζμ ηα 

αοεαίνεηα υζμ ηαζ ηα ζοιααηζηά ζημζπεία ηςκ εζηυκςκ, ακαβκςνίγμκηαζ εφημθα απυ ηα 

παζδζά. Δκημφημζξ, «μζ ηχδζηεξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ αοεαίνεημζ 

δδιζμονβμφκ ιζα μθυηθδνδ αθοζίδα ζοιαάζεςκ ηαζ απαζημφκ, πνυκμ, πνμζμπή, ηαζ 

πνμζπάεεζα».
641

 

οκμρίγμκηαξ ηα παναπάκς, μζ εζηυκεξ θεζημονβμφκ ςξ οπμ-ζφκμθα ημο αλζαημφ ηαζ 

εονφηενμο πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ. Ζ κμδιαημδυηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ 

εζδζηχκ ζοιαάζεςκ ημοξ, ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ παζδζχκ κα ηζξ αλζμθμβμφκ, κα 

ηζξ ακαηέικμοκ ηαζ κα ηζξ ζοζπεηίγμοκ ιε ηδκ «πναβιαηζηυηδηα», ιε ζημπυ κα 

ακαβκςνίζμοκ ζε αοηέξ ημ ηνοιιέκμ κυδια. Καη‘ επέηηαζδ έκα ιεβάθμ ιένμξ αοηήξ ηδξ 

μπηζηήξ εηιάεδζδξ επένπεηαζ έπεζηα απυ ελάζηδζδ ηαζ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ζοιαάζεζξ 

αοηέξ.   

 

 

3.3.2.1 Γξακκέο θαη ρήκαηα 

 

Ηδζαίηενα βζα ηα πμθφ ιζηνά παζδζά, πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, δ θεζημονβία ηδξ εζηυκαξ 

δζαδναιαηίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ηδξ ζζημνίαξ, ηαεχξ δεκ 

έπμοκ ηαηαηηήζεζ αηυιδ ημοξ ηακυκεξ βναθήξ ηαζ ακάβκςζδξ. Ζ Doonan (1993), 

ακαθένεζ υηζ ζηα εζημκμβναθδιέκα αζαθία βζα παζδζά, «ηάεε ζδιάδζ έπεζ ηδ ζδιαζία 

ημο».
642

 Ζ ζπεδζαζηζηή ζδζυηδηα ηδξ βναιιήξ αλζμπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί δ 

ηίκδζδ, δ ζηίαζδ εκχ ζοπκά θεζημονβεί ςξ πενίβναιια ιε ζημπυ ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ιεηαλφ ημοξ ή ηδ ιμκηεθμπμίδζδ.
643 

 

Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εα πεζνζζηεί μ δδιζμονβυξ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ βναιιήξ επδνεάγεζ 

ηαζ ηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ηαεχξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ακαβκχζηδ. Έηζζ, μζ 
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εοεείεξ βναιιέξ, μζ μνζγυκηζεξ, μζ ηάεεηεξ, μζ δζαβχκζεξ, μζ επίπεδεξ, μζ θεπηέξ ή μζ 

πμκηνέξ δζαιμνθχκμοκ δζαθμνεηζηά ζοκαζζεήιαηα.
644

 

Οζ εοεείεξ ηαζ απαθέξ βναιιέξ απμδίδμοκ «αζζεήιαηα βαθήκδξ ηαζ δνειίαξ».
645

 Σα 

θεία επίπεδα, ηα ζηνμββοθά ηαζ ηαιπφθα ζπήιαηα, ακηίζημζπα. «Σα ηάεεηα ζπήιαηα 

είκαζ πζμ γςκηακά ηαζ εκενβδηζηά, δείπκμοκ ιζα πνμζπάεεζα κα θηάζμοκ ηα φρδ ή ημκ 

μονακυ». «Σα δζαβχκζα είκαζ δοκαιζηά ηαζ οπμκμμφκ ηίκδζδ ή έκηαζδ».
646

 Οζ 

δζαηεημιιέκεξ ηαζ «ηνειμοθζαζηέξ»
647

 βναιιέξ ζοιαμθίγμοκ ημ ηνέιμοθμ ηδξ θςκήξ, 

ημκ πυκμ, ημ ηνφμ ή ημκ ηνυιμ.
648

  

Ζ κμδιαημδυηδζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ημοξ παναπάκς μπηζημφξ ηχδζηεξ, πμζηίθθεζ 

ακάθμβα ιε ηα ζοζπεηζγυιεκα ζφιαμθα ή ακηζηείιεκα ηδξ εζηυκαξ. φιθςκα ιε ηδ 

Γζακκζημπμφθμο (2001), «δ πνμζεήηδ βναιιχκ ζε έκα λοπκδηήνζ δδθχκεζ ήπμ, ζε έκα 

αοημηίκδημ ηίκδζδ, ζημ θνεζημρδιέκμ βθοηυ εοςδία, ζημκ Αζηενίλ πμο ιυθζξ ήπζε ημ 

θίθηνμ δφκαιδ, ζημ ιαβκήηδ ιαβκδηζηή εκένβεζα, ζημ ακαιιέκμ ηγάηζ εενιυηδηα ηαζ δίπθα 

ζημ πηοπδιέκμ βυκαημ οπμδδθχκεζ πυκμ».
649

        

Δλαζνεηζηά πνήζζιδ απμδεζηκφεηαζ δ θεζημονβία ηδξ βναιιήξ, πνμηεζιέκμο κα 

απμδμεεί απεζημκζζηζηά δ ηίκδζδ, ζε ιία ζηαηζηή ηαζ δζζδζάζηαηδ επζθάκεζα πανηζμφ. Ο 

Nodelman (1988/2009) παναηδνεί υηζ, «οκήεςξ, δζααάγμοιε ηζξ εζηυκεξ, απυ ανζζηενά 

πνμξ ηα δελζά, υπςξ έπμοιε ιάεεζ κα δζααάγμοιε ημ έκηοπμ οθζηυ». Τπμεέημοιε υηζ ακ μζ 

θζβμφνεξ ηςκ παναηηήνςκ πμο είκαζ ζηναιιέκεξ πνμξ ηα δελζά ηζκμφκηαζ ειπνυξ. Καη‘ 

επέηηαζδ δ δνάζδ ελεθίζζεηαζ απυ ανζζηενά πνμξ ηα δελζά.
650

 

Ο Nodelman (1988/2009) πνδζζιμπμζεί ιία νήζδ ημο Barthes (1985) «Σμ ηςιζηυ 

πνεζάγεηαζ ηίκδζδ, δδθαδή επακάθδρδ ή ζφιαμθα πμο ακαπανζζημφκ ηίκδζδ. Αοηέξ ηζξ δφμ 

“ζοκ-οπμδδθχζεζξ” δεκ ηζξ δζαεέηεζ δ θςημβναθία».
651

 Με ζημπυ κα ημκίζεζ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα ηδξ επακάθδρδξ (πμο δδιζμονβεί ημ ηςιζηυ), ςξ αίζεδζδ ηδξ πνμκζηήξ 

αθθδθμοπίαξ ηςκ βεβμκυηςκ. Ο ίδζμξ ζοιπθδνχκεζ πςξ, «Ζ αημθμοεία παναηηδνίγεηαζ 

απυ επακάθδρδ, εζηυκεξ ηςκ ίδζςκ παναηηήνςκ ζε δζαθμνεηζηέξ ζηάζεζξ ή ηςκ ίδζςκ 
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 Bang, M., Picture This. How Pictures Work, San Franscisco: SeaStar Books, 2000, ζ. 41-46. 
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ζηδκζηχκ ηάης απυ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ, βζα κα δμεεί δ αίζεδζδ ζοκεπυιεκδξ δνάζδξ. 

Καζ δ εζηυκα ιπμνεί κα ιεηαδχζεζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ημ πέναζια ημο πνυκμο οπμκμχκηαξ υ,ηζ 

δεκ ιπμνεί κα απεζημκίζεζ». Καζ αοηυ επζηοβπάκεηαζ «ιέζς ηδξ πνήζδξ ζοιαάζεςκ, ιέζς 

«ζοιαυθςκ» πμο ακαπανζζημφκ ηίκδζδ».
652

  Γζα πανάδεζβια, «βναιιέξ ηίκδζδξ», ημ 

ζφκκεθμ ημο ηαπκμφ, ιαθθζά ή ηαζ οθάζιαηα πμο ηοιαηίγμοκ. Καεχξ ηαζ 

«ιζζμηεθεζςιέκεξ πνάλεζξ», πυδζα ζδηςιέκα ή ηεκηςιέκα ζημκ αένα, δδθχκμοκ 

ηίκδζδ.
653

     

Άνα, ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ υπςξ δείλαιε ηαζ παναπάκς, απμηεθεί είδμξ 

δζα-εζδμθμβζηυ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ελαζνεηζηή εοεθζλία ζημ κα δέπεηαζ ηαζ κα 

αθμιμζχκεζ ζημζπεία απυ άθθα θμβμηεπκζηά είδδ, εκ πνμηεζιέκς απυ ημ πχνμ ηςκ 

ηυιζηξ. Έηζζ, παναηδνείηαζ δ ειθάκζζδ ζοιαάζεςκ απυ ημ πχνμ αοηυ ζημ 

εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ, μζ μπμίεξ απμηςδζημπμζμφκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ζφιθςκα ιε ημ 

ανπζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ απυ υπμο  ηαζ πνμένπμκηαζ.
654

  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ηίκδζδ ιε ηδ ζοκεπζημονζηή θεζημονβία ηδξ βναιιήξ, οπμκμεί 

δνάζδ, εκένβεζα ηαζ ελέθζλδ. Οζ βναιιέξ ζοκμδεφμοκ ηζξ πεζνμκμιίεξ, ιε έιθαζδ ζηζξ 

αίαζεξ πεζνμκμιίεξ ή αοηέξ πμο επζδζχημοκ κα απμδχζμοκ έκημκδ δναζηδνζυηδηα, 

αημθμοεχκηαξ ηδ βναιιζηή πμνεία ημο ζχιαημξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, μζ εοεείεξ βναιιέξ 

δδθχκμοκ ηνέλζιμ, μζ ζπζνάθ (εθζημεζδείξ) ενιδκεφμοκ ηδ αίαζδ πηχζδ ηαζ μζ 

ηοιαημεζδείξ ηα πμνμπδδδηά.
655

 Δπίζδξ, δ πνήζδ ημο ηαπκμφ, απμηεθεί μπηζηή 

ηζκδζζμθμβζηή ακαπανάζηαζδ (ιε εκ δοκάιεζ ηςιζηά απμηεθέζιαηα), ηδξ θεηηζηήξ 

ιεηαθμνάξ «Έβζκε ηαπκυξ!».
656

   

Καεχξ ημ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ, παναηηδνίγεηαζ πθέμκ βζα ηδκ 

πμθοηνμπζηή ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ, εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ επζημζκςκζαηή δφκαιδ ηςκ 

μπηζηχκ ζπδιάηςκ, επζηείκμκηαξ ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαξ ηδκ εηθναζηζηή ημοξ 

δφκαιδ.
657

 Υαναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ, απμηεθμφκ ηα «ιπαθυκζα μιζθίαξ»,
658

 ζφιθςκα 
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ιε ηα μπμία, μζ θέλεζξ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ μπηζηά ακηζηείιεκα ιέζα ζηδκ 

εζηυκα. φιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2004), «Σμ μαάθ πθαίζζμ πζζημπμζεί υηζ 

πνυηεζηαζ βζα απεοεείαξ δζάθμβμ, εκχ ηα μνεμβχκζα παναπέιπμοκ ζε αθδβδηή πμο 

εηθνάγεηαζ ζε πθάβζμ θυβμ».[…] «Ο ηνυπμξ ζφκδεζδξ ημο „ιπαθμκζμφ‟ ιε ημκ ήνςα ζημκ 

μπμίμ απμδίδεηαζ, ηαεμνίγεζ πθήνςξ ακ πνυηεζηαζ βζα εηθναζιέκα θυβζα ή „ηνοθέξ 

ζηέρεζξ‟ ιζα ζεζνά ιπμονιπμοθήενεξ παναπέιπμοκ ζε ηνοθμφξ ζοθθμβζζιμφξ, εκχ ιζα 

μλεία απυθοζδ πζζημπμζεί υηζ πνυηεζηαζ βζα θυβζα ηαζ οπμδεζηκφεζ ημ πνυζςπμ ή ηα 

πνυζςπα πμο ηα εηθένμοκ».
659

   

Δκδζαθένμοζεξ εζημκμβναθζηέξ δζαζηάζεζξ απμηηά ηαζ δ «μπηζηή αηνυαζδ ηςκ 

ήπςκ»,
660

 δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ηυζμ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ βναιιχκ (ιεβάθεξ βναιιέξ- 

δοκαηυξ ήπμξ, ηεεθαζιέκεξ βναιιέξ-εκμπθδηζηυξ ήπμξ) υζμ ηαζ ηςκ ζοζπεηζγυιεκςκ 

ζοιαυθςκ. Γζα πανάδεζβια: κυηεξ, ιμοζζηυ ηθεζδί, πεκηάβναιιμ, ιμοζζηά υνβακα. 

Δπίζδξ, ιε ηδ αμήεεζα δπμπμίδηςκ θέλεςκ (υπςξ βζα πανάδεζβια: πθάηξ, πθμφηξ, ιπάι, 

ιπμφι, ηανα ηα ηααα) πμο έπμοκ εζζπςνήζεζ ηαζ εκηαπεεί μνβακζηά ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, 

ςξ θοζζηή πνμέηηαζδ ηςκ δπμβυκςκ πδβχκ, ιζιμφκηαζ αηυιδ ηαζ ηδ θμνά ημο ήπμο.
661

  

 

 

3.3.2.2 Οη Λεηηνπξγίεο ηνπ Υξώκαηνο 

 

Οζ θεζημονβίεξ ηςκ πνςιάηςκ είκαζ πμθοπμίηζθεξ. Ηδζαίηενα ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ, 

υπμο μζ άκενςπμζ δέπμκηαζ ηαηαζβζζιυ μπηζηχκ πθδνμθμνζχκ δ ζδιεζμθμβία ημο 

πνχιαημξ δζεονφκεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ,
662

 ιε ζημπυ κα αλζμπμζείηαζ πμθθαπθά αηυιδ ηαζ 

ζημ πχνμ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ. Σμ πνχια απμηεθεί ιένμξ ηδξ 

                                                                                                                                                                             
London & New York: Routledge, 2009, ζζ. 26-43. Σμ παζδζηυ αζαθίμ, ααθθυιεκμ απυ 

πμθοιεζζηέξ ηαζ οπενηείιεκεξ επζννμέξ, αθθάγεζ ιμνθή ζημκ έκηοπμ θυβμ (print) ηαζ δ ιέπνζ 

πνυηζκμξ απθή ζπέζδ ζοκενβαζίαξ ή ζοκφπανλδξ ηεζιέκμο-εζηυκαξ ηνμπμπμζείηαζ ηαζ 

επεηηείκεηαζ. Γζακκζημπμφθμο, Α., «ηακ δ Λμβμηεπκία ζοκακηά ηδκ Σεπκμθμβία: Πμθοιεζζηά 

ηαζ Τπενηεζιεκζηά ζημζπεία ζε Βζαθία βζα Μζηνά Παζδζά», ζημ Καηζίηδ-Γηίααθμο, Α., (επζι.), Ζ 

Λμβμηεπκία ήιενα: Όρεζξ, Ακαεεςνήζεζξ, Πνμμπηζηέξ, Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 2004, ζζ. 

362-367. 
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Γζααάγμοκ ηα Παζδζά: Παναδείβιαηα απυ Βζαθία, Δθδιενίδεξ, Κυιζηξ ηαζ Πενζαάθθμκηα Γναπηυ 

Λυβμ», ζημ Παπμφθζα-Σγεθέπδ, Π., Σάθα, Δ., (Δπζι.), Γθχζζα ηαζ Γναιιαηζζιυξ ζηδ Νέα 
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ζοκμθζηήξ ζφκεεζδξ ηδξ εζηυκαξ εκυξ αζαθίμο ηαζ ζφιθςκα ιε ηα υζα μνίζαιε ανπζηά, 

δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα δζαιμνθχκεζ ζηάζεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ ζημκ ακαβκχζηδ-εεαηή.  

Οζ «ζοιααηζηέξ ζδιαζίεξ ηςκ πνςιάηςκ», ηαηά ημκ Nodelman (1988/2009), «είκαζ δφμ 

εζδχκ: εηείκεξ υπςξ ημ ηυηηζκμ ζηα θχηα ηδξ ηνμπαίαξ, πμο είκαζ απθά αοεαίνεηεξ ηαζ 

πμθζηζζιζηέξ, ηαζ εηείκεξ πμο ζοκδέμοκ ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα ιε ζοβηεηνζιέκα 

αζζεήιαηα».
663

 Ζ δίζδιδ αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηςκ πνςιάηςκ, θμζπυκ, δζαηεθείηαζ 

ηαοηυπνμκα ζε δφμ επίπεδα: 1) ζημ βκςζηζηυ ηαζ 2) ζημ ζοβηζκδζζαηυ, ζοκηεθχκηαξ έηζζ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ αθδβδιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
664

  

Οζ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010), ακαθένμκηαζ ζε ηνείξ «επζημζκςκζαηέξ 

θεζημονβίεξ» βζα ημ πνχια:  

1) ηδκ ζδεμθμβζηή/ ακαπαναζηαηζηή θεζημονβία, υπμο «ημ πνχια ζαθέζηαηα ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα οπμδδθχζεζ ακενχπμοξ, ηυπμοξ, πνάβιαηα ηαεχξ ηαζ ηάλεζξ 

ακενχπςκ, ηυπςκ ηαζ πναβιάηςκ ηαζ πζμ βεκζηέξ ζδέεξ». Γζα πανάδεζβια, ηα πνχιαηα 

ηςκ ζδιαζχκ οπμδδθχκμοκ ηνάηδ. Δπίζδξ, πμζηίθμζ πνςιαηζημί ζοκδοαζιμί 

αλζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακαβκςζζιυηδηα ιεβάθςκ εηαζνζχκ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

ιμκαδζηήξ ηαοηυηδηαξ ηάπμζμο brand name. ημοξ βεςβναθζημφξ πάνηεξ, δ ζδιεζμθμβία 

ημο πνχιαημξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δζαπςνίζμοιε ημοξ ςηεακμφξ, ηα πμηάιζα, ηδκ 

ηαθθζενβήζζιδ βδ, ηζξ ενήιμοξ, ηζξ δπείνμοξ ηαζ μφης ηαεελήξ. Δπίζδξ, δ ζδεμθμβζηή/ 

ακαπαναζηαηζηή θεζημονβία ημο πνχιαημξ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηζξ ζημθέξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

οπμδδθχκμκηαξ ημ ζχια ηςκ εκυπθςκ δοκάιεςκ ή ημ πχνμ ενβαζίαξ. Γζα πανάδεζβια, 

ημ ιπθε βζα ηδκ αενμπμνία, ημ θεοηυ βζα ημ καοηζηυ, ημ παηί βζα ημ πεγζηυ, ημ ηυηηζκμ βζα 

ηδκ πονμζαεζηζηή, μζ θεοηέξ νυιπεξ βζα ημοξ βζαηνμφξ ηαζ ηζξ κμζμηυιεξ.
665

    

2) ηδ δζαπνμζςπζηή θεζημονβία, δ μπμία ζοζπεηίγεηαζ πνςηανπζηά ιε ηδκ ζηακυηδηα 

ηςκ πνςιάηςκ κα δζαιμνθχκμοκ ζοκαζζεήιαηα, επδνεάγμκηαξ ηδ ζοκμθζηή 

κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ. Χζηυζμ, δ δζαπνμζςπζηή επζημζκςκζαηή θεζημονβία ημο 

πνχιαημξ, δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζημ ζοκαίζεδια. φιθςκα ιε ημοξ Kress ηαζ van 

Leeuwen (1996/2010), «ημ πνχια ακαπανζζηά, πνμαάθθεζ, δζεοημθφκεζ ή δμιεί ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ –είκαζ δζαπνμζςπζηυ». «Οζ άκενςπμζ ημ πνδζζιμπμζμφκ βζα κα πανμοζζάζμοκ ημκ 

εαοηυ ημοξ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο πνεζαεφμοκ». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ηζξ πνςιαηζηέξ επζθμβέξ 

κηοζίιαημξ, δ δζαπνμζςπζηή θεζημονβία πμο δζαιμνθχκεηαζ πμζηίθθεζ.
666
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3) ηδκ ηεζιεκζηή θεζημονβία, δ μπμία πνμςεεί ηδ «ζοκμπή ηςκ ηεζιέκςκ». Δίηε 

δζαπςνίγμκηαξ ηζξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ είηε ηα επίπεδα δοζημθίαξ είηε ιε ζημπυ κα 

επζζηήζεζ ηδκ πνμζμπή.
667

     

Οζ θεζημονβίεξ αοηέξ ηαηά ημοξ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010), εηπθδνχκμκηαζ 

ηαοηυπνμκα. Χζηυζμ, δ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ κμδιάηςκ βζα ηα πνχιαηα, ζοζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ ημοθημφνα ηαζ ημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ακήημοκ ηαζ απυ ημ 

μπμίμ πανάβμκηαζ. Ζ ημοθημφνα θεζημονβεί ςξ δζαιεζμθααδηζηυξ ιμπθυξ ενιδκείαξ, 

χζηε κα είκαζ εοημθυηενα πνμζαάζζιδ δ πθδνμθμνία αοηή ζηα ακαβκςζηζηά ημζκά.
668

  

Ο Sipe (2011), ακαθένεηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ πνςιάηςκ, ςξ πμθζηζζιζηά ηαζ 

ημζκςκζηά πνμζακαημθζζιέκα πνμσυκηα ηαζ ζφιθςκα ιε αοηυ, παναηδνεί υηζ ημ ιπθε 

ζπεδυκ δζεεκχξ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδ ιεθαβπμθία ηαζ ηδκ δνειία. Σα ιμοκηά πνχιαηα, ιε 

έιθαζδ ζημ βηνζ ηαζ ημ ιαφνμ, έπμοκ ζοκδεεεί ιε ημ πέκεμξ ζηζξ ημζκςκίεξ ημο δοηζημφ 

πμθζηζζιμφ, ζε ακηζηαηάζηαζή ημοξ ιε ημ θεοηυ ζε πχνεξ ηδξ Αζίαξ.
669

     

Ζ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ, είηε αημθμοεεί ζοιααηζηέξ είηε αοεαίνεηεξ ημζκςκζηέξ 

ζοιαάζεζξ, δζαεέηεζ ηδκ πμθοζδιακηζηή ζδζυηδηα κα ηονζανπεί ζημ εζημκμβναθδιέκμ 

αζαθίμ, ιε ζημπυ κα ιεηαδχζεζ πμθοηνμπζηά ηα ιδκφιαηά ημο. Άθθμηε δζαιμνθχκμκηαξ 

ηδ ζοκμθζηή αηιυζθαζνα ημο αζαθίμο, ηαεμδδβχκηαξ έηζζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ 

ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ άθθμηε ςξ ζημζπείμ παναηηδνμθυβδζδξ θεζημονβχκηαξ 

απμηαθοπηζηά βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα.
670

 

ημ πθαίζζμ αοηυ, ημ ηυηηζκμ ζοιααηζηά παναπέιπεζ ζηδκ έκηαζδ ηαζ ηδ γεζηαζζά, 

άθθμηε πάθζ θεζημονβεί ςξ απαβυνεοζδ –απυ ηα ηυηηζκα θακάνζα ηδξ μδζηήξ 

ηοηθμθμνίαξ- ηαζ άθθμηε θζβυηενμ ζοιααηζηά ζημ εοιυ.
671

 Σμ πνάζζκμ, εφθμβα έπεζ 

ζοκδεεεί ιε ηδ θφζδ, ηδκ «ακάπηολδ» ηαζ ηδ «βμκζιυηδηα». Ακηίζημζπα, ημ ηαθέ είκαζ ημ 

πνχια ηδξ βδξ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηαθέ – πνάζζκμ, δίδεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ θοζζηήξ 

ζζμννμπίαξ ηαζ «αθεμκίαξ».
672

 Σμ ηίηνζκμ, ηυζμ ιμκμπνςιαηζηά υζμ ηαζ ζοκδοαζηζηά ιε 

ημ ηυηηζκμ ηαζ ημ πμνημηαθί, «εκζηαθάγμοκ πανά ηαζ πθμφημ».
673

 Σα ιμοκηά πνχιαηα: 
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ιαφνμ, βηνζ, ιςα, δδιζμονβμφκ ιία πανάλεκα ιοζηδνζχδδ αηιυζθαζνα.
674

 Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ημ βηνζ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ ενδιζά, ηδκ απμιυκςζδ ηαζ ηδκ εβηαηάθεζρδ. 

Σμ ιςα ή αζμθεηί ζηα παζδζηά αζαθία ζοκδέεηαζ ιε ηδ θακηαζία, υπμο κενάζδεξ, λςηζηά, 

ιάβζζζεξ ηαζ πθάζιαηα απυ ηυζιμοξ αθθμηζκμφξ ζοκακηχκηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ιία 

ελαζνεηζηά οπμαθδηζηή αηιυζθαζνα.
675

  

Δκχ, ημ επζαθδηζηυ ιαφνμ ηαζ ημ αβκυ θεοηυ είκαζ ζηενεμηοπζηά ζοκδειέκα ιε ημοξ 

ηαθμφξ ηαζ ηαημφξ, ημοξ ήνςεξ ηαζ ακηζήνςεξ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ, ακηίζημζπα.
676

 Ζ 

ίδζα ζηενευηοπδ ακηίθδρδ ζοκμδεφεζ ηδ πνςιαηζηή επζθμβή ημο νμγ, ημ μπμίμ θεζημονβεί 

ςξ ζελζζηζηυ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ ηαζ ακαπανάβεζ «ημ βκςζηυ ηθζζέ ηδξ βθοηζάξ 

λακεζάξ πνζβηίπζζζαξ». Ζ εζημκμβναθζηή αοηή επζθμβή, θεζημονβεί ςξ ειαυθζιμ 

εζημκμβναθζηυ ζπυθζμ, ζδεμθμβζηά ηαηεοεοκυιεκμ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ επζννμέξ ηδξ 

Barbie.
677

    

Ηδζαίηενα εκδζαθένμοζεξ δζαζηάζεζξ, απμηημφκ μζ πνςιαηζημί ζοκδοαζιμί πμο 

ηαθθζενβμφκ ακηζεέζεζξ.
678

 Οζ πνςιαηζηέξ ακηζεέζεζξ, ζοπκά πανάβμοκ εκένβεζα, έκηαζδ 

ηαζ εκεμοζζαζιυ. Χζηυζμ, μ Nodelman (1988/2009) ζδιεζχκεζ πςξ «μζ εζηυκεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ πμθθά δζαθμνεηζηά πνχιαηα δεκ είκαζ απαναίηδηα γςδνέξ».
679

 Ζ 

αζζεδηδνζαηή επίδναζδ ηδξ εζηαζηζηήξ δδιζμονβίαξ πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ηζξ 

ζοκδοαζηζηέξ επζθμβέξ ηςκ «απμπνχζεςκ», ημο «ηυκμο» ηαζ ηδξ «έκηαζδξ» ηςκ 

πνςιάηςκ. H απυπνςζδ (hue), αθμνά ζηζξ ηαλζκμιήζεζξ ηαηά ιήημξ ημο πνςιαηζημφ 

θάζιαημξ. Γζα πανάδεζβια, υηακ θέιε ημ ιπθε πνχια, ακαθενυιαζηε ζηδκ απυπνςζδ. Ο 

ηυκμξ (tone), ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ θςηεζκυηδηα ή ηδ ζημηεζκυηδηα ηςκ πνςιάηςκ, ακμζπηυ 

ιπθε ή ζημφνμ ιπθε. Ζ μπμία δζαιμνθχκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ακάιεζλδξ 

θεοημφ ή ιαφνμο πνχιαημξ.
680

   

Σέθμξ, δ έκηαζδ (saturation) δδιζμονβεί ηζξ γςδνέξ ή ιμοκηέξ απμπνχζεζξ ηαζ ηα 

πνχιαηα ιε ιεβάθδ έκηαζδ μκμιάγμκηαζ «δοκαιζηά» ή «ζηθδνά»
681

. Αηυιδ ηαζ 

πνχιαηα ηα μπμία έπμοκ ζοκδεεεί ιε ηαευθα εεηζηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ επζννμέξ, υπςξ ημ 

ηίηνζκμ βζα πανάδεζβια, υπμο δ ιεβάθδ έκηαζδ ιπμνεί κα έπεζ εκμπθδηζηή αζζεδηδνζαηή 
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επίδναζδ.
682

 Ζ Doonan (1995), επζζδιαίκεζ υηζ δ ροπμθμβζηή επζννμή ηςκ πνςιάηςκ 

επαθίεηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ ζδζυηδηα ηδξ έκηαζδξ ηαζ ημο ηυκμο ηαζ θζβυηενμ ζημ είδμξ 

ηδξ απυπνςζδξ.
683

  

Ο Lewis (2001), ακαθένεηαζ ζηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ημο πνχιαημξ ηαζ ζηδκ 

ζδζυηδηά ημο κα ζοζπεηίγεζ ή κα δζαπςνίγεζ παναηηήνεξ ηαζ ακηζηείιεκα ιεηαλφ ημοξ. Ζ 

ζηακυηδηα ηςκ δδιζμονβχκ κα πνμζεθηφμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ-εεαηχκ ζε 

ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ εζηυκαξ, ιε ζημπυ κα επζημζκςκήζμοκ κεοναθβζηήξ ζδιαζίαξ 

κμήιαηα, ζηδνίγεηαζ ζε ιζα ζεζνά ακηζεέζεςκ πμο πνμηαθμφκ ηδκ αζζεδηδνζαηή 

πνμζηυθθδζδ ζε αοηά.
684

     

Σμ ίδζμ δζαπζζηχκεζ ηαζ μ Serafini (2009), μ μπμίμξ ακαθφεζ ηδ ζοιαμθζηή θεζημονβία 

ηςκ πνςιαηζηχκ ακηζεέζεςκ ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ μζ ακηζεέζεζξ πμο ζοκεζδδηά 

ηαηαζηεοάγμοκ μζ δδιζμονβμί επζζφνμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ-εεαηχκ ζε 

ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ εζηυκαξ. Πνμηαθχκηαξ ημοξ έηζζ κα παναηδνήζμοκ ηαζ κα 

ειπθαημφκ ζηδκ εζημκζγυιεκδ αθήβδζδ ιε ζημπυ κα απμηςδζημπμζήζμοκ ηα οθένπμκηα 

κμήιαηα.
685

   

ημ ηεθάθαζμ αοηυ, ακαθενεήηαιε ζε ζδζυηδηεξ ηαζ θεζημονβίεξ ηςκ πνςιάηςκ ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ «πμθζηζζηζηά ηςδζημπμζδιέκδξ εζημκμβναθζηήξ δμιήξ»,
686

 ηςκ 

εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ. Δπζδζχλαιε ηδκ ενιδκεία ημοξ ιε αάζδ 

ζοιααηζηέξ αθθά ηαζ αοεαίνεηεξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ, ζφιθςκα ιε ηα ενβαθεία πμο 

δζαεέημοιε απυ ηδ εεςνία ηαζ ηνζηζηή ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ.  ημ ηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί εα ακαθενεμφιε ζηδ ζπεδζαζηζηή 

θεζημονβία ηδξ εζηυκαξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο παναηηήνα ηαζ ηδκ παναβςβή 

πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ.   
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3.3.2.3 Ζ ρεδηαζηηθή Λεηηνπξγία ησλ πκβάζεσλ ηεο Δηθόλαο ζηελ 

Καηαζθεπή ηνπ Υαξαθηήξα θαη ζηελ Παξαγσγή Υηνπκνξηζηηθώλ 

Μελπκάησλ. 

 

πςξ ακαθέναιε ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο, ημ κυδια ηδξ εζηυκαξ είκαζ ημ 

απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ ημο ηνυπμο αλζμπμίδζδξ απυ ημ δδιζμονβυ ηςκ εζδζηχκ 

ζοιαάζεχκ ηδξ, πμο δζαιμνθχκμοκ ηδ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ εζηυκαξ. Σμ «ζηοθ» ημο 

κμήιαημξ πμο εα πνμηφρεζ, εκ πνμηεζιέκς ημ πζμοιμνζζηζηυ, επαθίεηαζ ζηδ ζπεδζαζηζηή 

αθθδθεπίδναζδ πμο εα πνμηαθέζεζ μ δδιζμονβυξ ακηθχκηαξ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

ζοκδοαζηζηέξ επζθμβέξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζοιαάζεςκ. Ανπζηά, εα ακαθενεμφιε 

ζηδκ ηαηαζηεοή ημο παναηηήνα ςξ απμηέθεζια ζπεδζαζηζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα εα επζδζχλμοιε κα θςηίζμοιε ηζξ ζηναηδβζηέξ πμο ιεηένπμκηαζ μζ εζηυκεξ 

πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ ημ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια.  

Ζ βναιιή (αθ. 3.3.2.1, ζ. 166) ζημ ζπέδζμ δζαεέηεζ ηδκ ζδζυηδηα κα θεζημονβεί ςξ 

πενίβναιια
..
 αοηή δ πνήζδ ηδξ δδιζμονβεί ημ ζπέδζμ ηδξ θζβμφναξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ πνχιαημξ μδδβεί ζηδ ιμκηεθμπμίδζδ ημο ήνςα. Χζηυζμ, δ πνήζδ ηδξ 

βναιιήξ πμο θεζημονβεί ςξ πενίβναιια ηαζ δζαβνάθεζ ημ παναηηήνα (άκενςπμ, γχμ, 

έιροπμ ακηζηείιεκμ) δεκ οπάνπεζ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ.
687

 Γζυηζ, δ εζημκμβνάθδζδ ζηα 

ζφβπνμκα παζδζηά αζαθία, οπυηεζηαζ ζηζξ ζπεδζαζηζηέξ επζηαβέξ ημο «θακηαζηζημφ 

νεαθζζιμφ». φιθςκα ιε ημκ Αζςκίηδ (2001), «Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ 

ηαζκμθακείξ ζπεδζαζηζημφξ πεζνζζιμφξ, μζ μπμίμζ αθμνμφκ ζηδκ επζκυδζδ ζδζυιμνθςκ ηαζ 

θακηαζηζηχκ ιμνθχκ γχςκ ηαζ ακενχπςκ. Κονίςξ αοηυ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ 

παναιυνθςζδ ηςκ δνχςκ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

μπηζηήξ δζαθμνμπμζδιέκδξ απ‟ αοηή πμο ζοκακηάιε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα».
688

  

φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηα παναπάκς, ηυζμ ημ ζπέδζμ υζμ ηαζ μζ παναηηήνεξ ςξ ιένμξ 

ημο ζπεδίμο, δζαεέημοκ ιζα εκ δοκάιεζ ηςιζηή πθεονά.
689

 Έηζζ, μ δδιζμονβυξ ιπμνεί 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ααζζηέξ ηεπκζηέξ ημο πζμφιμν, πμο ζζπφμοκ βζα ηδ θεηηζηή 

ηνμπζηυηδηα, κα ηζξ αλζμπμζήζεζ ηαηάθθδθα, πνμηεζιέκμο κα ηζξ απμδχζεζ εζηαζηζηά.
690

 

Μία απυ αοηέξ είκαζ δ αζοιααηυηδηα, δ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ, δ 
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μπμία μπηζηά ιπμνεί κα απμδμεεί ιε ηδκ αιθζζφκδεζδ δφμ (ή ηαζ πενζζζυηενςκ) 

θαζκμιεκζηά ακηίεεηςκ μπηζηχκ ζημζπείςκ.
691

 Γζα πανάδεζβια, ιία βζαβζά πμο ηάκεζ 

παηίκζ. Σμ ηςιζηυ απμηέθεζια ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ημο εηενυηθδημο ζοκδοαζιμφ ηςκ δφμ «μπηζηά 

ακηίεεηςκ ζπδιάηςκ». Ζ κμδιαημδυηδζδ είκαζ ηςιζηή, δζυηζ μ ακαβκχζηδξ αλζμθμβεί 

αοηυ πμο αθέπεζ ηαζ ημ ζοζπεηίγεζ ιε ηδκ «πναβιαηζηή» ημο ειπεζνία απυ ηδ γςή, ημ 

ζοιααηζηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ζημ μπμίμ ακήηεζ ημ ίδζμ. 

φιθςκα ιε υζα δείλαιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ οπμ-εκυηδηα, δ εζηυκα πνδζζιμπμζεί 

δζάθμνεξ ζοιαάζεζξ ιε ζημπυ κα ιεηαδχζεζ ηδκ ηίκδζδ. ηακ δ ηίκδζδ ζοκμδεφεηαζ απυ 

οπεναμθή ηυηε δ ελςηενίηεοζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο πνμηφπηεζ είκαζ ηςιζηή. Σμ ηςιζηυ 

απμηέθεζια, απυ ηδκ οπεναμθή αοηή, πνμαάθθεζ απυ ηδ «ζφκδεζδ ημο αίηζμο ιε ημ 

αζηζαηυ» δ μπμία απμδίδεηαζ εζημκμβναθζηά ιε βηνζιάηζεξ, ιε πεζνμκμιίεξ, ιε έκηαζδ 

ζημ αθέιια
692

 ή υηακ μ ήνςαξ ηάκεζ ηζκήζεζξ ακεπανηείξ, ζπάηαθεξ, πςνίξ ανιμκία ηαζ 

ιε έκημκδ ηαεοζηένδζδ.
693

  

Οζ «πνςιαηζηέξ ακαηνμπέξ»,
694

 είκαζ άθθδ ιζα ηεπκζηή πμο δδιζμονβεί πζμοιμνζζηζηυ 

απμηέθεζια. Γζα πανάδεζβια, μ παναηηήναξ ηδξ ιάβζζζαξ ζηενεμηοπζηά έπεζ ζοκδεεεί ιε 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ εκδοιαημθμβζηή ειθάκζζδ, ζηδκ μπμία ηονζανπμφκ μζ ζημφνεξ ηαζ 

ιμοκηέξ απμπνχζεζξ. Ζ εζημκμβναθζηή εηδμπή αοημφ ημο πνμζχπμο ιε ελαζνεηζηά 

γςδνά ηαζ ακμζπηά πνχιαηα αιθίεζδξ θεζημονβεί ςξ έηπθδλδ βζα ημοξ κεανμφξ 

ακαβκχζηεξ. 

Οζ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ δ εζημκμβνάθδζδ πνμηεζιέκμο κα πανμοζζάζεζ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα (characterization) ημο παναηηήνα, είκαζ μνζζιέκεξ θμνέξ ηυζμ 

παναζηαηζηέξ, πμο θεζημονβμφκ ςξ «μπηζηέξ ιεηαθμνέξ». Γζα πανάδεζβια, ηα δμθάνζα 

ζηα ιάηζα απυ ηδ  βκςζηή εζηυκα ημο ηνμφηγ, ενιδκεφεηαζ ςξ μπηζηή ιεηαθμνά ηδξ 

απθδζηίαξ.
695

  

Οζ πζμοιμνζζηζηέξ ηεπκζηέξ ζηζξ μπμίεξ ακαθενεήηαιε ζοκμπηζηά παναπάκς, 

απμηεθμφκ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηςκ πμζηίθςκ ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ 

δδιζμονβμί, ιε ζημπυ κα παναβάβμοκ πζμοιμνζζηζηά κμήιαηα. ε ηαιία πενίπηςζδ, δεκ 

ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ υρεζξ ηςκ πζμοιμνζζηζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πμο 
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 Βθ. ζπεηζηά 1.1.3.  
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 Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο, Μ., 2001, υ.π., ζ. 84. 
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 Λαθμφιδξ, Γ., «Φοπμημζκςκζμθμβία ημο Κςιζημφ: Μζα κέα Θεχνδζδ», Σμ Βήια ηςκ 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, Σ. 6μξ, η. 30, 2001, ζζ. 189-191. 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2004, υ.π., ζ. 3. 
695

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2001, υ.π., ζ. 254.  
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ειθακίγμκηαζ ζηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα. Σζξ θεζημονβίεξ αοηέξ εα 

επζδζχλμοιε κα ακαδείλμοιε ζηζξ ηαηδβμνίεξ ακάθοζδξ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ηδξ 

ελέηαζδξ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ. 

 

 

 3.4 Σν Παξαθείκελν  

 

Σμ παναηείιεκμ (paratext) ζφιθςκα ιε ημ Genette (1991), είκαζ έκα ζφκμθμ 

εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ ςξ πνμξ ημ είδμξ ηαζ ηδ εέζδ ημοξ ζημ αζαθίμ, πμο ζοκμδεφμοκ 

ηδκ ηεζιεκζηή αθήβδζδ ηαζ θεζημονβμφκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ςξ ιέζμ ―βκςνζιίαξ‖ ημο 

ακαβκχζιαημξ ιε ημ ιζηνυ παζδί.
696

  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ημ Genette (1991) ημ «παναηείιεκμ», είκαζ ημ 

«ηαηχθθζ» (threshold) ή μ «πνμεάθαιμξ» (vestibule) πμο θεζημονβεί ςξ ιέζμ 

«δζεηπεναίςζδξ» (transaction) ακάιεζα ζημ ελςηεζιεκζηυ ηαζ εζςηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ 

ημο αζαθίμο, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ πνυζααζδ ημο παζδζμφ ζε αοηυ.
697

 ημ 

παναηείιεκμ ζοβηαηαθέβμκηαζ ημ ελχθοθθμ, ημ μπζζευθοθθμ, ηα εζχθοθθα 

(ηαπεηζανίεξ), ημ αζμβναθζηυ ζδιείςια ημο ζοββναθέα ηαζ ημο εζημκμβνάθμο, μ ηίηθμξ, 

ηα ζημζπεία έηδμζδξ, πζεακέξ αθζενχζεζξ, δ ζεθζδανίειδζδ  ηαζ μφης ηαεελήξ. 

Ζ Γζακκζημπμφθμο (2008), δζεοηνζκίγεζ υηζ δ εζημκμβνάθδζδ δε ζοιπενζθαιαάκεηαζ 

ζημ παναηείιεκμ, δζυηζ δε ζοκμδεφεζ απθχξ ημ ηείιεκμ -υπςξ ανπζηά μνίζαιε ηδ 

θεζημονβία ηςκ παναηείιεκςκ ζημζπείςκ- «ηαεχξ θεηηζηή ηαζ μπηζηή αθήβδζδ απμηεθμφκ 

ηδ δζηηή έηθναζδ ιζαξ ηεζιεκζηήξ αθδβδιαηζηήξ εκυηδηαξ».
698

 Έηζζ, δ θεζημονβία ημο 

παναηείιεκμο ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο Genette δζεονφκεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ πμθοηνμπζηήξ αθήβδζδξ ηαζ απμηηά έκα πμθοδζάζηαημ νυθμ πμο «επζαάθθεζ 

ιζα πμθοβναιιζζηζηή πνμζέββζζδ». φιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ πενζηείιεκμ (peri-text),
699

 

πνμζεββίγεηαζ «υπζ ιυκμ ιε ηδκ έκκμζα ηςκ εκηυξ ηαζ επί ημο αζαθίμο ζοκμδεοηζηχκ 
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 Genette, G., ―Introduction to the Paratext‖, New Literary History, Maclean, M., (Μηθ.), vol. 22 

(2), 1991, ζζ. 261-272.  
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  .π., ζ. 261-262. Σδκ απυδμζδ ηςκ υνςκ ζηα εθθδζηά πήνα απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 

2008, υ.π., ζ. 263. Ζ Κακαηζμφθδ ημκ υνμ ‗transaction‘ ακαθμνζηά ιε ηδ ακαβκςζηζηή εεςνία 

ηδξ πνυζθδρδξ ηαηά ηδ Rosenblantt, ημκ απμδίδεζ ςξ «ζοκαθθαβή». Βθ. ζπεηζηά ζεθίδα 115 ηδξ 

πανμφζαξ δζαηνζαήξ, οπμζ. 581.   
698

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 263.  
699

  Σμ «πενζηείιεκμ» ηαζ ημ «επζηείιεκμ» ηαηά ημ Genette ζοκαπμηεθμφκ ημ παναηείιεκμ. Σμ 

πενζηείιεκμ πμο εα ιαξ απαζπμθήζεζ, πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζοκμδεοηζηά ζημζπεία ημο ηονίςξ 

ηεζιέκμο πμο ανίζημκηαζ ακάιεζα ηαζ πάκς ζηα δφμ ελχθοθθα. Genette, G., 1991, υ.π., ζ. 262.   
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ζημζπείςκ, αθθά ηαζ ςξ ιμνθή βναπημφ ηεζιέκμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοιπενζθαιαάκεηαζ, 

«Ζ δζάηαλδ ημο ηεζιέκμο ζηδ ζεθίδα, ημ είδμξ, ημ πνχια, ηαζ μζ αολμιεζχζεζξ ζημ ιέβεεμξ 

ηδξ βναιιαημζεζνάξ ηαεχξ ηαζ δ βεκζηυηενδ εζηυκα ημο βναπημφ ηεζιέκμο».
700

  

 ε μνζζιέκα απυ ηα παναπάκς πενζηεζιεκζηά ζημζπεία ακαθενεήηαιε ζε 

πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ αοημφ ημο ηεθαθαίμο. ηδκ εκυηδηα αοηή εα εζηζάζμοιε ηδκ 

ακάθοζή ιαξ ζηζξ θεζημονβίεξ ηςκ πενζηεζιεκζηχκ ζημζπείςκ ημο ελχθοθθμο. 

Σμ ελχθοθθμ ζοκδοάγεζ πμζηίθμοξ ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ, ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ 

κμδιάηςκ ημο ηαζ ηαεχξ απμηεθεί ημ «ηαηχθθζ» ημο ηεζιέκμο, είκαζ ηαεμνζζηζηήξ 

ζδιαζίαξ βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ πμο αημθμοεεί. Γζαεέηεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα δζαιμνθχκεζ ηζξ αάζεζξ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ ιζηνχκ 

ακαβκςζηχκ απέκακηζ ζημ οπυθμζπμ ακάβκςζια, ηαεχξ θεζημονβεί ςξ πνμμίιζμ βζα ημ 

είδμξ ηδξ αθήβδζδξ πμο έπεηαζ ηαζ πνμσδεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ημ πενζεπυιεκυ ημο 

αζαθίμο.
 701

  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ ελχθοθθμ ζοκζζηά ηδκ πνχηδ επαθή ημο ακαβκχζηδ ιε ημ 

εηάζημηε αζαθίμ, βεβμκυξ πμο εκέπεζ υπζ ιυκμ ηαεμδδβδηζηή επζννμή βζα ηδ ζοκμθζηή 

κμδιαημδυηδζδ, αθθά απμηεθεί ζοκ ηδξ άθθδξ ηαζ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ή απυννζρδξ.
702

 

Δίηε απυ ημκ ακήθζημ ακαβκχζηδ είηε απυ ημκ εκήθζημ ζοκ-ακαβκχζηδ.
703

 φιθςκα ιε 

αοηυ είκαζ θακενυ υηζ ημ ελχθοθθμ δζαεέηεζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδκ ζδζυηδηα 

δζαιυνθςζδξ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ δζάεεζδξ.
704

 Έηζζ, δ επζιέθεζα ημο ελχθοθθμο ηίεεηαζ 
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Βζαθίμο, Πακάμο, Π., (Μηθ.),  Σζζθζιέκδ, Σ., (Δπζι. «Δζζαβςβή»), Αεήκα: Παηάηδξ, 2009, ζ. 91. 

(Σίηθμξ πνςηυηοπμο Words about Pictures. The Narrative Art of Children‟s Pictures Books, 

London: University of Georgia Press, 1988).   
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 269. 
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 Beckett, S., Transcending Boundaries: Writing for a Dual Audience of Children and Adults, 

New York: Garland, 1999, ―Introduction‖, ζζ. 3-5. Nikolajeva, M., ―Verbal and Visual Literacy: 

The Role of Picturebooks in the Reading Experience of Young Children‖, ζημ Hall, N., Larson, J., 

Marsh, J., (eds.), Handbook of Early Childhood Literacy, London: Sage, 2003, ζζ. 235–248.     
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 Ο Παπακηςκάηδξ, ακαθένεηαζ ζηζξ ελμοζζαζηζηέξ δοκάιεζξ, πμο αζημφκ επζννμή ή ηαζ 

δζαιμνθχκμοκ ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, ηυζμ ςξ ελςηενζηέξ υζμ ηαζ ςξ εζςηενζηέξ 
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ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ δδιζμονβχκ (ζοββναθέςκ ηαζ 

εζημκμβνάθςκ) ηαζ υθςκ υζςκ ειπθέημκηαζ ζηδκ εηδμηζηή δζαδζηαζία ημο αζαθίμο.
705

      

φιθςκα ιε ημοξ Sipe ηαζ McGuire (2009), ηα ζφβπνμκα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά 

αζαθία ελαζηίαξ ηδξ αναπείαξ θυνιαξ πμο δζαεέημοκ, αλζμπμζμφκ ηάεε ζοκμνζαηή πενζμπή 

πμο εκχκεζ ηα εκηυξ ηαζ ηα εηηυξ ηεζιέκμο ζημζπεία ηαζ ζοκεέημοκ ημ αζαθίμ ςξ υθμ, ιε 

ζημπυ κα ειπθμοηίζμοκ ημ αθδβδιαηζηυ πενζεπυιεκυ ημοξ. Σα παναηεζιεκζηά ζημζπεία, 

πνμζθένμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθδβδιαηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ ηαθθζενβμφκ ηδκ αζζεδηζηή 

πνυζθδρδ ηαζ ημκ μπηζηυ βναιιαηζζιυ, δ βκχζδ ηςκ μπμίςκ ηαεζζηά ημοξ 

ακαβκχζηεξ/εεαηέξ ζηακμφξ κα ακαθφμοκ ηαζ κα ενιδκεφμοκ πμθοηνμπζηά ηείιεκα. Οζ 

Sipe ηαζ McGuire δζαπζζηχκμοκ υηζ δ εζηζαζιέκδ εκαζπυθδζδ ηςκ εκδθίηςκ ιε ημ 

παναηείιεκμ πνζκ ηδκ ακάβκςζδ ημο αζαθίμο ζηα παζδζά, επζηείκεζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ηαζ 

εκζζπφεζ ηδκ ακηζθδπηζηή ηαζ ενιδκεοηζηή ζηακυηδηά ημοξ.
706

 

Ζ πμθοηνμπζηυηδηα ηςκ ηεζιέκςκ είκαζ ζδζαίηενα ειθακήξ ζε ηείιεκα πμο 

απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά ηαζ δζααάγμκηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ εκδθίηςκ, βεβμκυξ πμο εέηεζ 

ζημ επίηεκηνμ ηςκ ενεοκχκ ημοξ ηνυπμοξ ηαηακυδζήξ ημοξ.
707

  

Ζ Beckett (2012) ζδιεζχκεζ υηζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζα-ζοββναθήξ (cross-writing),
708

 δ 

«απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ» (blurred boundaries) ζε ζπέζδ ιε ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ 

πμο απεοεφκμκηαζ ηα κεμηενζηά αζαθία βζα παζδζά, ζοπκά εηθνάγεηαζ ή εβηαεζδνφεηαζ απυ 

ηζξ παναηείιεκεξ θεζημονβίεξ ημο αζαθίμο. Πανυθμ πμο ακαβκςνίγεζ ζηα παναηείιεκα 

ζδιεία ηυζμ ηδ θμβμηεπκζηή ημοξ ζδιαζία υζμ ηαζ ηδκ εηδμηζηή ημοξ πνυεεζδ. Ζ ίδζα 

εζηζάγεζ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εηθνάγεηαζ ημ παναηείιεκμ ιε ζημπυ κα 

ειαάθθεζ ημκ εκήθζηα ακαβκχζηδ ζηδ ζοιιεημπζηή δζαδζηαζία ακάβκςζδξ (αθ. 1.2.4, ζζ. 

54-62) ηαζ υπζ ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ ημο επζθμβήξ.
709 

Καηαθήβεζ, υηζ ηα 

πμθοηνμπζηά ιέζα πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ, 

ιε έιθαζδ ζηδκ «παζβκζχδδ θμβζηή», εκζζπφεζ ηδκ έκκμζα ημο μπηζημφ βναιιαηζζιμφ ηαζ 
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πνμζθένεζ δζαθμνεηζηά επίπεδα εοπανίζηδζδξ ζημ δζηηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ (dual 

audience). 

Ζ Κακαηζμφθδ (2012) οπμζηδνίγεζ υηζ, ημ παζπκίδζ είκαζ μ απχηενμξ ζηυπμξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ βζα παζδζά, ηαεχξ έθηεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ κεανχκ 

ακαβκςζηχκ, ημοξ πνμδζαεέηεζ εεηζηά απέκακηζ ζηδ ιάεδζδ, εκζζπφεζ ηδκ ηνζηζηή ημοξ 

ζηέρδ, ια πνμπάκηςκ, πνμζθένεζ βέθζμ ηαζ εοπανίζηδζδ.
710

  

Ο ηίηθμξ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο, απμηεθμφκ ηα πζμ δζαηνζηά 

παναηείιεκα ζδιεία εκυξ παζδζημφ αζαθίμο ηαζ βζ‘ αοηυ ίζςξ εεςνμφκηαζ ηα πζμ 

ζδιακηζηά.
711

 Δζδζηυηενα βζα ημκ ηίηθμ μ Genette (1988) επζζδιαίκεζ υηζ ααζζηέξ 

θεζημονβίεξ ημο είκαζ κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο αζαθίμο δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδ 

εειαηζηή ηαζ εζδμθμβζηή δζάηνζζή ημο, κα απμηαθφρεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκυ 

ημο ηαζ κα πνμζεθηφζεζ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ.
712

  

Οζ Nikolajeva ηαζ Scott (2001), οπμζηδνίγμοκ υηζ δ θεζημονβία ημο ηίηθμο επδνεάγεζ 

ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηαζ ηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ.
713

 Χζηυζμ, 

ζδιεζχκμοκ υηζ μνζζιέκμζ ζδιεζςηζημί ηνυπμζ, δεκ είκαζ ηαηακμδημί απυ ηα ιζηνά παζδζά, 

υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ζφκεεηεξ απεζημκζζηζηέξ ιμνθέξ πζμφιμν ή δζ-εζημκζηέξ 

παναπμιπέξ ή οπαζκζβιμί (―allusions‖, ―quotation‖, ―cross-references‖, ―citations‖),
714

 

πμο δζαθεφβμοκ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηάξ ημοξ ηαζ πνμζθένμοκ εοπανίζηδζδ ιυκμ 

ζημοξ εκήθζηεξ.
 715

 Σμ βεβμκυξ αοηυ δε ιεζχκεζ ηδκ αθδβδιαηζηή αλία ηςκ αζαθίςκ, 

απεκακηίαξ εκζζπφεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοκ-ακάβκςζδξ, ηαεχξ μζ εκήθζηεξ δζεοημθφκμοκ 

ηδκ πνυζααζδ ηςκ παζδζχκ ζε επζηδδεοιέκεξ ιμνθέξ απμηςδζημπμίδζδξ ηςκ εζηυκςκ.
716

 

Δπίζδξ, δ Nikolajeva (2002) εεςνεί υηζ δ πανμοζία/ακαθμνά ημο παναηηήνα ζημκ ηίηθμ 

απμηεθεί, ιεηαλφ άθθςκ, ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ημο νυθμο ημο.
717
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33-40. 
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 .π., ζ. 134. 
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Ζ Γζακκζημπμφθμο (2008), ακαθένεηαζ ζηδ «νοειζζηζηή θεζημονβία ηςκ ηίηθςκ» ηαζ 

επζζδιαίκεζ ιεηαλφ άθθςκ ηδκ ζδζυηδηά ημοξ, κα πνμηείκμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ ηνυπμοξ 

πνμζέββζζδξ ζημοξ εκκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ, ιέζα απυ ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ πμο 

ζοκοθαίκμκηαζ ή απυ ημκ ηνυπμ εηθμνάξ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, ηίηθμζ «δζαηεζιεκζημί» 

ηαζ «αοημ-ακαθμνζημί», «επδνεάγμοκ ηδκ πνυζθδρδ ημο ηεζιέκμο» ηαζ δζαιμνθχκμοκ 

ζοβηεηνζιέκεξ πνμζδμηίεξ ζημοξ ακαβκχζηεξ.
718

 φιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο, «δ 

ζοπκυηενδ ηαηδβμνία ηίηθςκ», είκαζ μζ μκμιαηζημί.
719

 Δηηυξ, υιςξ, απυ ημοξ μκμιαηζημφξ 

ηίηθμοξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηαζ ηδκ πθεζμρδθία, οπάνπμοκ ηίηθμζ αθδβδιαηζημί, 

ημπμβναθζημί, πενζβναθζημί
720

, ενςηδιαηζημί, επζθςκδιαηζημί.
721

  

Ζ Γαανζδθίδμο (2010), ζε ιζα ελέηαζδ ηδξ «πζμοιμνζζηζηήξ ηζηθμθυνδζδξ» αζαθίςκ 

βζα ιζηνά παζδζά, παναηδνεί υηζ «δ ελέηαζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ή εκδείλεςκ πμο ημιίγμοκ 

μζ ηίηθμζ ζε ιζα πνμκζηά πνμζδζμνζζιέκδ ημζκςκζηή πενίμδμ ιπμνεί κα πνμζθένεζ βκχζδ 

ζπεηζηά ιε ηζξ ακαβκςζηζηέξ πνμζδμηίεξ, ηα θμβμηεπκζηά ήεδ, ημοξ ζδεμθμβζημφξ 

πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηάζεζξ αοηήξ ηδξ πενζυδμο». Ακηζηείιεκμ ηδξ 

ελέηαζήξ ηδξ απμηεθεί «δ ζδιαζζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ δδθχζεςκ ηςκ πζμοιμνζζηζηχκ 

ηζηθζηχκ θνάζεςκ ηαζ δ ζδεμθμβζηή εέζδ πμο ζοκμρίγμοκ».
722

 Απυ ηδκ ελέηαζδ ζανάκηα 

πέκηε πζμοιμνζζηζηχκ ηίηθςκ δζαπζζηχκεζ υηζ, πανά ηδκ εθθεζπηζηή ιμνθμζοκηαηηζηή 

δμιή ημοξ, ςξ ιζηνμ-ηείιεκα, δζαεέημοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ζοκμρίγμοκ κμήιαηα πμο 

ζημπυ έπμοκ ηδκ αιθζζαήηδζδ, ηδκ ακαεεχνδζδ ηαζ οπμκυιεοζδ «κεκμιζζιέκςκ αλζχκ 

ηαζ ζδεχκ». Γζα πανάδεζβια, ημ γήηδια ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ.  

Δπίζδξ, «ημ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ ηζηθζηήξ θνάζδξ ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ 

ζοκδδθχκεηαζ ή, ηαθφηενα, πνμηφπηεζ απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο 

ελχθοθθμο, δζαιμνθχκεηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηοπμβναθζηχκ ζημζπείςκ ή απυ άθθα 

παναηείιεκα ζημζπεία».
723

 Ζ Γαανζδθίδμο δζαπζζηχκεζ, επίζδξ, έκα δζζηαβιυ ζε ζπέζδ ιε 

ηδ πζμοιμνζζηζηή ηαζ εονδιαηζηή ηζηθμθυνδζδ, ηαεχξ δεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα, υπμο έκα αζαθίμ ιε «ζοιααηζηυ» ηίηθμ
724

 κα δζαεέηεζ ελαζνεηζηά 
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 .π., ζ. 274.  
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  .π., ζ. 276. 
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  .π., ζ. 277. 
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  Γαανζδθίδμο, ., 2010, υ.π., ζ. 34.  
723

  .π., ζ. 35.  
724

 Ζ Γαανζδθίδμο ακαθένεζ υηζ δ πζμοιμνζζηζηή ηζηθμθυνδζδ, ηαεχξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακαβηαία 

ζοκεήηδ ηζξ αζοιααηυηδηαξ, εβηαηαθείπεζ ζηαδζαηά ηα ηζηθζηά ζηενευηοπα. «ε ακηίεεζδ ιε 

πναηηζηέξ ηαζ θμβμηεπκζηέξ ζοιαάζεζξ ζηδκ ηζηθμθυνδζδ πμο έηεζκακ κα πνμδδθχζμοκ ζοιααηζηά 

ηα αθδβδιαηζηά οπμηείιεκα ηαζ ηδκ ηαηάζηαζή ημοξ ζημκ ιοεμπθαζηζηυ ηυζιμ ημοξ, ημκ ηυπμ ή ημ 

πνυαθδια-αθμνιή ηδξ αθήβδζδξ, ή ηδ ααζζηή ζδέα αθμνιή ηδξ αθήβδζδξ». .π., ζ. 39.    
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πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ εζημκμβνάθδζδ. Σέθμξ, επζζδιαίκεζ υηζ μζ πζμοιμνζζηζημί 

ηίηθμζ, ελάπημοκ ηδ θακηαζία, ηαθθζενβμφκ ηδκ αζζεδηζηή πνυζθδρδ ηαζ ηνζηζηή ζηέρδ, 

εκηοπςζζάγμοκ ιε ηδκ «αζκζβιαηζηή δμιή» ημο κμήιαηυξ ημοξ, «δ μπμία ακηζζηέηεηαζ 

ζηδκ εφημθδ ηαζ θμβζηή ενιδκεία».
725

  

Σμ πζμφιμν ηςκ ηίηθςκ, θμζπυκ, πνμηφπηεζ αθεκυξ απυ ηδκ αζοιααηυηδηα ηδξ 

θεηηζηήξ δζαηφπςζδξ ή εηθμνάξ ημο ιζηνμ-ηεζιέκμο αθεηένμο απυ ηδ κμδιαηζηή ζπέζδ 

ακηίεεζδξ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ. Ζ πμθοηνμπζηή ηαηαζηεοή ημο ηίηθμο, επζηνέπεζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο ζδιαζζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ημο, ιέζα απυ ηδκ απμηςδζημπμίδζδ 

πθδνμθμνζχκ πμο θένμοκ άθθμζ ηνυπμζ (πνχια, βναιιαημζεζνά, ηοπμβναθζηέξ 

πανεηαάζεζξ).
726

 Απυ ημοξ μπμίμοξ παναηδνείηαζ ιία ζεζνά ακαηνμπχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ηοπζηή κυνια ηδξ βναπηήξ εηθμνάξ ημο θυβμο, ηαεχξ δ βθχζζα αλζμπμζείηαζ ηαζ ςξ 

μπηζηυ οθζηυ.
727

  

ε ιζα πνμθακή αιθζζαήηδζδ ηςκ μνίςκ ακάιεζα ζημοξ δφμ ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ 

(θέλεζξ-εζηυκεξ), δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο «μ ηίηθμξ ηαημνεχκεζ κα εκηαπεεί μνβακζηά 

ζηδκ εζημκμβνάθδζδ» απμηεθχκηαξ ηαοηυπνμκα ζημζπείμ ηαζ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ. 

Δκδζαθένμοζα πενίπηςζδ πμθοηνμπζηυηδηαξ απμηεθεί, επίζδξ, δ ακηζηαηάζηαζδ 

βναιιάηςκ ημο ηίηθμο ιε εζηυκεξ-ζφιαμθα πμο ημοξ ιμζάγμοκ, υπμο ζε ιία δζα-εειαηζηή 

πνήζδ ημοξ δδιζμονβμφκ ιζα «αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ημ 

ζδιαζκυιεκμ».
728

    

Οζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα ιδκφιαηα ζημ ελχθοθθμ ηςκ παζδζηχκ 

αζαθίςκ θακεάκμοκ πθδνμθμνίεξ πμο βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ απυ ηα παζδζά ηαζ ζοκάδμοκ ιε 

ημ βκςζηζηυ-ακηζθδπηζηυ ζηάδζμ ακάπηολδξ πμο δζακφμοκ. Ζ πμθοηνμπζηυηδηα, ςζηυζμ, 

δεκ οθίζηαηαζ ιυκμ ζημ ελχθοθθμ, αθθά ζημ ζφκμθμ ημο αζαθίμο υπμο πμζηίθμζ ηνυπμζ 

αλζμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθα ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ κμδιάηςκ. Ζ δζαθμνά ημο ελχθοθθμο 

ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ αζαθίμ, είκαζ υηζ ηα δζάθμνα ιέζα πμο ζοκεκχκμκηαζ ζημ 
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 Παπαδμπμφθμο, Μ., Κμφηα, Α., Πμζιεκίδμο, Μ., «Πνμζεββίγμκηαξ ημ Νυδια ζε Δλχθοθθα 

Παζδζηχκ Βζαθίςκ: Μία Ένεοκα ιε Παζδζά 4-7 εηχκ», ζημ Παπμφθζα-Σγεθέπδ, Π., Φηενκζάηδ, Α., 

(Δπζι.), Γναθή ηαζ Γναθέξ ζημκ 21
μ
 αζχκα: Ζ Πνυηθδζδ βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ, Πάηνα: 2009. 
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παναηείιεκμ πενζαάθθμκ απμηαθφπημοκ ιε ζδζαίηενα εκαθθαηηζηυ ηνυπμ πθδνμθμνίεξ 

βζα ημ εζςηενζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ.      

 

 

πκπεξάζκαηα  

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ, αζπμθδεήηαιε ιε ηδ θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζημ 

ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια. Ανπζηά, ακαθενεήηαιε ζημκ υνμ 

«εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ» ηαζ ζηδ ζπέζδ ημο ιε ημ εζημκμβναθδιέκμ 

ιζηνμαθήβδια, ηαεχξ ηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ζφιθςκα ιε ηα 

μπμία ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ είκαζ «δζα-ηςδζηυ», «δζα-εζδμθμβζηυ» ηαζ 

«δζα-δθζηζαηυ». ηδ ζοκέπεζα, ακαθενεήηαιε ζε ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ πμο δζενεοκμφκ 

ηαζ επζδζχημοκ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ ζπέζεςκ θυβμο-εζηυκαξ ζηα εζημκμβναθδιέκα 

παζδζηά αζαθία [Golden (1990), Sipe (1998) Kümmerling-Meibauer (1999), Agosto 

(1999), Lewis (2001)] ιε έιθαζδ ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο πνμηείκμοκ μζ Nikolajeva 

ηαζ Scott (2001). Αθεκυξ βζα ημ θυβμ υηζ δ ηαλζκυιδζδ αοηή δζεοημθφκεζ πενζζζυηενμ 

ηδκ ελέηαζή ιαξ αθεηένμο δζυηζ υπςξ δείλαιε αλζμθμβήεδηε πμθφ εεηζηά βζα ηδ 

πνδζηζηυηδηά ηδξ ζε ιεηαβεκέζηενεξ ιεθέηεξ [Nodelman (1988/2009), (2003). Sipe 

(2012)].   

 ηδκ πμνεία, δζεονφκαιε ηδ ζογήηδζδ ηδξ ζπέζδξ θυβμο ηαζ εζηυκαξ ζηδ ιεηάδμζδ 

«πμθοηνμπζηχκ» ιδκοιάηςκ, υπμο ακαθφζαιε ηζξ εηθναζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

βναιιάηςκ ηαζ ημοξ παζβκζχδεζξ ηνυπμοξ πμο ιεηένπμκηαζ ηαζ αλζμπμζμφκηαζ αοηά, χζηε 

κα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ηαζ ςξ μπηζηυ οθζηυ. ημ πθαίζζμ ηδξ «πμθοηνμπζηήξ» αθήβδζδξ, 

ακαθενεήηαιε, ζηα πζμοιμνζζηζηά ιδκφιαηα πμο ιεηαδίδμκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηςκ 

«μπηζημ-θεηηζηχκ παζβκίςκ», ηαεχξ ηαζ ζε κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ (δζαηεζιεκζηυηδηα, 

ιεηαιοεμπθαζία, αιθζζαήηδζδ ηςκ μνίςκ, πανςδία η.υ.η.) πμο μζηεζμπμζείηαζ ημ παζδζηυ 

αζαθίμ, βζα ηζξ μπμίεξ δζαπζζηχζαιε πςξ επζηείκμοκ ηαζ πμθθαπθαζζάγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ 

ημο πζμφιμν. 

Δπίζδξ, ειααεφκαιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ζδζμηήηςκ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, 

ςξ αοηυκμιμ ζφζηδια κμδιαημδυηδζδξ, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ «βναιιαηζηήξ ημο μπηζημφ 

ζπεδζαζιμφ», ηςκ Kress ηαζ van Leeuwen (1996/2010). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ελεηάζαιε 

ηδκ «μπηζηή βςκία» ηαζ ηδκ «ακάθοζδ πθάκμο», ηαεχξ ηαζ ηδ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ 

εζηυκαξ (βναιιέξ, ζπήιαηα, πνχιαηα), υπμο δζαπζζηχεδηε δ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία 
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ημοξ ζηδ ιεηάδμζδ κμδιάηςκ ζημκ ακαβκχζηδ-εεαηή, ηαεχξ ηαζ μζ πμζηίθμζ ηνυπμζ 

αλζμπμίδζήξ ημοξ απυ ημοξ δδιζμονβμφξ ιε ζημπυ κα απμδχζμοκ μπηζηά ηδκ 

αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηςκ εζηυκςκ. Σέθμξ, δζενεοκήζαιε ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία 

ηςκ ζοιαάζεςκ ηδξ εζηυκαξ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο παναηηήνα ηαζ ηδκ παναβςβή 

πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ. 

Κνίκαιε απαναίηδηδ ηδκ ακαθμνά ιαξ ζηζξ παναπάκς παναιέηνμοξ, δζυηζ εεςνήζαιε 

υηζ αοηέξ δζεοημθφκμοκ ηαζ ζοιπθδνχκμοκ ηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο 

επζπεζνμφιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ ιζηνμαθδβδιάηςκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ.    
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Δξεπλεηηθό. Αλαιύζεηο ησλ Μηθξναθεγήζεσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:  

Ζ Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 

Πνμηεζιέκμο κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ 

ιζηνμαθδβδιάηςκ ηδξ πενζυδμο 1990-2010, αλζμπμζήζαιε ηδ δζενεφκδζδ ηςκ 

εεςνήζεςκ ηαζ ηςκ πνμζεββίζεςκ βζα ημ πζμφιμν, ημοξ παναηηήνεξ ηαζ ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ, έηζζ υπςξ αοηά πανμοζζάζηδηακ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ. ημ 

ηέηανημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμοιε ηδ ιέεμδμ πμο αημθμοεήζαιε ζηζξ ακαθφζεζξ ζημ 

δεφηενμ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ.  

 

 

4.1 Αλάπηπμε ηεο Μεζνδνινγίαο θαη ηόρνη ηεο Έξεπλαο 

 

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ ακαγδηήεδηε ιία ιεεμδμθμβία δ μπμία κα 

πνμζθένεζ εοεθζλία ζηδκ πνμζέββζζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ ηεζιέκςκ πμο εα ακαθφζμοιε. Ο 

θυβμξ μθείθεηαζ ζηδκ ίδζα ηδ θφζδ ημο πζμφιμν πμο απμηεθεί ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ελέηαζήξ ιαξ, ημ μπμίμ υπςξ μνίζαιε ανπζηά, δζαηνίκεηαζ βζα ηδ «νεοζηυηδηά» ημο ηαζ 

βζα ηδκ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ημο ιέζα ζηα ηείιεκα. Ακαγδηήζαιε, θμζπυκ, ιία ιέεμδμ 

επζζηδιμκζηή, αθθά πνμζανιμζιέκδ, ςζηυζμ, ζηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, πμο 

κα επζηνέπεζ ακαβκςζηζηή εθεοεενία. Χξ ηαηαθθδθυηενδ ιέεμδμξ ηνίεδηε ιία 

ζοκδοαζηζηή πνμζέββζζδ, ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο ιε: 1) ηζξ εεςνίεξ ημο 

πζμφιμν, 2) ηζξ εεςνίεξ «ιεθέηδξ ηαζ απμηάθορδξ» ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ ηαζ 3) 

ηδ θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, έηζζ υπςξ αοηά πανμοζζάζηδηακ ζηα ηνία πνχηα 

ηεθάθαζα ημο εεςνδηζημφ ιένμοξ ηδξ ένεοκαξ.     

Ζ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο ιεεμδμθμβζημφ ενβαθείμο ελοπδνεηεί ημ ζηυπμ ηδξ 

δζαηνζαήξ, μ μπμίμξ είκαζ δ ελέηαζδ ηςκ ηεπκζηχκ ημο πζμφιμν ηυζμ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ 

υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ πνμηεζιέκμο κα ακαδείλμοιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο 

ιέζα απυ ηδ δνάζδ ηςκ παναηηήνςκ ζηδκ αθήβδζδ. Δζδζηυηενα, εζηζάγμοιε ζημ ηςιζηυ 

ημο παναηηήνα, ιε ζημπυ κα δζενεοκήζμοιε ζημ εκζαίμ ηείιεκμ –θεηηζηυ ηαζ μπηζηυ 

ηείιεκμ- ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηα ιέζα πμο ιεηένπμκηαζ ζε αοηυ ηαζ ηαηαθήβμοκ ςξ 

πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια ζημκ ακαβκχζηδ. Πανάθθδθα, επζδζχηεηαζ δ ελέηαζδ ηςκ 

ζδεμθμβζηχκ ζοιθναγμιέκςκ πμο εββνάθμκηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ ιε «υπδια» 

ημ πζμφιμν. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, ηα ένβα ελεηάγμκηαζ ηαζ ελςηεζιεκζηά, ζφιθςκα ιε 
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ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ πθαίζζμ ηδξ επμπήξ ζηδκ μπμία βνάθηδηακ. Μεηαλφ 

ηςκ παναπάκς ζημπυξ ιαξ είκαζ, κα ηαηαβνάρμοιε ηζξ ζοββναθζηέξ ηάζεζξ ηδξ πενζυδμο 

ιεθέηδξ ιαξ, πμο είκαζ δ εζημζαεηία 1990 έςξ 2010, ηαηά ηδκ μπμία ηαζ εηδυεδηακ ηα 

αζαθία ηδξ ελέηαζήξ ιαξ.  

ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ ακηθήζαιε ζημζπεία απυ ηδκ 

πμζμηζηή ακάθοζδ πενζεπμιέκμο
729

 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ πανάδεζβια ηδξ «δυιδζδξ» ηαζ 

ηδξ «ελήβδζδξ» ζε ιαηνμ- ηαζ ιζηνμ-επίπεδμ.
730

 Υςνίξ ςζηυζμ, κα πενζμνζγυιαζηε ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηεζιέκςκ ιαξ, υπςξ ζδιεζχζαιε παναπάκς. 

Ζ δζηή ιαξ δζενεφκδζδ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ εεµαηζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ 

πμζμηζημπμίδζδ ηςκ εονδιάηςκ, ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ 

πενζεπμιέκμο, αθθά επεηηείκεηαζ ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ζπμθζαζιυ θακεακυκηςκ 

ιδκοιάηςκ, υπςξ αοηά εββνάθμκηαζ ζηζξ βθςζζζηέξ επζθμβέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα 

παζδζηά ιζηνμαθδβήιαηα ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεθεζηεί ημ πζμφιμν. 

Ζ ελέηαζδ ημο πζμφιμν ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ ιία θέλδ έςξ ηαζ ανηεηέξ πενζυδμοξ 

θυβμο ηαζ ζοπκά πνεζάγεηαζ ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηεζιέκμο χζηε κα βίκεζ ειθακήξ δ 

θεζημονβία ημο. Μία ηέημζα ακάθοζδ ιαξ ηαεμδδβεί κα εκηνοθήζμοιε ζηδ ιμνθή ηαζ ηδκ 

μνβάκςζδ ηςκ οπυ ελέηαζδ παζδζηχκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ζε υθα ηα επίπεδα: 

θςκμθμβζηυ, ιμνθμθμβζηυ, ζδιαζζμθμβζηυ, πναβιαημθμβζηυ
731

 ηαζ ζε ορδθυηενα 

επίπεδα ηεζµεκζηήξ μνβάκςζδξ, υπςξ είκαζ δ δμιή, δ πμθοηνμπζηή δζάζηαζδ ηαζ δ 

ζοκεηηζηυηδηα ηαηά ηδκ πνυζθδρδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ ιζηνμαθδβήζεςκ, υηακ 

ζοκδοάγεηαζ θεηηζηυ ηαζ μπηζηυ ηείιεκμ. Βαζζηυ πθεμκέηηδια ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ 

πενζεπμιέκμο είκαζ υηζ δδιζμονβεί έκα ζφζηδια ηαηδβμνζχκ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ημ 

                                                           
729

 Πάθθα, Μ., «Ζ Ακάθοζδ Πενζεπμιέκμο», Φζθυθμβμξ, η. 67, 1992, ζζ. 44-45.  Μπμκίδδξ, Κ., 

«Ένεοκα πμθζηχκ Δβπεζνζδίςκ: απυ ηδκ Πμζμηζηή Ακάθοζδ Πενζεπμιέκμο ζε Πμζμηζηέξ 

Μεευδμοξ Ακάθοζδξ- Σμ πανάδεζβια ηδξ Δθθάδαξ», ζημ Βαιαμοηάξ, Μ., Υμονδάηδξ. Α.(Eπζι.), 

Παζδαβςβζηή Δπζζηήιδ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδκ Δονχπδ, Σάζεζξ ηαζ Πνμμπηζηέξ. Πναηηζηά Ε΄ 

δζεεκμφξ ζοκεδνίμο ηδξ Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ Δθθάδαξ. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1997, 

ζζ. 188-224.  Mayring, Ph. ―Qualitative Content Analysis‖, Forum: Qualitative Social Research 

[On-line Journal], vol. 1(2), 2000b. ∆ζαεέζζµμ on line:  

http://www.qualitativeresearch.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm.  

Πνμζπεθάζηδηε ζηζξ: 11/10/2008.  

Μπμκίδδξ, Κ., Σμ Πενζεπυιεκμ ημο πμθζημφ Βζαθίμο ςξ Ακηζηείιεκμ Ένεοκαξ. Γζαπνμκζηή 

Δλέηαζδ ηδξ πεηζηήξ Ένεοκαξ ηαζ Μεεμδμθμβζηέξ Παναηδνήζεζξ, Αεήκα: Μεηαίπµζμ, 2004, ζζ. 

100-135. 
730

 Μπμκίδδξ, Κ., 2004, ζζ. 137-138. 
731

 Σγαθενμπμφθμο, Μ., «Σμ Υζμφιμν ζηδκ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία. Πεγμβναθία (1980-

1990)», Γζαδνμιέξ, η. 23, 1991, ζζ. 167-173. 

http://www.qualitativeresearch.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm
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ίδζμ ημ οθζηυ ηδξ ελέηαζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα ζημζπεία πμο πνμηφπημοκ ενιδκεφμκηαζ 

αάζεζ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ πμο ηίεεκηαζ πνμξ δζενεφκδζδ.
732

  

 

 

4.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Απυ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ παζδζηχκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ ηδξ πενζυδμο 1990-2010 

πμο ελεηάγμοιε επζδζχημοιε κα απακηήζμοιε ζηα ελήξ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:    

1) ε ηζ είδμοξ εειαημθμβία εββνάθεηαζ ημ πζμφιμν; 

2) Πμζμοξ ζδεμθμβζημφξ ζηυπμοξ ελοπδνεηεί ηαζ πχξ; 

3) Με πμζεξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ζοθθεζημονβεί ημ πζμφιμν πνμηεζιέκμο κα 

επζηεθεζηεί; 

4) Πμζα είδδ πζμφιμν ειθακίγμκηαζ ζηδκ αθήβδζδ;  

5) Πμζμζ είκαζ μζ ηφπμζ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηζ ακηζπνμζςπεφμοκ;  

6) Πχξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ απμηαθφπημκηαζ μζ παναηηήνεξ ζημκ ακαβκχζηδ;  

7) Πμζμξ μ νυθμξ ημο πζμφιμν ηαζ δ ζπέζδ ημο ιε ημοξ παναηηήνεξ; 

8) Πμφ εκημπίγεηαζ ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα; 

9) Πμζα δ ζπέζδ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ; 

10) Με πμζμοξ ηνυπμοξ επζημζκςκεί δ εζημκμβνάθδζδ πζμοιμνζζηζηά ιδκφιαηα;  

Βαζζγυιεκμζ, θμζπυκ, ζηζξ ανπέξ ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο ζηδ ζοκέπεζα 

πανμοζζάγμοιε ημ οπυ δζενεφκδζδ οθζηυ, δδθαδή ηα αζαθία ηδξ ελέηαζήξ ιαξ, ηα 

ηνζηήνζα ηαζ ημκ ηνυπμ ζοθθμβήξ ημοξ, αθθά ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ 

δζαιμνθςεήηακ ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα.  

 

 

4.3 Σα Κξηηήξηα Δπηινγήο ησλ Βηβιίσλ 

 

Σα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζδξ ήηακ: κα είκαζ πζμοιμνζζηζηά, κα είκαζ 

εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα, κα έπμοκ εηδμεεί ηαζ ηοηθμθμνήζεζ ηαζ ζηδκ 

Δθθάδα (είηε απυ Έθθδκεξ δδιζμονβμφξ είηε απυ λέκμοξ, ιεηαθναζιέκα ζηα εθθδκζηά) 
                                                           
732

 Παβημονέθζα, Δ., Παπαδμπμφθμο, Μ., «Κνζηζηή Ακάθοζδ Λυβμο – Πμζμηζηή Ακάθοζδ 

Πενζεπμµέκμο: Μζα Πνυηαζδ οκδοαζηζηήξ Αλζμπμίδζδξ βζα ηδκ Ακίπκεοζδ ηδξ Ηδεμθμβίαξ ηςκ 

πμθζηχκ Δβπεζνζδίςκ», Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ, η. 4 (40), 2009. ∆ζαεέζζµμ on line: 

http://mariapapadopoulou.gr/ar8ra_periodika/40.%20Tracing%20ideology%20by%20means%20o

f%20CDA%20and%20QCA%20in%20textbooks%20for%20literacy.pdf.  

http://mariapapadopoulou.gr/ar8ra_periodika/40.%20Tracing%20ideology%20by%20means%20of%20CDA%20and%20QCA%20in%20textbooks%20for%20literacy.pdf
http://mariapapadopoulou.gr/ar8ra_periodika/40.%20Tracing%20ideology%20by%20means%20of%20CDA%20and%20QCA%20in%20textbooks%20for%20literacy.pdf
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ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 1990-2010 ηαζ κα απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ 

ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. ημ ζδιείμ αοηυ εα εέθαιε κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ζηα 

αζαθία ηδξ ελέηαζδξ θαιαάκμοιε οπυρδ ηδκ ανπζηή διενμιδκία έηδμζήξ ημοξ, είηε απυ 

ηδ πχνα πνμέθεοζδξ είηε απυ ηδ πχνα οπμδμπήξ, ακελάνηδηα απυ ημκ ανζειυ έηδμζδξ 

πμο ελεηάγμοιε ειείξ.  

Ζ επζθμβή ημοξ ηαεμνίζηδηε επζπθέμκ ηαζ απυ ηζξ παναηάης πνμτπμεέζεζξ: εα έπνεπε 

κα είκαζ ηαηαπςνδιέκα ζημοξ ηαηαθυβμοξ πενζμδζηχκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία ή ηζξ επζζηήιεξ ηδξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ ηαζ εηπαίδεοζδξ. Αοηά είκαζ ημ 

πενζμδζηυ Γζαδνμιέξ ηαζ ημ φβπνμκμ Νδπζαβςβείμ, ηαεχξ ηαζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ 

εηδμηζημφξ μίημοξ ιε ζεζνέξ ζημ παζδζηυ αζαθίμ. Δπίζδξ, εα έπνεπε κα είκαζ 

ηαηαπςνδιέκα ζηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ημο ΔΚΔΒΗ ή ζε ηαηαθυβμοξ 

παζδζηχκ αζαθζμεδηχκ.        

 

 

4.4 Ο Σξόπνο πιινγήο ησλ Βηβιίσλ  

 

Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ανπζηά, ακαηνέλαιε ζηζξ ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ 

Νδπζαβςβείςκ ηδξ πυθδξ ηςκ Ηςακκίκςκ, υπμο είπαιε ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκμιζθήζμοιε 

ηαζ ιε κδπζαβςβμφξ, μζ μπμίεξ ιαξ πνυηεζκακ ιε ηδ ζεζνά ημοξ πζμοιμνζζηζηά 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία βζα ιζηνά παζδζά. ημ ζδιείμ αοηυ εα εέθαιε κα δζεοηνζκίζμοιε 

υηζ δ επζθμβή ηςκ ζπμθείςκ ήηακ ηοπαία ηαζ δ ένεοκα δε ζηδνίπεδηε ζε ηάπμζμ 

ζηαειζζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ, πανά ιυκμ ζηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ημο οθζημφ πμο είπαιε 

εέζεζ ελανπήξ. Δπίζδξ, ααζζγυιεκμζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ εειάηςκ πμο είπακ ήδδ πνμηφρεζ, 

ακαγδηήζαιε επζπθέμκ αζαθία ιέζα απυ ημ έκεεημ οθζηυ «Βζαθζμπανμοζίαζδ» ηςκ 

ηεοπχκ ημο πενζμδζημφ Γζαδνμιέξ, απυ ηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ημο ΔΚΔΒΗ ηαζ 

απυ δθεηηνμκζημφξ ηαηαθυβμοξ εηδμηζηχκ μίηςκ ιε ζεζνέξ παζδζηχκ αζαθίςκ.   

Σα ένβα πμο ζοβηεκηνχεδηακ ηαζ πανμοζζάγμοιε ζηδ ζοκέπεζα είκαζ πεκήκηα ηαζ 

είκαζ εκδεζηηζηά ηςκ ζοββναθζηχκ ηάζεςκ, πμο δζαιμνθχεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πενζυδμο 1990-2010. Έηζζ, θμζπυκ, επζθέλαιε κα ηα ακαθφζμοιε ιε πνμκμθμβζηή ζεζνά, 

απυ ηα παθαζυηενα ζηα πζμ πνυζθαηα, ιε ζημπυ κα δζαθακεί δ πμζμηζηή πμνεία ελέθζλδξ 

ημο πζμφιμν ζημ πνυκμ.  

 

 

    



191 

 

4.5 Αλάιπζε ησλ πλζεθώλ θάησ από ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθε ην 

πιηθό 

 

Ζ δζενεφκδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ημο πζμφιμν ζηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα 

ηδξ ελέηαζήξ ιαξ, ζοζπεηίγεηαζ ηαζ ζοκελεηάγεηαζ ιε ηδκ επμπή ζηδκ μπμία βνάθηδηακ, 

ηαεχξ δ Παζδζηή Λμβμηεπκία απμηεθεί ημζκςκζηυ πνμσυκ, ιέζα απυ αοηήκ 

ακηακαηθχκηαζ ηαζ ακαπανίζηακηαζ δζδεδιέκεξ επζθεηηζηέξ μπηζηέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

απυ ηδκ μπμία επδνεάγεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ. Ζ ιεθέηδ ηςκ πεκήκηα παζδζηχκ αζαθίςκ 

πμο ζοβηεκηνχεδηακ, ιαξ επζηνέπεζ κα πνμζεββίζμοιε ηζξ ζδεμθμβζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

ζοκζζηχζεξ ηδξ πενζυδμο 1990-2010 ζηδκ μπμία δδιζμονβήεδηακ ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα. 

Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, εα ακαθφζμοιε ημ θακενυ πενζεπυιεκμ («ηζ» θέβεηαζ) ηαζ ημ 

θακεάκμκ («πχξ» θέβεηαζ) ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ ιζηνμαθδβήζεςκ, θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ιία ζεζνά απυ παναιέηνμοξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηζξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ 

ζοκεήηεξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ακάβκςζδξ ηςκ ένβςκ.  

Έηζζ υπςξ πανμοζζάζηδηε ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ, δ εζημζαεηία αοηή 

απμηεθεί βζα ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ιία πενίμδμ ιεηααάζεςκ. Μεζμθααεί ημ ηέθμξ εκυξ 

αζχκα ιε ζπμοδαία ηαζ ηαεμνζζηζηά βεβμκυηα πμο έθααακ πχνα ζε ημζκςκζηυ, πμθζηζηυ 

ηαζ επζζηδιμκζηυ επίπεδμ, βζα κα ζδιάκμοκ ηδκ έκανλδ ημο εζημζημφ πνχημο αζχκα. 

θεξ αοηέξ μζ γοιχζεζξ ηαζ ακαηαηαηάλεζξ ανήηακ δζέλμδμ ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

παναβςβήξ ιε ηδ ιμνθή ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θμβμηεπκζηήξ έηθναζδξ (αθ. ηεθάθαζμ 1.3.2, 

ζ. 67).
733

 οβηεηνζιέκα, ειθακίγμοκ ζημζπεία κεμηενζηήξ βναθήξ ηα μπμία εοκμμφκ ημοξ 

πεζναιαηζζιμφξ, ηυζμ ζηδ ιμνθή υζμ ηαζ ζηδ δμιή ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ, εκχ μζ 

θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ζοκοθαίκμκηαζ ιαγί ημοξ πμθθαπθά.   
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4.6 Σα Βηβιία 

 

Πνυηεζηαζ βζα πεκήκηα εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα, ηνζάκηα έκα εθθδκζηά ηαζ 

δεηαεκκέα ιεηαθναζιέκα ηδξ εζημζαεηίαξ 1990-2010. Σα αζαθία αοηά παναηηδνίγμκηαζ 

βζα ηδκ πμζηζθία ηςκ πζμοιμνζζηζηχκ εζδχκ πμο δζαεέημοκ ζημ πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ βζα 

ηζξ κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ ημ πζμφιμν ζοθθεζημονβεί πμζηζθμηνυπςξ. Βαζζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο κεμηενζημφ ηνυπμο βναθήξ βζα παζδζά είκαζ μζ πεζναιαηζζιμί  ηαζ μζ 

ακαηνμπέξ ηυζμ ζηδ ιμνθή υζμ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. Δκδεζηηζηά, 

ακαθένμοιε ηδ «δζαηεζιεκζηυηδηα/ δζεζημκζηυηδηα», ηδ «ιεηαιοεμπθαζία», ηδκ 

«απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ» ηαζ ηδκ «παζβκζχδδ δζάεεζδ» απέκακηζ ζημ κεανυ 

ακαβκχζηδ.
734

  

Γεκζηυηενα, δ εειαημθμβία
735

 ηςκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ είκαζ ειπκεοζιέκδ απυ 

ζφβπνμκα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηαζ επζδζχηεζ κα δζαθςηίζεζ ηα παζδζά πνμηείκμκηάξ 

ημοξ θφζεζξ βζ‘ αοηά, εκχ ηα πανμηνφκεζ κα ηα οπενααίκμοκ εεηζηά ηαζ αζζζυδμλα ιέζα 

απυ έκα πζμοιμνζζηζηυ ηαζ ροπαβςβζηυ πενζεπυιεκμ. ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ 

εειαημθμβίαξ,  εα επζδζχλμοιε κα ακαδείλμοιε ημοξ ζδεμθμβζημφξ ζηυπμοξ πμο 

ελοπδνεηεί ημ πζμφιμν.  

Γζαπζζηχκμοιε, θμζπυκ, υηζ ημ εέια ηδξ ιζηνμαθήβδζδξ  είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδ 

ιεθέηδ ηαζ απμηάθορδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ. Πένακ, υιςξ, ηδξ 

αθδβδιαημθμβζηήξ ζδιαζίαξ ημο, δ πανάιεηνμξ αοηή ηίεεηαζ πνμξ δζενεφκδζδ ηαζ βζα 

ζδεμθμβζημφξ θυβμοξ. Γζυηζ ζηα αζαθία ηδξ ελέηαζήξ ιαξ ηονζανπεί δ  ακαηνμπή 

ζηενεμηοπζηχκ απυρεςκ αθθά ηαζ παναηηήνςκ, ιε ζημπυ ηδκ ακαεεχνδζδ γδηδιάηςκ 

ημζκςκζηήξ θφζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηςκ ακαβκςζηχκ.
736

 

ημ πθαίζζμ αοηυ, ακαδφεηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ημο «ηζ» ηαζ ημο «πχξ». Σμ «ηζ» αθμνά 

ηδ εειαημθμβία ηςκ αζαθίςκ ηαζ ημ «πχξ» ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ 
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ζοθθεζημονβεί ημ πζμφιμν.
737

 Σμ πζμφιμν απμηεθεί ημζκςκζηυ πνμσυκ
738

 ηαζ μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ εηθένεηαζ ή εβηζαςηίγεηαζ ζηδκ εηάζημηε εειαημθμβία επζηνέπεζ κα ακαδοεμφκ 

δζαθμνεηζηέξ υρεζξ ημο θαζκμιέκμο ημο. 

ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμοιε ημοξ ηίηθμοξ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ πμο εα ιαξ 

απαζπμθήζμοκ ζηα ζπεηζηά ηεθάθαζα ηςκ ακαθφζεςκ. 
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Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Κμοκημφνδξ, Μ., (Δζη.), Φνζηακηέθα δ Μάβζζζα πμο Μζζμφζε ηα 

Κάθακηα, Αεήκα: Άιιμξ, 1998. 

Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Βενμφηζμο, Κ., (Δζη.), Φμοθήπηνα δ Μάβζζζα ιε ηδκ Ζθεηηνζηή 

ημφπa, Αεήκα: Μίκςαξ, 1998.   

Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Βενμφηζμο, Κ., (Δζη.), Ζ Γυκα Σενδδυκα ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ 

βαιήθζαξ ημφνηαξ, Αεήκα: Καθέκηδξ, 2001. 
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Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι), Δθεοεενίμο, Β., (Δζη.), Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ-Γζμ, Αεήκα: Δθθδκζηά 

Γνάιιαηα, 2003. 

 

 

4.7 Ζ Μέζνδνο Αλάιπζεο ησλ Βηβιίσλ 

 

Γζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο θεηηζημφ πζμφιμν ζηδ θέλδ, ηδκ πνυηαζδ ηαζ ημ ηείιεκμ, εα 

επζπεζνήζμοιε ηδκ ακάθοζή ημοξ ζηδνζγυιεκμζ ζηζξ εεςνδηζηέξ επζζδιάκζεζξ ημο 

πνχημο ηεθαθαίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ηζξ εεςνίεξ: ηδξ 

ακςηενυηδηαξ/επζεεηζηυηδηαξ, ηδξ ροπζηήξ εηηυκςζδξ ηαζ ηδξ αζοιααηυηδηαξ. φιθςκα 

ιε ημκ ηνυπμ πμο ακαθφμκηαζ ζηα ζπεηζηά ηεθάθαζα, μζ ζοβηεηνζιέκεξ εεςνίεξ 

αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ ενιδκεία ηςκ πμζηίθςκ ιμνθχκ ημο πζμφιμν. Γζα 

ημ θυβμ υηζ ζηζξ ακαθφζεζξ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ θαιαάκμοιε οπυρδ ημ ακαβκςζηζηυ 

ημζκυ (πναβιαηζηυξ ακαβκχζηδξ/εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ) πμο απεοεφκμκηαζ ηα ένβα, 

ακηθμφιε ζημζπεία απυ ηδ εεςνία ηδξ ακαβκςζηζηήξ πνυζθδρδξ ηαζ ηδ εεςνία 

ακάπηολδξ ηαζ πνυζθδρδξ ημο πζμφιμν απυ ηα παζδζά.  

Γζα ηδ ιεθέηδ ηαζ απμηάθορδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ εέζαιε πνμξ 

δζενεφκδζδ ηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηα εκδμηεζιεκζηά ηνζηήνζα ηδξ 

ελέηαζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα: α) Σμοξ άιεζμοξ πνμζδζμνζζιμφξ ημο 

παναηηήνα απυ ημκ αθδβδηή, ζφιθςκα ιε ηδ πνήζδ επζεέηςκ ηαζ μοζζαζηζηχκ. α) Γζα 

ηδκ έιιεζδ πανμοζίαζδ ηαζ πνυζθδρδ ημο παναηηήνα εθέβπηδηακ: δ πανμοζία ημο 

παναηηήνα ζημκ ηίηθμ, ηα θυβζα ηαζ μζ ζηέρεζξ ημο, δ δνάζδ ημο, μζ πενζβναθέξ βζα ηδκ 

ελςηενζηή ημο ειθάκζζδ, ηα ζπυθζα ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ, ηα ζπυθζα ημο ζοββναθέα ή 

ημο αθδβδηή, ημ υκμιά ημο, μ πχνμξ (ημ θοζζηυ ή ηεπκδηυ πενζαάθθμκ). Δπίζδξ, 

ελεηάγεηαζ δ πνήζδ θέλεςκ, ιμηίαςκ, ζπδιάηςκ θυβμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα 

ηδ δζπθή ακάβκςζδ, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ηυζμ μνζγυκηζα –δδθαδή ζημκ άλμκα ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ηςκ πνμκζηχκ αημθμοεζχκ ηδξ δνάζδξ- υζμ ηαζ ηάεεηα –

δδθαδή ζημκ άλμκα ηςκ ιεηαθμνχκ, ηςκ ζοιαμθζζιχκ ηαζ ηςκ ιφεςκ πμο δζαπενκμφκ 

ημ ηείιεκμ. 

Δπζπνυζεεηα, εα ελεηάζμοιε ηδκ ηοπμθμβζηή ηαζ μκημθμβζηή οπυζηαζδ ημο 

παναηηήνα. Σα είδδ ημο πζμφιμν (εζνςκεία, ζάηζνα, πανςδία, βηνμηέζημ, αζηείμ, 

οπεναμθή ηαζ άθθα), ηδκ πθμηή, ηδκ μπηζηή βςκία ημο αθδβδηή, ημκ εκκμμφιεκμ 

ακαβκχζηδ ηαζ ζημζπεία κεμηενζηήξ βναθήξ: δζαηεζιεκζηυηδηα, ιεηαιοεμπθαζία, 
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αοημακαθμνζηυηδηα, ιαβζηυξ νεαθζζιυξ, βθςζζζηά παζπκίδζα, ιείλδ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ, 

πανςδία.  

ηδκ εζημκμβνάθδζδ μζ ηαηδβμνίεξ πμο δζενεοκχκηαζ βζα ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα 

είκαζ: α) Ο ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηςκ θαζκμιέκςκ ημο πζμφιμν ηαζ πχξ αοηά 

ζοθθεζημονβμφκ ζημ εκζαίμ ηείιεκμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πχξ ηα θαζκυιεκα πμο 

εκημπίγμκηαζ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ βεκζηεφμκηαζ ή ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ ζε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ θυβμο ηαζ εζηυκαξ πμο δζέπεζ ηα δφμ ζοζηήιαηα 

κμδιαημδυηδζδξ ηάεε θμνά. α) Ζ ακαπανάζηαζδ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ, ηα 

ζδζαίηενα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά, ημ θφθμ, δ εκδοιαζία, ηα ζοκμδεοηζηά αλεζμοάν, δ 

οπεναμθή ζηδκ αιθίεζδ, δ ζηάζδ ημο ζχιαημξ, μζ πεζνμκμιίεξ, ημ αθέιια, δ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Δπίζδξ, ζηδνζγυιεκμζ ζηδ «βναιιαηζηή 

ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ» εα ελεηάζμοιε ηζξ παναιέηνμοξ: ημο πθάκμο, ηδξ μπηζηήξ 

βςκίαξ, ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ ζφκεεζδξ ηδξ εζηυκαξ.  

 

 

4.8 Οη  Καηεγνξίεο Μειέηεο 

 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ δζαηνζαήξ είκαζ κα ελεηάζμοιε ημ θαζκυιεκμ ημο πζμφιμν, ιε 

έιθαζδ ζημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα. Χξ εη ημφημο, ιε ηνζηήνζμ: α) ημοξ ηφπμοξ 

παναηηήνςκ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ (βζα πανάδεζβια ζηενεμηοπζημί), α) ηδ ζοπκυηδηα 

ειθάκζζήξ ημοξ, β) ημκ ζδεμθμβζηυ ζηυπμ ημο πζμφιμν (βζα πανάδεζβια απμηαηάζηαζδ 

ζηενεμηοπζηχκ παναηηήνςκ) ηαζ δ) ημ είδμξ ηδξ εειαημθμβίαξ (βζα πανάδεζβια 

μζημθμβία, δζαθμνεηζηυηδηα), πμο εββνάθμκηαζ αοημί, ζπδιαηίζηδηακ ηέζζενζξ 

ηαηδβμνίεξ ιεθέηδξ. Σμ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ πμο δζαιμνθχεδηε πνμέηορε απυ ηα ίδζα 

ηα αζαθία ηδξ ελέηαζδξ, ζφιθςκα πάκηα ιε ηα παναπάκς ηνζηήνζα, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ακαθφμκηαζ αάζεζ ηδξ ιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ πμο πανμοζζάζαιε ακαθμνζηά ιε ημ 

εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ δζαηνζαήξ ζημ πνχημ ιένμξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εα ελεηάζμοιε ημ 

ηςιζηυ ημο παναηηήνα ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ: ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζηενεμηφπςκ, ημο 

θφημο ηαζ ηδξ ιάβζζζαξ, ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ηαζ ηςκ παναηηήνςκ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ηαζ εηθαιαάκμκηαζ ςξ δζαθμνεηζημί.   

Ζ πνχηδ ηαηδβμνία αθδβδιάηςκ ελεηάγεηαζ ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ ηαζ αζπμθείηαζ ιε 

ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο «Καημφ Λφημο». Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ πεκήκηα παζδζηχκ 

αζαθίςκ πμο ελεηάγμοιε, μζ ιζηνμαθδβήζεζξ πμο ιαξ απαζπμθμφκ ιε ηφνζμ 
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πνςηαβςκζζηή ημ θφημ είκαζ είημζζ δφμ (10 εθθδκζηά, 12 απυ ιεηάθναζδ). Οζ θυβμζ, βζα 

ημοξ μπμίμοξ επζθέλαιε κα ακαθενεμφιε πνχηα ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία, μθείθμκηαζ 

αθεκυξ ζημ ημ υηζ μ παναηηήναξ-θφημξ ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα 

αθεηένμο δζυηζ απμηεθεί, υπςξ εα δείλμοιε, ημκ πζμ δδιμθζθή ηαζ ίζςξ ημκ πζμ 

πμθοζογδηδιέκμ πνςηαβςκζζηή ζζημνζχκ βζα παζδζά. ε δεφηενμ επίπεδμ, μζ οπμ-

ηαηδβμνίεξ ελέηαζδξ πμο πνμέηορακ ιε ηφνζμ πνςηαβςκζζηή ημ θφημ ιε ηνζηήνζμ ημκ 

ζδεμθμβζηυ ζηυπμ ημο πζμφιμν, ηδ εειαημθμβία ηαζ ημ εζδμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ 

πμο ειθακίγμκηαζ, είκαζ πέκηε.     

Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία ελεηάγεηαζ ζημ έηημ ηεθάθαζμ ηαζ αζπμθείηαζ ιε ημ θμβμηεπκζηυ 

ζηενευηοπμ ηδξ «Μάβζζζαξ». Ζ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο δζαιμνθχεδηε, 

εθανιυγεηαζ ζε μηηχ (6 εθθδκζηά, 2 απυ ιεηάθναζδ) εζημκμβναθδιέκα 

ιζηνμαθδβήιαηα, ζηα μπμία πνςηαβςκζζηεί δ ιάβζζζα. Συζμ μ θφημξ υζμ ηαζ δ ιάβζζζα 

ειθακίγμκηαζ ζε ιζα εειαημθμβία ιέζα απυ ηδκ μπμία επζδζχηεηαζ δ ακαηνμπή ηςκ 

ζηενεμηφπςκ ηαζ δ «απμηαηάζηαζή» ημοξ. ηυπμξ ιαξ είκαζ κα ακαδείλμοιε ηζξ 

θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ιε ηζξ μπμίεξ επζηοβπάκμκηαζ μζ παναπάκς επζδζχλεζξ.     

Ζ ηνίηδ ηαηδβμνία ιεθέηδξ ελεηάγεηαζ ζημ έαδμιμ ηεθάθαζμ ηαζ αζπμθείηαζ ιε ηζξ 

έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ. Πνυηεζηαζ βζα γδηήιαηα ηα μπμία έπμοκ απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ηδ εεςνία ηαζ ηνζηζηή ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ζημ ηεθάθαζμ 

αοηυ εα ελεηάζμοιε ηζξ θμβμηεπκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ζε 

δεηαηνία εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα (8 ζηα εθθδκζηά, 5 απυ ιεηάθναζδ). Μέζα 

απυ ηδκ ζδεμθμβζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηεζιέκςκ, ιαξ δίδεηαζ δ εοηαζνία κα 

ζοθθμβζζημφιε ηαζ κα ακζπκεφζμοιε ηζξ ζηάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ βζα ηδκ ζδεμθμβζηή 

δζαιυνθςζδ  ηδξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηςκ πνμηφπςκ πμο ―ηαηαθήβμοκ‖ ζημοξ ιζηνμφξ 

ακαβκχζηεξ. 

Ζ ηεθεοηαία ηαηδβμνία ακάθοζδξ ελεηάγεηαζ ζημ υβδμμ ηεθαθαίμ ηαζ αζπμθείηαζ ιε 

ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ζε επηά (6 εθθδκζηά, 1 απυ ιεηάθναζδ) θμβμηεπκζηά 

ένβα. Σμ γήηδια αοηυ απαζπμθεί ζδζαίηενα ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαεχξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

ημζκςκζηή εοαζζεδημπμίδζδ απέκακηζ ζε μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ δζαθμνεηζηυηδηα. Έπεζ 

ζοκδεεεί ιε ναηζζζηζηά θαζκυιεκα ηα μπμία ηείκμοκ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ιεζμκυηδηεξ 

ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζε ιμνθέξ ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ. ημ πθαίζζμ αοημφ, δζενεοκμφιε 

πχξ μζ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ιέζα απυ ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ παναηηήνςκ 

εοαζζεδημπμζμφκ ηαζ βίκμκηαζ ηζκδηήνζμξ ιμπθυξ βζα ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ακαζημπαζιυ. 

Σμ πζμφιμν επζδζχηεζ αθεκυξ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ αθεηένμο ηδκ ροπαβςβία, ηαεχξ 

θεζημονβεί ςξ ροπζηυ ακηζζηάειζζια ημο άβπμοξ ηαζ ηαθθζενβεί ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδκ 
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παζδζηή δθζηία αζζζμδμλία. Μέζς αοηχκ ηςκ υρεςκ ημο πζμφιμν ζηδκ ακάθοζήξ ιαξ εα 

επζδζχλμοιε κα ακαδείλμοιε υηζ ημ πζμφιμν είκαζ ηεθζηά ιία ―ζμαανή οπυεεζδ‖.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: 

Σν Κσκηθό ηνπ Υαξαθηήξα/Ήξσα Λύθνπ 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα πνμζεββίζμοιε ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα θφημο, ζε είημζζ δφμ 

(10 εθθδκζηά, 12 απυ ιεηάθναζδ) ιζηνμαθδβήιαηα. Σα ένβα αοηά πανμοζζάγμοκ 

δζάθμνεξ ζζημνίεξ ιε ήνςεξ θφημοξ ηαζ εκίμηε πζμοιμνζζηζηά ζημζπεία. Πνμημφ 

πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ αθδβδιάηςκ, εα αζπμθδεμφιε ιε ημ θμβμηεπκζηυ 

ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο, πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ ηαηακμδημί μζ ιδπακζζιμί ηαζ μζ 

ηάζεζξ ημο πζμφιμν πμο αλζμπμζμφκηαζ ζηα αθδβήιαηα ηδξ πενζυδμο 1990-2010.     

 

 

5.1 Σν Λνγνηερληθό ηεξεόηππν ηνπ Καθνύ Λύθνπ 

 

Ο θφημξ απμηεθεί ημκ πζμ δδιμθζθή739, ίζςξ ηαζ ημκ πζμ πμθοζογδηδιέκμ, 

πνςηαβςκζζηή ζζημνζχκ βζα παζδζά. Οζ πνχηεξ ακαθμνέξ βζα ημ θφημ, ιαξ είκαζ βκςζηέξ 

απυ ηδ ιοεμθμβία ιε ηδκ μζηεία βζα ειάξ ζζημνία ημο Ρςιφθμο ηαζ ημο Ρχιμο740, εκχ δ 

ίδζα εζηυκα ηδξ θζθυζημνβδξ θοθήξ ηςκ θφηςκ ιαξ επακένπεηαζ ηαζ ζηδκ ζζημνία ημο 

Μυβθδ.741 Δπίζδξ, μ θφημξ έπεζ θαηνεοηεί απυ ημοξ Ηκδζάκμοξ742 ηαζ ημοξ Δζηζιχμοξ ςξ 

ζφιαμθμ δφκαιδξ ηαζ εθεοεενίαξ.  

                                                           
739

 ηδκ πνμζπάεεζα ζοθθμβήξ ηςκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζήξ ιαξ δζαπζζηχζαιε υηζ έκα ιεβάθμ 

πμζμζηυ αζαθίςκ, ιε πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ πμο έπμοκ βναθηεί βζα παζδζά ζηδκ πενίμδμ 

ιεθέηδξ ιαξ (1990-2010), είκαζ βζα θφημοξ. (Σα 22 απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 50 αζαθίςκ είκαζ ιε 

πνςηαβςκζζηή ημ θφημ). Δπίζδξ, μ θφημξ παναιέκεζ δδιμθζθήξ ηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηα βζα 

εκήθζηεξ. Ακαθένμοιε εκδεζηηζηά ηα ένβα ηδξ Stephanie Mayer: Σμ Λοηυθςξ (Twilight), Αεήκα: 

Πθαηφπμοξ, 2005, Νέα εθήκδ, 2006, Έηθεζρδ, 2007, ηνζθμβία αζαθίςκ αθθά ηαζ ηαζκζχκ 

(Λοηυθςξ, 2008, Νέα εθήκδ, 2009, Έηθεζρδ, 2010) βζα κέμοξ ηαζ εκήθζηεξ. Δπίζδξ, ηδκ ηαζκία 

Κμηηζκμζημοθίηζα (Red Riding Hood), ζε ζηδκμεεζία ηδξ Catherine Hardwicke, 2011.  
740

 φιθςκα ιε ημ ιφεμ ηα δφμ ιςνά ανήηε ζηζξ υπεεξ ημο πμηαιμφ Σίαενδ ιία ιαιά -θφηαζκα δ 

μπμία ηα εήθαγε βζα ανηεηυ ηαζνυ, ιέπνζ πμο ηα ανήηε έκαξ αμζηυξ. Σα παζδζά υηακ ιεβάθςζακ 

ζε ακάικδζδ ηδξ ζςηδνίαξ ημοξ έπηζζακ ζημκ Σίαενδ ιία πυθδ. Ζ πυθδ αοηή είκαζ δ Ρχιδ, 

ζφιαμθμ ηδξ μπμίαξ απμηεθεί δ ακαπανάζηαζδ ημο εδθαζιμφ ηδξ θφηαζκαξ ιε ημ Ρςιφθμ ηαζ ημ 

Ρχιμ.   
741

 Κίιπθζκβη, Ράκηβζανη (Κείι.), πδθζμπμφθμο, Μ., (Μηθ.), Σμ Βζαθίμ ηδξ Εμφβηθαξ (The Jungle 

Book), Αεήκα: Modern Times, 2002, (London: MacMillan Publishers, 1894).  
742

 Τπάνπεζ ιία ζκδζάκζηδ ζζημνία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, έκαξ βένμξ Ηκδζάκμξ ηδξ θοθήξ 

Σζενυηζ, ιίθδζε ζημκ εββμκυ ημο βζα ηδ ιάπδ πμο βίκεηαζ ιέζα ζηδκ ροπή ηςκ ακενχπςκ, ηαζ 

ημο είπε: «Γζέ ιμο, δ ιάπδ βίκεηαζ ιεηαλφ δφμ θφηςκ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζε υθμοξ ιαξ. Ο έκαξ 

είκαζ ημ Καθυ: δ πανά, δ εζνήκδ, αβάπδ…..ηαζ μ άθθμξ είκαζ ημ Καηυ: μ εοιυξ, δ ιζζαθθμδμλία, δ 

αθαγμκεία, ημ ιίζμξ…….». Συηε μ εββμκυξ ημ ζηέθηδηε ηαζ νχηδζε ημκ παππμφ: «Πμζυξ θφημξ 

κζηάεζ;». Ο βένμξ Ηκδζάκμξ ημο απάκηδζε απθά… «Αοηυξ πμο ηαΐγεζξ…». Duncan, B. (eds.), Living 

Stories of the Cherokee, U.S.A: North Carolina Press, 1998, ζ. 202.  
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Παν‘ υθα αοηά, μζ πζμ πμθθέξ ηαζ επζηναηέζηενεξ ακαθμνέξ βζα ημ θφημ είκαζ 

ιμκμζήιακηα ανκδηζηέξ ηαζ ζε αοηέξ μθείθεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα παζδζά ημκ έπμοκ 

ακαβάβεζ ςξ ημκ πζμ ηαηυ ηςκ ζζημνζχκ. Σμ ανκδηζηυ αοηυ ζηενευηοπμ μθείθεζ ηζξ 

ηαηααμθέξ ημο ζηδ πνζζηζακζηή πανάδμζδ,743 ζηα ηθαζζζηά παναιφεζα744 ηαζ ζημοξ 

ιφεμοξ ημο Αζζχπμο745. ηζξ ζζημνίεξ αοηέξ, μζ μπμίεξ ιεβάθςζακ βεκεέξ παζδζχκ ηαζ 

ζοκηνυθερακ αηυιδ πενζζζυηενα ζηδκ πμνεία ημοξ πνμξ ηδκ εκδθζηίςζδ, μ θφημξ 

πανμοζζάγεηαζ ηαζ πνμζθαιαάκεηαζ ςξ ημ ζφιαμθμ ηδξ επενυηδηαξ, ηδξ απεζθήξ, ημο 

ηζκδφκμο ηαζ ηδξ απαθίκςηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ.746Αηυιδ ηαζ μζ πανμζιίεξ ηαζ ηα 

βκςιζηά, ηα μπμία απμηεθμφκ ιεηαθμνζηέξ εηθνάζεζξ, βζα κα πενζβνάρμοκ ηα ανκδηζηά 

παναηηδνζζηζηά ακενχπςκ ακαπανάβμοκ ηαζ δζαζςκίγμοκ ηδκ ακηίθδρδ ηδξ ηαφηζζδξ ημο 

θφημο ιε ημ ηαηυ, εκζζπφμκηαξ ημ ζηενευηοπμ αοηυ αηυιδ πενζζζυηενμ ιε ηδκ 

πνμθμνζηή δζάδμζδ.747     

Ο θφημξ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ παζδζχκ ηαηέπεζ ηα ―ζηήπηνα ηδξ ηαηίαξ‖ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ οπυθμζπμοξ ήνςεξ ημο γςζημφ ααζζθείμο,748 
εκχ ηα ζοκμδεοηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

ηαημφ ημο ζηενευηοπμο είκαζ αοηά ημο αθεθή, ημο θαίιανβμο ηαζ ημο ημοημφ.749 

Παθαζυηενεξ ένεοκεξ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ έπμοκ εζηζάζεζ ζημ πχξ ζηέθημκηαζ 
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 φιθςκα ιε ηζξ παναδυζεζξ ημο εθθδκζημφ θαμφ, πμο ακαθένεζ μ Νίημξ Πμθίηδξ, μ θφημξ δεκ 

πθάζηδηε απυ ημ Θευ αθθά απυ ημ δζάαμθμ ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημο γχμο εηηυξ ηδξ γςήξ, 

ηαζ αοηυ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ακηαβςκζζηεί ημ Θευ ζηδ δδιζμονβία. Ο Θευξ υιςξ, 

πνμηεζιέκμο κα ηζιςνήζεζ ημ δζάαμθμ, εκέπκεοζε γςή ζημ θφημ ιε ηδκ εκημθή κα ηαηαζπανάλεζ 

ημκ πθάζηδ ημο. Έηζζ μ θφημξ γςκηάκερε, αθθά δεκ πνυθααε ημ δζάαμθμ, ηαηάθενε, υιςξ, κα 

θάεζ ημ έκα πυδζ ημο. Απ΄ αοηυ ημ βεβμκυξ μ δζάαμθμξ παναιέκεζ έηημηε ημοηζυξ ηαζ απμηαθείηαζ 

"ιμκμπυδανμξ" ή "θοημθαβςιέκμξ". Βθ. Πμθίηδξ, Ν., Παναδυζεζξ, Σ. Α΄, Αεήκα: Δθθδκζηά 

Γνάιιαηα, 1994. 
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 Σα πζμ δδιμθζθή εεςνμφκηαζ ηςκ αδεθθχκ Grimm, J & W., Ο Λφημξ ηαζ δ Κμηηζκμζημοθίηζα, 

Σα Σνία Γμονμοκάηζα, Ο Λφημξ ηαζ Δπηά Καηζζηάηζa, 1812-1857 ηαζ Prokofiev, S., Ο Πέηνμξ ηαζ 

μ Λφημξ, 1936. 
745

 Σα πζμ δδιμθζθή εεςνμφκηαζ Ο Λφημξ ηαζ δ Γνζά, Ο Λφημξ ηαζ ημ Πνυααημ, Ο Λφημξ ηαζ δ 

Αθεπμφ, Ζ Καηζίηα ηαζ μ Λφημξ, Ο Φεφηδξ αμζηυξ, Σμ Γασδμφνζ ηαζ μ Λφημξ. αθ. εκδεζηηζηά Οζ 

Μφεμζ ημο Αζζχπμο, Αεήκα: αααάθαξ, 2007. Ζ πνμκμθμβία βναθήξ ημοξ ημπμεεηείηαζ ζημ 620 

π.Υ.    
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 Μπεηεθπασι, Μ., «Ζ Κμηηζκμζημοθίηζα», ζημ Ζ Γμδηεία ηςκ Παναιοεζχκ, Αεήκα: Γθάνμξ, 

1995, ζζ. 236-259. 
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 Αοηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πζμ ζοπκά είκαζ: «Ο θφημξ ηζ ακ βέναζε ηζ έπαζε ημ ιαθθί ημο, 

ιήηε ηδ βκχιδ άθθαλε, ιήηε ηδκ ηεθαθή ημο». «Λφημξ ιαφνμξ ηαζ θζακυξ ημο παηένα ημο 

ηαδιυξ». «Έααθακ ημ θφημ κα θοθάεζ ηα πνυααηα». «Πεζκάς ζα θφημξ». Πμθίηδξ, Ν., 

Παναδυζεζξ, Σ. Α΄, Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1994. 
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 Ζ αθεπμφ πμκδνή, ημ παβχκζ οπενθίαθμ ηαζ ςναζμπαεέξ, ημ θίδζ δζααμθζηυ, ημ βμονμφκζ 

ζφιαμθμ ανμιζάξ, αεθζυηδηαξ, εβςζζιμφ, ηαζ μφης ηαεελήξ. ημ Γζακκζημπμφθμο, Α., «Πμζυξ 

Φμαάηαζ ημ Μεβάθμ Καηυ Λφημ; Σα Μζηνά Παζδζά Μπνμζηά ζημ Λμβμηεπκζηυ ημο ηενευηοπμ», 

2002, Γζαδνμιέξ, η. 5, ζ. 10-16. 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Λφηε, θφηε, είζαζ εδχ; Σμ ηενευηοπμ ημο Λφημο ζε Ηζημνίεξ βζα 

Μζηνά Παζδζά», ζημ Κμφνηδ, Δ. (Δπζι.), Ζ Ένεοκα ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: 

Σοπςεήης, 2001, ζ. 130, 132.   
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μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ Γζακκζημπμφθμο (2002), «ηα παζδζά αοηήξ ηδξ 

δθζηίαξ εκηάζζμοκ ηάεε πνμζςπμπμζδιέκμ γχμ ζημ δζπμθζηυ ζπήια ηαθυξ-ηαηυξ, ακάθμβα 

ιε ημ ακ είκαζ ζανημθάβμ ή θοημθάβμ».750 Έηζζ, μ θφημξ εηπνμζςπεί ημκ αδζηαζμθυβδηα 

ηαηυ ηςκ ζζημνζχκ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ιε πμθφ ιεβάθδ εοημθία ςξ ηέημζμξ απυ ηα ιζηνά 

παζδζά.  

Δλεηάγμκηαξ ηδ θασηή πανάδμζδ αθθά ηαζ ηα θασηά ηαζ ηθαζζζηά παναιφεζα, δ 

Οζημκμιίδμο
 
(2011) δζαπζζηχκεζ υηζ

 
μ θφημξ απμηεθεί, «ημ πζμ ημζκυ ζφιαμθμ ηδξ άβνζαξ 

θφζδξ,[...]ζοκζζηά ημ "έλς" απυ ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηαη' επέηηαζδ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ακηζημζκςκζηχκ πανμνιήζεςκ ηαζ εκενβεζχκ ηζξ μπμίεξ μ άκενςπμξ επζπεζνεί κα απςεήζεζ 

ζημ ζοθθμβζηυ οπμζοκείδδημ ηδξ ημζκςκίαξ», ηαζ ηαηαθήβεζ υηζ, «μ θφημξ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ημ ζφιαμθμ υθςκ υζςκ μ άκενςπμξ ηαηαπζέγεζ ηαζ θμαάηαζ ζημκ ίδζμ ημο ημκ 

εαοηυ».751 Σμ ανκδηζηυ ζηενευηοπμ ημο θφημο, ημ μπμίμ δζαδυεδηε επί ζεζνά αζχκςκ 

ιέζα απυ αθδβήιαηα βζα ιζηνά παζδζά, ελοπδνεημφζε ηδκ δεζημδζδαηηζηή παζδαβςβζηή 

δεμκημθμβία752 ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα έκα θμαζηυ ιέζμ πμο ζςθνμκίγεζ ηαζ παθζκαβςβεί ηδκ 

έιθοηδ νμπή ηςκ παζδζχκ ζηδκ αηαλία ηαζ ηδκ ζηακηαθζά. φιθςκα ιε ημ παναπάκς, 

θμζπυκ, μ θφημξ, «οπήνλε βζα πμθφ ηαζνυ ααζζηυ ενβαθείμ ζημοξ ημζκςκζημπμζδηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ ηδξ δοηζηήξ ημοθημφναξ». 753 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ ιοεμπθαζηζηέξ αθδβήζεζξ, ακ ηαζ ηζκμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ 

θακηαζίαξ, ακηθμφκ ηαζ αθμιμζχκμοκ ζημζπεία απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή ηαζ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα, εκχ απμηεθμφκ ζδιαίκμκ ημζκςκζημπμζδηζηυ ηαζ παζδαβςβζηυ ιέζμ βζα 

ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ, ηαεχξ είκαζ εηθναζηέξ ζδεχκ ηαζ πεπμζεήζεςκ ηδξ εηάζημηε 

ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία εββνάθμκηαζ.754 φιθςκα ιε υζα ακαθφζαιε ζε πνμδβμφιεκεξ 

εκυηδηαξ, απυ ημ 1970 ηαζ ιεηά ηαζ βζα ηδκ εθθδκζηή αζαθζμπαναβςβή, ηονίςξ απυ ημ 

1990 ηαζ έπεζηα, δζαπζζηχκεηαζ ιία ηενάζηζα ζηνμθή υπζ ιυκμ ζηδ εειαημθμβία ηςκ 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2002, υ.π., ζ. 11. Ζ ένεοκα αοηή πναβιαημπμζήεδηε ζε κδπζαβςβεία ηδξ 

Ρυδμο ζηα πθαίζζα ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ, αθ. Παπαδμπμφθμο, ., Ράπηδ, Ν., Φάνα, Μ., Σμ 

Δζημκμβναθζηυ ηενευηοπμ ημο Λφημο, βζα ημ ιάεδια ημο Σιήιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

ημο Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο «Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», 2000.    
751

 Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ Μία Ακαηνμπέξ. Ζ Νεμηενζηυηδηα ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ 

Ζθζηίεξ. Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζζ. 118-119. 
752

 «Υίθζεξ ηαζ Μία Ακαηνμπέξ», πναηηζηά απυ διενίδα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ 

Ζβμοιεκίηζα 23/10/2003, ζ.1.  
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 Καναηίηζζμξ, Α., Γνμφβηα, Κ., Κςηυπμοθμξ, Σ., «Ηζημνζηέξ Γζαδνμιέξ ηαζ Ηδεμθμβζηέξ 

Απμηοπχζεζξ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία», ζηα 

Πναηηζηά ημο 1μο Γζεεκμφξ Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, Λασηυξ Πμθζηζζιυξ ηαζ Δηπαίδεοζδ, 2006, 

ζ.3 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf. 
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 Εεναμφ, Α., Λμβμηνζζία ηαζ Ακηζζηάζεζξ ζηα Κείιεκα ηςκ Παζδζηχκ ιαξ Υνυκςκ, Αεήκα: 

Οδοζζέαξ, 1992, ζζ. 181-199.  

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf
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αζαθίςκ πμο βνάθμκηαζ βζα παζδζά, αθθά ηαζ ζημκ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ ημο θακηαζηζημφ 

ζημζπείμο ηαζ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ (αθ. 1.3.2.1, ζζ. 74-77).  

Οζ ζοββναθείξ, μζ μπμίμζ επδνεάζηδηακ απυ ηδκ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα ηδξ 

επμπήξ,755 επζδζχημοκ κα άνμοκ ημ πμθςηζηυ πάζια πμο οπήνπε ακάιεζα ζημ ηαθυ ηαζ ημ 

ηαηυ, ημοξ ήνςεξ ηαζ ημοξ ακηζήνςεξ, πμο παναηηήνζγε πμθφ έκημκα ηδκ πνμδβμφιεκδ 

βεκζά παζδζηχκ αζαθίςκ. Γζαιμνθχεδηε, έηζζ, έκα ημπίμ ζημ μπμίμ ζοκοπάνπμοκ μζ ιεκ 

ιε ημοξ δε. Ακακεχκμκηαξ εειαημθμβζηά ημ ηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ ημο ακαβκχζηδ, ιέζα 

απυ δζαζηεοέξ, ιεηαβναθέξ ηαζ πανςδίεξ, επζδζχηεηαζ δ απμηαηάζηαζδ ηαζ δ ακαηνμπή 

ημζκςκζηχκ ηαζ θμβμηεπκζηχκ ζηενεμηφπςκ. Μέζα ζε αοηυ ημ ηθίια ζδεμθμβζηχκ ηαζ 

παναηηδνμθμβζηχκ ακαηνμπχκ, μ πμθφπαεμξ ηαζ ηαηά ηα άθθα ζηενεμηοπζηά ηαηυξ 

θφημξ εκηάζζεηαζ ζε ιία εονφηενδ ηαηδβμνία «ιδ απμδεηηχκ ζηενεμηφπςκ».756  

Ζ δζενεφκδζδ πμο πναβιαημπμζήζαιε ζε ιζα ιεβάθδ πμζηζθία παζδζηχκ αζαθίςκ πμο 

βνάθμκηαζ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1990-2010 ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ παναπάκς επζζδιάκζεζξ 

ιαξ μδήβδζε ζε μνζζιέκεξ δζαπζζηχζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιαξ επέηνερακ κα δμφιε  ιε 

πμζμ ηνυπμ ζοκδέμκηαζ ηα δζάθμνα είδδ κεμηενζηχκ παζδζηχκ ακαβκςζιάηςκ ηςκ 

ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ, πμζμ είκαζ ημ πκεφια ηδξ ακακέςζδξ, ηδξ ακαηνμπήξ, ηδξ 

απμδμπήξ, ηςκ πεζναιαηζζιχκ ηαζ ηδξ δζάεεζδξ ηςκ ζοββναθέςκ κα ζοιπενζθάαμοκ ηαζ 

κα παίλμοκ ιε ημκ ακήθζημ ζοκ-ακαβκχζηδ.757 Γεδμιέκμο υηζ δ πανμφζα δζαηνζαή 

ελεηάγεζ ηζξ ηςιζηέξ πθμηέξ ηαζ δζαζηάζεζξ ηςκ παναηηήνςκ ιέζα απυ ιία εειαημθμβία 
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 διακηζηυξ εκζζποηήξ ζηδκ πνμζπάεεζα αοηή ηςκ ζοββναθέςκ, οπήνλε ημ Οζημθμβζηυ ηίκδια 

ηαζ δ Γζεεκήξ Αικδζηία. Με  κυιμ ημο 1991 μζ θφημζ εεςνήεδηακ ςξ πνμζηαηεουιεκμ είδμξ, ημ 

μπμίμ απεζθείηαζ ιε ελαθάκζζδ. Ανςβυξ ζηδκ πνμζπάεεζα αοηή βζα ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία 

οπήνλε μ Ανηημφνμξ, μ μπμίμξ ιέζα απυ ιία εηζηναηεία εοαζζεδημπμίδζδξ μνβακχκεζ 

πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ αβςβήξ ζε ζπμθεία, ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία εκενβχκ 

ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ, ιε εεηζηή ζηάζδ ηαζ ζοιπενζθμνά πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα 

γςήξ. Ακηζπνμζςπεοηζηά, αθ. ζαθανίηα, Δ., «Σμ Παναιφεζ ςξ Μέζμ Γζαπείνζζδξ ημο Φυαμο. Ζ 

Ακαηνμπή ημο Λμβμηεπκζημφ ηενευηοπμο ημο Καημφ Λφημο», Τπεφεοκδ Αβςβήξ Τβείαξ, 

Γ/κζδξ Π.Δ. Β` Αεήκαξ, Δπζζηδιμκζηυ Βήια, η.12, 2010.  
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2002 υ.π., ζζ. 9-17. 
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 Οζ πμθθαπθέξ αοηέξ εηδδθχζεζξ έηζζ υπςξ μνβχκμκηαζ ηαζ πνμηφπημοκ ιέζα ζηδκ Παζδζηή 
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ζοββναθείξ, μζ μπμίμζ επδνεάζηδηακ απυ ημ ηίκδια αοηυ, ημ εηθνάγμοκ ιέζα απυ ηα αζαθία ημοξ, 

ηυζμ ιε ηδ δεδμιέκδ εειαημθμβία πμο επζθέβμοκ, υζμ ηαζ ιε ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ 

πνυζθδρδξ ηδξ ανπζηήξ ζζημνίαξ. Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: 

Εοβυξ, 2010, ζζ. 25-29, 207-213, 217-236. Δπίζδξ, εηθνάγμοκ ηδ δζάεεζή ημοξ κα πανέιαμοκ 

ηαζ κα αθθάλμοκ ηονίανπεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ παζδζηυηδηα ηαζ ηδκ παζδζηή δθζηία, ηδ θεζημονβία 

ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ζοκμθζηά. Βθ. ζπεηζηά Οζημκμιίδμο, 

., Υίθζεξ ηαζ ιία ακαηνμπέξ. Ζ Νεμηενζηυηδηα ζηδ Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ Ζθζηίεξ, Αεήκα: 

Παηάηδξ, 2011, ζζ. 30-37.  

http://www.ipem-doe.gr/ep_bima/epistimoniko_bima_12/109E120.pdf
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αζαθίςκ, δ μπμία δζέπεηαζ απυ ηζξ κεμηενζηέξ επζδζχλεζξ ηαζ ζοκάδεζ ιε ημοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ πμο ζηζαβναθήζαιε παναπάκς, ηαηυπζκ ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ένεοκαξ 

πμο επζπεζνήζαιε, δζαπζζηχκμοιε υηζ μζ πζμ ημζκμί ηνυπμζ πμο αλζμπμζμφκηαζ, υηακ 

βνάθμκηαζ κεμηενζηά ένβα βζα ιζηνά παζδζά, ηαζ ιαξ επζηνέπμοκ κα ελεηάζμοιε ηα 

πζμοιμνζζηζηά ζημζπεία πμο εέζαιε πνμξ δζενεφκδζδ, είκαζ αοημί πμο ζοιπίπημοκ ιε ηδκ 

«ηέπκδ» ηαζ ηδκ «ηεπκζηή ηδξ ακαηνμπήξ».758  

ημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο, εα επζδζχλμοιε κα ακαδείλμοιε ημοξ ηνυπμοξ 

ιε ημοξ μπμίμοξ ειθακίγεηαζ μ παναηηήναξ/ήνςαξ θφημξ ηδκ πενίμδμ 1990-2010 ζηζξ 

ιζηνμαθδβήζεζξ πμο ιαξ απαζπυθδζακ ηαζ πχξ δζαπεζνίγμκηαζ ημ θμβμηεπκζηυ ημο 

ζηενευηοπμ μζ εηάζημηε ζοββναθείξ. Θα δζενεοκήζμοιε εάκ ακαηνέπεηαζ ημ θμβμηεπκζηυ 

ημο ζηενευηοπμ ηαζ πχξ, ζε ηζ είδμοξ εειαημθμβία ειθακίγεηαζ, ζε πμζα είδδ αθήβδζδξ 

ηαζ πχξ δμιείηαζ, πχξ ηαηαζηεοάγεηαζ ηαζ πχξ απμηαθφπηεηαζ ημ ηςιζηυ ζημζπείμ ημο 

παναηηήνα/ήνςα θφημο ζημκ ακαβκχζηδ. Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ επζθέλαιε κα 

ζογδηήζμοιε πνχηα ημκ ήνςα αοηυ, μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ βζα ημ θφημ έπεζ βναθηεί 

ιία ιεβάθδ πμζηζθία παζδζηχκ αζαθίςκ ιέζα απυ ηδκ μπμία ιαξ δίδεηαζ δ δοκαηυηδηα κα 

ελεηάζμοιε ηδκ πανμοζία ημο ζε ιζα πμθοζπζδή βηάια εηδδθχζεςκ ηαζ ιμνθχκ.  

 

 

5.2 Θεκαηηθέο θαη Δηδνινγηθέο Καηεγνξηνπνηήζεηο ησλ 

Μηθξναθεγήζεσλ 

 

Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ (50) πμο ζοβηεκηνχεδηακ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ 

πανμφζαξ δζαηνζαήξ, μζ ιζηνμαθδβήζεζξ πμο ιαξ απαζπυθδζακ ιε ηφνζμ πνςηαβςκζζηή 

ημ θφημ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ είημζζ δφμ (10 

εθθδκζηά, 12 απυ ιεηάθναζδ). Σα αζαθία αοηά ηαθφπημοκ, εηδμηζηά, ηδκ πενίμδμ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ εζημζαεηίαξ ηαζ είκαζ εκδεζηηζηά ηςκ ηάζεςκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ επμπήξ. 

Θέθμκηαξ κα ιζθήζμοιε βζα ημ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ ηςιζηέξ πθμηέξ ηςκ 
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 Ζ ζδέα ηδξ ακαηνμπήξ είκαζ ιία θέλδ-ηθεζδί, δ μπμία ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ ιεηαιμκηενκζζιυ. 

Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εηδδθχκεηαζ δζεεκχξ ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, εηθνάγεζ ηδκ 

επακαζηαηζηή δζάεεζδ ηςκ ζοββναθέςκ απέκακηζ ζημ «θμβμηεπκζηυ ηαηεζηδιέκμ»: ηδ θεζημονβία 

ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ βεκζηά αθθά ηαζ πζμ εζδζηά, ηδ εειαημθμβία, ηα ζηενευηοπα, ημκ ηνυπμ 

αλζμπμίδζδξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ μφης ηαεελήξ (αθ. 1.3.2.1,ζζ. 58-60). Δπίζδξ, δ 

ακαηνμπή, είκαζ ηεπκζηή ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ ημ πζμφιμν. Ζ ακαηνμπή (Reversal Theory/Play 

Theory) ηαζ δ αζοιααηυηδηα (Incongruity Theory), (αθ.1.1.3, ζζ. 24-28), απμηεθμφκ ηζξ εειέθζεξ 

θίεμοξ πάκς ζηζξ μπμίεξ δμιείηαζ ηαζ μνβακχκεηαζ ημ πζμφιμν ηαζ είκαζ ζηακέξ κα ενιδκεφζμοκ 

δζάθμνεξ υρεζξ ημο θαζκμιέκμο αοημφ, έηζζ υπςξ ειθακίγμκηαζ ζηα παζδζηά αζαθία.   
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παναηηήνςκ, ηνίκαιε ζηυπζιμ κα ακαθενεμφιε πνμδβμοιέκςξ ζημ είδμξ εειαημθμβίαξ, 

ζημ μπμίμ ειθακίγεηαζ μ ήνςαξ θφημξ.  

Ζ ακάθοζδ ηαζ επελενβαζία ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ ηδξ εκυηδηαξ, ιαξ έδεζλε υηζ ημ 

ζφκμθμ ηςκ είημζζ δφμ εζημκμβναθδιέκςκ ζζημνζχκ παναηηδνίγεηαζ απυ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ εέια (explicit theme)759, ημ μπμίμ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ ζηενεμηοπζηυ 

ιφεμ ημο άθθμηε ηαημφ ακηί-ήνςα θφημο. Σμ ζηενευηοπμ αοηυ μζ ζοββναθείξ ηαζ 

εζημκμβνάθμζ ημ δζαπεζνίγμκηαζ πμθοπμίηζθα, ακάθμβα ιε ηζξ ζημπζιυηδηεξ ηδξ 

αθήβδζδξ. Άθθμηε ημ πνδζζιμπμζμφκ βζα κα ημ ακαηνέρμοκ, άθθμηε ημ εηιεηαθθεφμκηαζ 

ζοκεζδδηά ιε ζημπυ κα ιεηαημπίζμοκ ημκ ζδεμθμβζηυ άλμκα ηδξ αθήβδζδξ ηαζ άθθμηε 

επζδζχημοκ κα ημ ακαηνέρμοκ ηαηαθήβμκηαξ, υιςξ, κα ημ εκζζπφμοκ ηεθζηά. 

Διείξ εκημπίζαιε ηέζζενζξ εειαηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ιε αάζδ αοημφξ πνμπςνήζαιε ζηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ αθδβδιάηςκ. Ζ ηάεε εειαηζηή ηαηδβμνία δζαεέηεζ ηαζ έκακ 

ζδεμθμβζηυ ζηυπμ760 ηαζ έκα ζφκμθμ δεοηενεουκηςκ εειάηςκ,761 ηα μπμία οπμκμμφκηαζ ηαζ 

ειθακίγμκηαζ ζε οπμδζδβδηζηυ επίπεδμ. Χζηυζμ, πνμπςνήζαιε ζε ιία αηυιδ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ιε ηνζηήνζμ ηδκ εζδμθμβζηή θφζδ ηςκ ένβςκ απυ ηδκ μπμία πνμέηορε δ 

πέιπηδ ηαηδβμνία ακάθοζδξ ιε ηίηθμ Τπεν-Παναιφεζα. Οπςζδήπμηε, ηα αζαθία ηδξ 

ακάθοζδξ εα ιπμνμφζακ κα μιαδμπμζδεμφκ ηαζ ιε άθθμοξ ηνυπμοξ, ςζηυζμ, δ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαλζκυιδζδ ηνίκαιε υηζ ελοπδνεηεί πενζζζυηενμ ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζηήξ ιαξ 

ελέηαζδξ. Ζ ηεκηνζηή ζδέα ημο ιφεμο πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ θφημ, μ μπμίμξ 

ακαθαιαάκεζ ιε ηδ δνάζδ ημο ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. Σμ πζμφιμν απμηεθεί ημ υπδια 

πμο ιεηαθένεζ ηα εηάζημηε ιδκφιαηα ηαζ ιέζς ηςκ ηεπκζηχκ ημο, πνμηαθεί ημοξ 

ακαβκχζηεξ κα ζηαεμφκ ηνζηζηά, κα επακαπνμζδζμνίζμοκ μνζζιέκεξ πανςπδιέκεξ 

απυρεζξ ηαζ κα ηζξ οπεναμφκ.     
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 φιθςκα ιε ηδ Lukens, υθα ηα παζδζηά αζαθία έπμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια, έκα πνςηεφμκ 

ηαζ εονφηενμ εέια πμο δζαπναβιαηεφεηαζ, ημ μπμίμ δδθχκεηαζ ζαθχξ ηαζ λεηάεανα ιέζα ζηδκ 

ζζημνία ηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ αθήβδζδξ είηε απυ ημ ζοββναθέα είηε απυ ηάπμζμκ άθθμ 

παναηηήνα. Lukens, R., 1996, υ.π., ζζ. 94-95. 
760

 Σμ πζμφιμν ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ εεςνίεξ έπεζ πάκημηε έκακ ζδεμθμβζηυ ζηυπμ. Ο ζηυπμξ 

αοηυξ ιπμνεί κα είκαζ έκα άημιμ, ιζα μιάδα ακενχπςκ, δ βθχζζα, μζ δμιέξ ηδξ ημζκςκίαξ. αθ. 

1.1.3.1, ζ. 26.         
761

 Σμ «οπμκμμφιεκμ εέια» (implicit theme), έπεζ ηδ ιέβζζηδ ζοκαζζεδιαηζηή επίδναζδ, 

επζδζχηεζ κα επζημζκςκήζεζ ζημ οπμζοκείδδημ ημο ακαβκχζηδ ηαζ βζ‘ αοηυ, ζφιθςκα  ιε ηδ 

Lukens, μζ ζοββναθείξ δεκ ελακηθμφκηαζ ζε οπενακαθφζεζξ ηαζ βεκζηεοηζηά ζπυθζα, χζηε κα ιδ 

παεεί δ ιαβεία. ε ηάεε αθήβδια οπάνπεζ έκα ζφκμθμ ζοκζζηςζχκ παναιέηνςκ απυ 

δεοηενεφμκηα εέιαηα, ηα μπμία οπμκμμφκηαζ ηαζ δζοθίγμκηαζ βφνς απυ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ 

εειαημθμβίαξ ηαζ ζοκαπμηεθμφκ ηδ ααζζηή ζοκζζηαιέκδ ηδξ αθήβδζδξ, ημ «ζοβηεηνζιέκμ εέια» 

(explicit theme), ημ μπμίμ δδθχκεηαζ λεηάεανα ιέζα ζηδκ ζζημνία, είηε απυ ημκ ζοββναθέα είηε 

απυ ημκ παναηηήνα. Lukens, R., υ.π., ζζ. 94-95. 
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5.2.1 Οηθνινγία  

  

Ζ πνχηδ εειαηζηή ηαηδβμνία αθμνά γδηήιαηα μζημθμβίαξ.762 Σα πνχηα παζδζηά 

αζαθία ιε μζημθμβζηυ πενζεπυιεκμ ειθακίγμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή αζαθζμπαναβςβή ιεηά ημ 

1970. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ (1970-1990), δ μζημθμβζηή ζηέρδ ηαζ δ ημζκςκζηή 

πναηηζηή ανίζημκηαζ ζηα πνχηα ζηάδζα πνμζέββζζδξ ηαζ δζαθεφηακζδξ ημο ημπίμο. Σα 

αζαθία πμο βνάθμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ εζημζαεηίαξ ζοβηνυηδζακ ηδ εειέθζα 

αάζδ, υπμο ζηδνίπεδηε δ ζφβπνμκδ θζθμζμθία ηδξ μζημηεκηνζηήξ ακηίθδρδξ763 βζα ηδ 

θφζδ, δ μπμία απμηέθεζε ελεθζηηζηή μνίγμοζα πνμξ ηδκ πμζμηζηή ακάπηολδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ εειαηζηήξ ηαηδβμνίαξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, βζα ηδκ εζημζαεηία ηδξ 

ιεθέηδξ ιαξ (1990-2010).
764

  

ηα πνχηα ζηάδζα ζοββναθήξ παζδζηχκ αζαθίςκ ιε μζημθμβζηή εειαηζηή, ημ φθμξ 

βναθήξ ημοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζέββζζδ ηάπμζςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ, 

εα παναηηδνζγυηακ πενζζζυηενμ αθοπκζζηζηυ ηαζ πενζβναθζηυ βφνς απυ ηδκ 

‗‗ηαηαζηνμθμθμβζηή‘‘ δζάεεζδ ημο ακενχπμο απέκακηζ ζηδ θφζδ ηαζ ημκ ακηίηηοπμ ηδξ 
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 Ζ Οζημθμβία έπεζ ηαηαβναθεί ζηδκ παναηαηαεήηδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ βναθήξ ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηςκ ένβςκ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ςξ ηάζδ ζοββναθήξ, δ μπμία εζηζάγεζ ζημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ υπζ ζηδ ιμνθή ηαζ ηδ δμιή ηδξ. Ζ μζημθμβζηή εειαημθμβία 

ειθακίγεηαζ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηδ δεηαεηία ημο ‘70. Ζ ηάζδ αοηή ζδιεζχκεζ ζδζαίηενδ 

αολδηζηή πμνεία βζα ηζξ εθθδκζηέξ εηδυζεζξ απυ ημ 1990 ηαζ ιεηά αββίγμκηαξ ημ 38% βζα ημ 

δζήβδια ηαζ ηζξ ιζηνέξ ζζημνίεξ. Ζ ελέθζλδ ημο ιέπνζ ηαζ ημ 2010 αλζμθμβείηαζ ιε βεςιεηνζηή 

πνυμδμ, εκχ έπμοκ ηαεζενςεεί μζημθμβζηέξ θμβμηεπκζηέξ ζεζνέξ (Οζημπαναιφεζα), πνάβια ημ 

μπμίμ ιανηονά ημ ζδζαίηενμ ηαηακαθςηζηυ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ. Δκχ, ζφιθςκα ιε 

ένεοκα, δ μπμία αθμνά ηζξ ακαβκςζηζηέξ πνμηζιήζεζξ ηςκ κδπίςκ ζδιεζχκεηαζ πμζμζηυ 

πνμηίιδζδξ βζα μζημθμβζηά γδηήιαηα ζημ 24,5 %. Βθ ζπεηζηά Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., «Σάζεζξ 

ζηδ φβπνμκδ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία», ζημ Κ.Δ.Π.Β., φβπνμκεξ Σάζεζξ ηαζ Απυρεζξ βζα 

ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, Αεήκα: Φοπμβζυξ, 1991, ζζ. 100-116. ανθή, Μ., «Σζ ‗δζααάγμοκ‘ ηα 

κήπζα», Γζαδνμιέξ, η. 46, 1997, ζζ. 129-133. Σζζθζιέκδ, Σ., Οζ Μζηνέξ Ηζημνίεξ ηαηά ηδκ 

Δζημζαεηία 1970-1990, Γναιιαημθμβζηή, Παζδαβςβζηή ηαζ Γθςζζμθμβζηή Δλέηαζδ, Αεήκα: 

Καζηακζχηδξ, 2003, ζζ. 66-67.       
763

 Σμκ υνμ «μζημθμβζημπμίδζδ ηδξ ζηέρδξ» (μζημθμβζημπμζδιέκδ ή ελμζημθμβζζιέκδ ζηέρδ) ή 

«μζημθμβζημπμζδιέκδ ακηίθδρδ» έπεζ εζζαβάβεζ μ Γάθθμξ ημζκςκζμθυβμξ Endgar Morin. Βθ. 

Morin, E., Ζ Οζημθμβζημπμζδιέκδ ηέρδ-Ζ Πνυηθδζδ ηδξ Πμθοπθμηυηδηαξ,  Μπμονθάηδξ, Π., 

Καναπάθζμξ, Μ., (Μηθ.), Αεήκα: Γ.Γ.Ν.Γ., 1990, ζζ. 72-80. 
764

 Ο Καναηίηζζμξ ζδιεζχκεζ υηζ ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ηέκηνζζακ ημ εκδζαθένμκ πμθθχκ 

ζοββναθέςκ απυ ηδ ιεηαπμθίηεοζδ ηαζ ιεηά. Δπίζδξ, δζαπζζηχκεζ υηζ ηα αθδβήιαηα ιε 

μζημθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηαηαβνάθμοκ ηδ ιεβαθφηενδ «πμζμηζηά» πανμοζία ζημ πχνμ ηδξ 

Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Kαναηίηζμξ, Α. (2005). «Ακάβκςζδ Κεζιέκςκ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ιε 

Οζημθμβζηυ Πενζεπυιεκμ», ζημ Γεςνβυπμοθμξ, Α., (Δπζι.), Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: 

Gutenberg, ζ. 610. 
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αίαξ αοηήξ.765 Οζ ζοββναθείξ, ςξ θμνείξ πμθζηζζιμφ, επζδζχημοκ ιε ηα αζαθία ημοξ κα 

πνμαάθθμοκ ηα μζημθμβζηά αδζέλμδα πμο ηαθακίγμοκ ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία ζε 

παβηυζιζα ηθίιαηα ηαζ κα εοαζζεδημπμζήζμοκ ημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ ςξ πνμξ ηα 

γδηήιαηα αοηά, πνμςεχκηαξ ιία μζημηεκηνζηή ζοθθμβζζηζηή766.  

Απυ ημ 1990 ηαζ ιεηά, δ κεμηενζηή βναθή επζαάθθεζ κέμοξ ηχδζηεξ έηθναζδξ, 

ζφιθςκα ιε ημοξ μπμίμοξ εοκμμφκηαζ μζ πεζναιαηζζιμί ηαζ μζ ακαηνμπέξ ζημοξ 

δεδμιέκμοξ ηνυπμοξ βναθήξ ηαζ πνυζθδρδξ ιζαξ ζζημνίαξ. Σμ μζημθμβζηυ πενζεπυιεκμ 

ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ ςξ εειαημθμβία, ηαεχξ ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ορίζηδξ ηαζ 

ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ημζκςκζηυ πνμαθδιαηζζιυ, μ μπμίμξ απαζπμθεί πμθθμφξ ζοββναθείξ 

αθθά ηαζ υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ βεκζηυηενα. Ζ αθθαβή ζδιεζχκεηαζ ζηδ 

ζφκεεζδ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ πμο ιαξ απαζπμθμφκ ζε επίπεδμ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ, 

ηαεχξ μζ πενζζζυηενμζ ζοββναθείξ εηθνάγμοκ ιία δζάεεζδ κα θεζημονβήζμοκ ιε έκακ 

παζβκζχδδ ηνυπμ απέκακηζ ζημ παζδί ηαζ έηζζ επζπεζνμφκηαζ πεζναιαηζζιμί ηυζμ ζηδ 

ιμνθή υζμ ηαζ ζηδ δμιή ηδξ αθήβδζδξ. Μέζα απυ ηζξ ιεηαιοεμπθαζηζηέξ ηεπκζηέξ, 

επζδζχημοκ κα ηαθθζενβήζμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ γδηείηαζ απυ ημοξ 

ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ κα ειπθαημφκ ζηδκ αθήβδζδ, κα παναημθμοεήζμοκ ημκ ηνυπμ 

μνβάκςζήξ ηδξ ηαζ κα παίλμοκ ιε ηζξ ζοββναθζηέξ επζθμβέξ πμο ημοξ δίδμκηαζ.767              

      Σμ κεμηενζηυ ιζηνμαθήβδια παναηηδνίγεζ ιία ιείλδ θακηαζηζηχκ ηαζ 

νεαθζζηζηχκ ζημζπείςκ (ιαβζηυξ νεαθζζιυξ)768. φιθςκα ιε ημκ μπμίμ ζογδημφκηαζ 

νεαθζζηζηά πνμαθήιαηα ηδξ ημζκςκίαξ, πςνίξ υιςξ κα πάκμκηαζ ζηζξ κανηζζζζζηζηέξ 

πάνεξ ημο θακηαζηζημφ. Αοηή δ επζδίςλδ ηςκ ιεηαιμκηένκςκ ζοββναθέςκ βίκεηαζ βζα ημ 

θυβμ υηζ ηα αζαθία πνέπεζ κα ζοκάδμοκ ιε ημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ769 ηςκ ιζηνχκ 

παζδζχκ.  
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 Σα παζδζηά αζαθία πμο βνάθηδηακ απυ 1970-1990 ιε ηεκηνζηυ ιφεμ ηάπμζμ μζημθμβζηυ εέια ή 

πνυαθδια δε δζαεέημοκ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ, αθθά ελακηθμφκηαζ ζε πενζβναθέξ μζ μπμίεξ 

ζημπεφμοκ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιζηνχκ ακαβκςζηχκ βζα ηα γδηήιαηα αοηά. Μεηαλφ 

άθθςκ ζε αοηή ηδκ πενίμδμ ιεθέηδξ έπμοκ βνάρεζ μζ: Βανεθθά, Α., μονέθδ, Γ., Γ., Ηςακκίδδ, Η., 

Γ., ηζαδά, Ν., Κμκημθέςκ, Μ., Μπμοθχηδξ, Υ., η.α. Βθ. ζπεηζηυ πίκαηα ζημ Παπαδάημξ, Γ., 

«Οζημθμβία ζηδκ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία» ζημ Καηζίηδ- Γηίααθμο, Α., (Δπζι.)., Παζδζηή 

Λμβμηεπκία. Θεςνία ηαζ Πνάλδ, 1993, Σ. Α΄., Αεήκα: Καζηακζχηδξ, ζζ. 116-118. 
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 Βθ. ζπεηζηά Καναζιάκδξ, Β., «Σμ Πνυαθδια ηςκ Αλζχκ ζηδκ Οζημθμβία»,  Νέα Οζημθμβία, η. 

73, 1990, ζζ. 56-90.  Μμνίκ, Δ., υ.π., ζζ. 111-120. 
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 Γζα ηα παναηηδνζζηζηά ημο κεμηενζημφ αθδβήιαημξ, ιεηαλφ άθθςκ αθ. 1.3.2.1, ζζ. 58-60.   
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 Καναηίηζζμξ, Α., υ.π., ζ. 210.  
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 Ο «μνίγμκηαξ πνμζδμηζχκ», είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμξ ιε ηζξ εεςνίεξ πνυζθδρδξ ιζαξ 

αθήβδζδξ, ηζξ απυρεζξ ηςκ εκδθίηςκ βζα ηα παζδζά ηαζ ακαθένεηαζ επίζδξ ζημ οθμθμβζηυ επίπεδμ 

ηαζ ζημ είδμξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ. Βθ. ζπεηζηά Jauss, H., Ζ Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ, 

Αεήκα: Βζαθζμπςθείμκ ηδξ Δζηίαξ, 1995. Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Λμβμηεπκζηή Πνυζθδρδ ζηδκ 

Πνμζπμθζηή ηαζ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2002α.  
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Σμ βεβμκυξ αοηυ θαίκεηαζ κα πνμαθδιάηζζε ηαζ κα μδήβδζε ημοξ ζοββναθείξ ηςκ 

ιζηνμαθδβήζεςκ πμο ιαξ απαζπμθμφκ ζηδκ ηνζηζηή ακαγήηδζδ ιζαξ άθθδξ 

ζοθθμβζζηζηήξ ηαζ θμβμηεπκζηήξ πνυζθδρδξ, ηαηά ηδκ μπμία ημ μζημθμβζηυ παζδζηυ 

αζαθίμ απμηεθεί ιέζμ δζδαζηαθίαξ πενζααθθμκηζηχκ αλζχκ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ιζηνμαθδβήζεζξ δζαηνίκμκηαζ ηαζ απυ έκα ‗‗ηαεδζοπαζηζηυ φθμξ‘‘, 

δεδμιέκμο υηζ δ ζφβπνμκδ πνμαθδιαηζηή ηδξ μζημθμβζηήξ ηαηαζηνμθήξ, είβεζ γμθενέξ 

πθεονέξ ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Έηζζ, επζζηναηεφεηαζ ημ ζημζπείμ ημο πζμφιμν, 

ημ μπμίμ απμηεθεί έκα απαναίηδημ ακηίαανμ πμο θεζημονβεί ςξ ροπζηυ ακηζζηάειζζια 

ημο ζηνεξ770 ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ δνα εκεαννοκηζηά ζηδκ μιαθή ροπζηή ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ.771 Σμ ζφβπνμκμ μζημθμβζηυ παζδζηυ αζαθίμ, ιοεί ηα παζδζά ιε πζμοιμνζζηζηυ 

ηνυπμ ζημ αεζθυνμ πνυηοπμ δζαπείνζζδξ ημο πενζαάθθμκημξ, εηθνάγμκηαξ, υιςξ, ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδκ παζδζηή δθζηία ηάζδ αζζζμδμλίαξ. Αοηή δ 

πνμζέββζζδ απμηεθεί ιία ελυπςξ ζδιακηζηή παζδαβςβζηή παναηαηαεήηδ ηδξ ζφβπνμκδξ 

Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ.    

ηδκ εκυηδηα αοηή ελεηάγμοιε ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο θφημο απυ ιζα 

μζημθμβζηή ζημπζά, έηζζ υπςξ ειθακίγεηαζ ζε πζμοιμνζζηζηά αζαθία ιζαξ πενζυδμο (1990-

2010). Ο ήνςαξ θφημξ θένεζ ηονίςξ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηα αθδβήιαηα αοηά, ηα 

μπμία επζδζχημοκ κα απμηαηαζηήζμοκ ημ ζηενευηοπυ ημο, ηαεχξ έπεζ ηφπεζ ζδζαίηενδξ 

ηαημιεηαπείνζζδξ, εκηυξ ηαζ εηηυξ θμβμηεπκίαξ. Σμ ημζκςκζηυ ζηάδζμ ημο πμθζηζζιζημφ 

εηζοβπνμκζζιμφ πμο δζακφεηαζ, δε ζοκάδεζ ιε δεζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ιεηαλφ ηαθχκ 

ηαζ ηαηχκ. Έηζζ, δδιζμονβείηαζ έκα ηθίια, ημ μπμίμ οπενααίκεζ ηδκ δεζηή ζφβηνμοζδ 

ακάιεζα ζημοξ ήνςεξ ηαζ ημοξ ακηί-ήνςεξ ηαζ πνμαάθθεζ ιία άθθδ παζδαβςβζηή 

πνμζέββζζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δεκ οπάνπμοκ ηαθμί ηαζ ηαημί ήνςεξ, αθθά ηαθέξ 

ηαζ ηαηέξ πνάλεζξ. 
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 Γενιζηγάηδξ, Μ., «Οζημθμβία ηαζ Παζδζηή Λμβμηεπκία: Μζα Πενίπηςζδ Πνυζθδρδξ», 
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Πνμζπμθζηήξ Ζθζηίαξ, Ρέεοικμ 18-20 Οηηςανίμο 2001.  
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 Γζα ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο πζμφιμν ζημκ ακενχπζκμ ροπζζιυ, αθ. εκδεζηηζηά Βανεθθά, 

Α., «Σμ Υζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία», ζημ Καηζίηδ- Γηίααθμο, Α., (Δπζι.), Παζδζηή 

Λμβμηεπκία. Θεςνία ηαζ Πνάλδ, Σ. Α΄, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 1993, ζ. 95. Λαθμφιδξ, Γ., 

«Φοπμημζκςκζμθμβία ημο Κςιζημφ: Μζα Νέα Θεχνδζδ», Σμ Βήια ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, 

η. 30, 2001, ζζ. 185-214.  
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5.2.1.1  Σξηβηδάο, Δ., Σα Σξία Μηθξά Λπθάθηα, (1993) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, ζε 

εζημκμβνάθδζδ ηδξ Helen Oxenbury 772, απμηεθεί δζαηεζιεκζηή-πανςδία ημο βκςζημφ 

παναιοεζμφ «Σα Σνία Γμονμοκάηζα». Ζ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα κα αθδβδεεί ιία 

ακηεζηναιιέκδ ζζημνία, βίκεηαζ λεηάεανδ απυ ηα παναηείιεκα ζδιεία ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο, οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ιζα δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

αθήβδζδξ. ημ ελχθοθθμ, μζ ηνεζξ πνςηαβςκζζηέξ ηδξ ζζημνίαξ παναηδνμφκηαζ κα ηνχκε 

λέβκμζαζηα ημ ημθαηζζυ ημοξ, ιε ηφνζμ εέια ημ ―ηνέαξ‖, πάκς ζε ιία ζηαθςζζά 

μζημδμιήξ, εκχ εθθμπεφεζ μ ηίκδοκμξ, μ «Ρμφκζ-Ρμφκζ ημ φπμοθμ ηαηυ βμονμφκζ!». Σα 

ζημζπεία αοηά ηαεμδδβμφκ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο ακαβκχζηδ βζα ημ είδμξ ηδξ αθήβδζδξ πμο 

έπεηαζ, ηαεχξ απμηαθφπημοκ ηδκ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα κα δζδβδεεί ιία ζζημνία 

ακηεζηναιιέκδ, πζεακυκ ιε ζημπυ ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο «ηαημφ θφημο», πςνίξ ςζηυζμ 

κα αθθάγεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο ζοκήεεζεξ.773  

Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ ελάπημοκ ηδ θακηαζία ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ηεκηνίγμοκ ημ 

εκδζαθένμκ ημοξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, εκχ δ αζοιααηυηδηα ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ πνμθεζαίκεζ ημ έδαθμξ βζα επζηείιεκεξ ακαηνμπέξ. Ακμίβμκηαξ ημ 

ζηθδνυ ελχθοθθμ απμηαθφπηεηαζ ιία εκηοπςζζαηή δζζέθζδδ ηαπεηζανία (εζχθοθθμ),774 

δ μπμία απεζημκίγεζ έκα επακαθαιαακυιεκμ ιμηίαμ απυ ηζαβένεξ ηαζ θθζηγάκζα, ηυζμ 

ζηδκ ανπή υζμ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο (ανπζηή ηαζ ηεθζηή ηαπεηζανία), πμο ηαθφπηεζ 

υθδ ηδκ επζθάκεζα ημο αζαθίμο. Σμ μπηζηυ αοηυ παναηείιεκμ έθηεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ 

ακαβκςζηχκ, πάνζκ εκηοπςζζαζιμφ, ςζηυζμ, δ θεζημονβία ημο δεκ είκαζ δζαημζιδηζηή 

αθθά αθδβδιαηζηή, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα.775       

Ζ δζαηεζιεκζηή ζπέζδ ημο πνμηείιεκμο ιε ημ αθεηδνζαηυ ένβμ, βίκεηαζ αηυιδ πζμ 

λεηάεανδ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ ζζημνίαξ,776 υπμο ζε ιία ειθακή ακηζζηνμθή νυθςκ ηαζ 
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 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Oxenbury, H., (Δζη.), Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα, Αεήκα: Μίκςαξ, 1993. Σμ 

αζαθίμ αοηυ ιεηνά πάκς απυ 12.000 ακηίηοπα.   
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 Ζ αθθαβή ζηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ απμηεθεί ιεηαλφ άθθςκ, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ 

ζοκέπεζα, ιία πανάιεηνμ δ μπμία δζεοημθφκεζ ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηαξ ημο θφημο.  
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  Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Β΄., Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμο, 

2003, ζζ. 190-213. Sipe, L., McGuire, C., ―Picturebooks endpapers. Resources for Literacy and 

Aesthetic Interpretation‖, ζημ Evans, J., Talking Beyond the Page. Reading and Responding to 

Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζζ. 62-80.  
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.1). 1, ζ. 610. 
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 Γζα ηα αζαθία πμο δε δζαεέημοκ ζεθζδανίειδζδ, ανπίγς κα ηα ανζειχ απυ ηδ ζεθίδα πμο 

ειθακίγεηαζ δ πνχηδ εζηυκα ή ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο. ημ ελήξ Σνζαζγάξ, Δ., 1993, ζ. 1.   
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πνμηφπςκ,777 δ ιαιά-θφηαζκα ακαημζκχκεζ ζηα ιζηνά θοηάηζα υηζ ιεβάθςζακ πζα ηαζ 

έθηαζε ημ πθήνςια ημο πνυκμο κα πηίζμοκ ημ δζηυ ημοξ ζπίηζ. Καεχξ ημ ηείιεκμ 

ημπμεεηείηαζ ηάης απυ ηδκ εζημκμβνάθδζδ, δ δζάηαλδ αοηή επζαάθθεζ ηδκ ακάβκςζδ ηαζ 

ηδκ πνυζθδρδ ηςκ ιδκοιάηςκ οπυ ηδ αανφκμοζα ζδιαζία ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ,778 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, δ ιαιά-θφηαζκα απεζημκίγεηαζ ζημ ηνεαάηζ ιε ηα θοηάηζα 

ζφζζςια ιαγειέκα βφνς ηδξ, ιε νμθά ζηα ιαθθζά ηαζ ζηδκ μονά, κα αάθεζ ηα κφπζα ηδξ, 

εκχ ημ ηείιεκμ ιαξ πθδνμθμνεί υηζ ζηδ ζηδκή αοηή ακαημζκχκεζ ηδκ ηαεμνζζηζηήξ 

ζδιαζίαξ απυθαζδ βζα ηδ γςή ηςκ παζδζχκ ηδξ.779 Ζ εζημκμβναθζηή αοηή ακαπανάζηαζδ 

ηδξ ιδηέναξ θεζημονβεί ςξ ζδεμθμβζηή απαλία, ζε ζπέζδ ιε ηδκ δεζηή δεμκημθμβία ηδξ 

ενβαζίαξ πμο πνμααθθυηακ ςξ αοημζημπυξ ηδξ γςήξ ζημ βκςζηυ ηθαζζηυ παναιφεζ. ημ 

ηεθεοηαίμ, ημ θοβυπμκμ βμονμοκάηζ ηζιςνμφηακ ηαζ ημ ενβαηζηυ ακηαιεζαυηακ. Σμ 

πζμφιμν πανςδεί ημ ζηενευηοπμ αοηυ ςξ ελήξ: ημ ηνεαάηζ απμηεθεί μλφιςνμ ζπήια ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ακαημίκςζδ ηδξ ιαιάξ-θφηαζκαξ αθμφ ςξ μπηζηυ ζφιαμθμ οπμζηαζζμπμζεί 

ηδκ ακάπαοζδ ηαζ δ κμδιαημδυηδζδ πμο πνμηφπηεζ ένπεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηα 

υζα ακαημζκχκμκηαζ απυ ηδ ιδηένα βζα ηδκ ζδεμθμβζηή αλία ηδξ ενβαζίαξ. Ζ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ παναηηήνςκ βίκεηαζ ακηζθδπηή ηυζμ απυ ηζξ πεζνμκμιίεξ 

ηαζ ηδ εθίρδ ζηα ιάηζα υζμ ηαζ απυ ηδ ζηάζδ ημο ζχιαημξ.  

Ζ ζηδκή αοηή βίκεηαζ ηςιζηή αθεκυξ απυ ηδκ εζνςκζηή ζπέζδ εζηυκαξ-ηεζιέκμο 

αθεηένμο απυ ηδκ ακηίθαζδ πμο ακαδφεηαζ απυ ηδκ μπηζηή αιθζζφκδεζδ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ιε αοηή ηςκ γχςκ. Ζ αίζεδζδ ημο πζμφιμν 

επζηείκεηαζ ηαζ απυ ημ ηείιεκμ, υπμο μ ζοββναθέαξ, εκχ λεηζκά ιε ηδκ ηθαζζζηή νήζδ 

ημο «Μζα θμνά ηαζ έκακ ηαζνυ….», απμηαθφπημκηαξ ηδκ πνυεεζή ημο κα αθδβδεεί ιία 

ζζημνία δ μπμία κα ζοβηθίκεζ εζδμθμβζηά ιε ηδκ αθεηδνζαηή, ζηδκ πμνεία ηδκ ακαηνέπεζ 

απυ ημ οπενηείιεκμ780 ζημζπείμ ηδξ οπμζεθίδζαξ παναπμιπήξ, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ηδ ιδ 

ζοιααηζηή ακάβκςζδ ηδξ αθήβδζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ημ ζδιείμ υπμο ημ ηείιεκμ ζοζηήκεζ 

ηα ηνία θοηάηζα: «Σμ πνχημ ήηακ άζπνμ, ημ δεφηενμ ήηακ ιαφνμ ηαζ ημ ηνίημ βηνίγμ ιε 

πνάζζκδ μονά*». Ζ επελήβδζδ βζα ηδκ πνάζζκδ μονά υηζ: «
*
Ζ μονά ημο δεκ ήηακ πάκηα 
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 Αηνζηυπμοθμξ, Α., «Σμ φβπνμκμ Παναιφεζ ημο Δοβ. Σνζαζγά: Μοεμπθαζία ηαζ Λυβμξ», 
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πνάζζκδ
.
 Ήηακ πνάζζκδ ιυκμ υηακ ηδ αμφηαβε ζηδκ ηαηζανυθα ιε ημ ζπακαηυνογμ»,781 

εηηυξ απυ ημ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια πμο δδιζμονβεί, δίδεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

παζβκζχδμοξ δζάεεζδξ ημο αζαθίμο απέκακηζ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, βεβμκυξ πμο 

δζαιμνθχκεζ ηυζμ ηδ εέζδ ημο ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ υζμ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ 

ημο, επδνεάγμκηαξ ηαη‘ επέηηαζδ ηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

αζαθίμο.   

Ζ πμζηζθία πνςιάηςκ (άζπνμ, ιαφνμ, βηνίγμ) ηςκ αδεθθχκ θφηςκ, θεζημονβεί ζε 

επίπεδμ ζοιαμθζηυ, ηαεχξ ιπμνεί κα εεςνδεεί πςξ ακηακαηθά ηδκ εονφηενδ 

πμθοπμθζηζζιζηή ημζκςκία ζηδκ μπμία ακήημοιε. Δκχ, δ ακαπανάζηαζδ ηςκ 

πνςηαβςκζζηχκ ιε θζβυηενμ ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά, υπςξ είεζζηαζ κα ζοιααίκεζ ζηδ 

θμβμηεπκία βζα παζδζά ελαζηίαξ ηδξ ακζιζζηζηήξ ημοξ δζάεεζδ, εκζζπφεζ ηδκ αθδεμθάκεζα 

ηαζ ηδ νεαθζζηζηυηδηα ηςκ ιδκοιάηςκ πμο επζδζχημοκ κα ιεηαδχζμοκ μζ δδιζμονβμί ημο 

αζαθίμο.  

ηδ ζοκέπεζα, ηα θοηάηζα ακαθαιαάκμοκ δνάζδ μιαδζηά ιε ζημπυ ηδκ ακέβενζδ ηδξ 

μζημδμιήξ ηαζ ηδκ πενάηςζδ ηδξ ακηαπυηνζζδξ ημο ηαεήημκημξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ημζκςκζηή οπυδεζλδ ηδξ ιδηέναξ, κα πάνμοκ ηδ γςή ζηα πένζα ημοξ.782 ε ηάεε ζηδκή 

πηζζίιαημξ ειθακίγμκηαζ γχα-αμδεμί, ςξ οπμζηδνζηηζημί παναηηήνεξ πμο δζεοημθφκμοκ 

ιε ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ ηδ δζαδζηαζία αοηή. Ανπζηά, ειθακίγεηαζ μ «Εζπ-Εζπ Εμνυ» ημ 

ηαβημονυ, ζηδ ζοκέπεζα μ «ιάζημναξ-ηάζημναξ», αημθμοεεί μ «Πυπμ Λζιπυιπμ» μ 

νζκυηενμξ ηαζ ηέθμξ μ «Φίβημ-Μίβημ» ημ θθαιίκβημ (μιμζμηέθεοημ).783 Ζ εονδιαηζηή 

μκμιαημπμζία ημο Σνζαζγά, πένακ ηδξ πζμοιμνζζηζηήξ πζκεθζάξ πμο πνμζδίδεζ, απμηεθεί 

δπμπμίδηδ πνυηαζδ θεηηζηήξ θακηαζίαξ784 πμο ζοκάδεζ ιε ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 

ηςκ πνμζχπςκ πμο ακηζπνμζςπεφεζ ημ ηάεε υκμια. φιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ 

θέλεςκ κα πανάβμοκ ζοιαμθζζιμφξ, μ «Πυπμ Λζιπυπμ», ιε ηδ δζπθή επακάθδρδ ημο 

επζθςκήιαημξ ―πμ-πμ‖ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ δεφηενμ μιυδπμ ζοκδεηζηυ ―ιπυ-πμ‖, δίδεζ 

ηδκ αίζεδζδ ηδξ έηπθδλδξ, ηδξ πθδνυηδηαξ ηαζ ημο ημνεζιμφ ηαζ πανάβεζ έκα 

αανφβδμοπμ υκμια, ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ έκα γχμ μβηχδεξ ηαζ αανφ «ζφιαμθμ 

δφκαιδξ ηαζ ζηαεενυηδηαξ»785.          
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 Σνζαζγάξ, Δ., 1993, υ.π.  
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  .π., ζζ. 2, 10, 16, 22. 
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Μεηά απυ ηάεε επίπμκδ δζαδζηαζία πηζζίιαημξ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα απεζημκίγεηαζ 

πάκηα ημ ίδζμ εέια, ηα θοηάηζα ανπζηά κα παίγμοκ ηαζ ζημ αάεμξ ηδξ ζηδκήξ κα 

εθθμπεφεζ μ «Ρμφκζ-Ρμφκζ ημ φπμοθμ ηαηυ βμονμφκζ». Ο άιεζμξ πνμζδζμνζζιυξ ημο 

παναηηήνα, ιε ηα επίεεηα «φπμοθμξ» ηαζ «ηαηυξ» θεζημονβεί απμηαθοπηζηά βζα ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα. Σμ θεηηζηυ παζπκίδζ ιε ηδκ δπδηζηή επακάθδρδ ημο θευββμο 

―μο‖ δδιζμονβδεεί έκα είδμξ ζοκήπδζδξ, δ μκμιαημπμζία: ―Ρμο‖ ―Ρμο‖ εοιίγεζ ημκ ήπμ 

πμο πανάβεζ ημ γχμ ηαζ ςξ ζφκμθμ ηάκμοκ ημ ιήκοια πμο ηομθμνεί δ πνυηαζδ πζμ 

εφθδπημ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ. 

ηα ζδιεία υπμο ημνοθχκεηαζ δ δνάζδ οπυ ηδκ απεζθή ημο Ρμφκζ-Ρμφκζ: «Λοηάηζα 

ιμο ιζηνά, θοηάηζα θμαζζιέκα ακμίληε ιμο ηδκ πυνηα, ακμίληε ιμο ηζ‟ ειέκα!»,786 είκαζ ηα 

ζδιεία υπμο βίκεηαζ πνμθακήξ δ δζαηεζιεκζηή ζφβηνζζδ ηςκ δφμ ζζημνζχκ ηαζ 

πανςδείηαζ δ πανάδμζδ ζε ακηζδζαζημθή, ηυζμ ιε ημ ζφβπνμκμ ελμπθζζιυ οθζηχκ 

μζημδυιδζδξ787 υζμ ηαζ ιε ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζεί μ Ρμφκζ-Ρμφκζ βζα κα ηαηεδαθίζεζ 

ηα ζπίηζα. Απυ άπμρδ οθζηχκ μζημδυιδζδξ, ζημ κεμηενζηυ παναιφεζ ημ πηίζζιμ λεηζκάεζ 

απυ εηεί πμο ζηαιαηάεζ ημ παθζυ παναιφεζ ζηα ημφαθα. ημ πζμ ακεεηηζηυ δδθαδή οθζηυ, 

πμο ελαζθάθζζε ηδκ επζαίςζδ ζηα ηνία βμονμοκάηζα. ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεεί ημ 

ηζζιέκημ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ αηζάθζ.788  Ζ δζαπνμζςπζηή θεζημονβία ημο βηνζ 

πνχιαημξ789 βζα ημ ηζζιεκηέκζμ ηαζ ημ αηζαθέκζμ ζπίηζ,790 επζημζκςκεί ιε ζδζαίηενα 

βθαθονυ ηνυπμ ζοκαζζεήιαηα ενδιζάξ, απμιυκςζδξ ηαζ εβηαηάθεζρδξ. Δκχ, ζφιθςκα 

ιε ηδκ ζδεμθμβζηή/ ακαπαναζηαηζηή θεζημονβία791 ημ βηνζ πνχια,792 ζοιαμθίγεζ ηδ 

βζβάκηςζδ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηα απμπνςιαηζζιέκα ηηήνζα απυ ημοξ νφπμοξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ. 

Σα ηαηεδαθζζηζηά υπθα ημο ―επενμφ‖ είκαζ απυθοηα ζοιααηά ιε ηδ ζφβπνμκδ 

ηεπκμθμβία, ηαεχξ επζζηναηεφεζ ιέζα υπςξ ημιπνεζέν ηαζ δοκαιίηδ.793 Ζ δζαηεζιεκζηή 

ζφβηνζζδ ακάιεζα ζημ πανεθεμκηζηυ ιέζμ-υπθμ ηαηεδάθζζδξ (ημ θφζδια) ηαζ ζημ 

ζφβπνμκμ, ηαεχξ ηαζ ζηα πνυηενα οθζηά μζημδυιδζδξ (άπονμ, λφθμ, ημφαθα) ηαζ ζηα 
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ηςνζκά, δδιζμονβεί ιία δζπμθζηή ακηίεεζδ794 απυ ηδκ μπμία πανάβμκηαζ  βηνμηέζημ 

ηαηαζηάζεζξ. Ζ ειιμκή ηδξ αθήβδζδξ ζημ επακαθδπηζηυ ιμηίαμ ημο πηζζίιαημξ-

βηνειίζιαημξ, πνδζζιμπμζχκηαξ οπεναμθζηά βενά οθζηά, θςηίγεζ εζνςκζηά ηδκ αθυβζζηδ 

πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ζε έκα «ηθζιαημφιεκμ ακηαβςκζζιυ 

ακημπήξ οθζηχκ»795, ζαηζνίγμκηαξ ηδκ οπενηαηακαθςηζηή δζάεεζδ ηςκ ζφβπνμκςκ 

ηαπζηαθζζηζηχκ ημζκςκζχκ, πμο παναπαίμοκ ζε έκα αέκαμ ηοκήβζ οθζηχκ αβαεχκ 

πάκμκηαξ ημκ αοημζημπυ ηδξ αζςζζιυηδηαξ.  

Οζ πανμιμζχζεζξ πμο επζηαθείηαζ μ ζοββναθέαξ ιε ζημπυ κα απμδχζεζ ηδκ 

οπενθοζζηή δφκαιδ ιε ηδκ μπμία θοζά μ Ρμφκζ-Ρμφκζ δζαηαηέπμκηαζ απυ ημ ζημζπείμ ηδξ 

οπεναμθήξ: «Φφζδλε δοκαηά ζακ ζίθμοκαξ, άβνζα ζακ ακειμεφεθθα, μνιδηζηά ζακ δέηα 

ηοθχκεξ θφζδλε. Κάπςξ έηζζ δδθαδή: Φμομομομομομομο! Φμομομομομο! 

Φμομομομομο!».796 Δκχ δ ίδζα δ ιμνθή ημο βναπημφ ηεζιέκμο θεζημονβεί παναζηαηζηά 

ηαζ ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηδξ εηθναζηζηήξ δφκαιδξ ηςκ θέλεςκ 

ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδ κμδιαημδυηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πμο 

ζοκμδεφεζ ημ ηείιεκμ αοηυ.797  

ε ηάεε επακαθδπηζηή ζηδκή εηηέκςζδξ ημο ζπζηζμφ,798 ζηδκ πνμζπάεεζα επζαίςζδξ 

απυ ηδ θοζζαθέα ιακία ηαηαζηνμθήξ ημο Ρμφκζ-Ρμφκζ, ημ ιυκμ ακηζηείιεκμ πμο 

επζθέβμοκ κα δζαζχζμοκ ηα θοηάηζα θεφβμκηαξ απυ ημ ζπίηζ είκαζ ιία ηζαβένα.799 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ίδζα ηζαβένα ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε ανπζηά ηαζ απεζημκίγεηαζ ζηα 

εζχθοθθα ημο αζαθίμο. Ζ ενιδκεία ημο μπηζημφ αοημφ ζοιαυθμο αλζμθμβείηαζ ζφιθςκα 

ιε ημ ελςηεζιεκζηυ αλζαηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ πμο ακήηεζ,800 ζφιθςκα ιε ημ 

μπμίμ οπμζηαζζμπμζεί ηδκ πανάδμζδ ηαζ «επακένπεηαζ ζημ ηείιεκμ ημοααθχκηαξ 

ιεηςκοιζηά ημ αάνμξ αλζχκ υπςξ μζημβεκεζαηή εαθπςνή, αβάπδ, αζθάθεζα».801 Άλζμ 

ζπμθζαζιμφ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ηζαβζένα επακειθακίγεηαζ ιυκμ ζηα ζδιεία 

έκημκδξ δνάζδξ ηαζ αβςκίαξ ηαζ ςξ οπενιεζζηυ ζπυθζμ ημκίγεζ ημ αθδβδιαηζηυ πθαίζζμ 
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ημο αζαθίμο, οπεκεοιίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζημ ιζηνυ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιία ιοεμπθαζηζηή αθήβδζδ.  

Δπίζδξ, ζηζξ ζηδκέξ υπμο δζαδναιαηίγεηαζ δ ηαηεδάθζζδ ημο εηάζημηε κέμ-

ακεβενεέκημξ ζπζηζμφ,802 δ εζημκμβνάθδζδ ηαηαθαιαάκεζ ηδ δζζέθζδδ επζθάκεζα 

οπενηενχκηαξ ηδξ αθδβδιαηζηυηδηαξ ημο ηεζιέκμο, ημ μπμίμ ―ζηνζιχπκεηαζ‖ είηε ζηζξ 

δφμ εηαηένςεεκ βςκίεξ ηδξ δζζέθζδδξ επζθάκεζαξ είηε ζημ πάκς ιένμξ αοηήξ ημκίγμκηαξ 

ημκ ηίκδοκμ.803   

  Σα θοηάηζα ακανςηζμφκηαζ: «Πάθζ ηδκ πάεαιε!.…Σδκ πάεαιε δε θεξ ηίπμηα!.…Κάηζ 

θηαίεζ, αθθά ηζ; Έθα κηε!».804 Ζ θφζδ πμο αημθμοεεί ιεηά ηδκ ηθζιάηςζδ ηαζ ηδκ 

ημνφθςζδ ηδξ δνάζδξ απμηεθεί ιία έηπθδλδ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαιεκυιεκδ ελέθζλδ ηδξ 

πθμηήξ ιέπνζ πνυηζκμξ. Σα θοηάηζα, δζαθμνμπμζμφκηαζ ζημκ ηνυπμ ζηέρδ ημοξ έπεζηα 

απυ ςνίιακζδ ηαζ απεβηθςαίγμκηαζ απυ ημ θαφθμ ηφηθμ ημο πηζζίιαημξ-βηνειίζιαημξ, 

πνμααίκμκηαξ ζε ιζα θαζκμιεκζηά πανάθμβδ επζθμβή,805 ηαεχξ πηίγμοκ έκα ζπίηζ απυ 

θμοθμφδζα. Ο Ρμφκζ-Ρμφκζ ηαεχξ παίνκεζ ααεζά ακάζα, εζζπκέεζ ηα εοςδζαζηά ανχιαηα 

ηδξ βεκκαζυδςνδξ θφζδξ, ηα μπμία βαθδκεφμοκ ηδκ ροπή ημο. Πνυηεζηαζ βζα ιία θφζδ δ 

μπμία δε εα ένεεζ απυ ηδκ ηζιςνία, υπςξ ζημ βκςζηυ ανπζηυ παναιφεζ, αθθά ιέζα απυ 

ηδκ εζςηενζηή ιεηαιυνθςζδ,806 ηδ ιεηαζηνμθή ημο «ηαημφ» ηαζ ηδκ ανιμκζηή ζοιαίςζδ 

ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηςκ ακενχπςκ ιε ηδ θφζδ.807   

Ζ ζηδκή ιε ημ Ρμφκζ-Ρμφκζ, «κα πμνεφεζ ηανακηέθα808 ιε ιία ιανβανίηα ζημ αοηί», 

δδιζμονβεί έκα ηςιζηυ απμηέθεζια πμο ακαηνέπεζ ημ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ αίνεηαζ ημ πμθςηζηυ πάζια ακάιεζα ζημοξ ηαθμφξ ηαζ ημοξ ηαημφξ, εκχ δ 

ζζημνία, ηαεχξ θεζημονβεί ζε επίπεδμ αθθδβμνζηυ, πνμηαθεί ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ημκ 

δεζηυ ακαζημπαζιυ βζα ηζξ μζημθμβζηέξ αλίεξ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. 

                                                           
802

 Σνζαζγάξ, Δ., 1993, υ.π., ζζ. 8-9, 14-15, 20-21. 
803

 Nodelman, P., 2009, υ.π., ζ. 98.   
804

 Σνζαζγάξ, Δ., 1993, υ.π., ζ. 26. 
805

 Ζ Κανπυγδθμο ζπμθζάγεζ ζηδκ ακάθοζδ ημο παναιοεζμφ υηζ, «ηα ηνία θοηάηζα έπμοκ 

μζημδμιήζεζ ιε κεςηενζζηζηή ακηζζοιααηζηυηδηα ηαζ μοημπζηή ορδθμθνμζφκδ». Κανπυγδθμο, Μ., 

Σμ Παζδί ζηδ Υχνα ηςκ Βζαθίςκ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1994, ζ. 62.  
806

 Γνίαα, Α., Λμβμηεπκία ηαζ Θέαηνμ βζα Παζδζά: Ζ Έκκμζα ηδξ Μεηαιυνθςζδξ ζηδ Γναθή ηαζ ζηα 

Πνυζςπα ηςκ ένβςκ ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Γζδαηημνζηή Γζαηνζαή, Π.Σ.Γ.Δ, Αθελακδνμφπμθδ: 

Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, 2014, ζζ. 163-166. 
807

 Σνζαζγάξ, Δ., 1993, υ.π., ζζ. 22-27. 
808

  Ζ Σανακηέθα είκαζ είδμξ παναδμζζαημφ πμνμφ ηδξ ηάης Ηηαθίαξ ηαζ έθηεζ ηδκ ηαηαβςβή ημο 

απυ ημ Μεζαίςκα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα είδμξ πμνμφ ιε εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Οζ 

άκενςπμζ ηυηε πίζηεοακ υηζ ιε ημ κα πμνεφεζξ ζημοξ ηνεθμφξ νοειμφξ ηδξ Σανακηέθα, εα 

ζςγυζμοκ απυ ημκ "ηανακηζζιυ", ιζα αζεέκεζα πμο πνμενπυηακ απυ ηζζιπήιαηα ηδξ ανάπκδξ 

ηανακημφθα ηαζ πνμηαθμφζε οζηενζηέξ ακηζδνάζεζξ. «Σανακηέθα Μφεμξ ηαζ Πναβιαηζηυηδηα» 

http://www.inital.gr. (ηεθεοηαία πνυζααζδ 27/1/2015).   
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Ζ  ηεθεοηαία πνάλδ ζοκηεθείηαζ ιε ημοξ παναηηήνεξ κα παίγμοκ ιμκζαζιέκμζ ζε ιία 

ηαευθα μκεζνζηή αηιυζθαζνα πμο πνμζδίδμοκ ηα παθ πνχιαηα ημο νμγ, ηίηνζκμο, 

πνάζζκμο ηαζ ηαθέ πνμζθένμκηαξ έκα ζοκαίζεδια εοθμνίαξ ηαζ ροπζηήξ ακάηαζδξ. Σμ 

αίζζμ ηέθμξ «ηαζ γήζακ απυ ηυηε υθμζ ιαγί, ημ εαοιάζζμ, ηαθυ βμονμφκζ ηαζ ηα ηνία ιζηνά 

θοηάηζα», απμζημπεί κα ιεηαδχζεζ υπζ ιυκμ ημ ζδεμθμβζηυ ιήκοια βζα ηδκ μζημθμβζηή 

ζοκείδδζδ, βζαηί αοηυ έπεζ ήδδ επζηεοπεεί ιε ηζξ παναπάκς ακαηνμπέξ, αθθά ημ 

δζαπμθζηζζιζηυ ιήκοια ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκφπανλδξ ιε ημκ «Άθθμ», ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ 

έκηαλή ημο.809 Ο ζοββναθέαξ ακηζζηνέθμκηαξ ημοξ νυθμοξ, επζηοβπάκεζ ηδ ιεηααίααζδ 

ηςκ ζδζμηήηςκ  απμδίδμκηαξ παναηηδνζζηζηά ημο θφημο, ζημ μζηυζζημ βμονμοκάηζ. Μέζα 

απυ ηζξ ηςιζηέξ πθμηέξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ακηζζηνμθή αοηή, μ ζοββναθέαξ 

ηαημνεχκεζ κα ηαεαζνέζεζ ημ ζδεμθμβζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο, ημο 

«απμδζμπμιπαίμο ηνάβμο» ηςκ θασηχκ παναιοεζχκ. Απμθαζίγεζ, θμζπυκ, ακηί κα 

ελμθμενεφζεζ ημ ηαηυ, κα ημ εκηάλεζ, πνμαάθθμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ιζα άθθδ 

ζοθθμβζζηζηή, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ δζαθμνεηζηυ δεκ είκαζ απαναίηδηα απεζθδηζηυ 

ηαζ μ «λέκμξ», μ «άθθμξ», μ ηαηυξ ιπμνεί κα είκαζ μ άθθμξ ιαξ εαοηυξ.   

οκμρίγμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εζημκμβναθδιέκμ 

ιζηνμαθήβδια,  ακαθένμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία ζζημνία δ μπμία δζαηνίκεηαζ βζα ημ 

ακαηνεπηζηυ πζμφιμν ηαζ ημκ παζβκζχδδ παναηηήνα ηδξ. Δπίζδξ, έπεζ έκα αθοπκζζηζηυ 

παναηηήνα πςνίξ κα πνμπαβακδίγεζ, ηαεχξ ηα ζδεμθμβήιαηα πμο δζοθίγμκηαζ βφνς απυ 

ηδκ αθήβδζδ έπμοκ ζηυπμ κα ηανάλμοκ ημκ ηαεεζηδηυηα  ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ κα 

λοπκήζμοκ απυ ημ θήεανβμ ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ πμο μθζζεαίκεζ ζακ κάνηζζζμξ ζηδκ 

αοημηαηαζηνμθή ημο, ιέζα απυ ημκ αζθοηηζηυ εβηθεζζιυ ηαζ ηδκ αοημθοθάηζζή ημο. 

Αηυιδ, μ ζοββναθέαξ ιέζα απυ ηδ ιεηάθθαλδ ημο ηαημφ ηαζ ηδκ ανιμκζηή ζοκφπανλδ 

ηςκ ακηαβςκζζηχκ ιεηαδίδεζ δζαπμθζηζζιζηά ιδκφιαηα ηαζ οπμδεζηκφεζ έκακ άθθμ ηνυπμ 

γςήξ, μ μπμίμξ επζηάζζεζ ηδκ επακάηηδζδ ηδξ ζπέζδξ ημο ακενχπμο ιε ηδ θφζδ. Σέθμξ, 

ημ πζμφιμν επζδζχηεζ κα επζδνάζεζ ααεζά ηαζ κα πνμηαθέζεζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ ιέζα απυ έκακ εοπάνζζημ ηαζ αζζζυδμλμ ηνυπμ.    

 

 

 

 

                                                           
809

 Γνμφβηα, Κ., Καναηίηζζμξ, Α., Κςηυπμοθμξ, Α., «Ηζημνζηέξ Γζαδνμιέξ ηαζ Ηδεμθμβζηέξ 

Απμηοπχζεζξ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία», ζηα 

πναηηζηά ημο 1
μ
 Γζεεκμφξ Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, Λασηυξ Πμθζηζζιυξ ηαζ Δηπαίδεοζδ, Βυθμξ 

29/9-1/10 2006, ζ. 4.  www.eipe.gr.   
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5.2.1.2 Παπαζαλαζνπνύινπ, Μ., Έρω Ράκκαηα γηα ηε Γνύλα ζνπ, (2002) 

 

Σμ παζδζηυ αζαθίμ Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο810 ηδξ Μαΐναξ Παπαεακαζμπμφθμο 

είκαζ έκα κεμηενζηυ ιζηνμαθήβδια, ημ μπμίμ θένεζ ζδζαίηενα πνμθακή, ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θμβμηεπκζηήξ έηθναζδξ ηδξ πενζυδμο πμο ιεθεηάιε. 

Συζμ απυ άπμρδ ιμνθήξ, δμιήξ αθθά ηαζ πενζεπμιέκμο, ηαεχξ ημ εέια πμο 

πναβιαηεφεηαζ είκαζ δ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ημο ηαημφ θφημο ηαζ δ απμηαηάζηαζή 

ημο ςξ άβνζμ γχμ ηδξ θφζδξ. ηδκ ζζημνία αοηή, μ αθδβδηήξ δζδβείηαζ ηα βεβμκυηα απυ 

ηδκ μπηζηή βςκία ηςκ πμθφπαεςκ θφηςκ, ηςκ βκςζηχκ ακηζ-δνχςκ απυ ηα ηθαζζζηά 

παναιφεζα, ιε ζημπυ κα εοαζζεδημπμζήζεζ ημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ απέκακηζ ζημ 

μζημθμβζηυ γήηδια ηδξ ελαθάκζζήξ ημοξ.  

Ο αζκζβιαηζηυξ ηίηθμξ Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζηυκα 

εκυξ βζαηνμφ κα πενζπμζείηαζ ηα ηναφιαηα εκυξ θφημο, οπμαάθθεζ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ημο 

αζαθίμο ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ βεβμκυξ πμο ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηςκ ακαβκςζηχκ.811 

Χζηυζμ, δεκ απμηαθφπηεζ υηζ πνυηεζηαζ κα πνςηαβςκζζηήζμοκ υθμζ ιαγί μζ θφημζ ηςκ 

ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ ζε ιζα κέα παναιοεζαηή εηδμπή, ιία ζδιακηζηή πθδνμθμνία πμο 

επζθοθάζζεηαζ ςξ έηπθδλδ βζα ηδ ζοκέπεζα.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκά αηνζαχξ ιε ημκ ηνυπμ πμο ηεθεζχκμοκ ηα ηθαζζζηά παναιφεζα: 

«Καζ γήζακ αοημί ηαθά ηζ ειείξ ηαθφηενα…».812 Ζ αζοιααηυηδηα πμο πνμηφπηεζ εδχ, 

ακαδφεηαζ απυ ηδκ ακηζζηνμθή ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζοιαάζεςκ έκανλδξ ηαζ ηθεζζίιαημξ 

ηςκ ζζημνζχκ. Ζ δζαηαναπή ηδξ ηακμκζζηζηήξ κυνιαξ ακάβκςζδξ θεζημονβεί ζε δφμ 

επίπεδα: αθεκυξ λαθκζάγεζ εοπάνζζηα ηαζ πνμθεζαίκεζ ημ έδαθμξ βζα επζηείιεκεξ 

ακαηνμπέξ, αθεηένμο θεζημονβεί ςξ πνμεάθαιμξ, ηαεχξ ιοεί ηα παζδζά ιε έκακ ζδζαίηενα 

εονδιαηζηυ ηνυπμ ζε ιζα ζζημνία δ μπμία λεηζκά απυ ηεζ πμο ηεθεζχκμοκ ηα ηθαζζζηά 

παναιφεζα, οπμαάθθμκηαξ έηζζ ηδκ ζδέα ηδξ πμθθαπθήξ πνμκζηυηδηαξ813 ηαηάθθδθα 

δμζιέκδ, χζηε κα πνμαάθθεζ ηαηακμδηή απυ ηα ιζηνά παζδζά. Σμ παζπκίδζ ηδξ δζπθήξ 

πνμκζηυηδηαξ βίκεηαζ πζμ λεηάεανμ ζηδ ζοκέπεζα, ηαεχξ ημ ηείιεκμ ιαξ πθδνμθμνεί υηζ: 

                                                           
810

 Παπαεακαζμπμφθμο, Μ., (Κείι.), Καναπάκμο, Γ., (Δζη.), Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο, 

Αεήκα: Παηάηδ, 2002. Δηδυεδηε ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ οπμζηήνζλδ ημο Ανηημφνμο. οκεπίγεζ κα 

είκαζ επίηαζνμ ηαεχξ έπεζ ελακηθδεεί πμθθέξ θμνέξ ηαζ επακαηοηθμθμνεί. Δπίζδξ, έπεζ εζζπνάλεζ 

ανααείμ ηαζ έπαζκμ απυ ημκ Κφηθμ ημο Δθθδκζημφ Παζδζημφ αζαθίμο βζα ημ ηείιεκμ ηαζ ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ.  
811

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη.  (5.2.1.2). 1, ζ. 610. 
812

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδ ζεθίδα πμο ειθακίγεηαζ δ πνχηδ 

εζηυκα ή ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο. ημ ελήξ, Παπαεακαζμπμφθμο, Μ., 2002, υ.π., ζ. 1.  
813

 Nikolajeva, M., From Mythic to Linear. Time in Children‟s Literature, London: The 

Children‘s Literature Association & The Scarecrow Press, 2000, ζζ.126-136.   
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«Δηαημκηάδεξ, πζθζάδεξ, δεηάδεξ πζθζάδεξ παζδζηά ηεθαθάηζα ζ‟ υθμ ημκ ηυζιμ έπμοκ 

βείνεζ ήδδ απμημζιζζιέκα ζηα ιαλζθάνζα ημοξ. Δηαημκηάδεξ, πζθζάδεξ, δεηάδεξ πζθζάδεξ 

ιαιάδεξ ηαζ ιπαιπάδεξ ηθείκμοκ ημ αζαθίμ πμο ηναημφκ ζηα πένζα ημοξ ηαζ αβαίκμοκ 

κοπμπαηχκηαξ απυ ημ δςιάηζμ».814  

ηδκ επυιεκδ ζεθίδα, απμηαθφπηεηαζ ηζ ζοιααίκεζ ζημ θακηαζηζηυ ζφιπακ υηακ 

ηεθεζχκεζ ιία ζζημνία ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, δζεοημθφκμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδ 

ζφθθδρδ ημο δζηημφ πνυκμο βζα ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ. Σμ ζδιείμ επζημιήξ ηςκ δφμ 

πνυκςκ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ: «Αηνζαχξ ηδκ ίδζα ζηζβιή ζημ δάζμξ ηςκ 

παναιοεζχκ επζηναηεί πακγμονθζζιυξ. Ζ Κμηηζκμζημοθίηζα, δ βζαβζά ηδξ ηαζ μ λοθμηυπμξ 

πεημφκ απ‟ ηδ πανά ημοξ. Σα ηνία βμονμοκάηζα, πζαζιέκα πένζ πένζ, πμνμπδδάκε ζηδ ιέζδ 

ημο ζαθμκζμφ ημο ημφαθζκμο ζπζηζμφ ημοξ. Ζ ηαηζίηα ιε ηα εθηά ηαηζζηάηζα βονίγμοκ ζημ 

ζπίηζ ημοξ ιε βέθζα, αεθάζιαηα ηαζ ηναβμφδζα».815 ημ ζδιείμ αοηυ, δ ζπέζδ ηεζιέκμο 

εζηυκαξ είκαζ ζε αζοιθςκία, ηαεχξ δ θεηηζηή ηνμπζηυηδηα εηθνάγεηαζ ιεηαθμνζηχξ, εκχ 

δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα ηονζμθεηηεί, αθμφ ηα ζχιαηα ηςκ δνχςκ εζημκμβναθμφκηαζ κα 

αζςνμφκηαζ ζπεδυκ ελατθςιέκα. Ζ απυδμζδ αοηή, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα παθ πνχιαηα ιε 

επζηναηέζηενμ αοηυ ημο θεοημφ, δίδμοκ ιία μκεζνζηή, ζπεδυκ μοημπζηή δζάζηαζδ, 

ακάθμβδ ηςκ θακηαζηζηχκ ηυζιςκ υπμο θαζκμιεκζηά γμοκ ηα πνυζςπα αοηά. Σμ 

ηείιεκμ μνίγεζ ηδ εέζδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ιε έκακ ζδζαίηενα παζβκζχδδ ηνυπμ, 

ηαεχξ ζημπεφεζ κα ημο απμηαθφρεζ ιμκαδζηέξ πθδνμθμνίεξ, ζηζξ μπμίεξ ιέπνζ πνυηζκμξ 

δεκ είπε πνυζααζδ, ακάβμκηαξ έηζζ ηδκ ακάβκςζδ ζε ιία πνμκμιζαηή ειπεζνία, ζφιθςκα 

ιε ηδκ μπμία ηαθείηαζ κα ειπθαηεί ςξ ιοζηζηυξ παναηδνδηήξ ηαζ κα απμθαφζεζ ημ 

παζπκίδζ ηςκ ζοιαάζεςκ. Άλζμ ζπμθζαζιμφ απμηεθεί δ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ 

ακάιεζα ζημ θακηαζηζηυ ηαζ ημ νεαθζζηζηυ, ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή πμο πνμηαθεί 

ηδ ζφιιεζλδ ηςκ δφμ παναπάκς ηυζιςκ ηαηάθθδθα ζοκενβαζιέκςκ χζηε κα πανάβμοκ 

έκακ ηνίημ.  

Μεηά ημκ παναπάκς πνυθμβμ, μ ακαβκχζηδξ εζζένπεηαζ ζημ βναιιζηυ πνυκμ ηδξ 

αθήβδζδξ, υπμο θφεηαζ δ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεδηε ανπζηά ιε ηδκ έκανλδ ηδξ 

αθήβδζδξ, ηαεχξ ιία έηπθδλδ δζαδέπεηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, αθμφ μ ακαβκχζηδξ 

δζαπζζηχκεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία ζζημνία ζηδκ μπμία εα πνςηαβςκζζηήζμοκ υθμζ ιαγί μζ 

θφημζ ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ. Ζ ενχηδζδ «Καζ μζ θφημζ;», ζημπεφεζ απεοεείαξ ημκ 

εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ηαζ ζοκμρίγεζ ηδκ ζδεμθμβζηή εέζδ βφνς απυ ηδκ μπμία ζημπεφεζ 

κα πνμαθδιαηίζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Σδκ απάκηδζδ, ςζηυζμ, δίδεζ έιιεζα μ 

                                                           
814

 Παπαεακαζμπμφθμο, Μ., 2002, υ.π., ζ. 2. 
815

 .π., ζ. 3.  
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αθδβδηήξ: «Απ αοημί μζ ένδιμζ μζ θφημζ! Σμο ηθυηζμο ηαζ ημο ιπάηζμο ημοξ έπμοκ ζ‟ υθα 

ηα παναιφεζα. Ο θφημξ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ, ιαφνμξ απυ ημ λφθμ, ι‟ έκα ηανμφιπαθμ 

ζακ πμνημηάθζ ζημ ηεθάθζ, ιε δφμ παΐδζα ζπαζιέκα ηαζ ιε ημ έκα πένζ ημο 

ζηναιπμοθδβιέκμ, δζαζπίγεζ ημ δάζμξ ιμονιμονίγμκηαξ: Αοημί γήζακ ηαθά ηζ ειείξ 

ηαθφηενα…. πθάηα ιαξ ηάκμοκ;».816 Πνυηεζηαζ βζα θμβμπαίβκζμ ηδξ ιεηαθμνζηήξ 

έηθναζδξ ―Σμο ηθυηζμο ηαζ ημο ιπάηζμο‖, ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ. Χζηυζμ, 

πνμηεζιέκμο κα ακηζθδθεεί ημ πζμφιμν ηδξ ζηδκήξ αοηήξ ημ ιζηνυ παζδί, είκαζ 

απαναίηδηδ δ πνμδβμφιεκδ ακαβκςζηζηή ειπεζνία ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ, ιε ημκ 

«ηαηυ θφημ» ηαζ ηδ ζςθνμκζζηζηή-εηδζηδηζηή δζαδζηαζία λοθμδανιμφ ζηδκ μπμία 

οπμααθθυηακ. Ζ νήζδ «Αοημί γήζακ ηαθά ηζ ειείξ ηαθφηενα…. πθάηα ιαξ ηάκμοκ;», 

ζπμθζάγεζ εζνςκζηά ηδ ζφιααζδ ηθεζζίιαημξ ηςκ παναιοεζχκ, ιε ζημπυ κα οπμκμιεφζεζ 

ημ ζδακζηυ ηέθμξ ηαζ κα πνμαθδιαηίζεζ, πςξ μζ ―ηαθμί‖ ιπμνεί ηαζ κα ιδκ έγδζακ 

εοηοπζζιέκμζ ηαζ υηζ ιπμνεί μζ ―ηαημί‖ κα είκαζ αοημί πμο οπενίζποζακ ηεθζηά. 

«Πνέπεζ κα ιμο δχζμοκ επίδμια ακεοβζεζκήξ ενβαζίαξ»,817 θέεζ μ θφημξ απυ «Σα Σνία 

Γμονμοκάηζα». Γθςζζζηά ελεηάγεηαζ δ ηονζμθεηηζηή πνήζδ ημο υνμο ―επίδμια 

ακεοβζεζκήξ ενβαζίαξ‖ (βθχζζα εκδθίηςκ) ζημκ ηυζιμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, δδιζμονβχκηαξ 

έκα πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια. Σμ ηείιεκμ αοηυ έπεζ εκηαπεεί ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκεξ μζ θέλεζξ πίζς απυ ημκ απεζημκζγυιεκμ 

παναηηήνα -μ μπμίμξ ακαπανίζηαηαζ κα απκίγεζ απυ ημοξ αηιμφξ ημο αναζημφ κενμφ εκχ 

θθέβεηαζ δ μονά ημο- απμηηά ζοιαμθζηυ νυθμ, ηαεχξ ιζιείηαζ ηδκ ηίκδζδ ημο ζχιαηυξ 

ημο, απμζημπεί ζηδκ αιεζυηδηα ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ. Σμ πζμφιμν ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 

θεζημονβεί δζηηχξ. Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηάζδ/ακάβηδ ηςκ παζδζχκ κα εηημκχζμοκ ηδκ 

επζεεηζηυηδηά ημοξ βζα ημ θμαζηυ ενέεζζια ημο θφημο, αθθά ηαζ πμκηνμημιιέκδ θάνζα, 

ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ μπηζηή οπενηονζμθελία ηδξ ιεηαθμνζηήξ έηθναζδξ ―πήνε μ 

‗πμπυξ‘ ημο θςηζά‖.   

ηδ ζοκέπεζα, μ ακαβκχζηδξ ειπθέηεηαζ ζε ιία αηυιδ δζαηεζιεκζηή ζοκεφνεζδ ιε ημκ 

ηνίημ ζε ζεζνά πνςηαβςκζζηή-θφημ, απυ ηδκ ηθαζζζηή ζζημνία «Σα Δπηά Καηζζηάηζα». 

φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ: «Ο θφημξ πμο ιζα γςή μνέβεηαζ ηα εθηά ηαηζζηάηζα ζένκεζ ηα 

αήιαηά ημο ηαζ ηδ βειάηδ πέηνεξ ημζθζά ημο ηθαρμονίγμκηαξ: Υάεδηε μ ηυζιμξ κα ιε 

αθήζμοκ ιία θμνά κα θάς ηα ηαηζζηάηζα;».818 Σμ ηςιζηυ ζημζπείμ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 
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ανίζηεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ, υπμο δδθχκεηαζ μ ηυπμξ ζοκάκηδζδξ ηςκ ηνζχκ 

θφηςκ. «Δηεί πίζς απ‟ ηζξ θοθθςζζέξ ηςκ δέκηνςκ, ανίζηεηαζ έκα ζπζηάηζ ιε ιζα λφθζκδ 

ηαιπέθα πμο βνάθεζ: ΧΣΖΡΖ ΑΠΑΛΟΥΔΡΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΛΤΚΟΛΟΓΟ».819 Ζ 

παναζηαηζηυηδηα πενζβναθήξ ημο ηεζιέκμο, επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ζηδκ εζημκμβνάθδζδ 

ηδξ ζεθίδαξ, ιε ζημπυ κα εκημπίζεζ μ ιζηνυξ ακαβκχζηδξ ηδκ λφθζκδ επζβναθή. Σμ υκμια 

ηαζ δ εζδζηυηδηα ημο βζαηνμφ, πανάβεζ πζμφιμν ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ ιέζα απυ ηδ 

δδιζμονβία ζφκεεηςκ θέλεςκ (―Απαθμπένδξ‖ απυ ημ ―Απαθυξ‖ ηαζ ―Υένζ,‖ ―Λοημθυβμξ‖ 

απυ ημ ―Λφημξ‖ ηαζ ―Λυβμξ‖), πμο πνμηαθμφκ εοεοιία, ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ ζοζπεηίγεζ, 

ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, ηδ βκχζδ ημο πενί ζαηνζηχκ εζδζημηήηςκ ιε ηδκ ηαζκμφνζα 

(―Υεζνμονβυξ-Λοημθυβμξ‖) πμο ημο δίδεηαζ ζημ πανυκ ιζηνμαθήβδια.  

Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα βζαηνμφ, αθεκυξ μθείθεηαζ ζημ υκμια ηαζ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα – ζαηνζηή εζδζηυηδηα πμο ημο έπεζ απμδμεεί, αθθά ηαζ ζηζξ 

πενζβναθέξ ηαζ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή βζ‘ αοηυκ.  «Ο ςηήνδξ Απαθμπένδξ έπεζ 

ηεθεζχζεζ ηδκ Ηαηνζηή πμθή ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Νηεπυκ ηαζ είκαζ μ ηαθφηενμξ 

θοημθυβμξ ημο ηυζιμο ιε εζδζηυηδηα ζηδκ αζηναπζαία θνμκηίδα ηαζ βζαηνεζά ηςκ θφηςκ 

ηςκ παναιοεζχκ».820 Σμ ηείιεκμ απμηαθφπηεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο 

«θοημθυβμο» βζαηνμφ, δδιζμονβχκηαξ πζμφιμν ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ ιέζα απυ ηδκ 

πανάθμβδ πνήζδ θέλεςκ, πμο ζημπυ έπμοκ κα παναηηδνίζμοκ ημ ζαηνζηυ πνμθίθ ημο 

πνμζχπμο αοημφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ έπμοιε ζοκδείζεζ κα ζοζπεηίγμοιε έκα 

Πακεπζζηήιζμ ιε ηδκ πυθδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ή ιε έκα ζζημνζηυ υκμια, εδχ έπμοιε ημ 

Πακεπζζηήιζμ ημο ―Νηεπυκ‖ ηαζ ―ημκ ηαθφηενμ θοημθυβμ ημο ηυζιμο.‖ διαζζμθμβζηά, 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανάδμλδ πνήζδ επζεέηςκ (―αζηναπζαία‖) πμο δε ζοκάδμοκ ιε ηδ 

ζοιααηζηή πνήζδ ημοξ ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ (βζα πανάδεζβια ιε μοζζαζηζηά, υπςξ 

―θνμκηίδα‖ ή ―βζαηνεζά‖).  

Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο επζηεθμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηα 

ακηζηείιεκα-ιέζα πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ίαζδ ζηδ θακηαζηζηή εζδζηυηδηα ηδξ 

―θοημθμβίαξ‖, είκαζ ζημζπεία πμο εκζζπφμοκ ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα βζαηνμφ. «Μέζα 

ζηδκ ηζάκηα ημο οπάνπμοκ ημο ηυζιμο ηα βζαηνμζυθζα: πονμζαεζηήναξ βζα ηα εβηαφιαηα, 

ζθναβίδα βζα ημ ζθνάβζζια ζπαζιέκςκ δμκηζχκ, πςκεοηζηά βζα ηδ αανοζημιαπζά….».821 

Καηά ηδκ ακάβκςζδ ημο πςνίμο αοημφ ακαδφμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα βκςζζαηέξ δμιέξ πμο 

ήδδ οπάνπμοκ ηαηαβεβναιιέκεξ ζημ κμο ημο ακαβκχζηδ, ςξ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ απυ ηδκ 
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πναβιαηζηή γςή ή πνμδβμφιεκεξ ακαβκςζηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ ζφιθςκα ιε αοηέξ 

ελεηάγεηαζ δ πναβιαημθμβζηή ηαζ δζαηεζιεκζηή πνήζδ ημοξ. Σμ πζμφιμν πνμηαθείηαζ απυ 

ηδκ αιθζζφκδεζδ ηςκ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ «πονμζαεζηήναξ-εβηαφιαηα», «ζθναβίδα-

ζθνάβζζια ζπαζιέκςκ δμκηζχκ» ιε ζημπυ κα πανάβμοκ κυδια. Σμ πνχημ γεφβμξ θέλεςκ 

δζαεέηεζ ςξ ημζκή ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ ηδ «θςηζά», ςζηυζμ δ πνήζδ ημο 

πονμζαεζηήνα βζα ηα εβηαφιαηα θεζημονβεί ςξ οπενηονζμθελία. Οζ θέλεζξ «ζθναβίδα» 

ηαζ «ζθνάβζζια» είκαζ εηοιμθμβζηά ζοββεκείξ, ζδιαζζμθμβζηά,  υιςξ, δζαεέημοκ 

δζαθμνέξ ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε ηα ζοιθναγυιεκα. Ο ζοζπεηζζιυξ ηδξ «ζθναβίδαξ 

βζα ημ ζθνάβζζια ζπαζιέκςκ δμκηζχκ», θεζημονβεί ηςιζηά, δζυηζ πανααζάγεηαζ μ 

ζδιαζζμθμβζηυξ πενζμνζζιυξ επζθμβήξ. φιθςκα ιε ημ ζοβηείιεκμ, ηα παναπάκς 

«βζαηνμζυθζα», παναπέιπμοκ δζαηεζιεκζηά ζηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ βζα ημκ ηάεε 

θφημ λεπςνζζηά.     

Ο ςηήνδξ Απαθμπένδξ δζαεέηεζ ςξ αμδευ-κμζμηυιμ έκα πμκηίηζ. Πνυηεζηαζ βζα  έκα 

αςαυ πνυζςπμ ημ μπμίμ ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ιυκμ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ 

δδιζμονβχκηαξ έκα ηςιζηυ απμηέθεζια, ηαεχξ ημκ παναημθμοεμφιε κα πνμααίκεζ ζε 

ζοζπεηζγυιεκεξ εκένβεζεξ  ακάθμβα ιε ηδ ζηδκή, πμο εζημκμβναθείηαζ ηάεε θμνά.822 Ζ 

ηεπκζηή αοηή ακαδεζηκφεζ ιε εονδιαηζηυ ηνυπμ ηα ζδζαίηενα ζδιεία ηδξ πθμηήξ ηαζ 

απμηηά ιία εζνςκζηή δζάζηαζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ δζυηζ ζοθθεζημονβεί ςξ 

πανάθθδθδ ζζημνία.823  

ηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ παναημθμοεμφιε ηδ δζαδμπζηή ειθάκζζδ ηςκ 

παναιοεζαηχκ θφηςκ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή πενίεαθρδ απυ ημκ εζδήιμκα βζαηνυ ακάθμβα 

ηδ δζαηεζιεκζηή θφζδ ―ηαημπμίδζδξ‖ πμο έπεζ οπμζηεί μ εηάζημηε θφημξ. «Πνχημξ, 

ιπαίκεζ θμονζυγμξ μ θφημξ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ…». Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηζξ 

ζοιαμοθέξ πμο δίδεζ μ βζαηνυξ ζημ θφημ αοηυ.  «Πάθζ ηοκδβμφζεξ ηδ βζαβζά; Γε ζμο‟ πς 

πεζ ιαηνζά απυ ηνέαηα πμο έπμοκ ζζηέρεζ; Οφηε ημ ημηηζκζζηυ ζμο ηάκεζ ηαθυ. Μδ ζε 

λακαδχ κα ηνέπεζξ πίζς απυ ηδ Κμηηζκμζημοθίηζα. Γζαηί δε δμηζιάγεζξ επζηέθμοξ ηαιζά 

ζμοπίηζα;».824 Σμ αζηείμ ηδξ παναπάκς ζηδκήξ οθίζηαηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοιαμοθέξ 

ημο βζαηνμφ ζηδνίγμκηαζ ζε ζδιαζζμθμβζημφξ ηχδζηεξ ζφιθςκα ιε ημ επζημζκςκζαηυ 

πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, έπμοιε 

οπενηονζμθελία, ηαεχξ βίκεηαζ εέαζδ εκυξ ακενχπμο ςξ πνμσυκ ηςκ ιενχκ πμο ημκ 

απμηεθμφκ, ζοκεπχξ δ βζαβζά ακαθένεηαζ ςξ ―ηνέαξ πμο έπεζ ζζηέρεζ,‖ ηαζ δ 
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Κμηηζκμζημοθίηζα ςξ ―ημηηζκζζηυ‖. πςξ έκαξ βζαηνυξ ιπμνεί κα πνμηείκεζ έκα 

θάνιαημ, έηζζ ηζ εδχ μ βζαηνυξ ημο παναιοεζμφ, πμο ημονάνεζ έκα θφημ ηζ υπζ έκακ 

άκενςπμ, πνμηείκεζ, ελίζμο θοζζηά, κα απμθεφβεζ ηα ηνέαηα ηαζ ημ ημηηζκζζηυ ηαζ ημκ 

ζοιαμοθεφεζ κα θάεζ ηαζ ηαιζά ―ζμοπίηζα‖ (πμο είκαζ μιμζμηέθεοημ-ζε θςκμθμβζηυ 

επίπεδμ-ιε ημ ―Κμηηζκμζημοθίηζα‖). ηυπμξ ημο πζμφιμν είκαζ κα ζαηζνίζεζ ηζξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ημο θφημο, επζηοβπάκμκηαξ ηδκ απμδυιδζδ ζπδιάηςκ ιε ηα μπμία 

ζοζπεηίγεηαζ ημ πνυζςπμ αοηυ ηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ιζα πναβιαηζηυηδηα δζαθμνεηζηή 

απυ αοηή πμο ζοκήεςξ έπεζ ζημ ιοαθυ ημο μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ.  

ημ ίδζμ ιμηίαμ, ελεθίζζεηαζ ηαζ δ επυιεκδ επίζηερδ ημο θφημο απυ ηα ηνία 

βμονμοκάηζα. «Σα άηζια ηα πμζνμιένζα πάθζ ιμο ηδκ έθενακ….».825 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, απυ ηδκ άπμρδ υηζ πνμζςπμπμζμφκηαζ ηα 

βμονμφκζα (―ηα άηζια ηα πμζνμιένζα‘), ζηα μπμία ιάθζζηα απμδίδμκηαζ ηαζ φπμοθεξ 

πνάλεζξ (―ιμο ηδκ έθενακ‖). «Πυηε εα ηαηαθάαεζξ υηζ ημ πμζνζκυ είκαζ ιυκμ θίπμξ; Σμκ 

ιάθςζε μ βζαηνυξ» (υπςξ πνζκ βζα ηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα ηαζ ηδ βζαβζά).826 ε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ, ημ πζμφιμν θεζημονβεί ςξ πμκηνμημιιέκδ θάνζα, αθμφ μ βζαηνυξ 

απθχκεζ ιε ιζα ζπάημοθα ηδκ αθμζθή827 ζηα εβηαφιαηα ημο θφημο ιε ζημπυ κα ημκίζεζ 

ζε επίπεδμ οπεναμθήξ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηναοιάηςκ.  

ηδκ πμνεία, ειθακίγεηαζ μ θφημξ απυ ηα επηά ηαηζζηάηζα. Σμ αζηείμ εκημπίγεηαζ ζε 

ανηεηά ζδιεία ημο ηεζιέκμο ιε έιθαζδ ζηα θυβζα ημο βζαηνμφ: «Πμπυ. Σζ ιεβάθδ 

ραθζδζά έπεζ ηάκεζ δ παθζμηαηζίηα! Αθθά αέααζα, ήεεθεξ κα θαξ ιε ηδ ιία ηαζ ηα εθηά 

ηαηζζηάηζα» (ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν). «Ξένεζξ πυζα νάιιαηα έπς βζα ηδ βμφκα ζμο;». Σμ 

ηείιεκμ εηθνάγεηαζ ιεηαθμνζηχξ, εκχ δ εζηυκα οπενηονζμθεηηεί.  

Ζ πανςδζαηή δζαπναβιάηεοζδ ιε ηα ηθαζζζηά παναιφεζα ζοκεπίγεηαζ ηαζ παναηάης. 

«Τβζεζκή δζαηνμθή θέεζ ζημκ έκα, πμζνζκή δζαηνμθή αημφεζ εηείκμξ», «Σναπακά 

ζοιαμοθεφεζ ζημκ άθθμ, ηαηζζηάηζα ηναβακά μκεζνεφεηαζ εηείκμξ», «μοπίηζα πνμηείκεζ 

ζημκ ηνίημ, Κμηηζκμζημοθίηζα ηαηαθήβεζ ζηα αοηζά ημο θφημο». ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, 

πνμηαθείηαζ ιζα ηςιζηή ηαηάζηαζδ απυ ηδ πνήζδ παναπθήζζςκ δπδηζηά θέλεςκ 

«οβζεζκή» -«πμζνζκή», «ηναπακά»-«ηναβακά», «ζμοπίηζα»-«Κμηηζκμζημοθίηζα»  

(μιμζμηέθεοημ) ιε ζημπυ κα παναβάβμοκ πζμοιμνζζηζηυ κυδια. 

Ζ ζοββναθέαξ επζθέβεζ έκα ακμζπημφ ηφπμο ηέθμξ, ιε ηδ ιμνθή πθάβζμο εζςηενζημφ 

ιμκυθμβμο, υπμο μ ακαβκχζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεήζεζ ηζξ ζηέρεζξ ημο 

                                                           
825

 .π., ζ. 13.  
826

 .π., ζ. 14.  
827

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.2). 3, ζ. 610. 
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παναηηήνα-βζαηνμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηδκ ακδζοπία ημο βζα ηδκ οπενιεβέεδ 

ηαημπμίδζδ ηςκ θφηςκ ηςκ παναιοεζχκ. ηδ ζοκέπεζα, ηίεεηαζ δ ελήξ ενςηαπάκηδζδ: 

«Γζαηί ηζ ζυζ παναιφεζα εα ήηακ δ Κμηηζκμζημοθίηζα, ηα ηνία βμονμοκάηζα, ηα εθηά 

ηαηζζηάηζα ηαζ ηυζα άθθα πςνίξ θφημοξ; ηέηδ πθήλδ. ακ ζημνδαθζά πςνίξ ζηυνδμ, αξ 

πμφιε. ακ βθοηυ πςνίξ γάπανδ». Ζ ζδέα πμο οπμαάθθεζ ημ ενχηδια, κα εηθείρμοκ μζ 

θφημζ απυ ηα παναιφεζα, ζημπεφεζ απεοεείαξ ζηδκ ηνίζδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ 

ηαζ επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηα παναιφεζα, ιε ζημπυ ηδκ 

ηνζηζηή επακαλζμθυβδζδ ηαζ επακενιδκεία, ηυζμ ηδξ δεδμιέκδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ υζμ 

ηαζ ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ πμο οπμβναιιίγμκηαζ δζαηεζιεκζηά.  

οκμρίγμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ, ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζζημνίαξ αοηήξ είκαζ μζ 

ηεπκζηέξ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ. Ζ δζαηεζιεκζηυηδηα ζοζπεηίγεζ 

ημ ηείιεκμ ιε ηα πνμτπάνπμκηα ηθαζζζηά παναιφεζα, ιε ζηυπμ κα εβείνεζ 

πνμαθδιαηζζιμφξ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ηαζ κα ζηαεεί ηνζηζηά απέκακηζ ζημ 

θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο, κα ημ αλζμθμβήζεζ ηαζ κα ημ οπεναεί. Ζ 

αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ιέζα απυ ηδκ ζηυπζιδ πνμαμθή ηδξ 

απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ επζδζχηεζ ηδκ πνμαμθή ηςκ ζοιαάζεςκ πμο δζέπμοκ ηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ αθήβδζδξ, χζηε κα πνμαθδιαηίζεζ ζοκεζδδηά βζα ηδ ζπέζδ ιοεμπθαζίαξ- 

πναβιαηζηυηδηαξ. οβηεηνζιέκα, ηίεεηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ημο ηζ εα ζοκέααζκε ακ μζ 

θφημζ ελαθακίγμκηακ απυ ηα παναιφεζα, βζαηί δεκ ακηέπμοκ κα οπμθένμοκ, επζηνέπμκηαξ 

ηαη‘ επέηηαζδ ζημκ ακαβκχζηδ κα ηάκεζ βεκζηεφζεζξ ηαζ κα ζοκδέζεζ ημ παναιφεζ ιε 

ημοξ οπανηημφξ ηζκδφκμοξ πμο απεζθμφκ ημ θφημ ιε ελαθάκζζδ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, 

«δ έηδμζδ ημο αζαθίμο οπμζηδνίπεδηε απυ ημκ Ανηημφνμ, εηαζνεία βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ άβνζαξ γςήξ ηαζ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, πμο ζοιπθήνςζε ημ 

αζαθίμ ιε πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ828 ηαζ ζημζπεία βζ' αοηυ ημ απεζθμφιεκμ είδμξ, ηα μπμία 

ιεηέβναρε ιε πζμφιμν δ ζοββναθέαξ».829 

Δπίζδξ, δ μπηζηή βςκία ιέζα απυ ηδκ μπμία εηθένεηαζ δ αθήβδζδ πνμζηαθεί ημκ 

ακαβκχζηδ κα ηαοηζζηεί ιε ημκ πμθφπαεμ ήνςα-θφημ, κα ελμζηεζςεεί ιαγί ημο ηαζ κα 

εοαζζεδημπμζδεεί ακάθμβα απέκακηζ ζημ μζημθμβζηυ γήηδια. ημ πνυζςπμ ημο 

«Λοημθυβμο» βζαηνμφ ακηζηαημπηνίγμκηαζ μζ ακδζοπίεξ ηςκ μζημθυβςκ βζα ηδκ επζαίςζδ 

                                                           
828

 Παπαεακαζμπμφθμο, Μ., 2002, υ.π., ζζ. 21-26. 
829

 Νηεηάζηνμ, Μ., Σμ Βήια, 23/2/2003. http://www.tovima.gr/. (ηεθεοηαία πνυζααζδ 28/2/2015).    

http://www.tovima.gr/
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ημο.830 Σμ πζμφιμν, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε ηείιεκμ ηαζ εζημκμβνάθδζδ, θεζημονβεί 

ηαηαπνατκηζηά, αθθά ηαζ εηπαζδεοηζηά, ηαεχξ δζδάζηεζ εοπάνζζηα. 

ηδκ ζζημνία αοηή, δ ζοββναθέαξ πεζνίγεηαζ ζδζαίηενα πενίηεπκα ημ ζηενευηοπμ ημο 

ηαημφ θφημο, ηαεχξ ημ είδμξ ακαηνμπήξ πμο επζπεζνεί, εηηυξ απυ ηζξ ηςιζηέξ πθμηέξ πμο 

πανάβεζ, ιεηαδίδεζ έιιεζα μζημθμβζηά αθθά ηαζ δζαπμθζηζζιζηά ιδκφιαηα. Ζ επζθμβή ηδξ 

ζοββναθέςξ κα πανμοζζάζεζ ηα βεβμκυηα απυ ηδκ πθεονά υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ 

θφηςκ-εφιαηα ηςκ ηθαζζζηχκ ζζημνζχκ, δίδεζ ηδκ αίζεδζδ πμθθαπθχκ αθδβδιαηζηχκ 

επζπέδςκ. Μέζς ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ζοκμιζθεί ιε ηα 

αθεηδνζαηά παναιφεζα ηαζ ηαηαθήβεζ ακαπυθεοηηα ζηδκ ηαηάννζρδ ημο πμθςηζημφ 

δζπαζιμφ ακάιεζα ζημοξ ηαθμφξ ηαζ ημοξ ηαημφξ. Μέζα απυ ηδ πνήζδ ηςκ κεμηενζηχκ 

αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ηδξ πμθοεζηζαηήξ αθήβδζδξ (multiple focalizing)831 

ηαηαθένκεζ κα εββνάρεζ ζημ ηείιεκμ εκαθθαηηζηέξ ηαζ πμζηίθεξ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ. 

Αθδβμφιεκδ ηα παεήιαηα ηςκ θφηςκ ζημπεφεζ λεηάεανα ζηδκ ηαεανή κυδζδ ημο 

απμδέηηδ ηαζ ιε ηδκ επίηθδζδ ζημ ζοκαίζεδια ηαθθζενβεί ηδκ αβάπδ, ηδκ ελμζηείςζδ ιε 

ημ άβνζμ ηαζ υπζ ηαηυ γχμ, ηδκ εκζοκαίζεδζδ ηαζ ηέθμξ ηδκ απμδμπή ημο «Άθθμο». 

 

 

5.2.1.3 Φειεθίδνπ, Ρ., Ο Άζηεγνο Χνξηνθάγνο Λύθνο θαη ην Έμππλν 

Γνπξνπλάθη, (2006) 

 

Σμ πζμοιμνζζηζηυ αζαθίμ Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ Γμονμοκάηζ832 

ηδξ Φεθεηίδμο, απμηεθεί δζαηεζιεκζηή πανςδία ημο βκςζημφ παναιοεζμφ, «Ο Λφημξ ηαζ 

ηα Σνία Γμονμοκάηζα». ηδκ αθήβδζδ αοηή, δ ζοββναθέαξ ηάκεζ πνήζδ ηςκ 

ζηενεμηφπςκ ημο ηθαζζζημφ παναιοεζμφ άθθμηε ιε ζημπυ κα ηα ακαηνέρεζ ηαζ άθθμηε 

ιε ζημπυ κα ιεηαημπίζεζ ημκ ζδεμθμβζηυ άλμκα ηδξ αθήβδζδξ ιέζα απυ ακάθμβμοξ 

πεζνζζιμφξ. Ζ πμθοζδιία ηαζ αιθζζδιία ηδξ πανμφζαξ αθήβδζδξ επζδέπεηαζ 

πμθφπθεονδξ ακάθοζδξ.  

                                                           
830

 Δη1, Ζ Δηπαζδεοηζηή ηδθευναζδ, Πνυβναιια: «Ηζημνίεξ Υςνίξ Σέθμξ», Αθζένςια ζημ αζαθίμ 

Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο. οιιεηέπμοκ δ ζοββναθέαξ Παπαεακαζμπμφθμο Μάσνα  ηαζ δ 

εζημκμβνάθμξ Καναπάκμο Γέζπμζκα. 

http://www.edutv.gr/protobathmia/istories-xoris-telos-exo-rammata-gia-ti-goyna-sou.  
831

 Γζακκζημπμφθμο, Α., ηδ Υχνα ηςκ Υνςιάηςκ. Σμ φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ 

Βζαθίμ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008, ζζ. 151, 178-180.  
832

 Φεθεηίδμο, Ρ., (Κείι.), Λφνδξ, Π., (Δζη.), Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ 

Γμονμοκάηζ, Αεήκα: Κέδνμξ, 2006.  

http://www.edutv.gr/protobathmia/istories-xoris-telos-exo-rammata-gia-ti-goyna-sou
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Δλεηάγμκηαξ ημ παναιφεζ απυ ηδκ μζημθμβζηή ζημπζά, δζαπζζηχκμοιε υηζ μ ιφεμξ ηδξ 

αθήβδζδξ θένεζ δζπθή ζδεμθμβζηή ζδιαζία. Ζ ιία είκαζ, δ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηαζ 

επακενιδκεία ημο ηθαζζζημφ παναιοεζμφ, πνμαάθθμκηαξ ιία άθθδ ζοθθμβζζηζηή 

πνμζέββζζδ, υπμο μ θφημξ είκαζ ημ εφια ηαεχξ οθίζηαηαζ ιζα δζαηνμθζηή ιεηάθθαλδ 

επζηίκδοκδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο είδμοξ ημο.  Ζ άθθδ είκαζ αοηή ηδξ επζαίςζδξ ζηδ θφζδ 

ηαζ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ έηζζ υπςξ πνμαάθθμκηαζ ζοιαμθζηά απυ ηδ ζοιαίςζδ 

ιεηαλφ ηςκ γχςκ. Ο ηνυπμξ γςήξ ηαζ ζοκφπανλδξ ζηδ αζμημζκυηδηα, ακηζπανααάθθεηαζ 

αθθδβμνζηά ιε αοηή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο ζηζξ ιεβαθμοπυθεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ηδ βζβάκηςζδ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ, ηδκ απμλέκςζδ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ, ηδκ 

λεκμθμαία ηαζ ημ ναηζζζιυ, αθθά ηαζ ημ πνυαθδια ζηέβαζδξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ βζα 

μζημκμιζημφξ θυβμοξ ηάημζημζ ηςκ πυθεςκ. θα αοηά ηα ιδκφιαηα δζαπενκμφκ ηδκ 

αθήβδζδ ηαζ θεζημονβμφκ ζε πμθθαπθά αθδβδιαηζηά επίπεδα, ημ πζμφιμν δνα ζδζαίηενα 

ακαημοθζζηζηά ηαζ επμοθςηζηά, ηαεχξ επζηνέπεζ κα δμεεί ζημ παζδί ηυζδ δυζδ 

νεαθζζιμφ υζδ είκαζ ζηακυ κα δζαπεζνζζηεί βζα ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ πμο ανίζηεηαζ.  

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ απυ ηα παναηείιεκα ζδιεία ημο αζαθίμο ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημκ ηίηθμ ηαζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο, δζαπζζηχκμοιε ημ 

πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ οπμβναιιίγεηαζ δζαηεζιεκζηά ημ αθεηδνζαηυ 

παναιφεζ. Σα επίεεηα ―άζηεβμξ‖ ηαζ ―πμνημθάβμξ‖ βζα ημ θφημ ηαζ ―έλοπκμ‖ βζα ημ 

βμονμοκάηζ θεζημονβμφκ ςξ παναηηδνμθμβζηά ζπυθζα ημο αθδβδηή ηα μπμία ελάπημοκ ηδ 

θακηαζία ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ζοκμρίγμοκ ηδκ ζδεμθμβζηή εέζδ βφνς απυ ηδκ 

μπμία ζημπεφεζ κα πνμαθδιαηίζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια. Πναβιαημθμβζηά, ημ 

πζμφιμν πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακηίθαζδ ή ημ μλφιςνμ ζηδ πνήζδ ημο επζεεηζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ ―πμνημθάβμξ‖ ζημ μοζζαζηζηυ ―θφημξ‖. Σα παζδζά ηυζμ απυ ηδκ 

πναβιαηζηή υζμ ηαζ απυ ηδ θμβμηεπκζηή ημοξ ειπεζνία, είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ υηζ 

έκαξ θφημξ ηάεε άθθμ πανά πμνημθάβμξ είκαζ, ζοκεπχξ δ βκχζδ αοηή ανίζηεηαζ ζε 

βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο έπμοκ ήδδ οπυρδ ημοξ,833 βεβμκυξ πμο 

εβείνεζ αζοιααηυηδηα δ μπμία εθυζμκ βίκεζ ακηζθδπηή πνμηαθεί εοεοιία. Ζ μπηζηή 

ηνμπζηυηδηα ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημκ ηίηθμ ηαζ δ εζηυκα ζοιθζθίςζδξ834 ηςκ δφμ 

άθθμηε ακηίιαπςκ-δνχςκ εκζζπφεζ ηδ πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα ηαζ δζεβείνεζ ηδκ 

πενζένβεζα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ. 

                                                           
833

 φιθςκα ιε ηδκ Κακαηζμφθδ, πνυηεζηαζ βζα ημ δίπηοπμ «πανεθεμκηζηυξ-ηςνζκυξ», 

Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ Ακαβκςζιάηςκ»,  

Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56.  
834

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.3). 1, ζ. 611. 
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Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδ ιμνθή ενχηδζδξ: «Σμ θφημ πμο θζβμονεουηακε ηα ηνία 

βμονμοκάηζα ημκ εοιάζηε;»,835 δ μπμία ζημπεφεζ απεοεείαξ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, 

ιε ζημπυ κα ημο οπεκεοιίζεζ ηδκ ανπζηή ζζημνία ηαζ κα οπμαάθθεζ ηδκ ζδέα ηδξ 

δζαηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ αθήβδζδξ. Ζ ζοκέπεζα θεζημονβεί ςξ flash back (ακάθδρδ 

ή ακαδνμιζηή αθήβδζδ),836 ηαεχξ βίκεηαζ ακαδνμιή ζε βεβμκυηα πμο ζοκέαδζακ ζημ 

πνςημβεκέξ παναιφεζ ηαζ ιέζα απυ ζοκμπηζηέξ ακαθμνέξ ζε αοηυ, λεηαεανίγεζ ημ 

ζδεμθμβζηυ επίπεδμ ζημ μπμίμ ζημπεφεζ κα πνμαθδιαηίζεζ. Δπίζδξ, οπμαάθθεηαζ δ ζδέα 

ηδξ πμθθαπθήξ πνμκζηυηδηαξ.837 Συζμ ηα θυβζα ημο αθδβδηή υζμ ηαζ ηα ζδιεία ακαθμνάξ 

ζηα μπμία εζηζάγεζ είκαζ ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκα, ηαεχξ ημκίγμοκ ηδκ ηαηία ημο θφημο 

ηαζ ηδκ δεζηή αλία ηδξ ενβαζίαξ πμο πνμααθθυηακ ςξ αοημζημπυξ ζημ ανπζηυ ηείιεκμ, 

ηαηά ημ μπμίμ ημ ενβαηζηυ ηαζ «έλοπκμ» βμονμοκάηζ ακηαιεζαυηακ ηαζ ηα «αθεθή» ηαζ 

θοβυπμκα αδενθάηζα ημο ηζιςνμφκηακ. Ζ παναπάκς επζθμβή έκανλδξ ηδξ αθήβδζδξ, 

θεζημονβεί ςξ πνμμίιζμ πμο ηαηαζηεοάγεζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ, 

δζεοημθφκεζ ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ηςκ κέςκ δεδμιέκςκ πμο εα ακαδοεμφκ απυ ηδκ 

ακηζδζαζημθή ηςκ δφμ παναιοεζχκ ηαζ πνμηαθεί ηδκ επζηέκηνςζδ ημο ακαβκχζηδ ζε 

ζοβηεηνζιέκα ανκδηζηέξ πθεονέξ ημο πνςημβεκμφξ ένβμο ιε ζημπυ κα ηζξ οπεναεί. 

 ηδκ πμνεία, μ αθδβδηήξ ηαεζζηά ζαθή ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ανπζηυ ιε ημ 

δεοηενμβεκέξ ένβμ, ζοβηεηνζιέκα βνάθεηαζ: «Απμηθείεηαζ υιςξ κα λένεηε ηζ απέβζκε μ 

θφημξ αοηυξ, πςξ ελεθίπεδηε ημ έλοπκμ βμονμοκάηζ ηαζ πςξ ιπθέπηδηακ ηαζ άθθα γχα ζηδ 

γςή ημοξ. Γζ‟ αοηυ υιςξ είιαζ εβχ εδχ, ιαγί ιε ημ αζαθίμ πμο ηναηάηε ζηα πένζα ζαξ. 

Γζαηί, υπςξ λένεηε –ηζ ακ δεκ ημ λένεηε, εοηαζνία κα ημ ιάεεηε-, ηα παναιφεζα δεκ είκαζ 

ιυκα ημοξ! Όθα ηα παναιφεζα έπμοκ ζοββεκείξ! ακ ζοββεκείξ πμο είκαζ θμζπυκ, ιμζάγμοκ 

ιε ηα αβαπδιέκα ζαξ παναιφεζα, άθθα θζβυηενμ ηαζ άθθα πενζζζυηενμ».838 ημ ζδιείμ 

αοηυ παναηδνείηαζ ιία βυκζιδ ζφγεολδ νεαθζζηζημφ ηαζ θακηαζηζημφ ζημζπείμο, εκχ δ 

απεοεείαξ ακαθμνά ζημ πνυζςπμ ημο ακαβκχζηδ θεζημονβεί παζβκζςδχξ ηαζ 

πζμοιμνζζηζηά. Πνυηεζηαζ βζα ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή, δ μπμία δζαννδβκφεζ ηαζ 

ηαοηυπνμκα δζαηνίκεζ ηα υνζα ιεηαλφ ημο θακηαζηζημφ ζημζπείμο ηδξ ανπζηήξ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ «ιεηά»-ιοεμπθαζίαξ, πμο εκχ απμηεθεί ηδ ζοκέπεζα ημο, ηδκ ίδζα 

ζηζβιή ακαθένεηαζ ζημ παναιοεδηζηυ ζημζπείμ ημο πνμβεκέζηενμο ηεζιέκμο. Ζ δζάεεζδ 
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ημο ηεζιέκμο βζα ακαγήηδζδ μοζζαζηζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ημ ιζηνυ παζδί, πένακ ηδξ 

παζβκζχδμοξ δζάζηαζδξ πμο θακεάκεζ, θεζημονβεί αοημακαθμνζηά ιε ζημπυ κα 

επζηεκηνχζεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο ημ δζέπμοκ.  

Σμ ηείιεκμ παναπαίεζ ζοκεπχξ ακάιεζα ζημ δίπμθμ θακηαζίαξ-νεαθζζηζηυηδηαξ πμο 

ζοκεζδδηά έπεζ ηαηαζηεοάζεζ μ δδιζμονβυξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ κα δζαθακεί ιία ζηυπζιδ 

απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ημοξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ θεζημονβεί ακαηνμθμδμηζηά βζα ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ηδκ μπμία δζαηδνεί ζε εβνήβμνζδ. «ακ 

ζοββεκείξ πμο είκαζ θμζπυκ, ιμζάγμοκ ιε ηα αβαπδιέκα ζαξ παναιφεζα, άθθα θζβυηενμ ηαζ 

άθθα πενζζζυηενμ. Έηζζ, ηαζ μ θφημξ ιε ηα ηνία βμονμοκάηζα είκαζ έκα παναιφεζ ιε ….ζυζ. 

Καζ, αθμφ έπεηε αβαπήζεζ αοηυ ημ παναιφεζ, πζζηεφς πςξ εα ζαξ ανέζεζ ηαζ ημ…. 

αβαπδιέκμο ημο λαδενθάηζ!».839 Ζ αθήβδζδ επζπεζνεί ιία μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ ιέζα 

απυ ηδκ πνμζςπμπμίδζδ ηςκ παναιοεζχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δζεηδζηεί ζημζπεία 

νεαθζζηζηυηδηαξ. Με παναζηαηζηυ ηνυπμ, θμζπυκ, ιεηαηνέπεηαζ ζε ηαηακμδηυ έκα 

ζφκεεημ αθδβδιαηζηυ θαζκυιεκμ, αοηυ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαβναθήξ, 

ηάκμκηάξ ημ εφθδπημ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ, ηαηάθθδθα δμζιέκμ βζα ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ 

επελενβαζίαξ κμδιάηςκ, πμο ανίζηεηαζ μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ.    

Καζ εκχ ημ ηείιεκμ αβςκίγεηαζ κα πείζεζ βζα ηδκ εζθζηνίκεζά ημο, δ εζημκμβνάθδζδ 

οπμζηάπηεζ ηα θεβυιεκά ημο,840 ηαεχξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή, απεζημκίγεηαζ ιία 

ηαιδθμπάνδαθδ ιε ―δζακμμοιεκίζηζηα‖ βοαθζά ακάιεζα ζε πθήεμξ «βναπηχκ» 

ζδιεζχζεςκ, υπμο ιία δζεοηνζκζζηζηή ηαιπέθα απμηαθφπηεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο ήνςα, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνυηεζηαζ βζα ημ ζοββναθέα ημο αζαθίμο. Σμ εκδμ-εζημκζζηζηυ 

ζπυθζμ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά (μπηζηή ιεηςκοιία), ζε ζπέζδ ιε ημ πνυζςπμ πμο 

παναηηδνίγεζ απμδίδμκηάξ ημο ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ δε ζοκάδμοκ ιε αοηυ ζε 

πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. ε έκα παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ 

(ηαιπέθα/ζοββναθέαξ) ηαζ ημ ζδιαζκυιεκμ (ηαιδθμπάνδαθδ), επζηοβπάκεηαζ δ 

ιεηααίααζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ζοββναθήξ ζε έκα γχμ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ αιθζζαήηδζδ 

ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή ηαζ ηδκ απμιοεμπμίδζδ ηδξ βναθήξ ημο ζοββναθέα ηαζ ηαη‘ 

επέηηαζδ ημο ζοκμθζημφ ηεζιέκμο, δζυηζ αάθθεηαζ ζδιακηζηά δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ 

θυβςκ ημο. οκδοαζηζηά, ηείιεκμ ηαζ εζημκμβνάθδζδ πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ηυζμ βζα 

ημκ ηνυπμ βναθήξ ημο αζαθίμο υζμ ηαζ βζα ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αθήβδζδξ. Ζ 

ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή ηεπκζηή, πνμαάθθεζ ηα υνζα ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ ελαζνεηζηά αδζεοηνίκζζηα. Αθεκυξ ηαηαθφεζ ηδ ιέεελδ ημο ακαβκχζηδ 
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αθεηένμο επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζημ εζςηενζηυ ηδξ δμιήξ ηδξ αθήβδζδξ, ιε ζημπυ 

κα παναηδνήζεζ ηαζ κα δζεοεεηήζεζ ιε ηα δζηά ημο οπμηεζιεκζηά ηνζηήνζα ηδ ζπέζδ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ.     

Ο ηνυπμ έκανλδξ ηδξ αθήβδζδξ, ζφιθςκα ιε υζα ακαθφζαιε παναπάκς, θεζημονβεί 

ςξ εζζαβςβή ιε ζημπυ ηδ δζαηεζιεκζηή ζφκδεζδ ηςκ δφμ ζζημνζχκ. Καηά ημ ηείιεκμ: 

«Φηάκμοκ υιςξ ηα θυβζα. […] Λμζπυκ, ιζηνμί ιμο θίθμζ απυ δς…»,841 μ (ελςδζδβδηζηυξ) 

αθδβδηήξ, πμο ηνφαεηαζ πίζς απυ ηδ ζοββναθέα-ηαιδθμπάνδαθδ, ηαεμδδβεί ηδκ πμνεία 

ηδξ ακάβκςζδξ, απαζηεί ηδκ άιεζδ ειπθμηή ηςκ ακαβκςζηχκ, ημοξ μπμίμοξ ιοεί 

ζηαδζαηά ζημ βναιιζηυ πνυκμ ηδξ αθήβδζδξ. ηδκ επυιεκδ ζεθίδα, μ ακαβκχζηδξ 

ακηζηνίγεζ ιία αζπνυιαονδ δζζέθζδδ εζημκμβνάθδζδ πςνίξ ηείιεκμ πμο παναπέιπεζ ζε 

εζχθοθθμ αζαθίμο.842 Ζ θεζημονβία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εζηυκαξ δεκ είκαζ δζαημζιδηζηή, 

αθθά ζοκοθαίκεηαζ ςξ ζοκμνζαηή πενζμπή πμο εκχκεζ ημ εζζαβςβζηυ ιένμξ ημο αζαθίμο 

ιε ηδκ οπυθμζπδ αθήβδζδ. Χξ «εάθαιμξ απμζοιπίεζδξ» ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ υζςκ 

εζπχεδηακ πνμδβμοιέκςξ, «πμο δζεοημθφκεζ ηδ ιεηάααζδ ημο απμδέηηδ»843 ζημκ 

πναβιαηζηυ πνυκμ ηδξ αθήβδζδξ, μ μπμίμξ ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή έπεζ ―παβχζεζ‖.844  

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ αθδβδηήξ ηαημνεχκεζ ηαζ εββνάθεζ έκα επζπθέμκ αθδβδιαηζηυ 

επίπεδμ ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα αθήβδζδ-πθαίζζμ. Ο βναιιζηυξ πνυκμξ ηδξ αθήβδζδξ 

λεηζκάεζ ιε ηα θυβζα ημο αθδβδηή845 υπμο ιε άιεζμοξ παναηηδνζζιμφξ πανμοζζάγεζ ημκ 

ηεκηνζηυ ήνςα-θφημ. Πνυηεζηαζ βζα ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ, ιε εζςηενζηή εζηίαζδ ηαεχξ 

μ αθδβδηήξ βκςνίγεζ ανηεηά βζα ημ πνυζςπμ αοηυ, ηυζμ βζα ηα αζχιαηά ημο υζμ ηαζ βζα 

ηζξ ηνοθέξ ημο επζεοιίεξ, «Οφηε ήηακ πμνημθάβμξ απυ δζηή ημο επζεοιία».846 Ο θυβμξ 

είκαζ άιεζμξ ηαζ πενζβναθζηυξ, ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκμξ, ιε ζημπυ 

κα εοαζζεδημπμζήζεζ ηα ιζηνά παζδζά απέκακηζ ζημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ 

θφημο, «Γεκ ήηακ πάκημηε άζηεβμξ μ θφημξ ιαξ. Ακηίεεηα είπε ηάπμηε έκα ςναζυηαημ ζπίηζ, 

πενζπμζδιέκμ ηαζ πεκηαηάεανμ». Συζμ δ πενζβναθή ημο ηεζιέκμο υζμ ηαζ δ 

εζημκμβνάθδζδ ζοκδοαζηζηά απμηαθφπημοκ έκα ―κμζημηονειέκμ‖ θφημ -«Δζδζηά δ 
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ημογίκα ημο έθαιπε απυ ηδκ πάζηνα […] ηοκδβμφζε ιε ιακία ηαζ ημ ηεθεοηαίμ ιυνζμ 

ζηυκδξ, ηαζ ημ πζμ ιζηνυ θεηεδάηζ»- ιε θζθυζημνβα ζοκαζζεήιαηα –«‟ αοηήκ ηδκ 

ηαηζανυθα έθηζαπκε μ πνμημιιέκμξ μ θφημξ ιαξ ηαζ ηζξ οπένμπεξ ιανιεθάδεξ βζα ηα 

ιζηνακίρζα ημο».847 Δπίζδξ, δ πνήζδ ημο πνχημο πθδεοκηζημφ υηακ ημ ηείιεκμ 

ακαθένεηαζ ζημ θφημ (μ θφημξ ιαξ), ζημπεφεζ ζηδκ μζηεζμπμίδζδ ιε ημ θαζκμιεκζηά αοηυ 

άβνζμ γχμ ιέζα απυ ηδκ επίηθδζδ ζημ ζοκαίζεδια ημο ακαβκχζηδ. Δπζπνυζεεηα, ζημ 

ζδιείμ αοηυ ηίεεηαζ έιιεζα ημ γήηδια ηδξ επζαεαθδιέκδξ πμνημθαβίαξ πςνίξ κα 

πανμοζζάγμκηαζ άιεζα ηα αίηζα, ηα μπμία επζθοθάζζμκηαζ ςξ έηπθδλδ βζα ηδ ζοκέπεζα 

ηδξ αθήβδζδξ. Με ηζξ παναπάκς ηεπκζηέξ εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή ημο ηαημφ θφημο.  

 ηδ ζοκέπεζα, θμζπυκ, δ ιεηάθθαλδ ημο ηεκηνζημφ ήνςα θςηίγεηαζ απυ ηα αίηζα ηδξ 

ιεηαζηνμθήξ, δζεοημθφκμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ ηαηακυδζή ημο απυ ηα ιζηνά 

παζδζά. Ζ αθήβδζδ απμηηά ζοιαμθζηυ παναηηήνα, ηαεχξ είβμκηαζ έιιεζα ημ 

πνμαθήιαηα ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ δζαηνμθζηήξ αθοζίδαξ ηαζ ηδξ αζηζημπμίδζδξ ημο 

δάζμοξ. Ο θφημξ πθήηηεηαζ απυ αζζηία, αθμφ ηα εδνάιαηα έπμοκ ελαθακζζηεί ηαζ 

εβηαηαθείρεζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ δζααίςζδξ βζα έκα ηεπκδηυ (πενζαάθθμκ), 

απμηέθεζια ηδξ ―επαββεθιαηζηήξ πανέιααζδξ‖: «Σμ Έλοπκμ Γμονμοκάηζ & ΗΑ – 

Οζημδμιζηέξ Δπζπεζνήζεζξ».848 Ο ζοββναθέαξ επζδζχηεζ κα ακαηνέρεζ ημ ζηενευηοπμ ημο 

ηαημφ θφημο ιεηααζαάγμκηαξ ζε έκα ααειυ ηζξ ανκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηα ηνία 

βμονμοκάηζα, ηα μπμία θαίκμκηαζ οπεφεοκα βζα ηζξ αθθαβέξ ιε ηδκ ηαηαζηνμθμθμβζηή 

πανέιααζή ημοξ ζηδ θφζδ. Χζηυζμ, ηα εεηζηά πνυζδια ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηα ανκδηζηά 

επζθένμκηαξ αιθζεοιζηά849 ζοκαζζεήιαηα βζα ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ ζοββναθέςξ, δζυηζ, εκχ 

έπεζ πνμθεζάκεζ ημ έδαθμξ βζα ηδκ ακαηνμπή ημο ηαημφ θφημο, ηαηαθήβεζ κα εκζζπφεζ ηδκ 

ακηζεεηζηή πυθςζδ ακάιεζα ζημκ ηαηυ θφημ ηαζ ηα ηαθά βμονμοκάηζα, «Καζ κα ζηεθηεί 

ηακείξ πςξ θίβμ έθεζρακ κα βίκμοκ ρδηυ ηδξ ηαηζανυθαξ ιε παηάηεξ! Ακ δεκ ήηακ ημ 

ιοαθςιέκμ αδενθάηζ ημοξ κα ηα ζχζεζ, ηχνα εα ηα είπα πςκέρεζ ηζυθαξ». ημ ζδιείμ 

αοηυ, δ ζοββναθέαξ παναπέιπεζ δζαηεζιεκζηά ηαζ δζεζημκζηά ζηδκ ηθαζζζηή ζζημνία ιε 

άιεζεξ ακαθμνέξ ζε ζδιεία ημο ανπζημφ ηεζιέκμο. Σαοηυπνμκα, επακαθένεζ ημ ηεκηνζηυ 
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ζδεμθυβδια πμο δζαπενκά ημ ανπζηυ ηείιεκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δεζηή αλία ηδξ ενβαζίαξ 

βεκζηυηενα. «Όθα λεηίκδζακ απυ ηδ ιένα πμο ηα ηνία βμονμοκάηζα έηθεζζακ ηδκ πυνηα ημο 

ημφαθζκμο ζπζηζμφ ζηα ιμφηνα ημο θφημο ηαζ άνπζζακ ημοξ πμνμφξ ηαζ ηα ηναβμφδζα, 

ζηάγμκηαξ ζηα βέθζα βζα ημ πάεδιά ημο», (πζμφιμν ακςηενυηδηαξ). Ζ επςκοιία ηδξ 

εηαζνίαξ, δ μπμία έπεζ εκηαπεεί ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ιε ηδ ιμνθή επζβναθήξ ζε ηαιπέθα, 

θένεζ πμθοεπίπεδδ πζμοιμνζζηζηή θεζημονβία. Ανπζηά, οπμαάθθεηαζ δ ζδέα ηδξ ελέθζλδξ 

ημο ιφεμο ηαηά έκα επεζζυδζμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ημ ηνίημ ηαζ πζμ έλοπκμ βμονμοκάηζ 

εηιεηαθθεφεηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο ηαζ δδιζμονβεί επζπείνδζδ ακέβενζδξ μζημδμιχκ. 

οζπεηίγμκηαξ ηδκ πθδνμθμνία αοηή ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία απυ ηδ γςή, ακαδφεηαζ 

ιία αζοιααηυηδηα, δζυηζ δ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα ηςκ βμονμοκζχκ δε ζοκάδεζ ιε ημ 

ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, βίκεηαζ πανααίαζδ ηςκ 

πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, εθυζμκ ημ βμονμοκάηζ δεκ είκαζ απθχξ έλοπκμ, αθθά επζδίδεηαζ ζε 

δναζηδνζυηδηεξ πμο απμηεθμφκ πνμκυιζμ ιυκμ ηςκ ακενχπςκ. Δπίζδξ, δ πνήζδ ημο 

επζεέημο «έλοπκμ», θένεζ ζδιακηζηή ζδεμθμβζηή αανφηδηα ηαζ οπμδδθχκεζ ηαεμδδβδηζηή 

πνυεεζδ, ζε αάνμξ ηςκ θοβυπμκςκ αδεθθχκ βμονμοκζχκ, ηα μπμία πανςδμφκηαζ έιιεζα 

ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο αηνςκοιίμο «ηαζ ΗΑ». 

 Ζ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ζε ηεζιεκζηυ επίπεδμ αθμνά ηδ ζοβηεηνζιεκμπμίδζδ ηδξ 

μζημθμβζηήξ ηαηαζηνμθήξ πμο έπεζ επέθεεζ ζημ δάζμξ, «Σδκ ίδζα επμπή, άνπζζακ κα 

λεθοηνχκμοκ πακημφ, ιέζα ηαζ βφνς απυ ημ δάζμξ, ηαζκμφνβζα ζπζηάηζα, άθθα ιζηνά, άθθα 

ιεβάθα…».850 Ζ θεζημονβία ημο πζμφιμν απμδεζηκφεηαζ ζδζαίηενα ακαημοθζζηζηή ζημ 

ζδιείμ αοηυ, ηαεχξ ηαηαπναΰκεζ ηδ εθζαενή ζδέα ηδξ απμρίθςζδξ ημο δάζμοξ. Ο θφημξ 

εδχ ακαθαιαάκεζ δνάζδ, «Ζ ιφηδ ημο πμκδνμφ θφημο άνπζζε κα….ημκ ηνχεζ! ακ ηάηζ κα 

ιφνζγε άζπδια. Μεηά ηζξ πνμεζδμπμζήζεζξ ημο θμζπυκ, πήνε ηα ηζάθζα ημο ηαζ άνπζζε κα 

ηάκεζ αυθηεξ βφνς απυ ημ ζπίηζ υπμο έιεκακ ηα ηνία βμονμοκάηζα….», διαζζμθμβζηά, δ 

δζηηή ζδιαζία ημο νήιαημξ ―ηνχς‖ (―ηαηακαθχκς ηνμθή‖ ηαζ ―πνμηαθχ ηκδζιυ‖) είκαζ 

αοηή πμο πνμηαθεί ημ βέθζμ. Δπίζδξ, ζηδκ επυιεκδ θνάζδ, ―ακ ηάηζ κα ιφνζγε άζπδια,‖ 

ιπμνεί κα πεζ ηακείξ υηζ βίκεηαζ πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, ιζα ηαζ βίκεηαζ 

πνμζςπμπμίδζδ ηδξ ιφηδξ, δ μπμία ιπμνεί κα ιονίγεζ, ζοκεηδμπζηά, ακηί ημο ―ηαηυπμο‖ 

ηδξ. ηδ ζοκέπεζα, οπμβναιιίγεηαζ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, βίκεηαζ πνήζδ ημο ζδεμθμβζημφ ζηενευηοπμο ημο έλοπκμο ηαζ ενβαηζημφ 

βμονμοκζμφ ημ μπμίμ ηεπκδέκηςξ εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ απμηοπία ημο θφημο κα βηνειίζεζ 

ημ ζπίηζ ημο, ιία πανάιεηνμ πμο ημο ελαζθαθίγεζ οζηενμθδιία ηαζ επαββεθιαηζηή 
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επζηοπία, ηαεχξ απμηεθεί επέββομ ειπνάβιαηδξ ειπζζημζφκδξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

δμοθεζάξ ημο.  

Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδ θεζημονβία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ έβπνςιδ εηδμπή ημο αζπνυιαονμο 

ζηίηζμο ζημ μπμίμ ακαθενεήηαιε παναπάκς ηαζ παναπέιπεζ ζηδκ ανπή ηδξ 

εβηζαςηζζιέκδξ-αθήβδζδξ.851 Ζ ηεπκζηή αοηή θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία: πνςηίζηςξ, 

θεζημονβεί παζβκζςδχξ ηαζ δδιζμονβεί ζοκεζνιζηά άθιαηα πνμηαθχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ 

κα παθζκδνμιήζεζ ζηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο, οπεκεοιίγμκηαξ ζημκ εαοηυ ημο υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ιία ιοεμπθαζία. Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ ιία αθθαβή ζηδ βςκία θήρδξ ηδξ 

ζηδκήξ, αθμφ έπεζ ακηζζηναθεί δ δζάηαλδ ηςκ «ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ».852 Ζ 

ηεπκζηή αοηή οπμβναιιίγεζ εζνςκζηά ηδκ αθήβδζδ ηαζ πνμηαθεί ηδκ ηνζηζηή πνμζέββζζή 

ηδξ. Ζ πνμζεήηδ πνχιαημξ ζημ αζπνυιαονμ ζηίηζμ απμηηά ιζα μκημθμβζηή δζάζηαζδ, 

ηαεχξ θεζημονβεί ςξ βέθονα ακάιεζα ζε δφμ μκημθμβζηά επίπεδα, ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ 

ηαζ ηδξ εβηζαςηζζιέκδξ αθήβδζδξ, ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

ηδκ πμνεία παναημθμοεμφιε ηδκ πνμεημζιαζία ημο θφημο βζα έθμδμ, μ μπμίμξ 

έπμκηαξ ιεθεηήζεζ ηαηάθθδθα ημκ ακηίπαθυ ημο απμθαζίγεζ ιέζα απυ εκηαηζηή 

πνμπυκδζδ κα θακεί ακηάλζμξ ηςκ πνμηθήζεςκ ηςκ ηαζνχκ.853 Σμ πνχημ οπμρήθζμ εφια 

είκαζ ιία ηυηα: «Νμιίγς πςξ ιζα ςναία ημηυζμοπα εα είκαζ υ,ηζ πνέπεζ βζα ζήιενα ημ 

ανάδο, ζοθθμβίζηδηε ιε αζζζμδμλία, αθέπμκηαξ ιε ηδ θακηαζία ημο ηδκ Πεηαπηή 

Πθμοιζζημφθα, ηδκ πζμ ηνμθακηή ηαζ υιμνθδ ηυηα ηδξ πενζμπήξ, κα ημπθάγεζ ιέζα ζηδκ 

αζηναθηενή ηαηζανυθα ημο».854 Μμνθμθμβζηά, ηδνχκηαξ ημοξ ηακυκεξ ζπδιαηζζιμφ 

πανάβςβςκ, δ ζοββναθέαξ ημο ηεζιέκμο έπεζ δδιζμονβήζεζ ηδ θέλδ ―Πθμοιζζημφθα,‖ 

οπμημνζζηζηυ ηδξ θέλδξ ―Πθμοιζζηή‖. Δπζπθέμκ, θςκμθμβζηά, έπμοιε πανήπδζδ ημο 

―πζ‖: ―Πεηαπηή Πθμοιζζημφθα‖, πνμηεζιέκμο κα παναηηδνίζεζ ιία ηυηα. Σμ αζηείμ 

ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηδκ επυιεκδ ζηδκή, υπμο μ θφημξ πηοπά ημ ημοδμφκζ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ 

ςξ ήπμ ηαηανίζιαηα.855 Δπίζδξ, δ εζηυκα ηδξ ελακενςπζζιέκδξ ημημφθαξ, ηδξ μπμίαξ δ 

αιθίεζδ ζοκάδεζ ιε ημ υκμιά ηδξ, δδιζμονβεί έκα ελίζμο ηςιζηυ απμηέθεζια.856 Ο θφημξ 
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θοζά ηαζ λεθοζά, αθθά δεκ ηαημνεχκεζ κα ηαηεδαθίζεζ ημ απυνεδημ ηηήνζμ, ιε αοηήκ 

ηδκ ζηναηδβζηή επζηοβπάκεηαζ δ βεθμζμπμίδζή ημο.857  

Ζ επζδνμιή ημο θφημο βίκεηαζ αθμνιή βζα έηηαηημ ζοιαμφθζμ ηςκ γχςκ ημο δάζμοξ. 

Σα γχα ειθακίγμκηαζ ελαζνεηζηά ελακενςπζζιέκα, εκχ δζαηδνμφκ εθάπζζηα ζημζπεία απυ 

ηα θοζζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά.858 ημ ζδιείμ αοηυ δ αθήβδζδ απμηηά ιία αθθδβμνζηή 

δζάζηαζδ, ηαεχξ ηα θυβζα ημο θαβμφ «Ζθία Αιθζαμθία», πνμηαθμφκ ηδ ζφκδεζδ ηςκ 

βεβμκυηςκ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ζηζξ ιεβαθμοπυθεζξ. Ο ζοββναθέαξ ιε ηδκ 

εονδιαηζηή μκμιαημπμζία πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ, ηαημνεχκεζ κα πενάζεζ ιε βθαθονυ 

ηνυπμ έιιεζα ζδεμθμβζηά ιδκφιαηα βζα ηδκ αθθμηνίςζδ ηςκ ιαγχκ ηαζ ηδκ απμλέκςζδ 

ηςκ ακενχπςκ πανά ηδκ πμθοηεθή δζααίςζή ημοξ. Ζ εββεβναιιέκδ ζημ ηείιεκμ 

ζδεμθμβία βίκεηαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηή απυ ημκ εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ, ςζηυζμ δ 

πενζβναθζηή επζθμβή ημο μκυιαημξ δζεοημθφκεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ιδκοιάηςκ ηαζ απυ ημ ιζηνυ παζδί. ε ζπέζδ θμζπυκ, ιε ηδκ μκμιαημπμζία, ζε επίπεδμ 

θςκμθμβζηυ, έπμοιε μιμζμηέθεοημ, εκχ ζε επίπεδμ ιμνθμθμβζηυ ηαζ ζδιαζζμθμβζηυ, 

πνμααίκμκηαξ ζε οπενηακμκζημπμίδζδ, δδιζμονβείηαζ ιζα κέα θέλδ (―Αιθζαμθίαξ‖), πμο 

θεζημονβεί ςξ πνμζςκφιζμ, ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ έκα πνυζςπμ πμο ζοκεπχξ 

αιθζαάθθεζ ή ηάκεζ ημοξ άθθμοξ κα αιθζαάθθμοκ.   

«ημ ιεηαλφ, ημ ηζ ακέηδμηα είπακ ηοηθμθμνήζεζ βζα ημ θφημ δεκ πενζβνάθεηαζ: Πμζμ 

γχμ είκαζ πζμ ηνμιενυ απυ ημ θφημ;…Όθα!».859 Δπεζδή μ θφημξ απέηοπε κα βηνειίζεζ ηα 

ζπίηζα ηςκ εοιάηςκ ημο, ζοκεπχξ απέδεζλε υηζ είκαζ αδφκαιμξ, πενζπαζηηζηά ημκ 

πανμοζζάγμοκ ςξ θζβυηενμ ηνμιενυ αηυιδ ηαζ απυ γχα πμο δεκ είκαζ, ακηζηεζιεκζηά, 

ηνμιενά ή επζηίκδοκα. Πνυηεζηαζ βζα πζμφιμν ακςηενυηδηαξ πμο ζημπυ έπεζ κα 

πνμηαθέζεζ ιεζςηζηυ βέθζμ ηαζ ηδκ απμιοεμπμίδζδ ημο θφημο ιέζα απυ ηδ βεθμζμπμίδζή 

ημο. Σα άθθμηε εφιαηα ημο θφημο εζζπνάηημοκ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ οπμηζεέιεκδ 

ακεπάνηεζά ημο ηαζ ηδ δζαθαζκυιεκδ δζηή ημοξ ακςηενυηδηα.860 «Πμζμ είκαζ ημ αβαπδιέκμ 

θαβδηυ ημο θφημο;…Μπμοηάηζα ιανβανίηαξ!». Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, ημκ πενζπαίγμοκ, 

θέβμκηαξ υηζ δεκ ιπμνεί κα θάεζ πζα ηακέκα άθθμ γχμ, ηαζ ζηδκ μοζία είκαζ έκαξ 

πμνημθάβμξ θφημξ, πμο ηνχεζ ιάθζζηα ―ιπμοηάηζα ιανβανίηαξ.‖ Πνυηεζηαζ βζα 

πμκηνμημιιέκδ θάνζα (slapstick humor) ηαζ ημ ηςιζηυ πνμηφπηεζ απυ ηδ δζαηαναπή ηδξ 

κυνιαξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ αιθζζφκδεζδ δφμ αζφιααηςκ πναβιάηςκ, ηαεχξ αηυιδ 
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ηαζ ηα ιζηνά παζδζά είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ υηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ οθίζηαηαζ 

πναβιαημθμβζηά. «Πμζμ ζπζηάηζ ιπμνεί κα βηνειίζεζ μ θφημξ; …Μα…ημ δζηυ ημο!» 

ηυπμξ ημο πζμφιμν, ηυζμ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ακέηδμημ υζμ ηαζ ζηα παναπάκς είκαζ μ 

παναηηήναξ θφημξ, μ μπμίμξ πανμοζζάγεηαζ ςξ αδφκαιμξ ηαζ ακίηακμξ. ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή ημ είδμξ ηςιζημφ είκαζ δ εζνςκεία. Ο ακαβκχζηδξ ηαοηίγεηαζ ιε ηα γχα ημο δάζμοξ 

ηαζ αζχκεζ εοπανίζηδζδ βζα ηα παεήιαηα ημο θφημο, δζυηζ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία αοηή 

επένπεηαζ δ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηαξ ημο άθθμηε αζιμαυνμο εδνίμο.  

Συζμ ροπμθμβζηά βζα ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ υζμ ηαζ ηεζιεκζηά, ζφιθςκα ιε ηζξ 

εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ ημ ηείιεκμ, δ οπυθδρδ ημο θφημο ςξ απεζθδηζημφ 

ηαζ άβνζμο έπεζ εηθείρεζ. Καευηζ πενίβεθμξ πζα ημο δάζμοξ απμθαζίγεζ κα δνάζεζ ιε 

ζημπυ κα απεηδοεεί απυ πάκς ημο ηδ ―νεηζζκζά‖.861 Έηζζ, επζδίδεηαζ ζε ιία πανάθμβμο 

ηφπμο πνμπυκδζδ αοημηαηαζηνμθήξ πμο παναπέιπεζ ζε βηνμηέζημ ηαηαζηάζεζξ, ηαηά 

ηδκ μπμία θοζά, βηνειίγεζ ηαζ λακαπηίγεζ ημ δζηυ ημο ζπίηζ. «Καζ ηχνα ηζ ηαηάθενα ιε ημ 

ιοαθυ πμο έπς; Σζ άθθαλε ηάπα; Πμθφ βνήβμνα ημ βηνέιζζα! Οφηε πζμ δοκαηυξ έβζκα, μφηε 

ζπίηζ έπς…».862 Σα ενςηήιαηα αοηά, ζημπυ έπμοκ κα πνμαθδιαηίζμοκ ηαζ ζημπεφμοκ 

απεοεείαξ ζηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ 

ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο αμφθδζδ ηαζ ηα οπμηεζιεκζηά ημο ηνζηήνζα. Χζηυζμ, δ ζζημνία 

απμηηά ιζα αθθδβμνζηή δζάζηαζδ δ μπμία επζδέπεηαζ δζηηήξ ακάβκςζδξ ηαζ δζπθήξ 

αλζμθυβδζδξ ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ ηςκ πνάλεςκ ημο. Ζ ιία ακαβκςζηζηή πνμζέββζζδ 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαηεζιεκζηυηδηα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πανςδείηαζ μ ηαηυξ θφημξ 

ηαζ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ανπζημφ ιε ημ δεοηενμβεκέξ ένβμ, μ ακαβκχζηδξ 

ηαθείηαζ κα ζοβηνίκεζ ηαζ κα ηαηαζηεοάζεζ κέα κμήιαηα. Ζ δεφηενδ ηαζ πζμ απαζηδηζηή 

ακαβκςζηζηή πνμζέββζζδ απυ άπμρδ κμδιαημδυηδζδξ, ιεηαδίδεζ έιιεζα ζδεμθμβζηά 

ιδκφιαηα πμο αθμνμφκ γδηήιαηα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. Ο θφημξ ημο παναιοεζμφ 

απμηεθεί ημκ «απμδζμπμιπαίμ ηνάβμ» ημο δάζμοξ, μ μπμίμξ αζχκεζ φανεζξ ηαζ 

ελεοηεθζζιμφξ πμο ημκ μδδβμφκ ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ. 

Σα ιδκφιαηα αοηά ηα πνμζθαιαάκμοκ μζ εηάζημηε ακαβκχζηεξ ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ 

ακαβκςζηζηή ημοξ ειπεζνία ηα ακαηέικμοκ ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ηα αλζμθμβμφκ 

βεκζηεφμκηάξ ηα ηαζ ζοβηνίκμκηάξ ηα ιε ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ.  

Ζ εζηυκα ελαεθίςζδξ ημο θφημο, κα αηεκίγεζ η‘ αζηένζα, αβηαθζά ιε ηδκ άδεζα ημο 

ηαηζανυθα ηαζ βζα ηνεαάηζ ημο ηα παιυηθαδα ημο δάζμοξ, πνμζδίδεζ ζημ 

εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδ δζάζηαζδ ιζαξ πανααμθήξ βφνς απυ ηδ ζφβπνμκδ 
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πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ ημζκςκζηυ πνυαθδια ηςκ αζηέβςκ, ημ μπμίμ εκηείκεηαζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ηυζμ βζα θυβμοξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ υζμ ηαζ πανάκμιδξ 

ιεηακάζηεοζδξ.863 Σμ ιεθμδναιαηζηυ ζημζπείμ ημο ηεζιέκμο ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ εζηυκα 

ημο θφημο, ιεηαηνέπμοκ ημ θφημ ζε αλζμενήκδηδ ηανζηαημφνα. ημ πνυζςπμ ημο 

ζηίμονμο «ημονμφθδ Μμοζμοδμφθδ»,864 ημο βζαηνμφ ημο δάζμοξ, ακηζηαημπηνίγμκηαζ μζ 

ακδζοπίεξ ηςκ μζημθυβςκ, ηαεχξ μ ίδζμξ πανμοζζάγεηαζ ακήζοπμξ βζα ηδκ επζηίκδοκδ 

ιεηάθθαλδ ημο θφημο, μ μπμίμξ μθζζεαίκεζ πνμξ ηδκ αοημηημκία.865 Αλίγεζ κα ακαθένμοιε 

υηζ ημ πζμφιμν ζηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ θεζημονβεί ηαηάθθδθα πςνίξ κα δζαζπά ηδ 

ζοκέπεζα ημο ιφεμο. οκοθαίκεηαζ ιε ηα παναπάκς ζδεμθμβήιαηα ιεηαηνέπμκηάξ ηα ζε 

πζμ εφθδπηα, χζηε κα βίκμκηαζ αθεκυξ πζμ εφημθα ηαηακμδηά απυ ηα ιζηνά παζδζά 

αθεηένμο θεζημονβεί ςξ ροπζηυ ακηζζηάειζζια ηςκ εθζαενχκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο 

ακαδφμκηαζ απυ ημ ηείιεκμ.866  

Ζ ζοββναθέαξ αίνεζ ημ πμθςηζηυ πάζια ακάιεζα ζημοξ ηαθμφξ ηαζ ημοξ ηαημφξ, 

δίδμκηαξ ιία θφζδ δ μπμία εα πνμηφρεζ ιέζα απυ ηδ ζοιθζθίςζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

έκηαλδ ημο θφημο ζηδ αζμημζκυηδηα ημο δάζμοξ.867 Ζ ζηακυηδηα ημο θφημο κα βηνειίγεζ 

ζπίηζα ιε ημ δοκαηυ ημο θφζδια, οπμβναιιίγεηαζ απυ ημ ηείιεκμ ςξ πνάλδ δνςζζιμφ,868 

πμο ημο ελαζθαθίγεζ ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ εκζςιάηςζή ημο ζηδκ επζπείνδζδ ημο 

«έλοπκμο βμονμοκζμφ». Ζ πανάιεηνμξ αοηή θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ζε δφμ επίπεδα. 

Απυ ηδ ιία, μθείθεηαζ ζηδ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ ακάβκςζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία ηα κμήιαηα πμο ακαδφμκηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ηεζιέκςκ, ανίζημκηαζ ζε 

ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ημοξ, πανάβμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Απυ ηδκ άθθδ, δ ζδέα 

αλζμπμίδζδξ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ αοηήξ ημο θφημο ςξ ηεζη ακημπήξ ηςκ οθζηχκ 

μζημδυιδζδξ, θακηάγεζ ελαζνεηζηά πανάθμβδ ηαζ αζφιααηδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ 

πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. Χζηυζμ, δ έκηαλδ ημο πνςηαβςκζζηή εκέπεζ ηδκ «ανκδηζηή 

                                                           
863

 .π., ζζ.29-30. Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.3). 4, ζ. 611.  
864

 Πνυηεζηαζ βζα μκμιαημπμζία. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ πνυηεζηαζ βζα μιμζμηέθεοημ (-μφθδξ), 

απυ ημ μπμίμ πνμηφπημοκ παναπθήζζα δπδηζηέξ θέλεζξ: ημον-μφθδξ, Μμοζμοδ-μφθδξ. Δπίζδξ, 

οπάνπεζ ζοκήπδζδ ημο ―μο‖. ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ ηεθζηήξ ηαηάθδλδξ –

μφθδξ, πναβιαημπμζείηαζ δ οπενηακμκζημπμίδζδ ηςκ θέλεςκ ―ημφνμξ‖ ηαζ ―Μμοζμφδα‖, πμο 

παναπέιπεζ ζημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ, ακχνζιδ άνενςζδ.  
865

 Φεθεηίδμο, Ρ., 2006, υ.π., ζζ.36-38. 
866

 Ζ Cross ακαθένεηαζ ακαθοηζηά ζηδ θεζημονβία ηδξ ζμαανήξ υρδξ ημο πζμφιμν (serious 

humor), βεβμκυξ ημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα θακηάγεζ μλφιςνμ, ςζηυζμ ζοκζζηά ηδκ 

ζηακυηδηά ημο κα ζοκεπζημονεί ιε πμζηίθα ιέζα ηαζ ηεπκζηέξ, πμο ζημπυ έπμοκ ηδκ πμθοεπίπεδδ 

ηαζ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ακάβκςζδξ. Cross, J., 2011, ζζ. 3, 167-174.   
867

 Φεθεηίδμο, Ρ., 2006, υ.π., ζζ. 41-42. 
868

 Σδκ απμδμπή ημο «άθθμο», ςξ λεπςνζζηυ άημιμ, ιεηά απυ ιζα πνάλδ δνςζζιμφ επζζδιαίκεηαζ 

απυ ηδκ ηίηα, Γ., «Ζ Απμδμπή ημο  Άθθμο ζημ Παναιφεζ», Δπζεεχνδζδ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, 

η. 13, 1999, ζζ. 53-58.  
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ημζκςκζηή οπμζηαζζμπμίδζδ ημο»,869 δζυηζ εκηάζζεηαζ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ιε 

πνμτπμεέζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηδ δζαηήνδζδ ηδξ επζαεαθδιέκδξ πμνημθαβίαξ, ιία 

επζθμβή δ μπμία ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ δεκ ημκ εοπανζζηεί απυθοηα, «Υμνημθάβμξ; 

Υμνημθάβμξ, ηζ κα ηάκμοιε; Γεκ είκαζ βναθηυ ιμο κα βεοηχ ηνοθενυ ηνεαηάηζ, ηαεχξ 

θαίκεηαζ. Γε ιμο αβήηακ ηαζ ζε ηαθυ ηυζεξ πνμζπάεεζεξ ηαζ αβςκίεξ…., ζηεθηυηακ μ θφημξ 

ζπεδυκ ηαεδιενζκά».870  

Ο ακαηνεπηζηυξ επίθμβμξ ημο αζαθίμο, απμηεθεί ιζα απνμζδυηδηδ έηπθδλδ βζα ημκ 

ακαβκχζηδ. Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ ζοβηνμφεηαζ ιε ημκ εαοηυ ημο, δζυηζ πνμζπαεεί κα 

επζαθδεεί ζηδ θφζδ ημο πμο ημκ εέθεζ ζανημθάβμ. Ζ ακαβηαζηζηή ζοιαίςζδ ιε ημ 

βμονμοκάηζ απμηεθεί βζα ημκ ίδζμ ιεβάθμ πεζναζιυ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ δζθήιιαηα δεζηήξ 

θφζεςξ, «Υμνημθάβμξ ηαζ άζηεβμξ ιαγί είκαζ πάνα πμθφ. Σχνα, δεκ λένς πςξ εα ήηακ ακ 

πανέιεκα άζηεβμξ αθθά έπαοα κα είιαζ πμνημθάβμξ [….]. Δλάθθμο, ημ κα θάεζ έκα ηυζμ 

έλοπκμ ηαζ ηαθυ βμονμοκάηζ εα ήηακ ηνίια. Σμ κα θάεζ ημκ εοενβέηδ ημο εα ήηακ δζπθυ 

ηνίια. Σμ κα θάεζ ημκ ενβμδυηδ ημο εα ηαηακημφζε ιζα ηενάζηζα ακμδζία!».871 Σα 

δζθήιιαηα αοηά ζημπυ έπμοκ κα πνμαθδιαηίζμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

νεαθζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ ιεηάθθαλδξ ημο θφημο. Δπίζδξ, ακαηφπηεζ ημ ενχηδια: 

πνυηεζηαζ βζα μοζζαζηζηή απμδμπή ή αθθμηνίςζδ ημο πνμζχπμο αοημφ; Ο αθδβδηήξ 

απεοεφκεηαζ ζε πνχημ πνυζςπμ ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ απαζηεί ηδκ άιεζδ ειπθμηή ημο, ιε 

ζημπυ κα ζοιπθδνχζεζ ηα ηεκά ηδξ αθήβδζδξ ιε ηα δζηά ημο ηνζηήνζα, «Πίζηερέ ιε», 

«Πζζηεφς πςξ μ θφημξ ημ ζηέθηδηε αοηυ απθχξ ηαζ ιυκμ βζα αζηείμ. Δζείξ; Μήπςξ 

πζζηεφεηε ηδκ πανμζιία πμο θέεζ πςξ μ θφημξ, ηζ ακ εβέναζε ηζ άθθαλε ημ ιαθθί ημο μφηε ηδ 

βκχιδ άθθαλε μφηε ηδκ ηεθαθή ημο». Απυ ακαβκχζηδξ, θμζπυκ, ημ ιζηνυ παζδί, απμααίκεζ 

ζε ζοκ-δδιζμονβυξ ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ ηαθείηαζ κα ζοκεέζεζ ηδκ πνμζςπζηή ημο 

επζθμβή ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ. Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή επζθμβή ακμζπημφ-ηθεζζημφ ηφπμο 

ηέθμξ πνμηαθεί ηδκ επακενιδκεία ηαζ επακαλζμθυβδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ αθήβδζδξ. 

Χζηυζμ, δ ηεθεοηαία πενίμδμξ θυβμο, «Ό, ηζ ηαζ ακ πζζηεφεηε εζείξ, υ,ηζ ηζ ακ έπεζ ηαηά 

κμο μ θφημξ, εβχ έκα έπς κα ζαξ πς: Γε κμιίγς κα ηα ηαηαθένεζ!», θεζημονβεί 

ηαεμδδβδηζηά ηαζ πνμζπαεεί κα παναζφνεζ ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ οζμεέηδζδ 

ζοβηεηνζιέκδξ ζδεμθμβζηήξ εέζδξ ιέζα απυ ηδκ ηεθζηή επζθμβή ημο.  

                                                           
869

 Γνμφβηα, Κ., Καναηίηζζμξ, Α., Κςηυπμοθμξ, Α., «Ηζημνζηέξ Γζαδνμιέξ ηαζ Ηδεμθμβζηέξ 

Απμηοπχζεζξ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία», ζηα 

πναηηζηά ημο 1
μ
 Γζεεκμφξ Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, Λασηυξ Πμθζηζζιυξ ηαζ Δηπαίδεοζδ, Βυθμξ 

29/9-1/10 2006, ζ. 10.  

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf. 
870

 Φεθεηίδμο, Ρ., 2006, υ.π., ζζ. 43-44. 
871

 Φεθεηίδμο, Ρ., 2006, υ.π., ζ.45. 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf
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φιθςκα ιε ηζξ παναπάκς ζηναηδβζηέξ, απμδμιείηαζ δ ζφκεεζδ ηδξ πθμηήξ, 

αιθζζαδηείηαζ δ έκκμζα ηδξ αζηζυηδηαξ ηαζ ηαηαθδηηζηά θυβς αοημακαθμνζηυηδηαξ 

απμιοεμπμζείηαζ μ ζοββναθέαξ. Οζ ηεπκζηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ αθήβδζδξ 

ζοκεέημοκ έκα ζφβπνμκμ κεμηενζηυ ιζηνμαθήβδια, ημ μπμίμ επζδζχηεζ ιε πζμοιμνζζηζηυ 

ηνυπμ κα επζδνάζεζ ααεζά ζηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα ημο ιζηνμφ ακαβκχζηδ. Ηδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ ζδιεζχκεζ ημ βεβμκυξ, υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ηεπκζηέξ επζζφνμοκ ηδκ πνμζμπή 

ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ζηζξ δμιέξ ηδξ αθήβδζδξ, ιε ζημπυ κα ακαηνέρεζ μνζζιέκα 

ακαπνμκζζηζηά ζηενευηοπα, πςνίξ ςζηυζμ κα βίκεηαζ ηνμπμπέδδ ζε αάνμξ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ, αθθά ιε ζεααζιυ πνμξ αοηή. Άλζεξ ζπμθζαζιμφ, απμηεθμφκ μζ 

ελςθμβμηεπκζηέξ ηαζ ελςηεζιεκζηέξ ζοκζζηχζεξ πμο δζαηεζιεκζηά δζαννδβκφμοκ ημ 

ζφκμθμ ηδξ αθήβδζδξ, ηαεμνίγμοκ ηδκ παναβςβή κμδιάηςκ ηαζ ακηακαηθμφκ ηζξ 

εονφηενεξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ πμο βνάθηδηε ημ πανυκ αζαθίμ. 

Σμ ηςιζηυ ζημζπείμ ζοκοθαίκεηαζ πμθθαπθά ιε ηζξ παναπάκς θεζημονβίεξ ηαζ επζηνέπεζ 

κα δζαθακεί δ ζμαανή υρδ ημο πζμφιμν,872 πμο ζοκζζηά ηδκ ηναβζηή πθεονά ημο 

ηςιζημφ.873  

 

  

5.2.1.4 Μπνπιώηεο, Υ., Οη 12 Κνθθηλνζθνπθίηζεο θαη ν Κνπξδηζηόο Λύθνο, 

(2007) 

 

 Ζ απμρίθςζδ ηςκ δαζχκ, δ βζβάκηςζδ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ, δ δζαηαναπή ηδξ 

μζημθμβζηήξ ζζμννμπίαξ, δ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ δ αθυβζζηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ 

γδηήιαηα ηα μπμία είβμκηαζ έιιεζα, ζημ παζδζηυ αζαθίμ Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ 

Κμονδζζηυξ Λφημξ ημο Υνήζημο Μπμοθχηδ.874 Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφβπνμκμ 

                                                           
872

 Δζδμθμβζηά δ Cross ηζξ ζζημνίεξ πμο ειθακίγμοκ υθα ηα αθδβδιαηζηά ηαζ πζμοιμνζζηζηά 

θαζκυιεκα πμο εκημπίγμοιε ηαζ ειείξ ζηδκ πανμφζα ακάθοζδ, πθδκ ημο black humor, δ ίδζα ηζξ 

εκηάζζεζ ζημκ ηφπμ ημο ―Comic Gothic Fiction‖. Cross, J., 2011, υ.π., ζζ. 167-197.     
873

 Ο Βαζίθδξ Ραθαδθίδδξ ζε άνενμ ημο ακαθένεζ υηζ ημ πζμφιμν είκαζ «πμθφ δζπθςιαηζηυ» ηαζ 

απμηεθεί ιία «εοβεκζηή ιεηαιθίεζδ», «ημ πζμφιμν είκαζ ηςιζηυ ιε αηαηάζπεηδ ηάζδ πνμξ ημ 

ηναβζηυ-ηαζ ημ ακηίζηνμθμ […] είκαζ δ ηςιςδία πμο δεκ έβζκε αηυιδ ηναβςδία, ηαζ δ ηναβςδία 

πμο δεκ έβζκε αηυιδ ηςιςδία». Ραθαδθίδδξ, Β., «Ζ Γέκκδζδ ημο Υζμφιμν απυ ημ Πκεφια ημο 

Αζηείμο», Γζααάγς, η. 124, 1985, ζ. 17. 
874

 Μπμοθχηδξ, Υ., (Κείι.), Παπαηζανμφπαξ, Β., (Δζη.), Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ 

Κμονδζζηυξ Λφημξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2007. Σμ αζαθίμ αοηυ ανααεφηδηε ημ 2007 βζα ηδκ 

εζημκμβνάθδζή ημο απυ ημκ Κφηθμ ημο Δθθδκζημφ Παζδζημφ αζαθίμο. Δκχ, μ ζοββναθέαξ 

απμηεθεί επέββομ πμζυηδηαξ βζα ηδ βναθή ημο, ηαεχξ ιεηνά πάκς απυ δέηα ηζιδηζηέξ δζαηνίζεζξ 

ζε Δθθάδα ηαζ ελςηενζηυ.     
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εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ιε ειθακή ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ κεμηενζηυηδηαξ,875 

ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ηα παναηείιεκα ζδιεία ημο ελχθοθθμο, ηαεχξ ζοκδοάγεζ 

πμζηίθμοξ ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ, ηα 

μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ πμο 

αημθμοεεί. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ηίηθμξ εκέπεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ηυζμ ςξ πνμξ ημ 

πενζεπυιεκμ ημο υζμ ηαζ ςξ ιμνθή βναπημφ ηεζιέκμο, ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ 

βναιιάηςκ κα θεζημονβμφκ ηαζ ςξ μπηζηά ζφιαμθα.876 Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα έκα 

δζαηεζιεκζηυ ηίηθμ, μ μπμίμξ παναπέιπεζ ζημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ ηδξ 

«Κμηηζκμζημοθίηζαξ», δζεβείνμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδ θακηαζηζηή ηαζ 

ζημπαζηζηή δζάεεζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ. Δπίζδξ, θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ 

δζαηανάζζεηαζ δ κυνια ημο ζοιααημφ ηζηθζημφ ιζηνμ-ηεζιέκμο ζε ζπέζδ ιε ημ 

πνςημβεκέξ ένβμ πμο οπμβναιιίγεζ. Σμ παζπκίδζ ιε ηζξ βναιιαημζεζνέξ, υπμο 

παναηδνμφκηαζ αολμιεζχζεζξ ζημ ιέβεεμξ ηςκ βναιιάηςκ επεκδοιέκα ιε πνχια, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζάηαλδ ημο ηεζιέκμο θεζημονβμφκ ςξ μπηζημ-θεηηζηά παίβκζα. Ζ 

νοειζζηζηή ηαζ πζμοιμνζζηζηή θεζημονβία ημο ηίηθμο επζηείκεηαζ ηαζ πμθθαπθαζζάγεηαζ 

απυ ηδκ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα εκηάλεζ ημκ ανζειυ ―12‖ ςξ ζοκημιμβναθία, ζε 

ακηζηαηάζηαζδ ηδξ θεηηζηήξ δζαηφπςζδξ ―δχδεηα‖. Ο ανζειυξ 12, απμηεθεί ιένμξ ηδξ 

παζβκζχδμοξ αοηήξ δζάζηαζδξ ημο αζαθίμο, ηαηά ηδκ μπμία μζ δδιζμονβμί ημο αζαθίμο 

επζδζχημοκ κα ειαάθθμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζημ παζπκίδζ ηδξ ακάβκςζδξ. φιθςκα ιε ηδκ 

ζδζυηδηα ηςκ ανζειχκ κα θεζημονβμφκ ηαζ ςξ ζφιαμθα, μ ακαβκχζηδξ επζδζχηεζ κα 

ακηζζημζπίζεζ ηδκ πθδνμθμνία αοηή ζε ζπέζδ ιε ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ πμο μ ίδζμξ 

ακήηεζ877 ή ιε πνμδβμφιεκδ ακαβκςζηζηή ειπεζνία.878 Ζ ζφιιεζλδ βναιιαηζηχκ ηαζ 

ανζειδηζηχκ ζοιαάζεςκ ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο ηίηθμο, ακάβεζ ημ 

αζαθίμ αοηυ ζε πμθοηςδζηυ υπμο ηα ζοιαμθζηά ζοζηήιαηα ηςκ ιαεδιαηζηχκ εα 
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 Ο Καναηίηζζμξ μνίγεζ ηδ δζαηεζιεκζηυηδηα, ηδ ιεηαιοεμπθαζία ηαζ ηδκ αοημακαθμνζηυηδηα 

ςξ ηα ηνία ααζζηά αθδβδιαηζηά ζημζπεία-παναηηδνζζηζηά ημο κεμηενζημφ αθδβήιαημξ. φιθςκα 

ιε ημκ ίδζμ, ημ αζαθίμ «Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ Κμονδζζηυξ Λφημξ» δζαεέηεζ υθα ηα 

παναπάκς παναηηδνζζηζηά. Καναηίηζζμξ, Α., Καθασηγή, Υ., «Νεμηενζηυηδηα ζηζξ Δθθδκζηέξ 

Παζδζηέξ Αθδβήζεζξ Βναπείαξ Φυνιαξ: Γδιζμονβζηή Γναθή ηαζ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ», ζηα 

πναηηζηά ημο 1
μο

 Γζεεκμφξ οκεδνίμο Γδιζμονβζηήξ Γναθήξ, Αεήκα: 4-6 Οηηςανίμο 2013.  

cwconference.web.uowm.gr/archives/kalaitzi_karakitsios_article.pdf.  
876

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.4). 1, ζ. 611.  
877

 ε ζπέζδ ιε ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ, 12 είκαζ μζ Θεμί ημο Οθφιπμο, 12 είκαζ μζ ιήκεξ ημο 

πνυκμο, ημ 12ςνμ είκαζ ημ ήιζζο ημο εζημζζηεηνάςνμο.  
878

 φιθςκα ιε ημ παναπάκς, ςξ πνμδβμφιεκδ ακαβκςζηζηή ειπεζνία ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ηθαζζζηή ζζημνία ηςκ Αδεθθχκ Γηνζι, Οζ Γχδεηα Πνζβηίπζζζεξ πμο Υυνεοακ, Errol Le Cain, 

(Δζη.),  Ρχζζδ-Εαΐνδ, Ρ., (Μηθ.), Αεήκα: Παηάηδξ, 2002.   
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δζαδναιαηίζμοκ ζδιακηζηυ νυθμ.879 Άλζμ ζπμθζαζιμφ είκαζ δ επζθάκεζα πανηζμφ πάκς 

ζηδκ μπμία είκαζ ημπμεεηδιέκα ηα βνάιιαηα, θένκμκηάξ ιαξ ακηζιέηςπμοξ ιε ηδκ 

πανςδζαηή ηεπκζηή ημο ζοιπζθήιαημξ, ηαεχξ παναπέιπεζ ζε ημθάγ απυ ημιιαηάηζα 

πανηζχκ πμο επεθέβδζακ απυ πμζηίθεξ ιμνθέξ έκηοπμο θυβμο ηαζ ζοκεηέεδζακ ιε 

ηαηάθθδθμ ηνυπμ χζηε κα πανάβμοκ κυδια. Ζ ζηναηδβζηή αοηή θεζημονβεί 

πζμοιμνζζηζηά ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ δζυηζ θένεζ ιία αοεαίνεηδ ζοιαμθζηή 

ζδιαζία, πμο παναπέιπεζ ζε απεζθδηζηά ζδιεζχιαηα ―ηνμιμηναηχκ ή απαβςβέςκ‖, μζ 

μπμίμζ απμζημπμφκ κα απμηνφρμοκ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ βναθζηυ ημοξ παναηηήνα. Ζ 

εζδζηή αοηή ζφιααζδ δζαιμνθχκεζ ηδκ αηιυζθαζνα ημο αζαθίμο ηαζ ηαεμδδβεί ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ ημο ακαβκχζηδ. Δπίζδξ, εκζζπφεηαζ δ μπηζηή θεζημονβία ηςκ 

βναιιάηςκ, εκχ οπεζζένπεηαζ ημ γήηδια ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδ ιοεμπθαζία. Ζ αοημακαθμνζηυηδηα ημο ηίηθμο ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηζξ παναπάκς κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ, πνμμζημκμιμφκ ιία πμθοηνμπζηή αθήβδζδ ηαζ 

πνμηείκμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ ηνυπμοξ πμθοβναιιζζηζηήξ πνμζέββζζδξ ζημοξ 

εκκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ-εεαηέξ-παίπηεξ.   

Απυ ηδκ ίδζα παζβκζχδδ θμβζηή ιε ημκ ηίηθμ δζαηαηέπεηαζ ηαζ μ ηνυπμξ ακαβναθήξ ηςκ 

μκμιάηςκ ηςκ δδιζμονβχκ ημο αζαθίμο, ηυζμ ημο ζοββναθέα Υνήζμο Μπμοθχηδ υζμ 

ηαζ ημο εζημκμβνάθμο Βαζίθδ Παπαηζανμφπα. Σμ θεζημονβζηυ παναηείιεκμ,880 οπμαάθθεζ 

ηδκ ζδέα ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ πμο πνυηεζηαζ κα δζαδναιαηίζμοκ ελίζμο ηα μπηζηά ηαζ 

θεηηζηά ζημζπεία ζηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αθήβδζδξ. Δπίζδξ, μζ 

δδιζμονβμί ηαεχξ απμηεθμφκ εηπνυζςπμζ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο, ιε αοηήκ ημοξ ηδκ 

ηεπκζηή επζπεζνμφκ έκα μκημθμβζηυ άθια απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζηδ ιοεμπθαζία 

οπμαάθθμκηαξ ηαη‘ επέηηαζδ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ πζζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ. Πμφ λεηζκάεζ δ αθήεεζα ηαζ πμφ ηεθεζχκεζ ημ παναιφεζ; 

Καεχξ ηα υνζα αοηά πνμαάθθμοκ ελαζνεηζηά αδζεοηνίκζζηα, μ ιζηνυξ ακαβκχζηδξ 

ηαθείηαζ κα ειπθαηεί εκενβά ζηδ δζαδζηαζία ακάβκςζδξ, πνμηεζιέκμο κα ακαηαθφρεζ 

ηνοιιέκα κμήιαηα ηαζ απυ παεδηζηυξ ςηαημοζηήξ κα ιεηαηναπεί ζε εκενβυξ 

ζοιπαίπηδξ. Άθθδ ιία θεζημονβία ημο παναηείιεκμο, δ μπμία ζημπεφεζ ημκ εκήθζηα 

                                                           
879

 Γζα ηδ θεζημονβία ηςκ ιαεδιαηζηχκ ζοιαυθςκ ζε πμθοηνμπζηά ηείιεκα  αθ. ζπεηζηά 

Γζακκζημπμφθμο, Α., «Σα Μαεδιαηζηά ζηδκ Κμζκςκία ηδξ Δζηυκαξ: Μαεδιαηζηά φιαμθα ζε 

Πμθοηνμπζηά, Μδ Μαεδιαηζηά Κείιεκα», ηα Πναηηζηά 20
μο

 οκεδνίμο Μαεδιαηζηήξ Παζδείαξ. 

Ζ Γζαδνμιή ημο Παζδζμφ ζηα Μαεδιαηζηά απυ ηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία ιέπνζ ηδκ Δκδθζηίςζδ. Δηδ. 

Δθθδκζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηαζνείαξ, 2003, ζζ. 443-455. 
880

 φιθςκα ιε ημ Genette πνυηεζηαζ βζα ημ factual paratext, Genette, G., ―Introduction to the 

Paratext‖, New Literary History, Maclean, M., (Μηθ.), vol. 22 (2), 1991, ζζ. 261-272. Σδκ 

απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήνα απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 271.  
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ζοκακαβκχζηδ-ηαηακαθςηή, είκαζ δ ηίηνζκδ ―αμφθα‖ ζημ πάκς-δελζά ιένμξ ημο αζαθίμο 

δ μπμία ακαθένεζ ημ ανααείμ πμο απέζπαζε ημ ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια, ιε ζημπυ κα 

ημζκμπμζήζεζ ηδκ πμζυηδηά ημο ηαζ κα επδνεάζεζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ ηαηακαθςηζηή 

πνμηίιδζδ ημο εκήθζηα.881   

Χζηυζμ, δ πμθοηνμπζηυηδηα ηςκ παναηείιεκςκ ζδιείςκ δεκ ελακηθείηαζ ζημ ζδιείμ 

αοηυ, δεδμιέκμο υηζ δ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ημο 

ηίηθμο, ζοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ ημ πενζεπυιεκυ ημο. Ζ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ζοκδοαζηζηά ιε ηδ δζάηαλδ ηςκ βναιιάηςκ επζαάθθεζ κα 

απμηςδζημπμζήζμοιε ηδκ εζηυκα οπυ ηδ αανφκμοζα ζδιαζία ημο ηίηθμο, ζφιθςκα ιε ηα 

μπμία δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα θεζημονβεί ςξ μπηζηή ιεηςκοιία ή ζοκεηδμπή ηδξ θεηηζηήξ 

ηνμπζηυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απεζημκίγεηαζ ημ πνυζςπμ ημο οπεν-ιεβέεμοξ θφημο882 

κα λεπνμαάθθεζ ηάης απυ ημκ ηίηθμ ςξ θοζζηή πνμέηηαζδ ημο ζδίμο, δζεηδζηχκηαξ έηζζ 

ζημζπεία νεαθζζηζηυηδηαξ. Χζηυζμ, δ θεοηή ιε ηδκ ηυηηζκδ επζθάκεζα ημο θυκημο,883 πμο 

δζαπςνίγεζ ημ θεηηζηυ απυ ημ εζημκμβναθζηυ ιένμξ ιμζάγεζ ιε πανηί πμο ζηίζηδηε, 

οπεκεοιίγμκηαξ έηζζ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα μθεαθιαπάηδ πμο 

δίδεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ιζαξ αθδεμθακμφξ ηαηάζηαζδξ, εκχ θεζημονβεί ςξ πανάεονμ πμο 

επζηνέπεζ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ-εεαηή κα ηνοθμημζηάγεζ ζημ εζςηενζηυ ημο 

αζαθίμο, ημκίγμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ αθήβδζδ πθαίζζμ.884 Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή 

                                                           
881

 Ζ Beckett ζημ πθαίζζμ ηδξ δζα-ζοββναθήξ (cross-writing) ακαθένεηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο 

παναηείιεκμο ηαζ εζηζάγεζ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εηθνάγεηαζ ημ παναηείιεκμ ιε ζημπυ 

κα ειαάθθεζ ημκ εκήθζηα ακαβκχζηδ ζηδ ζοιιεημπζηή δζαδζηαζία ακάβκςζδξ ηαζ υπζ ζηδκ 

ηαεμδήβδζδ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ ημο επζθμβήξ. Beckett, S., Crossover Picturebooks: A Genre for 

All Ages, New York & London: Routledge, 2012, ζζ. 7-9. Δπίζδξ, αθ. ζπεηζηά 3.4, ζζ. 32-34.  
882

 Ο Nodelman ακαθένεζ υηζ ημ ιέβεεμξ ηςκ δζαθυνςκ ακηζηεζιέκςκ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ηδ 

δζζέθζδδ επζθάκεζα, επδνεάγεζ ημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαακυιαζηε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ. οπκά 

ηα μβηςδέζηενα ακηζηείιεκα επζηναημφκ ηςκ ιζηνυηενςκ, ηα μπμία ζοπκά απεζθμφκηαζ απυ ηα 

ιεβαθφηενα. Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζζ. 200-201. Οζ Kress ηαζ Van Leeuwen, 

ζδιεζχκμοκ υηζ ημ ιέβεεμξ ημο ακαπανζζηχιεκμο πνμζχπμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

ζοζπεηζγυιεκμοξ δζεπζδναζηζημφξ ζοιιεηέπμκηεξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. Kress, G, van Leeuwen, 

Th., 1996/2010, υ.π., ζ. 187.  
883

 Ο ζοκδοαζιυξ θεοημφ-ηυηηζκμο-ιαφνμο πμο παναηηδνίγεζ ημ ζφκμθμ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ 

ημο αζαθίμο δδιζμονβεί πνςιαηζηέξ ακηζεέζεζξ. Ο Serafini οπμζηδνίγεζ υηζ μζ πνςιαηζηέξ 

ακηζεέζεζξ, απμηεθμφκ ιζα ζοκεζδδηή επζθμβή ηςκ δδιζμονβχκ ιε ζημπυ, κα επζζφνμοκ ηδκ 

πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ-εεαηχκ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ εζηυκαξ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ 

ειπθμηή ημοξ. Serafini, F., ―Understanding Visual Images in Picturebooks‖, ζημ Evans, J., 

Talking Beyond the Page. Reading and Responding to Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζ. 

19.      
884

  Ο Nodelman ακαθένεζ υηζ, «ημ θεοηυ δζάζηδια βφνς απυ ιζα εζηυκα ιπμνεί κα θεζημονβεί ςξ 

πθαίζζμ, κα δδιζμονβεί ιία αίζεδζδ πενζμνζζιμφ ηαζ κα απαζηεί απμζηαζζμπμίδζδ, ιπμνεί κα ηάκεζ 

ηαζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ. Μπμνεί, δδθαδή, κα πανέπεζ έκα ζδιείμ εζηίαζδξ πμο κα απαζηεί ηδκ 

ειπθμηή ιαξ. Αοηυ ζοιααίκεζ υηακ ιζα εζηυκα ζηαιαηά ζηα άηνα ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο 
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αοηή ηεπκζηή θεζημονβεί δζηηχξ: αθεκυξ εθδζοπαζηζηά βζα ημκ ακαβκχζηδ ιπνμζηά ζημ 

δέμξ πμο πνμηαθεί ημ επζαθδηζηυ γχμ αθεηένμο πζμοιμνζζηζηά αθμφ πνυηεζηαζ βζα έκα 

παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ.  

ηδκ εζηυκα ημο ελχθοθθμο ακαπανίζηακηαζ, επίζδξ, μζ Κμηηζκμζημοθίηζεξ, ηα 

πνυζςπα ηςκ μπμίςκ απμηαθφπημοκ έηπθδλδ ηαζ εαοιαζιυ. Οζ ιζηνέξ δνςίδεξ 

θεζημονβμφκ ςξ μπηζηυξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ ηαζ ανίζημκηαζ 

ζε αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ (ιμνθή) ηαζ ημ ζδιαζκυιεκμ (ηίηθμξ). Σα 

ιεβάθα ζημοθάηζα ηςκ δνςίδςκ θένμοκ ζοιαμθζηή θεζημονβία, ηαεχξ απμηεθμφκ ηδκ 

μπηζημπμίδζδ ηδξ «ιαηναίςκδξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ».885 Γε 

εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηςκ ανζειδηζηχκ 

ζοιαυθςκ ηα μπμία έπμοκ εβηαηαθείρεζ ημ ζοκήεδ πχνμ ηαζ έπμοκ εκηαπεεί ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα πάκς ζηα ζημοθάηζα ηςκ ηεκηνζηχκ δνςίδςκ. Ζ 

ηεπκζηή αοηή δδιζμονβεί ηςιζηυ απμηέθεζια δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ μπηζηή ιεηςκοιία 

ημο ιεζηημφ ηίηθμο «12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ», δ μπμία ειαάθθεζ ηα ιζηνά παζδζά ζε ιζα 

εηπαζδεοηζηή-παζβκζχδδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ. Οζ ανζειμί ζηα ζημοθάηζα οπμαάθθμοκ 

ηδκ ζδέα ηδξ απανίειδζδξ ιε ζημπυ κα ηαηαζηεοάζμοκ ιζα «ζοθθμβή μναηχκ 

ακηζηεζιέκςκ»886 (Κμηηζκμζημοθίηζεξ) εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πθήεμοξ (12).887 Απυ ηδ 

δζαδζηαζία αοηή ηα ιζηνά παζδζά ακαηαθφπημοκ υηζ οπμθείπμκηαζ δφμ ανζειμί-

ακηζηείιεκα-Κμηηζκμζημοθίηζεξ, ζοβηεηνζιέκα μζ ανζειμί ―10‖ ηαζ ―11‖. Καη‘ επέηηαζδ 

ειπθέημκηαζ ζε ιία εοθάκηαζηδ δζαδζηαζία ακεφνεζδξ πθδνμθμνζχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δζαπζζηχκμοκ υηζ ημ ιοζηζηυ ηνφαεηαζ ζημ μπζζευθοθθμ ημο αζαθίμο,888 υπμο ιαγί 

ιε ηζξ ηνμιμηναηδιέκεξ Κμηηζκμζημοθίηζεξ ―δέηα‖ ηαζ ―έκηεηα‖, ανίζημκηαζ 

ακηζιέηςπμζ ιε ιία πνυζεεηδ πθδνμθμνία, αοηή εκυξ δεφηενμο θφημο πμο ιυθζξ 

λεπνμαάθθεζ ηδ ιμοζμφδα ημο ιέζα απυ ημ ηυηηζκμ πθαίζζμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή 

                                                                                                                                                                             
απεζημκίγεζ». Κάηζ ακάθμβμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ελχθοθθμο. 

Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 96.    
885

 Σα ιεβάθα ή ιαηνζά ηαπέθα/ζημοθάηζα απμηεθμφκ ιζα ανηεηά βκχνζιδ εζημκμβναθζηή 

ηεπκζηή ημο Παπαηζανμφπα. οβηεηνζιέκα, βζα ηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα ημο Παπαηζανμφπα ηαζ 

ημ ιαηνφ ζημφθμ ηάκεζ θυβμ δ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 145.   
886

 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ζηακυηδηα ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ κα ιπμνμφκ ιέζα απυ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ανίειδζδξ κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αημθμοείαξ ηςκ ανζειχκ ηαζ ηαη‘ 

επέηηαζδ κα εκημπίζμοκ πυζα είκαζ ηα ακηζηείιεκα ιζαξ δμζιέκδξ πμζυηδηαξ ζοθθμβήξ μναηχκ 

ακηζηεζιέκςκ (Κμηηζκμζημοθίηζεξ), ιε ζημπυ κα ηδκ ακηζζημζπίζμοκ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

πθήεμξ (12). Βθ. ζπεηζηά Καθμφζδ, ., ημοιπμονδή, Υ., Σα Μαεδιαηζηά ηςκ Παζδζχκ 4-6: 

Ανζειμί ηαζ Υχνμξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2012, ζ. 67.    
887

 ημοιπμονδή Υν., «Παζδζά Νδπζαβςβείμο Ακαπανζζημφκ Πμζυηδηεξ Βμδεχκηαξ ηδ 

Υζμκάηδ», ζημ Υαζάπδξ, Γ., (Δπζι.), Μαεδιαηζηά ηαζ Λμβμηεπκία, 6μ Γζήιενμ Γζαθυβμο βζα ηδ 

Γζδαζηαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ, Θεζζαθμκίηδ, 2006, ζζ. 105-116. 
888

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.4). 2, ζ. 611. 
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ηαεμδδβεί ημ άκμζβια ημο αζαθίμο ζηα δφμ, υπμο δ δζζέθζδδ επζθάκεζα ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ, οπμαάθθεζ ζοκεζνιζηά ηδκ ζδέα ηδξ ακάβκςζδξ απυ ανζζηενά πνμξ ηα 

δελζά,889 πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ επακενιδκεία ημο ζοκυθμο ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

απμηυιζζε ιέπνζ πνυηζκμξ μ ακαβκχζηδξ, ηαεχξ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ μζ δφμ ζεθίδεξ 

απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ ίδζαξ εζηυκαξ. Γζα άθθδ ιία θμνά, ηα υνζα ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ πςθαίκμοκ, ςζηυζμ δ βςκία θήρδξ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ ―κμφιενμ 

δφμ‖, δ μπμία έπεζ ηνααδπηεί απυ πμθφ ημκηά ηαζ ημζηάγεζ πνμξ ηα πάκς, οπμδεζηκφεζ κα 

αημθμοεήζμοιε ημ αθέιια ηδξ πμο ηαηαθήβεζ ζημκ ηίηθμ, επζζφνμκηαξ έηζζ ηδκ πνμζμπή 

ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ αθήβδζδξ. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, εφθμβμ ζπμθζαζιμφ είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ένβμ, ηαημνεχκεζ απυ ηα παναηείιεκα ζδιεία ημο ελχθοθθμο κα εββνάρεζ πμζηίθεξ 

αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ. Οζ μπμίεξ ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηά ημοξ πνμσδεάγμοκ ημκ 

ακαβκχζηδ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ηυζμ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο 

υζμ ηαζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ απυ εηεί υπμο ηεθεζχκεζ δ ηθαζζζηή ζζημνία ηδξ 

Κμηηζκμζημοθίηζαξ, επεηηείκμκηάξ ηδκ ηαηά έκα «επεζζυδζμ». φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ: 

«Όηακ δ Κμηηζκμζημοθίηζα ημο βκςζημφ παναιοεζμφ ιεβάθςζε, πακηνεφηδηε ημ βζμ ημο 

ηοκδβμφ πμο ηδκ είπε ζχζεζ απ‟ ημκ ηαηυ θφημ. Καζ βέκκδζε δχδεηα ηυνεξ –ηάεε θμνά 

απυ δφμ, δίδοιεξ. Καζ ηζξ μκυιαζε ηαζ ηζξ δχδεηα Κμηηζκμζημοθίηζεξ, ζε ακάικδζδ ηδξ 

δζηήξ ηδξ πενζπέηεζαξ πμο ηδκ έηακε λαημοζηή ζηα πέναηα ηδξ βδξ».890 ημ ζδιείμ αοηυ 

παναηδνμφιε κα εθανιυγμκηαζ μζ ηεπκζηέξ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ιεηαιοεμπθαζίαξ, ηαεχξ δ ιεηαβεκέζηενδ ζζημνία ―ζοκμιζθεί‖ ιε ημ αθεηδνζαηυ 

παναιφεζ ιέζα απυ ακαθμνέξ ζε ζημζπεία ηαζ παναηηδνζζηζηά ημο. Σαοηυπνμκα, 

πναβιαημπμζείηαζ δ δζάννδλδ ηςκ ααζζηχκ πθαζζίςκ πμο μνίγμοκ ηδ ιοεμπθαζία, αθμφ, 

εκχ απμηεθεί ηδ ζοκέπεζά ημο, ηδκ ίδζα ζηζβιή ακαθένεηαζ ζημ παναιοεδηζηυ ζημζπείμ 

ημο πνμβεκέζηενμο ηεζιέκμο. Δπίζδξ, πναβιαημπμζείηαζ ιία βυκζιδ ζφγεολδ θακηαζηζημφ 

ηαζ νεαθζζηζημφ ζημζπείμο, ηαεχξ δ Κμηηζκμζημοθίηζα οζμεεηεί μκημθμβζηά ζημζπεία, 

πακηνεφεηαζ ιε ημ βζμ ημο ηοκδβμφ ηαζ απυ ηδκ έκςζδ αοηή πνμηφπημοκ δχδεηα ηυνεξ. 

Ζ ελέθζλδ αοηή θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ απμηεθεί ιζα ακαπάκηεπδ έηααζδ ηαζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ πανάδμλμ ζημζπείμ, υηζ μζ ήνςεξ ζοκεπίγμοκ ηδ γςή ημοξ ιεηά ημ πέναξ 

ηδξ αθήβδζδξ, αθήκεζ κα δζαθακεί ιία ζηυπζιδ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ηδξ. Οζ 
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 Ο Nodelman ακαθένεηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ ηδξ δζάηαλδξ ηαζ πςξ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδκ 

αζζεδηζηή πνυζθδρδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζζ. 98-99. 
890

 Με ανίειδζδ ημο αζαθίμο. Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζ. 4. 
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πανμφζεξ ηεπκζηέξ εέημοκ ζε εβνήβμνζδ ηδκ ηνίζδ ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα 

απμθαφζεζ ημ παζπκίδζ ηςκ ζοιαάζεςκ, εκχ δ έιιεζδ ακαθμνά ζε ιαεδιαηζηέξ 

έκκμζεξ,891 εκζζπφεζ ηδκ παζβκζχδδ αοηή θμβζηή ηαζ ηδ δζάεεζδ ημο εκκμμφιεκμο 

ακαβκχζηδ κα απμηςδζημπμζήζεζ ηαζ κα ενιδκεφζεζ ηζξ ηνοιιέκεξ πθδνμθμνίεξ. Ζ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ ηεζιεκζηή ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ 

παναπάκς ιδκοιάηςκ, ηαεχξ παναηδνμφιε ζηδκ εζηυκα ηδκ ειθάκζζδ ιαεδιαηζηχκ 

ζοιαυθςκ. Ζ «μπηζηή ιεηαθμνά»892 ηαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ ζοιαυθςκ πάκς ζε έκα 

ηανμηζάηζ, ζοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηζξ δίδοιεξ ηυνεξ επηά ηαζ μηηχ, 

ηαεζζημφκ ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ απμηέθεζια πζμοιμνζζηζηυ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδ ιδ 

ζοιααηζηή πνήζδ ανζειχκ ζε ακμίηεζα πενζαάθθμκηα.    

Ζ μζημθμβζηή εειαηζηή ημο αζαθίμο οπμβναιιίγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ, υπμο 

απμηαθφπηεηαζ υηζ μζ δχδεηα ηυνεξ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ επζεοιμφκ κα γήζμοκ ιία 

ακάθμβδ πενζπέηεζα ιε αοηή ηδξ δζάζδιδξ ιαιάξ ημοξ, αθθά αοηυ είκαζ αδφκαημ, ηαεχξ 

δεκ οπάνπεζ πζα δάζμξ μφηε ηαζ θφημζ.893 Ο ζοββναθέαξ επζδζχηεζ ζοκεζδδηά κα ζοκδέζεζ 

ημ μζημθμβζηυ ιε ημ ημζκςκζηυ πνυαθδια, πνμαάθθμκηαξ έιιεζα ιδκφιαηα, ηα μπμία μ 

ακαβκχζηδξ απμηςδζημπμζεί ηαηά πενίπηςζδ, ηα ακαηέικεζ ιε ηα ακηίζημζπα ημο 

ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηα πνδζζιμπμζεί ηνζηζηάνμκηαξ ηδ ζδιενζκή 

πναβιαηζηυηδηα. Οζ δχδεηα ηυνεξ απμθαζίγμοκ κα θηζάλμοκ ηδ δζηή ημοξ ζζημνία 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα δάζμξ απυ πανηί ηαζ ιμθφαζ ηαζ αβμνάγμκηαξ έκα Κμονδζζηυ θφημ 

απυ ηδκ Κίκα.894 ε ιία ελς-ηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα, δ ζζημνία πανςδεί ιεηαλφ άθθςκ ηδκ αζηζημπμίδζδ ηςκ ηέκηνςκ,895 

αθθά ηαζ ηδκ ηζκεγζηή οπενδφκαιδ ζηδκ ηαηαζηεοή παζπκζδζχκ896 ηαζ οπμθμβζζηχκ.897 

Ζ ηεπκζηή ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ιε ζοπκέξ ακαθμνέξ ζηδκ ανπζηή ζζημνία εβείνεζ 

πζμοιμνζζηζηέξ ακαηνμπέξ, ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ανπζημφ ιε ημ δεοηενμβεκέξ 

ένβμ. «Πνέπεζ μπςζδήπμηε κα ιαξ θαξ, κα ιαξ ηαηαανμπείζεζξ. Σνααάεζ πενζπέηεζα δ 

ηανδμφθα ιαξ!».898 Γεκ ήεεθε ιε ηίπμηα κα πάζεζ ηέημζα εοηαζνία. Σμ είπε απυ ιζηνυξ 

ηαδιυ κα θάεζ ιία Κμηηζκμζημοθίηζα. Να πάνεζ εηδίηδζδ βζα ημκ αδζημπαιέκμ εείμ ημο, ημ 
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 οβηεηνζιέκα ζηδκ πνάλδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ: «Καζ βέκκδζε 

δχδεηα ηυνεξ –ηάεε θμνά απυ δφμ, δίδοιεξ», 2 × ? = 12.  
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  Γζακκζημπμφθμο, Α., 2003, υ.π., ζ. 443.    
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 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζζ. 6. 
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 .π., ζ. 8. 
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 -//- ζ. 7. 
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 -//- ζ. 9 
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 -//- ζ. 13. 
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 -//- ζ. 14. 
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θφημ ημο παναιοεζμφ, πμο δεκ ηα είπε ηαηαθένεζ. […] «Πενζιέκμοιε πχξ ηαζ πχξ κα ιαξ 

θάεζ μ ηαηυξ μ θφημξ».899 «Σ‟ μνηίγμιαζ ηαζ ζηδ ικήιδ ημο αδζημπαιέκμο θφημο, ημο εείμο 

ιμο, απ‟ ημ βκςζηυ παναιφεζ…».900  

Συζμ μ ζοββναθέαξ υζμ ηαζ μ εζημκμβνάθμξ αλζμπμζμφκ πμθθαπθά ημοξ ζδιεζςηζημφξ 

ηνυπμοξ, πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ παζβκζχδμοξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ αοημφξ είκαζ δ θεζημονβία ηςκ ιαεδιαηζηχκ εκκμζχκ δ μπμία 

επακένπεηαζ ζοπκά ζηδκ αθήβδζδ ηυζμ ζημ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, 

δζαιμνθχκμκηαξ έκα ελίζμο πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια.901 Πυηε ιε ηδ ιμνθή ηςδίηςκ 

(12Κ)902 ηαζ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ (1.5Χ, 24Mf, 100V)903, πμο εζζπςνμφκ ζηζξ εζηυκεξ ζε 

εέζδ ιαβζηήξ πθδνμθμνίαξ, ηαζ πυηε ιε ηδ ιμνθή ιαεδιαηζηχκ πνάλεςκ ηαημνεχκμοκ 

ηαζ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ αθήβδζδξ. (πνυζεεζδ) «Έλζ ηζ έλζ, δχδεηα μζ 

εδθζέξ, δχδεηα Κμηηζκμζημοθίηζεξ, ηένια ρςιί ηζ εθζέξ», (πμθθαπθαζζαζιυξ) «Σέζζενζξ 

ενςηήζεζξ ελοπκάδαξ, ηαζ δ ηάεε ιζα εα αλίγεζ ηνεζξ Κμηηζκμζημοθίηζεξ».904 Αηυιδ ηαζ δ 

οθζηυηδηα ημο αζαθίμο ιεηέπεζ ηςκ παναπάκς θεζημονβζχκ,905 ηαεχξ ημ είδμξ ημο έκηοπμο 

οθζημφ ιζιείηαζ ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ημο ιζθζιεηνέ πανηζμφ.
906

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ηεπκμηνμπία θεζημονβεί δζηηχξ: αθεκυξ αθδβδιαηζηά, ηαεχξ ειπθμοηίγεζ ηα ηεζιεκζηά 

κμήιαηα αθεηένμο αοημακαθμνζηά, δζυηζ ακαδεζηκφεζ ηδ θφζδ ημο εζημκμβναθδιέκμο 

αζαθίμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά ιζα θμβμηεπκζηή-εζηαζηζηή 

ηαηαζηεοή.  

Ζ αίζεδζδ ημο πζμφιμν πμο δζαπενκά ημ ζφκμθμ ηδξ αθήβδζδξ είκαζ δ 

απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ιεηαλφ θακηαζίαξ ηαζ νεαθζζιμφ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ ζδζαίηενα 

ροπαβςβζηή. «Κζ μ ηαηυξ θφημξ; Κζ αοηυξ γςβναθζζηυξ;» ακανςηήεδηακ μζ δφμ 

ιεβαθφηενεξ Κμηηζκμζημοθίηζεξ, πμο θαπηανμφζακ κα δμοκ, επζηέθμοξ, έκακ μθμγχκηακμ 

θφημ.[…] «Σα δέκηνα ημοξ ήηακ ημ έκα πζμ πανάλεκμ απυ η‟ άθθμ. Γέκηνα πναβιαηζηά ηζ 

άθθα θακηαζηζηά, πμο δεκ οπάνπμοκ ζηδ θφζδ, μφηε ηαζ ζηα αζαθία…». «Αοηυξ μ θφημξ 

ήηακ, πνάβιαηζ, πζμ αθδεζκυξ ηζ απ‟ ημοξ αθδεζκμφξ!». Κάηζ ηέημζμ, αέααζα, δεκ είπε 
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 ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ ακαθένεηαζ ιεηαλφ άθθςκ δ Kanatsouli, M., ―Games Inside Books for 

Young Children‖, Bookbird, vol. 50 (4), 2012, ζζ. 33-40.  
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 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζ. 15. 
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 .π., ζ. 13. 
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 Πνυηεζηαζ βζα ημ είδμξ πανηζμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ πάναλδ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, 

ηυζμ ζηζξ επζζηήιεξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ (βεςιεηνία) ηαζ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ υζμ ηαζ ζηδκ 
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λακαβίκεζ, πανά ιζα αηυιδ θμνά, ζ‟ έκα παθζυ ζνθακδέγζημ παναιφεζ. […] ηαηάθααακ πζα 

πςξ ημ αθδεζκυ ηαζ ημ θακηαζηζηυ δεκ απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πμθφ». «…κα ζμο ηζ 

ειθακίζηδηε έκαξ άθθμξ θφημξ. Άβνζμξ, αθδεζκυξ αοηυξ».907 διακηζηυ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ πςξ δ ηεπκζηή ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηςκ μνίςκ, απμδίδεηαζ εζηαζηζηά ςξ 

ειπνάβιαηδ δζαηφπςζδ ημο ηεζιέκμο. 

 Ο εζημκμβνάθμξ ηαημνεχκεζ ηαζ πναβιαημπμζεί ηδ δζάννδλδ ηςκ ααζζηχκ πθαζζίςκ 

πμο μνίγμοκ ηδ ιοεμπθαζία, ιε ζημζπεία ηεπκμηνμπίαξ (βναιιέξ ηαζ πνχιαηα) πμο 

απμδίδμοκ ηαοηυπνμκα ζε ιία εζηυκα, αθεκυξ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ημο αάεμοξ908 -πμο 

επζηνέπεζ ζηα απεζημκζγυιεκα ακηζηείιεκα κα ιμζάγμοκ ιε ηνζζδζάζηαηα ζε ιία 

δοζδζάζηαηδ επζθάκεζα πανηζμφ- αθεηένμο ιε ηεπκζηέξ πμο θεζημονβμφκ αθαζνεηζηά ηαζ 

ζοκοθαίκμκηαζ ζηδκ έθθεζρδ αάεμοξ. ημ ζδιείμ υπμο ιαξ πθδνμθμνεί ημ ηείιεκμ υηζ 

«ηα πανηζά ηαζ ηα πανηυκζα εοιήεδηακ ιε κμζηαθβία πςξ ήηακ ηάπμηε δέκηνα» ηαζ άνπζγακ 

κα γςκηακεφμοκ ηαζ κα απθχκμοκ νίγεξ,909 μ εζημκμβνάθμξ οπενηονζμθεηηεί. 

οβηεηνζιέκα, δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ επζηνέπεζ κα παναημθμοεήζμοιε ηζξ νίγεξ ηςκ 

δέκηνςκ κα ιεβαθχκμοκ ηαζ κα απθχκμοκ ηάης απυ ημ πχια, εκχ ζημ θακηαζηζηυ 

ζφιπακ μζ ημνιμί ηςκ δέκηνςκ θεζημονβμφκ απθά ςξ ιένμξ ημο ζπεδίμο.910 Με αοηυκ ημκ 

εονδιαηζηυ ηνυπμ μ δδιζμονβυξ δζαπςνίγεζ ημ πθαίζζμ ηδξ θακηαζίαξ απυ ημ πθαίζζμ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Σμ ζδιείμ επζημιήξ είκαζ δ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. φιθςκα ιε ηα 

παναπάκς, μ εοκμμφιεκμξ-εεαηήξ ανίζηεηαζ ζηδκ πνμκμιζαηή εέζδ, ηαηά ηδκ μπμία 

ιπμνεί κα ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα ηςκ δφμ ηυζιςκ ηαζ κα παναηδνεί ηδ βυκζιδ ζφγεολή 

ημοξ, υπμο ιαγί ηαηαζηεοάγμοκ έκακ ηνίημ.  

ημ ζδιείμ αοηυ μθείθμοιε κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ εηηυξ 

απυ ημκ Κμονδζζηυ θφημ, ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ηαζ έκαξ ―αθδεζκυξ‖ θφημξ, μ 

μπμίμξ ανίζηεζ ηαηαθφβζμ ζημ θακηαζηζηυ-νεαθζζηζηυ δάζμξ ηςκ ιζηνχκ δνςίδςκ πμο 

ακαθέναιε παναπάκς. Ζ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ηαζ μζ γοιχζεζξ ιεηαλφ 

νεαθζζηζηυηδηαξ ηαζ ιοεμπθαζίαξ είκαζ, επίζδξ, πνμθακείξ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηδξ 

ζηδκήξ αοηήξ, υπμο μζ δφμ θφημζ ζοκακηχκηαζ ηαζ οπμαάθθμκηαζ ζε ιία ηαευθα 

πμθζηζζιέκδ δζαιάπδ επίθοζδξ δζαθμνχκ.911 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ εζηυκα αοηή 

ακαπανίζηακηαζ μζ δφμ θφημζ, ιε ηα ζηυιαηα ακμζπηά. Ζ ιδ-θεηηζηή επζημζκςκία ημο 

ζχιαημξ επζηνέπεζ κα ιακηέρμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ ζδιείμ δνάζδξ, ζφιθςκα ιε ημ 

                                                           
907

 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζζ. 8, 10, 12, 14, 16. 
908

 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 102.  
909

 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζ. 14. 
910

 .π., ζ. 15. Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.4). 3, ζ. 612. 
911

 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζ. 23. Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.4). 4, ζ. 612. 
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ηείιεκμ, υπμο ηίεεηαζ ημ γήηδια ηδξ δμηζιαζίαξ ζε «αβχκα ελοπκάδαξ». Οζ βςκίεξ πμο 

ζπδιαηίγμοκ μζ μζηζημί δίμδμζ ηςκ άκς ηαζ ηάης βκάεςκ ηςκ δφμ εδνίςκ, εηαηένςεεκ, 

ακηακαηθά ημ ιέβεεμξ εοιμφ ημο εηάζημηε απεζημκζγυιεκμο ήνςα. Ζ βςκία θήρδξ ηδξ 

ζηδκήξ, δ μπμία είκαζ απυ πμθφ ημκηά, δίδεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναηδνήζμοιε ηα 

ιεβάθα δυκηζα, πμο ακαδφμκηαζ απυ ηα μνεάκμζπηα ζηυιαηα. Ο έκαξ θφημξ ακηί βζα 

δυκηζα ηαευηζ ημονδζζηυξ, δζαεέηεζ αίδεξ. ε πενίπηςζδ πμο δεκ έπεζ ηαηαζηεί εθζηηυξ μ 

ζοζπεηζζιυξ ηςκ πνμζχπςκ, μ εζημκμβνάθμξ έπεζ ημπμεεηήζεζ δφμ μπηζηά ζφιαμθα 

δίπθα ζε ηάεε θφημ ιε ζημπυ κα δζεοημθφκεζ ηδκ ακηζζημίπζζδ ηςκ πνμζχπςκ. ημ ιεκ 

ημονδζζηυ πνδζζιμπμζεί ημ ζοιααηζηυ ζφιαμθμ ημο ιμπθμφ ημονδίζιαημξ ηαζ έκα αέθμξ-

άκοζια πμο οπμδεζηκφεζ ηδ πνήζδ ημο, ζημ δε ―αθδεζκυ‖ θφημ απμααίκεζ ζε ιζα 

θαζκμιεκζηά ιδ ζοιααηή επζθμβή ιζαξ παναιάκαξ ιε ηυηηζκδ ηθςζηή. Χζηυζμ, δ 

παναιάκα αοηή θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία: ανπζηά, θεζημονβεί ςξ οπεν-ιεζζηυ 

ζπυθζμ, ηαεχξ παναπέιπεζ ζηα εζχθοθθα ημο αζαθίμο υπμο ηαζ πνςημειθακίγεηαζ, 

οπμδεζηκφμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζημκ ακαβκχζηδ κα παθζκδνμιήζεζ ζηζξ ανπζηέξ 

ζεθίδεξ ημο αζαθίμο. Δπζπνυζεεηα, θένεζ αθδβδιαηζηή θεζημονβία, ηαεχξ ζε ζδιείμ ημο 

ηεζιέκμο ακαθένεηαζ υηζ: «Οζ δχδεηα Κμηηζκμζημοθίηζεξ θμνμφζακ πάκηα ηυηηζκα 

ζημοθζά πμο ένααε ηαζ ηέκηαβε ιε πμθφ ιενάηζ δ ιαιά Κμηηζκμζημοθίηζα».912 Ζ 

πθδνμθμνία πμο θακεάκεζ ζημ ζδιείμ αοηυ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ακηζθδπηή ιυκμ απυ 

ημκ εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ, αθμφ δζαηεζιεκζηά παναπέιπεζ ζημ: «Νηίθζ κηίθζ ημ ηακηήθζ, 

πμο έθεββε ηαζ ηέκηαβε δ ηυνδ ημ ιακηήθζ»913 ηαζ δ ηυηηζκδ ηθςζηή ζηδ βκςζηή νήζδ: 

«Κυηηζκδ ηθςζηή δειέκδ ζηδκ ακέιδ ηοθζβιέκδ, δχζηδξ ηθχηζμ κα βονίζεζ παναιφεζ κ‟ 

ανπζκίζεζ». ε ηάεε ιία απυ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ μ εζημκμβνάθμξ οπεκεοιίγεζ ζημκ 

ακαβκχζηδ ιε παζβκζχδδ ηνυπμ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα θακηαζηζηή ζζημνία. 

 Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ ακηεζηναιιέκδ βναθή ηδξ θέλδξ «Γέπμιαζ» 

πμο εζημκμβναθείηαζ ιε πμνθονά βνάιιαηα πάκς ζηδ ζεθίδα.914 Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ηεπκζηή δ μπμία παναπέιπεζ ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ θοζζηήξ, ζοβηεηνζιέκα ζημκ 

«ηαημπηνζζιυ ηςκ εζδχθςκ»915 ηαζ ζηδκ «ακάηθαζδ ημο θςηυξ»916. ηδκ πνμηεζιέκδ 

                                                           
912

 .π., ζ. 6. 
913

 Πνυηεζηαζ βζα βκςζηυ Λίιενζη απυ ημ Ακεμθυβζμ ημο Νδπζαβςβείμο, ημ μπμίμ πενζβνάθεζ εκ 

είδεζ παίβκζμο ηδκ ηθζιαηςηή ελέθζλδ δφκαιδξ ηαζ ζζπφμξ. φιθςκα ιε ηδ θεζημονβία ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ πανςδεί αθεκυξ ημ δίπμθμ ηαθυξ-ηαηυξ αθεηένμο οπμβναιιίγεζ ημ ζδιείμ 

ηέθμοξ ημο πμζήιαημξ υπμο ειθακίγεηαζ: «μ ηοκδβυξ ηαζ ζηυηςζε ημ θφημ, πμο έθαβε ημ αυδζ, πμο 

νμφθδλε ημ πμηάιζ, πμο‟ ζαδζε ηδ θςηζά….».   
914

 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζ. 23. 
915

 Ζ Γζακκζημπμφθμο ηαζ δ Πνεαεγάκμο, ζημ αζαθίμ αοηυ ακαθένμκηαζ ζε δζαεειαηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ πμο ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζημ πχνμ ημο κδπζαβςβείμο, ιέζα απυ 
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πενίπηςζδ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ πνεζάγεηαζ κα επζζηναηεφζμοκ εηηυξ απυ ημκ μπηζηυ 

βναιιαηζζιυ ηαζ ημκ επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ917 πνμηεζιέκμο κα απμηςδζημπμζήζμοκ 

ηυζμ ηδ θεηηζηή πθδνμθμνία υζμ ηαζ ημ θοζζηυ θαζκυιεκμ πμο έπεζ εββνάρεζ ηεπκδέκηςξ 

μ εζημκμβνάθμξ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή βίκεηαζ αθυνιδζδ ηυζμ βζα πνμαθδιαηζζιυ υζμ ηαζ 

βζα πεζναιαηζζιυ. Χζηυζμ, δ θεζημονβία ηδξ δε ζημπεφεζ ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ επζζηήιδξ, 

αθθά ζημπυ έπεζ ιέζα απυ ημ πείναια πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ 

αδζαιθζζαήηδηδ αθήεεζα ηδξ επζζηήιδξ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ κα μδδβδεεί ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηαζ πνυζθδρδ ηδξ ιαβείαξ ημο παναιοεζμφ. Ζ ιδ ζοιααηζηή πμνεία 

ακάβκςζδξ ζηδκ μπμία οπμαάθθεηαζ ημ ιζηνυ παζδί θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ έπεζ 

δζαηαναπεεί δ ηακμκζζηζηή κυνια ακάβκςζδξ. Ο ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ έκακ ηαενέθηδ ηαζ ημπμεεηχκηαξ ημκ ιπνμζηά ζηδκ εζηυκα ηςκ δφμ 

θφηςκ, ακαηαθφπηεζ ηδκ μνεή βναθή ηδξ θέλδξ. Σαοηυπνμκα, επζηοβπάκεηαζ δ ηαηάθοζδ 

ηςκ μνίςκ πμο δζαπςνίγεζ ηδ ιοεμπθαζία απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημοξ δφμ 

θφημοξ, δζυηζ ηα απεζημκζγυιεκα πνυζςπα «παθζκδνμιμφκ ακαπυθεοηηα ακάιεζα ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακαπανάζηαζή ηδξ, ηδκ αθήεεζα ηαζ ημ είδςθυ ηδξ».918 

οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ιζα εονδιαηζηή εζημκμβναθζηή mise-en-abyme (―throw into 

the abyss‖, «νίλε ημ ζηδκ άαοζζμ») ή  ηαενέθηδξ πθμηή (mirror plot),919 δ μπμία πανςδεί 

ηα αθδβμφιεκα πνυζςπα αθθά θυβς αοημακαθμνζηυηδηαξ επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ημο 

ακαβκχζηδ ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ, ιε ζημπυ 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ βφνς απυ ηδ ζπέζδ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ. φιθςκα ιε 

ηα παναπάκς, μ απμδέηηδξ ημο αζαθίμο ειαάθθεηαζ ζε ιία δζαδναζηζηή-παζβκζχδδ 

δζαδζηαζία ιάεδζδξ ηαζ ακάβκςζδξ, δ μπμία απαζηεί ηδκ εκενβδηζηή ειπθμηή ημο ηαζ 

απυ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ, ακάβεηαζ ζε «παίπηδξ-πνήζδξ».920  

                                                                                                                                                                             
ζοβηεηνζιέκεξ ζζημνίεξ μζ μπμίεξ δζαεέημοκ επζζηδιμκζηέξ ζοκζζηχζεξ ζηδ αάζδ ημο ιφεμο ημοξ. 

οβηεηνζιέκα, βζα ημκ «ηαημπηνζζιυ ηςκ εζδχθςκ» ακαθένμκηαζ ζημκ άεθμ ημο Πενζέα ιε ηδ 

Μέδμοζα ηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ Μακημοαάθμο, ., Ο Μαβζηυξ Καενέθηδξ, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 

2004.  ημ Γζακκζημπμφθμο, Α., Πνεαεγάκμο, Β., Λμβμηεπκία ηαζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, Αεήκα: 

Παπαδυπμοθμξ, 2010, ζζ. 32-33. 
916

 .π., ζ. 30.  
917

 φιθςκα ιε ηζξ Γζακκζημπμφθμο ηαζ Πνεαεγάκμο, δ θοζζηή αζπιαθςηίγεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ 

παζδζχκ ηαζ απμηεθεί πδβή εαοιαζιμφ πμο ημοξ παναηζκεί ζε ιία δζαδζηαζία επίθοζδξ ημο 

ιοζηδνίμο. Ζ βυκζιδ ζφγεολδ θμβμηεπκίαξ ηαζ επζζηήιδξ ιε ηδ ιμνθή πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ, 

ηαθθζενβεί ηαοηυπνμκα ημκ θεηηζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ. Γζακκζημπμφθμο, Α., 

Πνεαεγάκμο, Β., υ.π., ζζ. 7, 9.    
918

 .π., ζ. 33. 
919

 Nikolajeva, M., 2005, ζ. 107. Σδκ απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήναιε απυ ημοξ   

Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., ηδκζηυ, Υαναηηήνεξ, Πθμηή, Αεήκα: Ίςκ, 2011, ζ. 167. 
920

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Δζημκμβναθδιέκα Λμβμηεπκζηά Βζαθία ζηδκ Πνμζέββζζδ Φοζζηχκ 

Δκκμζχκ: Γζδαηηζηέξ Πανειαάζεζξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ», ζημ Καθμβήνμο, Σγ., 
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ηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ ιεηαθενυιαζηε ζημ πχνμ δνάζδξ, υπμο θαιαάκεζ πχνα μ 

«αβχκαξ ελοπκάδαξ», ακάιεζα ζημοξ δφμ θφημοξ. ημ ζδιείμ αοηυ ζαηζνίγεηαζ ημ 

θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο θφημο, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ εηηυξ απυ ηαηυξ θένεζ ηαζ ηζξ 

ζδζυηδηεξ ημο θαίιανβμο ηαζ αθεθή.921 Ζ πμθςηζηή ακηίεεζδ πμο έπεζ πνμηφρεζ ακάιεζα 

ζημοξ δφμ θφημοξ ιε ημκ έκα κα εκζανηχκεζ ηζξ ανεηέξ (Κμονδζζηυξ) ηαζ ημκ άθθμ κα 

μζηεζμπμζείηαζ ιία ζεζνά απυ εθαηηχιαηα αίνεηαζ ζηδκ πμνεία ηδξ αθήβδζδξ. Γζα ηδκ 

αηνίαεζα ιέζα απυ ηδκ ήηηα ημο «ηαημφ» θφημο ηςκ παναιοεζχκ πανάβεηαζ πζμφιμν 

ακςηενυηδηαξ αθθά πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα πακακενχπζκδ ηαζ πμθζηζζιέκδ δζαδζηαζία 

πάθδξ, αοηή ηδξ θεηηζηήξ. Δπίζδξ, ιέζα απυ ηα ενςηήιαηα πμο οπμαάθθεζ «δ βνζά, ζμθή 

Κμοημοαάβζα» ημ ηείιεκμ δζδάζηεζ εοπάνζζηα πςνίξ, ςζηυζμ, ημ βκςζηζηυ ζημζπείμ κα 

δζαζπά ηδ ζοκέπεζα ημο ιφεμο.  

Ζ αθήβδζδ δζαηδνεί ιέπνζ ηέθμοξ ημ ζφκμθμ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ κεμηενζηήξ βναθήξ, 

ηαεχξ μ ζοββναθέαξ επζθέβεζ έκα ακμζπημφ ηφπμο ηθείζζιμ ηδξ ζζημνίαξ. φιθςκα ιε ημ 

ηείιεκμ, μ ζοββναθέαξ αθήκεζ ηδκ οπυκμζα ηδξ ζοκέπεζαξ, εκχ δίδεζ μνζζιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ακαηνμθμδμηζηά ιε ζημπυ κα παναηζκήζμοκ ημκ 

ακαβκχζηδ κα θακηαζηεί ηδκ ελέθζλδ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ. οβηεηνζιέκα βνάθεηαζ:  Ζ 

ζζημνία ιε ηζξ δχδεηα Κμηηζκμζημοθίηζεξ έπεζ ηαζ ζοκέπεζα, πμο υιςξ δε πςνάεζ ζε ημφημ 

ημ αζαθίμ […] Μεβάθςζακ ηζ αοηέξ. Οζ έλζ έιεζκακ ακφπακηνεξ ηζ αθμζζχεδηακ ιε πάεμξ 

ζηδ γςβναθζηή […] μ πακέλοπκμξ ημονδζζηυξ θφημξ ανκήεδηε ιε πείζια κα ημκ αάθμοκ 

ζημ ημπζηυ Μμοζείμ, υπςξ πνυηεζκε μ δήιανπμξ ηδξ πυθδξ. Πνμηίιδζε κα γήζεζ εθεφεενμξ 

ζακ αθδεζκυξ ζημ δάζμξ, βζαηί ηάπμζμξ έπνεπε, ηέθμξ πάκηςκ, κα θοθάεζ ηα άιοαθα 

ημνζηζάηζα απ‟ ηζξ ηαημημπζέξ.[…] Οζ άθθεξ ηέζζενζξ Κμηηζκμζημοθίηζεξ έθοβακ ζε πχνα 

ιαηνζκή βζα κα ζοκακηήζμοκ ημκ λεκζηειέκμ ημοξ ιπαιπά […] Οζ δφμ ιζηνυηενεξ πήβακ 

ζηδκ Κίκα ηζ έιαεακ ηδκ ηέπκδ ηςκ ημονδζζηχκ παζπκζδζχκ[…] Άβκςζημ ακ πακηνεφηδηακ 

ηζ ακ έηακακ παζδζά.[…] Ζ ιαιά Κμηηζκμζημοθίηζα[…] βενκμφζε ιυκδ ζημ παηνζηυ ηδξ 

ζπίηζ, πανέα ιε ηδ θήιδ ηδξ.[…].922     

 

 

 

                                                                                                                                                                             
Λαθαβζάκκδ, Κ., Ζ Λμβμηεπκία ζημ πμθείμ: Θεςνδηζηέξ Πνμζεββίζεζξ ηαζ Γζδαηηζηέξ Δθανιμβέξ 

ζηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2005, ζζ. 329-352. 
921

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Λφηε, θφηε, είζαζ εδχ; Σμ ζηενευηοπμ ημο θφημο ζε ζζημνίεξ βζα ιζηνά 

παζδζά», ζημ Κμφνηδ, Δ. (Δπζι.), Ζ Ένεοκα ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Σοπςεήης, 

2001, ζ. 130, 132.   
922

 Μπμοθχηδξ, Υ., 2007, υ.π., ζ. 30. 
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5.2.1.5 Μηρίδε, Α., Ο Λύθνο θαη ε Πξαζηλνθπιιίηζα, (2009) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια Ο Λφημξ ηαζ δ Πναζζκμθοθθίηζα923 ηδξ Ρίαξ 

Μζπίδδ απμηεθεί ζδιείμ ζοκάκηδζδξ ημο άθθμηε ηαημφ ακηζ-ήνςα θφημο, ιε ηα εφιαηά 

ημο: ηδκ «Κμηηζκμζημοθίηζα», «Σα Σνία Γμονμοκάηζα», ηδκ «Καηζίηα ηαζ ηα Δπηά 

Καηζζηάηζα» ζε ιζα παναιοεμζαθάηα, εζδζηά δζαιμνθςιέκδ ζημ πθαίζζμ 

απμηαηάζηαζδξ ημο ζηενεμηοπζημφ θφημο.  

Σα παναηείιεκα ζδιεία ημο αζαθίμο δζαιμνθχκμοκ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ 

ακάβκςζδξ ηαζ πνμηαθμφκ ημοξ ακαβκχζηεξ κα ακαηαθφρμοκ ηα ζδιεία ζφκδεζδξ κέμο 

ηαζ παθαζυηενμο ηεζιέκμο, ιέζα απυ ιζα παζβκζχδδ ηαζ επμζημδμιδηζηή         δζαδζηαζία. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ηίηθμξ ημο αζαθίμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο 

ελχθοθθμο, απμηαθφπημοκ ηδκ πνυεεζδ ηδξ ζοββναθέςξ κα αθδβδεεί ιζα ζζημνία δ 

μπμία κα απμηθίκεζ εζδμθμβζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ηθαζζηυ παναιφεζ πμο οπμβναιιίγεζ, 

πςνίξ, ςζηυζμ, κα πνμιδκφεζ ηδκ πανμοζία ηςκ άθθςκ πνμζχπςκ. Συζμ μ ηίηθμξ υζμ 

ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ θεζημονβμφκ πζμοιμνζζηζηά. ε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, δ μπηζηή 

ακαπανάζηαζδ ηςκ δφμ άθθμηε ακηαβςκζζηχκ πζαζιέκςκ πένζ-πένζ ζε έκδεζλδ απυθοηδξ 

ζοιθζθίςζδξ,924 δδιζμονβεί ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. ε βθςζζζηυ επίπεδμ, δζαηανάζζεηαζ 

δ ηακμκζζηζηή κυνια θεηηζηήξ εηθμνάξ ημο πνςηυηοπμο ηίηθμο. Ζ μκμιαημπμζία 

«Πναζζκμθοθθίηζα», πνμηφπηεζ ςξ οπενηακμκζημπμίδζδ απυ ημ ζοκδοαζιυ θέλεςκ 

―πνάζζκμ‖ ηαζ ―θφθθα‖. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, οπάνπεζ μιμζμηέθεοημ ηδξ ημζκήξ 

ηαηάθδλδξ ―-ίηζα‖ ιε ηo «Κμηηζκμζημοθίηζα». ηδκ πενίπηςζδ πμο δε βίκεζ ακηζθδπηή δ 

δζαηεζιεκζηή ζφκδεζδ απυ ημκ ηίηθμ, δ εζηυκα θεζημονβεί ζοκεηδμπζηά αοημφ, ηαεχξ δ 

μπηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ δνςίδαξ ιε ηα ηυηηζκα ιαθθζά ηαζ ημ ηαθάεζ, απμηεθμφκ 

δζεζημκζηυ οπαζκζβιυ ζηδκ μιυθμβή ηδξ.925 Σμ πνάζζκμ πνχια ςξ οπμηαηάζηαημ ημο 

ηυηηζκμο θεζημονβεί ςξ έηπθδλδ πμο εέηεζ ζε εβνήβμνζδ ηδκ εονδιαηζηυηδηα ηαζ 

ελάπηεζ ηδκ πενζένβεζα ημο ιζηνμφ παζδζμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ.   
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 Μζπίδδ, Α., (Κείι.), βμονυξ, Γ., (Δζη.), Ο Λφημξ ηαζ δ Πναζζκμθοθθίηζα, Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 

2009.  
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 Βθ. Πανάζνηδια, Δζη. (5.2.1.5). 1, ζ. 612. 
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  Ζ Beckett ακαθένεζ υηζ ζε ζφβπνμκεξ δζαζηεοέξ ημο παναιοεζμφ, ημ ηυηηζκμ πνχια έπεζ 

εβηαηαθείρεζ ημ άιεζα ζοζπεηζγυιεκμ ζφιαμθμ πμο παναπέιπεζ ζηδ δζάζδιδ δνςίδα, ημ μπμίμ 

είκαζ δ ηάπα ηδξ βζαβζάξ ηαζ εκημπίγεηαζ πθέμκ ζε πμζηίθα ζδιεία ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηδξ 

πνςηαβςκίζηνζαξ ηδξ επακαθήβδζδξ. Μεηαλφ αοηχκ πμο ζδιεζχκεζ είκαζ ηα ιαθθζά ηαζ ηα 

παπμφηζζα. Δπίζδξ, επζζδιαίκεζ ηδκ πνμηίιδζδ ηςκ ζοββναθέςκ ζημ πνάζζκμ ηαζ ημ ηίηνζκμ 

πνχια ζε ακηζηαηάζηαζδ ημο ηυηηζκμο. Beckett, S., 2002, υ.π., ζζ. 81-98.  
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Ζ ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν πμο δζαπενκά ημ αζαθίμ είκαζ δ πενζδζάααζδ ημο θφημο 

ζημ δάζμξ ηςκ Γηνζι, υπμο ζε ηάεε ζοκάκηδζή ημο ιε ηα εηάζημηε παναιοεζαηά 

πνυζςπα πνμηφπημοκ ιζηνά δζαηεζιεκζηά ζεκάνζα ζοκμιζθίαξ, ημο ιεηέπεζηα ηεζιέκμο ιε 

ηα αθεηδνζαηά ένβα. Χζηυζμ, ζε ιζα βεκζηυηενα πζμοιμνζζηζηή απμηίιδζδ ημο 

παναιοεζμφ, δ μπμία οπμδδθχκεηαζ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ πμο ακαθφζαιε 

παναπάκς, δε ανίζηεζ ηδκ ακαιεκυιεκδ ζοκέπεζα. Πανυθμ πμο μ θφημξ ειθακίγεηαζ ζε 

ακαηνεπηζηυ νυθμ ζε ζπέζδ ιε ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, δ βθχζζα ημο ηεζιέκμο δε 

παναηηδνίγεηαζ ηςιζηή, δζυηζ επζδζχηεζ κα εοαζζεδημπμζήζεζ ημκ ακαβκχζηδ 

πνμζακαημθίγμκηάξ ημκ ζοκαζζεδιαηζηά κα ηαοηζζηεί ιε ημ παναηηήνα θφημ, ιε ζημπυ 

ηδκ ελμζηείςζδ ιε ημ πνυζςπμ αοηυ ηαζ εκ ηέθεζ ηδκ πνυζθδρή ημο ςξ άβνζμ ηαζ υπζ 

ηαηυ γχμ ηδξ θφζδξ.  

 

 

5.2.1.6  Πίηζνλ, Λ., Σα Σξία Απαίζηα Γνπξνπλάθηα, (2010)  

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ Σα Σνία Απαίζζα Γμονμοκάηζα,926ηδξ Λίγ Πίηζμκ απμηεθεί 

δζαηεζιεκζηή πανςδία ημο βκςζημφ παναιοεζμφ Σα Σνία Μζηνά Γμονμοκάηζα.927 Ζ 

πνυεεζδ ηδξ ζοββναθέςξ κα αθδβδεεί ιία ακηεζηναιιέκδ ζζημνία, βίκεηαζ ακηζθδπηή 

απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο.928 Ζ 

θέλδ «ιζηνά» ακαθμνζηά ιε ημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ, πμο οπμβναιιίγεηαζ, έπεζ 

ακηζηαηαζηαεεί απυ ημ επίεεημ «απαίζζα». Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζπυθζμ θεζημονβεί 

παναηηδνμθμβζηά ηαζ δεδμιέκμο υηζ μ ηίηθμξ ζοκζζηά ημ πνχημ ιέζμ βκςνζιίαξ ηςκ 

πνςηαβςκζζηχκ ιε ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, δ ζοβηεηνζιέκδ θέλδ ηαεμδδβεί ηδκ 

ανκδηζηή πνυζθδρδ ημο παναηηήνα ημοξ. Σμ ηίηνζκμ πνχια βναιιαημζεζνάξ ηδξ θέλδξ 

«απαίζζα», έκακηζ ημο ιπθε ηςκ οπμθμίπςκ βναιιάηςκ ημο ηίηθμο επζαάθθεζ κα 

επζζηήζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζε αοηυ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημκ 

ηίηθμ ζηζαβναθεί ζοκδδθςηζηά ημκ ανκδηζηυ παναηηήνα ηςκ ηνζχκ βμονμοκζχκ. Οζ 

απεζημκζγυιεκμζ ήνςεξ ακαπανίζηακηαζ κα ημζηάγμοκ ηαηάιαηα ημκ ακαβκχζηδ 
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 Πίηζμκ, Λ., (Κείι. & Δζη.), Σα Σνία Απαίζζα Γμονμοκάηζα, (The Three Ugly Pigs and the Big 

Friendly Wolf), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2010, (London: Little Tiger Press 2008). 
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 φιθςκα ιε ηδκ Tatar ακαθένεζ υηζ «Σα Σνία Μζηνά Γμονμοκάηζα» ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζημ 

αζαθίμ ιε ηίηθμ The Nursery Rhymes of England (London & New York, 1886c), απυ ημοξ James 

Orchard ηαζ Halliwell-Phillipps. Ζ ζζημνία έβζκε πενζζζυηενμ βκςζηή ιεηά ηδκ έηδμζή ηδξ απυ 

ημ Joseph Jacobs, ζε αζαθίμ ημο ιε θασηά παναιφεζα ηδξ Αββθίαξ ημ 1890 (English Fairy Tales, 

Oxford University, ζζ. 68–72). Tatar, M., The Annotated Classic Fairy Tales, New York: Norton, 

2002, ζζ. 206–211.   
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ιμζάγμκηαξ κα ημκ ειπαίγμοκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ βηνζιάηζεξ ημο πνμζχπμο ημοξ, 

εκχ ημ ζοκμθνοςιέκμ αθέιια απμηαθφπηεζ εοιυ. Δπίζδξ, επζζδιαίκεηαζ ημ εέια ηδξ 

θαζιανβίαξ ηαζ ηδξ ακεοβζεζκήξ δζαηνμθήξ. Σμ βμονμοκάηζ πμο ακαπανίζηαηαζ 

παζπαθζζιέκμ ιε ζμημθάηα απυ ημ κηυκαη πμο ηνχεζ επζδεζηηζηά, θεζημονβεί ςξ μπηζηή 

οπενηονζμθελία ημο ακηζεέημο ηδξ ιεηαθμνζηήξ νήζδξ, «Έβζκεξ ζακ βμονμφκζ». Πνυηεζηαζ 

βζα εζνςκζηυ ζπυθζμ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ ηάπμζμκ ανχιζημ.929 

Ζ πανμοζία ημο θφημο ζημ ζηδκζηυ πχνμ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ είκαζ δζαηνζηζηή, αθθά 

εκδεζηηζηή, ηαεχξ ακαπανίζηαηαζ ζημ αάεμξ ηδξ ζηδκήξ ιε ενβαθεία ακά πείναξ, εκχ δ 

αιθίεζή ημο παναπέιπεζ ζε επαββεθιαηία μζημδυιμ. 

Ζ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ, «Μζα θμνά ηαζ έκακ ηαζνυ….», παναπέιπεζ ζηδ βκςζηή 

εζζαβςβή ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ ιε ζημπυ κα ηαηαζηεί ζαθήξ δ δζαηεζιεκζηή 

ζφκδεζδ ηςκ ζζημνζχκ. Σμ ιεζςηζηυ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ, ηαείζηαηαζ ζηα αίηζα πμο 

μδδβμφκ ηδ ιδηένα κα δζχλεζ ηα παζδζά ηδξ απυ ημ ζπίηζ. Ζ ιδ μνζμεεηδιέκδ ηαζ απνεπήξ 

ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζηδ ιδηένα ηαζ μ αακδαθζζιυξ ημο ζπζηζμφ, είκαζ ιενζηά απυ αοηά 

πμο ηδκ ςεμφκ κα ημοξ οπμδείλεζ ηδκ έλμδμ. Οζ παναηηδνζζιμί ηδξ ιδηέναξ, 

«παθζυπαζδα», αθθά ηαζ μζ επζεεηζημί πνμζδζμνζζιμί ημο αθδβδηή, «ηειπέθζηα» ηαζ 

«απαίζζα», ηαεμδδβμφκ ηδκ ελαζνεηζηά ανκδηζηή πνυζθδρδ ημο παναηηήνα ημοξ. Δίκαζ, 

υιςξ, μζ ίδζεξ ημοξ μζ πνάλεζξ πμο πνμαθδιαηίγμοκ πμθφ πενζζζυηενμ ηαζ πνμηαθμφκ ημκ 

ακαβκχζηδ ιέζα απυ δζαηεζιεκζηέξ ζοβηνίζεζξ κα επακελεηάζεζ ηνζηζηά ημ θμβμηεπκζηυ 

ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο. 

Ζ δεζηή αλία ηδξ ενβαζίαξ πμο ζοκζζηά ημκ ηεκηνζηυ ζδεμθμβζηυ ζημπυ ημο 

αθεηδνζαημφ ηεζιέκμο παναηδνμφιε κα επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζημ πνμ-ηείιεκμ ένβμ. Σμ 

ιμηίαμ ημο πηζζίιαημξ επακαπνδζζιμπμζείηαζ οπυ ηδ ιμνθή ακαγήηδζδξ ζηέβδξ, 

εζζαάθθμκηαξ ζημκ πνμζςπζηυ πχνμ ηδξ αζμημζκυηδηαξ άθθςκ έιαζςκ υκηςκ ηαζ 

πανααζάγμκηάξ ημκ, δζα ηδξ αίαξ, γμοκ παναζζηζηά ζε αάνμξ ημοξ. Ζ πνήζδ ιμηίαςκ ηαζ 

θνάζεςκ πμο παναπέιπμοκ οπαζκζηηζηά ζημ ηθαζζηυ ένβμ, δζεοημθφκμοκ ημ δζαηεζιεκζηυ 

ζοζπεηζζιυ ιε ζημπυ κα πνμαθδεεί δζα ηδξ οπεναμθήξ, αθεκυξ δ ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ 

ηςκ πνςηαβςκζζηχκ αθεηένμο δ αλία ηδξ ενβαζζαηήξ πνμζθμνάξ. ημ ηθαζζηυ παναιφεζ 

παναημθμοεμφιε ηζξ δνάζεζξ πηζζίιαημξ – βηνειίζιαημξ, ιε ηθζιαημφιεκδ ελέθζλδ απυ 

ημ πζμ ηειπέθζημ ζημ πζμ ενβαηζηυ βμονμοκάηζ, ιε ημ ηεθεοηαίμ κα ακηαιείαεηαζ. ηδκ 

ζζημνία αοηή, δ ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ δεκ εκημπίγεηαζ ιυκμ ζημ «εκάνεημ» πμνηναίημ 
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ημο θφημο ηαζ ηςκ ―απαίζζςκ‖ βμονμοκζχκ, αθθά ηαζ ζηδ ηθζιαημφιεκδ ελέθζλδ απυ ημ 

πζμ ηειπέθζημ, ζημ θοβυπμκμ ιε ηεθζηή ηαηάθδλδ ζημ πζμ νάεοιμ βμονμοκάηζ. 

Ακηίζημζπδξ ιμνθήξ ελέθζλδ αημθμοεεί ηαζ ημ είδμξ ηζιςνίαξ πμο εζζπνάηηεζ ημ ηάεε 

βμονμοκάηζ λεπςνζζηά, ςξ ακηίηηοπμ ηςκ πνάλεχκ ημοξ ζφιθςκα ιε ημ επίπεδμ 

ζμαανυηδηαξ ηδξ πανάααζδξ πμο έπμοκ δζαπνάλεζ.  

ηα είδδ πζμφιμν, πμο εκημπίγμκηαζ, είκαζ ηαηά αάζδ αοηυ ηδξ πανςδίαξ 

δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ελαζηίαξ ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ. Αζηείμζ 

ζοκεζνιμί δδιζμονβμφκηαζ, επίζδξ, απυ ηδ πνήζδ δφμ εη ηςκ ηνζχκ παναδμζζαηχκ ηαζ 

βκχνζιςκ οθζηχκ μζημδυιδζδξ, ηα μπμία οθανπάγμοκ μζ πνςηαβςκζζηέξ απυ άθθα γχα 

πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηδεμφκ. Υςνίξ ηακ κα πενζέθεμοκ ηδξ ημπζχδμοξ δζαδζηαζίαξ 

πηζζίιαημξ, απθχξ επζγδημφκ ηα έημζια, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ δζδάζηεηαζ ιε 

εφθδπημ ηνυπμ, υηζ δ θφζδ, υηακ δζαηανάζζεηαζ δ ζζμννμπία ηδξ, «εηδζηείηαζ». Σμ 

πζμφιμν πμο εκημπίγεηαζ ζε αοηέξ ηζξ ζηδκέξ είκαζ ακςηενυηδηαξ ιε έκημκδ ηάζδ πνμξ ημ 

βηνμηέζημ. φιθςκα ιε ηδ θνάζδ, «Γμονμοκάηζ, βμονμοκάηζ, άκμζλέ ιμο θζβμοθάηζ!», ζε 

θςκμθμβζηυ επίπεδμ ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδ δζπθή επακάθδρδ ηδξ θέλδξ 

«βμονμοκάηζ» ηαζ ημ μιμζμηέθεοημ –άηζ ηδξ θέλδξ «θζβμοθάηζ». ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, 

ζφιθςκα ιε ημ ηαηαθδηηζηυ –άηζ, πνυηεζηαζ βζα οπενηακμκζημπμίδζδ θέλεςκ, ιε ηνυπμ 

πμο πνμζζδζάγεζ ζημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ. ε ζδιαζζμθμβζηυ ηαζ πναβιαημθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ 

επζθμβήξ, ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ ζφιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ημο ειπεζνία απυ ηδ γςή, 

βκςνίγεζ υηζ δεκ οπάνπεζ πυνηα ζηδκ αοημζπέδζα ηαζ οπμηοπχδδ αοηή ηαημζηία. Ζ 

αβνζυηδηα ημο θφημο απμηθζιαηχκεηαζ ιέζα απυ ημ πζμφιμν επζεεηζηυηδηαξ πμο 

πνμηφπηεζ, -«Γζα ηυθια κα πθδζζάζεζξ ηαζ ιπμοκζέξ/ηθςηζζέξ εα πμνηάζεζξ»- 

θεζημονβχκηαξ ηαηαπνατκηζηά βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ημ 

θμαζηυ ενέεζζια ημο θφημο. Ζ δζαηαναπή ηδξ ηακμκζζηζηήξ κυνιαξ ημο παναιοεζμφ 

ακαηνέπεηαζ, ελαζηίαξ ηςκ δζαηεζιεκζηχκ ζοκεζνιχκ, ηαεχξ ζημ ημφαθζκμ ζπζηάηζ 

ηαημζηεί πζα μ θφημξ. ηδ ζοκέπεζα, δ αθήβδζδ οζμεεηεί ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ημο 

παναδμζζαημφ παναιοεζμφ, ιε ηα βμονμοκάηζα ζε ακηίζηνμθμ νυθμ κα πνμζπαεμφκ κα 

εζζαάθμοκ απυ ηδκ ηαιζκάδα. Ζ αβςκία ημνοθχκεηαζ βζα ημκ ακαβκχζηδ πμο είκαζ ζε 

εέζδ κα βκςνίγεζ ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ ζημ ελήξ. Ζ δζαηεζιεκζηή ζφκδεζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «Ο θφημξ άημοζε ηα ηνία βμονμοκάηζα ηαζ 

έααθε κα ανάγεζ έκα ιεβάθμ, ηενάζηζμ ηαγάκζ…». Χζηυζμ, ιζα ακαπάκηεπδ έηπθδλδ 

δζαδέπεηαζ ημκ ακαβκχζηδ ζηδ ζοκέπεζα, ιε ημ θφημ απθχξ κα εημζιάγεζ ιζα ζμφπα κα 

πνμζθένεζ ζημοξ ηαναπμπμζμφξ. Οζ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ δζαρεφδμκηαζ ηαζ 
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ελαζηίαξ ηδξ ακηίεεζδξ ηςκ ζεκανίςκ ακαδφεηαζ αζοιααηυηδηα, ζοκεπζθένμκηαξ 

ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν.  

ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πζμοιμνζζηζηήξ αηιυζθαζναξ ζοκεζζθένεζ ηαζ δ θεζημονβία ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ. οβηεηνζιέκα, ηα βνάιιαηα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ηαζ ςξ μπηζηά ζφιαμθα 

«δζπθαζζάγμκηαξ ηδκ εηθναζηζηή δφκαιδ ηςκ θέλεςκ». Αοηυ επζηοβπάκεηαζ πυηε ιε ηδ 

πνήζδ ηεθαθαίςκ, πυηε ιε ηδ πνήζδ έκημκδξ βναθήξ (bold) ηαζ άθθμηε ζφιθςκα ιε ηδ 

δζάηαλή ημοξ ζηδκ εζημκμβναθδιέκδ επζθάκεζα. Γζα πανάδεζβια, υηακ μ ηυημναξ 

ηζίιπδζε ηδκ μονά ημο ηαηαπναζηή βμονμοκζμφ, δ θμνά πμνείαξ ημο ζχιαηυξ ημο 

ζπεηζηά ιε ημ πχξ εηηζκάπηδηε απμδίδεηαζ απυ ηδκ πμνεία βναθήξ ημο επζθςκήιαημξ 

«μοζζζζ».930 Με απμηέθεζια, εκχ δ εηηίκαλδ αοηή κα ιδκ εζημκμβναθείηαζ, κα είιαζηε ζε 

εέζδ κα εζηάζμοιε ηδκ πμνεία ελέθζλδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνάζδξ. Δπίζδξ, ημ ηείιεκμ 

επακαζηαηεί έκακηζ ημο ζοιααηζημφ πχνμο πμο ημ έπμοιε ζοκδείζεζ κα ανίζηεηαζ 

δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ. Κονίςξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα μπηζηά ζφιαμθα 

ζηα μπμία ημπμεεηείηαζ ημ ηείιεκμ, ιε ηα μπμία ηοβπάκεζ κα έπεζ ιζα αζηζαηή ζπέζδ. Γζα 

πανάδεζβια, ημ άπονμ πμο ηαηαπνάζηδηε ημ έκα βμονμοκάηζ, υπμο  δίπθα ζε αοηυ είκαζ 

ημπμεεηδιέκδ ιία ηαιπέθα ζηδκ μπμία ακαβνάθεηαζ «ΑΥΤΡΟ ΓΗΑ ΑΓΔΛΑΓΔ». 

Ακηίζημζπα, ζημ ζπίηζ ημο θφημο εκημπίγεηαζ, ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, ιζα αρίδα δ 

μπμία δζεοηνζκίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ ζπίηζ ημο θφημο, εκχ ζηδκ πυνηα ημο ζπζηζμφ 

οπάνπεζ παθάηζ «Καθχξ Ήνεαηε».  

Ζ ζζμννμπία απμηαείζηαηαζ ιε ημ ζδακζηυ ηέθμξ ημο παναιοεζμφ, υπμο μζ άθθμηε 

ακηίιαπμζ απμδίδμκηαζ ιε ιία εζηυκα απυθοηδξ ζοιθζθίςζδξ. Με ηδ ιεηαζηνμθή ημο 

παναηηήνα ηςκ βμονμοκζχκ ηαζ ιε υθα ηα γχα ημο δάζμοξ, πανμοζία ηαζ ημο θφημο, κα 

ζοκοπάνπμοκ ανιμκζηά ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ, δ εζηυκα απμηηά ιία ζοιαμθζηή 

δζάζηαζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία οπμβναιιίγεηαζ δ πμθοπμθζηζζιζηή ζδεμθμβία ηδξ 

επμπήξ πμο δζακφεηαζ. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ εκημπίγεηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, 

υπμο ζφιθςκα ιε ηδ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ, ιαξ επζηνέπεηαζ κα παναηδνήζμοιε ηδ 

ιαιά βμονμφκα κα ηάκεζ ιπάκζμ. Σμ πζμφιμν μθείθεηαζ ζηδκ ακηίεεζδ πμο ακαδφεηαζ 

ελαζηίαξ ημο αηαίνζαζημο ημο πνμζχπμο ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία επζδίδεηαζ, 

βμονμφκζ/ανχιζημ vs ιπάκζμ/ηαεανζυηδηα. Ζ πθδνμθμνία αοηή επζηνέπεζ ημ ζοιπέναζια 

ηδξ ζοιθζθίςζδξ ηςκ ‗‗παζδζχκ‘‘ ιε ηδ ιδηένα ημοξ.        
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.1.6).2, ζ. 612. 
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5.2.2 Γηαθνξεηηθόηεηα 

 

Ζ δεφηενδ εειαηζηή ηαηδβμνία πμο ζπδιαηίζαιε ιεθεηχκηαξ ηζξ ιζηνμαθδβήζεζξ 

έβζκε ιε ημ πνίζια πμο αθμνά γδηήιαηα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. Ο θφημξ απμηεθεί ημκ πζμ 

δοζθδιζζιέκμ «Άθθμ» ηςκ θασηχκ παναιοεζχκ. πςξ δείλαιε ηαζ παναπάκς βζα πμθθά 

πνυκζα επζθέβμκηακ ηαζ πνμζθαιαάκμκηακ ςξ έκαξ παναηηήναξ ιε πάβζα ηαζ ζηαεενά 

ανκδηζηά επακαθαιαακυιεκα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ημκ ηαεζένςζακ ςξ ημκ πζμ 

‗‗ηαηυ‘‘ ήνςα ηςκ παζδζηχκ παναιοεζχκ. Οζ δεζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ηςκ δνχςκ ζε 

ηαθμφξ-ηαημφξ, ήνςεξ-ακηζήνςεξ, υιμνθμοξ-άζπδιμοξ, ακηζααίκεζ πθέμκ ζηδκ 

παζδαβςβζηή ηαζ ημζκςκζηή δεμκημθμβία ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ.931 Σα ζηενευηοπα αοηά 

ηνίεδηακ φπμπηα βζα θαζκυιεκα ναηζζζιμφ, λεκμθμαίαξ, ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ ηαζ 

απμηθεζζιμφ ηαζ έηζζ επζδζχηεηαζ δ απμηαηάζηαζή ημοξ ιέζα ζε έκα ηθίια ημ μπμίμ 

οπενααίκεζ ημ πμθςηζηυ αοηυ πάζια, υπμο ζοκοπάνπμοκ μζ ιεκ ιε ημοξ δε. Ζ επζδίςλδ 

αοηή έπεζ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή ζηυπεοζδ, ηδ δζαπμθζηζζιζηή ζοκείδδζδ.    

φιθςκα ιε ημοξ επζζηήιμκεξ,932 μζ δζπμθζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ακ ηαζ ελοπδνεημφκ 

ημκ παζδζηυ ηνυπμ ζηέρδξ (άζπνμ vs ιαφνμ = επζηνεπηυ vs απαβμνεοιέκμ) ηαζ αμδεμφκ 

ζηδκ μνζμεέηδζή ημοξ, υηακ ακαπανάβμκηαζ ηαζ δζαζςκίγμκηαζ θεζημονβμφκ ανκδηζηά. 

φιθςκα ιε ηδκ Αιπαηγμπμφθμ (2001),933 «Σα θμβμηεπκζηά ζηενευηοπα, ιέζς ηδξ 

ηαφηζζδξ ημο παζδζμφ ιε ημοξ θμβμηεπκζημφξ ήνςεξ πμο ηα εηθνάγμοκ, δζαζςκίγμοκ ιζα 

αίζεδζδ απυθοηδξ δζαθμνάξ ακάιεζα ζημκ «εαοηυ» ηαζ ζημκ «άθθμ», πανάγμκηαξ ακάιεζά 

ημοξ ιζα θακηαζηζηή δζαπςνζζηζηή βναιιή ιε ιεβάθδ πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ 

ιεηαιμνθςηζηή δφκαιδ. Καη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ ηονίανπδ μιάδα ιέζα απυ ηδκ 

ακαπαναβςβή ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ηςκ παζδζηχκ 

ένβςκ, ηαηαζηεοάγεζ έκακ «άθθμ» βζα κα επζαεααζχζεζ ηαζ κα εδναζχζεζ ηδ δζηή ηδξ 

ηαοηυηδηα ζημκ ημζκςκζηυ ηδξ πχνμ. Καζ επεζδή δ ηαοηυηδηα δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πςνίξ 

ηδκ εηενυηδηα, πνμαάθθμκηαζ ςξ ακηζηζεέιεκεξ δζπμθζηέξ ηαηαζηεοέξ ιε ακηίζημζπεξ εεηζηέξ 

ηαζ ανκδηζηέξ ζηενεμηοπζηέξ εζηυκεξ, ηναηχκηαξ βζα ηδκ ηαοηυηδηα ημκ εεηζηυ ηαζ βζα ηδκ 

                                                           
931

 Βθ. εκδεζηηζηά Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ Μία Ακαηνμπέξ. Ζ κεμηενζηυηδηα ζηδ θμβμηεπκία βζα 

ιζηνέξ δθζηίεξ. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 2000, Παηάηδξ, 2011. Νάηζδξ, Κ., «Ο 

Πμθοπμθζηζζιζηυξ Ρυθμξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ ημ Κίκδια ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ», 

(Δζζδβήζδ ζημ 4
μ
 Γζεεκέξ οκέδνζμ ιε εέια: «Γζαπμθζηζζιζηή Δηπαίδεοζδ – Δθθδκζηά ςξ Ξέκδ 

Γθχζζα», 2001),  http://dipe.thesp.sch.gr./polipolitismikosrolos.pdf, επίζδξ οπμζδιείςζδ: 10, 13, 

14.  
932

 Gilman, S., Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, New 

York: Comell University Press, 1985. 
933

 Αιπαηγμπμφθμο, Φ., «Ζ Πμθζηζζιζηή Δζημκμθμβία ηαζ μζ ηυπμζ ηδξ», Γζααάγς, η. 417, 2001,  

ζζ. 92-95.  

http://dipe.thesp.sch.gr./polipolitismikosrolos.pdf
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εηενυηδηα ημκ ανκδηζηυ πυθμ. Πανάβμκηαζ ηαζ ακαπανάβμκηαζ έηζζ, ηα ηαηά ζηενευηοπα ηα 

μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ δδιζμονβμφκ ιεζμκυηδηεξ ηαζ ηεθζηά βίκμκηαζ επζηίκδοκα»          

    ηα κεμηενζηά αθδβήιαηα, πμο ελεηάγεζ δ πανμφζα εκυηδηα, επζδζχηεηαζ 

πμζηζθυηνμπα δ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο βζα ημκ ηαηυ θφημ. Ζ ακαηνμπή αοηή άθθμηε 

αθμνά ηδ θμβμηεπκζηή οπυζηαζδ ημο παναηηήνα/ήνςα θφημο ηαζ άθθμηε αθμνά ηδκ 

ακαηνμπή ζημ δεδμιέκμ ηνυπμ πνυζθδρδξ ηδξ ζζημνίαξ, πνμηείκμκηαξ κέμοξ ηνυπμοξ 

ζηέρδξ, δζαθμνεηζημφξ απυ ημοξ ηονίανπμοξ ηαζ ηαεζενςιέκμοξ. Ακ ηαζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα ιζηνμαθήβδιαηα δεκ είκαζ εκ βέκεζ δζαπμθζηζζιζηά,934 ιέζς ηδξ αθήβδζδξ 

ιεηαδίδμκηαζ έιιεζα ζδεμθμβζηά ιδκφιαηα, ηα μπμία απδπμφκ ζημ πχνμ ηδξ 

πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ ηαζ αθμνμφκ ηδκ ηάλδ, ημ θφθμ, ηδ θοθή ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

ζοκφπανλδ.  

Πμθθά απυ ηα ηθαζζζηά παζδζηά παναιφεζα, ιεηαβνάθδηακ ιε ζημπυ κα ακαηνέρμοκ 

ηονίανπα ζδεμθμβζηά ηαζ ημζκςκζηά ζηενευηοπα, πνμαάθθμκηαξ κέα ιδκφιαηα ζηα ιζηνά 

παζδζά, αθθά ηαζ πνυηοπα παναηηήνςκ ηαζ ζοιπενζθμνάξ, ηα μπμία κα ζοκάδμοκ ιε ηδκ 

ζδεμθμβία ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. ηα κεμηενζηά αθδβήιαηα ημ θακηαζηζηυ ηαζ 

πζμοιμνζζηζηυ ζημζπείμ θεζημονβεί απεθεοεενςηζηά, πνμηείκμκηαξ κέεξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

ιμκηέθα γςήξ.  

 

 

5.2.2.1 Μαληνπβάινπ, ., Η Οδνληνγιπθίδα πνπ έγηλε Ογδνληνγιπθίδα (2004) 

 

Σδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, ελαζηίαξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηάξ ημο, αζχκεζ ημ θοηάηζ ζημ 

εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ηδξ Μακημοαάθμο Ζ Οδμκημβθοθίδα πμο έβζκε 

Οβδμκημβθοθίδα935. Σμ αζαθίμ αοηυ ελεηάγεζ πμθθά απυ ηα ημζκςκζηά ηαζ θμβμηεπκζηά 

ζηενευηοπα ιε έκα ελαζνεηζηά εφθδπημ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ. Ζ αθήβδζδ ηζκείηαζ ζε 

δφμ ζδεμθμβζηά επίπεδα. Σμ έκα επίπεδμ είκαζ δ παποζανηία, ημ μπμίμ ηείκεζ κα εεςνείηαζ 

ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ ηαζ αθμνά ηονίςξ ηα κεανά άημια.936 Σμ άθθμ ζδεμθμβζηυ επίπεδμ 

                                                           
934

 Σμ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζηείιεκμ πμθφπθεονςκ 

πνμζεββίζεςκ. Ζ πμθοζδιία, δ πμθοζοθθεηηζηυηδηα ηαζ δ πμθοηνμπζηυηδηα πμο ημ δζαηνίκεζ, ημ 

ηαεζζηά ζηακυ κα ζοιποηκχκεζ πμθθά δεδμιέκα πνμξ ηνζηζηή ακάθοζδ ηαζ ζπμθζαζιυ, πανά ηδ 

ιζηνή ημο έηηαζδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ιανηονά ηδκ πμζμηζηή ελέθζλδ ημο είδμοξ.  
935

Μακημοαάθμο, ., (Κείι.), Δθεοεενίμο, Β. (Δζη.), Ζ Οδμκημβθοθίδα πμο έβζκε Οβδμκημβθοθίδα, 

Αεήκα: Παηάηδξ, 2004.   
936

 φιθςκα ιε ένεοκεξ δ Δθθάδα είκαζ δ δεφηενδ πχνα παβημζιίςξ ζε θαζκυιεκα παζδζηήξ 

παποζανηίαξ. Δλαζηίαξ αοημφ ημο θαζκμιέκμο ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ μνβακχκεζ εηζηναηείεξ 

εκδιένςζδξ ζε ζπμθεία ιέζα απυ πνμβνάιιαηα ημο ΔΤΕΖΝ.  

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Parents/ChildObesity.aspx 

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Parents/ChildObesity.aspx
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πναβιαηεφεηαζ γδηήιαηα δζαθμνεηζηυηδηαξ. Ζ θαίιανβδ Οδμκημβθοθίδα, πμο έβζκε 

Οβδμκημβθοθίδα, οπμζηαζζμπμζεί ζοιαμθζηά ημ δζαθμνεηζηυ «Άθθμ» ηαζ ημ 

ηαηαεθζπηζηυ ζοκαίζεδια πμο αζχκεζ ηάπμζμξ ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ ημο κα απμδεπηεί 

ημκ «Άθθμ» ημο εαοηυ ηαζ ημο ακέκηαπημο παναηηήνα ημο ακαθμνζηά ιε ηδ ημζκςκία πμο 

ημκ πθαζζζχκεζ. Έηζζ, δ Οβδμκημβθοθίδα επζζηέπηεηαζ άθθμοξ ήνςεξ, μζ μπμίμζ θένμοκ 

ζδεμθμβζηά ζηενευηοπα ηαζ ημοξ πνμζθένεζ ημ πθεμκάγμκ «β», ιε ζημπυ κα λακαανεί ημκ 

εαοηυ ηδξ, αθθά ηαζ μζ οπυθμζπμζ ήνςεξ απμδεπυιεκμζ ηδκ πνμζθμνά αοηή κα 

ιεηαηναπμφκ ζε ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ εηείκμ πμο οθίζηακηαζ ήδδ ηαζ κα πάρμοκ κα είκαζ 

ζηζβιαηζζιέκμζ. Έηζζ, ημ θίδζ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ βίδζ, ημ θοηάηζ-βθοηάηζ, δ ημονμφκα-

βμονμφκα, ηαζ μφης ηαεελήξ. Με ημ θεηηζηυ ηαζ θναζηζηυ πζμφιμν, πμο ηαηαζηεοάγεζ δ 

ζοββναθέαξ, ζφιθςκα ιε ημ παζπκίδζ «ηνοιιέκςκ θέλεςκ»,
937

 οπενααίκεζ εεηζηά ηα 

ζοκαζζεήιαηα εθίρδξ πμο ακαδφμκηαζ απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα γχα. 

Μέζς ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ θςκζιζηήξ ακηζηαηάζηαζδξ ή απάθδρδξ, ηα γχα δεκ αθθάγμοκ 

ιυκμ υκμια αθθά ηαζ ζδζυηδηα. Σα γςάηζα δε δέπμκηαζ ηδκ πνυηαζδ ηδξ 

Οβδμκημβθοθίδαξ, αηυιδ ηαζ ημ θοηάηζ, ημ μπμίμ ηθαίεζ απεθπζζιέκα βζαηί δεκ έπεζ 

θίθμοξ, «Όθμζ κμιίγμοκ πςξ εα ημοξ θάς ηαζ θεφβμοκ ιίθζα ιαηνζά»,938 αηυιδ ηαζ έηζζ δε 

δέπεηαζ κα αθθάλεζ βζαηί «..εβχ εέθς κα ιε αβαπάκε βζ‟ αοηυ πμο είιαζ ηαζ υπζ βζα ηάηζ πμο 

δεκ είιαζ».939 Αοηά ηα ιδκφιαηα μ ακαβκχζηδξ, ακ ηαζ ηζκμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ 

θακηαζίαξ, ηα ακαηέικεζ βεκζηεφμκηάξ ηα, ηα ακηζζημζπεί ιε αοηά ηδξ ημζκςκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηα πνδζζιμπμζεί ηνζηζηάνμκηαξ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. 

Ζ θφζδ εα ένεεζ απυ ημκ ζαηνυ, έκα δζαθμνεηζηυ ζαηνυ απυ ημοξ ζοκδεζζιέκμοξ 

αηνζαχξ βζαηί βζαηνεφεζ αοημφξ πμο δε δζέεεηακ ηαιία αοημεηηίιδζδ, ιεηαηνάπδηακ ζε 

ηάηζ δζαθμνεηζηυ ηαζ ηχνα ράπκμοκ κα ανμοκ ηδ παιέκδ ημοξ ηαοηυηδηα. Έηζζ δ 

Οβδμκημβθοθίδα έβζκε ηαζ πάθζ Οδμκημβθοθίδα βζαηί πήνε ημ πθεμκάγμκ «β» ηαζ μ ζαηνυξ 

έβζκε βζαηνυξ. «Γζαηί ηζ ζαηνυξ, ηζ βζαηνυξ».940 
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 αθ. ζπεηζηά, Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄., Αεήκα: Η.Μ. 

Πακαβζςηυπμοθμξ, 1999, ζ. 46. 

 
938

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ 

ελήξ, Μακημοαάθμο, ., 2004, ζ. 5.  
939

 .π., ζ. 6. 
940

 .π., ζ. 20.  
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5.2.2.2 Gouichoyx, R., Ο Πξάζηλνο Λύθνο, (2004) 

 

Σμ ίδζμ πνυαθδια ιε ηδκ Οβδμκημβθοθίδα, πμο ακαθφζαιε παναπάκς, ακηζιεηςπίγεζ 

ηαζ μ Ραμφθ, ζημ αζαθίμ Ο Πνάζζκμξ Λφημξ941 ημο Gouichoyx. Ο ηίηθμξ ζοκοθαίκεηαζ 

ιεηςκοιζηά ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο, ηαεχξ ακαπανίζηαηαζ ζε επίπεδμ 

(μπηζηήξ) οπενηονζμθελίαξ έκαξ ηαευθα πνάζζκμξ θφημξ. φιθςκα ιε ηδκ ακαβκςζηζηή 

ειπεζνία ηςκ παζδζχκ, απυ ηα παναπάκς ακαδφεηαζ αζοιααηυηδηα, εθυζμκ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ θφημξ ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ημ θφημ ηςκ ηθαζζζηχκ 

παναιοεζχκ. Οζ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο αζαθίμο, ελάπημοκ ηδ θακηαζία ηςκ 

ακαβκςζηχκ βζα ημ είδμξ ηδξ αθήβδζδξ πμο αημθμοεεί ηαζ εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή ημο 

θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο ημο ηαημφ θφημο, αθμφ έπεζ ήδδ απμιαηνοκεεί απυ ημ 

βκχνζια ανκδηζηυ ημο πνμθίθ.  

Ο Ραμφθ, μ μπμίμξ αζχκεζ αζζεήιαηα κηνμπήξ ηαζ ημζκςκζηήξ απαλίςζδξ ελαζηίαξ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηάξ ημο, οπμζηαζζμπμζεί ημ ιεζμκεηηζηυ άθθμ.942. Με αζηία ημκ απμηθεζζιυ 

ημο απυ ηδκ αβέθδ ηςκ θφηςκ, ελαζηίαξ ηδξ απμηθίκμοζαξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ, 

μδδβείηαζ ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ. Σμ ηείιεκμ οπμβναιιίγεζ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ηδκ 

πνμζπάεεζά ημο κα εκηαπεεί ζηδ ιζηνμημζκςκία ημο δάζμοξ ιέζα απυ ηθζιαημφιεκα 

αζηείεξ ιεηαιμνθχζεζξ.  

Ανπζηά, απεοεφκεηαζ ζε ηαηάζηδια νμφπςκ, υπμο δ εοβεκζηή πςθήηνζα ημο πνμηείκεζ: 

«Μήπςξ ηάηζ ζε πνάζζκμ….βζα κα ηαζνζάγεζ ιε ημ πνχια ημο πνμζχπμο ζαξ;».943 ημ 

ζδιείμ αοηυ δ πνυηαζδ ηδξ πςθήηνζαξ θεζημονβεί εζνςκζηά ηαευηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

οπενηονζμθελία ημο ακηζεέημο ιζαξ ηαηά ηα άθθα ιεηαθμνζηήξ θνάζδξ, πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πνμηεζιέκμο κα οπμδείλμοιε ζε ηάπμζμκ 

εοβεκζηά ιζα εκδοιαημθμβζηή επζθμβή πμο κα ακαδεζηκφεζ δζα ηδξ πνςιαηζηήξ ακηίεεζδξ 

ηδκ μιμνθζά ημο πνμζχπμο ημο. Σεθζηά, μ θφημξ κηφκεηαζ παηυημνθα ζηα βηνζ, «βηνζ 

ζημφθμ, βηνζ θυνιεξ, βηνζ αεθδηζηά….βηνζ ιάζηα».944 Σμ εζημκζζηζηυ απμηέθεζια ηδξ 

αιθίεζδξ παναπέιπεζ ζε ιαζηάνεια ηαεχξ ιμζάγεζ ιε θδζηή.945 Σμ ζοβηεηνζιέκμ 

θανζζηυ ζημζπείμ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά επζηοβπάκμκηαξ ηδ βεθμζμπμίδζή ημο, δ μπμία 

                                                           
941

 Gouichoyx, R., (Κείι.), Gaste, E., (Δζη.), Ο Πνάζζκμξ Λφημξ, (Le Loup Vert), Λεπίδα, ., 

(Μηθ.), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008 (Paris: Bayard Editions, 2004). 
942

 Πνεαεγάκμο, Β., Ηδεμθμβζηέξ δζαζηάζεζξ ημο «άθθμο» ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ», 

Αεήκα: Κέδνμξ 2007 
943

 Υςνίξ ζεθζδανίιεζζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ ελήξ, 

Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζ. 5. 
944

 .π., ζ. 7.  
945

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.2.2).1, ζ. 613. 
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εκηείκεηαζ απυ ηδκ απμηοπία ημο κα πείζεζ, δζυηζ πανέθεζρε ―κα κηφζεζ ηδκ μονά ημο". 

Πνυηεζηαζ βζα πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, δζυηζ δ πανάιεηνμξ αοηή ημκ ηαεζζηά ακηζηείιεκμ 

πθεφδξ απυ ημοξ βηνίγμοξ θφημοξ βζα θυβμοξ αθέθεζαξ. 

ηδ ζοκέπεζα, αάθεηαζ ιε ζηάπηδ ηαζ ημ απμηέθεζια είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδηζηυ, 

αθθά βζα ηαηή ημο ηφπδ ημκ λεπθέκεζ δ ανμπή.946 «Ο Ραμφθ είπε λακαβίκεζ πνάζζκμξ, πζμ 

πνάζζκμξ απυ πμηέ, πνάζζκμξ ζακ έκα ςναίμ πνάζζκμ ιήθμ ηάης απυ ηδ ανμπή».947 Ζ 

παναζηαηζηυηδηα βναθήξ ημο ηεζιέκμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πανμιμζάγεηαζ ιε 

πνάζζκμ ιήθμ, πενζβνάθεζ ηαε‘ οπεναμθή ημκ ηυκμ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ απυπνςζδξ948 ηδξ 

βμφκαξ ημο, δζαιμνθχκμκηαξ έκα ηςιζηυ απμηέθεζια πμο ζδιαζζμθμβζηά πνμηφπηεζ απυ 

ηδκ ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Γεδμιέκδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, μ 

παναηηήναξ πνμααίκεζ ζε ιζα ιυκζιδ επζθμβή πμο είκαζ δ ιπμβζά. Σμ επελδβδιαηζηυ 

ζπυθζμ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πανέκεεζδ ηαζ δζεοηνζκίγεζ ημ πνχια ηδξ ιπμβζάξ (βηνζ 

αζθαθχξ) θεζημονβεί πενζπαζπηζηά ηαζ εκζζπφεζ ηδκ ήδδ οπάνπμοζα πζμοιμνζζηζηή 

αηιυζθαζνα, δζυηζ ημκίγεζ εζνςκζηά ηδκ εζδμπμζυ δζαθμνά ημο Ραμφθ απυ ημοξ 

οπυθμζπμοξ θφημοξ. «Αθείθηδηε, παζαθείθηδηε, πέναζε ηάεε ζδιείμ, ιέπνζ πμο αάθηδηε 

μθυηθδνμξ: ζημ ηεθάθζ, ζηα αοηζά, ζηα πυδζα, αηυιδ ηαζ ζημκ πμπυ ημο».949 Πνυηεζηαζ βζα 

ηαιπμφ πζμφιμν. Σμ άημοζια θέλεςκ πμο πενζβνάθμοκ ζδιεία ημο ζχιαημξ ιε ηα μπμία 

πναβιαημπμζμφκηαζ μζ θοζζηέξ θεζημονβίεξ πνμηαθεί ελαζνεηζηή ζθανυηδηα ζηα ιζηνά 

παζδζά. Σμ βηνμηέζημ πζμφιμν ηδξ ζοκέπεζαξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ θφημξ άνπζζε κα 

πκίβεηαζ απυ ηζξ ακαεοιζάζεζξ ηδξ ιπμβζάξ δεκ απμζημπεί ζημ βέθζμ, πανυθμ πμο 

εζημκζζηζηά έπεζ ιεηαηναπεί ζε ηανζηαημφνα, αθθά ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ ημο ιζηνμφ ακαβκχζηδ. φιθςκα ιε ημ παναπάκς, ηαθείηαζ κα πνμαθδιαηζζηεί 

ακ πναβιαηζηά αλίγεζ ηάπμζμξ κα δζαηζκδοκεφζεζ ηδ γςή ημο, πνμηεζιέκμο κα είκαζ 

ανεζηυξ ηαζ απμδεηηυξ απυ ηδκ εηάζημηε ιζηνμημζκςκία πμο επζεοιεί κα ακήηεζ. Μέζς 

ηδξ ηεπκζηήξ αοηήξ ηα παζδζά ηαθμφκηαζ κα επακελεηάζμοκ υπζ ιυκμ ημ θμβμηεπκζηυ 

ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο, αθθά κα πνμαμφκ ηαζ ζε δζαδζηαζία αοημηνζηζηήξ. Ζ 

ζδεμθμβζηή εέζδ πμο θακεάκεζ ζηδκ αθήβδζδ είκαζ υηζ μπμζμζδήπμηε ηάης απυ 

ζοβηεηνζιέκα ενιδκεοηζηά ηαζ ημζκςκζηά πθαίζζα ιπμνεί κα εηθαιαάκεηαζ ςξ 

δζαθμνεηζηυξ. 

                                                           
946

 Σμ είδμξ αοηυ ηδξ ιεηαιθίεζδξ παναπέιπεζ ζημ αθεφνζ πμο πνδζζιμπμίδζε μ θφημξ ζημ 

παναιφεζ ηδξ «Καηζίηαξ ιε ηα Δπηά Καηζζηάηζα», πνμηεζιέκμο κα λεβεθάζεζ ηα ιζηνά ηαζ κα 

ημο ακμίλμοκ ηδκ πυνηα. 
947

 Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζ. 15.  
948

 Ο ηυκμξ, δ απυπνςζδ ηαζ δ έκηαζδ είκαζ ζφιθςκα ιε ημ Nodelman μζ ηνεζξ ηνυπμζ ιε ημοξ 

μπμίμοξ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηα πνχιαηα. Nodelman, P., 1988/2009, ζ. 113.    
949

 Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζ. 17. 
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Ζ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ απμηεθεί ιζα εοπάνζζηδ έηπθδλδ βζα ημκ ακαβκχζηδ, ηαεχξ 

ζηδκ ηνίζζιδ αοηή ζηζβιή βζα ηδ γςή ημο θφημο ειθακίγεηαζ έκαξ παναηηήναξ αμδευξ, 

ιζα ηαθή κενάζδα.950 Σμ ηείιεκμ ζαηζνίγεζ ημ ελςθμβζηυ αοηυ υκ, αθδβμφιεκμ, «Δοηοπχξ 

εηείκδ ηδκ χνα πενκμφζε απυ εηεί ιζα κενάζδα».951 Ζ ηαθή κενάζδα αθμφ ζχγεζ ημ θφημ 

ημκ νςηά ακ πνεζάγεηαζ ηάηζ άθθμ. Ο Ραμφθ πανά ηδκ πενζπέηεζα πμο αίςζε ζοκεπίγεζ κα 

επζεοιεί ηδκ αθθαβή ηδξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ. Αημθμφεςξ, θαιαάκμοκ πχνα μζ 

πνμζπάεεζεξ ιεηαιυνθςζδξ ημο θφημο, απυ ηζξ μπμίεξ πνμηφπηεζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν 

ελαζηίαξ ημο εναζζηεπκζζιμφ ηδξ κενάζδαξ, δ μπμία δεκ ηαημνεχκεζ κα θένεζ ημ 

επζεοιδηυ απμηέθεζια, ημ βηνζ. Ανπζηά, ημκ ιεηαηνέπεζ ζε ράνζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε 

πμοθί.952 Ζ κενάζδα ςξ ανπεηοπζηυ πνυζςπμ θεζημονβεί ςξ δζαηεζιεκζηυξ οπαζκζβιυξ ζηδ 

θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δζαεέηεζ οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ.953  ημ 

πθαίζζμ αοηυ, ημ αζηείμ δεκ πνμηφπηεζ απυ ημ θάεμξ απμηέθεζια ηδξ ιεηαιυνθςζδξ, 

αθθά ζοκίζηαηαζ ζηδκ αδοκαιία ηδξ κα ακηαπμηνζεεί επάλζα ηδξ θήιδξ ηδξ. ηδ 

ζοκέπεζα, ιζα κέα ακαηνμπή πμθθαπθαζζάγεζ ηδκ ήδδ οπάνπμοζα αηιυζθαζνα, δζυηζ 

θφεηαζ δ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεδηε ανπζηά, αθμφ ημ ηείιεκμ απμηαθφπηεζ ημ αίηζμ 

ζημ μπμίμ μθείθεηαζ δ ―δοζθεζημονβία‖ ηδξ. Ο θυβμξ είκαζ, υηζ ανίζηεηαζ ζημ 

πνμπηοπζαηυ ζηάδζμ, αηυιδ, ηςκ ζπμοδχκ ηδξ ηαζ δεκ έπεζ πάνεζ ημ δίπθςια.954 

Μάθζζηα, απμηαθφπηεζ ζημ Ραμφθ υηζ εα πνμηζιμφζε κα ήηακ πμνεφηνζα ζηδκ υπενα. Ο 

ακαβκχζηδξ ζοζπεηίγεζ ημ πανάθμβμ ζημζπείμ ημο ηεζιέκμο, ηυζμ ιε πνμδβμφιεκεξ 

ακαβκςζηζηέξ ημο ειπεζνίεξ υζμ ηαζ ιε ηδκ πναβιαηζηή ημο ειπεζνία απυ ηδ γςή ηαζ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ αζοιααηυηδηα ημο ηεζιέκμο.  

Ζ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα οπμαάθεζ ημ θφημ ζε επζπθέμκ αζηείεξ ιεηαιμνθχζεζξ, 

δεκ απμζημπεί ζηδκ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμφ ημο, δζυηζ αοηυ έπεζ ήδδ επζηεοπεεί απυ 

ηζξ πνμδβμφιεκεξ δμηζιαζίεξ. Αθθά, ζημπυ έπεζ ηδκ άνζδ ημο πμθςηζημφ πάζιαημξ 

ακάιεζα ζημοξ ηαθμφξ ηαζ ημοξ ηαημφξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πζμοιμνζζηζηή 

πανμοζία ηδξ κενάζδαξ, δ μπμία ζφιθςκα ιε ηδ ιαηναίςκδ θμβμηεπκζηή ηδξ πανάδμζδ 

οπμζηαζζμπμζεί έκα ζφκμθμ εεηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Ζ ηςιζηή δζαηεζιεκζηή πανμοζία 

                                                           
950

 φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ακάθοζδξ ημο Propp, δ κενάζδα είκαζ μ δςνδηήξ ηαζ ημ νααδάηζ ημ 

αμδεδηζηυ ακηζηείιεκμ ιε ημ μπμίμ πναβιαημπμζεί ηδξ ιεηαιμνθχζεζξ, ακαθένεζ δ Νημφθζα, Α., 

Σμ Παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ ζηζξ Δθθδκζηέξ ηαζ Ξέκεξ Παναθθαβέξ: Πνμεηηάζεζξ 

Παζδαβςβζηέξ, Λαμβναθζηέξ – Ακενςπμθμβζηέξ, Φοπακαθοηζηέξ ηαζ άθθεξ, Γζδαηημνζηή Γζαηνζαή, 

Δεκζηυ ηαζ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ: 2008, ζ. 158, οπμζ. 255.  
951

 Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζ. 19.  
952

 Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζζ. 21, 23. 
953

 Οζ πζμ δδιμθζθείξ ίζςξ πενζπηχζεζξ κενάζδςκ, είκαζ αοηχκ απυ ηα παναιφεζα ημο Πζκυηζμ ηαζ 

ηδξ ηαπημπμφηαξ.  
954

 Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζ. 25. 
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ηδξ, πανςδεί ημ ζηενευηοπμ αοηυ ηαζ αοημπανςδείηαζ ιέζα απυ ηδκ αηφνςζδ ηδξ ίδζαξ 

ηδξ οπυζηαζδξ, υπζ ηυζμ ιε ηζξ απμηοπδιέκεξ ιεηαιμνθχζεζξ υζμ ιε ηδκ ακαββεθία ηδξ 

πνμηίιδζήξ ηδξ ζημ πμνυ. Ζ πανμφζα ακαηνμπή εκέπεζ ηαζ άθθδ ιζα ζδεμθμβζηή 

ζοκζζηαιέκδ, αοηή ημο βοκαζηείμο θφθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ κενάζδα παφεζ κα 

εηπνμζςπεί ημ «αλζμγήθεοημ» πνυηοπμ εδθοηυηδηαξ.955 Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ημ 

ηείιεκμ ανίζηεηαζ ζε εζνςκζηή ακηίζηζλδ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ, ηαεχξ ζηδ θεηηζηή 

ηνμπζηυηδηα ζηζαβναθείηαζ ημ ακαηνεπηζηυ ηδξ πνμθίθ, εκχ ζηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα 

ακαηοηθχκεηαζ ημ «βκςζηυ ηθζζέ ηδξ βθοηζάξ λακεζάξ»,956 πμο μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ ημο 

ζηζξ Barbie ηδξ Disney. Ζ ζδεμθμβζηή ημιή πμο επζηοβπάκεζ ηδκ ελίζςζδ ηςκ δφμ 

πνμζχπςκ, οθίζηαηαζ ζημ ημζκυ ζδιείμ ζφβηθζζδξ πμο είκαζ δ απυηθζζή ημοξ απυ ηα 

ζοιααηά πθαίζζα ―επαββεθιαηζηχκ‖ πνμηζιήζεςκ βζα ηδ ιεκ κενάζδα ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ 

ειθάκζζδξ βζα ημκ δε θφημ, ζφιθςκα ιε ημ ζηενεμηοπζηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ 

ημοξ πμο δζαβνάθεηαζ απυ ημ παναιφεζ.  

Με ηδκ παναπάκς ζηναηδβζηή επζηοβπάκεηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή απμδμπή ημο Ραμφθ 

απυ ημκ ακαβκχζηδ. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδκ επζθμβή ηθεζζίιαημξ μ ζοββναθέαξ δεκ 

επζθέβεζ ιία ακηίζημζπδ απμηαηάζηαζδ ημο θφημο ζημ παναιοεζαηυ ζφιπακ δ μπμία εα 

επέθεεζ ιέζα απυ ηδκ έκηαλή ημο ζηδκ αβέθδ ηςκ θφηςκ, αθθά εηείκμξ απμθαζίγεζ κα 

πμνεοηεί ιυκμξ ημο. Ο Ραμφθ, ιέζα απυ ηζξ δμηζιαζίεξ ζηζξ μπμίεξ οπέααθε ημκ εαοηυ 

ημο μδδβείηαζ ζηδκ ςνίιακζδ ηαζ ζηδκ απμδμπή ημο εαοημφ ημο. Απυ ηδ ζφβηνμοζδ ιε 

ημκ εαοηυ ημο οπενκζηά ημοξ θυαμοξ ημο ηαζ ιεηαπδδά ζηδ ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ημζκςκία, 

ηαηά ηδκ μπμία απμθαζίγεζ κα ιείκεζ απανάθθαηημξ ηαζ ζε έκδεζλδ ακςηενυηδηαξ πενκά 

πενζπαζπηζηά ιπνμζηά απυ ημοξ βηνίγμοξ θφημοξ θέβμκηαξ: «Ναζ, είιαζ πνάζζκμξ, ηζ κα 

ηάκμοιε;».957 Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, μ ακαβκχζηδξ πνμεηηείκεζ ανιμκζηά ημοξ παναπάκς 

ζοιαμθζζιμφξ ηαζ δζδάζηεηαζ έιιεζα υηζ μ «ηαηυξ», μ «Άθθμξ» ηαημζηεί ιέζα ημο, υηζ 

δεκ ςθεθεί κα ηαιμοθθάνεζ ημοξ θυαμοξ ηαζ ηα πάεδ ημο ελμνίγμκηαξ ημκ «Άθθμ» ημο 

εαοηυ, αθθά κα επζδζχηεζ κα ζοιθζθζχκεηαζ ηαζ κα ζοιαζχκεζ ιε ημκ «ηαθυ» ημο εαοηυ.  

Ο «Πνάζζκμξ θφημξ» ημο Gouichoyx, μδδβείηαζ ζηδκ οπένααζδ πςνίξ ηδ αμήεεζα ημο 

ιαβζημφ ιέζμο ηαζ πνμααίκεζ ζε ιία πνάλδ δνςζζιμφ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηναημφζεξ 

                                                           
955

 Ζ Κακαηζμφθδ ακαθένεζ υηζ μζ κενάζδεξ ζηζξ θασηέξ παναδυζεζξ ακάβμκηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ 

«ζε αλζμγήθεοηα αθθά ακηζνεαθζζηζηά, πνυηοπα ιζαξ οπμηοπχδμοξ ή ακφπανηηδξ βοκαζηείαξ 

πεζναθέηδζδξ, εκχ βζα ημοξ άκδνεξ ζε πμθοπυεδηα ενςηζηά ζφιαμθα, ιμζναίεξ βοκαίηεξ, άλζεξ κα 

ηαηαηηδεμφκ ελίζμο βζα ηδκ ςναζυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ ακοπυηαηηδ εέθδζή ημοξ». Κακαηζμφθδ, Μ., 

Πνυζςπα Γοκαζηχκ ζε Παζδζηά Λμβμηεπκήιαηα: Όρεζξ ηαζ Απυρεζξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1996, ζ. 

182.     
956

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, ζζ. 94-95 
957

 Gouichoyx, R., 2004, υ.π., ζ. 29.  
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ζοκεήηεξ. Ο δνςζζιυξ ημο958 ακάβεηαζ ζηδκ ζηακυηδηά ημο κα επζηναηήζεζ ηςκ πμθθχκ, 

οπεναζπζγυιεκμξ ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο ηαζ εηπνμζςπχκηαξ ηδκ δεζηή ημο άνκδζδ κα 

εκηαπεεί ζε ιζα μιάδα «θφηςκ» ιε πνμτπμεέζεζξ.  

 

 

5.2.2.3 Παπαδνπνύινπ, Α., Ο Λύθνο πνπ δελ Ήζειε λα είλαη πηα Καθόο, (2006) 

 

Σμ παζδζηυ αζαθίμ ηδξ Αββεθζηήξ Παπαδμπμφθμο Ο Λφημξ πμο δεκ Ήεεθε κα είκαζ πζα 

Καηυξ,959 απμηεθεί έκα πζμοιμνζζηζηυ ιζηνμαθήβδια ιε ανηεηά ειθακή ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ κεμηενζηυηδηαξ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ αθήβδζδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ 

εειαημθμβίαξ ημο επζδζχηεηαζ κα ακαηναπεί ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ 

θφημο, ηαεχξ πναβιαηεφεηαζ ηδκ επζεοιία ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο κα 

απμηαηαζηήζεζ ηδ θήιδ ημο.  

Ο ηίηθμξ είκαζ εκδεζηηζηυξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ, δζυηζ ζοκμρίγεζ ηδκ 

ζδεμθμβζηή εέζδ βφνς απυ ηδκ μπμία ζημπεφεζ κα πνμαθδιαηίζεζ. ε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ, μ θφημξ ακαπανίζηαηαζ κα οπμβνάθεζ αοηυβναθα ζε ιζηνά παζδζά, ιία 

πθδνμθμνία πμο ηεκηνίγεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ επζθοθάζζεζ 

βζα εηείκμκ δ  ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. Δζδζηυηενα, βζα ηδκ εζηυκα ηςκ παναηηήνςκ, μζ 

οπενζζπφμοζεξ ζδζυηδηεξ είκαζ αοηέξ ηςκ βναιιχκ πμο δζαβνάθμοκ ημ πενίβναιια ηςκ 

πνμζχπςκ ημο ελχθοθθμο, επζηνέπμκηαξ κα παναηδνήζμοιε ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία 

ηαζ πμνεία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζφιααζδξ ιε ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο απεζημκζγυιεκμο 

απμηεθέζιαημξ. Σμ θεοηυ θυκημ πμο ηαηαθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ζεθίδαξ, 

ημκίγεζ ηζξ θζβμφνεξ πμο εζημκμβναθμφκηαζ πανάβμκηαξ πνςιαηζηέξ ακηζεέζεζξ πμο 

ακαδεζηκφμοκ ηδκ πθαζηυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ πνμζχπςκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ζφιααζδ επδνεάγεζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο αζαθίμο πμο ηδκ οζμεεηεί ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ πθδνμθμνία ημο θεζημονβζημφ παναηείιεκμο, υπμο δζεοηνζκίγεηαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ζηίηζα, ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ. Σα ηανημοκίζηζηα ζπέδζα 

παναπέιπμοκ ζημκ παζδζηυ ηνυπμ γςβναθζηήξ, ηαεχξ δ ζπδιαημπμίδζδ ηςκ μπηζηχκ 

ζοιαυθςκ είκαζ απθή πςνίξ ζφκεεηα ζημζπεία ηεπκμηνμπίαξ, εκχ ζδιεζχκεηαζ έθθεζρδ 

                                                           
958

 «Ήνςεξ ηαζ Ζνςζζιυξ» ζημ Γαανζδθίδμο, ., Σμ Παζδί ηαζ μ Έθδαμξ ζηα ένβα Beatrice 

Solinas Donghi, Bianca Pitzorno,Marcello Argilli ηαζ Angerlo Petrosin, Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, 

Α.Π.Θ., Θεξ/κίηδ: Φζθμζμθζηή πμθή, Σιήια Ηηαθζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Φζθμθμβίαξ, 2002, ζζ. 170-

176.   
959

 Παπαδμπμφθμο, Α., (Κείι.), Μδηνυπμοθμξ, Κ., (ηίηζα), Ο Λφημξ πμο δεκ Ήεεθε κα είκαζ πζα 

Καηυξ, Αεήκα: Φενεκίηδξ, 2006.  
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θοζζηήξ ανιμκίαξ ιεηαλφ ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηςκ νεαθζζηζηχκ μιμθυβςκ ημοξ. Ζ εζηυκα 

ημο θφημο, θεζημονβεί ςξ μπηζηυξ οπαζκζβιυξ ζηζξ ηθαζζζηέξ ζζημνίεξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

μπμίεξ δ βεθμζμβναθζηή απυδμζδ ημο θφημο, πανυηζ δζαηδνεί ηδ ζηενευηοπδ ζφκδεζδ ημο 

ιαφνμο πνχιαημξ ιαγί ημο, αδοκαηεί κα ειπκεφζεζ ηνυιμ. Ζ παναιυνθςζδ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο θφημο πνμηαθεί ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο ηαζ 

απμηεθεί ιζα πανάιεηνμ πμο ζοκζζηά ηδκ ηςιζηή ημο πθεονά, υπμο ζφιθςκα ιε ηδκ 

μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ πμο επζπεζνείηαζ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ηανζηαημφνα. 

Γονίγμκηαξ ζεθίδα μ ακαβκχζηδξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ιζα έηπθδλδ ακαθμνζηά  

ιε ηζξ πνμζδμηίεξ πμο δζαιμνθχεδηακ απυ ημ ελχθοθθμ ημο αζαθίμο, ηαεχξ δζαπζζηχκεζ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ακάβκςζια ιε αζπνυιαονδ εζημκμβνάθδζδ.960 Ζ ηεπκζηή αοηή 

επζηνέπεζ κα παναηδνήζμοιε ιε εοημθία ηα βναθζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζπεδίςκ, εκχ 

θεζημονβεί ςξ έιιεζμ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ αθμφ ακαδεζηκφεζ ηδ πάνηζκδ ηαηαζηεοή 

ηςκ πνμζχπςκ, ηα μπμία ζηενμφκηαζ αάεμοξ ηαζ  ζοκοθαίκμκηαζ ςξ άροπα ακηζηείιεκα 

πμο πνεζάγμκηαζ ηδκ πανέιααζδ ημο ηαθθζηέπκδ πνμηεζιέκμο κα γςκηακέρμοκ. Ο θφημξ, 

εκχ ζημ ελχθοθθμ εζημκμβναθείηαζ ζε υνεζα ζηάζδ ιζιμφιεκμξ ηδκ ακενχπζκδ 

ζοιπενζθμνά, ζηδ ζηδκή αοηή ακαπανίζηαηαζ ςξ ηεηνάπμδμ γχμ παθζκδνμιχκηαξ ζηδκ 

πνςηυβμκδ θφζδ ημο.  

Δλεηάγμκηαξ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ηεζιεκζηή ηαζ ηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα, ηνίκμοιε 

υηζ δ αζπνυιαονδ απυδμζδ οπμζηάπηεζ εζνςκζηά ηα θεβυιεκα ημο ηεζιέκμο. Με ιμνθή 

πθάβζμο εζςηενζημφ ιμκυθμβμο, μ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα παναημθμοεήζεζ ηζξ 

ζηέρεζξ ηαζ ηα δζθήιιαηα δεζηήξ θφζεςξ πμο ηαθείηαζ κα επζθφζεζ μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ 

ιέζα απυ ηδ ζφβηνμοζδ ιε ημκ εαοηυ ημο ζε ζπέζδ ιε ηδ δφζημθδ απυθαζή ημο κα 

ιεηαιμνθςεεί, δζυηζ «ε αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο άθθςζηε είπε ααζζζηεί υθδ δ ηανζένα 

ημο».961 ημ ζδιείμ αοηυ πνμηαθείηαζ δ δζαηεζιεκζηή ζφκδεζδ ιε ηα αθεηδνζαηά ένβα 

ζηα μπμία μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ ημο ημ ανκδηζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο ιε ζημπυ 

κα πανςδήζεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακηζθήρεζξ. Ζ ζηδκή ηαείζηαηαζ ηςιζηή, δζυηζ 

ζοζπεηίγμκηαξ ηδκ παναπάκς πθδνμθμνία (ηανζένα) ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ 

ακαδφεηαζ αζοιααηυηδηα, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίθαζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

αιθζζφκδεζδ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ιε αοηή ηςκ γχςκ. Δπίζδξ, 

                                                           
960

 Ο Nodelman ακαθένεζ υηζ αζαθία ιε  αζπνυιαονδ εζημκμβνάθδζδ ζοπκά επζγδημφκ «εζδζηή 

ακηαπυηνζζδ απυ ημ αηνμαηήνζυ ημοξ». Πνμζεέηεζ υηζ μζ εζημκμβνάθμζ πμο μζηεζμπμζμφκηαζ αοηή 

ηδ ζφιααζδ, «ζε έκα ιέζμ πμο παναηηδνίγεηαζ βζα ηδ πνήζδ ημο πνχιαημξ, ζοπκά εέθμοκ κα 

πενάζμοκ πανυιμζα ιδκφιαηα». Nodelman, P., 1988/2009, ζζ. 115-116.   
961

 Με ανίειδζδ ημο αζαθίμο. ημ ελήξ, Παπαδμπμφθμο, Α., 2006, υ.π., ζ. 6. 
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οπμβναιιίγεηαζ εζνςκζηά ημ ζηενευηοπμ ηςκ ανκδηζηχκ ημο ζδζμηήηςκ, ζημ μπμίμ, 

ςζηυζμ, μθείθεζ ηδκ επζαίςζή ημο ζημ πνυκμ.   

ηδ ζοκέπεζα, ημ ηείιεκμ απμηαθφπηεζ ηα αίηζα ηδξ ιεηαζηνμθήξ, ζοβηεηνζιέκα ηδκ 

ημζκςκζηή πενζεςνζμπμίδζδ πμο οθίζηαηαζ μ ―ηαηυξ θφημξ‖, «Κάεε θμνά πμο πήβαζκε 

ιέπνζ ημ πενίπηενμ, μ πενζπηενάξ ημκ ημζημφζε ιε ηαποπμρία. Κάεε θμνά πμο πήβαζκε 

ηζκδιαημβνάθμ ηακείξ δεκ ήεεθε κα ηάηζεζ δίπθα ημο. Αθθά ημ πεζνυηενμ ήηακ αοηυ: Κάεε 

θμνά πμο πθδζίαγε ηάπμζμ παζδάηζ ζημ δνυιμ, εηείκμ έααγε ηζξ θςκέξ ηαζ έηνεπε κα 

ηνοθηεί ζηα θμοζηάκζα ηδξ ιαιάξ ημο». Ζ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή 

βςκία ημο θφημο, πνμηαθεί ημκ ακαβκχζηδ κα ηαοηζζηεί ιαγί ημο ηαζ κα δζαηνίκεζ 

εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ, εκχ δ αθήβδζδ ιεηαηζκείηαζ ζδεμθμβζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

παναδμζζαηή πνμμπηζηή ηαζ ακαδεζηκφεζ ιέζα απυ ηδ δνάζδ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημο 

παναηηήνα, ηζξ δοκαηυηδηεξ αθθαβήξ ηαεμνζζιέκςκ ηαζ μνζμεεηδιέκςκ απυ πνυκζα 

δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. Δπίζδξ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα βυκζιδ ζφγεολδ θακηαζηζηχκ 

ηαζ νεαθζζηζηχκ ζημζπείςκ, ηαεχξ μ θφημξ οζμεεηεί μκημθμβζηά ζημζπεία ζφιθςκα ιε ηα 

μπμία δ γςή ημο ζοκεπίγεηαζ ιε ημ πέναξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ δζαεέηεζ ηανζένα ακάθμβδ 

εκυξ δεμπμζμφ.    

Ζ θεζημονβία ηδξ αζπνυιαονδξ εζημκμβνάθδζδξ δζαθαίκεηαζ πθέμκ πςξ 

οπμζηαζζμπμζεί ιία ζοιαμθζηή θεζημονβία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πανςδείηαζ δ δζπμθζηή 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζε άζπνμ-ιαφνμ, ηαθυ-ηαηυ ηαζ επζγδηά ιζα εζδζηή ακηαπυηνζζδ απυ 

ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνμαάθθεζ επζηαηηζηά δ ακάβηδ απμδμπήξ 

μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ εηενυηδηαξ. Ζ ιμνθή ημο βναπημφ ηεζιέκμο εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ 

μπηζηή δζάζηαζδ ηςκ θέλεςκ ηαζ ιε εκαθθαβέξ ζημ είδμξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ 

βναιιαημζεζνάξ πμθθαπθαζζάγεηαζ δ επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα παζβκζχδεξ απμηέθεζια. οβηεηνζιέκα, ημ είδμξ βναθήξ ιζιείηαζ 

ηδ πεζνυβναθδ ή ημ Comic Sans MS. Ζ εζημκμβνάθδζδ απμηηά δζαζηάζεζξ πανάθθδθδξ 

ζζημνίαξ, ηαεχξ ζηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα έπμοκ εκηαπεεί ηεζιεκζηά απμζπάζιαηα ιε 

ηεθαθαία βνάιιαηα ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζηυκα είκαζ ανηεηά ακηζπνμζςπεοηζηά ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ.  

ηδκ πμνεία ημο ηεζιέκμο, ακαδφεηαζ ιζα αζοιααηυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

παναδμζζαηή κυνια, ηαεχξ μ πνςηαβςκζζηήξ πνμααίκεζ ζε απνυζιεκεξ επζθμβέξ. 

Ανπζηά, ελμιμθμβείηαζ ηδκ αβάπδ ημο βζα ηα ιζηνά παζδζά, ζηδ ζοκέπεζα εκδιενχκεζ ημκ 

«αηγέκηδ» ημο, «πμο ημο έανζζηε υθμοξ αοημφξ ημοξ νυθμοξ ημο ηαημφ ζηα παναιφεζα […] 

υηζ δεκ ήεεθε κα είκαζ πζα ηαηυξ» ηαζ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο δζηδβυνμο ημο ηαζ ιε 

ηδκ πανμοζία δδιμζζμβνάθςκ ακαημζκχκεζ ηδκ επζεοιία ημο κα λακαβναθημφκ ηα 
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παναιφεζα ζημ πθαίζζμ απμηαηάζηαζδξ ημο ηαημφ ημο πνμθίθ. Σμ ηςιζηυ ημο 

παναηηήνα θφημο, ζοκίζηαηαζ ζηδκ πενζδζάααζδ ακάιεζα ζηα αθδβδιαηζηά επίπεδα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ θφημξ δναπεηεφεζ απυ ημ οπμ-δζδβδηζηυ επίπεδμ ηςκ ηθαζζζηχκ 

παναιοεζχκ ηαζ ιεηαπδδά ζημ δζδβδηζηυ επίπεδμ ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ, υπμο ιε ηδ 

δνάζδ ηαζ ηα θυβζα ημο πανςδεί ηα αθεηδνζαηά ηείιεκα ηαζ θυβς αοημακαθμνζηυηδηαξ 

αηονχκεζ ηδκ οπυζηαζή ημο, ηαεχξ αοημπνμζδζμνίγεηαζ ςξ δεμπμζυξ οπμκμιεφμκηαξ 

ηαοηυπνμκα ηδκ αθήεεζα ηςκ παναιοεζχκ ζοζπεηίγμκηάξ ηα ιε ηαζκίεξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ 

εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ δ αθήβδζδ δ ζδεμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ πμο 

θακεάκεζ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, αθμνά ζηδκ μζηεζμπμίδζδ ηδξ άπμρδξ πςξ μ θφημξ 

πμο οπμδφεηαζ ημ νυθμ ημο ηαημφ, δεκ είκαζ ―πναβιαηζηά‖ ηαηυξ. Ζ ηεπκζηή αοηή ζημπυ 

έπεζ κα πνμηαθέζεζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ακαβκςζηχκ ιε ζημπυ κα μδδβδεμφκ ζηδ 

δζάηνζζδ ηςκ ηαηχκ πνάλεςκ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηςκ νεαθζζηζηά ηαηχκ 

πνάλεςκ ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ.   

Έηζζ, θμζπυκ, μ θφημξ δδθχκεζ πενίηνακα ηδκ αβακάηηδζή ημο, «Γε εέθς κα είιαζ πζα 

ηαηυξ. Φηάκεζ!»,962 ηαζ απαζηεί κα λακαβναθημφκ ηα παναιφεζα. Δφθμβα μζ 

δδιμζζμβνάθμζ εέημοκ ημ ενχηδια, «Με ζοβπςνείηε, αθθά ηζ εα βίκεζ ιε ηα παναιφεζα 

πμο ζαξ έπμοκ ήδδ ιέζα;».963 Ζ ενχηδζδ πμο ηίεεηαζ ζημ θφημ, ζημπεφεζ άιεζα ζημ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ιζαξ ιυκζιδξ αθθαβήξ 

ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ ηαζ ηδκ ζδέα κα εηθείρεζ απυ αοηά δ πανμοζία ημο «ηαημφ 

θφημο». Απυ ηα παναπάκς, ακαδφεηαζ ιζα αζοιααηυηδηα, δζυηζ δ πθδνμθμνία αοηή 

ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηδ βκχζδ πμο έπμοκ ήδδ οπυρδ ημοξ ηα παζδζά απυ 

πνμδβμφιεκεξ ακαβκςζηζηέξ ειπεζνίεξ πανάβμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν, πμο μθείθεηαζ 

ζηδ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ ηςκ παναιοεζχκ. ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ παναημθμοεμφιε 

ηα παναιφεζα ιε πνςηαβςκζζηή ημκ «ηαηυ θφημ» κα λακαβνάθμκηαζ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

δφμ εη ηςκ «δδιμθζθέζηενςκ», ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ,964 ηδξ «Κμηηζκμζημοθίηζαξ» ηαζ 

«Σςκ Σνζχκ Γμονμοκζχκ». Ζ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ είκαζ ζδζαίηενα ειθακήξ ζημ ζδιείμ αοηυ, ηαεχξ ηα δζδβδηζηά επίπεδα 

αθθδθμζοιπθέημκηαζ ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ αθήβδζδ ζε ιζα ροπαβςβζηή δζαδζηαζία. Ο 

θφημξ ημο παναιοεζμφ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα δναπεηεφζεζ απυ ηζξ μκημθμβζηέξ ημο 

δεζιεφζεζξ παναιέκεζ εβηθςαζζιέκμξ ζηδ πάνηζκδ οπυζηαζή ημο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή πμο επζηνέπεζ ηδ δζαιεζζηή πενζδζάααζδ ηςκ δνχςκ ιεηαλφ 

                                                           
962

 Παπαδμπμφθμο, Α., 2006, υ.π., ζζ. 16-17.  
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 .π., ζζ. 18-19.  
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 .π., ζ. 22. 
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ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ ένβςκ, δίδμκηαξ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ οπένααζδξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

ημοξ οπυζηαζδξ αθθά θυβς αοημακαθμνζηυηδηαξ κα παναιέκμοκ δέζιζμζ ηδξ ηεζιεκζηήξ 

ημοξ θφζδξ. ε ιζα ελςηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ επμπή 

πμο βνάθεηαζ ημ ακάβκςζια, δ ζδεμθμβία πμο εββνάθεηαζ ακηακαηθά ηδ ζοββναθζηή 

ηάζδ ηδξ επμπήξ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ δζαζηεοέξ, ιεηαβναθέξ ηαζ επακαθδβήζεζξ 

βκςζηχκ παναιοεζχκ πμο ηαηαηθφγμοκ ημ ειπυνζμ αζαθίςκ, αθθά ηονίςξ οπμβναιιίγεζ 

ημ ζδεμθμβζηυ ηίκδια ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ηαζ ηςκ επζννμχκ ημο ζηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία.965          

φιθςκα ιε ηδκ απμηάθορδ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα, πνυηεζηαζ βζα έκα 

πνυζςπμ πμο θθενηάνεζ ιε ηα υνζα ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, δίδμκηαξ 

ηδκ εκηφπςζδ πςξ μδδβείηαζ ζε ιζα δζαθμνεηζηή μκημθμβζηή δζάζηαζδ ,ηδ νεαθζζηζηή, δ 

μπμία αηονχκεηαζ ζηδκ πμνεία ηαεχξ δζαπζζηχκεηαζ υηζ εα είκαζ πάκημηε ημ 

ιοεμπθαζηζηυ πνυζςπμ, ιζαξ θακηαζηζηήξ ζζημνίαξ. Ο πνςηαβςκζζηήξ θφημξ ζφιθςκα 

ιε ηζξ πνάλεζξ ημο ηαηαθήβεζ ςξ μ ήνςαξ ημο παναιοεζμφ ηαζ μ δδιζμονβυξ ηδξ 

αθήβδζδξ. Χξ απμηέθεζια ηδξ ίδζαξ ιεηαιοεμπθαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζε έκα παζπκίδζ 

ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ, μ θφημξ ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα δφμ 

μκημθμβζηχκ δζαζηάζεςκ ημο δδιζμονβμφ ηαζ ημο δδιζμονβήιαημξ. Ζ θφζδ ημο 

παναδυλμο αθθά υπζ ηδξ αθήβδζδξ, εα έθεεζ ςξ απάκηδζδ απυ ηα ιζηνά παζδζά, ημοξ 

οπμηζεέιεκμοξ ακαβκχζηεξ, βζα ημοξ μπμίμοξ πνμμνίγμκηαζ μζ ιεηαβναθέξ ηςκ 

παναιοεζχκ ιε πνςηαβςκζζηή ημκ «ηαθυ θφημ». ημ ζδιείμ αοηυ δζαθαίκεηαζ δ πνυεεζδ 

ημο ζοββναθέα κα εββνάρεζ ημκ παζδζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, ηαεχξ μζ κεανμί ακαβκχζηεξ 

δζαδδθχκμοκ ζε έκδεζλδ ηδξ πθήλδξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαηνμπή ηςκ ηθαζζζηχκ 

παναιοεζχκ.966 Ζ έηααζδ αοηή θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ απμηεθεί ιζα ακαπάκηεπδ 

ελέθζλδ βζα ημοξ πναβιαηζημφξ ακαβκχζηεξ.  

                                                           
965

 Γζα ηζξ ακηζθήρεζξ, ηζξ δνάζεζξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ηαζ ηδκ επζννμή ημο ζηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία, αθ. εκδεζηηζηά Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ, 

Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, ζζ. 201-219. Πανυθμ πμο ημ παναπάκς ηίκδια θεζημφνβδζε 

αθοπκζζηζηά ηαζ επδνέαζε ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηυζμ ζηδ ιμνθή υζμ ηαζ ζημ πενζεπυιεκυ 

ηδξ, θμβμηνίεδηε ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζδεμθμβζηή πεζναβχβδζδ ηαζ ηζξ δζδαηηζηέξ παναζκέζεζξ πμο 

θακεάκεζ. Βθ. ζπεηζηά  Καναηίηζζμξ, Α., Γνμφβηα, Κ., Κςηυπμοθμξ, Σ., «Ηζημνζηέξ Γζαδνμιέξ 

ηαζ Ηδεμθμβζηέξ Απμηοπχζεζξ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία», ζηα Πναηηζηά ημο 1μο Γζεεκμφξ Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, «Λασηυξ Πμθζηζζιυξ 

ηαζ Δηπαίδεοζδ», 2006, ζ. 1. 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf.   

Ζ Γαανζδθίδμο ακαθένεηαζ ζηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ επζννμήξ ηςκ παναπάκς ζδεμθμβζηχκ 

ζοκζζηςζχκ, ςζηυζμ δ ίδζα επζζδιαίκεζ υηζ ημ γήηδια ηςκ ακαηνμπχκ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία 

ηείκεζ κα πνμζθάαεζ ζηενεμηοπζηέξ δζαζηάζεζξ. Γαανζδθίδμο, ., 2008, ζ. 71.   
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 Παπαδμπμφθμο, Α., 2006, υ.π., ζζ. 28-35.  
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Χζηυζμ, δ ιεβαθφηενδ ακαηνμπή ζοκηεθείηαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο, 

υπμο ιζα έηπθδλδ επζθοθάζζεηαζ βζα ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ-εεαηή. Ο αθδβδηήξ ζε 

άιεζδ πνμζθχκδζδ ζε πνχημ πνυζςπμ απαζηεί επζηαηηζηά ηδκ ειπθμηή ημο παζδζμφ, 

ηαεχξ βνάθεηαζ «Κζ έηζζ, ιζα ςναία διένα, ιζα ακηζπνμζςπία παζδζχκ ιε ανπδβυ ΔΔΝΑ 

(καζ, εζέκα βζαηί ζμο θαίκεηαζ πενίενβμ;)».967 Ζ ηεπκζηή αοηή θακεάκεζ ιζα παζβκζχδδ 

δζάζηαζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ακαβκχζηδξ απμααίκεζ ζε ζοκ-δδιζμονβυ ηδξ 

αθήβδζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμηνμπή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, «κα γςβναθίζεζ ημκ 

εαοηυ ημο ή κα ημθθήζεζ ιζα θςημβναθία ημο»,968 ζοκοθαίκεηαζ ςξ ιέθμξ ημο 

ιοεμπθαζηζημφ ζφιπακημξ. Απυ ηα παναπάκς μ ακαβκχζηδξ ιεηέπεζ ζε δφμ μκημθμβζηά 

επίπεδα, ζφιθςκα ιε ηα μπμία ακάβεηαζ ζε ζοιπνςηαβςκζζηήξ ηαζ πνήζηδξ ημο αζαθίμο. 

Ζ απμοζία πνχιαημξ, θμζπυκ, απυ ηζξ εζηυκεξ απμδεζηκφεηαζ υηζ θένεζ ηυζμ νοειζζηζηή 

υζμ ηαζ αθδβδιαηζηή θεζημονβία, ηαεχξ ηαηαδεζηκφεηαζ υηζ απμηεθεί ιζα αζπνυιαονδ 

επζθάκεζα πμο ακαγδηά έκα ακαβκχζηδ πμο εα ηδ πνςιαηίζεζ. Ζ ζφιααζδ ηςκ 

αζπνυιαονςκ ζηίηζςκ ηείκεζ κα παβζςεεί ζε ζπέζδ ιε ημ πέναξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ βζα ημ 

θυβμ αοηυ δ ζοβηεηνζιέκδ ελέθζλδ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ δζαηανάζζεηαζ δ 

κυνια ηδξ αθήβδζδξ ηαεμδδβχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιζα ιδ ζοιααηζηή πμνεία 

ακάβκςζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαιεκυιεκδ ιέπνζ πνυηζκμξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ πνμηαθεί ηδκ 

επακενιδκεία ημο ζοκυθμο ηδξ αθήβδζδξ.969 ημ ζδιείμ αοηυ ανζζηυιαζηε ακηζιέηςπμζ 

ιε ιζα ηεπκζηή ιεηαιοεμπθαζηζηήξ ηάλεςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ακαβκχζηδξ δζαεέηεζ 

ημ δζηαίςια πανέιααζδξ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ. Ζ ηαηάνβδζδ ηςκ μνίςκ ακάιεζα 

ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ ημ δδιζμονβυ πνμηαθεί αθεκυξ ηδκ ειπθμηή ημο αθεηένμο ηδκ 
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 .π., ζ. 36. 
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 .π., ζ. 37. Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.2.3). 1, ζ. 613. 
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 Ο Anstey ζε ένεοκά ημο βζα ηδκ ακαβκςζηζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ ζε αζπνυιαονδ 

εζημκμβνάθδζδ, δζαπίζηςζε υηζ μζ κεανμί ακαβκχζηεξ ελανπήξ ακηζθήθεδηακ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

έκα παζπκίδζ ηςκ ζοιαάζεςκ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ εκενβμπμίδζή ημοξ. Σδκ απμηθίκμοζα αοηή 

ηεπκμηνμπία ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοιααηζηέξ πνμζδμηίεξ, ηα ίδζα ηα παζδζά ηδ ανήηακ αζηεία ηαζ 

δζαζηεδαζηζηή, ςζηυζμ δ ―απαίηδζδ‖ ημο αθδβδηή κα ειπθαημφκ ηαζ κα πανέιαμοκ 

γςβναθίγμκηαξ ηα ζηίηζα ζε μνζζιέκμοξ θεζημφνβδζε ανκδηζηά. ε αοηυ ημ ζδιείμ ζοκίζηαηαζ 

υιςξ ηαζ δ ιαβεία ημο αζαθίμο «It‘s not all about Black and White», πμο πνδζζιμπμίδζε ςξ 

ενβαθείμ, δζυηζ δ ηεπκζηή αοηή πνμηάθεζε ηδκ εκζηζηηχδδ απμζηαζζμπμίδζδ ημο παζδζμφ απυ ηα 

αθδβμφιεκα βεβμκυηα. Anstey, M., ―It‘s not all about Black and White: Postmodern Picturebooks 

and New Literacies‖, Journal of Adolescence & Adult Literacy, vol. 45 (6), 2002, ζζ. 444-457. Γε 

δζεοηνζκίγεηαζ δ δθζηζαηή μιάδα ηςκ παζδζχκ ζηα μπμία παναβμκημπμζήεδηε δ ένεοκα. 

Τπμεέημοιε ζφιθςκα ιε ημκ ηίηθμ ημο πενζμδζημφ πμο δδιμζζεφεδηε ημ άνενμ υηζ οπμβναιιίγεζ 

ηδκ εθδαζηή δθζηία. Χζηυζμ, ακαθένεηαζ ζημ θεζημονβζηυ παναηείιεκμ ημο αζαθίμο, υηζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια πνμζθένεηαζ βζα ιζα ιεβάθδ δθζηζαηή βηάια ακαβκςζηχκ, 

πνμζθένμκηαξ δζαθμνεηζηά επίπεδα εοπανίζηδζδξ ζημ ηαεέκα απυ αοηά. Άθθςζηε, πνυηεζηαζ βζα 

έκα αζαθίμ πμο δζααάγεηαζ ηαζ λακαδζααάγεηαζ, αζχκμκηαξ ιζα δζαθμνεηζημφ είδμοξ ακαβκςζηζηή 

ειπεζνία ηάεε θμνά. Macaulay, D., Black and White, Boston: Houghton Mifflin, 1990.       
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απμζηαζζμπμίδζή ημο δζυηζ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ζζημνία δεκ είκαζ ηίπμηα 

παναπάκς απυ ιζα ιοεμπθαζηζηή ηαηαζηεοή. Ζ εθεοεενία πανέιααζδξ ηαζ πνμζεήηδξ 

πνχιαημξ επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ κα δχζεζ κέα μπηζηή δζάζηαζδ ζημ αζαθίμ ακάθμβδ 

ηςκ δζηχκ ημο πνμηζιήζεςκ, εκχ ηίεεηαζ ημ δίθδιια ακαθμνζηά ιε ηδ δζεοεέηδζδ ηςκ 

μνίςκ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ζ πνςιαηζηή 

παθέηα ημο δδιζμονβμφ ζηδκ αζπνυιαονδ επζθάκεζα ζοκεπζθένεζ ηδκ άνζδ ημο 

πμθςηζημφ πάζιαημξ ακάιεζα ζημοξ ηαθμφξ ηαζ ημοξ ηαημφξ, ςξ ειπνάβιαηδ δζαηφπςζδ 

ηδξ ιμκμδζάζηαηδξ δζάηνζζδξ ζε άζπνμ-ιαφνμ. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ απμηεθεί ιζα πνςηυηοπδ ακαβκςζηζηή ειπεζνία, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία ηα παζδζά ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ιζα ζδζαίηενδ ιμνθή θμβμηεπκζημφ ηαζ μπηζημφ 

βναιιαηζζιμφ.970 Απμηεθεί έκα πνδζηζηυ ενβαθείμ πμο πνμζθένεηαζ βζα πμθοεπίπεδδ 

ακάβκςζδ ηαζ έκα ιέζμ ιφδζδξ ζηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα ηαζ ζηδκ ημοθημφνα ηςκ 

ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ, υπμο ημ ιζηνυ παζδί δζδάζηεηαζ έιιεζα ηδκ αζζζυδμλδ μπηζηή ηδξ 

γςήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα αζχιαηα δεκ είκαζ ιμκμδζάζηαηα, ιαφνα ή άζπνα, αθθά 

πμθφπνςια. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ακαηνέπεηαζ ημ ηεηνζιιέκμ ζπυθζμ «ηαθυξ-ηαηυξ» ηαζ 

έηζζ μζ ακαβκχζηεξ ςεμφκηαζ κα ιεηααμφκ απυ ηδ εέζδ ζηδκ ακηί-εεζδ. Δπίζδξ, 

ηαθθζενβείηαζ μ ηνζηζηυξ βναιιαηζζιυξ, δζυηζ δ απμοζία πνχιαημξ είκαζ ιένμξ εκυξ 

παζπκζδζμφ ηδξ ακάβκςζδξ. Δθυζμκ βίκμοκ ακηζθδπημί μζ ηακυκεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

παζπκζδζμφ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα ζοθθάαεζ ηαζ κα επελενβαζηεί ηα 

ααεφηενα κμήιαηα ηδξ αθήβδζδξ.   

  Ζ επζθμβή ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ εέηεζ ημ γήηδια ηδξ δζαπνμκζηυηδηαξ ηςκ 

ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαηήνδζδ ημο 

ανκδηζημφ πνμθίθ ημο παναηηήνα θφημο. Ζ επζαίςζδ ηδξ εηδμπήξ ημο «Μεβάθμο Καημφ 

Λφημο» ζημοξ αζχκεξ οπμζηαζζμπμζεί εκδεπμιέκςξ μνζζιέκμοξ ζοιαμθζζιμφξ πμο 

ελοπδνεημφκ ηα ακενχπζκα έκζηζηηα ηαζ ζηα μπμία μθείθεηαζ δ δζαζχκζζδ ηδξ φπανλήξ 

ημο ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. οκμρίγμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μ 

ζοββναθέαξ αλζμπμζεί ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο ιε ζημπυ κα 

ιεηαημπίζεζ ημκ ζδεμθμβζηυ άλμκα ηδξ αθήβδζδξ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ημκ ακαβκχζηδ κα 

δζαηνίκεζ εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ ακαεεχνδζδ γδηδιάηςκ ημζκςκζηήξ 

θφζδξ απεθεοεενςιέκςκ απυ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δεζζζδαζιμκίεξ.  

                                                           
970

 Ο «μπηζηυξ βναιιαηζζιυξ» (visual literacy) ζοκίζηαηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ημο ακαβκχζηδ/εεαηή 

κα ενιδκεφεζ ηαζ κα απμηςδζημπμζεί ημ ζδιεζμθμβζηυ ζφζηδια πμο απανηίγεζ ηα πμθοηνμπζηά 

ηείιεκα. Βθ. ζπεηζηά Anderson, C., Kauffman, G., Short, K., ―Now I Think Like an Artist: 

Responding to Picture Books‖, ζημ  Evans, J., What‟s in the Picture? Responding to Illustrations 

in Picture Books, London: Paul Chapman, 1998, ζζ. 146-165. 
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5.2.2.4 Σάη-Μαξθ ιε Σαλ, Λύθνο ν Λνπδνβίθνο, (2008) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ Λφημξ μ Λμοδμαίημξ971 ημο Σάζ-Μανη θε Σακ 

απμηεθεί ιζα πζμοιμνζζηζηή ζζημνία, πμο πθαζζζχκεζ ιζα ηνοθενή ζπέζδ θζθίαξ ακάιεζα 

ζε έκα θφημ ηαζ έκα πνυααημ.  

Σμ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ λεηάεανμ απυ ημκ ηίηθμ ηζυθαξ ηδξ 

αθήβδζδξ, υπμο ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ μκμιαημπμζίαξ εζζάβεηαζ δ πανμοζία ημο θφημο 

πνςηαβςκζζηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ πνυηεζηαζ βζα μιμζμηέθεοημ 

ηδξ μιυδπδξ ηαηάθδρδξ –φημξ ηαζ –ίημξ, δδιζμονβχκηαξ ηςιζηέξ ηαηαζηάζεζξ απυ 

θέλεζξ πμο είκαζ παναπθήζζεξ δπδηζηά αθθά βνάθμκηαζ δζαθμνεηζηά. ε ζδιαζζμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ υκμια Λμοδμαίημξ παναπέιπεζ ζε ααζζθζηυ αλίςια ηδξ Ακαβεκκδζζαηήξ 

επμπήξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ μκμιάηςκ κα απμηεθμφκ ζημζπείμ 

παναηηδνμθυβδζδξ, δ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο βζα έκα ζηενεμηοπζηά ανκδηζηά 

θμνηζζιέκμ πνυζςπμ, θεζημονβεί ακαηνεπηζηά. Δζδζηυηενα, μ ηνζζδζάζηαημξ ηνυπμξ 

ακαβναθήξ ημο πνχημο ηζηθζημφ ιένμοξ «Λφημξ» ιε ημ δεφηενμ «μ Λμοδμαίημξ» πμο 

ζοκοθαίκεηαζ μπηζηά ςξ θεγάκηα, ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ βναιιάηςκ κα 

θεζημονβμφκ ηαζ ςξ μπηζηά ζφιαμθα,972 επζαάθθεζ κα δζαααζημφκ ςξ δομ δζαθμνεηζημί 

ηίηθμζ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα παζπκίδζ ακάιεζα ζημ «ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ». Οζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηεπκζηέξ επζηείκμοκ ηδ πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ ημο αζαθίμο ηαζ 

αζζεδημπμζμφκ ιε ηνυπμ ειθακή ηδ ζδιακηζηυηδηα ηςκ μπηζηχκ ζημζπείςκ ακαθμνζηά ιε 

ημ είδμξ ημο αζαθίμο. 

Ζ ελακενςπζζιέκδ εζημκμβναθζηή ακαπανάζηαζή ημο θφημο, παναπέιπεζ ζφιθςκα 

ιε ηδ ζςιαημδμιή ημο ζε ιζηνυ παζδί, εκδεπμιέκςξ ηδξ ακηίζημζπδξ δθζηίαξ ιε ημο 

ακαβκςζηζημφ ημζκμφ, πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ζημ μπμίμ ζημπεφεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ιζηνμαθήβδια. Σμ ζοκμθνοςιέκμ πνυζςπμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία 

ημο ζχιαημξ (ακαζημοιπςιέκα πένζα ζηδ εέζδ ηδξ ιέζδξ) παναπέιπεζ, πνμθακχξ, ζε 

έκα εοιςιέκμ θφημ, μ μπμίμξ παν‘ υθα αοηά είκαζ αδφκαημκ κα ειπκεφζεζ θυαμ, δζυηζ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ παναπάκς πθδνμθμνίεξ, απμηθίκεζ ζδιακηζηά απυ ημ πνμθίθ ημο άθθμηε 

ηαημφ ακηζ-ήνςα, ημο «ιεβάθμο ηαημφ θφημο». Έηπθδλδ βζα ημκ ακαβκχζηδ απμηεθεί δ 

εζημκμβναθζηή πανμοζία ζημ ελχθοθθμ εκυξ ιζηνμφ πνυααημο, ημο μπμίμο δ βςκία 

                                                           
971

 Σάζ-Μανη θε Σακ, (Κείι.), Νημηνειεν, Ρ., (Δζη.), Λφημξ μ Λμοδμαίημξ, (Une Autre Histoire de 

Seraphin Mouto), Κφνδδ, Π., (Μηθ.), Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 2008, (Paris: Gautier-Languereau, 

2007). 
972

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.2.4). 1, ζ. 613. 
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θήρδξ επζηνέπεζ κα ημ παναημθμοεήζμοιε απυ πμθφ ημκηά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ακαπανίζηαηαζ κα ημζηάγεζ ηαηάιαηα ημκ ακαβκχζηδ ηαζ κα ημο βκέθεζ ιε ημ πένζ ημο 

αζκζβιαηζηά, ζακ κα πνυηεζηαζ κα ημο πεζ ηάπμζμ ιοζηζηυ. Δφθμβμ απμνίαξ είκαζ ηα 

ηυηηζκα ιάβμοθα ημο πνυααημο, ηα μπμία ζε ζπέζδ ιε ηζξ πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, 

ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ ζοιαμθίγμοκ ημ αίζεδια κηνμπήξ.  

Ζ εζνςκζηή ακηίζηζλδ αοηχκ ηςκ γχςκ, θφημο ηαζ πνυααημο, ηα μπμία ζφιθςκα ιε ηδ 

θμβμηεπκζηή πανάδμζδ973 ανίζημκηαζ ζε ακηαβςκζζηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηανημοκίζηζηδ απυδμζδ ηςκ ελςηενζηχκ ημοξ παναηηδνζζηζηχκ 

δζαηανάζζμοκ ηδ κυνια. ε ζπέζδ ιε ηδκ απυδμζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ειθάκζζδξ, ημ 

ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ αζοιιεηνία ιεηαλφ ηδξ ιεβάθδξ ηεθαθήξ ηαζ 

ημο ιζηνμφ ζχιαημξ, αθθά ηαζ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμζχπμο. 

οβηεηνζιέκα, ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ηςκ ιαηζχκ, ηα μπμία είκαζ ελαζνεηζηά ιζηνά βζα 

ηζξ ακαθμβίεξ ημο πνμζχπμο, ηαεχξ ηαζ ημο ζηυιαημξ ηαζ ηςκ θνοδζχκ. Οζ παναηείιεκεξ 

ζοιαάζεζξ ζηζξ μπμίεξ ακαθενεήηαιε, πνμδζαεέημοκ εοκμσηά ημκ ακαβκχζηδ ηαζ 

ελάπημοκ ηδ θακηαζία ημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ.  

Ζ πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ ημο αζαθίμο πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ηα εζχθοθθα, υπμο ζημ 

πνχημ ζοβηεηνζιέκα, απεζημκίγμκηαζ ηα δφμ βκχνζια πνυζςπα ημο ελχθοθθμο ηαζ δφμ 

επζπθέμκ, άβκςζημζ ιέπνζ ζηζβιήξ ζε ειάξ παναηηήνεξ. Γονίγμκηαξ ζεθίδα, μ ακαβκχζηδξ 

ακαηαθφπηεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα δφμ παναηηήνεξ απυ άθθα αζαθία ηδξ ζεζνάξ «Οζ ζζημνίεξ 

ημο Μπάιπδ ημο Μπε», μζ μπμίμζ επζδίδμκηαζ ζε ιζα δζαιεζζηή πενζδζάααζδ ιεηαλφ ηςκ 

αζαθίςκ ημο ζοββναθέα. ημ πθαίζζμ αοηυ, μζ ζοβηεηνζιέκμζ παναηηήνεξ θεζημονβμφκ ςξ 

οπεν-ιεζζηά ζπυθζα, δζαννδβκφμοκ ημ ααζζηυ πθαίζζμ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ημκίγμοκ ηαη‘ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιοεμπθαζηζηέξ ηαηαζηεοέξ.  

ημ δεφηενμ εζχθοθθμ ημο αζαθίμο επακαθαιαάκεηαζ ημ πνχημ ιένμξ ημο ηζηθζημφ 

ιζηνμ-ηεζιέκμο, «Λφημξ» ζε αζπνυιαονδ ιεβάθμο ιεβέεμοξ βναιιαημζεζνά, 

ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζα πνςιαηζηή ακηίεεζδ ιεηαλφ βναιιάηςκ ηαζ θυκημο ημ μπμίμ είκαζ 

ιαφνμ. Ζ ζηυπζιδ πανάθεζρδ ημο δεφηενμο ιένμοξ ημο ηίηθμο, «Ο Λμοδμαίημξ» ιμζάγεζ 

κα οπμζηάπηεζ ηδκ εζθζηνίκεζα ημο ελχθοθθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ ζδιαίκμκ 

(Λφημξ) ηαημνεχκεζ κα αηονχζεζ ημ ζδιαζκυιεκμ (μ Λμοδμαίημξ). Ζ αθδβδιαηζηή 

θεζημονβία ηςκ παναηείιεκςκ ζδιείςκ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζε επυιεκμ εζχθοθθμ, δ 

ζδζαζηενυηδηα ηςκ μπμίςκ δνα απμηαθοπηζηά βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ζεθίδα, θεζημονβεί ςξ δεφηενμ ελχθοθθμ, ηαεχξ ζδιεζχκεηαζ δ 

                                                           
973

 Ο ιφεμξ ημο Αζζχπμο βζα ημ «Λφημ ηαζ ημ Πνυααημ». Πζπίκδ, Α., (Κείι.), Παπαθςηίμο, Α., 

(Δίη.), 100 Μφεμζ ημο Αζζχπμο, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2009.     
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επακάθδρδ ημο ηίηθμο, ηςκ δδιζμονβχκ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ έηδμζδξ, οπενηενχκηαξ 

αθδβδιαηζηυηδηαξ ημο ανπζημφ, δζυηζ απμηαθφπημκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ αθήβδζδξ, ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο ηεζιέκμο.974 

οβηεηνζιέκα, ιε ιμνθή εζημκυ-θελμο βνάθεηαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα: «Μζα ζζημνία ιε έκα 

πνυααημ, έκα θφημ ηαζ έκα ρειαηάηζ». Σα πνυζςπα ημο ελχθοθθμο απμηεθμφκ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή επακάθδρδ ηδξ θεηηζηήξ πθδνμθμνίαξ, ςζηυζμ, δ ζοιαμθζηή 

ακαπανάζηαζδ ηςκ θέλεςκ «έκα ρειαηάηζ» είκαζ ανηεηά αοεαίνεηδ, δζυηζ απεζημκίγεηαζ 

ςξ έκα ζφκκεθμ ιε κυηεξ. Σμ ζημζπείμ αοηυ παναηζκεί ηδκ πενζένβεζα ηαζ ηδκ 

εονδιαηζηυηδηα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ ηα πνμζηαθεί ζε έκα παζπκίδζ 

απμηςδζημπμίδζδξ ιδκοιάηςκ. 

ημ πανυκ αζαθίμ δ ζπέζδ ηεζιέκμο εζημκμβνάθδζδξ είκαζ άκζζδ, ιε ηδ δεφηενδ κα 

ηαηαθαιαάκεζ ηδ ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηδξ ζεθίδαξ. Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ 

ηςκ δφμ παναηηήνςκ, μζ μπμίμζ ακαπανίζηακηαζ ζε ιζα ηαευθα ακενχπζκδ 

δναζηδνζυηδηα, κα παίγμοκ ακέιεθα ιε ηα αοημηζκδηάηζα ημοξ (ακενςπμιμνθζζιυξ). Σμ 

ηςιζηυ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ζοκίζηαηαζ ζηδ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ οθίζηαηαζ ιζα αζφιααηδ ζπέζδ θζθίαξ ιεηαλφ πνυααημο ηαζ θφημο, 

ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν, ελαζηίαξ ημο αηαίνζαζημο ηςκ πνμζχπςκ αθθά 

ηαζ ηςκ ζοκδεεζχκ ζηζξ μπμίεξ επζδίδμκηαζ. ε θεηηζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν μθείθεηαζ ζημ 

υκμια ημο παναηηήνα πνυααημο, μ μπμίμξ απμηαθείηαζ «Μπάιπδξ μ Μπε».975 Σμ θεηηζηυ 

παζπκίδζ ιε ηδκ δπδηζηή επακάθδρδ ημο θευββμο ―ιπ‖ δδιζμονβεί έκα είδμξ ζοκήπδζδξ, 

δ μκμιαημπμζία: ―Μπε‖ εοιίγεζ ημκ ήπμ πμο πανάβεζ ημ γχμ ηαζ ςξ ζφκμθμ ηάκμοκ ημ 

ιήκοια πμο ηομθμνεί δ πνυηαζδ πζμ εφθδπημ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ. Οζ παναπάκς ηεπκζηέξ 

εειεθζχκμοκ ηδκ ακαηνμπή ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο βζα ημκ ηαηυ θφημ. 

ηδ ζοκέπεζα ακαηνέπεηαζ δ ζοιααηζηή πμνεία ακάβκςζδξ, ηαεχξ δ μπηζηή 

ηνμπζηυηδηα θαίκεηαζ κα ιζιείηαζ ηδκ πμνεία ακάβκςζδξ ηςκ ηυιζηξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

δ εζηυκα δζαζνείηαζ ζε ηιδιαηζηά οπμ-ζφκμθα, δίδμκηαξ ηδκ αίζεδζδ απμζπαζιαηζηχκ 

ζηδκχκ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ζδιείμο δνάζδξ. Οζ εζηυκεξ δζαπςνίγμκηαζ δ ιζα απυ ηδκ 

άθθδ ιε θεοηά πθαίζζα πμο πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ηα μπμία εκζζπφμοκ ηδ 

πνςιαηζηή ακηίεεζδ ηαζ ηαεμδδβμφκ ηδκ ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ ιε ηζξ απεζημκζγυιεκεξ 

ζηδκέξ. Ζ εκαθθαβή εζημκμβναθζηχκ ημιιαηζχκ ηαζ ηεζιεκζηχκ απμζπαζιάηςκ 

ακηίζημζπα βζα ηδκ ηάεε ιία, ηαηαδεζηκφεηαζ ςξ ημ ααζζηυ δμιζηυ ζημζπείμ ημο 

                                                           
974

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.2.4). 2, ζ. 613. 
975

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ 

ελήξ, Σάζ-Μανη θε Σακ, 2008, υ.π., ζ. 1.  
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ζοβηεηνζιέκμο ένβμο. Χζηυζμ, ζηδκ πνχηδ απμζπαζιαηζηή εζηυκα δεκ οπάνπεζ 

ζοκμδεοηζηή ηεζιεκζηή πενζβναθή ιε ακηίηηοπμ ηδκ πνμζηυθθδζδ ημο ακαβκχζηδ ζηδκ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα, υπμο ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο έκα ζφκκεθμ ιε κυηεξ. Σμ 

ζημζπείμ αοηυ θεζημονβεί ςξ οπεν-ιεζζηυ ζπυθζμ ηαζ μ ακαβκχζηδξ ακαβηάγεηαζ κα 

παθζκδνμιήζεζ ζηα εζχθοθθα ημο αζαθίμο, υπμο ηαζ ημ πνςημζοκάκηδζε ιε ηδ ιμνθή 

μπηζημ-θεηηζημφ ζπυθζμο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή θεζημονβεί παζβκζςδχξ αθθά ηαζ 

πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ ημ ιοζηζηυ ακαθμνζηά ιε ημ ζπυθζμ ημο αθδβδηή, ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

απμηςδζημπμίδζδ ηδξ ζφιααζδξ ιε ηζξ κυηεξ ζοζπεηίγμκηάξ ηδκ ιε ηδκ δπμβυκμ πδβή, 

ζοβηεηνζιέκα ημ πνμααηάηζ. Ζ θφζδ ηδξ αζοιααηυηδηαξ εα πνμηθδεεί απυ ηδ ζοκέπεζα 

ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ βνάθεηαζ «Σζ ζημ ηαθυ, πμζμξ έηακε πνζηξ;».976 ημ ζδιείμ αοηυ μ 

ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ δ ζφιααζδ ιε ηζξ κυηεξ απμζημπεί κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ 

δπδνή έλμδμ εκηενζηχκ αενίςκ απυ ημκ πνςηηυ ημο γχμο. Ζ εφζημπδ απμηςδζημπμίδζδ 

ηςκ παναπάκς ζοιαάζεςκ απμηαθφπηεζ ημ «ιοζηζηυ» πμο θακεάκεζ δ αθήβδζδ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζοιαάζεζξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πθδνμθμνία εκυξ πνυααημο πμο ―πένδεηαζ‖ 

ζοκεπχξ. Σμ ηαιπμφ/ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο πζμφιμν πνμηαθεί ηδκ ακαηνμπή ημο 

θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο βζα ημκ ηαηυ θφημ, ηαεχξ απμιοεμπμζείηαζ ςξ θμαζηυ 

ενέεζζια.   

ηακ ζδιεζχκεηαζ αθθαβή επεζζμδίμο ή ηυπμο δνάζδξ, δ εζηυκα ααειζαία ιεβαθχκεζ 

ηαζ δ πανμοζία ημο θεοημφ πθαζζίμο βφνς απυ αοηήκ πενζμνίγεηαζ ιε ηδκ πνχηδ κα 

ηαηαθαιαάκεζ ηδ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα ηδξ ζεθίδαξ, πςνίξ ζοκμδεία ηεζιέκμο. Σα 

ζδιεία αοηά είκαζ ζηδκέξ ακέιεθμο παζπκζδζμφ ακάιεζα ζημοξ άθθμηε ακηίιαπμοξ ζε 

έκδεζλδ παναδεζβιαηζηήξ ζοιθζθίςζδξ ηαζ ηαηάνβδζδξ δζαηνίζεςκ πάζδξ θφζεςξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ. ε ζπέζδ ιε ημ ηεθεοηαίμ, εα εέθαιε κα ακαθενεμφιε ζηδ θεζημονβία 

ημο πνχιαημξ ηαζ κα επζζδιάκμοιε ηδκ επζθμβή ημο εζημκμβνάθμο βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

πνςιαηζηχκ επζθμβχκ ζε ιαφνμ βζα ημ θφημ ηαζ θεοηυ βζα ημ πνυααημ. Με ημκ ηνυπμ 

αοηυ ηαζ ζημ πθαίζζμ ζοκφπανλδξ ηςκ δνχςκ δ αθήβδζδ οπμβναιιίγεζ ιε πζμοιμνζζηζηυ 

ημ γήηδια ηςκ θοθεηζηχκ ζηενεμηφπςκ. Οζ εκαθθαβέξ ζηζξ βςκίεξ θήρδξ ηςκ ζηδκχκ ζε 

ημκηζκά ηαζ ιαηνζκά πθάκα βζα ημκ εηάζημηε ήνςα ή ηαζ πακμναιζηά βζα ηζξ ζηδκέξ 

παζπκζδζμφ, πνμζθένμοκ ιζα πμθοπνζζιαηζηή πνμζέββζζδ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

εκαθθαβέξ, μζ μπμίεξ ηαεμδδβμφκ ηάεε θμνά ημκ ακαβκχζηδ ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία 

ειπθμηήξ ηαζ εέζδξ ηαφηζζδξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δ εζημκμβνάθδζδ ιε ηδ ζοκδνμιή ημο 

ηαιπμφ πζμφιμν ημο ηεζιέκμο, ακαηνέπεζ ημ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο, δζαηδνχκηαξ, 
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ςζηυζμ, ηζξ ζζμννμπίεξ πςνίξ κα βένκεζ μ ζδεμθμβζηυξ ―γοβυξ‖ ζε αάνμξ ημο άθθμο 

παναηηήνα.                

Σμ ηςιζηυ απμηέθεζια εκζζπφεηαζ απυ ηζξ πανάθμβμο ηφπμο δζηαζμθμβίεξ πμο 

ιδπακεφεηαζ ημ πνμααηάηζ, ιε ζημπυ κα απμηνφρεζ ηδκ οπαζηζυηδηά ημο βζα ηδκ αθυνδηδ 

δοζμζιία ηαζ ημ ζοκμδεοηζηυ ήπμ πμο πανάβεζ. Ανπζηά, επζηαθείηαζ ηδκ ηαπεηζανία 

ημίπμο πμο λεηυθθδζε, έπεζηα ηα θμοθμφδζα πμο ακείγμοκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έκακ 

ηοθθμπυκηζηα πμο ζηάαεζ ζημ πχια. Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε θεηηζηυ επίπεδμ, ηαεχξ 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ «πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ», δεδμιέκμο 

υηζ δ αιθζζφκδεζδ ημο ζδιαίκμκημξ ιε ημ ζδιαζκυιεκμ αίηζμ ανίζημκηαζ ζε αζφιααηδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Σμ ηςιζηυ επζηείκεηαζ απυ ηα ζημζπεία οπεναμθήξ ζηδκ 

εζημκμβναθζηή απυδμζδ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηδ ζοκφπανλδ ζοιαάζεςκ 

απυ ηα ηυιζηξ, υπςξ αζηενάηζα βζα ηα πηοπήιαηα, εθζημεζδείξ ηαζ ηεεθαζιέκεξ βναιιέξ 

βζα ηα πμνμπδδδηά ηαζ εοεείεξ βζα ηδκ ηίκδζδ. 

 Ζ επζθμβή ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ απμηεθεί ιζα ακαπάκηεπδ ελέθζλδ, ηαεχξ μ 

«Λφημξ μ Λμοδμαίημξ» ακηζθαιαακυιεκμξ ηζ ημο ζοιααίκεζ αζζεάκεδηε ηδκ μζηεζυηδηα 

κα πνάλεζ ημ ίδζμ ιε ημ θίθμ ημο. Ζ ακηίδναζδ, υιςξ, ημο «Μπάιπδ ημο Μπε» απμηεθεί 

έηπθδλδ, δζυηζ είβεηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο θίθμο ημο ηαζ ζε ιζα πνμζπάεεζα 

οπυδεζλδξ ηαθχκ ηνυπςκ αοημακαζνείηαζ, ηαεχξ απμαάθθεζ εκηενζηά αένζα. ε 

ακηζηαηάζηαζδ ηίηθςκ ηέθμοξ, μζ δδιζμονβμί ημο αζαθίμο επζθέβμοκ ηδκ εζημκμβνάθδζδ 

ιζαξ ζηδκήξ πμο ακαπανζζηά ημοξ δομ ήνςεξ ζε δζαιάπδ ―εηηέκςζδξ αενίςκ‖. Με αοηήκ 

ηδκ ζηαημθμβζημφ ηφπμο επζθμβή ζε έκδεζλδ απαλίςζδξ ηάεε είδμοξ δζαιάπδξ, 

πανςδείηαζ ηυζμ ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο υζμ ηαζ αοηυ ημο 

ηαθμηάβαεμο θεοημφ πνυααημο.   

 

 

5.2.2.5 Ρώζζε – Εαΐξε, Ρ., Πόηε κε Δώζεηο Μπηζθνηάθη ζε Λπθάθη, (2010) 

 

Σμ πζμοιμνζζηζηυ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ηδξ Ρέκαξ Ρχζζδ-Εαΐνδ Πυηε ιδ Γχζεζξ 

Μπζζημηάηζ ζε Λοηάηζ,977 απμηεθεί έκα είδμξ ζφβπνμκδξ παζδζηήξ πμίδζδξ.978 Ζ 

ζοββναθέαξ ιέζς ημο πμζδηζημφ θυβμο απμζημπεί κα δζαζηεδάζεζ ηα παζδζά ηαζ απυ ημ 
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 Ρχζζδ – Εασνδ, Ρ. (Κείι.), Γμφζδξ, π. (Δζη.), Πμηέ ιδ Γχζεζξ Μπζζημηάηζ ζε Λοηάηζ, Αεήκα: 

Άβηονα, 2010.  
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 Γζα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζφβπνμκδξ παζδζηήξ πμίδζδξ, αθ. ακαθοηζηά, Καναηίηζζμξ, Α., 

φβπνμκδ Παζδζηή Πμίδζδ, 2002β, Αεήκα & Θεξ/κίηδ: φβπνμκμζ Ονίγμκηεξ, ζζ. 309-335. 
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παζπκίδζ ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ
979

 κα ηα εοαζζεδημπμζήζεζ απέκακηζ ζημ θμβμηεπκζηυ 

ζηενευηοπμ ημο «ηαημφ» θφημο.  

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ηίηθμο, ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ, ημο ελχθοθθμο, αθθά ηαζ ημο μπζζευθοθθμο βίκεηαζ λεηάεανμ ημ 

εειαηζηυ ιήκοια ημο πμζήιαημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ ημκ ηίηθμ πθδνμθμνμφιαζηε υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ιζα ζζημνία ιε έκα ιζηνυ θοηάηζ. Σμ πανάθμβμ ζημζπείμ εκυξ ―ιπζζηυημο‖ 

ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ, ακαθμνζηά ιε ημ ηζ είδμοξ ζοκέπεζεξ 

ιπμνεί κα έπεζ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ έκα ―ιπζζημηάηζ‖. Δπίζδξ, βίκεηαζ πνήζδ 

οπμημνζζηζηχκ, θοη-άηζ, ιπζζημη-άηζ, πμο παναπέιπμοκ ζημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ ηαζ 

ημ μιμζμηέθεοημ ηδξ ημζκήξ ηαηάθδλδξ –άηζ, ιεηαηνέπεζ ημ ιήκοια ηδξ πνυηαζδξ ζε πζμ 

εφθδπημ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ. ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο, παναηδνμφιε ηδκ 

πανμοζία βκχνζιςκ θμβμηεπκζηχκ πνμζχπςκ, υπςξ ηδξ «Κμηηζκμζημοθίηζαξ» ηαζ ηςκ 

«Σνζχκ Γμονμοκζχκ». Οζ παναηηήνεξ αοημί θεζημονβμφκ ςξ δζ-εζημκζημί οπαζκζβιμί ζηα 

ηθαζζζηά παναιφεζα απυ ηα μπμία μθείθεζ ηδξ ηαηααμθέξ ημο ημ ανκδηζηυ ζηενευηοπμ 

ημο ηαημφ θφημο. Σζ ζπέζδ, υιςξ, ιπμνεί κα έπεζ μ «Μεβάθμξ, Καηυξ Λφημξ», ιε έκα 

«ιζηνυ θοηάηζ»; Απυ ηζξ παναπάκς ζοιαάζεζξ ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ εέζεζξ πνυζθδρδξ 

ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο πμζήιαημξ. Ζ πνυεεζδ 

ηδξ ζοββναθέςξ κα αθδβδεεί έκα πμίδια ιε ζημπυ ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο «ηαημφ 

θφημο, επζαεααζχκεηαζ απυ ημ θεζημονβζηυ παναηείιεκμ ημο μπζζευθοθθμο, ημ μπμίμ 

θαίκεηαζ κα ζημπεφεζ ζημκ εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ, εκδεπμιέκςξ, ηαζ ηαηακαθςηή. ημ 

ζδιείμ αοηυ ζοκμρίγεηαζ ηυζμ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ υζμ ηαζ δ 

πμθοπνδζηζηυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο, ηαεχξ ζδιεζχκεηαζ πςξ πενζέπεζ CD, 

«Γζαζηεδαζηζηέξ θοημ-αζηήζεζξ» ηαζ ζοιαμοθέξ βζα βμκείξ. 

Ζ πμζδηζηή βναθή είκαζ ζε ηνίημ ηαζ πνχημ πνυζςπμ. διεζχκεηαζ πανάθμβδ πνήζδ 

ηςκ θέλεςκ, ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ηδξ μιμζμηαηαθδλίαξ ζε –άηζ ηαζ –ίηζα, πμο 

ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ παναπέιπμοκ ζηδκ αηεθή ηαζ ακχνζιδ άνενςζδ ημο παζδζημφ 

θυβμο. Ζ παζδμηεκηνζηή δζάζηαζδ ημο πμζήιαημξ, οπμβναιιίγεηαζ απυ ηδκ άιεζδ 

ακαθμνά ημο αθδβδηή ζημκ ακαβκχζηδ, «άημοζε ηαθυ παζδάηζ» ή ηαζ ιε ηδκ οπμαμθή 

ενςηήζεςκ πνμαθδιαηζζιμφ: «Ξένεζξ ηζ κα ηάκεζξ, ηαθυ παζδάηζ, βζα κα αμδεήζεζξ ημ 

θοηάηζ;». «Δίκαζ άδζημ, ηζ θηαίεζ μ θηςπυξ, ζε ηάεε παναιφεζ κα είκαζ μ ηαηυξ;». «Γζαηί 

θφημξ κα θάεζ ηδ βζαβζά, ηζ υπζ ιζα αθεπμφ πμνημηαθζά;». Σα ενςηήιαηα πμο ηίεεκηαζ 

θεζημονβμφκ δζαηεζιεκζηά, ιε ζημπυ κα δζεβείνμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ημο ακαβκχζηδ ηαζ 
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κα πανςδήζμοκ ημ ζηενευηοπμ ημο πζμ δοζθδιζζιέκμο «Άθθμο» ηςκ παναιοεζχκ, ημο 

«ηαημφ» θφημο, «Γζαηί ηα Καηζζηάηζα θφημξ κα ηαηαπζεί…..Έπεζ θάεζ θφημξ παναιοεά; 

Γζαηί ηυζδ αδζηία πζα;».980 

Σμ πζμφιμν ααζίγεηαζ ζηδ θεζημονβία ηδξ πανςδίαξ ηαζ ζημ αζηείμ πενζεπυιεκμ εκυξ 

ιπζζηυημο, πμο ακ βεοεεί ημ ηαθυ θοηάηζ, εα πνμηαθέζεζ αζφιααηεξ, ζε πναβιαημθμβζηυ 

επίπεδμ, ζοκέπεζεξ, «Θα ηνααάξ ηα ζβμονά ζμο ηα ιαθθζά». Σμ ζοκεπέξ παζπκίδζζια ηςκ 

θέλεςκ ηαζ δ ακάπηολδ δπδηζηχκ ηαζ νοειζηχκ δζαζηάζεςκ ηδξ βθχζζαξ, ηαηαθφεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ενιδκείαξ ηδξ αζηζαηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημ «θοηάηζ» ηαζ ημ «ιπζζημηάηζ». 

Σα ζοβηεηνζιέκα βκςζηζηά ζπήιαηα ανίζημκηαζ ζε αζφιααηδ ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δ 

ηεπκζηή αοηή δζαηδνεί αιείςημ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, εθπίγμκηαξ ζηζξ 

επυιεκεξ ζεθίδεξ κα ηαηαθένμοκ κα ηδκ επζθφζμοκ. Χζηυζμ, δ αζοιααηυηδηα δεκ 

επζθφεηαζ απθχξ, αθθά εκζζπφεηαζ, πμθθαπθαζζάγμκηαξ ηδ πζμοιμνζζηζηή ηαζ 

πενζπαζπηζηή δζάζηαζδ ημο αζαθίμο, δζυηζ ηαηά ημ ηείιεκμ «Κζ ακ εεξ κα ιάεεζξ ημ βζαηί, 

ημ αζαθίμ δζάααζε απυ ηδκ ανπή!».981  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια παναηηδνίγεηαζ βζα ηδκ πμθοεπίπεδδ εοπανίζηδζδ πμο 

πνμζθένεζ, υπμο ηάεε επυιεκδ ακάβκςζδ απμηεθεί ηαζ ιζα κέα, πνςηυηοπδ ειπεζνία. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, πνμζθένεηαζ βζα αηνυαζδ, πςνίξ ηδ δζαιεζμθάαδζδ ημο εκήθζηα ζοκ-

ακαβκχζηδ, αθμφ δ αβμνά ημο αζαθίμο ζοκμδεφεηαζ απυ CD, ημ μπμίμ πενζέπεζ ηνία είδδ 

δζαθμνεηζηήξ αηνυαζδξ ημο πμζήιαημξ (1.αθήβδζδ, 2.ηναβμφδζ, 3.ιμοζζηή πςνίξ θυβζα-

πνυζηθδζδ βζα πνμζςπζηή ηναβμοδζζηζηή ενιδκεία ημο παζδζμφ). Δπίζδξ, απυ αηνμαηήξ, 

μ ακήθζημξ ακαβκχζηδξ ακάβεηαζ ηαζ ζε ζοιπαίηηδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

πμο δζαεέηεζ ημ αζαθίμ, ιε ηίηθμ «Παίγμκηαξ ιε ημοξ θφημοξ».982 Οζ ζοβηεηνζιέκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ οπμαάθθμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιζα δζαπνμζςπζηή ζπέζδ 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ ιζηνυ θοηάηζ, ημκ πνςηαβςκζζηή ηδξ ζζημνίαξ. Απυ ηδκ παζβκζχδδ 

αθθδθεπίδναζδ ιε ημ πνυζςπμ αοηυ ηαζ ιε δζαηεζιεκζηέξ ζοκδέζεζξ ιε ηδ θμβμηεπκζηή 

πανάδμζδ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ-παίπηδξ, ηαημνεχκεζ κα απμιοεμπμζήζεζ ημ 

θμαζηυ ενέεζζια ημο «ηαημφ» θφημο.  

ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο, παναηίεεκηαζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θμβμηεπκζηή ηαζ 

παζδαβςβζηή αλία ηδξ πμίδζδξ, πμο ζημπεφμοκ ζημ δζηηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, 

ζοβηεηνζιέκα ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. «Ζ πμίδζδ αββίγεζ ημ παζδί ηαζ ιπμνεί 
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 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ 

ελήξ, Ρχζζδ – Εασνδ, Ρ., 2010, υ.π., ζζ. 6, 10, 13, 14.  
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 .π., ζ. 16.  
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κα ημ εοαζζεδημπμζήζεζ μζημθμβζηά, κα ημ αμδεήζεζ κα απεκμπμπμζήζεζ ανκδηζηά πνυηοπα 

(θφημξ), κα ακαηνέρεζ ημ νυθμ ημο ηαημφ, ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ».983  

 

 

5.2.3 Αγάπε  

 

Ζ πανμφζα ηνίηδ εειαηζηή ηαηδβμνία πμο δζαιμνθχεδηε, πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια 

ηδξ αβάπδξ ηαζ ημο ένςηα ςξ πανάιεηνμ ηδξ δζαπνμζςπζηήξ ζπέζδξ ηςκ δφμ θφθςκ. Ο 

θφημξ απμηεθεί ημκ πζμ δοζθδιζζιέκμ θμβμηεπκζηυ παναηηήνα ηαζ βζ‘ αοηυ πζζηεφμοιε 

έπμοκ βναθηεί ηυζα αζαθία απμηαηάζηαζδξ ημο ζηενεμηοπζημφ ημο παναηηήνα.984 

Μεηαλφ ηςκ άθθςκ ανκδηζηχκ ζδζμηήηςκ πμο ημο έπμοκ απμδμεεί ηαηαθάζηεζ ηαζ αοηυ 

ημο «απαθίκςηα ζελμοαθζημφ», ημο επζηίκδοκμο ανζεκζημφ ηαζ ςξ εη ημφημο ημκ «εηηυξ 

πμθζηζζιμφ» πμο δζέπεηαζ απυ «ζελμοαθζηέξ πανμνιήζεζξ»985 ηαζ γςχδδ έκζηζηηα.986  

Οζ απυρεζξ αοηέξ μθείθμοκ ηζξ ηαηααμθέξ ημοξ ζηζξ απανπέξ ηδξ πνμθμνζηήξ δζάδμζδξ 

ημο παναιοεζμφ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ, εκυξ παναιοεζμφ πμο βνάθηδηε, ιεηαβνάθδηε 

ηαζ πνμζανιυζηδηε πάιπμθθεξ θμνέξ ζηζξ ζδεμθμβζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ζημπζιυηδηεξ 

ηδξ εηάζημηε επμπήξ.987 Ο Delarue (1956) δζέζςζε ηαηαβνάθμκηαξ ιία πνμθμνζηή 

παναθθαβή ημο παναιοεζμφ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ ημ 1885, οπυ ημκ ηίηθμ Σμ Παναιφεζ 

ηδξ Γζαβζάξ.988 ηδκ ζζημνία αοηή ιεηαλφ ημο ηακζααθζζηζημφ ιμηίαμο ηδξ 

ακενςπμθαβίαξ989 ηαηαβνάθεηαζ ηαζ αοηυ ηδξ εημφζζαξ ενςηζηήξ ζοκεφνεζδξ ηδξ 
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986

 Ζ Beckett ακαθένεηαζ ζε παναδείβιαηα δζαζηεοχκ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ , ιέζα απυ ηα 

μπμία ηάκεζ θυβμ βζα ηαημπμίδζδ (abuse) ηαζ αζαζιυ (rape) ηδξ κεανήξ δνςίδαξ. Beckett, S., 

2002, υ.π., ζζ. 43, 49, 52-53, 151.  
987

 .π., «Introduction», ζζ. xv-xxii.  
988

 Delarue, P., Austin, E., Warren, Ch., The Borzoi Book of French Fairy Tales, New York: 

Alfred A. Knopf, 1956/1968, ζημ Zipes, J., Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, 

New York: Routledge, 1993b, ζ. 21.  
989

 Ζ Κμηηζκμζημοθίηζα ηνχεζ απυ ημ ηνέαξ ηδξ βζαβζάξ, πίκεζ απυ ημ αίια ηδξ ηαζ επζαάθθεηαζ 

απυ ημ θφημ ζε ηεθεημονβζηή δζαδζηαζία αθαίνεζδξ ηςκ νμφπςκ ηδξ. Ξεπενκά ηζξ ακαζημθέξ ηδξ, 

αθμφ δ ιαιά ηαζ δ βζαβζά δεκ ηδκ αθέπμοκ πζα ηαζ εκ ζοκεπεία, πθαβζάγεζ εημφζζα ιε ημ θφημ, 

απυ ημκ μπμίμ γδηά κα ηδ «θάεζ».  Delarue, P., 1956/1968, υ.π. Ο Zipes ελεηάγμκηαξ ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ηδξ ζηδκήξ, ιε ημ θφημ ηαζ ηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα λαπθςιέκμοξ ζημ ηνεαάηζ 

ηδξ βζαβζάξ, απυ ημ παναιφεζ ημο Perrault, ζε εζημκμβνάθδζδ ημο Montresor, δζαπζζηχκεζ υηζ 

οπάνπεζ έκαξ οπμκμμφιεκα δζάποημξ ενςηζζιυξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή. Zipes, J., ―A Second 

Gaze at Little Red Riding Hood‘s Trials and Tribulations‖, The Lion and the Unicorn, vol. 7/8, 

1983/1984, ζζ. 84, 90.   



275 

 

Κμηηζκμζημοθίηζαξ ιε ημ θφημ. Πανυθμ πμο ηα ζοβηεηνζιέκα ιμηίαα δεκ 

εκζςιαηχεδηακ ζηζξ παναιοεζαηεξ εηδμπέξ ηςκ Perrault (1697) ηαζ Grimm (1812),990 

πμο είκαζ ηαζ μζ πζμ δζαδεδμιέκεξ, μζ ζελμοαθζημί ζοιαμθζζιμί, απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ 

ροπακαθοηζηήξ πνμζέββζζδξ, ςξ ζημζπεία ηςδζημπμζδιέκδξ πνςηυβκςνδξ ενςηζηήξ 

ειπεζνίαξ ιζαξ έθδαδξ. Ο Bettelheim (1995) οπμζηδνίγεζ υηζ πίζς απυ ημ ζοιαμθζηυ 

παναπέηαζια ηδξ ελαπάηδζδξ ηδξ αθεθμφξ παζδμφθαξ απυ ημκ πμκδνυ θφημ, θακεάκεζ δ 

πανάιεηνμξ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ. Ζ απεζθή ημο «ηαηαανμπεζζιμο» ηαζ μ ηίκδοκμξ βζα 

ηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα είκαζ δ ενςηζηή απμπθάκδζδ βζα ηδκ μπμία δεκ είκαζ ανηεηά 

χνζιδ ζοκαζζεδιαηζηά.991 ε υπμζα ιεηαβναθή ηαζ δζαζηεοή, ακ ακαηνέλεζ ηακείξ, ηςκ 

πανεθευκηςκ εηχκ ημ δεζηυ δίδαβια ήηακ ημζκυ, «ηα ιζηνά ημνίηζζα πνέπεζ κα αημφκε 

πάκηα ηδ ιαιά ημοξ».992 

ημ οπμηεθάθαζμ αοηυ εα ελεηάζμοιε έκα εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ 

πνυζθαηδξ επμπήξ ηαζ εα ζπκδθαηήζμοιε ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ αβάπδξ ηαζ ημο ενςηζημφ 

ζημζπείμο ηαζ πχξ αοηέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ ηςκ έιθοθςκ 

ζοιπενζθμνχκ. Δπίζδξ, εα ελεηάζμοιε εάκ μζ εέζεζξ πμο εηπνμζςπμφκ απδπμφκ ζηζξ 

ζφβπνμκεξ απυρεζξ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ, εάκ ακαηνέπεηαζ ή εκζζπφεηαζ ημ 

θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο ηαζ πμζεξ είκαζ μζ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ζημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ.  

  

 

5.2.3.1 Παπαληθνιάνπ, Κ., Ο Λύθνο ν Νίθνο θαη ε Πξνβαηίλα ε Μαηίλα, (2006)  

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ηδξ Καηενίκαξ Παπακζημθάμο, Ο Λφημξ μ Νίημξ 

ηαζ δ Πνμααηίκα δ Μαηίκα993 ηα εεηζηά πνυζδια ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηα ανκδηζηά 

πνμηαθχκηαξ ιία ζφβποζδ ακαθμνζηά ιε ηζξ ζημπζιυηδηεξ ημο πνςηαβςκζζηή θφημο. Ζ 

αθήβδζδ παναπέιπεζ οπαζκζηηζηά ζημ ιφεμ ημο Αζζχπμο, Ο Λφημξ ηαζ ημ Πνυααημ, υπμο 
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μ θφημξ ακ ηαζ ηναοιαηζζιέκμξ ζοκεπίγεζ κα απμηεθεί απεζθή βζα ημ πνυααημ.994 Αηυιδ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηα παζδζά δεκ απμηεθμφκ βκχζηεξ ημο παναπάκς ιφεμο, είκαζ ζε 

εέζδ κα βκςνίγμοκ υηζ μ θφημξ ηαζ ημ πνυααημ ανίζημκηαζ ζε ακηαβςκζζηζηή ζπέζδ 

ιεηαλφ ημοξ.      

  Ζ αθήβδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ ανηεηέξ ιεηαθμνέξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

ηαείζηακηαζ ελαζνεηζηά αδζεοηνίκζζηεξ μζ ακηζηεζιεκζηέξ πνμεέζεζξ ημο θφημο βζα ηδκ 

πνμααηίκα. Σα θεβυιεκα ημο θφημο αιθζηαθακηεφμκηαζ ιεηαλφ ζθμδνμφ ένςηα ηαζ 

ααάζηαπηδξ πείκαξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα ακηζεεηζηυ δίπμθμ ιεηαλφ άβνζμο, ζανημαυνμο 

εδνίμο ηαζ ενςηεοιέκμο ακενςπυιμνθμο θφημο. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα υζα 

ακαθέναιε κςνίηενα ζηδκ εζζαβςβή ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ, πζεακυκ μζ παναπάκς 

ακηζεεηζηέξ απυρεζξ κα απμηεθμφκ ηζξ δφμ υρεζξ ημο ίδζμο κμιίζιαημξ. Ζ μπηζηή βςκία 

ηδξ πνμααηίκαξ είκαζ πζμ λεηάεανδ ζε ζπέζδ ιε ημο θφημο, ηαεχξ δ ίδζα ημκ 

ακηζιεηςπίγεζ απμηθεζζηζηά ςξ απεζθή. Ο πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ μ ζηζβιζαίμξ ηθμκζζιυξ 

ηδξ ααεααζυηδηαξ θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζηδ ζοκεζδδηή πνυεεζδ ημο αθδβδηή, ηαεχξ μζ 

ενςηήζεζξ πμο εέηεζ ζημ ηείιεκμ θαίκεηαζ κα οπμβναιιίγμοκ απεοεείαξ ηδκ ηνίζδ ημο 

εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ. «Πμζα είκαζ δ αθήεεζα ηαζ πμζμ ημ ρέια;»995 Σα υνζα ιεηαλφ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ είκαζ αζαθή, ςεχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα 

παναηδνήζεζ ηδ βυκζιδ ζφγεολδ ηςκ δφμ ηυζιςκ πμο ιαγί ηαηαζηεοάγμοκ έκακ ηνίημ. 

Έηζζ, μ ακαβκχζηδξ ειαάθθεηαζ ζε έκα παζπκίδζ δζεοεέηδζδξ ηαζ δζεηπεναίςζδξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ μνίςκ. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ ςεείηαζ κα ακηζθδθεεί ηδ ζπεηζηυηδηα πμο 

δζέπεζ ηυζμ ηζξ δμιέξ ηδξ αθήβδζδξ υζμ ηαζ ηζξ αλίεξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ.996 Ζ 

ακαηνμπή ημο ζδεμθμβζημφ ζηενευηοπμο βζα ημ θφημ, εκδεπμιέκςξ επζηοβπάκεηαζ ιέζα 

απυ ημκ ίδζμ ημκ ηθμκζζιυ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πναβιαηζημηήηςκ.  

Σμ θεηηζηυ ηαζ ημ μπηζηυ παναηείιεκμ βκςζημπμζμφκ ηδκ πανμοζία ηςκ δφμ 

πνμζχπςκ, παναηζκχκηαξ ηδκ πενζένβεζά ημοξ ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ ζπέζδξ πμο ιπμνεί 

κα ζοκδέεζ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ παναηηήνεξ. Σα μπηζηά ζφιαμθα ηδξ ηανδμφθαξ, πμο 

απεζημκίγμκηαζ εββφηενα ημο θφημο, ζοκζζημφκ ιία αοεαίνεηδ ζφιααζδ ηδκ μπμία, 

ςζηυζμ, είκαζ ζε εέζδ κα απμηςδζημπμζήζμοκ μζ κεανμί ακαβκχζηεξ, ςξ μπηζηυ 

οπαζκζβιυ εηδήθςζδξ αβάπδξ. Σα πνυζςπα απεζημκίγμκηαζ ζηναιιέκα πνμξ ακηίεεηεξ 
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ηαηεοεφκζεζξ, μπηζημπμζχκηαξ ημ δζπμθζηυ πάζια ιεηαλφ ημοξ ηαζ ημ αζφιααημ ιζαξ 

πζεακήξ «ενςηζηήξ» ζπέζδξ, πμο δ θφζδ ημοξ εέθεζ κα απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ δζαηνμθζηήξ 

αθοζίδαξ. Ζ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ δζεοημθφκεζ ζηδ παναηηδνμθμβζηή πνυζθδρδ 

ηςκ δνχςκ, ιε ημ θεοηυ ηδξ πνμααηίκαξ κα εηθαιαάκεηαζ ςξ μπηζηή ιεηαθμνά ηδξ 

αβκυηδηαξ ηαζ ακηίζημζπα, ημ ιαφνμ βζα ημ θφημ κα ηαηαθάζηεζ ημ ανκδηζηυ ημο 

ζηενευηοπμ. Σμ υκμια ημο θφημο θεζημονβεί, επίζδξ, ςξ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ. 

Αθεκυξ ημ υκμια Νίημξ δζαπςνίγεζ ημ θφημ ημο παναιοεζμφ απυ ημκ ακχκοιμ μιυθμβυ 

ημο, ημ «Μεβάθμ Καηυ Λφημ», αθεηένμο μζ θασηέξ παναδυζεζξ εέθμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

υκμια κα απμηεθεί ζοκχκοιμ ημο πνχημο.997  

Ζ αθήβδζδ, ανπζηά, δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ μ θφημξ επζδζχηεζ κα εδνεφζεζ πνυααηα. 

Χζηυζμ, ζηδ ζοκέπεζα ενςηεφεηαζ ηδκ πνμααηίκα ηαζ ελμιμθμβείηαζ ηδκ επζεοιία ημο κα 

ηδκ πακηνεοηεί. Ζ Μαηίκα-δ πνμααηίκα εηθαιαάκεζ ηδκ πνυηαζδ βάιμο ςξ πνυηαζδ ζε 

δείπκμ, ιε ηονίςξ πζάημ ημκ εαοηυ ηδξ. Πζζηεφεζ πςξ μ θφημξ πνδζζιμπμζεί ημ βάιμ ςξ 

δέθεαν πνμηεζιέκμο κα ηδκ παναπθακήζεζ ηαζ ιεηά κα ηδ θάεζ. Ο θφημξ ημο παναιοεζμφ, 

ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκά ημο ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημο εηθαιαάκεηαζ πενζζζυηενμ ςξ 

ενςηεοιέκμξ άκδναξ, «Έθα, δχζε ιμο ημ πένζ κα ζε ζχζς. ‟ αβαπχ! Καζ ααζίθζζζα εα 

βίκεζξ ιεξ ημ πνάζζκμ ημ δάζμξ ακ εβχ ζε πακηνεοηχ». Χζηυζμ, δ θςκή ημο αθδβδηή 

οπμζηάπηεζ ηδκ εζθζηνίκεζα ηςκ θεβυιεκχκ ημο, «Καζ ηα ζάθζα ηνέπακε ηζ απ‟ ηδκ πείκα 

ηδκ πμθφ, δ ημζθζά ημο ζακ ηνεθή έπαζγε ημ ιακημθίκμ».998 Σεθζηά, μ θφημξ είκαζ αοηυξ πμο 

βίκεηαζ εφια ελαπάηδζδξ, πζζηεφμκηαξ υηζ δ Μαηίκα αθήκμκηάξ ηδκ εθεφεενδ ζημπεφεζ 

κα εημζιαζηεί βζα κφθδ. Ζ ζηδκή υπμο μ ίδζμξ ηδκ πενζιέκεζ κηοιέκμξ ζακ βαιπνυξ 

ζοκμδεία ακεμδέζιδξ,999 ιε ηδ κφθδ κα ιδκ ηαηαθηάκεζ πμηέ, παναπέιπεζ ζε ζηήζζιμ 

ζηα ζηαθζά ηδξ εηηθδζίαξ. Ζ πανμφζα ζηδκή επζηοβπάκεζ ηδ βεθμζμπμίδζδ ημο θφημο 

ηαεμδδβχκηαξ ηδκ πνυζθδρή ημο, πενζζζυηενμ ςξ εοημθυπζζημο ηαζ αθεθή πανά ηαημφ 

θφημο.  

Ζ αθήβδζδ θένεζ ιία αθθδβμνζηή δζάζηαζδ πμο απδπεί ζηζξ ζφβπνμκεξ θειζκζζηζηέξ 

απυρεζξ βζα ηδ βοκαίηα. οβηεηνζιέκα, δ Μαηίκα οπμζηαζζμπμζεί ηδ δοκαιζηή ηαζ 
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ακελάνηδηδ βοκαίηα, πμο επζθέβεζ ηζξ πανέξ ηδξ εθεοεενίαξ. Απμιαηνφκεηαζ απυ ημ 

ημπάδζ, ημ μπμίμ πζεακυκ ζοιαμθίγεζ ηδκ αιυνθςηδ ιάγα, πςνίξ κα θμαάηαζ ακ εηηίεεηαζ 

ζε ηζκδφκμοξ,1000 «ια δεκ είκαζ ηαζ ημοηή, ηαιζά παγμπνμααηίκα».1001 Ζ εδθοηή 

εηπνυζςπμξ δεκ απμζημπεί ζε έκα βάιμ πνμηεζιέκμο κα ηαηαλζςεεί, αθθά πενκά ζημκ 

ακηίπμδα, ηαεχξ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ ιέζα ζ‘ αοηυκ, ςξ «πνυααημ επί 

ζθαβήκ». φιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζδ, υιςξ, αοηή δ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ είκαζ ζε 

αάνμξ ημο ακδνζημφ θφθμο. Γεβμκυξ πμο εκζζπφεηαζ απυ ηα παναηηδνμθμβζηά ζπυθζα ημο 

αθδβδηή, ζφιθςκα ιε ηα μπμία ζδιεζχκεηαζ ιία θακενή δζάηνζζδ ελφρςζδξ ηδξ 

βοκαίηαξ/πνμααηίκαξ έκακηζ ημο άκδνα/θφημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ηδ βοκαίηα 

ζδιεζχκεηαζ: «άζπνδ», «αθνάηδ», «ηζαππίκα», «έλοπκδ», ημθιδνή, «θίκα», «κυζηζιδ». 

Δκχ βζα ημκ άκδνα, μ ιμκαδζηυξ ηαζ ζηενεμηοπζηυξ πνμζδζμνζζιυξ είκαζ αοηυξ ημο 

«ηαηάζπδιμο». 

 Ο έιιεηνμξ πμζδηζηυξ θυβμξ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηα θεηηζηά παζπκίδζα 

ημο ηεζιέκμο επζζηζάγμοκ ηζξ ζηδκέξ ηνυιμο ηαζ εηθμαζζιμφ. Γζαηνίκμοιε μιμζμηέθεοημ 

ζε πμζηίθμοξ θεηηζημφξ ζοκδοαζιμφξ πμο πανάβμοκ δπδηζηυηδηα ηαζ έηζζ ηα ιδκφιαηα 

ιεηαδίδμκηαζ απμθμνηζζιέκα ηαζ ιε πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ. Γζαπζζηχκεηαζ, επίζδξ, δ 

ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ, «αθμφ ηδκ ηεθεοηαία ηδ ζηζβιή απ‟ ημο 

θφημο ηζξ δμκηάνεξ βθίηςζε δ ηαρενή».1002 Ο θφημξ ζε έκδεζλδ θθενη ηαζ ημθαηείαξ 

απμηαθεί ηδ Μαηίκα, «κυζηζιή ιμο πνμααηίκα». Πνυηεζηαζ βζα ιία ιεηαθμνζηή έηθναζδ 

ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ 

ηαηαζηναηδβχκηαξ, έηζζ, ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ. Δπίζδξ, 

δζαηνίκεηαζ δ ηεπκζηή ηδξ οπεναμθήξ, ιε ηδ ζοζζχνεοζδ παναπθήζζςκ ζδιαζζμθμβζηά 

θέλεςκ, «μονμφπςζε ηαζ κφπηςζε, έθελε ηαζ λακαανάδζαζε, λδιένςζε ηαζ έδοζε ηαζ 

αβήηε ημ θεββάνζ».1003 Δκ πνμηεζιέκς, δ ηεπκζηή ηδξ οπεναμθήξ πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζημπυ 

κα απμδμεεί ημ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο πνεζάζηδηε κα πενζιέκεζ, ιάηαζα, μ θφημξ 

ηδκ πνμααηίκα κα θακεί. Αλίγεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ δ εζημκμβνάθδζδ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ, 

έπεζ πενζμνζζηεί ηαζ ζοννζηκςεεί ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζεθίδαξ εκηυξ εκυξ πμθφ ιζηνμφ 

πθαζζίμο. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ εζημκμβνάθμξ, πνμζπαεεί κα απμδχζεζ μπηζηά ηδκ 

απμδοκάιςζδ ημο θμαζημφ ενεείζιαημξ ημο θφημο ηαζ ηδκ αίζεδζδ ακςηενυηδηαξ ημο 

                                                           
1000

 Γκχζηδ δ ιεηαθμνζηή νήζδ απυ ηδκ Αβία Γναθή, «Ηδμφ ζαξ απμζηέθθς ςξ πνυααηα εκ ιέζς 

ηςκ θφηςκ», Καηά Μαηεαίμκ Δοαββέθζμ, 10:16. Μεηαθμνζηέξ εηθνάζεζξ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ 

«Σμ πνμααηάηζ πμο απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ημπάδζ ημ ηνχεζ μ θφημξ» ή ημ «Μαφνμ πνυααημ», μ 

πενζεςνζαηυξ ηαζ ακηζζοιααηζηυξ παναηηήναξ.    
1001

 Παπακζημθάμο, Κ., 2006, ζ. 22. 
1002

 Παπακζημθάμο, Κ., 2006, υ.π., ζ. 33. 
1003

 .π., ζ. 31. 
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ακαβκχζηδ απέκακηζ ζημ απεζημκζγυιεκμ πνυζςπμ. Ζ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηαξ ημο 

«ηαημφ» θφημο, επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ δζαηςιχδδζή ηαζ εκ ζοκεπεία ηδ βεθμζμπμίδζή ημο.  

Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ημκ Πνίβηζπα Βάηναπμ πμο εζημκμβναθείηαζ 

εκηυξ ηδξ θίικδξ, υηακ μ θφημξ γδηά ζε βάιμ ηδ Μαηίκα. Σμ ζοβηεηνζιέκμ μπηζηυ 

ζφιαμθμ θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ βκςζηυ παναιφεζ ηαζ εκ πνμηεζιέκς, 

πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζημπυ κα πανςδήζεζ ημ θφημ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ηδ ζηδκή ημο 

θζθζμφ. Πμθφ ζφκημια δζαπζζηχκεηαζ υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα ιαβειέκμ θφημ, αθθά βζα 

πναβιαηζηυ θφημ, ηαηαθήβμκηαξ ζε εζνςκεία. Ο ηνυπμξ ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ, ιε ηδ 

Μαηίκα κα επζζηνέθεζ ζημ ιακηνί, «αθμφ ηδκ ηεθεοηαία ηδ ζηζβιή απ‟ ημο θφημο ηζξ 

δμκηάνεξ βθίηςζε δ ηαρενή», ηαεμδδβεί ηδκ ανκδηζηή πνυζθδρδ ηςκ πνμεέζεςκ ημο 

θφημο. Χζηυζμ, ηνίκμοιε υηζ δ ακαηνμπή έπεζ ήδδ επζηεοπεεί απυ ηδκ απμιοεμπμίδζδ 

πμο έπεζ πνμδβδεεί.  

 

5.2.4. Μόξθσζε 

 

Ζ ηέηανηδ εειαηζηή ηαηδβμνία πμο πνμέηορε ηαζ ακαθφεηαζ ζηδκ πανμφζα 

οπμεκυηδηα αθμνά ζηδκ αλία ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ παζδείαξ εκυξ αηυιμο, 

πνμηεζιέκμο κα εκηαπεεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ επζηοπχξ ζηδκ εκήθζηδ ημζκςκία ςξ 

εββνάιιαημξ πμθίηδξ. ημ ηεθάθαζμ αοηυ ελεηάγεηαζ ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο 

θφημο ζε ηνία πζμοιμνζζηζηά εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ πνυζθαηδξ επμπήξ 

(1998, 2001, 2009). Κμζκή ζδεμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ ηδξ εειαηζηήξ αοηήξ είκαζ δ 

ηαηάδεζλδ ημο πμθζηζζιμφ ςξ ιέζμο απαβηίζηνςζδξ απυ ζηενευηοπα ηαζ πνμηαηαθήρεζξ, 

πμο ηδθζδχκμοκ ηδκ ακηζηεζιεκζηή ηνζηζηή αλζμθυβδζδ. Οζ απυρεζξ αοηέξ απδπμφκ ζηδ 

ζφβπνμκδ ημζκςκία, πνμαάθθμκηαξ ακηζθήρεζξ ηαζ ιμκηέθα γςήξ πμο οπενααίκμοκ ηδκ 

πμθςηζηή ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηαθμφ ηαζ ηαημφ. 

 

5.2.4.1 Μπηε, Π., Έλαο Καιιηεξγεκέλνο Λύθνο, (1998) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ημο Παζηάθ Μπζε Έκαξ Καθθζενβδιέκμξ 

Λφημξ,1004 είβεηαζ ιε άιεζμ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ημ γήηδια ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηαηαλίςζδξ ηάπμζμο ιέζς ηδξ ιυνθςζδξ.  

                                                           
1004

 Μπζε, Π., (Κείι. & Δζη.), Έκαξ Καθθζενβδιέκμξ Λφημξ, (A Cultivated Wolf), Μπθμοι, Μ., 

(Μηθ.), Αεήκα: Εεανυδεζθμξ, 1998, (Montpelliere: Siphano Picturebooks). 
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Ο ηίηθμξ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο, απμηαθφπηεζ ημ 

εκάνεημ πμνηναίημ εκυξ ελακενςπζζιέκμο θφημο, μ μπμίμξ εζημκμβναθείηαζ κα θμνάεζ 

βζθέημ ηαζ ―δζακμμοιεκίζηζηα βοαθζά‖, εκχ δζααάγεζ αζαθίμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

εζημκμβναθζηή ακαπανάζηαζδ θεζημονβεί ςξ δζ-εζημκζηή πανςδία ημο άθθμηε ηαημφ 

ακηζήνςα. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ηα εηδμηζηά ζημζπεία ημο αζαθίμο, έπμοκ εκηαπεεί 

μνβακζηά ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα πάκς ζημ αζαθίμ πμο 

δζααάγεζ μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζφιααζδ θεζημονβεί παζβκζςδχξ ηαζ 

πζμοιμνζζηζηά, ηαεχξ ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα δφμ επζπέδςκ, ημο αζαθίμο-πθαζζίμο ηαζ ημο 

αζαθίμο-έκεεημο.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ημ θφημ κα ανίζηεηαζ ζε απεβκςζιέκδ ακαγήηδζδ βζα ηνμθή. ε 

ιζα ελςηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ζημ ζδιείμ αοηυ είβεηαζ έιιεζα ημ γήηδια 

ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ μζημθμβζηήξ ζζμννμπίαξ, ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ απεζθείηαζ ιε ελαθάκζζδ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ άβνζμ γχμ. φιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ δ 

αθήβδζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζημκμβναθζηή ακαπανάζηαζδ ημο θφημο ζηδκ πανμφζα 

ζηδκή, μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ οπμζηαζζμπμζεί ημκ «Άθθμ», ημ δζαθμνεηζηυ.1005 Ο θφημξ ημο 

παναιοεζμφ γεζ ζημ πενζεχνζμ ηαζ αζχκεζ ηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ ελαζηίαξ ηςκ 

πνμηαηαθήρεςκ ζε αάνμξ ημο, «Οζ άκενςπμζ αθέπεζξ, είπακ βίκεζ ηαπφπμπημζ….Γεκ 

ειπζζηεφμκηακ πζα ηακέκακ πυζμ ιάθθμκ έκακ πεζκαζιέκμ θφημ. Όπζ θαβδηυ δεκ ημο 

δίκακε, μφηε ηαθδιένα, δεκ ημο θέβακε.».1006 φιθςκα ιε ηα παναπάκς, μ θφημξ ηδξ 

αθήβδζδξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ηανζηαημφνα πμο είκαζ αδφκαημκ κα ειπκεφζεζ ηνυιμ. ημ 

πθαίζζμ αοηυ εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμφ ημο.  

ηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ, επζθοθάζζεηαζ ιζα έηπθδλδ ηυζμ βζα ημ παναηηήνα θφημ 

υζμ ηαζ βζα ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ. Ο θφημξ ζε ακαγήηδζδ ηνμθήξ επζζηέπηεηαζ ηδκ 

πζμ ημκηζκή θάνια, «Όηακ έθηαζε ζημ ηηήια πθδζίαζε πμθφ πνμζεηηζηά ζημ θνάπηδ 

ηαζ…είδε έκα βμονμφκζ, έκα παπί ηαζ ιία αβεθάδα κα δζααάγμοκ ζηδ θζαηάδα».1007 Σμ 

ηςιζηυ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ζοκίζηαηαζ ζηδκ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ 

ηδξ ακηίθαζδξ γχμο ηαζ ακενχπζκδξ γςήξ, ζφιθςκα ιε ηζξ πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. 

Ζ ζοκέπεζα ηαείζηαηαζ ηςιζηυηενδ, ηαεχξ μ θφημξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα θάεζ ηάπμζμ 

απυ ηα γςάηζα ηδξ θάνιαξ βεθμζμπμζείηαζ, υπζ ηυζμ επεζδή δεκ ηαηαθένκεζ κα θάεζ ηάπμζμ 

απυ ηα εφιαηά ημο υζμ απυ ηδκ απαλίςζδ ηςκ γχςκ ηα μπμία «αηάναπα» ζοκεπίγμοκ ηδ 

                                                           
1005

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.4.1). 1, ζ. 614. 
1006

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ 

ελήξ, Μπζε, Π., 1998, υ.π., ζ. 1.  
1007

 .π., ζ. 4. 
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ιεθέηδ ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, ηαεχξ δ ζοιπενζθμνά ηςκ γχςκ 

βειίγεζ ημ θφημ ιε αζζεήιαηα ηαηςηενυηδηαξ απυ ημ μπμίμ ακηθεί εοπανίζηδζδ ημ ιζηνυ 

παζδί, δζυηζ πνμηαθεί ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο.  

Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα θφημο, αθμνά ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ εηιεηαθθεφεηαζ ηδ 

ζςιαηζηή ημο οπενμπή έκακηζ ηςκ ακηζπάθςκ ημο, αθθά παναηάιπηεζ ηδκ πείκα ημο ιε 

ζημπυ κα ιμνθςεεί, βζαηί αοηυ πμο ημκ εκμπθεί πενζζζυηενμ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

πθήηηεηαζ δ οπυθδρή ημο ςξ άβνζμο ηοκδβμφ. ηδ ζοκέπεζα, μ πνςηαβςκζζηήξ ηδξ 

ζζημνίαξ, επζδίδεηαζ ζε έκα αβχκα εββναιαηζζιμφ, μ μπμίμξ εα ημο ελαζθαθίζεζ ηδκ 

ημζκςκζηή ημο ηαηαλίςζδ. Απυ «απαίδεοημ» γχμ εα ιεηαηναπεί ζε έκα «Καθθζενβδιέκμ 

Λφημ», έκα αλζμγήθεοημ πνυηοπμ παναιοεά, πμο αθδβείηαζ ζζημνίεξ, πμο δζαζηεδάγεζ ηα 

άθθα γχα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελέθζλδξ ηδξ αθήβδζδξ, παναημθμοεμφιε ηδ ζηαδζαηή 

ιεηαιυνθςζδ ημο θφημο, μ μπμίμξ εβηαηαθείπεζ ηδκ πνςηυβμκδ απμθίηζζηδ θφζδ ημο ηαζ 

ηαεχξ ιμνθχκεηαζ ηαζ εζζένπεηαζ ζηαδζαηά ζημκ πμθζηζζιέκμ ηυζιμ, οθίζηαηαζ 

ιεηάθθαλδ ηαζ δ ελςηενζηή ημο ειθάκζζδ. Ανπζηά, θμνάεζ βοαθζά, ζηδ ζοκέπεζα βζθέημ 

ηαζ ηέθμξ ηαπέθμ. Χζηυζμ, δ ηεθεοηαία εζημκμβνάθδζδ παναιέκεζ ακμζπηή ζε 

δζθμνμφιεκα ιδκφιαηα, ηαεχξ δ ζοβηεηνζιέκδ εζημκμβναθζηή ακαπανάζηαζδ 

παναπέιπεζ ζημοξ πνςηυπθαζημοξ. οβηεηνζιέκα, δ πνμζθμνά εκυξ ηυηηζκμο ιήθμο απυ 

ημ βμονμοκάηζ ζημ θφημ θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

οπμζηαζζμπμζεί ημκ πεζναζιυ αθμφ παναπέιπεζ ιεηςκοιζηά ζημ πνμπαημνζηυ αιάνηδια. 

Θα εέθαιε κα ηθείζμοιε ηδκ ακάθοζδ αοηή, ιε ηδκ ακαθμνά ζηα εζχθοθθα ημο 

ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο, ηα μπμία επζηεθμφκ αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηαζ επδνεάγμοκ ηδ 

ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ανπζηή ηαζ δ ηεθζηή 

ηαπεηζανία πανμοζζάγμοκ ημ πνζκ ηαζ ημ ιεηά ηδξ ζζημνίαξ, ιε ηδ δζαθμνά, υιςξ, υηζ, 

εκχ ημ ζηδκζηυ παναιέκεζ ημ ίδζμ, μζ ήνςεξ απμηοπχκμκηαζ ζε εκηεθχξ δζαθμνεηζημφξ 

νυθμοξ, αθμφ δ ιεζμθάαδζδ ηδξ ηεζιεκζηήξ αθήβδζδξ ζοκηεθεί ζηδκ μνζζηζηή αθθαβή 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ.   

 

 

5.2.4.2 Βαξβαξνύζε, Λ., Έλαο Πνιύ Γιπθόο Λύθνο, (2001)  

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια Έκαξ πμθφ βθοηυξ θφημξ,1008 δ ζοββναθέαξ Λήδα 

Βαναανμφζδ επακαπνδζζιμπμζεί ημ ανκδηζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο, πςνίξ, 
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 Βαναανμφζδ, Λ. (Κείι. & Δζη.), Έκαξ Πμθφ Γθοηυξ Λφημξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2001.  
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ςζηυζμ, κα παναπέιπεζ ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ αθεηδνζαηυ ηείιεκμ, ιε ζημπυ κα ημ 

ακαηνέρεζ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιεηαημπίγμκηαξ ημ ζδεμθμβζηυ αάνμξ, πμο θένεζ 

ιεηςκοιζηά μ παναηηήναξ ημο θφημο, ηαζ πενκχκηαξ απυ ηδ εέζδ ζηδκ ακηίεεζδ 

ηαημνεχκεζ κα ημκ απμηαηαζηήζεζ ακάβμκηάξ ημκ ζε εεηζηυ πνυηοπμ ιάεδζδξ. Ζ 

ακαηνμπή ηδξ ζηενευηοπδξ εζηυκαξ ημο πναβιαηχκεηαζ ιε ηζξ ηεπκζηέξ ημο πζμφιμν, ιέζς 

ηςκ μπμίςκ δ δδιζμονβυξ ηαημνεχκεζ κα ζηζαβναθήζεζ ημ ακακεςιέκμ πνμθίθ ημο ζε 

ιζα δζαζηεδαζηζηή ζζημνία βζα ιζηνά παζδζά.      

Ζ απυηθζζδ ημο ηαθμφ ημο παναηηήνα δδθχκεηαζ απυ ημκ ηίηθμ ηδξ αθήβδζδξ, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ πνμδζαεέηεζ εεηζηά ημ ιζηνυ ακαβκχζηδ ηαζ πνμθεζαίκεζ ημ έδαθμξ βζα 

επενπυιεκεξ ακαηνμπέξ. Ο «Πμθφ Γθοηυξ Λφημξ», υπςξ ηαζ πανμοζζάγεηαζ απυ ημ 

θεηηζηυ παναηείιεκμ, θεζημονβεί ςξ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ πμο «δζεηδζηεί» ηδκ 

ειπζζημζφκδ ηςκ εκκμμφιεκςκ ακαβκςζηχκ. ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο 

ακαπανίζηαηαζ ιυκμ ημ πνυζςπμ ημο θφημο ζε πνμθίθ, ηαηαθαιαάκμκηαξ ζπεδυκ υθδ 

ηδκ επζθάκεζα ηδξ ζεθίδαξ. Ζ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ είκαζ απυ πμθφ ημκηά, βεβμκυξ πμο 

επζηνέπεζ κα παναηδνήζμοιε ιε ηάεε θεπημιένεζα ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ.1009 Ζ 

ηεπκζηή αοηή βεθονχκεζ ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ ημο παναηηήνα - θφημο ηαζ ημο 

εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ, επζηοβπάκμκηαξ ιία εββφηενδ ζπέζδ ιε ζημπυ ηδκ μζηεζμπμίδζδ 

ημο δεφηενμο ιε ημ γχμ αοηυ. Ο απεζημκζγυιεκμξ παναηηήναξ ακαπανίζηαηαζ ιε 

ιζζάκμζπημ ζηυια, εκχ δ άηνδ ηδξ βθχζζαξ ημο ηαηαθήβεζ ζε έκα βθοηυ. Δλεηάγμκηαξ 

ηδκ εζηυκα οπυ ηδ αανφηδηα ημο ηίηθμο, δζαπζζηχκεηαζ δ αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ 

ζδιαίκμκ (θφημξ) ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ (πμθφ βθοηυξ). Δπζαεααζχκεηαζ, θμζπυκ, δ 

εζθζηνίκεζα ημο αθδβδηή ακαθμνζηά ιε ημ εεηζηυ παναηηήνα ημο θφημο, ηενδίγμκηαξ 

έδαθμξ ειπζζημζφκδξ ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ. Σμ μπηζηυ ζφιαμθμ ημο βθοημφ θεζημονβεί 

ςξ ζδιείμ εζηίαζδξ. Ζ έιθαζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζημ ζηυια ημο θφημο ηνίκμοιε υηζ 

απμζημπεί ζηδκ ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημ θμαζηυ ενέεζζια ηςκ ημθηενχκ ημο 

δμκηζχκ. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ακαδνμιή ζε πανεθευκηα βεβμκυηα, πνμηεζιέκμο κα 

επζηεοπεεί δ ζφβηνζζδ ημο πανεθευκημξ παναηηήνα ιε ημ ζφβπνμκμ μιυθμβυ ημο. «Πνζκ 

πμθφ πμθφ ηαζνυ, ζ‟ έκα ιαηνζκυ αμοκυ γμφζε θφημξ ιμκαπυξ, άβνζμξ ηαζ δοκαηυξ! Σα 

δυκηζα ημο ήηακε πμθθά ηάηαζπνα ηαζ ημθηενά!». Ο θφημξ πμο εζημκμβναθείηαζ ζημ 

ζδιείμ αοηυ δεκ παναπέιπεζ ηαευθμο ζε αοηυκ ημο ελχθοθθμο. Ο ζοβηεηνζιέκμξ δε 

δζαεέηεζ ηακέκα ακενςπυιμνθμ παναηηδνζζηζηυ ηαζ απεζημκίγεηαζ ιε ηζξ νεαθζζηζηέξ 
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.4.2). 1, ζ. 614. 
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θεπημιένεζεξ ηδξ ακαημιίαξ ημο. ηδ ζοκέπεζα, ημ ηείιεκμ ιαξ εκδιενχκεζ βζα ηδκ πείκα 

πμο ημκ εενίγεζ ηαζ βζ‘ αοηυ ζημπεφεζ κα «πενάζεζ απυ ημ ιακηνί». ημ ζδιείμ αοηυ 

θαίκεηαζ κα αιθζζαδηείηαζ δ εζθζηνίκεζα ημο αθδβδηή ηαζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ 

θεβμιέκςκ ημο ζε ζπέζδ ιε ημ ελχθοθθμ. Αημθμφεςξ, ιεηαθενυιαζηε ζημκ εζςηενζηυ 

πχνμ ημο ζηάαθμο, υπμο παναημθμοεμφιε ημκ πακζηυ ηςκ γχςκ, ηα μπμία 

ροπακειίγμκηαζ ημκ ηίκδοκμ ηαζ ηνέπμοκ κα ζςεμφκ. Ζ πςνζηή ιεηαηυπζζδ ηδξ εζηίαζδξ 

ζζμδοκαιεί ιε ηδκ επζημιή ηςκ δφμ πνυκςκ ηαζ ηδκ είζμδμ ζημ βναιιζηυ πνυκμ ηδξ 

αθήβδζδξ. Ζ ακαπάκηεπδ έηπθδλδ ηδξ ζοκέπεζαξ, θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα πμο 

δζαηανάζζεζ ηδ κυνια ηδξ αθήβδζδξ, πμο είπε δζαιμνθςεεί ιέπνζ πνυηζκμξ.  

ηακ μ θφημξ εζζαάθθεζ ζημ ιακηνί, «ημκ πζάκεζ θαβμφνα ηνμιενή». Σμ πζμφιμν πμο 

πνμηφπηεζ είκαζ ακςηενυηδηαξ, ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ αζζεάκεηαζ ακαημφθζζδ ακαθμνζηά 

ιε ηδκ ελέθζλδ αοηή. Ζ ζδέα ηδξ ηαηααανάενςζδξ ημο «αζιμζηαβμφξ ζπεδίμο» ελαζηίαξ 

ηςκ ιζηνμζημπζηχκ ρφθθςκ, επζηοβπάκεζ ηδ δζαηςιχδδζδ ηαζ ηδ βεθμζμπμίδζδ ημο 

παναηηήνα αοημφ. Ο θφημξ ζηδκ πανμφζα ζηδκή, ακαπανίζηαηαζ ιε ελακενςπζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ζε ακηίεεζδ ιε ημ γςυιμνθμ πνυβμκυ ημο, ηδξ εζζαβςβήξ. Ζ ιεηααμθή 

ζηδκ απεζηυκζζδ ημο παναηηήνα απυ ηδκ πνςηυβμκδ θφζδ ημο ζε ιζα πζμ πμθζηζζιέκδ 

ηαζ θζθζηή εηδμπή, ζοιπίπηεζ ηαζ ιε ηδ ιεηαζηνμθή ημο παναηηήνα ημο. ηδ ζοκέπεζα, 

θςηίγμκηαζ ηα αίηζα ηδξ ιεηαζηνμθήξ πνμηεζιέκμο κα βίκεζ εοημθυηενα απμδεηηυ ημ 

εεηζηυ ημο πνμθίθ. Ζ αβάπδ ημο βζα ημ δζάααζια ηαζ δ δίρα βζα ιάεδζδ είκαζ μζ θυβμζ 

πμο ζηζαβναθμφκ ημ ηαθθζενβδιέκμ πμνηναίημ ημο θφημο αοημφ. Ζ ιυνθςζδ ηαζ δ 

παζδεία πμο δζέπμοκ ημ παναηηήνα ημο απμηεθμφκ ηαζ ημοξ θυβμοξ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ημο 

ελέθζλδξ απυ αζιμαυνμ εδνίμ ζε έκα θζθζηυ, θοημθάβμ θφημ. Ζ επίζηερή ημο ζημ ιακηνί 

μθείθεηαζ ζηδκ αδοκαιία ημο βζα ηα παβςηά ηαζ βζ‘ αοηυ ζπεφδεζ ζηδκ πδβή ημο βάθαημξ 

ιε ζημπυ κα παναζηεοάζεζ ημ αβαπδιέκμ ημο βθοηυ.  

Ζ αθήβδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ έιιεηνμ πμζδηζηυ θυβμ, απυ ζοκδπήζεζξ, ηαηά αάζδ 

ημο «α» ηαζ ημο «μ», μιμζμηαηαθδλίεξ ηαζ μιμζμηέθεοηα. Σμ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ δζέπεηαζ 

απυ βθςζζζηά παζπκίδζα ζφιθςκα ιε ηδκ εκαθθαβή ηςκ θέλεςκ ηαζ ηςκ ζοκδοαζιχκ πμο 

μιμζμηαηαθδηημφκ. Σα ζημζπεία αοηά πνμζδίδμοκ ιία δπδηζηυηδηα ζηδκ αθήβδζδ ηαζ ιία 

εοπάνζζηδ ηαζ πζμοιμνζζηζηή κυηα ζηδ ζοκμθζηή αηιυζθαζνα ημο αζαθίμο. Ζ 

εζημκμβνάθδζδ εκζζπφεζ ηδ πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή 

ζηυπεοζδ πμο είκαζ μ «εββναιιαηζζιυξ». Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ έκηαλδ ημο 

θεηηζημφ ηεζιέκμο ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα πάκς ζε αζαθία, ηεκηνίγμκηαξ 

έηζζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ κα πθδνμθμνδεμφκ βζα ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ημκ ηίηθμ εκυξ αζαθίμο ημο θφημο: «Λολζηυ Λφηςκ Λοηείμο». ε 
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θςκμθμβζηυ επίπεδμ, δζαπζζηχκεηαζ δ ζοκήπδζδ ημο «θο». Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ, ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ζηδ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ ιε ηαιία εηοιμθμβζηή ή 

ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ, μζ μπμίεξ ζοκεκχκμκηαζ αοεαίνεηα ιε ζημπυ κα απμδχζμοκ 

ημκ ηίηθμ ηάπμζμο αζαθίμο. Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ δ ηεπκζηή ηδξ οπενηακμκζημπμίδζδξ, υπμο 

ημ «θελζηυ» βίκεηαζ «θολζηυ», δδιζμονβχκηαξ ιία ηαζκμφνζα θέλδ πμο αημφβεηαζ 

πανυιμζα ιε ηδκ πνχηδ, αθθά βνάθεηαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηά, ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγεζ 

ζημ είδμξ ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ πμο οπμβναιιίγεζ.  

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, επζηοβπάκεηαζ δ απμηαηάζηαζδ ημο ανκδηζημφ 

ζηενευηοπμο ημο θφημο ακάβμκηάξ ημκ ηαοηυπνμκα ζε θμνέα βκχζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ. Σμ 

εεηζηυ πνυηοπμ ημο θφημο εηθνάγεζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ ιυνθςζδ είκαζ δ ιμκαδζηή δζέλμδμξ απυ δεζζζδαζιμκίεξ ηαζ 

πνμηαηαθήρεζξ, πμο δζακμίβεζ μνίγμκηεξ πνμξ ηδκ αοημβκςζία ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ 

απεθεοεενςιέκδξ φπανλδξ. 

 

 

5.2.4.3 Duval, E., Ο Λύθνο Πάεη ρνιείν, (2009) 

 

ημ πζμοιμνζζηζηυ ιζηνμαθήβδια Ο Λφημξ Πάεζ πμθείμ1010 ηδξ Elizabeth Duval, ημ 

ααζζηυ ζδεμθμβζηυ ιήκοια πμο ελοπδνεημφκ μζ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν, αθμνά ζημ 

γήηδια ηδξ πανχεδζδξ ηςκ ηζκήηνςκ1011 βζα ιάεδζδ. Σα ηίκδηνα ημο θφημο βζα ζπμθζηέξ 

επζδυζεζξ, απμηεθμφκ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο εέημοκ ζε εβνήβμνζδ ημκ πνςηαβςκζζηή ηαζ 

ελοπδνεημφκ ηδ δνάζδ ημο ακαθμνζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ.  

Σα παναηείιεκα ζδιεία ημο αζαθίμο θένμοκ πμθοηνμπζηή θεζημονβία ηαζ οπμαάθθμοκ 

ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ αθήβδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ηίηθμξ ημο 

αζαθίμο θεζημονβεί δζηηχξ: αθεκυξ ενιδκεοηζηά ηαζ ηαεμδδβδηζηά, δζυηζ απμηαθφπηεζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ, αθεηένμο παζβκζςδχξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πμθφπνςιδ βναιιαημζεζνά απυ ηδκ μπμία εκζζπφεηαζ δ μπηζηή δζάζηαζδ ηςκ θέλεςκ. Ο 

ηίηθμξ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δζυηζ βίκεηαζ πανααίαζδ ηςκ 

πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, πανμοζζάγμκηαξ έκα θφημ ιε ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά ηαζ 

ζοκήεεζεξ, υπςξ ημ κα πδβαίκεζ ζημ ζπμθείμ. 
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 Duval, E., (Κείι.), Heliot, E., (Δζη.), Ο Λφημξ Πάεζ πμθείμ, (Cherchons Loup Sachant Lire), 

Εςίδδ, Ρ., (Μηθ.), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2009, (Paris: Kaleidoscope, 2008). 
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 Ζ «πανχεδζδ ηςκ ηζκήηνςκ» αθμνά ζε υνμ ηδξ ροπμθμβίαξ, πμο πνμζδζμνίγεζ ηζξ ροπζηέξ 

ιεηααθδηέξ, πμο εκενβμπμζμφκ ημ άημιμ ιε ζημπυ ηδ δναζηδνζμπμίδζή ημο ζε ζπέζδ ιε πμζηίθςκ 

εζδχκ επζδυζεζξ ηδξ γςήξ ημο.  
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Οζ παναπάκς ηεπκζηέξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ηαζ 

ημκ πνμδζαεέημοκ εοκμσηά απέκακηζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια. Ηδζαίηενδξ πνμζμπήξ 

αλίγεζ δ εζημκμβναθζηή απυδμζδ ημο θφημο, μ μπμίμξ ακαπανίζηαηαζ κα δζααάγεζ έκα 

αζαθίμ υπμο ηα ακαπμδμβονζζιέκα βνάιιαηα απμηαθφπημοκ ηδ ιδ μνεή πμνεία 

ακάβκςζδξ ηδκ μπμία επζπεζνεί. Σμ πνυζςπμ ημο απεζημκζγυιεκμο ήνςα απμηαθφπηεζ 

εκεμοζζαζιυ, ηαεχξ μζ δζεζηαθιέκμζ αμθαμί ηςκ ιαηζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ μνεάκμζπημ 

ζηυια επζηνέπμοκ ημ ζοιπέναζια αοηυ. Χζηυζμ, δ ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ δε ζοκάδεζ 

ιε ηδκ ακηεζηναιιέκδ πνμζπάεεζα ακάβκςζδξ, ηαεζζηχκηαξ ημ εζημκζζηζηυ απμηέθεζια 

πζμοιμνζζηζηυ. Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα θφημο εκηείκεηαζ απυ ηζξ επζθμβέξ απεζηυκζζδξ 

ηδξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ, ηυζμ απυ ηδκ έθθεζρδ ανιμκίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο 

ζχιαημξ υζμ ηαζ ημο ηνυπμο αιθίεζδξ. οβηεηνζιέκα, ημ αζφιιεηνα ιεβάθμ ηεθάθζ 

είκαζ ζπεδυκ υζμ ηαζ ημ οπυθμζπμ ζχια, εκχ δ αιθίεζδ δζέπεηαζ απυ ημ ζημζπείμ ημο 

παναθυβμο ηαζ ηδξ οπεναμθήξ, αθμφ ημ ηυηηζκμ νμφπμ πμο εκδφεηαζ ζοκζζηά ιπθμφγα-

πακηεθυκζ ιαγί. Ζ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ εα δζαδναιαηίζεζ ζδιακηζηυ νυθμ, υπςξ εα 

δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα. Ο δδιζμονβυξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ηαηαζηεοάζεζ έκα 

ακενςπυιμνθμ θοηάηζ, ιε ηδκ εκδοιαημθμβζηή επζθμβή πμο επζπεζνεί ημ ηάκεζ κα ιμζάγεζ 

ιε ηανζηαημφνα. Σμ μπηζηυ ζφιαμθμ ημο νμφπμο οθίζηαηαζ ηάπμζαξ ιμνθήξ 

οπενηακμκζημπμίδζδ, ιε ηδκ μονά ημο θφημο κα ακαδφεηαζ απυ ημ πίζς ιένμξ ημο 

εκδφιαημξ, ζηδκ πνμζπάεεζα κα πνμζανιμζηεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζηέξ ημο ζδζαίηενεξ ακάβηεξ. Ζ ζηυπζιδ αοηή απυηθζζδ ηζκδημπμζεί ημ εκδζαθένμκ ηαζ 

εθζζηά ηδκ πνμζμπή ζηδκ οθζηυηδηα ημο νμφπμο.1012 φιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή 

ειπεζνία μζ ζοιιεηνζημί ηφαμζ πμο πνμζζδζάγμοκ ζημ ηανυ ηαζ δζέπμοκ ηδ ζπεδζαζηζηή 

ημο ζοβηεηνζιέκμο εκδφιαημξ θεζημονβμφκ ςξ αοημακαθμνζηυ ζπυθζμ ζηδκ οθζηυηδηα 

ημο αζαθίμο.1013 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ θυκημ ηδξ εζημκμβναθδιέκδξ επζθάκεζαξ πμο 

ιζιείηαζ ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ημο ιζθζιεηνέ πανηζμφ,1014 οπμβναιιίγεζ ηδ πάνηζκδ 

οπυζηαζδ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα, ακαδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ πθαζηυηδηα ηδξ 

ηαηαζηεοήξ ημο. Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή ηεπκζηή θεζημονβεί ςξ ζημζπείμ 

παναηηδνμθμβίαξ βζα έκα ζηενεμηοπζηά ανκδηζηά πνμζδζμνζζιέκμ πνυζςπμ, 

εειεθζχκμκηαξ ηδκ ακαηνμπή ημο απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηδ δδιζμονβία 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 145. 
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 Πνυηεζηαζ βζα ημ είδμξ πανηζμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ πάναλδ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, 

ηυζμ ζηζξ επζζηήιεξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ (βεςιεηνία) ηαζ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ υζμ ηαζ ζηδκ 

επζζηήιδ ηδξ ζαηνζηήξ (ηανδζμβνάθδια). Βθ. ακηίζημζπα πανυιμζα εθανιμβή ηεπκζηήξ αοηήξ, 

ζηδκ ακάθοζδ ημο ιζηνμαθδβήιαημξ Μπμοθχηδξ, Υ., (Κείι.), Παπαηζανμφπαξ, Β., (Δζη.), Οζ 12 

Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ Κμονδζζηυξ Λφημξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2007.   
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ημο. Απυ ημ μπηζηυ παναηείιεκμ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ζφιααζδ 

επδνεάγεζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο αζαθίμο πμο ηδκ οζμεεηεί ηαζ δζαιμνθχκεζ ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ ηδξ εκ θυβς ιοεμθμβμφιεκδξ πνμζςπζηυηδηαξ. 

Γονίγμκηαξ ημ ζηθδνυ ελχθοθθμ, μ ακαβκχζηδξ ακηζηνίγεζ ιία εκηοπςζζαηή δζζέθζδδ 

ηαπεηζανία, υπμο εζημκμβναθμφκηαζ δζαθυνςκ εζδχκ αββεθίεξ πνμζθμνάξ ενβαζίαξ.1015 Ζ 

πμθοηνμπζηυηδηα ημο εζχθοθθμο, ζοκίζηαηαζ ζημοξ πμζηίθμοξ ζδιεζςηζημφξ ηνυπμοξ 

πμο ζοκδοάγεζ ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ημο. Ζ ημπμεέηδζδ ημο ηεζιέκμο 

ζηδκ εζημκμβναθδιέκδ επζθάκεζα, ηαεχξ ηαζ δ εέζδ ημο εκηυξ πμθφπνςιςκ πθαζζίςκ, 

πμθθαπθαζζάγμοκ ηζξ εηθναζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. Με πμζηζθία 

βναιιαημζεζνάξ ηαζ ηοπμβναθζηχκ ζημζπείςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πανααίαζδ ηδξ βναιιζηήξ 

πμνείαξ ακάβκςζδξ επζηείκεηαζ δ πζμοιμνζζηζηή ηαζ πενζπαζπηζηή δζάεεζδ ημο αζαθίμο. Ζ 

ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, είκαζ ζφιθοηδ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο ζοιπζθήιαημξ 

(ημθάγ). Υζμφιμν εκημπίγεηαζ ηαζ ζημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ αββεθζχκ. Ο θυβμξ ημο 

ηεζιέκμο ιζιείηαζ αοηυκ ηδξ δζαθήιζζδξ πνμζδίδμκηαξ έκα ρεοδμνεαθζζιυ ζηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ, επζεοιχκηαξ έηζζ κα δζαιμνθχζεζ ιζα ιοεμπθαζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα ζηαεενή ηαζ αλζυπζζηδ υζμ ηαζ αοηή εηηυξ παναιοεζμφ. Ζ θεζημονβία 

ημο πζμφιμν ζημ ζδιείμ αοηυ θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία. Ανπζηά, ημ πενζεπυιεκμ ημο 

έκηοπμο θυβμο θεζημονβεί ςξ οπαζκζβιυξ ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ ημο θφημο, 

δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ ηείιεκμ ιεημοζζχκεηαζ 

ηα ζημζπεία αοηά. Σα ηνζηήνζα πμο εέημοκ μζ ενβμδυηεξ θεζημονβμφκ ζοκδδθςηζηά ημο 

παναηηήνα - θφημο ηςκ παναιοεζχκ. Δπίζδξ, εηθαιαάκμκηαζ ςξ ιεηςκοιζηά ζπυθζα, 

ηαεχξ οπμβναιιίγμοκ ιία ζδζαίηενδ ζηακυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα. ε υθεξ 

ηζξ αββεθίεξ ζηυπμξ ημο πζμφιμν είκαζ δ οπμκυιεοζδ ηδξ ανκδηζηήξ ζδζυηδηαξ ημο θφημο, 

ιέζα απυ πανςδζαηά ζπυθζα πμο ηαηαθήβμοκ ζηδκ εζνςκεία ηαζ ημ βηνμηέζημ.  

Ακαθένμοιε ιενζηά εκδεζηηζηά παναδείβιαηα ηςκ αββεθζχκ. «Σμ πενζμδζηυ 

Οδμκηίαηνμξ ακαγδηά ζοκηάηηδ βζα ημ δζαθδιζζηζηυ ηιήια, ιμνθςιέκμ θφημ ιε ιεβάθα 

δυκηζα. Φςημβναθία επζεοιδηή». Σμ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ ακαηνμπή ηδξ πνμζδμηίαξ 

ηςκ ακαβκςζηχκ ζπεηζηά ιε ημ ηζ ακαιέκεζ ηακείξ κα δζααάζεζ ζηζξ αββεθίεξ πενζμδζηχκ. 

Ζ δεδμιέκδ πνμζανιμβή ηδξ δζαθδιζζηζηήξ μνμθμβίαξ ζηζξ ακάβηεξ ημο παναιοεζμφ, 

ζοκεπάβεηαζ ηδκ πανααίαζδ ζοβηεηνζιέκςκ ημζκςκζμβθςζζμθμβζηχκ ηακυκςκ ιέζς ημο 

οθμθμβζημφ πζμφιμν. Ζ ακηζζοιααηζηυηδηα εηθνάγεηαζ ηυζμ ζε επίπεδμ πενζεπμιέκμο 

υζμ ηαζ ιμνθήξ, επζηοβπάκμκηαξ ηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ 
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.4.3). 2, ζ. 614. 
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επζθμβήξ. «Εδημφιε θφημ πμο κα λένεζ ακάβκςζδ. Εδημφιε ακάβκςζδ πμο κα λένεζ θφημ». 

Πνυηεζηαζ βζα θμβμπαίβκζμ, ιέζς ημο μπμίμο επζηοβπάκεηαζ ημ 

γςκηάκεια/πνμζςπμπμίδζδ ηδξ «ακάβκςζδξ», πανμοζζάγμκηάξ ηδκ ςξ άημιμ πμο 

δζαεέηεζ βκχζεζξ. «Απυ ημ ηαποδνμιείμ γδηείηαζ αθήηδξ βζα κα θηφκεζ βναιιαηυζδια. 

Απαναίηδηδ ανβηυ». ε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, πάκς ζημ ζπήια ηδξ αββεθίαξ, ημ μπμίμ 

έπεζ ζοβηεηνζιέκα βθςζζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ αημθμοεεί ηζξ δζηέξ ηδξ ζοιαάζεζξ, ςξ 

πνμξ ημ ηζ πνμζυκηα ιπμνεί κα απαζημφκηαζ, πηίγεηαζ ιζα κέα πναβιαηζηυηδηα ιέζα ζημ 

παναιφεζ, υπμο μζ αθήηεξ είκαζ ημ γδημφιεκμ, ηαζ ιάθζζηα δ ζηακυηδηά ημοξ κα θηφκμοκ 

ηα βναιιαηυζδια εεςνείηαζ απαναίηδημ πνμζυκ, υπςξ άθθςζηε ηαζ δ δδιχδδξ ή 

οανζζηζηή βθχζζα ημοξ (―ανβηυ‖). «Εδηείηαζ θφημξ πμο κα λένεζ κα πεηάεζ αενυζηαημ. 

Γενά πκεοιυκζα». Πνυηεζηαζ βζα οπαζκζηηζηή ακαθμνά ζημ παναιφεζ, Σα Σνία Μζηνά 

Γμονμοκάηζα ηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ημο θοζήιαημξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα πανςδζαηυ παζπκίδζ 

ακάιεζα ζημ αίηζμ ηαζ ημ αζηζαηυ, υπμο ημ θφζδια οπμβναιιίγεζ ιεηςκοιζηά ηδκ απεζθή 

ημο θφημο. Δκ πνμηεζιέκς ιεηαεέημκηαξ ηδκ ζδζυηδηα αοηή, ζημ θφζδια ημο 

αενυζηαημο, ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ, πμο δεκ εηθαιαάκεηαζ ςξ ηίκδοκμξ, επζηοβπάκεηαζ δ 

απμιοεμπμίδζδ ημο ηαημφ θφημο. «Ξφθζκμ πενμφθζ ακαγδηάεζ υιμνθμ ηεθάθζ θφημο βζα 

λεζηυκζζια». Πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ ακηζζηνμθήξ ακάιεζα ζε έιροπμ ηαζ άροπμ, 

απυ ηδκ ακηίεεζδ ηςκ μπμίςκ ακαδφεηαζ πζμφιμν αζοιααηυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζςπμπμίδζδ, ιε ηδκ απυδμζδ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

δζαεέημοκ έιροπα υκηα ζε άροπα ακηζηείιεκα ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Ζ ελακηζηεζιεκμπμίδζδ 

ημο θφημο ζε ζοκμδυ αλεζμοάν πυνηαξ, θεζημονβεί ςξ απμλέκςζδ απυ ηδ ζοιααηζηή ηαζ 

βκχνζιδ θεζημονβία ημο ςξ ιοεμπθαζηζηυ πνυζςπμ, επζηοβπάκμκηαξ ηδκ οπμκυιεοζδ ημο 

ανκδηζημφ ημο παναηηήνα. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ.  

Σμ ζφκμθμ ηςκ παναπάκς απμηεθμφκ βθςζζζηά παζπκίδζα, έκα είδμξ πανςδίαξ πμο 

ζημπεφεζ ζηδκ πανααίαζδ ηςκ βθςζζζηχκ ηακυκςκ απμηαθφπημκηαξ έηζζ ηδ 

ζοιααηζηυηδηα ηδξ βθχζζαξ. Ζ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ημο θφημο επζηοβπάκεηαζ 

ιέζα απυ ηζξ θεζημονβίεξ πμο δζέπμοκ ηδκ πανςδία ηςκ θέλεςκ, ηαηαδεζηκφμκηαξ υηζ μ 

ηαηυξ θφημξ δεκ είκαζ πανά έκα βθςζζμπθαζηζηυ δδιζμφνβδια. Ζ πανςδία ηςκ θέλεςκ 

ελοπδνεηεί δζηηχξ, ηυζμ ηδκ εηπαζδεοηζηή ζηυπεοζδ υζμ ηαζ ηδκ αθδβδιαηζηή 

ζημπζιυηδηα ημο πανυκημξ ιζηνμαθδβήιαημξ, πμο είκαζ μ «εβναιιαηζζιυξ». Σμ μπηζηυ-

θεηηζηυ παναηείιεκμ αθδβδιαηζηά θεζημονβεί ςξ πνμμίιζμ πμο εέηεζ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα 

ηδξ πθμηήξ ηαζ ζοκμρίγεζ ημκ ζδεμθμβζηυ άλμκα βφνς απυ ημκ μπμίμ ζημπεφεζ κα 

πνμαθδιαηίζεζ. Δηείκμξ είκαζ δ ιυνθςζδ ηαζ δ ακάβηδ ηαηάηηδζδξ ημο «βναιιαηζζιμφ» 
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πνμηεζιέκμο κα εζζέθεεζ ημ εκήθζημ άημιμ αλζμπνεπχξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Έηζζ, 

θμζπυκ, μ θφημξ ημο παναιοεζμφ απμθαζίγεζ κα πάεζ ζπμθείμ. «Σμ ιμκαδζηυ ζπμθείμ πμο 

ανίζηεζ υιςξ είκαζ βζα πνυααηα». Σα ηίκδηνά ημο, υιςξ, είκαζ ορδθά ηαζ βζ‘ αοηυ 

ηαηαθεφβεζ ζε ιεευδμοξ ελαπάηδζδξ πνμηεζιέκμο κα ηαιμοθθάνεζ ηδ ‗θοηίζζα‘ θφζδ 

ημο. Ζ πανάιεηνμξ αοηή ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοκεπή ζοκφπανλδ ηςκ δφμ άθθμηε 

ακηίιαπςκ, δδιζμονβμφκ έκα ακηζεεηζηυ/αζφιααημ ζοκδοαζιυ δεδμιέκςκ πμο 

θεζημονβμφκ ςξ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Ζ 

δζαδζηαζία ημο ιαζηανέιαημξ εοιίγεζ ηαθμζηδιέκδ θάνζα, ιε ημ θφημ, ανπζηά, κα 

αάθεηαζ παηυημνθα ιε θεοηή ιπμβζά, κα αάγεζ νυθεσ ζηα ιαθθζά ηαζ εκ ζοκεπεία κα 

ηυαεζ ηα κφπζα ημο. Σμ αζηείμ απμηέθεζια πμο δζαιμνθχκεηαζ αδοκαηεί κα ειπκεφζεζ 

ηνυιμ, ηαεχξ δ ακηζζοιααηζηή ακαπανάζηαζή ημο δε ζοκάδεζ ιε ημκ ανκδηζηυ μιυθμβυ 

ημο. Ζ πνήζδ ηδξ θεοηήξ ιπμβζάξ ηαζ ημ ηυηηζκμ ημο νμφπμο, θεζημονβμφκ ςξ μπηζημί 

οπαζκζβιμί ζηα ηθαζζζηά παναιφεζα ηδξ Καηζίηαξ ιε ηα επηά Καηζζηάηζα ηαζ ηδξ 

Κμηηζκμζημοθίηζαξ, ακηίζημζπα.   

Σμ παζπκίδζ ιε ηα μκυιαηα ηςκ δεοηενεουκηςκ παναηηήνςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 

αθήβδζδ, θεζημονβεί ελίζμο πζμοιμνζζηζηά. Σμ ηςιζηυ πμο ακαδφεηαζ απυ ηζξ 

μκμιαημπμζίεξ εκαπυηεζηαζ ζημ ζοζπεηζζιυ αοηχκ ιε ηδκ μκημθμβζηή θφζδ ηςκ 

πνμζχπςκ πμο παναηηδνίγμοκ, εκχ θεζημονβμφκ ζοκδδθςηζηά ημο νυθμο ημοξ. Γζα 

πανάδεζβια, μ «επζζηάηδξ» ημο ζπμθείμο είκαζ μ πζζηυξ θφθαηαξ ζηφθμξ. Ο ηαεδβδηήξ 

ημο ζπμθείμο είκαζ «Ο Κφνζμξ Πνμααηάηδξ». ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν 

πδβάγεζ απυ ηδκ αιθζζφκδεζδ ηδξ ηαηάθδλδξ ―-άηδξ‖ ζημ μοζζαζηζηυ «πνυααημ», 

δδιζμονβχκηαξ ιία ηαζκμφνζα θέλδ. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα 

οπενηακμκζημπμίδζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμζανιμβή ηςκ θέλεςκ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ γςήξ. Χζηυζμ, ημ πζμφιμν δεκ μθείθεηαζ ζηδκ πανααίαζδ ηςκ 

ηακυκςκ ηδξ βθχζζαξ, αθθά ζηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ ηαζκμφνζαξ, εφεοιδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

ζφιθοηδξ πνμξ ηδ δμιή ημο παναιοεζμφ. Ακηίζημζπα ιε παναπάκς, ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ 

επζεεςνδηή ημο ζπμθείμο ημκ «Κφνζμ Ανκίημ».  

Ζ μκμιαημπμζία ημο ζπμθείμο «Σα Πνάζζκα Βμζημηυπζα», ιεηέπεζ ηδξ παναδμλυηδηαξ 

ηςκ ιμνθχκ πμο δνμοκ ηαζ θεζημονβμφκ ζημκ εκ θυβς ιοεμπθαζηζηυ ζηδκζηυ πχνμ. ε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν μθείθεηαζ ζημ παζπκίδζ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ζηδκ 

οζμεέηδζδ ζοιαάζεςκ πμο πνμζζδζάγμοκ ζε ηάηζ νεαθζζηζηυ ηαζ μζηείμ, ιε ζημπυ ηδ 

βθςζζζηή ηαηαζηεοή ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ (ιαβζηυξ νεαθζζιυξ). 

«Ηδνοηζηυ ιέθμξ ηδξ Αηαδδιίαξ ‗Υνοζυιαθθμ Γέναξ‘». Σμ ηςιζηυ εκ πνμηεζιέκς, 

μθείθεηαζ ζηδκ αιθζζφκδεζδ εηενυηθδηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζηδ δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζε 
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έκα ζφιαμθμ ηδξ ιοεμθμβίαξ. Ηδζαίηενα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ημ ‗Υνοζυιαθθμ Γέναξ‘ 

ήηακ δένια, ιία πνοζή πνμαζά απυ ηνζάνζ, εκχ εδχ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ βθςζζζηή 

ζφιααζδ βζα κα πνμζδζμνίζεζ ημ δδιζμονβυ εκυξ ζπμθείμο πμο θμζημφκ πνυααηα 

θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα. Ζ επίθοζδ ηδξ αζοιααηυηδηαξ ιε ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ή ηδ 

βκχζδ αοημφ ημο βεβμκυημξ δδιζμονβεί ελαζνεηζηά αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ.  

Ζ πνήζδ ενςηήζεςκ πμο παναπέιπμοκ δζαηεζιεκζηά ζε αοηέξ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ 

πνμξ ηδ βζαβζά, ημ ιεηαιθζεζιέκμ θφημ, δδθαδή, απυ ημ βκςζηυ παναιφεζ, ηαεζζημφκ 

ζαθή ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ανπζημφ ένβμο ιε ημ δεοηενμβεκέξ. Με ζημπυ κα 

επζζηήζμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ακαπνμκζζηζηέξ απυρεζξ βζα 

ημ θφημ ηαζ πανςδχκηαξ ημκ κα ηζξ οπεναμφκ. Απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ηεζιέκςκ 

δδιζμονβείηαζ ιία ακηίζηνμθδ πυθςζδ, ιε ημ εεηζηυ κα απμδίδεηαζ ζημ θφημ ηαζ ημ 

ανκδηζηυ ζημκ αοηανπζηυ ηφπμ ηδξ μδμκημβζαηνμφ. Ο ιεηαιθζεζιέκμξ θφημξ ημο 

πανυκημξ ιζηνμαθδβήιαημξ ζε πνυααημ, οπμαάθθεζ ζε έκα ααειυ ηδκ ζδέα ηδξ 

«πζζηυηδηαξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ πθμηήξ, βεβμκυξ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο εειεθζχκεζ ηδκ έηπθδλδ 

ημο απνμζδυηδημο ηέθμοξ». Σα δυκηζα ημο θφημο βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ επζζηδιμκζηήξ 

πνυηθδζδξ βζα ηδ βζαηνυ, δ μπμία, ιεηαλφ άθθςκ πναηηζηχκ θφζεςκ ζηέπηεηαζ κα ημο ηα 

αθαζνέζεζ. «Θα ήηακ ιία θφζδ…» ζηέθηεηαζ δ μδμκηίαηνμξ ζηφαμκηαξ… ζημ ζηυια ημο 

θφημο!». ηδ ζηδκή αοηή δ ζπέζδ θυβμο - εζηυκαξ είκαζ άκζζδ, δζυηζ ζε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ παναηδνμφιε ημ θφημ κα ηαηαανμπείγεζ ηδκ μδμκηίαηνμ.1016 ημ ζδιείμ 

αοηυ ηα ανκδηζηά πνυζδια ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηα εεηζηά, πνμηαθχκηαξ ιζα ζηζβιζαία 

δζαηαναπή.  

Χζηυζμ, ιία κέα έηπθδλδ πμο επζθοθάζζεηαζ βζα ηδ ζοκέπεζα, πνμηαθεί ηδκ 

επακακμδιαημδυηδζδ ηςκ ζδεμθμβζηχκ ζοκζζηςζχκ. ηδκ άδεζα αίεμοζα ημο ζαηνείμο 

ανίζηεηαζ ιυκμ έκα ζδιείςια, υπμο μ θφημξ ελμιμθμβείηαζ ηδκ πναβιαηζηή ημο 

ζδζυηδηα.1017 ημ ζδιείςια αοηυ ζοκμρίγεζ, εκ μθίβμζξ, υηζ «μ ζημπυξ αβζάγεζ ηα ιέζα» 

βζα ιάεδζδ. Σμ βναπηυ θεζημονβεί ςξ επζαεααίςζδ ηδξ ελέθζλδξ αοηήξ, εκχ δ 

πνμζθχκδζδ ηςκ ζοζπεηζγυιεκςκ πνμζχπςκ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιαεδηείαξ ςξ 

«θίθμοξ» ζοκζζηά ηδκ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ ημο ιεηαβεκέζηενμο ηεζιέκμο. Ζ εέζδ ημο 

ηεζιέκμο εκηυξ εζημκμβναθδιέκμο πθαζζίμο πμο ιζιείηαζ ηδ ζπεδζαζηζηή ημο ηεηναδίμο 

δζαιμνθχκεζ ιία αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ (θφημξ) ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ 

(ηαηάηηδζδ ηδξ βναθήξ). Πνυηεζηαζ βζα ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή πμο οπεκεοιίγεζ 

ηδκ οθζηυηδηα ηαηαζηεοήξ ημο ιοεμπθαζηζημφ παναηηήνα. Χζηυζμ, ηα υνζα ιεηαλφ 

                                                           
1016

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.4.3). 3, ζ. 614. 
1017

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.4.3). 4, ζ. 614. 
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ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ πςθαίκμοκ εκαπμεέημκηαξ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ 

ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ ηδ δζεοεέηδζδ ηδξ ζπέζδξ αοηήξ. Συζμ ημ μπηζηυ παναηείιεκμ 

ηδξ ζεθίδαξ υζμ ηαζ μ επζζημθζηυξ θυβμξ ημο βναπημφ ζδιεζχιαημξ, πνμζδίδμοκ ζημζπεία 

νεαθζζιμφ. Ο θφημξ απυ ημ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ζδιεζχκεζ ιία 

μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ υπμο ιπμνεί κα εηθςκεί ςξ εηπνυζςπμξ δφμ ηυζιςκ ημο 

θακηαζηζημφ ηαζ ημο νεαθζζηζημφ. Οζ ηυζιμζ αοημί ζοιθφμκηαζ ηαζ ακαιεζβκφμκηαζ 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έκακ ηνίημ πμο εηθνάγεηαζ ιέζς ηδξ επζζημθζηήξ βναθήξ. Σμ 

ζδιείςια, θμζπυκ, ζοκζζηά έκα ιεηςκοιζηυ οπμηαηάζηαημ ημο θφημο, 

ακηζπανααάθθμκηαξ ημοξ δφμ ηφπμοξ παναηηήνςκ. Σμο απαίδεοημο ηαζ ακαίηζα ηαημφ 

ημο αθεηδνζαημφ ηεζιέκμο ηαζ ημο ιμνθςιέκμο άβνζμο γχμο ηδξ θφζδξ ημο 

ιεηαβεκέζηενμο ηεζιέκμο. Ο δζεοεοκηήξ ηαζ μ επζεεςνδηήξ ημο ζπμθείμο θίβμ πνζκ 

απμπςνήζμοκ απυ ημ ζαηνείμ, απμηάθεζακ ηδκ μδμκηίαηνμ «ζηθδνή» ακαθμνζηά ιε ημκ 

ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ ηδξ απέκακηζ ζημ ιαεδηή-θφημ. Ο θφημξ ζημ βνάιια ημο ηάκεζ 

θμβμπαίβκζμ ιε ηδ θέλδ αοηή (ζηθδνή), αθήκμκηαξ οπμκμμφιεκα βζα ημ ηζ απέβζκε ηεθζηά 

δ μδμκηίαηνμξ. Δκ είδεζ οζηενυβναθμο επζζδιαίκεζ ημ ελήξ, «Ζ μδμκηίαηνμξ δεκ ήηακ 

ηαευθμο ζηθδνή, ακηίεεηα ήηακ πμθφ ιαθαηή». Πνυηεζηαζ βζα εζνςκζηυ ζπυθζμ ιε ηάζδ 

πνμξ ημ βηνμηέζημ.  

 

 

5.2.5 Τπεξ-Παξακύζηα  

 

Ζ πέιπηδ εειαηζηή ηαηδβμνία εα ιπμνμφζε κα ζοκμρζζηεί ςξ δ ηαηδβμνία ιε ηα 

οπεν-παναιφεζα1018, υπςξ μνίγεζ ηζξ ιζηνμαθδβήζεζξ αοηέξ δ Γζακκζημπμφθμο (2001) ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ηαηά ημκ Ρμκηάνζ, ςξ παναιοεμζαθάηεξ1019. Οζ 

ιζηνμαθδβήζεζξ,  πμο εκηάζζμκηαζ ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ηεζιέκςκ, είκαζ εκ βέκεζ 

πζμοιμνζζηζηέξ ηαζ έπμοκ ςξ ζηυπμ κα ροπαβςβήζμοκ ημκ ακήθζημ ακαβκχζηδ ιοχκηαξ 

ημκ ζε πμθοπμίηζθα είδδ πζμφιμν. ηδκ πθεζμρδθία ημοξ ηάκμοκ ηαηάπνδζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο ημο θφημο ηαζ υπζ πάκηα ιε ζημπυ κα ημκ ακαηνέρμοκ ηαζ κα 

                                                           
1018

 Χξ οπεν-παναιφεζα ακαθένεζ δ Γζακκζημπμφθμο υηζ μκμιάγμοιε ηα δζδβήιαηα, υπμο ζηδκ 

ίδζα ζζημνία ειθακίγμκηαζ ήνςεξ βκςζημί απυ πμθθά ηαζ δζαθμνεηζηά παναιφεζα. Ο υνμξ αοηυξ 

είκαζ πνήζζιμξ βζαηί πενζβνάθεζ εφζημπα ημ είδμξ ηδξ αθήβδζδξ πμο δζαεέημοκ. Βθ. ζπεηζηά ζημ 

Γζακκζημπμφθμο, Α., «Λφηε, θφηε, είζαζ εδχ; Σμ ζηενευηοπμ ημο θφημο ζε ζζημνίεξ βζα ιζηνά 

παζδζά», ζημ Κμφνηδ, Δ. (Δπζι.), Ζ Ένεοκα ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Σοπςεήης, 

2001, ζ. 137.      
1019

 Ρμκηάνζ, Σγ., Γναιιαηζηή ηδξ Φακηαζίαξ, Βενηζχκδ, Μ., Αββμονίδμο, Λ., (Μηθ.), Αεήκα: 

Σεηιήνζμ, 1994.  
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ημκ απμηαηαζηήζμοκ, αθθά ημκ πνδζζιμπμζμφκ ςξ ενβαθείμ βζα κα ηαηαζηεοάζμοκ 

ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν ηαζ ιέζα απυ αοηυ ηάπμζεξ θμνέξ κα επζηφπμοκ ηαζ ηδκ ακαηνμπή 

ημο.   

Ο θφημξ, υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ, βζα πμθθά πνυκζα ειθακζγυηακ ζηα παζδζηά 

αζαθία ιε ανκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά, ιέζα απυ επακαθαιαακυιεκα ηαζ 

πνμαθέρζια ιμηίαα ζοιπενζθμνάξ. Σα ηθαζζζηά θασηά παναιφεζα ελαζηίαξ ηςκ 

εοημθμικδιυκεοηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηςκ εφθδπηςκ ιμνθμθμβζηχκ ζπδιάηςκ πμο 

δζαεέημοκ πνμζθένμκηαζ βζα δζαηεζιεκζηέξ ακηζζημζπίεξ ακαδεζηκφμκηαξ ημ απνυαθεπημ 

ηδξ ακαηνμπήξ, έκα ζημζπείμ έηπθδλδξ πμο ζοπκά απμθαιαάκμοκ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ. 

Ανπζηά, εα ελεηάζμοιε ιία ζεζνά1020 απυ μνζζιέκα παναιφεζα ημο ίδζμο ζοββναθέα 

ηαζ εζημκμβνάθμο, ημο Geoffroy de Pennart. Σμ ζφκμθμ ηςκ αθδβδιάηςκ αοηχκ, υπςξ 

δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδκ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί, εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ηαζ ςξ 

ζοθθμβζηυξ ηυιμξ «πανςδίαξ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ». Σα ένβα ημο Pennart, 

παναηηδνίγμκηαζ βζα ηδκ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ημο πζμφιμν,  βζα ηδκ παζβκζχδδ 

αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ εκκμμφιεκμ-ακαβκχζηδ-εεαηή, αθθά βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή 

ζηυπεοζδ πμο ελοπδνεημφκ. Άθθςζηε υπςξ ηαζ μ ίδζμξ ζε ζοκέκηεολδ ημο έπεζ 

δδθχζεζ,1021 μζ ζοκέπεζεξ ηςκ αζαθίςκ ημο βνάθηδηακ έπεζηα απυ πνμηνμπή 

εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ αλζμπμίδζακ ηα αζαθία ημο βζα πμζηίθμοξ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ 

ζηδκ ηάλδ ημοξ.1022  

Ζ δμιή ηδξ αθήβδζδξ ηςκ αζαθίςκ ημο ζοββναθέα δζανενχκεηαζ βφνς απυ αοηή ηδκ 

αθθδθμζοκεκκυδζδ (ζοβηάθορδ) ακάιεζα ζημ ζοββναθέα ηαζ ημκ οπμηζεέιεκμ 

ακαβκχζηδ ημο. Σμ οπμκμμφιεκμ ηονζανπεί ηυζμ ηαθά πμο δ ηαηακυδζδ ιμζάγεζ ιε 

                                                           
1020

 Ο δδιζμονβυξ ηςκ αζαθίςκ ακαθένεηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ένβςκ ημο ιε ημκ υνμ album. Ζ 

Beckett οζμεεηεί ημκ υνμ ζεζνέξ (series) ή ζοκέπεζεξ (sequels). Beckett, S., 2002, ζζ. 285-288.    
1021

  Beckett, S., υ.π, ζ. 298, οπμζ. 8.  
1022

  Βθ εκδεζηηζηά Αλζμπμίδζδ ζηδκ ηάλδ ημο άθιπμοι «Ο Καθυηανδμξ Λφημξ», «Le Loup 

Sentimental» de G. de Pennart par une enseignantede GS. Enligne:  

http://lire-ensemble.ouvaton.org/article.   

Δηπαζδεοηζηέξ αζηήζεζξ βζα ημ αζαθίμ «Ο Καθυηανδμξ Λφημξ», «Le Loup Sentimental» de G. de 

Pennart. En ligne: http://litteraturecycle3.free.fr/fichiers_acrobat/loup_sentimental.pdf. Φοθθάδζμ 

εηπαζδεοηζημφ βζα ημ αζαθίμ «Ο Καθυηανδμξ Λφημξ», «Le Loup Sentimental » de G. de Pennart. 

Enligne: 

http://www.acamiens.fr/inspections/60/pont_saintemaxence/documents/LITTERATURE/loup_se

ntim.doc.  

Πίκαηαξ ακάθοζδξ ημο αζαθίμο, «Ο Καθυηανδμξ Λφημξ», «Le Loup Sentimental» de G.de 

Pennart. En ligne:  

http://www.ien-landivisiau.acrennes.fr/litteratureC1C2/analyseswebbb/leloupsentimental.htm.  

Δνβαζίεξ βφνς απυ ημ αζαθίμ, «Ο Καθυηανδμξ Λφημξ», «Le Loup Sentimental »de G. de Pennart. 

En ligne: 

 http://webinstit.net/album/loup_sentimental/presentation_loup_sentimental.htm.  

http://lire-ensemble.ouvaton.org/article
http://litteraturecycle3.free.fr/fichiers_acrobat/loup_sentimental.pdf
http://www.acamiens.fr/inspections/60/pont_saintemaxence/documents/LITTERATURE/loup_sentim.doc
http://www.acamiens.fr/inspections/60/pont_saintemaxence/documents/LITTERATURE/loup_sentim.doc
http://www.ien-landivisiau.acrennes.fr/litteratureC1C2/analyseswebbb/leloupsentimental.htm
http://webinstit.net/album/loup_sentimental/presentation_loup_sentimental.htm
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παζπκίδζ ηνοιιέκμο εδζαονμφ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ παεδηζηυξ ακαβκχζηδξ ακάβεηαζ 

ζε ζοιπαίπηδξ ηαζ ζοκηαηαζηεοαζηήξ ηδξ αθήβδζδξ.1023 Ζ ακάβκςζδ ημο άθιπμοι ημο 

Pennart, απμηεθεί ιζα ηαθή πναηηζηή ελάζηδζδξ ημο ηνζηζημφ βναιιαηζζιμφ,1024 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μθείθεζ κα δζαηδνεί ηάπμζεξ απμζηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

αθδβμφιεκα βεβμκυηα. Ο ζοββναθέαξ ααζίγεηαζ ζηδ δδιζμονβία ακαβκςζηχκ 

πμθζηζζιζηά εκδιενςιέκςκ ηαζ ημζκςκζηά πνμζδζμνζζιέκςκ, απαθθαβιέκςκ απυ 

πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δεζζζδαζιμκίεξ. Βαζζηά, εζδμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αζαθίςκ ημο 

ζοββναθέα είκαζ: δ δζαηεζιεκζηυηδηα, δ ιεηαιοεμπθαζία, δ αοημακαθμνζηυηδηα, δ 

πανςδία, δ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ δ ιείλδ θμβμηεπκζηχκ ηαζ ιδ θμβμηεπκζηχκ 

ζοιαάζεςκ.1025 Σα παναηηδνζζηζηά αοηά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ πμο ίδζμξ 

μ Pennart έπεζ θζθμηεπκήζεζ ζηα ένβα ημο, ακάβμοκ ημ άθιπμοι ημο ζε ιμκαδζηυ είδμξ 

ιεηαιμκηένκαξ θμβμηεπκζηήξ έηθναζδξ.   

ηδκ εκυηδηα αοηή ακαθφμοιε επίζδξ, έκα αηυιδ ένβμ άθθμο ζοββναθέα, Σα Σνία 

Γμονμοκάηζα ημο David Weisner (2002), ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ βζα πνςηυηοπμοξ 

ηφπμοξ ηαζ ηνυπμοξ ιεηαιμκηένκαξ θμβμηεπκζηήξ έηθναζδξ.         

 

 

5.2.5.1 Pennart, G., Ο Λύθνο Ξαλαγύξηζε, (1994). 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ημο Geoffroy de Pennart Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε,1026  είκαζ 

έκα κεμηενζηυ ιζηνμ-αθήβδια, ημ μπμίμ δζαηνίκεηαζ βζα ημοξ πνςηυηοπμοξ ηφπμοξ ηαζ 

ηνυπμοξ ιεηάδμζδξ πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ ηαζ είκαζ ημ πνχημ ηδξ ζεζνάξ 

ακαηνεπηζηχκ αζαθίςκ ημο ζοββναθέα. Σμ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ 

                                                           
1023

 Οζ Manzoni ηαζ Noirot, ακαθένμκηαζ ζε πνμηάζεζξ αλζμπμίδζδξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ ςξ 

ζοκμδεοηζηυ ενβαθείμ ημο βθςζζζημφ εβπεζνζδίμο ζηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ. Μεηαλφ 

άθθςκ επζζδιαίκμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ ένβςκ ημο Peannart. Manzoni, N., Noirot, P., La Lécuré Au 

CP Entre Manuel et Albums: Quelles Pratiques?, France: Scéren, 2009, ζζ. 131, 197.   
1024

 Robichaud, G., Carleton, O., ―La Litteratie Critique‖ Journal de l‟immersion, vol. 29 (3), 

2007, Automne-Hiver, ζζ. 35-37.  
1025

 H Coeur-Joly, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαηνζαήξ ηδξ πνμαθδιαηίζηδηε πάκς ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ πμο επζηνέπμοκ ζε έκα παζδί μπμζαζδήπμηε ημζκςκζηήξ ηαηαβςβήξ κα έπεζ 

πνυζααζδ ζηδκ ημοθημφνα. Πχξ κα αμδεήζμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα ηηίζμοκ ιζα πνχηδ 

θμβμηεπκζηή ιυνθςζδ-ηαηάνηζζδ. Ζ ίδζα δζαπζζηχκεζ υηζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

θαζκμιέκςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζηα ένβα ημο Pennart, πνμζθένμκηαζ βζα ημοξ παναπάκς ζημπμφξ. 

Ζ ίδζα ακαθένεηαζ ηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ μνζζιέκςκ 

αζαθίςκ ημο ζοββναθέα. Coeur-Joly, S., Le Ole et la Place de la Littérature de Jeunesse, Thèse de 

Doctorat, Université D‘Orléans, 2012, ζζ. 16-20, 37-39, 46-47.   
1026

 Pennart, G., (Κείι. & Δζη.), Παπαδυπμοθμξ, Γ., (Μηθ.), Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε!, (Le loup est 

revenu!) Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 1994. 
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λεηάεανμ απυ ημ ελχθοθθμ ημο αζαθίμο, υπμο ηα υνζα ακάιεζα ζημ «ηζηθζηυ ιζηνμ-

ηείιεκμ»1027 ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ είκαζ ελαζνεηζηά δοζδζάηνζηα (απνμζδζμνζζηία ηςκ 

μνίςκ). Καεχξ μ ηίηθμξ έπεζ εκζςιαηςεεί ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ 

ελχθοθθμ ιζαξ εθδιενίδαξ,1028 θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ιζα 

πμθοβναιιζζηζηή πνμζέββζζδ, ιε ζημπυ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ 

ιδκοιάηςκ.  

Ο αοημακαθμνζηυξ ηίηθμξ θεζημονβεί ηαεμδδβδηζηά βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ 

πμο εα οζμεεηδεεί ζηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ημο αζαθίμο, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ 

απεζημκζγυιεκμξ εκδιενςηζηυξ ηφπμξ εα δζαδναιαηίζεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζ‘ αοηυ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζημ ελχθοθθμ δζαιμνθχκεηαζ ιζα ηςιζηή ζπέζδ ακάιεζα ζε αοηυ πμο 

ιαξ πθδνμθμνεί ημ ηείιεκμ ημο ηίηθμο (Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε!) ηαζ ζημκ ηνυπμ αθθά ηαζ 

ζηδ εέζδ πμο είκαζ βναιιέκμ (ζημ πνςημζέθζδμ ηδξ εθδιενίδαξ). ε έκα πανςδζαηυ 

παζπκίδζ ζοιαάζεςκ, ακάιεζα ζημ «ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ» αθεκυξ 

απμηαθφπημκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο αθεηένμο δζαιμνθχκμκηαζ 

πνμζδμηίεξ βζα ιζα πζμοιμνζζηζηή ακάβκςζδ.  

Άλζμ ζπμθζαζιμφ απμηεθεί δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ, δ μπμία είκαζ θοζζηή, ζημ 

επίπεδμ ημο ιαηζμφ, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα παναηδνήζμοιε ημκ απεζημκζγυιεκμ 

παναηηήνα πμο δζααάγεζ ηδκ εθδιενίδα, πςνίξ υιςξ κα αθέπμοιε ημ πνυζςπυ ημο, 

ηαεχξ ―έπεζ πςεεί ιέζα ζ‘ αοηήκ‖. Ζ ηεπκζηή αοηή επζηείκεζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ πνμζμπήξ ζημ ελχθοθθμ, δζυηζ δ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία ημο ζχιαημξ 

επζαάθθεζ κα απμηςδζημπμζήζμοιε ημ ιήκοια ημο ηίηθμο χζηε κα ενιδκεφζμοιε ηδ 

ζηάζδ (ημο ζχιαημξ) ημο ήνςα, δ μπμία απμηαθφπηεζ αβςκία, αθμφ «Ο Λφημξ 

Ξακαβφνζζε!». Χζηυζμ, ηα εκηοπςζζαηά ιεβάθα αοηζά πμο ακαδφμκηαζ πάκς απυ ηδκ 

εθδιενίδα επζηνέπμοκ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα 

ημοκέθζ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ ηαπεηζανία ημίπμο, ζημ θυκημ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο αζαθίμο, υπμο εζημκίγεηαζ έκα επακαθαιαακυιεκμ ιμηίαμ απυ ηανυηα. Ζ 

εζημκμβναθζηή αοηή επζθμβή θεζημονβεί δζηηχξ: αθεκυξ ενιδκεοηζηά ζφιθςκα ιε ηα 

παναπάκς αθεηένμο πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ ηα ηανυηα ζημκ ημίπμ θεζημονβμφκ ςξ 

ιεηαθμνά ζοιαάζεςκ ηαζ ηςδίηςκ ζε ακμίηεζμ πενζαάθθμκ, υπμο δ απμηςδζημπμίδζδ 

ημο ζδιαίκμκημξ (ηανυηα) μδδβεί ζηδκ ενιδκεία ημο ζδιαζκμιέκμο (ημοκέθζ).  

                                                           
1027

 Γαανζδθίδμο, ., «Σζηθμθυνδζδ ηαζ Υζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία», Γζα-Κείιεκα, η. 13, 

2010, ζζ. 11-22. http://dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-13.pdf.  
1028

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.5.1). 1, ζ. 615. 

http://dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-13.pdf
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Ζ πμθοηνμπζηή, υιςξ, ιεηάδμζδ πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ ημο ελχθοθθμο δε 

ζηαιαηάεζ εδχ. Ζ εζηυκα ημο θφημο ηάης απυ ημκ ηίηθμ ηδξ εθδιενίδαξ, κα ηναηάεζ 

ιαπαζνμπίνμοκμ ηαζ κα θμνάεζ πεηζέηα ζημ θαζιυ, έπεζ δζπθή αθδβδιαηζηή θεζημονβία. 

Πνχημκ, θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηή παναπμιπή δ μπμία πνμζηαθεί ημκ ακαβκχζηδ ζε έκα 

δζα-δναζηζηυ πανςδζαηυ παζπκίδζ ιε ηα ηθαζζζηά παναιφεζα. Γεφηενμκ, πνυηεζηαζ βζα 

ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ θεηηζηήξ πθδνμθμνίαξ ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ, ηαεχξ «μ 

Λφημξ Ξακαβφνζζε ηαζ είκαζ πεζκαζιέκμξ». 

Σμ εζχθοθθμ ημο αζαθίμο, επζαεααζχκεζ ηα παναπάκς ζοιπενάζιαηα ηαεχξ 

εζημκμβναθείηαζ δ ίδζα ζηδκή ημο ελχθοθθμο, απυ άθθδ μπηζηή βςκία. Ζ πςνζηή 

ιεηαηυπζζδ ηδξ βςκίαξ θήρδξ ηδξ ίδζαξ πνμκζηήξ ζηζβιήξ απυ ιέζα-έλς δείπκεζ ημ θφημ 

κα πενπαηάεζ ιεξ ηδ κφπηα ηαζ ημ θςξ πμο εηπέιπεηαζ απυ έκα ιζηνυ πανάεονμ 

απμηαθφπηεζ ημ πνυζςπμ έηπθδλδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ειανυκηδημ πνυζςπμ ημο 

ημφκεθμο απυ ηα ζμηανζζηζηά κέα ηδξ εθδιενίδαξ υηζ, «Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε!». Σμ 

απμηέθεζια πμο δζαιμνθχκεηαζ είκαζ πζμοιμνζζηζηυ, δζυηζ δ εζηυκα θεζημονβεί ςξ μπηζηή 

ιεηςκοιία ή ζοκεηδμπή ηδξ θεηηζηήξ πθδνμθμνίαξ ημο ηίηθμο. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ ηεθζηή απμηάθορδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο πνμζχπμο 

έηπθδλδ:1029 «Απυρε μ ηον-Κμφκεθμξ θμαάηαζ κα πάεζ βζα φπκμ. Σα κέα ηδξ εθδιενίδαξ 

είκαζ ηνμιενά! Ο ΛΤΚΟ ΞΑΝΑΓΤΡΗΔ!».1030 Χζηυζμ, ημ αζηείμ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 

ανίζηεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ εζηυκα, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ μκμιαζία ηδξ εθδιενίδαξ: 

«ΣΟ ΛΑΥΑΝΟ-ΦΤΛΛΟ». Πνυηεζηαζ βζα έκα μπηζημ-θεηηζηυ-παίβκζμ, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ 

απυ ηδκ αιθζζφκδεζδ ηδξ θέλδξ «θάπακμ» -αβαπδιέκδ ηνμθή βζα ημοκέθζα- ηαζ ηδκ 

πμθοζδιία ηδξ θέλδξ «θφθθμ» ιε ζημπυ κα μκμιαηίζεζ ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ ημκ 

εκδιενςηζηυ ηφπμ βζα ημοκέθζα.  

Ζ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ είκαζ ελίζμο πζμοιμνζζηζηή ηαζ πάθζ ζημκ ηίηθμ άνενμο ηδξ 

εθδιενίδαξ, ηαεχξ βνάθεζ: «Ζ οκηαβή ιμο βζα Κμοκέθζ ηζθάδμ».1031 Σμ πζμφιμν ζηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ακαδφεηαζ απυ ηδκ μπηζημ-θεηηζηή αιθζζφκδεζδ δφμ αζφιααηςκ 

ζημζπείςκ. Σδκ πνμζςπμπμίδζδ ημο θφημο ζε εέζδ ιάβεζνα ηαζ ημο ακαβκςζηζημφ 

ημζκμφ πμο απεοεφκεηαζ ημ άνενμ (ημοκέθζα).  

Οζ θέλεζξ ήπμο ΣΟΚ, ΣΟΚ, ΣΟΚ δίπθα ζηδκ δπμβυκμ πδβή (πυνηα), ζοκδέμκηαζ ιε 

ηνεζξ ηεεθαζιέκεξ βναιιέξ, μζ μπμίεξ απμηαθφπημοκ ηδκ έκηαζδ ιε ηδκ μπμία πηοπά μ 

                                                           
1029

 Ζ Beckett οπμζηδνίγεζ υηζ μ ηον-Κμφκεθμξ απμηεθεί μπηζηυξ οπαζκζβιυξ ημο δζάζδιμο θεοημφ 

ημφκεθμο απυ ηδκ ζζημνία ηδξ «Αθίηδξ ζηδ Υχνα ηςκ Θαοιάηςκ». Beckett, S., 2002, υ.π., ζ. 

287. 
1030

 Με ανίειδζδ ημο αζαθίμο, Pennart, G., 1994, υ.π., ζ. 7. 
1031

 Pennart, G., 1994, υ.π., ζζ. 8-9. 
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επζζηέπηδξ ηδκ πυνηα.1032 Σμ βεβμκυξ αοηυ ενιδκεφεζ ημκ ηνυιμ ημο ηον-Κμφκεθμο, μ 

μπμίμξ απεζημκίγεηαζ ηονζμθεηηζηά ζημκ αένα ηαζ ζφιθςκα ιε υζα έπεζ εκδιενςεεί απυ 

ημκ ηφπμ ιέπνζ ζηζβιήξ είκαζ εφθμβδ δ ακηίδναζή ημο: «Θεμφθδ ιμο! Δίκαζ μ ΛΤΚΟ». Ζ 

ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ επζθοθάζζεζ ιία έηπθδλδ βζα ημκ ακαβκχζηδ-εεαηή, αθμφ ηα 

ηνία ΣΟΚ, ΣΟΚ, ΣΟΚ ηδξ πυνηαξ είκαζ απυ ηα ηνία βμονμοκάηζα: «ΑΝΟΗΞΔ ΑΝΟΗΞΔ 

ΑΜΔΧ! ΚΑΝΔ ΓΡΖΓΟΡΑ! Διείξ είιαζηε ηα Σνία Μζηνά Γμονμοκάηζα». Σα μπμία, 

επίζδξ, έπμοκ πθδνμθμνδεεί απυ ηδκ εθδιενίδα βζα ηδκ απεζθδηζηή επζζηνμθή ημο 

θφημο. Ζ εθδιενίδα πμο απεοεφκεηαζ ζημ δζηυ ημοξ ακαβκςζηζηυ ημζκυ μκμιάγεηαζ «Ζ 

ΥΟΗΡΗΝΖ». Σμ θμβμπαίβκζμ ηδξ ημζκήξ ηαηάθδλδξ ―ΑπμβεοιαηΗΝΖ‖—―ΥμζνΗΝΖ‖, 

δδιζμονβεί ηςιζηυ απμηέθεζια πμο επζζηζάγεζ ημ ζοκαίζεδια θυαμο ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ζηδκήξ.1033  

Έκα ζημζπείμ ημο αζαθίμο ημ μπμίμ αλίγεζ πνμζμπήξ είκαζ ημ παζπκίδζ ιε ηζξ 

βναιιαημζεζνέξ, ηυζμ ζημ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ. Οζ θέλεζξ πμο εέθμοκ 

κα ημκίζμοκ ημκ ηίκδοκμ ή ηδκ αβςκία βνάθμκηαζ ζηα ηεθαθαία, εκχ μζ θέλεζξ ήπμο 

απμηημφκ μπηζηή δζάζηαζδ ηαζ δζεονφκμοκ ημ ζδιαζζμθμβζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. Δπίζδξ, 

ηα μκυιαηα ηςκ ηθαζζζηχκ δνχςκ βνάθμκηαζ ιε πεγμ-ηεθαθαίμ (Σνία Μζηνά 

Γμονμοκάηζα), υπςξ μζ ηίηθμζ ηςκ παναιοεζχκ ιε ζημπυ κα παναπέιρμοκ ζοκεζδδηά ζε 

αοηά.   

Σδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ δζαηνίκεζ έκα επακαθαιαακυιεκμ εέια, ημ μπμίμ είκαζ δ 

δζαδμπζηή ειθάκζζδ υθςκ ηςκ δνχςκ-εφιαηα ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ πμο 

ακαγδημφκ ηαηαθφβζμ ζημ ζπίηζ ημο ηον-Κμφκεθμο.1034 Ζ Καηζίηα ηαζ ηα Δπηά 

Καηζζηάηζα,1035 ημ Μζηνυ Ανκάηζ,1036 μ Πέηνμξ ηαζ ηέθμξ δ Κμηηζκμζημοθίηζα. Ζ 

δπδηζηή επακάθδρδ ημο ΣΟΚ! ΣΟΚ! ΣΟΚ! ηδξ πυνηαξ δζαζνεί ημ ηείιεκμ ζε ιζηνά 

αοηυκμια επεζζυδζα, δίδμκηαξ έκακ αλζμζδιείςημ νοειυ ζηδκ πθμηή, ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ μ ιζηνυξ ακαβκχζηδξ, ηάεε θμνά πμο ακμίβεζ δ πυνηα εζζένπεηαζ ζε έκα ακηίζημζπμ 

                                                           
1032

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Δζημκμβναθδιέκα Παζδζηά Βζαθία: Ζ Ακαβκςζζιυηδηα ηςκ Δζηυκςκ 

Απυ Παζδζά Πνμζπμθζηήξ Ζθζηίαξ», Σγαθενμπμφθμο, Μ., (Δπζι.), Ζ οββναθή ηαζ δ 

Δζημκμβνάθδζδ, Σ. Α΄., Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 2001, ζζ. 249-273. 
1033

 Pennart, G., 1994, υ.π., ζζ. 10-11. 
1034

 Ζ πενίπηςζδ αοηή ιαξ οπεκεοιίγεζ ηδκ πνυηεζηαζ βζα αενμζζηζηή πθμηή (cumulative), υνμ πμο 

πνδζζιμπμζεί δ Nikolajeva, M., 2005, ζ. 106. 
1035

  Ζ μπηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ ηονίαξ Καηζίηαξ κηοιέκδξ ζηα ηυηηζκα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ 

ηαθάεζ, παναπέιπεζ πζμοιμνζζηζηά ζηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα. Beckett, S., 2002, ζζ. 5, 285.   
1036

 Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα Ανκζμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελςηενζηή ημο ειθάκζζδ, ζοκίζηαηαζ ζημ 

πακςθυνζ απυ πνμαζά πμο θμνάεζ. Αθεκυξ βζαηί μζ οπυθμζπμζ ήνςεξ είκαζ ακμζλζάηζηα-

ηαθμηαζνζκά κηοιέκμζ αθεηένμο βζαηί θεζημονβεί αοημακαθμνζηά. Μμζάγεζ κα αοημπανςδείηαζ ηαζ 

ςξ έιιεζμ αοημζανηαζηζηυ ζπυθζμ, αοημαηονχκεηαζ, ηαεχξ απμηεθεί ηδκ μπηζηή οπενηονζμθελζα 

ηδξ βκςζηήξ έηθναζδξ: «Δίιαζηε υ, ηζ θμνάιε».  
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δζαηεζιεκζηυ ζεκάνζμ ζφιθςκα ιε ημ πνυζςπμ-επζζηέπηδ ημο ήνςα ηάεε θμνά. Ζ 

ζοκφπανλδ υθςκ αοηχκ ηςκ δνχςκ ιε αθμνιή ηζξ ηνμιμηναηζηέξ δδθχζεζξ επζζηνμθήξ 

ημο θφημο, ηαεζζηά ιία πζμοιμνζζηζηή πμθφ-παναιοεζηή αθήβδζδ. Ζ πενζήβδζδ ζημκ 

ηυζιμ ηςκ ηθαζζζηχκ ζζημνζχκ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ εθδιενίδςκ απμηηά ιία πμθοθςκζηή 

δζάζηαζδ,1037 ιε ηδ ιμνθή δζαηεζιεκζηχκ/δζεζημκζηχκ παναπμιπχκ. Με ηάεε ακάβκςζδ 

ημο ηίηθμο ηδξ εθδιενίδαξ ηςκ εηάζημηε επζζηεπηχκ, μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ ανίζηεηαζ 

ακηζιέηςπμξ ιε έκα ακηίζημζπμ ζεκάνζμ ειπθμηήξ ημο εφιαημξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζαθααή 

επζζηνμθή ημο θφημο ηαζ ειαάθθεηαζ ζημ δζαηεζιεκζηυ παζπκίδζ πμο ακαπηφζζεηαζ 

ακάιεζα ζηδκ ζζημνία-πθαίζζμ ηαζ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ παναηηήνεξ ηςκ ηθαζζζηχκ 

παναιοεζχκ.  

ε ζπέζδ ιε ηδκ Καηζίηα ηαζ ηα Δπηά Καηζζηάηζα, δ εθδιενίδα θέβεηαζ: «ΣΟ 

ΠΑΡΓΑΛΟ ΚΑΣΗΚΗ».1038 Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε επίπεδμ πναβιαημθμβίαξ, ηαεχξ 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηονζμθεηηζηή πνήζδ ιζαξ ηαηά ηα άθθα ζδζςιαηζηήξ θνάζδξ (―Θα 

βεθάζεζ ηαζ ημ πανδαθυ ηαηζίηζ‖). Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ Μζηνυ Ανκάηζ, υπμο μ ηίηθμξ 

ηδξ εθδιενίδαξ θέβεηαζ «ΣΟ ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΓΗΓΗ».1039 Οζ αζηείμζ-ζαηζνζημί ηίηθμζ, 

ένπμκηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηζξ ηνμιμηναηζηέξ δδθχζεζξ ημο θφημο ζηα 

πνςημζέθζδα ηςκ εθδιενίδςκ: «Υνςζηάς ιία επίζηερδ ζηδ θίθδ ιμο ηδκ ηονία 

Καηζίηα»,1040 «Γοικάγμιαζ Μένα-Νφπηα»,1041 «Μ‟ ανέζεζ ημ Ανκάηζ Φμφνκμο»,1042 «Δίιαζ 

Απυνηαβμξ. Πεζκάς!»,1043 «Γε Φμαάιαζ ημκ Πέηνμ!».1044 ε ηάεε ιία απυ ηζξ παναπάκς 

πενζπηχζεζξ ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηυ. 

Σέθμξ, ηαηαθηάκεζ δ Κμηηζκμζημοθίηζα. Ζ ιδ ακαιεκυιεκδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ 

ειθάκζζή ηδξ, απμζημπεί κα οπμβναιιίζεζ εζνςκζηά ηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ, ηαεχξ μζ 

οπυθμζπμζ παναιοεζαημί ήνςεξ εημζιάγμκηαζ κα αβάθμοκ ιζα μιαδζηή θςημβναθία ζε 

ακάικδζδ ηδξ ζηζβιήξ. ηδ ζηδκή αοηή, δ πανςδζαηή δζαπναβιάηεοζδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ηθαζζηυ παναιφεζ, ζοκίζηαηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ακαηοηθχκεηαζ ημ ζηενευηοπμ ηδξ 

αθεθμφξ παζδμφθαξ ηαζ υπζ ιε ζημπυ κα ακαηναπεί, αθθά κα πνμηαθέζεζ βέθζμ. Ζ 

Κμηηζκμζημοθίηζα ανίζηεηαζ απυ θάεμξ εηεί, ηαεχξ αθδνδιέκδ πηοπά ηδκ πυνηα ημο 

                                                           
1037

 Bakhtin, M., Πνμαθήιαηα Λμβμηεπκίαξ ηαζ Αζζεδηζηήξ, πακυξ, Γ., (Μηθ.), Αεήκα: Πθέενμκ, 

1980, ζ. 198.   
1038

 Pennart, G., 1994, υ.π., ζ. 13. 
1039

 .π., ζ. 16. 
1040

  .π., ζ. 13.  
1041

 .π., ζ. 14. 
1042

 -//- ζ. 16. 
1043

 -//- ζ. 18. 
1044

 -//- ζ. 20. 
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ηον-Κμφκεθμο ηαζ υπζ ηδξ βζαβζάξ. Σμ ηενάζηζμ θεοηυ παιυβεθμ ηδξ είκαζ αζφιααημ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ηνμιμηναηδιέκδ δζάεεζδ ηςκ οπμθμίπςκ. Πνμξ έηπθδλδ ηςκ ακαβκςζηχκ 

είκαζ ημ ιμκαδζηυ πνυζςπμ πμο δεκ έπεζ εθδιενίδα. Σμ ιοζηζηυ ανίζηεηαζ ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ, δζυηζ, ςξ ζοζπεηζγυιεκμξ παναθήπηδξ εθδιενίδαξ βζα ηδκ 

Κμηηζκμζημοθίηζα οπμβναιιίγεηαζ δ βζαβζά. Σμ ζπίηζ ηδξ βζαβζάξ ακαπανίζηαηαζ ζημ 

θυκημ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, υπμο ιζα ―ηαιπέθα‖ δζεοηνζκίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζ‘ αοηυ. Ζ 

πμθοζδιία ηδξ λφθζκδξ επζβναθήξ ζοκίζηαηαζ ζηδ ζφγεολδ ημο θακηαζηζημφ-

νεαθζζηζημφ, ηαεχξ θεζημονβεί ςξ μπηζηυ ζφιαμθμ ηδξ νεαθζζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο 

ιεηαθένεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ αθήβδζδξ αοηήξ επζηνέπεζ κα 

απμηςδζημπμζήζμοιε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο απεζημκζγυιεκμο πνμζχπμο ημ 

μπμίμ παναηδνείηαζ κα δζααάγεζ έηπθδηημ ιία εθδιενίδα.1045   

Σμ ζοκαπάκηδια ημο δάζμοξ βίκεηαζ αθμνιή βζα έκα ιεβάθμ βεφια πμο εοιίγεζ 

πενζζζυηενμ βζμνηή, εκχ μ θυαμξ ηδξ επακειθάκζζδξ ημο θφημο ιμζάγεζ κα έπεζ 

λεπαζηεί.1046 Σμ βεβμκυξ αοηυ πνμηαθεί ημκ πνμαθδιαηζζιυ, ιήπςξ ηεθζηά πνυηεζηαζ βζα 

πνμπαβάκδα ηςκ εθδιενίδςκ ή βζα ιζα ζεζνά απυ ιοεμπθαζηζηέξ ηεπκζηέξ. ε ηάεε 

πενίπηςζδ πνμαάθθεζ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ.  

Ζ θεζημονβία ηδξ επακάθδρδξ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ζηδκέξ πμο ακαθφζαιε, ιε ηδκ 

πυνηα κα πηοπά ηαζ ηα πνυζςπα ηςκ ηθαζζζηχκ δνχςκ κα ηαηαθηάκμοκ ημ έκα ιεηά ημ 

άθθμ έπεζ επζθένεζ ιζα ηαηάζηαζδ «ιμκζιμπμίδζδξ ηαζ ιζα ηάζδ αοημιαηζζιμφ».1047 

Έηζζ, εκχ «υθδ δ πανέα είπε ηαείζεζ ζημ ηναπέγζ», ΜΠΟΤΜ, ΜΠΟΤΜ, ΜΠΟΤΜ, πηοπάεζ 

δ πυνηα. «Πμζμξ κα είκαζ άναβε», είπε μ ηον-Κμφκεθμξ απμνδιέκμξ. «Γεκ πενζιέκμοιε πζα 

ηακέκακ!». Μζα κέα έηπθδλδ δζαδέπεηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, ηαεχξ: «Δίκαζ Ο 

ΛΤΚΟ. Καζ πεζκάεζ, ζακ θφημξ!».1048 Ζ ειθάκζζδ ημο θφημο, εα ακαηνέρεζ ηδ ιέπνζ 

πνυηζκμξ ηαηάζηαζδ ηακμκζηυηδηαξ, ςζηυζμ ημ πζμφιμν ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ 

είκαζ ζε επίπεδμ πναβιαημθμβίαξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ οπενηονζμθελία ημο ακηζεέημο 

ηδξ ιεηαθμνάξ.   

                                                           
1045

 -//- ζζ. 24-25.      
1046

 -//- ζζ. 26-27. 
1047

 φιθςκα ιε ηδ έιμβθμο, δ θεζημονβία ηδξ επακάθδρδξ πνμηαθεί εοπανίζηδζδ ζηα ιζηνά 

παζδζά ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ιμκζιμπμίδζδξ ηαζ ημο αοημιαηζζιμφ είκαζ εκ δοκάιεζ ηςιζηά. Δάκ 

ακαηναπεί αοηή δ ζηενευηοπδ νμοηίκα πμο έπεζ πνμηθδεεί απυ ηδ ζοζηδιαηζηή επακάθδρδ ηυηε 

δ εζζαμθή κέςκ ζημζπείςκ πμο ακαηνέπεζ ηδκ ηακμκζηυηδηα αοηή θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά. 

Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο, Ν., Κυιζηξ ηαζ ηςιζηυ ζημζπείμ: Φοπακαθοηζηή Πνμζέββζζδ εκυξ 

διεζςηζημφ Δίδμοξ, Αεήκα: Δλάκηαξ, 2001, ζζ. 104-106, 114-115. 
1048

 .π., ζζ. 29, 31. 
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ηδ ζοκέπεζα, ηα οπμρήθζα εφιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηζιςνμί, αθμφ πνζκ ηακ 

πνμθάαεζ κα ιζθήζεζ μ θφημξ ημο επζηίεεκηαζ υθμζ ιαγί ηαζ ημκ ζςνζάγμοκ ηαηαβήξ. Σμ 

πζμφιμν ακςηενυηδηαξ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, θεζημονβεί θοηνςηζηά βζα 

ημοξ θυαμοξ ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ, ηαεχξ δ βεθμζμπμίδζδ ημο θφημο ιέζα απυ ηδ 

αία πνμηαθεί ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο.1049 Ζ έηθναζδ ζηα πνυζςπα ηςκ 

παναηηήνςκ, δ ζηάζδ ημο ζχιαηυξ ημοξ ηαζ μζ βναιιέξ ηίκδζδξ απμηαθφπημοκ ημ ιέκμξ 

ιε ημ μπμίμ επζηίεεκηαζ ζημ ―άβνζμ εδνίμ‖. Ζ πνμεημζιαζία ηδξ αθήβδζδξ, ζε ιέβεεμξ 

οπεναμθήξ βζα ηδκ αζιμζηαβή άθζλδ ημο θφημο ηαζ ημκ λοθμδανιυ πμο αημθμοεεί 

θεζημονβεί ςξ πμκηνμημιιέκδ θάνζα, εκχ δ πεηζέηα ηάης απυ ημ θαζιυ πμο ιέπνζ 

πνυηζκμξ ζοκυδεοε υθεξ ηζξ εζηυκεξ ημο θφημο δίπθα απυ ηζξ ηνμιαηηζηέξ δδθχζεζξ ημο, 

ηχνα ηδ θμνμφκ ηα άθθμηε εφιαηα ηςκ παναιοεζαηχκ ζζημνζχκ (μλφιςνμ). 

Ζ θφζδ πμο αημθμοεεί απμηεθεί ηδκ πζμ απνυαθεπηδ ελέθζλδ, ηαεχξ μ ηον-Κμφκεθμξ 

ηαθεί ημ θφημ, ζε βεφια ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ημοξ δζδβδεεί ζζημνίεξ ιε ―ηαημφξ 

θφημοξ‖. Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή επζθμβή πνμαάθθεζ έκημκα ημ ζημζπείμ ηδξ 

απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ ιοεμπθαζία ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ζ 

ηεπκζηή αοηή πνμηαθεί ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ επακελέηαζδ ηδξ αθήβδζδξ βζα ηδκ 

πζζηυηδηά ηδξ. Έηζζ θμζπυκ, δ ηεθεοηαία πνάλδ ηδξ πθμηήξ ιε υθμοξ ημοξ ήνςεξ κα 

βεοιαηίγμοκ εοηοπζζιέκμζ, ζδιαημδμηεί έκα αίζζμ ηέθμξ ιεκ, ημ μπμίμ, ςζηυζμ, 

ακηζιεηςπίγεηαζ ιε δοζπζζηία ζφιθςκα ιε υζα έπμοκ πνμδβδεεί. Γζα ημοξ θυβμοξ 

αοημφξ, μ ζοββναθέαξ επζθέβεζ έκα αίζζμ-ηθεζζημφ ηφπμο ηέθμξ, ημ μπμίμ επζζθναβίγεηαζ 

απυ ηδκ εθδιενίδα πμο ηείηεηαζ ηάης δ μπμία βνάθεζ βζα ημ θφημ: «ΚΑΣΑ ΒΑΘΟ 

ΔΗΜΑΗ ΚΑΛΟ».                 

Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ, ακαθένμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα κεμηενζηυ 

ιζηνμαθήβδια ημο μπμίμο ααζζηά παναηηδνζζηζηά είκαζ δ δζαηεζιεκζηυηδηα ηαζ δ 

ιεηαιοεμπθαζία. Οζ αθδβδιαηζηέξ ηαζ εζημκμβναθζηέξ ζηναηδβζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ 

εδχ, ηαεχξ ηαζ δ ζφιιεζλδ ηεζιεκζηχκ εζδχκ απυ ημκ πενζαάθθμκηα βναπηυ θυβμ ηςκ 

εθδιενίδςκ ιε ζημπυ ηδκ πμθοηνμπζηή ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ, ηαεζζημφκ ημ αζαθίμ 

αοηυ πζμοιμνζζηζηυ, ζφκεεημ ηαζ εκηοπςζζαηυ. Μεθεηχκηαξ, υιςξ, ημ παναιφεζ απυ ηδ 

δζαπμθζηζζιζηή ζημπζά, μ θφημξ αζχκεζ ιία ακαβηαζηζηή δζαηνμθζηή ιεηάθθαλδ, 

εκζςιαηχκεηαζ ζημ ημζκςκζηυ ζφζηδια αλζχκ δζα ηδξ αίαξ ηαεχξ είκαζ αδφκαημκ κα ημκ 

απμδεπημφκ μζ ζοιπνςηαβςκζζηέξ ημο υπςξ είκαζ, ιε απμηέθεζια κα απανκζέηαζ ηδ 

δζαθμνεηζηή ημο θφζδ, βεβμκυξ πμο εκέπεζ ηδκ «ανκδηζηή ημζκςκζηή οπμζηαζζμπμίδζδ 

                                                           
1049

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.5.1).2, ζ. 615. 
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ημο»1050. Ζ ζδεμθμβζηή αανφηδηα πμο θένεζ δ επζθμβή εκυξ ηέθμοξ ιε ηδκ απμδμπή ημο 

Άθθμο (θφημξ), αθθά οπυ πνμτπμεέζεζξ, 1051 δεκ ιπμνεί κα αβκμδεεί, ηαεχξ δεκ είκαζ 

ζηακή κα πενάζεζ ιδκφιαηα ακμπήξ, ζεααζιμφ, ηαηακυδζδξ, επμιέκςξ ηαζ μοζζαζηζηήξ 

απμδμπήξ.1052   

 

 

5.2.5.2 Pennart, G., Ο Καιόθαξδνο Λύθνο, (1998) 

 

Ο Καθυηανδμξ Λφημξ,1053 είκαζ έκα αηυιδ αζαθίμ ηδξ ζεζνάξ ιε ηα ακαηνεπηζηά αζαθία 

ημο ζοββναθέα ηαζ εζημκμβνάθμο Geoffroy de Pennart.    

Ζ απυηθζζδ ημο ηαθμφ ημο παναηηήνα δδθχκεηαζ απυ ημκ ηίηθμ1054 ηδξ αθήβδζδξ, 

βεβμκυξ, ημ μπμίμ πνμδζαεέηεζ εεηζηά ημ ιζηνυ ακαβκχζηδ ηαζ πνμθεζαίκεζ ημ έδαθμξ βζα 

επενπυιεκεξ ακαηνμπέξ. Ο ηαθυηανδμξ θφημξ, υπςξ ηαζ αοημζοζηήκεηαζ απυ ημ 

ελχθοθθμ, δζεηδζηεί ιε αοηή ημο ηδ δήθςζδ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ παζδζχκ. Χζηυζμ, ημ 

εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ημο ελχθοθθμο, ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ημκ ηίηθμ 

ημο αζαθίμο, ηαεχξ μ θφημξ απεζημκίγεηαζ κα ηναηά ιία θίζηα ιε «ΛΗΥΟΤΓΗΔ».1055 

Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηαηάθμβμ, μ μπμίμξ θεζημονβεί ςξ μπηζηυξ οπαζκζβιυξ ζηα ηθαζζζηά 

παναιφεζα, ηαεχξ ακαβνάθμκηαζ μζ ηίηθμζ αοηχκ, ιε ηα μπμία ζοζπεηίγεηαζ ηαζ μ ίδζμξ ζε 

νυθμ «ηαημφ». Σα παναηείιεκα ζδιεία ημο ελχθοθθμο ηαημνεχκμοκ κα οπμβναιιίζμοκ 

ηδ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ, οπμαάθθμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ 

ηεκηνζηή ζδέα ημο αζαθίμο.   

                                                           
1050

 Καναηίηζζμξ, Α.,  Γνμφβηα, Κ., Κςηυπμοθμξ, Σ., «Ηζημνζηέξ Γζαδνμιέξ ηαζ Ηδεμθμβζηέξ 

Απμηοπχζεζξ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Πμθζηζηήξ Ονευηδηαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία», ζηα 

Πναηηζηά ημο 1μο Γζεεκμφξ Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, «Λασηυξ Πμθζηζζιυξ ηαζ Δηπαίδεοζδ», 

2006, ζ. 10. 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf. 
1051

  Γζα ηδκ ζδεμθμβζηή αανφηδηα ημο ηέθμοξ ηαζ ηδκ απμδμπή ημο Άθθμο αθ. Πνεαεγάκμο, Β., 

Ηδεμθμβζηέξ δζαζηάζεζξ ημο «άθθμο» ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ», Αεήκα: Κέδνμξ 2007, 

ζζ. 58-82. Γζακκζημπμφθμο, Α., «Άιεζα ηαζ Έιιεζα Ηδεμθμβζηά Μδκφιαηα ζημ Γζαπμθμζηζζιζηυ 

Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», Κείιεκα, η.9, 2009.  

http://keimena.ece.uth.gr.  
1052

 Έηζζ, δζαθαίκεηαζ ιία ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ εηενυηδηα «πμο παναηηδνίγεηαζ ηεθζηά απυ 

ακζζυηδηα, ιζαξ ηαζ μοζζαζηζηά ανκείηαζ ηδκ αοημκυδηδ ακαβκχνζζδ ηαζ αλία ηάεε ηαοηυηδηαξ, άνα 

ηαζ ηδξ δζαθμνεηζηήξ». Πνεαεγάκμο, Β., υ.π. ζ. 128.  
1053

 Pennart, G., (Κείι. & Δζη.),  Παπαδυπμοθμξ, Γ., (Μηθ.), Ο Καθυηανδμξ Λφημξ, Αεήκα: 

Παπαδυπμοθμξ, 1998. 
1054

 Γζα ηδ ζδιαζία ημο ηίηθμο ςξ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ζηδκ πνυζθδρδ ηδξ αθήβδζδξ, αθ. 

2.1.6.1.   
1055

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.5.2). 1, ζ. 615. 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/


300 

 

Ο πνςηαβςκζζηήξ θφημξ ηδξ ζζημνίαξ αοηήξ έπεζ υκμια (Λμοηάξ), υπςξ ηαζ ηα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. Δπμιέκςξ, δζαεέηεζ πνμζςπζηυηδηα, αθμφ δεκ ακήηεζ πθέμκ ζημ 

ακχκοιμ πθήεμξ ηςκ ζανημαυνςκ εδνίςκ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ακηζιάπεηαζ ηδκ 

οπεναπθμοζηεοηζηή βεκίηεοζδ υηζ «υθμζ μζ θφημζ είκαζ ηαημί».1056 Απυ αοηά ηα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ιυκμ μ θφημξ έπεζ ήδδ απμιαηνοκεεί πμθφ απυ ημ ηαηυ ημο 

ζηενευηοπμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δε πνεζαγυηακε κα ζοζηδεεί, αθθά ηα παζδζά βκχνζγακ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα ημκ ίδζμ θφημ, ημ «Μεβάθμ, Καηυ Λφημ»1057.     

Ζ πνχηδ εζηυκα,1058 ιε ηδκ μπμία λεηζκά δ αθήβδζδ, είκαζ ανηεηά ζοιααηή ιε ημκ 

ηίηθμ ημο αζαθίμο, υπμο μ Λμοηάξ εζημκμβναθείηαζ ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο ζφζζςιδ 

ιαγειέκδ βφνς ημο.1059 Σα έκημκα ακενςπμιμνθζηά ζημζπεία,1060 ηυζμ ζηδκ ειθάκζζδ 

υζμ ηαζ ζηδκ ζδέα ιζαξ δειέκδξ μζημβέκεζαξ πνμηαθμφκ ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ 

αβνζυηδηάξ ημο. Δπίζδξ, μζ πνςιαηζηέξ επζθμβέξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εζηυκαξ πνμζδίδμοκ 

ιία δνειία ηαζ αζθάθεζα ακηάλζα ηδξ μζημβεκεζαηήξ εαθπςνήξ.1061 Σα απεζημκζγυιεκα 

πνυζςπα είκαζ βθοηά ηαζ παιμβεθαζηά, πςνίξ αοζηδνέξ βςκίεξ1062 ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ 

έκα απμηέθεζια πμο παναπέιπεζ πενζζζυηενμ ζε παναηηήνεξ αβαθιέκμοξ απυ ηζκμφιεκα 

ζπέδζα.1063   

Ζ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ επζθοθάζζεζ ιία έηπθδλδ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, 

ηαεχξ απεζημκίγεηαζ μ πνμζςπζηυξ πχνμξ1064 δζαιμκήξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Σμ ηεπκδηυ 

πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ γμοκ μζ ζοβηεηνζιέκμζ θφημζ, παναπέιπεζ ζε έκα ακηίζημζπμ ηδξ 

                                                           
1056

 Σμ υκμια ημο ήνςα, πυζμ ιάθθμκ υηακ πνυηεζηαζ βζα έκα ζηενεμηοπζηυ ήνςα απμδεζηκφεηαζ 

ηαεμνζζηζηυ βζα ηδ ζηζαβνάθδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο. αθ. 2.2, ζζ. 92-93 ηαζ 

Γζακκζημπμφθμο, Α., 2001, υ.π., ζ.134. Γζακκζημπμφθμο, Α., ηδ Υχνα ηςκ Υνςιάηςκ. Σμ 

φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008 ζζ. 111-113.  
1057

 Ζ θνάζδ αοηή θμβμηνίεδηε ςξ ιδ Πμθζηζηά Ονεή ηαζ μζ θακαηζημί οπμζηδνζηηέξ ημο 
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1059

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο ηαζ 

εζημκμβνάθδζδξ. ημ ελήξ, Pennart, G., 1998, υ.π., ζ. 1.   
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ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ ηαζ απέπεζ πμθφ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ ζοιαίςζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ γχςκ. Ζ δζαδζηαζία εηπμθζηζζιμφ πμο έπεζ 

οπεζζέθεεζ ζηδκ αβέθδ αοηή, θεζημονβεί απμηαθοπηζηά βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηςκ 

παναηηήνςκ, ςζηυζμ, ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ δ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ είκαζ 

ηςιζηή, εβείνμκηαξ ηαοηυπνμκα πνμαθδιαηζζιμφξ. Ο θυβμξ μθείθεηαζ ζηα ζοζπεηζγυιεκα 

ακηζηείιεκα1065 πμο ημζιμφκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ζαθμκζμφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ 

ζπέζδ ηςκ δνχςκ ιε ηα αοηά, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ ελακηζηεζιεκμπμίδζδ ηςκ 

θζβμφνςκ ηςκ ηθαζζζηχκ δνχςκ ιε ημοξ μπμίμοξ μ θφημξ ηςκ παναιοεζχκ, ςξ 

δζαηεζιεκζηή μκηυηδηα, δζαηδνεί ιζα ανκδηζηά ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκδ θμβμηεπκζηή 

πνμσζημνία.  

Οζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ, ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ δεκ έπμοκ 

κα ηάκμοκ ιε έκα ―ηοπζηυ θφημ‖, αθθά ιε έκα αθμπθζζηζηά ηαθυηανδμ ―παζδί‖, ημ μπμίμ 

ζπμζκμααηεί δζπαζιέκμ ακάιεζα ζηα πνέπεζ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηα δζηά ημο εέθς. Ο 

Λμοηάξ θεφβμκηαξ απυ ημ ζπίηζ ιαγί ιε ηζξ εοπέξ ηδξ μζημβέκεζαξ παίνκεζ ιαγί ημο ηαζ 

ιία θίζηα απυ θζπμοδζέξ. Πανυθμ πμο δεκ ακαθένεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ θίζηαξ ζημ 

ηείιεκμ, μ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα ημ βκςνίγεζ απυ ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ημο 

ελχθοθθμο. Σα θαβδηά αοηά είκαζ παναδμζζαηά εδέζιαηα πμο αβαπήεδηακ πμθφ απυ 

ημοξ πνμβυκμοξ ημο ηαζ δεκ είκαζ άθθα απυ: ηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα, ηα βμονμοκάηζα, ηα 

ηαηζζηάηζα, ημκ Πέηνμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δδιζμονβεί ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν, ηαεχξ ημ 

ιεκμφ ιε ηα οπμρήθζα εδνάιαηα, εβείνεζ ιζα αζοιααηυηδηα ηαζ ιζα εζνςκεία, ιε ανηεηή 

δυζδ πμκηνμημιιέκμο πζμφιμν, ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο δδθχκεζ μ Λμοηάξ βζα ηζξ 

πνμεέζεζξ ημο ηαζ εηείκα πμο εζημκμβναθμφκηαζ. Σμ ζοιαάκ αοηυ, ελάπηεζ ηδκ πενζένβεζα 

ημο ακαβκχζηδ βζα ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ. ημ δνυιμ μ Λμοηάξ ζοκακηά έκα-έκα ηα 

οπμρήθζα αοηά ιεγεδάηζα, αθθά δεκ ηαηαθένκεζ κα ηα θάεζ δζυηζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

ζοβηίκδζδξ πμο ημκ ηαηαηθφγμοκ είκαζ πζμ ζζπονά απυ ηδκ πείκα ημο. Μέζα απυ ηδκ 

πμνεία ημο ζημ δάζμξ, μ ήνςαξ οπενααίκεζ έκακ-έκακ ημοξ πεζναζιμφξ ηαζ μδδβείηαζ 

ζηδκ αοημβκςζία.  

Ζ έηπθδλδ, υιςξ, ημο απνμζδυηδημο ηέθμοξ δδιζμονβεί ζοκαζζεήιαηα ζφβποζδξ ηαζ 

αιθζαμθίαξ βζα ηδκ απυθοηδ πζζηυηδηα ηδξ ηαθμζφκδξ ημο θφημο, δζυηζ ηνχεζ ημ βίβακηα 

                                                           
1065

 Συζμ μ πχνμξ δζαιμκήξ υζμ ηαζ ηα ζοζπεηζγυιεκα ιε ημκ ήνςα ακηζηείιεκα ημο πχνμο 

απμηεθμφκ ζημζπεία απμηάθορδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ απμηαθφπηεζ 

έκα δμιδιέκμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ζοιαίςζδξ, ζζάλζμ ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ. Βθ. 

ζπεηζηά, Ρμοκηγμφκδ - Μπίηα, Α., «πέζεζξ Δκκμζχκ Υχνμο ηαζ Ακηζηεζιέκςκ ζηδκ 

Δζημκμβναθζηή Πναβιαηζηυηδηα ημο Παζδζημφ Βζαθίμο βζα ηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία», ζημ 

Σγαθενμπμφθμο, Μ., (Δπζι.), Ζ οββναθή ηαζ δ Δζημκμβνάθδζδ, Σ. Ά., Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 

2001, ζζ. 237-248.    
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ηαζ εθεοεενχκεζ ηα θοθαηζζιέκα παζδζά. Ζ επζθμβή αοημφ ημο ηνυπμο  ηθεζζίιαημξ ηδξ 

ζζημνίαξ, εκέπεζ δφμ ακηίεεηεξ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηαιέκεξ πνυζθδρδξ. Ο ακαβκχζηδξ ηζξ 

απμηςδζημπμζεί ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο πνμηίιδζδ ηαζ 

πνμζςπζηυηδηα ηαοηίγεηαζ ακάθμβα. Ζ ιία επζθμβή πνυζθδρδξ είκαζ υηζ μ ακαβκχζηδξ 

εα πανεί ιε ηδκ επζθμβή ημο θφημο κα θάεζ ημ βίβακηα ηαεχξ δνςμπμζείηαζ ζηα ιάηζα 

ημο, πμο εθεοεενχκεζ ηα παζδζά. Δκχ, ακ ηαοηζζηεί ιε ηδκ άθθδ επζθμβή, εα αζζεακεεί 

απμβμδηεοιέκμξ ηαζ αθεθήξ πμο ημκ ειπζζηεφηδηε ηαζ αοηυ εα θεζημονβήζεζ εκζζποηζηά 

βζα ημ ηαηυ ημο ζηενευηοπμ.  

Ζ δζαηαναπή ηδξ «κυνιαξ ημο ηθεζζίιαημξ» ηδξ ζζημνίαξ, αθήκεζ κα δζαθακεί ιζα 

θαζκμιεκζηή ακηίθαζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζθζηνίκεζα ηςκ ζοββναθζηχκ επζδζχλεςκ, 

πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ επακενιδκεία ηδξ αθήβδζδξ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή, θακεάκεζ έκακ 

παζβκζχδδ παναηηήνα, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ βίκεηαζ ιζα ζηυπζιδ πνμαμθή ηδξ 

απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ πνμζηαθεί ημκ ακαβκχζηδ κα ειπθαηεί ηαζ 

κα δχζεζ ηδ δζηή ημο εηδμπή ηίηθςκ ηέθμοξ.1066  

Σμ πανάδμλμ1067 ημο ηέθμοξ επζζθναβίγεηαζ ιε ηδκ ηεθεοηαία εζηυκα ημο θφημο, υπμο 

μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ ηίεεηαζ ζε εέζδ πμο ιμζάγεζ κα ηνοθμημζηάγεζ πίζς απυ ημκ χιμ 

(βςκία θήρδξ: over the shoulder) ημο θφημο κα ζαήκεζ απυ ηδ θίζηα ιε ηα εδέζιαηα ηα 

πνυζςπα πμο ζοκάκηδζε ζημ δάζμξ (Κμηηζκμζημοθίηζα, βμονμοκάηζα, ηαηζζηάηζα, 

Πέηνμξ) ηαζ κα πνμζεέηεζ ημ Γίβακηα.1068 Ζ επζθμβή αοηή εκέπεζ ιία πζμοιμνζζηζηή πνμζά, 

δζυηζ ημ ηείιεκμ έπεζ εβηαηαθείρεζ ημ ζοκήεδ πχνμ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ εζηυκα, 

δδιζμονβχκηαξ ιζα ιμνθή εζημκμ-θεηηζημφ παίβκζμο1069. Δκ ηαηαηθείδζ, άζπεηα ιε πμζα 

επζθμβή εα ηαοηζζηεί ηεθζηά μ ακαβκχζηδξ, βζα ημ Λμοηά, ημκ πνςηαβςκζζηή θφημ ηδξ 

ζζημνίαξ, έπεζ επέθεεζ δ ηάεανζδ δζυηζ ανίζηεζ θφζδ ζημ οπανλζαηυ ημο δίθδιια πμο 

παναπαίεζ ακάιεζα ζηδκ ηθδνμκμιζά ηςκ πνμβυκςκ ημο ηαζ ηζξ δζηέξ ημο εοαζζεδζίεξ.              

                                                           
1066

 Σμ ηέθμξ, ςξ αθδβδιαηζηή πανάιεηνμξ εκέπεζ ζδιακηζηή ζδεμθμβζηή ζδιαζζμδυηδζδ.  

Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, ζζ. 

36-39. Οζημκμιίδμο, ., Υίθζεξ ηαζ ιία ακαηνμπέξ. Ζ κεμηενζηυηδηα ζηδ θμβμηεπκία βζα ιζηνέξ 

δθζηίεξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2011, ζζ. 80-82.  
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 Σμ πανάδμλμ πμο εβείνεηαζ απυ ηδ ιεηαιοεμπθαζηζηή ζηναηδβζηή ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ 

εκημπίγεζ ηαζ μ Σγζυααξ (1987), ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ ακαβκχζηδξ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ πανάδμλδ 

αοηή ηαηάζηαζδ ηαζ «…απμααίκεζ μ ζοκδδιζμονβυξ ημο αοημακαθμνζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηαοηυπνμκα 

απμζηαζζμπμζείηαζ απ‟ αοηυ θυβς ηδξ αοημακαθμνζηυηδηαξ ημο» ζημ Σγζυααξ, Γ., Μεηά ηδκ 

Αζζεδηζηή: Θεςνδηζηέξ Γμηζιέξ ηαζ Δνιδκεοηζηέξ Ακαβκχζεζξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, 

Αεήκα: Γκχζδ, 1987, ζ. 293.     
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.5.2). 3, ζ. 615. 
1069

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «ηακ δ Δζηυκα ζοκακηά ηδ Λέλδ: ‗Οπηζημ – Λεηηζηά Παίβκζα‘ ζηδ 

Μμνθή ηςκ Γναπηχκ Κεζιέκςκ» ημ Γηυαανδξ, Υν., Βναηζάθδξ, Κ., Καιπμονμπμφθμο, Μ. 

(Δπζι.), Δπζζηήιδ ηαζ Σέπκδ – Γζεπζζηδιμκζηέξ Πνμζεββίζεζξ, Αεήκα: Αηναπυξ, 2004, ζζ. 71-79. 
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5.2.5.3 Pennart, G., Σν Γεύκα ηωλ Λύθωλ, (1998) 

   

ημ επυιεκμ αζαθίμ ηδξ ζεζνάξ Σμ Γεφια ηςκ Λφηςκ,1070 πνςηαβςκζζηεί μ ίδζμξ ήνςαξ, 

«Ο Καθυηανδμξ Λφημξ» Λμοηάξ, πμο βκςνίζαιε ζημ μιυηζηθμ αζαθίμ, υπμο ημ ηέθμξ ηδξ 

ζζημνίαξ έιεζκε ακμζπηυ ζε δζθμνμφιεκα ιδκφιαηα. ημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ εα 

επακένεεζ μ πνμαθδιαηζζιυξ πμο βεκκήεδηε ζημ πνμδβμφιεκμ ηείιεκμ, μ μπμίμξ 

πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ημο ηίηθμο ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ 

ηαθμζφκδξ ημο θφημο, δ μπμία επζδέπεηαζ ηνζηζημφ ζπμθζαζιμφ.1071    

Σμ ελχθοθθμ ημο αζαθίμο δδιζμονβεί πνμζδμηίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ 

ηαζ ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ, ηαεχξ εζημκμβναθείηαζ δ 

μζημβέκεζα ημο Λμοηά ηαζ έκα βμονμοκάηζ ιε ειθακή ηα ζημζπεία ηδξ ιαβεζνζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ. Υςνίξ κα ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ δζαδμπζηή ακάβκςζδ ηςκ δφμ αζαθίςκ, 

δ εζηυκα ημο ελχθοθθμο θεζημονβεί ςξ μπηζηυξ οπαζκζβιυξ πμο παναπέιπεζ ζοκεζνιζηά 

ζηδκ ηθαζζζηή ζζημνία ηςκ Γηνζι, Σα Σνία Γμονμοκάηζα. 

 Οζ ζοββεκείξ ημο Λμοηά είκαζ ηα ίδζα πνυζςπα πμο βκςνίζαιε ζηδκ ζζημνία ημο 

Καθυηανδμο Λφημο. Ο ζοββναθέαξ ιε αοηή ημο ηδκ επζθμβή ακμίβεζ έκα βυκζιμ δζάθμβμ, 

υπζ ιυκμ ιε ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηα ηθαζζζηά παναιφεζα, αθθά επζηνέπεζ ζημοξ ήνςεξ ηςκ 

δζηχκ ημο παναιοεζχκ κα ζοκμιζθμφκ ηαζ ιεηαλφ ημοξ, ιεηαπδδχκηαξ απυ ηδ ιία 

αθήβδζδ ζηδκ άθθδ. Έηζζ, δδιζμονβείηαζ ιία δζαηεζιεκζηή πανςδία δ μπμία θεζημονβεί 

ζε πμθθαπθά αθδβδιαηζηά επίπεδα. Ζ ζηναηδβζηή αοηή, πανάβεζ ελαζνεηζηά 

πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια, δζυηζ ζε ηάεε ζεθίδα  εθθμπεφεζ δ έηπθδλδ ηαζ ιζα κέα 

ακαηνμπή δζαδέπεηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ. ηα εζχθοθθα ημο αζαθίμο εζημκμβναθμφκηαζ ηα 

πμνηναίηα ηςκ ζοββεκχκ ημο Λμοηά-θφημο, ιε ζοκμδεοηζηέξ μκμιαζηζηέξ επζβναθέξ.1072 

Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ εζημκμβνάθμξ ζοζηήκεζ ηα πνυζςπα ημο ελχθοθθμο. Ζ 

δζεζημκζηυηδηα ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ παναηηήνςκ θεζημονβεί δζηηχξ: αθεκυξ 

ενιδκεοηζηά, δζυηζ απμηαθφπηεζ ζημζπεία ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ 

αθεηένμο ηαεμδδβδηζηά, αθμφ παναπέιπεζ ζηδκ ανπζηή βκςνζιία ιαγί ημοξ, εάκ 

οπμεέζμοιε υηζ μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ έπεζ οπυρδ ημο ηδκ ζζημνία ημο Καθυηανδμο 

Λφημο. Πανυθμ πμο ηα μκυιαηα ηςκ θφηςκ εειεθζχκμοκ ηδκ ροπμθμβζηή απμηθζιάηςζδ 

                                                           
1070

 Pennart, G., (Κείι.&Δζη.), Σμ Γεφια ηςκ Λφηςκ, (Le Dejeuner des Loups), Παπαδυπμοθμξ, 

Γ., (Μηθ.), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 1999, (Paris: Kaleidoscope, 1998). 
1071

  Να εοιίζμοιε υηζ  ζημ αζαθίμ Ο Καθυηανδμξ Λφημξ, πμο ακαθφζαιε παναπάκς μ θφημξ ζημ 

ηέθμξ ηνχεζ ημ βίβακηα ηαζ ζχγεζ ηα θοθαηζζιέκα παζδζά.  
1072

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.5.3).1, ζ. 616. 
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ηδξ αβνζυηδηαξ ηςκ παναηηήνςκ αοηχκ, δ εζηυκα ημο έκηνμιμο βμονμοκζμφ πανάβεζ 

δζθμνμφιεκα ιδκφιαηα. 

Ζ αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηςκ παναηείιεκςκ ζδιείςκ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηδ δεφηενδ 

ζεθίδα, δ ζδζαζηενυηδηα ηςκ μπμίςκ δνα απμηαθοπηζηά βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζεθίδα,1073 θεζημονβεί ςξ δεφηενμ ελχθοθθμ, ηαεχξ ζδιεζχκεηαζ δ 

επακάθδρδ ημο ηίηθμο, ημο δδιζμονβμφ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ έηδμζδξ, ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά 

υηζ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί δ εζηυκα ημο ελχθοθθμο απυ ημ βμονμοκάηζ πνςηαβςκζζηή ηαζ 

μνζζιέκα μπηζηά ζφιαμθα ημο ηχδζηα μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα 

πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια. Δλεηάγμκηαξ ηδ ζοιααηή θεζημονβία ηςκ ζοιαυθςκ ζε 

πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζηυκα πμο ειπενζέπεηαζ ιέζα ζ‘ αοηά 

δζαιμνθχκεηαζ ιζα πμθοηνμπζηή επζημζκςκία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δδιζμονβείηαζ ιία 

αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδ βναπηή θέλδ «ΚΗΝΓΤΝΟ», ηα ζήιαηα ηδξ ηνμπαίαξ1074 

(πνμζμπή, απαβυνεοζδ, οπμπνέςζδ) ηαζ ηςκ εζηυκςκ (θφημξ, βμονμοκάηζ, ιακζηάνζ) πμο 

πανειαάθθμκηαζ, ηα μπμία, εάκ βίκμοκ ακηζθδπηά απυ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, 

απμηαθφπημοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ. Δπίζδξ, ημ 

βμονμοκάηζ εζημκμβναθείηαζ ιε ηθεζζηά ηα ιάηζα, εκχ μζ μνζγυκηζεξ-ηοιαηζζηέξ 

βναιιέξ1075 ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα ακαπανζζηχιεκα ακηζηείιεκα-ζφιαμθα,1076 

απμηαθφπημοκ ηζξ εοςδίεξ πμο ακαδφμκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ ςξ πεζναζιυξ1077 βζα ημ 

ιζηνυ-ήνςα, μ μπμίμξ εκ οπκχζεζ  πανααθέπεζ ηζξ πνμεζδμπμζδηζηέξ πζκαηίδεξ ηαζ 

μδδβείηαζ απεοεείαξ ―ζημ ζηυια ημο θφημο‖. Αλζμζδιείςημξ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

δ εζημκμβνάθδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο έπεζ ηαηαθένεζ κα οπμαάθθεζ ηδκ ηεκηνζηή 

ζδέα ηδξ αθήβδζδξ ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ απυ ηα 

παναηείιεκα ζδιεία ημο αζαθίμο.   

Ζ πθμηή ελεθίζζεηαζ ςξ ελήξ: μ Λμοηάξ, μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ ηδξ ζζημνίαξ, απαβάβεζ 

έκα βμονμοκάηζ ημ Μεκέθαμ, ιε ζημπυ κα ημ ιαβεζνέρεζ βζα ημ μζημβεκεζαηυ βεφια ηδξ 

Κονζαηήξ. Δπεζδή, υιςξ, είκαζ ιζηνυ ηαζ αδφκαημ, ―δεκ θηάκεζ κα ηαΐζεζ ηυζα ζηυιαηα‖, 

                                                           
1073

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.5.3).2, ζ. 616. 
1074

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Σμ Υζμφιμν ηδξ Δζηυκαξ ζημ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», 

Κείιεκα, η. 1. Νμέιανζμξ 2004, 1-22.  http://keimena.ece.uth.gr/arthra/tefxos1. 
1075

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Δζημκμβναθδιέκα Παζδζηά Βζαθία: Ζ Ακαβκςζζιυηδηα ηςκ Δζηυκςκ 

Απυ Παζδζά Πνμζπμθζηήξ Ζθζηίαξ», ζημ Σγαθενμπμφθμο, Μ., (Δπζι.), Ζ οββναθή ηαζ δ 

Δζημκμβνάθδζδ, Σ. Ά., Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 2001, ζ. 254.  
1076

 Οζ Kress ηαζ van Leeuwen, πνδζζιμπμζμφκ ημκ υνμ «ακαπανζζηχιεκμζ ζοιιεηέπμκηεξ», 

Kress, G, van Leeuwen, Th., Ζ Ακάβκςζδ ηςκ Δζηυκςκ. Ζ Γναιιαηζηή ημο Οπηζημφ πεδζαζιμφ, 

Παπαδδιδηνίμο, Φ., (Δπζι.), Κμονιεκηάθα, Γ., (Μηθ.), Αεήκα: Δπίηεκηνμ, 1996/2010, ζ. 41. 

Δπίζδξ, αθ. ζπεηζηά ζημ 3.3, ζ. 123.  
1077

 Hyneyman, S., ―Gingerbread Wishes and Candy (land) Dreams: The Lure of Food in 

Cautionary Tales of Consumption‖, Marvels and Tales, vol. 21 (2), 2007, ζζ. 195-215.    

http://keimena.ece.uth.gr/arthra/tefxos1
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έηζζ απμθαζίγεζ κα ημ ενέρεζ, ιε ζημπυ κα ημ παπφκεζ.1078 ε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ 

αθήβδζδξ, επακένπεηαζ ημ γήηδια ηδξ ηνμθήξ, ηυζμ ςξ ακαβηαζυηδηα υζμ ηαζ ςξ 

δναζηδνζυηδηα, εκζζπφμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ μκημθμβζηή δζάζηαζδ ηςκ 

παναηηήνςκ.1079 Ηδζαίηενα, πνμαάθθεηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ ηνμθήξ (ημ βμονμοκάηζ ράπκεζ 

βζα ιακζηάνζα, ανπαβή ημο βμονμοκζμφ), ηςκ (δζαηνμθζηχκ) ζοκδεεζχκ (ημ μζημβεκεζαηυ 

βεφια ηδξ Κονζαηήξ), ηςκ πνμηζιήζεςκ (ηα θαβδηά πμο ιαβεζνεφεζ μ Μεκέθαμξ), ηαεχξ 

ηαζ ηδξ εοπανίζηδζδξ. Δπίζδξ, οπμβναιιίγεηαζ ηαζ ημ γήηδια ημο πεζναζιμφ ημκίγμκηαξ 

έηζζ ηδκ απαβυνεοζδ, ηδκ εβηνάηεζα ηαζ ημκ έθεβπμ.1080     

ηζξ ιένεξ πμο αημθμοεμφκ ελαζηίαξ ηδξ ακαβηαζηζηήξ ζοιαίςζδξ ακαπηφζζεηαζ ιία 

πνςηυβκςνδ θζθία ιεηαλφ ημοξ, βεβμκυξ πμο δοζπεναίκεζ ηδκ ανπζηή επζθμβή ημο Λμοηά. 

«Κνίια πμο είκαζ θφημξ….» ζηέθηδηε μ Μεθέηδξ. «Κνίια πμο είκαζ βμονμοκάηζ…»1081 

ζηέθηδηε μ Λμοηάξ. Σμ ηείιεκμ απμηαθφπηεζ ηζξ πανάθθδθεξ ζηέρεζξ ηςκ παναηηήνςκ, 

εέημκηαξ ημκ ακαβκχζηδ ζε πνμκμιζαηή εέζδ, ηαεχξ είκαζ ζηακυξ κα βκςνίγεζ αηυιδ ηαζ 

ημ ηζ ζηέθημκηαζ μζ ηεκηνζημί ήνςεξ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ απμηαθφπημκηαζ ζημζπεία βζα 

ημοξ παναηηήνεξ, ηα μπμία δζεοημθφκμοκ ημκ ακαβκχζηδ κα ηαηακμήζεζ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημοξ.1082 Πνμξ ζηζβιήκ ηα εεηζηά πνυζδια ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηα 

ανκδηζηά ηαζ ηα δζαδέπμκηαζ ζοκαζζεήιαηα ζφβποζδξ ηαζ αιθζαμθίαξ, χζπμο κα δμεεί δ 

θφζδ ζηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ. Μία θφζδ,1083  δ μπμία εα πνμηφρεζ απυ ηδκ ελμιμθυβδζδ 

ημο θφημο: «Έπνεπε κα ζε είπα θάεζ αιέζςξ ιυθζξ ζε είδα. Σχνα δεκ ιπμνχ κα ζε θάς 

πζα, βζαηί έβζκεξ θίθμξ ιμο».1084  

Οζ ροπαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ακάιεζα ζημ θφημ ηαζ ημ 

βμονμοκάηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοιαίςζδξ, δδιζμονβμφκ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν 

                                                           
1078

 φιθςκα ιε ημ ζοβηείιεκμ πνυηεζηαζ βζα δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζηδκ ζζημνία ημο Υάκζεθ 

ηαζ ηδξ Γηνέηεθ, υπμο ηα βθοηίζιαηα θεζημονβμφκ ςξ πεζναζιυξ-δυθςια ηαζ απμαθέπεζ ζηδκ 

πνυηθδζδ ηαημφ. Hyneyman, S., 2007, υ.π., ζζ. 195-215.    
1079

 Ζ Nikolajeva οπμζηδνίγεζ υηζ δ ηνμθή ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ζηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία, απμηεθμφκ ζημζπεία παναηηδνμθυβδζδξ ηςκ πνμζχπςκ. Δπίζδξ, δ ηνμθή ηαζ μζ 

ζοζπεηζγυιεκεξ εκένβεζεξ βφνς απυ αοηυ θεζημονβμφκ ςξ ηχδζηεξ ηαζ  ηαη‘ επέηηαζδ 

οπμζηαζζμπμζμφκ ιία ζοιαμθζηή θεζημονβία. Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζζ. 201, 276.    
1080

 Albon, D., ―Approaches to Study of Children, Food and Sweet Eating: a Review of the 

Literature, Early Child Development and Care, vol. 175 (5), 2005, ζζ. 407-417.  
1081

 Με δζηή ιαξ ζεθζδανίειδζδ, ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο ηαζ 

εζημκμβνάθδζδξ. ημ ελήξ, Pennart, G., 1998, υ.π., ζ. 12. 
1082

 Πνυηεζηαζ βζα ηεζιεκζηυ δείηηδ εζςηενζηήξ απμηάθορδξ ημο παναηηήνα, ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ μ παναηηήναξ ηαείζηαηαζ δζαθακήξ (transparent). Lukens, R., A Critical Handbook of 

Children‟s Literature, New York: Harper Collins College Publishers, 1995, ζζ. 40-42. 

Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζζ. 153-158 & 2005, ζζ. 161-164.  
1083

 φιθςκα ιε ηδ εεςνία επίθοζδξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ ή ζφιθςκα ιε ημ ζπήια πανάδμλμ-θφζδ 

ημο παναδυλμο. Βθ. ζπεηζηά 1.1.3.2, ζζ. 28-30.   
1084

 Pennart, G., 1998, υ.π., ζ. 15. 
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ελαζηίαξ ηδξ ακηίθαζδξ, ημο αηαίνζαζημο ηςκ πνμζχπςκ (θφημξ vs βμονμφκζ = εφηδξ vs 

εφια). Χζηυζμ, δεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ιία πζμοιμνζζηζηή ακαηνμπή, αθθά βζα ιζα 

ζδεμθμβζηή ακαηνμπή ιε ζοιαμθζηυ παναηηήνα, ηαεχξ πνμαάθθεηαζ ημ γήηδια ηδξ 

θζθίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαη‘ επέηηαζδ ζοιαίςζδξ. φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς υθα ηα 

έιαζα υκηα είκαζ ζζυηζια ηαζ αθθδθμελανηχιεκα, εκχ ιέζς ηδξ ελμζηείςζδξ ιε ηδκ άβνζα 

θφζδ αίνεηαζ δ δεζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ακάιεζα ζε «ηαθμφξ» ηαζ «ηαημφξ».  

Ζ ζδεμθμβζηή ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ημο ηαημφ θφημο, πζζηεφμοιε υηζ 

πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. Οζ ζηναηδβζηέξ μνβάκςζδξ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ οπμβναιιίγμοκ ηδ ιεηαιυνθςζδ ημο θφημο ιέζα απυ ιία πμθζηζζιζηή 

ελέθζλδ πμο έπεζ οπεζζέθεεζ ζηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο.1085 Ανπζηά, ζοιπενζθένεηαζ ςξ 

άβνζμ ανπαηηζηυ πμο ακαγδηά ηνμθή,1086 ζηδ ζοκέπεζα βεφεηαζ ηζξ ηνμθέξ, δδθχκεζ 

πνμηζιήζεζξ, πνμαάθθεηαζ δ επελενβαζία ημο ιαβεζνέιαημξ ηδξ ηνμθήξ ηαζ υθδ δ 

δζαδζηαζία πμο πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ βεοζηζηχκ απμθήλεςκ ιε 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ.1087 Ηδζαίηενα βζα ημ μζημβεκεζαηυ ηναπέγζ ιε ημοξ πναβιαημθμβζηά 

αηαίνζαζημοξ ζοκδαζηοιυκεξ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά.1088 Δπίζδξ, δ μπηζηή δζεπίδναζδ 

(βεφια-ηναπέγζ) ακάιεζα ζημοξ ακαπανζζηχιεκμοξ ζοιιεηέπμκηεξ1089 (θφημζ-βμονμοκάηζ) 

απμηηά ιζα ζοιαμθζηή θεζημονβία, ηαεχξ ακηακαηθά ιεηςκοιζηά ζοβηεηνζιέκεξ αλίεξ-

ζδεμθμβίεξ ημο εονφηενμο πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ.1090   

Ο ζοββναθέαξ πζζηεφμοιε υηζ επζθέβεζ ζοκεζδδηά κα θςηίζεζ ηδ ζηαδζαηή αοηή 

ιεηααμθή, δζυηζ έηζζ δίδεζ ημκ απαναίηδημ πνυκμ επελενβαζίαξ ηαζ πνυζθδρδξ πμο 

απαζηείηαζ απυ πθεονάξ ημο εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, χζηε κα επελενβαζηεί ηα κμήιαηα 

πμο ακαδφμκηαζ ηάεε θμνά, ιε ζημπυ κα ηα αλζμθμβήζεζ ηαζ κα ηα αζηζμθμβήζεζ ιέζα απυ 

ηδ δνάζδ ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμηφπημοκ βζα ηδκ αθθαβή αοηή. Ο πμθοδζάζηαημξ 

παναηηήναξ ημο θφημο δεκ ελακηθείηαζ ζηδκ πμθςηζηή ζοζζχνεοζδ εεηζηχκ ηαζ 

                                                           
1085

 φιθςκα ιε ηδ Nikolajeva μζ πνμηζιήζεζξ ζηδκ ηνμθή ηαζ μζ ζοκήεεζεξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ θαβδηυ απμηεθμφκ ζημζπεία παναηηδνμθυβδζδξ ημο ήνςα, εκχ δ αθθαβή ζηζξ δζαηνθμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ ιε ηνυπμ πμο κα παναπέιπεζ ζημκ ακενχπζκμ πμθζηζζιυ οπμζηαζζμπμζεί ηδκ 

πμθζηζζιζηή ελέθζλδ ημο ήνςα. Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζζ. 276-277.    
1086

 Ζ ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζηδκ ηνμθή ηαζ μ ηνυπμξ ακεφνεζήξ ηδξ απμηεθεί ηαηά ημκ Levi-

Strauss ηδκ εζδμπμζυ δζαθμνά ημο πνςηυβμκμο ακενχπμο ιε ημκ πμθζηζζιέκμ μιυθμβυ ημο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ακαθένεηαζ ζηζξ δζπμθζηέξ ακηζεέζεζξ: ςιή ηνμθή vs ιαβεζνειέκδ ηνμθή, γςζηή 

ηνμθή vs θοηζηή ηνμθή ηαζ μφης ηαεελήξ. ημ Nikolajeva, M., 2000, υ.π., ζ. 13.   
1087

 Keling, K., Pallard, S., Critical Approaches to Food in Children‟s Literature, London & New 

York: Routledge, 2009, ζ. 132.    
1088

 Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζ. 276. 
1089

 Kress, G, van Leeuwen, Th., 1996/2010, υ.π., ζ. 187. 
1090

 Nodelman, P., 1988/2009, υ.π., ζ. 72. 
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ανκδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, αθθά ζοβηεκηνχκεζ ιζα ζεζνά απυ παναηηδνζζηζηά υιμζα 

εκυξ πναβιαηζημφ ακενχπμο.  

Ο έκημκα επζηνζηζηυξ θυβμξ ημο παηένα-θφημο βζα ηδκ αθφζζηδ θζθία ημο βζμφ ημο ιε 

έκα βμονμφκζ, θεζημονβεί ςξ ηδ νεαθζζηζηή θςκή πμο πνμηαθεί ημκ ηνζηζηυ 

ακαζημπαζιυ, ζε ζπέζδ ιε ηα πναβιαημθμβζηά υνζα θζθίαξ πμο ιπμνεί κα οπάνλμοκ 

ακηζηεζιεκζηά ζηδ θφζδ ακάιεζα ζηα δφμ γχα. Σμ βμονμοκάηζ ηαζ μ θφημξ είκαζ ιένμξ 

ηδξ δζαηνμθζηήξ αθοζίδαξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ δ αθοζίδα αοηή ακ ζπάζεζ ηυηε 

πάκεηαζ δ ζζμννμπία. Δπίζδξ, ηα θυβζα ημο παηένα, πνμηαθμφκ ηδ ζφβηνμοζδ ιε ημ βζυ 

ημο ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, ιε ημ Λμοηά κα ακαβηάγεηαζ κα 

οπεναζπζζηεί ηζξ επζθμβέξ ημο ιεηαδίδμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ιδκφιαηα βζα ηδκ 

οπενάζπζζδ ηςκ αημιζηχκ ζδεςδχκ.  

Σμ αζζζυδμλμ, ζπεδυκ μοημπζηυ ηέθμξ, υπμο μζ πνμαζχκζμζ επενμί ζοκοπάνπμοκ 

ανιμκζηά, απμηηά ιζα ζοιαμθζηή δζάζηαζδ εκυηδηαξ, αβάπδξ ηαζ ζοιθζθίςζδξ.       

   

 

5.2.5.4 Pennart, G., Να’ καη μαλά, (1999) 

     

Σα εζημκμβναθδιέκα αζαθία Ο Λφημξ λακαβφνζζε1091, ζημ μπμίμ ακαθενεήηαιε 

παναπάκς, ηαζ ημ Να‟ ιαζ λακά1092 πμο ακαθφμοιε παναηάης, είκαζ δφμ ένβα ημο ίδζμο 

ζοββναθέα ηαζ εζημκμβνάθμο ημο Geoffroy de Pennart ηαζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ ίδζα ζζημνία 

αθδβμφιεκδ απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ. Απυ ηδ ιία (ζημ Να‟ ιαζ λακά) ημο 

επίδμλμο εφηδ πμο ηαηαθάζηεζ ημ ανκδηζηυ ημο ζηενευηοπμ ηαζ απυ ηδκ άθθδ (Ο Λφημξ 

λακαβφνζζε) ηςκ οπμρήθζςκ εοιάηςκ ηςκ βκςζηχκ απυ ηα ηθαζζζηά παναιφεζα. Ζ 

ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν πμο δζαπενκά ηα δφμ αζαθία είκαζ ημ παζπκίδζ, αθεκυξ ιε ηζξ 

μπηζηέξ βςκίεξ αθεηένμο ιε ηα ηείιεκα ηςκ εθδιενίδςκ πμο εκημπίγμκηαζ ζημ επίπεδμ 

ηδξ εζημκμβνάθδζδξ.    

Ο ηίηθμξ ημο αζαθίμο Να‟ ιαζ λακά  θεζημονβεί ζοκεηδμπζηά ή ιεηςκοιζηά ιε ηδκ 

εζημκμβναθζηή απυδμζδ ημο θφημο κα δείπκεζ ημκ εαοηυ ημο. ιε ημ πνχημ. Σμ ελχθοθθμ 

πνμσδεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηδ δνζιφηενδ επζζηνμθή ημο θφημο ζημ 

παναιοεζαηυ ζφιπακ, βεβμκυξ ημ μπμίμ επζαεααζχκεηαζ ζηδκ πμνεία ανπήξ βεκμιέκδξ 

απυ ηα εζχθοθθα, υπμο εζημκμβναθείηαζ ιία ζεζνά απυ αναδζαζιέκεξ επζζημθέξ, ζε 
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ιμνθή ημθάγ, πνμξ ηζξ εθδιενίδεξ ιε ζημπυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ επζζηνμθήξ ημο.1093 Σμ 

μπηζηυ παναηείιεκμ ηδξ ηαπεηζανίαξ, ιαξ θένκεζ ακηζιέηςπμοξ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο 

ζοιπζθήιαημξ (pastiche),1094 ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ 

δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα μζηεζμπμζείηαζ παναηηδνζζηζηά απυ ημκ πενζαάθθμκηα βναπηυ 

θυβμ,1095 ιε ζημπυ ηδκ πμθοηνμπζηή ιεηάδμζδ ηςκ κμδιάηςκ ημο.1096 Έηζζ, μ 

ακαβκχζηδξ/εεαηήξ ηαθείηαζ κα απμηςδζημπμζήζεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ζοιαάζεςκ πμο 

απανηίγμοκ ημκ επζζημθζηυ βναπηυ θυβμ ηδξ δζζέθζδδξ επζθάκεζαξ ηδξ ηαπεηζανίαξ, χζηε 

κα εηθάαεζ ημ εββεβναιιέκμ ζημ εζημκμ-ηείιεκμ κυδια. Ζ κεμηενζηή αοηή ηεπκζηή, 

εθυζμκ βίκεζ ακηζθδπηή, λαθκζάγεζ εοπάνζζηα ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ηαζ ζφιθςκα 

ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ επζζημθχκ, πανάβεηαζ έκα πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια, ημ μπμίμ 

επζζηζάγεζ ηδ θαζκμιεκζηή επζηζκδοκυηδηα ηςκ δδθχζεςκ ημο θφημο.  

 ημ ζδιείμ αοηυ παναηδνείηαζ ιία ζφιιεζλδ θμβμηεπκζηχκ ηαζ ιδ θμβμηεπκζηχκ 

ζοιαάζεςκ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα βνάιιαηα πνμξ εθδιενίδεξ, υπμο μ βναπηυξ θυβμξ 

δζαηδνεί ηζξ ζοιαάζεζξ πμο άπημκηαζ αοημφ ημο είδμοξ βναθήξ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ 

ζοκμνζαηέξ βναιιέξ ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ πνμαάθθμοκ  

αδζεοηνίκζζηεξ ηαζ ημ απμηέθεζια πμο ζοκεέημοκ ηςιζηυ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ αζηείμ 

εκημπίγεηαζ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ εηάζημηε παναθδπηχκ. «Πνμξ ΝΔΑ ΣΟ 

ΠΗΑΣΟ, Οδυξ Φνζηαζέ 3, ΜΠΗΦΣΔΚΟΤΠΟΛΖ. Πνμξ ΜΔΖΜΒΡΗΝΑ ΜΑΝΣΑΣΑ, Οδυξ 

Ανκάηζ Ραβμφ. Πνμξ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΠΟΛΤΛΟΓΗΑ, Οδυξ Εαιπυκ 32» ηαζ μφης 

ηαεελήξ.  

Ζ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ δζαηαναπήξ 

ηδξ κυνιαξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηζξ πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. Ζ 

μκμιαημπμζία ηςκ μδχκ ηςκ εθδιενίδςκ ηαζ ημο ηυπμο απμζημθήξ (Μπζθηεημφπμθδ), 

ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηα υζα βκςνίγμοιε βζ‘ αοηά ζηζξ ακενχπζκεξ 

ημζκςκίεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, επζηοβπάκεηαζ δ εοεοιία ιε ηδ ιείλδ δφμ θαζκμιεκζηά 

ακηίεεηςκ ή άζπεηςκ ημιέςκ, υπςξ αοηυξ ηδξ ζζημνζηήξ πνήζδξ ηςκ μκμιάηςκ ζηζξ 

μδμφξ ηαζ αοηυξ ηδξ μκμιαζίαξ θαβδηχκ, υπςξ ―θνζηαζέ.‖ Ζ ζφιθονζδ αοηχκ ηςκ δφμ 
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βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ, ζε ζδιαζζμθμβζηυ ηαζ πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, δδιζμονβεί ηδκ 

αίζεδζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηυζμ ζηαεενήξ ηαζ αλζυπζζηδξ υζμ ηαζ 

αοηήξ εηηυξ ημο παναιοεζμφ. Σα μκυιαηα ηςκ εθδιενίδςκ πμο είκαζ ηαζ μζ παναθήπηεξ 

ηςκ επζζημθχκ, δζαεέημοκ πζμφιμν ηυζμ ζε ζδιαζζμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε πναβιαημθμβζηυ 

επίπεδμ, ηαεχξ ακηζηαείζηαηαζ ημ υκμια εκυξ πνμμνζζιμφ, πμο πενζιέκεζ ηακείξ κα δεζ 

ιεηά ημ ημπζηυ επίννδια ―πνμξ‖ ιε ηδ θνάζδ ―Νέα ζημ Πζάημ‖,  πμο παναπέιπεζ ζε 

ηνμθή. Σέθμξ, δ μκμιαημπμζία ημο ηυπμο-πνμμνζζιμφ Μπζθηεημφπμθδ, είκαζ, επίζδξ, 

ηςιζηή ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ πνςηυηοπςκ θέλεςκ ―Μπζθηέηζ‖ – ―πυθδ‖.   

Σμ παζπκίδζ ηςκ θέλεςκ ιε εέια ηδκ ηνμθή, ζημπυ έπεζ κα ζαηζνίζεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ ημο θφημο. Σμ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο θφημο ςξ ηαημφ μθείθεηαζ 

ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ ζηδ ιμπεδνία ηαζ ηδ θαζιανβία 

ημο.1097 ημ ζδιείμ αοηυ μ ζοββναθέαξ ηάκεζ ηαηάπνδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ζηενεμηφπμο, ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ βέθζμ ηαζ υπζ ηδκ δεζηή απμηαηάζηαζή ημο ςξ 

άβνζμ γχμ ηδξ θφζδξ.   

   Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ημ θφημ κα αοημζοζηήκεηαζ: «Με εοιάζαζ; Δίιαζ μ 

Λφημξ!».1098 Ζ δζαηφπςζδ ηδξ ενχηδζδξ θεζημονβεί εζνςκζηά, δζυηζ δείπκεζ κα ειπαίγεζ ημ 

ιζηνυ ακαβκχζηδ, ηαεχξ μζ ζδζυηδηεξ ημο πνμζχπμο αοημφ είκαζ παβζςιέκεξ ηαζ μζ 

ζοζηάζεζξ ιάθθμκ πενζηηέξ. Πανυθα αοηά ημ ηείιεκμ ειιέκεζ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ 

ηαοηυηδηάξ ημο: «Να‟ ιαζ λακά ζηδ βεζημκζά, πζμ δοκαηυξ, πζμ πακμφνβμξ. Ο Μεβάθμξ 

Καηυξ Λφημξ, ιπνμζηά ζμο μθμγχκηακμξ».1099 Ζ ειθαηζηή πανμοζίαζδ ημο θφημο ιε ημκ 

άιεζμ αοημπνμζδζμνζζιυ ημο ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ επζεέηςκ ―δοκαηυξ‖, ―πακμφνβμξ‖ 

―ιεβάθμξ‖ ηαζ ―ηαηυξ‖, δεκ αθήκεζ πενζεχνζα δζθμνμφιεκςκ ζηέρεςκ ηαζ ενιδκεζχκ. 

Χζηυζμ ηα θεβυιεκα ημο ζηδ ζοκέπεζα πνμαθδιαηίγμοκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ μ θφημξ ζοιπθδνχκεζ «ιπνμζηά ζμο 

μθμγχκηακμξ!».  

Ζ αιθζζδιία ηδξ ηεθεοηαίαξ θνάζδξ πνμηαθεί ηδκ επακενιδκεία ηαζ επακαλζμθυβδζδ 

ημο ζοκυθμο ηδξ πνυηαζδξ, ηαεχξ απυ ηα παναπάκς βκςζηζηά ζπήιαηα ακαδφεηαζ ιζα 

αζοιααηυηδηα ζφιθςκα ιε ηδ κμδιαηζηή ζφβηνμοζδ, πμο πνμηφπηεζ ακάιεζα ζε 

πναβιαηζηέξ/ιδ πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Γζα ημ θυβμ υηζ ηδ ζηέρδ ηςκ παζδζχκ 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ (πμο απεοεφκεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ) δζαηνίκεζ μ ιαβζηυξ 
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νεαθζζιυξ,1100 επαθίεηαζ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ πςξ εα 

πνμζθάαεζ ημ εββεβναιιέκμ ζημ ηείιεκμ κυδια, είηε ιε ηδκ ηονζμθεηηζηή ζδιαζία είηε 

ιε ηδ ιεηαθμνζηή.   

Οθείθμοιε κα ζπμθζάζμοιε υηζ ημ ηείιεκμ δείπκεζ ηαε‘ οπεναμθή υηζ πνμζπαεεί κα 

πείζεζ δδιζμονβχκηαξ ιία εζνςκζηή απυζηαζδ ακάιεζα ζε αοηά πμο δζαηείκεηαζ μ θφημξ 

υηζ είκαζ ηαζ ζε αοηά πμο εζημκμβναθμφκηαζ. Ζ εζηαζηζηή απυδμζδ ημο θφημο 

οπμζηάπηεζ ηδκ αθδεμθάκεζα ηςκ θεβυιεκςκ ημο ηεζιέκμο, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιία 

πυθςζδ ζηζξ δφμ ηνμπζηυηδηεξ. Ο ηεκηνζηυξ παναηηήναξ απεζημκίγεηαζ ιε ελαζνεηζηά 

ακενςπυιμνθα παναηηδνζζηζηά ηαζ δ εζδζηή αιθίεζδ ηδξ βοικαζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζηδκ μπμία ιε γήθμ επζδίδεηαζ δε ζοκάδεζ ιε ηδκ ηνμιμθαβκεία ημο ηεζιέκμο. Δπίζδξ, μ 

θφημξ ακαπανίζηαηαζ παιμβεθαζηυξ ηαζ δ ζηάζδ ημο ζχιαηυξ ημο, δεκ απμηαθφπηεζ 

απεζθή, πενζζζυηενμ ιμζάγεζ εα έθεβε ηακείξ ιε πυγα ζε θςημβνάθζζδ αεθδηζημφ 

πενζμδζημφ.    

Ζ αθήβδζδ παναπέιπεζ ζε ιμκυθμβμ, δζυηζ δεκ οπεζζένπεηαζ πμοεεκά δ αθδβδιαηζηή 

θςκή, ηαζ μ θυβμξ είκαζ εοεφξ ηαζ άιεζμξ. Σα βεβμκυηα πανμοζζάγμκηαζ ιέζα απυ ηδκ 

οπμηεζιεκζηή ιαηζά ημο θφημο, έκα ζημζπείμ ημ μπμίμ, υπςξ ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς, 

πνμαθδιαηίγεζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηηαζή ημο βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ θυβςκ ημο. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ παναηηήναξ-εζηζαζηήξ (focalizer), πμο είκαζ ηαζ μ αθδβδηήξ 

(narrator), ηαζ μ εζηζαζιέκμξ-παναηηήναξ (focalized character) ηαοηίγμκηαζ.1101 Καη‘ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ηαοηζζηεί ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή ιαηζά ημο 

θφημο.    

Ζ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ οπμβναιιίγεηαζ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα υπμο 

μ θφημξ ακαθένεζ: «Καζ δεκ ηναηζέιαζ, εέθς κα ζοκακηήζς ημοξ παθζυθζθμοξ, βζα κα ημοξ 

απμδείλς πυζμ πζμ ηαηυξ έβζκα».1102 ημ ζδιείμ αοηυ μζ δφμ ηνμπζηυηδηεξ ζοκενβάγμκηαζ 

ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ. Ζ μπηζηή ηνμπζηυηδηα ζοιπθδνχκεζ ηαζ 

ζοβηεηνζιεκμπμζεί ηα θεβυιεκα ημο ηεζιέκμο, ηαεχξ μ θφημξ οπμδεζηκφεζ ζε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ ηζξ εζηυκεξ ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζαηχκ δνχςκ, πμο ζοζπεηίγμκηαζ 

ιαγί ημο απυ ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, ημοξ μπμίμοξ ζημπεφμοκ μζ απεζθέξ ζε θεηηζηυ 

επίπεδμ. Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή ηεπκζηή θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία, ηαεχξ 
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εβηζαςηίγεζ οπμζφκμθα εζηυκςκ ιέζα ζηδ ιεβαθφηενδ εζηυκα. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ζηναηδβζηή θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηή παναπμιπή δ μπμία ηαημνεχκεζ ηαζ εββνάθεζ πμθθά 

οπμ-δζδβδηζηά επίπεδα ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα αθήβδζδ-πθαίζζμ. φιθςκα ιε ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ παναπέιπμοκ ειθακχξ ζηα πνςημβεκή ένβα ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα δζεζημκζηή-πανςδία.   

Μεηαλφ ηςκ παναπάκς, ζηδκ εζημκμβνάθδζδ παναηδνείηαζ, αηυιδ, δ εοθααζηή 

πνμεημζιαζία ηδξ εθυδμο ημο θφημο. Σα ζοκμδεοηζηά ηείιεκα πμο έπμοκ εκηαπεεί ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ επζηνέπμοκ ημ ζοιπέναζια αοηυ, αθμφ πνυηεζηαζ βζα ηείιεκα πμο 

ζοκμρίγμοκ ημ γήηδια ημο αεθδηζζιμφ, δζεηδζηχκηαξ έηζζ ζημζπεία νεαθζζιμφ ιε ζημπυ 

ηδκ πεζζηζηυηδηα ηδξ απεζθδηζηήξ επακειθάκζζδξ:1103 «Πνυβναιια: Άνζδ Βανχκ, 

Πμδήθαημ, Σνέλζιμ, Κμθφιπζ», «Πςξ εα ηναηδεείηε ζε θυνια». Χζηυζμ, δ πνμζπάεεζα 

αοηή αίνεηαζ ζηδκ πμνεία, ζημ ακηίηνζζια ημο ελεζδζηεοιέκμο άνενμο πμο πνμηείκεζ 

«πμν βζα θφημοξ», ηαεζζηχκηαξ ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ πζμοιμνζζηζηυ. Αλίγεζ κα 

ζπμθζάζμοιε υηζ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα δζαηδνεί ηδ δζηή ηδξ αθδβδιαηζηή αοημηέθεζα, 

ηαεχξ δεκ ακαθένεηαζ ηίπμηα ζημ ηείιεκμ βζα ηα παναπάκς.       

ηδ ζοκέπεζα, μ αθδβδηήξ-θφημξ ιαξ εκδιενχκεζ βζα ηζξ πνμςεδηζηέξ ηζκήζεζξ ζηζξ 

μπμίεξ πνμέαδ ιε ζημπυ ηδ βκςζημπμίδζδ ηδξ επακυδμο ημο. «Έβναρα ζε υθεξ ηζξ 

εθδιενίδεξ ηαζ ημοξ ακαημίκςζα πςξ δεκ πνυηεζηαζ κα δείλς ημκ παναιζηνυ μίηημ 

πζα…».1104 Σμ ηείιεκμ βκςζημπμζεί ηαζ ζοβηεηνζιεκμπμζεί ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο έπεζ ήδδ 

απμημιίζεζ ζε έκα ααειυ μ ακαβκχζηδξ απυ ηα εζχθοθθα (ηαπεηζανία). Ζ ηεπκζηή αοηή 

θεζημονβεί ςξ οπεν-ηείιεκδ ακαθμνά, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ακαβκχζηδξ παθζκδνμιεί 

ζηδκ ανπή ημο αζαθίμο χζηε κα εοιίζεζ ζημκ εαοηυ ημο ημ πενζεπυιεκμ ηςκ επζζημθχκ. Ζ 

ζηναηδβζηή αοηή οπμαάθθεζ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιία δζαδζηαζία αθμιμζχζεςκ ηαζ 

ζοιιμνθχζεςκ,1105 μζ μπμίεξ εκζζπφμοκ ή ηνμπμπμζμφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εζζέπναλε 

ανπζηά, ηαεχξ ζηδκ πανμφζα ζηδκή απμηαθφπηεηαζ δ ελέθζλδ ηςκ εκενβεζχκ πμο 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζζημθμβναθία, έκα εέια ημ μπμίμ ηέεδηε απυ ημ μπηζηυ 

παναηείιεκμ ηδξ ηαπεηζανίαξ.1106 Ζ πνυζηθδζδ ημο ακαβκχζηδ βζα ειπθμηή ζε ιζα ιδ 

ζοιααηζηή πμνεία ακάβκςζδξ, ιε ζημπυ ηδ ζεζνμεέηδζδ ηςκ εκενβεζχκ ηαζ ηδκ 

                                                           
1103

 Pennart, G., 1999, υ.π., ζζ. 3-4. 
1104

 .π., ζ. 5.  
1105

 Sipe, L., ―How Picture Books Work: A Semantically Framed Theory of Text-Picture 

Relationships‖, Children‟s Literature in Education, vol. 29 (2), 1998, ζζ. 97-108. Γζα ηδ 

θεζημονβία αοηή, αθ. ζπεηζηά 3.1.1, ζ. 108.  
1106

 Βθ. Πανάνηδια (5.2.5.4).2, ζ. 616. 
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απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ, ζοκζζηά ηδ δζαδζηαζία αοηή δζα-δναζηζηή, παζβκζχδδ 

ηαζ πζμοιμνζζηζηή.   

 Ζ πενίμδμξ θυβμο («Έβναρα ζε υθεξ ηζξ εθδιενίδεξ ηαζ ημοξ ακαημίκςζα πςξ δεκ 

πνυηεζηαζ κα δείλς ημκ παναιζηνυ μίηημ πζα…») μθμηθδνχκεηαζ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα 

(ηδξ ίδζαξ επζθάκεζαξ), ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ «…βζαηί ιαξ ανέζεζ κα ημοξ ηνμιάγς 

υθμοξ!».1107 Ζ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα απμδχζεζ απμζπαζιαηζηά ηα πςνία αοηά, εκχ 

ζδιαζζμθμβζηά ακήημοκ ζηδκ ίδζα πενίμδμ θυβμο ηαζ αλζμθμβμφκηαζ οπυ ηδ αανφκμοζα 

ζδιαζία δφμ δζαθμνεηζηχκ εζηυκςκ, ηαεμδδβεί ηδκ πνυζθδρή ημοξ ςξ δφμ δζαθμνεηζηά-

ακηζηνμουιεκα ιδκφιαηα. Ζ ηαηαθδηηζηή αηάηα «…βζαηί ιμο ανέζεζ κα ημοξ ηνμιάγς 

υθμοξ!», ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζηυκα ημο θφημο κα παιμβεθά ηαζ κα ηθείκεζ ημ ιάηζ ζημκ 

ακαβκχζηδ, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πνυηαζδ ηαζ πνμηαθεί ηδκ 

επακενιδκεία ημο ηεζιέκμο. Έηζζ, ημ ζδιαίκμκ αηονχκεζ ημ ζδιαζκυιεκμ ηαζ επδνεάγεζ 

ηαη‘ επέηηαζδ ηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ παναβνάθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

δζαιμνθχκεηαζ ημ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια ηδξ πμκηνμημιιέκδξ θάνζαξ. Αλίγεζ, 

επίζδξ, κα ακαθενεμφιε ζηδ δίζδιδ θεζημονβία ηςκ απμζζςπδηζηχκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζδιείμ πμο εκχκεζ ηζξ δφμ πνμηάζεζξ. Αθεκυξ πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοιααηζηή πνήζδ ημοξ, 

υηζ ημ ηείιεκμ ζοκεπίγεηαζ, αθεηένμο βζα ηδ ζοιαμθζηή θεζημονβίαξ ημοξ, ηαεχξ εδχ 

οθίζηαηαζ ημ ιεζμδζάζηδια πμο πανειαάθθεηαζ βζα ηδκ παθζκδνυιδζδ ημο ακαβκχζηδ 

ζηα εζχθοθθα ημο παναηεζιέκμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ «πχξ» βνάθεηαζ-

ημπμεεηείηαζ ημ ηείιεκμ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ζεθίδαξ οπενηενεί ημο «ηζ» βνάθεηαζ, ημο 

πενζεπμιέκμο.  

Οζ πμθοηνμπζηέξ αοηέξ ηεπκζηέξ οπμζηάπημοκ ηδ νεαθζζηζηυηδηα ημο ηεζιέκμο ηαζ 

εειεθζχκμοκ ηδκ επζηοπή ακαηνμπή ηδξ ζηενευηοπδξ ηαοηυηδηαξ ημο θφημο.     

Ζ πθμηή ηδξ αθήβδζδξ ελεθίζζεηαζ ιε ηδ ιεηάααζδ ημο ήνςα απυ ηδκ πνμεημζιαζία 

ζηδκ εημζιαζία, υπμο παναημθμοεμφιε ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ ημ θφημ κα κηφκεηαζ 

ιε ζημπυ κα δνάζεζ. Χζηυζμ, δ εκδοιαημθμβζηή επζθμβή ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ εκένβεζεξ 

πμο ζοκμδεφμοκ ηδ δζαδζηαζία εημζιαζίαξ (ηναβμφδζ), δε ζοκάδμοκ ιε ηζξ πνμεέζεζξ ημο, 

πενζζζυηενμ παναπέιπμοκ ζε αιθίεζδ ελυδμο ηαζ θζβυηενμ ζε απεζθδηζηή έθμδμ.  

 Ζ πθμηή ελεθίζζεηαζ ιε ηδ δζαδμπζηή επίζηερδ ημο θφημο ζηα ζπίηζα ηςκ βκςζηχκ 

παναιοεζαηχκ δνχςκ, υπμο μ ακαβκχζηδξ εζζένπεηαζ ηάεε θμνά ζε έκα ακηίζημζπμ 

ζεκάνζμ δζαηεζιεκζημφ/δζεζημκζημφ ζοζπεηζζιμφ ιε ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ ηαζ ημ 

απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ζδζαίηενα αζηείμ ηυζμ ζημ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ 
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εζημκμβνάθδζδ. Ανπζηά, επζζηέπηεηαζ ηα ηνία βμονμοκάηζα, ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ηαηζίηα 

ηαζ ηα επηά ηαηζζηάηζα, ημκ Πέηνμ ηαζ ηέθμξ ηδκ Κμηηζκμζημοθίηζα. ε ιία πανςδζαηή 

δζαπναβιάηεοζδ ιε ηα ηθαζζζηά παναιφεζα, δ ακηζπανααμθή ημο πάθαζ πμηέ ηαημφ 

θφημο ιε ημ ζφβπνμκμ οπμηαηάζηαημ ηαζ ηζξ ζοζπεηζγυιεκεξ εκένβεζεξ, πμο θαιαάκμοκ 

πχνα ζημ πθαίζζμ ηδξ εηάζημηε επίζηερδξ, δζαιμνθχκμοκ έκα δίπμθμ ακάιεζα ζε 

πανεθεμκηζηέξ ηαζ ηςνζκέξ ηαηαζηάζεζξ1108 ηαζ ηαθμφκ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα 

ζηαεεί ηνζηζηά ηαζ κα ηαηαζηεοάζεζ κέα κμήιαηα ιέζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ ανπζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ ημο δεοηενμβεκμφξ ένβμο.  

Σμ ηςιζηυ ζηζξ παναπάκς ζηδκέξ οθίζηαηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μνβακχκμκηαζ μ 

θυβμξ ηαζ μζ εζηυκεξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εηάζημηε πενζήβδζδξ ημο θφημο ιε ζημπυ κα 

οπμβναιιίζεζ ηδκ αθεηδνζαηή ζζημνία. Ζ εζημκμβνάθδζδ ζζμννμπεί ηα ζηενευηοπα 

παναηηδνζζηζηά ιε ηα κεμηενζηά, χζηε κα πανάβεζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ θφημξ επζπεζνεί ιία μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ ηαεχξ ζοζζςνεφεζ ζημ 

πνυζςπυ ημο ηδ βκχζδ απυ ηα παεήιαηα ημο πανεθευκημξ, ςξ αζςιέκδ ειπεζνία ζημ 

πςνμπνμκζηυ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ αθήβδζδξ, θένκμκηαξ ακηζιέηςπμοξ ημοξ 

ακαβκχζηεξ ιε ημ πανάδμλμ ηδξ ιεηαιοεμπθαζηζηήξ ηεπκζηήξ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ 

επίζηερή ημο ζηα ηνία βμονμοκάηζα, μ θφημξ πνμζπενκά ηα ηαηεδαθζζιέκα ζπίηζα απυ 

λφθμ ηαζ άπονμ1109 ηαζ ηαηεοεφκεηαζ απεοεείαξ ζημ ημφαθζκμ, εκχ ημ θφζδια έπεζ 

ακηζηαηαζηαεεί ιε ζφβπνμκα ενβαθεία δζάννδλδξ. ηακ πάεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ηαηζίηαξ, 

αάθεηαζ απεοεείαξ ιε αθεφνζ βζαηί θένεζ ηδ βκχζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ειπεζνίαξ.1110  

Σα παναηείιεκα ζδιεία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ θεζημονβμφκ ςξ μπηζημί οπαζκζβιμί πμο 

εκηείκμοκ ηαζ πμθθαπθαζζάγμοκ ηδ πζμοιμνζζηζηή δζάζηαζδ ημο αζαθίμο ηαζ επζηνέπμοκ 

ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα ακαβκςνίζεζ ζε πμζμ ένβμ παναπέιπεζ ηάεε θμνά μ 

ζοββναθέαξ ηαζ μ εζημκμβνάθμξ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ επίζηερδ ζηδκ ηαηζίηα, πάκς 

απυ ηδκ πυνηα εζημκμβναθείηαζ ιία επζβναθή πμο εκδιενχκεζ βζα πμζμ ζπίηζ πνυηεζηαζ. 

Δπίζδξ, έλς απυ ηδκ πυνηα οπάνπεζ έκα βναπηυ ζδιείςια ημ μπμίμ βνάθεζ: «Πάιε βζα 
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 Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ Ακαβκςζιάηςκ»,  

Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56. 
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 Πνυηεζηαζ βζα μπηζηή ιεηςκοιία, ηαεχξ ηα οθζηά λφθμ, άπονμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ζημπυ 

εηθνάζμοκ γςκηακά ηαζ παναζηαηζηά έκα ζοβηεηνζιέκμ κυδια. Σμ μπμίμ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημ 

ζοβηείιεκμ, ηα δφμ πνχηα ζπίηζα πμο βηνέιζζε μ θφημξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα θάεζ ηα 

βμονμοκάηζα.   
1110

 φιθςκα ιε ηδκ ηθαζζζηή ζζημνία ηςκ αδεθθχκ Γηνζι, μ θφημξ ιζιείηαζ ηδ ιαιά-ηαηζίηα ιε 

ζημπυ κα παναπθακήζεζ ηα ηαηζζηάηζα ηαζ κα ημο ακμίλμοκ ηδκ πυνηα. Δπζπεζνεί δφμ 

πνμζπάεεζεξ ιεηαιυνθςζδξ, δ ιία ιε ηδ  θςκή ηαζ δ άθθδ ιε ημ ηαιμοθθάνζζια ηςκ ιαφνςκ 

πμδζχκ. Ζ δεφηενδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνχηδ ημο ελαζθαθίγεζ ηδκ πνμζςπζηή επζηοπία, κα 

λεβεθάζεζ ηα ηαηζζηάηζα. 
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ρχκζα», ηαεχξ ηαζ ιία παναιάδα ιε ζοκμδεοηζηή πενζβναθή: «Γείλε άζπνμ πμδανάηζ 

εδχ».1111 Σμ βμονμοκάηζ πμο απεζημκίγεηαζ ζημ ηάδνμ δίπθα απυ ηδκ πυνηα ημο ζπζηζμφ 

παναηδνείηαζ κα γςκηακεφεζ ηαζ κα ζμηάνεηαζ ιε ηδκ εζζαμθή ημο θφημο. Ο 

απεζημκζγυιεκμξ ήνςαξ, επζπεζνεί έκα μκημθμβζηυ άθια, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ 

εβηαηαθείπεζ ηδκ αηζκδζία, αθθά ηαοηυπνμκα παναιέκεζ εβηθςαζζιέκμξ ιέζα ζημ πχνμ 

ημο ηάδνμο, ημ μπμίμ πθαζζζχκεζ ηδκ αθεηδνζαηή ζζημνία απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ.       

Δπζπνυζεεηα, ζημ αζαθίμ αοηυ οζμεεηείηαζ ηαζ δ ζφιααζδ ηςκ «ιπαθμκζχκ 

μιζθίαξ»,1112 ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ βζα ηα θυβζα ηςκ δεοηενεουκηςκ 

πνμζχπςκ. πςξ ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς, ζημ επίπεδμ ηδξ ηεζιεκζηήξ αθήβδζδξ 

ακαθένμκηαζ ιυκμ ηα θυβζα ηαζ μζ ζηέρεζξ ημο ηεκηνζημφ παναηηήνα. Σμ αζαθίμ αοηυ 

ηαημνεχκεζ ηαζ εββνάθεζ ημοξ δζαθυβμοξ ηςκ παναηηήνςκ ιε έκα εκαθθαηηζηυ ηνυπμ 

θένκμκηαξ ηα ιζηνά παζδζά ζε επαθή ηαζ ιε άθθμοξ ηχδζηεξ βναθήξ. 

Έηπθδλδ απμηεθεί ζηδ ζοκέπεζα δ ειθάκζζδ εκυξ ακηνζημφ πνμζχπμο ημ μπμίμ 

παναπέιπεζ ιάθθμκ ζημκ ιπαιπά ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ.1113 Χζηυζμ, ημ αζηείμ ηδξ 

ζηδκήξ αοηήξ ανίζηεηαζ ζηδκ εθδιενίδα πμο ηναηά μ άκδναξ, δ μπμία απμηεθεί ηδκ 

έιπναηηδ δζαπίζηςζδ ημο απμηεθέζιαημξ ηςκ εκενβεζχκ ζηζξ μπμίεξ πνμέαδ μ θφημξ ιε 

ζημπυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ επζζηνμθήξ ημο. Ζ πθδνμθμνία αοηή, πνμηαθεί ηδ θφζδ ημο 

παναδυλμο, ηαεχξ αζηζμθμβεί ημ βεβμκυξ, υηζ μ θφημξ δεκ ηαηάθενε κα ζοκακηδεεί ιε 

ηακέκακ απυ ημοξ ηθαζζζημφξ ήνςεξ.  

ηδκ πμνεία μ θφημξ ηαηαθήβεζ ζημ ζπίηζ ημο ηον-Κμφκεθμο, δ ζοκέπεζα ηαζ ημ ηέθμξ 

ζφιθςκα ιε ημ αθεηδνζαηυ εκ πνμηεζιέκς ένβμ Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε, είκαζ δεδμιέκδ. Ζ 

εζημκμβνάθδζδ είκαζ απανάθθαηηδ, υπςξ ηαζ μζ δζάθμβμζ. Χζηυζμ, ημ πζμφιμν ηδξ 

ζηδκήξ αοηήξ επαθίεηαζ ζηδ ιεηααθδηή εζηίαζδ,1114 ηαεχξ ημ ιυκμ πμο αθθάγεζ είκαζ δ 

βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ.1115 «Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαζ ιέζς ιζαξ πςνζηήξ ιεηαηυπζζδξ ζηδ 

βςκία θήρδξ δδθχκεηαζ εζημκμβναθζηά ιία ακηίζημζπδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιαηζά εκυξ 

πνμζχπμο ζηδκ μπηζηή ηάπμζμο άθθμο».1116  
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Σμ εοηοπζζιέκμ ηέθμξ ηδξ ζζημνίαξ, υπςξ δείλαιε ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ημο πνμδβμφιεκμ 

αζαθίμο ιε ηδκ ακαβηαζηζηή δζαηνμθζηή ιεηάθθαλδ ημο θφημο οπμζηαζζμπμζεί ηδκ 

ημζκςκζηή πνμζανιμβή ημο θφημο ζηδ ιζηνμ-ημζκςκία ημο παναιοεζμφ. Σμ είδμξ ηδξ 

ηνμθήξ (θαπακζηά) ηαζ ημ βεφια ζημ ηναπέγζ ιε ζοκδαζηοιυκεξ, ηα δζαηνμθζηά 

ζδιαζκυιεκα ημο θφημο ιέπνζ πνυηζκμξ θένμοκ ζοιαμθζηή ζδιαζία, ηαεχξ ημκίγμοκ ηδ 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ άβνζα θφζδ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ.1117 Έηζζ, θμζπυκ, ηαεχξ μ θφημξ 

είκαζ έκαξ ανπεηοπζηυξ παναηηήναξ1118 μ μπμίμξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε ζοβηνζιέκεξ 

ανκδηζηά θμνηζζιέκεξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, δ αθθαβή αοηή ηαεζζηά ηαζ ηδκ επζηοπή 

ακαηνμπή ημο. 

 

 

5.2.5.5 Pennart, G., Η ηξνγγπινζθνπθίηζα, (2004) 

 

Σμ επυιεκμ αζαθίμ ηδξ ζεζνάξ ημο Pennart, πμο επζθέλαιε κα ζογδηήζμοιε, είκαζ Ζ 

ηνμββοθμζημοθίηζα.1119 Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ απμηεθεί ιία πζμοιμνζζηζηή ιεηαβναθή 

ημο ηθαζζζημφ παναιοεζμφ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ ημο Perrault. Ζ θεηηζηή εηθμνά ημο 

ηίηθμο, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδ πζμοιμνζζηζηή ζφκεεζδ πνςηυηοπςκ θέλεςκ,1120 

θεζημονβεί ςξ δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ. Ζ θεζημονβία αοηή 

βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηή απυ ηα ιζηνά παζδζά ηαζ επδνεάγεζ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ 

αθήβδζδξ πμο αημθμοεεί.    

Ζ ηνμββοθμζημοθίηζα ακηζιάπεηαζ ημ ζοιααηζηυ νυθμ ηδξ εοάθςηδξ παζδμφθαξ ημο 

αθεηδνζαημφ παναιοεζμφ ηαζ οπμζηαζζμπμζεί έκα ζφβπνμκμ ιμκηέθμ παζδζμφ. Πνυηεζηαζ 

βζα έκα γςδνυ παζδάηζ, ημ μπμίμ θυβς παζδζηήξ αθέθεζαξ ηαζ έιθοηδξ νμπήξ πνμξ ηδκ 

αηαλία ηαζ ηδ ζηακηαθζά εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ γςή ακοπενάζπζζηςκ γχςκ πμο 

                                                           
1117

 Καηά ηo Levin-Strauss ηαζ δ Nikolajeva (2000) οπμζηδνίγμοκ υηζ: «Ζ ηοπμθμβία ηςκ 

πμθζηζζιχκ δμιείηαζ πάκς ζηδ ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζηδκ ηνμθή….Ζ απαβυνεοζδ ιάθζζηα 

ακενχπζκμο ηνέαημξ είκαζ έκα πνχημ αήια πνμξ ημκ ακενχπζκμ πμθζηζζιυ». Παπακηςκάηδξ, Γ., 

Κςηυπμοθμξ, Σ.,2011, υ.π., ζ. 112, οπμζ. 43. Ζ ακαθμνά είκαζ απυ ημ αζαθίμ ηδξ Nikolajeva, M., 

2000, υ.π., ζ. 13.  
1118

 Παπακηςκάηδξ, Γ., Κςηυπμοθμξ, Σ., 2011, υ.π., ζζ. 78-82 
1119

 Pennart, G., (Κείι. & Δζη.), Μμζνα, Μ., (Μηθ.), Ζ ηνμββοθμζημοθίηζα, Αεήκα: 

Παπαδυπμοθμξ, 2004. 
1120

 Πνυηεζηαζ βζα βθςζζζηυ πζμφιμν ζε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, απυ ηδ ζφκεεζδ πνςηυηοπςκ 

θέλεςκ, ―ηνμββοθυξ‖ ηαζ ―Κμηηζκμζημοθίηζα‖. Απυ απυρεςξ ιμνθδιάηςκ, πνδζζιμπμζείηαζ δ 

ηαηάθδλδ ημο οπμημνζζηζημφ ―-ίηζα,‖ πμο ζε επίπεδμ θςκμθμβζηυ πνμζζδζάγεζ ζηδκ ακχνζιδ 

άνενςζδ ημο παζδζημφ θυβμο. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, βίκεηαζ δ αθήβδζδ πζμ πνμζζηή ζηα παζδζά. 
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ηζκδοκεφμοκ ιε ελαθάκζζδ.1121 Ζ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, μθείθεηαζ ζε βκςζζαηέξ δμιέξ πμο οπάνπμοκ ήδδ ηαηαβεβναιιέκεξ ζημ κμο 

ημο ιζηνμφ παζδζμφ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ακαβκςζηζηή ειπεζνία ημο παναιοεζμφ ηαζ 

ηαηαθήβμοκ κα ανίζημκηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηζξ πανμφζεξ. Δλαζηίαξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ αζοιθςκίαξ ηαηαζηεοάγεηαζ μ πζμοιμνζζηζηυξ ηφπμξ ηδξ δνςίδαξ, 

ζφιθςκα ιε ημ δίπηοπμ πανεθεμκηζηυξ-ηςνζκυξ, ημ μπμίμ εβείνεζ πζμοιμνζζηζηά 

κμήιαηα.1122       

Ζ ζζημνία αοηή πνμζθένεηαζ βζα δζαηεζιεκζηέξ ακηζζημζπίεξ ηαζ ζοβηνίζεζξ ιε έηδδθδ 

ηδκ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα κα ακαηνέρεζ ημ ζδεμθμβζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο 

ηαζ κα πνμαάθθεζ ζφβπνμκεξ μζημθμβζηέξ ακηζθήρεζξ. Πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ηδκ 

ακαηνμπή, οπμαάθθεζ ημ θφημ ζε δμηζιαζίεξ – παεήιαηα, ιέζα απυ ηα μπμία πανςδείηαζ 

ημ ανκδηζηυ ημο ζηενευηοπμ ηαζ απυ οπμρήθζμξ εφηδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε αλζμενήκδημ 

εφια (πζμφιμν ακςηενυηδηαξ). Ζ ηνμββοθμζημοθίηζα ιε ηα ααζακζζηήνζα ζηα μπμία 

οπμαάθθεζ ημ θφημ, απμηεθεί ζοκχκοιμ ηδξ ζοιθμνάξ. Ανπζηά, ημκ ηνμιάγεζ ιε ιία 

ηνμιπέηα (θάνζα), έπεζηα ημκ βεθμζμπμζεί θέβμκηάξ ημκ ζηοθάηζ, ζηδκ πμνεία ημκ πηοπά 

ιε έκα ζζδενέκζμ ηδνμπήβζμ (πμκηνμημιιέκμ αζηείμ) ηαζ θίβμ πνζκ ακμίλεζ ηδκ ημζθζά ημο 

ιε ιαπαίνζ βζα κα απεθεοεενχζεζ ηδ βζαβζά (βηνμηέζημ), ειθακίγεηαζ μ βζαηνυξ. ε 

επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ οζμεεημφκηαζ ζοιαάζεζξ απυ ημ πχνμ ηςκ ηυιζηξ, υπςξ βναιιέξ 

ηίκδζδξ ιε ζημπυ κα δμεεί έιθαζδ ζηζξ αίαζεξ πεζνμκμιίεξ ηαζ ζπζνάθ (εθζημεζδείξ) βζα 

ηδ αίαζδ πηχζδ. Δκίμηε μζ βναιιέξ ηίκδζδξ ζοκμδεφμκηαζ ηαζ απυ δπμπμίδηεξ θέλεζξ, 

υπςξ ΣΗΚ ΣΑΚ, ΓΚΟΤΠ. Σα παναπάκς ζημζπεία πμθθαπθαζζάγμοκ ηδ πζμοιμνζζηζηή 

δζάεεζδ πμο δζαπκέεζ ημ αζαθίμ.    

Ζ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ηςκ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ (ηοκδβυξ – 

βζαηνυξ)  ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηα κμδιαηζηά δζαηεζιεκζηά ζοιθναγυιεκα, ηα μπμία 

αθθδθεπζηαθφπημκηαζ ηαζ εηηυξ απυ ημοξ πζμοιμνζζηζημφξ ζοκεζνιμφξ πμο δδιζμονβμφκ, 

βίκμκηαζ αθμνιή βζα πνμαθδιαηζζιυ ηςκ ιζηνχκ ακαβκςζηχκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

νεαθζζηζημφξ ηζκδφκμοξ πμο οθίζηαηαζ ημ γχμ αοηυ. Σμ πνυζςπμ ημο βζαηνμφ απμηηά 

ζοιαμθζηή ζδιαζία, δζυηζ θεζημονβεί ςξ ζδεμθμβζηυ οπμηαηάζηαημ ημο ηοκδβμφ ηαζ 

                                                           
1121

 Ζ Beckett ελεηάγμκηαξ επακαθήβδζεζξ ηδξ «Κμηηζκμζημοθίηζαξ» δζαπζζηχκεζ, υηζ μζ 

πενζπηχζεζξ ηςκ δνςίδςκ πμο απδπμφκ ζημ πνμθίθ ηςκ έλοπκςκ ηαζ ημθιδνχκ  βοκαζηχκ, εκχ μζ 

θφημζ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ζηενεμηοπζηά αθεθή ακενςπυιμνθα γχα, ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ μ θφημξ ιπμνεί κα εεαεεί ναηζζζηζηά ςξ ημκ αθθμεεκή άκδνα. Beckett, 

S., Recycling Red Riding Hood, New York & London: Routledge, 2002, ζ. 119. 
1122

 Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ Ακαβκςζιάηςκ»,  

Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56. 
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πνμηαθεί έκα μκημθμβζηυ άθια απυ ηδ ιοεμπθαζία ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ. 

Σμ ηαηυ ζοκαπάκηδια ημο δάζμοξ, εα βίκεζ έκαοζια βζα ηδκ ηεκηνζηή δνςίδα, αθθά 

ηαζ βζα ημκ ηαηυ θφημ βζα δεζηυ ακα-ζημπαζιυ. Έηζζ, δ ηνμββοθμζημοθίηζα ιε ααεζά 

μζημθμβζηή ζοκείδδζδ πζα, απμθαζίγεζ κα βίκεζ ηηδκίαηνμξ ηαζ μ θφημξ «…αθμφ δ 

οπυθδρή ημο ςξ άβνζμξ θφημξ είπε ζαήζεζ βζα πάκηα», επζθέβεζ κα πενάζεζ υθδ ημο ηδ γςή 

ιαγί ιε ηδκ δθζηζςιέκδ ηονία πμο ημκ έζςζε απυ αέααζμ εάκαημ.1123 

Ζ ιεηάθθαλδ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηα βκςζηζηά ζπήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

δζαηεζιεκζηέξ ζοβηνίζεζξ, πνμηαθμφκ ηδκ επακενιδκεία ηδξ αθήβδζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία οπμκμιεφμκηαζ ζδεμθμβζηά ηαζ ημζκςκζηά ζηενευηοπα, ζοιπαναζφνμκηαξ ηαζ ημ 

γήηδια ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ. Ζ ακηζζοιααηζηή εζηυκα ηδξ ηνμββοθμζημοθίηζαξ, 

ηδξ ιαιάξ ηαζ ηδξ βζαβζάξ, ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ημ παναδμζζαηυ πνυηοπμ βοκαζηχκ ηαζ μζ 

πζμοιμνζζηζηέξ ακαηνμπέξ ηδξ αθήβδζδξ αοηήξ ιαγί ιε ηδκ δεζηή απμηαηάζηαζδ ημο 

θφημο, επζηοβπάκμοκ ακαηνμπή ηαζ ζηδ ζηενευηοπδ ηαοηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ. 

 

 

5.2.5.6 Pennart, G., Ο Λύθνο, ε Καηζίθα θαη ηα 7 Καηζηθάθηα, (2005) 

 

Ζ δζαθεηηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημοξ ήνςεξ ηαζ ηα παναιφεζα ημο Pennart ζοκεπίγεηαζ 

ηαζ ζε επυιεκμ αζαθίμ ηδξ ζεζνάξ Ο Λφημξ, δ Καηζίηα ηαζ ηα 7 Καηζζηάηζα1124. ηδκ 

ζζημνία αοηή πνςηαβςκζζηεί μ Ηβηυν, μ ιπαιπάξ ημο Λμοηά ημο Καθυηανδμο Λφημο. Ο 

Ηβηυν, ζε πνμδβμφιεκεξ ζζημνίεξ1125 έπεζ λεηαεανίζεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο ζοκήεεζεξ ηαζ 

πνμηζιήζεζξ. Δίκαζ μ ηθδνςηυξ ηδξ δεφηενδξ βεκζάξ θφηςκ, έκα οανίδζμ ημο «Μεβάθμο 

Καημφ Λφημο» ηαζ ημο ζφβπνμκμο ελακενςπζζιέκμο ηεηνάπμδμο. Ο θφημξ ηδξ δεφηενδξ 

βεκζάξ, θένεζ ιαγί ημο ανηεηέξ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ πμο είπακ απμδμεεί ζημκ πνυβμκυ ημο, 

ιε πζμ παναηηδνζζηζηή αοηή ηδξ αθέθεζαξ, δζυηζ δ ειπεζνία πμο ηθδνμκυιδζε δεκ ημκ 

                                                           
1123

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (5.2.5.5). 1, ζ. 611. 
1124

 Pennart, G., (Κείι.&Δζη.), Ο Λφημξ, δ Καηζίηα ηαζ ηα 7 Καηζζηάηζα, (Le Loup, La Chevre at 

les 7 Chevreaux), Μακδδθανάξ, Φ., (Απυδ.), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2011, (Paris: Kaleidoscope, 

2005). 
1125

 ηδκ ζζημνία ημο Καθυηανδμο Λφημο, είκαζ αοηυξ πμο πανίγεζ ζημ Λμοηά ηδ θίζηα ιε ηα 

εδέζιαηα ηαζ ζημ Γεφια ηςκ Λφηςκ, είκαζ αοηυξ πμο δοζημθεφεηαζ πζμ πμθφ απ‘ υθμοξ κα 

απμδεπεεί ημ Μεκέθαμ, ημ βμονμοκάηζ.  
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ηαεζζηά ηαζ πζμ έλοπκμ.1126 Ο Ηβηυν επζδίδεηαζ ζημ ηοκήβζ, υπζ υιςξ ιε ζημπυ ηδκ 

ακαγήηδζδ ηδξ ηνμθήξ, βζαηί πθέμκ οπάνπμοκ υθα έημζια ζηα ζμοπενιάνηεη, αθθά βζα 

ηδκ ειπεζνία ηδξ πενζπέηεζαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ θεζημονβεί εκζζποηζηά βζα ημ ηαηυ ημο 

ζηενευηοπμ δζυηζ απυ εφηδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε ακαίηζμ ηζιςνυ.  

Ζ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα κα αθδβδεεί ιία ζφβπνμκδ παναθθαβή ηδξ ηθαζζζηήξ 

ζζημνίαξ ηςκ Γηνζι, βίκεηαζ λεηάεανδ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο, οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

αθήβδζδξ. ημ ελχθοθθμ δ Καηζίηα εζημκμβναθείηαζ κα μδδβεί έκα ιδπακάηζ, εκχ μ 

θφημξ παναιμκεφεζ πίζς απυ έκα δέκηνμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα θεζημονβεί ςξ 

δζεζημκζηή παναπμιπή επζθένμκηαξ ιία ζφβηνζζδ ακάιεζα ζημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ ηαζ 

ημ δεοηενμβεκέξ ένβμ, δδιζμονβχκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα πζμοιμνζζηζηυ 

απμηέθεζια ημ μπμίμ ζοιπαναζφνεζ ηαζ ημ γήηδια ηςκ έιθοθςκ ηαοηυηδηςκ.1127 ηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιία  πεζναθεηδιέκδ βοκαίηα, έκα ζφβπνμκμ 

οπμηαηάζηαημ ηδξ ιαιάξ-Καηζίηαξ ηςκ αδεθθχκ Γηνζι. Σα ζημζπεία αοηά ελάπημοκ ηδ 

θακηαζία ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, δζαιμνθχκμοκ ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ 

ηδξ αθήβδζδξ ηαεχξ πνμθεζαίκμοκ ημ έδαθμξ βζα ηζξ επζηείιεκεξ ακαηνμπέξ. 

ε ιία ελς-ηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ μπηζηή 

ηνμπζηυηδηα, δ ζζημνία ημπμεεηείηαζ ζηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ ημζκςκίεξ ημο ζήιενα.1128 Ο 

θφημξ ιέκεζ ζε πμθοηεθέξ δζαιένζζια, δζαεέηεζ ορδθμφ ηοαζζιμφ αοημηίκδημ, εκχ δ 

εζημκμβναθζηή απυδμζδ ηδξ πυθδξ ακαδεζηκφεζ πζμοιμνζζηζηά ηαζ δζα ηδξ οπεναμθήξ ημ 

βζβακηζζιυ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ. Ζ εζημκμβνάθδζδ θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία: 

ανπζηά, ηα πνυζςπα πμο εζημκμβναθμφκηαζ είκαζ ακενςπυιμνθα γχα πμζηίθςκ εζδχκ, 

μζηυζζηα ή ηαζ ηδξ γμφβηθαξ1129 ηαεχξ ηαζ ήνςεξ ηςκ παναιοεζχκ ημο ζοββναθέα. Ζ 

ηεπκζηή αοηή απμηεθεί ιία βκχνζιδ ζηναηδβζηή ημο Pennart, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ 

ήνςεξ ηςκ δζηχκ ημο παναιοεζχκ εζζαάθθμοκ ζηδκ αθήβδζδ, άθθμηε ιε νυθμοξ ηαζ 

άθθμηε ςξ αςαά πνυζςπα ιέζς ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. Σα πνυζςπα αοηά ζφιθςκα ιε ηα 

                                                           
1126

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Λφηε, θφηε, είζαζ εδχ; Σμ ηενευηοπμ ημο Λφημο ζε Ηζημνίεξ βζα 

Μζηνά Παζδζά», ζημ Κμφνηδ, Δ. (Δπζι.), Ζ Ένεοκα ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: 

Σοπςεήης, 2001, ζ. 130.  
1127

 Ζ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ εδχ μθείθεηαζ ζηδ βκςζηζηή ακηίεεζδ πμο οθίζηαηαζ 

ακάιεζα ζημ πνυηενμ ηαζ ημ ιεηαβεκέζηενμ ένβμ. Ζ δζεζημκζηυηδηα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα 

βκςζζαηέξ δμιέξ πμο οπάνπμοκ ηαηαβεβναιιέκεξ ζημ κμο ημο ακαβκχζηδ απυ πνμδβμφιεκεξ 

ακαβκςζηζηέξ ειπεζνίεξ. Βθ. ζπεηζηά 1.1.3.1, ζζ. 24-28.   
1128

 φιθςκα ιε ηδ πνμκμθμβία έηδμζδξ ημο αζαθίμο, δεκ είπε λεζπάζεζ αηυιδ δ μζημκμιζηή 

ηνίζδ ζηδκ Δονχπδ. 
1129

 Πνυηεζηαζ βζα μπηζηή ιεηαθμνά ζε επίπεδμ οπεν-ηονζμθελίαξ «ηδξ γμφβηθαξ πμο ηονζανπεί 

ζηα αζηζηά ηέκηνα». Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.5.6).1, ζ. 617.   
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αθεηδνζαηά ηείιεκα πνμέθεοζήξ ημοξ είκαζ ηθαζζζημί ήνςεξ πμο μθείθμοκ ηδκ 

επακειθάκζζή ημοξ ζηζξ πζμοιμνζζηζηέξ δζαζηεοέξ ημο Pennart. Πνυηεζηαζ βζα ιία 

εζημκμβναθζηή mise en abyme1130, υπμο μ δδιζμονβυξ ηαημνεχκεζ ηαζ εββνάθεζ πμθθά 

δζδβδηζηά ηαζ οπυ-δζδβδηζηά επίπεδα πμο ζημπυ έπμοκ κα πνμζακαημθίζμοκ ημκ 

ακαβκχζηδ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ιέζα απυ ιζα παζβκζχδδ δζαδζηαζία, πμο 

εοιίγεζ ημ παζπκίδζ ιε ηα «ηζκέγζηα ημοηζά», ηαεζζηχκηαξ  έηζζ ελαζνεηζηά δοζδζάηνζηα 

ηα υνζα ιεηαλφ ημοξ.1131  

Άλζμ ζδιείμ ζπμθζαζιμφ απμηεθεί δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ, δ μπμία έπεζ 

ηνααδπηεί απυ ρδθά. Έηζζ, επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ-εεαηή κα έπεζ ιζα πακμναιζηή 

ακηίθδρδ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ εκχ μ ίδζμξ ανίζηεηαζ ζε εέζδ ακςηενυηδηαξ, πνμζδίδεηαζ 

ιία εζνςκζηή δζάζηαζδ απέκακηζ ζε αοηά πμο εζημκμβναθμφκηαζ.   

ε ιζα πανςδζαηή δζαπναβιάηεοζδ, θμζπυκ, ιε ηδκ ηθαζζζηή ζζημνία ηδξ «Καηζίηαξ 

ιε ηα επηά ηαηζζηάηζα», μ θφημξ ημο Pennart δεκ απμθεφβεζ ηδκ βεθμζμπμίδζδ, δζυηζ απυ 

εοοπυθδπημξ εφηδξ βζα ημοξ πνμβυκμοξ ημο, εα ιεηαηναπεί ζε αλζμενήκδημ εφια. 

Ανπζηά, μ ζοββναθέαξ ημ επζηοβπάκεζ αοηυ, θςηίγμκηαξ έκημκα ηδ ζηδκή ηδξ 

ιεηαιθίεζδξ1132 (δ μπμία εοιίγεζ πενζζζυηενμ ζενμηεθεζηία, δζυηζ ημ παναημθμοεμφιε κα 

ζοιααίκεζ ζε μπηχ ζεθίδεξ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ηνζάκηα).1133 Ο θφημξ θμνάεζ θμοζηάκζ, 

βυαεξ, ιακηίθζ, αάγεζ άνςια ηαζ παζπαθίγεηαζ ιε αθεφνζ. Ζ ειιμκή ηδξ πενζβναθήξ ηαζ 

ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζημ ιαζηάνεια, παναπέιπεζ πενζζζυηενμ ζε ηαθμζηδιέκδ θάνζα, 

πανά ζε μνβακςιέκδ απυπεζνα αζαζυηδηαξ.1134 Ο εδθοπνεπήξ θφημξ δεκ απμηεθεί πθέμκ 

απεζθή βζα ηα ιζηνά παζδζά, ηαεχξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ηανζηαημφνα.1135 

                                                           
1130

 Πνυηεζηαζ βζα είδμξ δζεζημκζηήξ πανςδίαξ, υπςξ ζδιεζχκεζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοημφ ημο 

ηφπμο εζημκμβνάθδζδξ δ Beckett, S., ―Parodic Play with Paintings in Picture Books‖, Children‟s 

Literature, vol. 29, 2001, ζζ. 175-176. Δπίζδξ αθ. ακαθοηζηά 1.2.4 ζζ. 41-43.     
1131

 Πνυηεζηαζ βζα ιία ηεπκζηή δ μπμία πανμοζζάγεζ «αηηζκςηή πμνεία δζαζηεοήξ», ζφιθςκα ιε 

ηδ Εεναμφ: «δεκ οπάνπεζ ζαθέξ πνςηυηοπμ ηείιεκμ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ αθήβδζδξ πμο 

πανμοζζάγεηαζ ζε πμθθέξ πανάθθδθεξ παναθθαβέξ δζαζηεοήξ ηαζ ακαδζαζηεοήξ, ιενζηέξ απυ ηζξ 

μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ αθεηδνζαηά ηείιεκα βζα πμθθά δζαθμνεηζηά πανάβςβα». Εεναμφ, Α., «Ζ 

Γζαζηεοή AD USUM DELPNI: ημζπεία Ηζημνία ηαζ Θεςνία», ζημ Γαιζακμφ, Γ., Οζημκμιίδμο, 

., (Δπζι.), Αθδβήζεζξ πμο δεκ Σεθεζχκμοκ Πμηέ….Κεζιεκζηέξ ηαζ Δζημκμβναθζηέξ Γζαζηεοέξ βζα 

Παζδζά, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2011, ζ. 31.   
1132

 Γνίαα, Α., Λμβμηεπκία ηαζ Θέαηνμ βζα Παζδζά: δ Έκκμζα ηδξ Μεηαιυνθςζδξ ζηδ Γναθή ηαζ 

ζηα Πνυζςπα ηςκ Ένβςκ ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, πμθή 

Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, Π.Σ.Γ.Δ, Αθελακδνμφπμθδ: 2014, ζζ. 101-115.  
1133

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ, απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ, 

Pennart, G., 2005, ζζ. 6-14. 
1134

 Ζ εκδοιαζία ηςκ παναηηήνςκ απμηεθεί ζζπονή πανάιεηνμ παναηηδνμθυβδζδξ. Nikolajeva, 

M., 2002, υ.π., ζζ. 274-276.   
1135

 Ζ οπεναμθή ζημκ ηνυπμ αιθίεζδξ δδιζμονβεί πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια. Μπενλυκ, Α., Σμ 

Γέθζμ. Γμηίιζμ βζα ηδ διαζία ημο Κςιζημφ, Σμιακάξ, Β., (Μηθ.), Αεήκα: Δλάκηαξ-Νήιαηα, 
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αηζνίγμκηαξ ημ θφημ ιε ηδ βοκαζηεία εκδοιαζία,1136 ιαγί ιε ηα παεήιαηα πμο εα 

αημθμοεήζμοκ, επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ημο θμαζημφ ενεείζιαημξ ηαζ δ ροπμθμβζηή 

απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο. Σμ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, πμο ακαδφεηαζ ιε 

απμημνφθςια ηδ ζηδκή ηδξ πηχζδξ, θεζημονβεί ςξ ηαηαπνατκηζηυ ηςκ ροπζηχκ 

εκηάζεςκ, ηαεχξ ιε ημ βέθζμ απμιεζχκμκηαζ μζ θυαμζ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ δ 

ηαηαπζεζιέκδ επζεεηζηυηδηα.1137  

ηδκ επυιεκδ ζηδκή, ιε πζμφιμν πμο αββίγεζ ημ βηνμηέζημ, μ θφημξ ζημκηάθηεζ ζημ 

παθί, ζπάεζ ημ ηαημφκζ ηαζ ιεηά ημ ηεθάθζ ημο ηαζ έηζζ βίκεηαζ εφια ηδξ ακμδζίαξ ημο. Σδ 

θφζδ ημο ηέθμοξ, αθθά υπζ ημο παναδυλμο, εα δχζεζ μ ιπαιπάξ ηνάβμξ, μ μπμίμξ ζακ απυ 

ιδπακήξ εευξ ζπεφδεζ κα ζχζεζ ηα παζδζά ημο. Αοηυξ, υιςξ, πμο πνεζάγεηαζ πναβιαηζηά 

αμήεεζα είκαζ μ θφημξ. Λζπυεοιμξ ζηδκ αβηαθζά ημο «Σάηδ» (ημ υκμια ημο ηνάβμο) μ 

θφημξ εοιαημπμζείηαζ δζπθά, δζυηζ απυ ―εφια ακμδζίαξ‖ βίκεηαζ πνςηαβςκζζηήξ ζε 

ζηδκή γδθμηοπίαξ ακάιεζα ζημκ ηνάβμ ηαζ ηδ ζφγοβυ ημο, ηδκ ηονία-Καηζίηα. Γε εα 

ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδ ζδιεζςηζηή ημο θασημφ μκυιαημξ ηαζ ηδ ιεζςηζηή 

ζοκοπμδήθςζδ ζηδκ μπμία παναπέιπεζ. Ζ εονδιαηζηή μκμιαημπμζία απμηεθεί ιία 

ηεπκζηή ζδζαίηενα πνμζθζθή ζηα ένβα ημο Pennart, επμιέκςξ ηνίκμοιε ζοκεζδδηή ηδκ 

επζθμβή ημο ζοββναθέα (ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ημο ιεηαθναζηή) κα πνμηαθέζεζ εοιδδία, 

ιέζα απυ ημζκςκζημφξ ζοζπεηζζιμφξ ημο μκυιαημξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα.     

ηδ ζοκέπεζα ειθακίγεηαζ δ ηονία Καηζίηα,1138 δ μπμία ακηζηνίγεζ θζπυεοιμ ημ 

ιεηαιθζεζιέκμ θφημ ζηδκ αβηαθζά ημο ζογφβμο ηδξ ηαζ ημκ κμιίγεζ βζα ενςιέκδ. Ζ 

ζηδκή γδθμηοπίαξ πμο ζηήκεηαζ είκαζ ιζα απνμζδυηδηδ ακαηνμπή, δ μπμία ένπεηαζ κα 

εκζζπφζεζ ηδκ ήδδ πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα. ημ ιεηαλφ μ Ηβηυν ανίζηεζ ηδκ εοηαζνία 

ηαζ ηνέπεηαζ ζε θοβή. Ζ αζηεία εζηυκα ημο θφημο ιε ηδ εδθοπνεπή ειθάκζζδ κα ηνέπεζ 

κα ζςεεί, επζηοβπάκεζ ηδ βεθμζμπμίδζδ ηαζ ηδκ απμιοεμπμίδζδ  ημο απεζθδηζημφ ημο 

ζηενευηοπμο ζε αοηή ηδ ιζηνμαθήβδζδ.   

 

 

                                                                                                                                                                             
1998, ζζ. 48-53. Λαθμφιδξ, Γ., «Φοπμημζκςκζμθμβία ημο Κςιζημφ: Μζα κέα Θεχνδζδ», Σμ 

Βήια ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, Σ. 6μξ, η. 30, 2001, ζζ. 189-191.  
1136

 Ζ βοκαζηεία αιθίεζδ ζημοξ άκδνεξ πνμηαθεί ηδ βεθμζμπμίδζδ, εκχ ζηζξ βοκαίηεξ θεζημονβεί 

απεθεοεενςηζηά. Flanagan, V., ―Reframing Masculinity: Female-to-Male Cross Dressing‖, ζημ 

Stephens, J., (eds.) Ways of Being Male: Representing Masculinities in Children‟s Literature and 

Film, New York & London: Routledge, 2002, ζζ. 78-95.     
1137

 Γζα ηδκ ηαηαπζεζιέκδ επζεεηζηυηδηα, αθ. ζπεηζηά 1.1.1, ζζ. 17-20.  
1138

 Ζ ακαπανάζηαζδ ηδξ Καηζίηαξ οπμζηαζζμπμζεί ημ πνυηοπμ ηδξ ζφβπνμκδξ βοκαίηαξ, δ μπμία 

είκαζ πεζναθεηδιέκδ ηαζ ακελάνηδηδ. Ο ζμονεαθζζηζηυξ ζοκδοαζιυξ εηενυηθδηςκ πναβιάηςκ ζε 

επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ εοιίγεζ πενζζζυηενμ πανςδία.                   
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5.2.5 7 Weisner, D., Σα Σξία Γνπξνπλάθηα, (2003) 

 

Σμ αζαθίμ ημο ζοββναθέα ηαζ εζημκμβνάθμο David Weisner Σα Σνία Γμονμοκάηζα,1139 

απμηεθεί ιζα ελαζνεηζηά ακαηνεπηζηή δζαζηεοή ημο ηθαζζζημφ παναιοεζμφ ηςκ αδεθθχκ 

Γηνζι «Σα Σνία Μζηνά Γμονμοκάηζα». Σα εζδμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο απανηίγμοκ 

ημ εζςηενζηυ ηδξ δμιήξ ηδξ αθήβδζδξ ημ ακάβμοκ ζε έκα ζδζαίηενα ακηζπνμζςπεοηζηυ 

δείβια ιεηαιμκηένκαξ βναθήξ. Συζμ απυ άπμρδ ηεζιέκμο υζμ ηαζ εζημκμβνάθδζδξ, ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια παναηηδνίγεηαζ βζα ηδ νζγμζπαζηζηή ηαθθζηεπκζηή πνςημπμνία 

ημο ηαζ βζα ηα πμθοηνμπζηά ιέζα πμο μζηεζμπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα ιεηαδχζεζ ηα 

ιδκφιαηά ημο.  

Ο ηίηθμξ ημο αζαθίμο θεζημονβεί ζοκεηδμπζηά ή ιεηςκοιζηά ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, 

ηαεχξ ανίζημκηαζ ζε άιεζδ αζηζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηζηθζηυ 

ιζηνμ-ηείιεκμ θεζημονβεί ςξ δζαηεζιεκζηυξ οπαζκζβιυξ ιε ιζηνή απυηθζζδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ηθαζζηυ παναιφεζ πμο οπμβναιιίγεζ, δζυηζ ζδιεζχκεηαζ δ πανάθεζρδ ημο «Μζηνά» 

ακαθμνζηά ιε ηα «Σνία Γμονμοκάηζα». ε άιεζδ ζοζπέηζζδ, θμζπυκ ημο ηίηθμο ιε ηδκ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα, ιε ηδ δεφηενδ κα θεζημονβεί ακηίζημζπα ςξ δζεζημκζηή παναπμιπή, 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ ηα ηνία βμονμοκάηζα ―ιεβάθςζακ‖, επμιέκςξ, εφθμβα απμοζζάγεζ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ επζεεηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ απυ ηδκ παναηείιεκδ ζφιααζδ ημο ηίηθμο. Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ οπμαάθθεηαζ δ ζδέα ηδξ ελέθζλδξ ημο ιφεμο.  

Δζδζηυηενα, βζα ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ, δ 

μπμία είκαζ θοζζηή, ζημ επίπεδμ ημο ιαηζμφ, θεζημονβεί ςξ ιμπθυξ ηαφηζζδξ βζα ημκ 

ακαβκχζηδ-εεαηή ιε ηα εζημκζγυιεκα πνυζςπα, ηαεχξ ημπμεεηείηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

πνμζμπήξ ημο. Ζ ηαφηζζδ εκζζπφεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή ημο βηνμ πθάκ, ηδξ θήρδξ 

δδθαδή ηδξ εζηυκαξ απυ πμθφ ημκηζκή απυζηαζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ 

ακαπανζζηχιεκμζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαηαθαιαάκμοκ υθδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ζεθίδαξ. ε 

αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ημ «ακηζηείιεκμ ημο αθέιιαημξ», είκαζ μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ, αθμφ 

ηα ηνία βμονμοκάηζα ημκ ημζηάγμοκ ηαηάιαηα πνμηαθχκηαξ δζθμνμφιεκα ζοκαζζεήιαηα 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ ειπθμηή ημο.1140 Ζ ζοβηεηνζιέκδ βςκία θήρδξ, ιαξ επζηνέπεζ κα 

                                                           
1139

 Weisner, D., (Κεί. & Δζη.), Σα Σνία Γμονμοκάηζα, (The Three Pigs), Γάνηγαθδ, ., (Μηθ.), 

Αεήκα: Λζαάκδ, 2003, (Boston: Houghton Mifflin, 2001). Γζα ημ ένβμ αοηυ, μ δδιζμονβυξ 

απέζπαζε Caldecott Metal, είδμξ ανααείμο βζα ηα "πζμ δζαηεηνζιέκα αιενζηακζηά 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία βζα παζδζά". 
1140

 Οζ Kress ηαζ Van Leeuwen, ακαθένμοκ πςξ υηακ ημ «ακηζηείιεκμ ημο αθέιιαημξ» είκαζ μ 

ακαβκχζηδξ-εεαηήξ, ηυηε δ ηεπκζηή αοηή θεζημονβεί ςξ «(απ)αίηδζδ» ημο ήνςα απυ ημ εεαηή κα 

ειπθαηεί «εηαζαζηζηά» ζε ηάπμζμ είδμξ θακηαζηζηήξ ζπέζδξ ιαγί ημο. ημ πθαίζζμ αοηυ δ εζηυκα 

είκαζ ακμζπηή ζε ηάεε ενιδκεία ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ακαδφμκηαζ πμζηίθμοκ ζφιθςκα ιε ηδκ 
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παναημθμοεήζμοιε ηδκ ηάεε θεπημιένεζα ηςκ απεζημκζγυιεκςκ δνχςκ. οβηεηνζιέκα, 

ακαπανίζηακηαζ ηα ηνία βμονμοκάηζα ζε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ πνςιαηζηέξ απεζημκίζεζξ 

ηυζμ ημο δένιαηυξ ημοξ υζμ ηαζ ηςκ ιαηζχκ ημοξ. Ζ ζδιαζζμθμβία ημο πνχιαημξ απμηηά 

ιζα ζοιαμθζηή δζάζηαζδ, δζυηζ πζζηεφμοιε υηζ ακηακαηθά ηζξ εονφηενεξ 

πμθοπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ οπμβναιιίγεζ έιιεζα ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. 

Σα βμονμοκάηζα δζαηδνμφκ νεαθζζηζηέξ θεπημιένεζεξ ηδξ θοζζηήξ ημοξ ακαημιίαξ, ιζα 

ηεπκζηή πμο θεζημονβεί ςξ έηπθδλδ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκήεδ ηαηηζηή ημο 

ακενςπμιμνθζζιμφ, πμο οζμεεηεί ημ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ βζα ιζηνά παζδζά.          

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, μ δδιζμονβυξ ημο αζαθίμο ηαηαζηεοάγεζ ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ οπμαάθθεηαζ δ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

αθήβδζδξ ηαζ δζαιμνθχκμκηαζ ακάθμβεξ πνμζδμηίεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

πθμηήξ. Ακμίβμκηαξ ημ  αζαθίμ μ ακαβκχζηδξ ακηζηνίγεζ έκα εζχθοθθμ ημ μπμίμ 

θεζημονβεί ςξ δεφηενμ ελχθοθθμ, ηαεχξ επακαθαιαάκμκηαζ μζ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ 

ημο ηίηθμο, ημο δδιζμονβμφ ηαζ ηςκ εηδμηζηχκ ζημζπείςκ. Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ημ ελχθοθθμ εκαπυηεζηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, δ μπμία θακεάκεζ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ 

πμο ζημπεφμοκ πενζζζυηενμ ημκ εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ, ζφιθςκα ιε ηδ θεζημονβία ηδξ 

δζα-ζοββναθήξ. ημ ζδιείμ, αοηυ ηα ηνία βμονμοκάηζα πανμοζζάγμκηαζ ςξ γχα πμο 

εηηεθμφκ ―ηαηακαβηαζηζηά‖ ένβα, ζφιθςκα ιε ηδ νεαθζζηζηή απυδμζδ ηδξ θφζδξ ημοξ 

κα ημοααθάκε ζηζξ πθάηεξ ημοξ ηα οθζηά μζημδυιδζδξ. Σα μπηζηά ζφιαμθα ημο άπονμο, 

ημο λφθμο ηαζ ηςκ ημφαθςκ θεζημονβμφκ ςξ δζεζημκζημί οπαζκζβιμί, δζυηζ παναπέιπμοκ 

ζημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ ζημ μπμίμ ακαδεζηκουηακ ςξ αοημζημπυξ ηδξ γςήξ δ δεζηή 

αλία ηδξ ενβαζίαξ. Ζ δμοθμπνεπήξ ακαπανάζηαζδ ηςκ γχςκ πανςδεί ημ ζηενευηοπμ 

αοηυ, ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ ηαζ ημκ δεζηυ ακαζημπαζιυ ηαζ ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ 

ημο ζδεμθμβζημφ άλμκα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή αλία ηδξ ενβαζίαξ. Ζ νεαθζζηζηή 

απυδμζδ απμηηά ζοιαμθζηή δζάζηαζδ, δζυηζ παναπέιπεζ ζημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ 

ηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ ηαζ ηςκ γχςκ απυ ημκ άκενςπμ.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ ηθαζζζηή νήζδ ηςκ παναιοεζχκ, «Μζα θμνά ηαζ έκακ 

ηαζνυ….»1141 ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ημπμεεηείηαζ 

πνμκζηά ζημ ζδιείμ πηζζίιαημξ ηςκ ζπζηζχκ, απυ ηα ηνία βμονμοκάηζα. ε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο μ «ηαηυξ» θφημξ, μ μπμίμξ ακαπανίζηαηαζ 

                                                                                                                                                                             
οπμηεζιεκζηή εέζδ πνυζθδρδξ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ. Kress, G, van Leeuwen, Th., 

1996/2010, υ.π., ζ. 192.   
1141

 Υςνίξ ανίειδζδ ημο παναιοεζμφ, ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο ηαζ 

εζημκμβνάθδζδξ. ημ ελήξ, Weisner, D., 2003, υ.π., ζ. 1.  
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κα αβκακηεφεζ απυ ρδθά ηδ δζαδζηαζία ακέβενζδξ ηςκ ζπζηζχκ. ε ζπέζδ ιε ηδκ 

ελςηενζηή ημο ειθάκζζδ μ θφημξ, υπςξ ηαζ ηα βμονμοκάηζα, δζαηδνεί ελίζμο ηα θοζζηά 

ημο γςχδδ παναηηδνζζηζηά. Γονίγμκηαξ ζεθίδα, δ εζημκμβνάθδζδ δζαζνείηαζ ζε 

ηιδιαηζηά οπμζφκμθα, ηα μπμία πθαζζζχκμκηαζ απυ ιζα θεπηή ιαφνδ βναιιή ηαζ 

δζαπςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ απυ θεοηέξ θςνίδεξ. Ζ ηεπκζηή αοηή οπμκμεί «απυζηαζδ ηαζ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα, βζαηί μ ηυζιμξ πμο αθέπμοιε ιέζς εκυξ πθαζζίμο είκαζ έλς απυ ημ δζηυ 

ιαξ ηυζιμ».1142 Μία έηπθδλδ δζαδέπεηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, αθμφ ζημ ζδιείμ πμο 

ειθακίγεηαζ μ «ηαηυξ» θφημξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ θοζά ιε ζημπυ 

κα βηνειίζεζ ημ απονέκζμ ζπζηάηζ, ημ βμονμοκάηζ ελμαεθίγεηαζ απυ ημ αθδβδιαηζηυ 

πθαίζζμ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πνμξ ημ θεοηυ πχνμ, πμο ακαθέναιε παναπάκς υηζ 

πενζβνάθεζ ηδκ πενίιεηνμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εζηυκςκ. Πνυηεζηαζ βζα μπηζηή 

οπενηονζμθελία, αθμφ μ θφημξ οπμηίεεηαζ πςξ θφζδλε ηυζμ δοκαηά πμο ημ βμονμοκάηζ 

ιεηαημπίζηδηε απυ ηδκ ζζημνία, «Αιάκ, αοηυξ ιε θφζδλε έλς απ‟ ημ παναιφεζ».1143 Ζ 

ακεκενβή θεοηή πενζμπή, απμηηά ηυζμ θεζημονβζηή υζμ ηαζ αθδβδιαηζηή δζάζηαζδ, αθμφ 

δ ιεηάααζδ ημο βμονμοκζμφ ζημκ απνμζδζυνζζημ αοηυ θεοηυ πχνμ απμηεθεί ηδκ έκανλδ 

ιζαξ κέαξ αθήβδζδξ, ζοκεπζθένμκηαξ ηδ ιεηαηυπζζδ ηςκ μνίςκ ηδξ ανπζηήξ ζζημνίαξ ηαζ 

ηαεζζηχκηαξ έηζζ δφζημθδ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημ δζδβδηζηυ ηαζ ζημ οπμ-δζδβδηζηυ 

επίπεδμ. Με ιμνθή ιπαθμκζχκ μιζθίαξ δζαπςνίγμκηαζ ηα δζαθμβζηά ιένδ ηδξ ανπζηήξ 

ζζημνίαξ απυ ημκ εοεφ ηαζ άιεζμ θυβμ ηςκ δνχςκ ηδξ κέαξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ, 

πνμζδίδμκηαξ ιζα παζβκζχδδ ηαζ πζμοιμνζζηζηή δζάζηαζδ ζημ αζαθίμ αοηυ. Άλζμ 

ζπμθζαζιμφ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ζπέζδ θυβμο εζηυκαξ ζημ οπμ-δζδβδηζηυ επίπεδμ 

είκαζ ακηζθαηζηή, δζυηζ ημ ηείιεκμ πενζβνάθεζ «…ηαζ ιζα παρζά ημ έηακε ημ πνχημ 

βμονμοκάηζ»,1144 εκχ ζηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα μ θφημξ ειθακίγεηαζ απμνδιέκμξ ιε ηδκ 

πανάθμβδ ελαθάκζζδ ημο βμονμοκζμφ. Ζ κυνια ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκήεδ ελέθζλδ ημο 

παναιοεζμφ ακαηνέπεηαζ πανάβμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Σμ θανζζηυ ζημζπείμ ηδξ 

ελαθάκζζδξ ημο βμονμοκζμφ θεζημονβεί ςξ εζνςκεία ηαζ ειπαζβιυξ βζα ημκ «ηαηυ θφημ», 

απυ ηα μπμία ακαδφεηαζ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, ηαεχξ μ εκκμμφιεκμξ εεαηήξ ανίζηεηαζ 

ζηδκ πνμκμιζαηή εέζδ κα βκςνίγεζ πμο πήβε ημ ιζηνυ βμονμοκάηζ.  

Πανυιμζμξ είκαζ μ ηφηθμξ δνάζδξ ηαζ βζα ηα άθθα δφμ βμονμοκάηζα, αηνζαχξ ζημ 

ζδιείμ ηδξ ημνφθςζδξ, ζφιθςκα ιε ηδ βναιιζηή νμή ηδξ αθήβδζδξ ημο ηθαζζζημφ 

παναιοεζμφ, υπμο ηαζ ηα άθθα δφμ βμονμοκάηζα εβηαηαθείπμοκ ημ ιοεμπθαζηζηυ 

                                                           
1142

 Nodelman, P., 1988/2009, ζ. 93.  
1143

 Weisner, D., 2003, υ.π., ζ. 2. Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.5.7). 1, ζ. 617. 
1144

 .π., ζ. 3.  
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ζφιπακ ηαζ πνμπςνμφκ ζηδ δνάζδ ηδξ ηφνζαξ αθήβδζδξ. Οζ ήνςεξ επζπεζνμφκ έκα 

μκημθμβζηυ άθια, ιεηαπδδχκηαξ έλς απυ ημκ πενζμνζζιέκμ πχνμ ημο παναιοεζμφ ηαζ 

δναπεηεφμοκ απυ ιζα πνμδζαβεβναιιέκδ ελέθζλδ βζ‘ αοημφξ, δίδμκηαξ ηδκ ρεοδαίζεδζδ 

ζημοξ εκκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ πςξ δζαεέημοκ ζηα πένζα ημοξ ημκ έθεβπμ ηδξ 

―θμβμηεπκζηήξ‖ ημοξ φπανλδξ. Ζ ακηζζοιααηζηή αοηή επζθμβή, εηπθήζζεζ εοπάνζζηα ημκ 

ακαβκχζηδ-εεαηή, υπμο θθενηάνμκηαξ ιε ηα υνζα ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ εβείνμκηαζ πνμαθδιαηζζιμί ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ είκαζ αθδεζκυ ηυζμ ζημ 

ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ υζμ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηή γςή. Ο πνμαθδιαηζζιυξ αοηυξ 

ζοιπαναζφνεζ ηαζ ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο ακαθμνζηά ιε ημοξ 

οπανηημφξ ηζκδφκμοξ ημο θαζκμιεκζηά αοημφ απεζθδηζημφ γχμο.   

Σα ηνία βμονμοκάηζα ζηανθαθχκμκηαξ ζε ιζα άθθδ ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα, 

ιε ηδ ζοκδνμιή ηδξ ηνζζδζάζηαηδξ εζημκμβνάθδζδξ, απμθαζίγμοκ κα γήζμοκ ηδκ 

πενζπέηεζα. Ζ ελέθζλδ ηδξ δεδμιέκδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ λεδζπθχκεηαζ υηακ ζε επίπεδμ 

μπηζηήξ οπενηονζμθελίαξ, ηα ηνία αδενθάηζα δζπθχκμοκ ηδ ζεθίδα, πμο ζδιεζχκεζ ηδκ 

ειθάκζζή ημο μ ηαηυξ θφημξ ηαζ ηδκ ιεηαηνέπμοκ ζε πάνηζκμ αενμπθακάηζ ιε ζημπυ κα 

«ελενεοκήζμοκ ημ ιένμξ». Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή ηεπκζηή, ακαδεζηκφεζ ζε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ υηζ ηα παναιφεζα δεκ είκαζ ηίπμηα παναπάκς πανά έκα θακηαζηζηυξ, 

ηεπκδηυξ ηυζιμξ ηαζ μζ ήνςεξ πάνηζκεξ ηαηαζηεοέξ. Ο ηαηυξ θφημξ, παζπκίδζ πζα ζηα 

«πένζα» ηςκ ηεκηνζηχκ παναηηήνςκ, επζηνέπεζ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα 

απμθαφζεζ ημ παζπκίδζ ηςκ ζοιαάζεςκ ηαζ κα δζαζηεδάζεζ ιε ημοξ θυαμοξ ημο. Λυβς 

αοημακαθμνζηυηδηαξ ακαδεζηκφμκηαζ μζ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ δμιή ηδξ αθήβδζδξ ηαζ 

απμδμιχκηαξ ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ, μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ειπθαηεί ζε έκα παζπκίδζ 

ιε ζημπυ κα «παίλεζ ιε ηζξ δζηέξ ημο πναβιαηζηυηδηεξ».1145    

ηδ ζοκέπεζα, ηα βμονμοκάηζα απμθαιαάκμοκ ημ ηαλίδζ ζημ θεοηυ ―πανεέκμ‖ πχνμ 

ημο παναιοεζμφ, μ μπμίμξ ζοκοθαίκεηαζ ςξ ζοκμνζαηή πενζμπή πμο εκχκεζ ηα εκηυξ ηαζ 

ηα εηηυξ ιοεμπθαζίαξ. Σμ ηαλίδζ πάκς ζηδ πάνηζκδ ζαΐηα, ιε ηα επζθςκήιαηα λέθνεκδξ 

πανάξ ιέζα ζε ιπαθυκζα μιζθίαξ, υπςξ «Γζμφπζζζ!», «Γζμφπμομομο!» θεζημονβμφκ 

πζμοιμνζζηζηά. Σμ ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ηζξ πμζηίθεξ μπηζηέξ 

βςκίεξ, πμο έπεζ ηαηαζηεοάζεζ μ δδιζμονβυξ ημο αζαθίμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ βςκίεξ 

θήρδξ ηςκ ζηδκχκ, πμθφ ημκηά, πμθφ ιαηνζά, απυ πάκς, απυ ηάης, πνμζθένμοκ ιζα 

                                                           
1145

 Οζημκμιίδμο, ., 2011, ζ. 85.  
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πμθοεπίπεδδ ηαζ πμθοπνζζιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ ηαζ δζάθμνεξ επζθμβέξ 

ειπθμηήξ ή απμζηαζζμπμίδζδξ απυ ημοξ εζημκζγυιεκμοξ ήνςεξ.1146  

Αημθμφεςξ, μζ πνςηαβςκζζηέξ ημο ιζηνμαθδβήιαημξ, ακαγδηχκηαξ ιζα ζζημνία πμο 

κα ημοξ ζηακμπμζεί επζδίδμκηαζ ζε δζα-ιεζζηή πενζδζάααζδ, δζα-εζδμθμβζηήξ ηάλδξ, 

θένκμκηαξ ιαξ ακηζιέηςπμοξ ιε πμζηίθα είδδ παζδζηχκ αζαθίςκ. Σμ ηςιζηυ ζηζξ ζηδκέξ 

αοηέξ ζοκίζηαηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ηνείξ ήνςεξ εκηάζζμκηαζ μνβακζηά ζημ 

εηάζημηε παναιφεζ, ιε ηδκ ελςηενζηή ημοξ ειθάκζζδ κα ιζιείηαζ ηδκ εζημκμβναθζηή 

ακαπανάζηαζδ ηςκ παναηηήνςκ ημο ηάεε παναιοεζμφ. Ηδζαίηενα αζηεία είκαζ δ 

πενίπηςζδ πμο ηα ηνία βμονμοκάηζα εζζαάθθμοκ ζημ παναιοεζαηυ ζφιπακ εκυξ αζαθίμο 

βζα πμθφ ιζηνά παζδζά, ιε νμιακηζηέξ εζηυκεξ πμο παναπέιπμοκ ζε ηανημφκ ηδξ Disney. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ, ζφιθςκα ιε ηα ζοζπεηζγυιεκα πνυζςπα ηδξ εζημκμβνάθδζδξ 

απμηεθεί ιία αηυιδ δζαζηεοή ημο ηθαζζζημφ παναιοεζμφ, υπμο μζ ήνςεξ ηδξ αθήβδζδξ-

πθαίζζμ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ημοξ ιοεμπθαζηζημφξ μιυθμβμφξ ημοξ ηδξ ζζημνίαξ πμο 

ημοξ θζθμλεκεί. Συζμ δ ιεηαιθίεζδ ηςκ παναηηήνςκ, ημοξ μπμίμοξ παναημθμοεμφιε κα 

αθθάγμοκ υρδ δένιαημξ, υζμ ηαζ δ ακαπάκηεπδ ζοκάκηδζδ ιε ιζα αηυιδ εηδμπή ηδξ 

αημιζηυηδηάξ ημοξ, θεζημονβμφκ ελίζμο ακαηνεπηζηά ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ πζμοιμνζζηζηά. Ζ 

ζφιθονζδ θμβμηεπκζηχκ ηαζ ιδ θμβμηεπκζηχκ ζοιαάζεςκ, δζαπζζηχκεηαζ ακηίζημζπα ζε 

ηείιεκμ ηαζ εζημκμβνάθδζδ. οβηεηνζιέκα, ζημ ηείιεκμ πενζβνάθεηαζ ιε έιιεηνμ 

πμζδηζηυ θυβμ, δ ακαζηάηςζδ πμο έπεζ πνμηθδεεί απυ ηδκ λαθκζηή εζζαμθή ηςκ 

επζζηεπηχκ πμθθαπθαζζάγμκηαξ ηδκ πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα ημο αζαθίμο. Αηυιδ, ημ 

φθμξ ημο ηεζιέκμο παναπέιπεζ ζε παζδζηυ ηναβμοδάηζ, αθθά ηαζ ημ πνχια ηςκ  

βναιιάηςκ πμο είκαζ παθ απμπνχζεζξ ημο θζθά, απμηεθμφκ εζδμθμβζηά παναηηδνζζηζηά 

αζαθίμο βζα πμθφ ιζηνά παζδζά. 

Ζ δζαηεζιεκζηή πενζδζάααζδ, ζοκεπίγεηαζ ιε επυιεκδ ζζημνία ―οπμδμπήξ‖, ιε ημ ιφεμ 

εκυξ ηνμιενμφ δνάημο πμο πνμζηαηεφεζ έκακ πμθφηζιμ εδζαονυ ζηδκ ημνοθή εκυξ 

αμοκμφ. ημ ζδιείμ πμο απεζθείηαζ δ γςή ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα απυ ημ 

«εανναθέμ» ζππυηδ, ηα βμονμοκάηζα ηαοηίγμκηαζ ιαγί ημο (ςξ εκ δοκάιεζ εφιαηα ηαζ ηα 

ίδζα απυ ημ θφημ) ηαζ ημκ ζχγμοκ οπμδεζηκφμκηάξ ημο κα ημοξ αημθμοεήζεζ ζημ θεοηυ 

πενζεχνζμ ημο αζαθίμο, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ «Έθα, θζθανάημ, βνήβμνα», «Δοβεκζηυ 

βμονμφκζ ιμο, έζςζεξ ηδ γςή ιμο!».1147 Ζ επζαθδηζηή ειθάκζζδ ημο δνάημο ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ απυ ημ αζπνυιαονμ αζαθίμ ζε ιζα έβπνςιδ 

εζημκμβναθζηή απυδμζδ, ιεηαηνέπεζ ζε αηυιδ πζμ επζαθδηζηυ ημκ ελςθμβζηυ αοηυ 

                                                           
1146

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.5.7). 2, 3, 4 ζζ. 617-618. 
1147

 Weisner, D., 2003, υ.π., ζζ. 27, 29. 
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παναηηήνα. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ δ αθήβδζδ μζ 

εκκμμφιεκμζ ακαβκχζηεξ ηαθμφκηαζ κα ηαοηίζμοκ ηδκ πενίπηςζδ ημο δνάημο ιε ηδκ 

ακηίζημζπδ ηςκ ζοιπαεδηζηχκ βμονμοκζχκ, δζυηζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ οθίζηαηαζ δ 

απεζθή ημο εακάημο. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ δζπμθζηή ακηίεεζδ, δνάημξ vs 

άκενςπμξ (ζππυηδξ), βμονμοκάηζα vs θφημξ, εάκ οπμεέζμοιε υηζ μ εεηζηυξ πυθμξ αθμνά 

ηα βμονμοκάηζα ηαζ ημ δνάημ, ηυηε μ ανκδηζηυξ πυθμξ ζοζπεηίγεηαζ ιε ημκ άκενςπμ ηαζ 

ημ θφημ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ακαθμνζηά 

ιε ηδκ ιοεμπθαζία ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα αίνεζ ημ πμθςηζηυ πάζια, δζυηζ μ 

ακαβκχζηδξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς μ εκήθζηαξ, ηαθείηαζ κα ζοζπεηίζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πθδνμθμνία αοηή ιε ηζξ πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μ άκενςπμξ ηαζ ιυκμ 

θένεζ νεαθζζηζηή οπυζηαζδ, πθδκ ηδξ θμβμηεπκζηήξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηακέκα γχμ δεκ 

είκαζ πζμ απεζθδηζηυ απυ ημκ άκενςπμ. 

ηδκ πμνεία, ηα ηνία βμονμοκάηζα αημθμοεμφιεκα απυ ηα πνυζςπα ηςκ παναιοεζχκ 

―οπμδμπήξ‖ -ημ ―δνάημ‖ ηαζ ηδ ―βάηα ιε ημ αζμθί‖- ανίζημκηαζ ζε έκα πχνμ πμο 

θεζημονβεί εζημκμβναθζηά ςξ μθεαθιαπάηδ ηνζζδζάζηαηδξ αζαθζμεήηδξ.1148 Σα ζημζπεία 

ηεπκμηνμπίαξ ηδξ πανμφζαξ εζημκμβνάθδζδξ, πμο ιε ιαεζηνία θζθμηέπκδζε μ 

δδιζμονβυξ ημο αζαθίμο, πανάβμοκ έκα πμθφ ζοβηεηνζιέκμ μπηζηυ απμηέθεζια, ημ μπμίμ 

παναπέιπεζ ζε δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ ηδξ πνμδβιέκδξ ρδθζαηήξ επμπήξ πμο δζακφμοιε. 

ηζξ θεζημονβίεξ αοηχκ ζοβηαηαθέβεηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο πνήζηδ ιε ηα εζημκζγυιεκα 

ακηζηείιεκα, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ αθή. Σμ ζφκμθμ ημο ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο 

ζοκοθαίκεηαζ ιε αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ πμο ενιδκεφμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

ιεηαιμκηένκμο πμθζηζζιμφ ηαζ εζδζηυηενα ιε αάζδ ηζξ ρδθζαηέξ ανπέξ, ηδξ 

δζαδναζηζηυηδηαξ (―interactivity‖), ηδξ ζοκδεζζιυηδηαξ (―connectivity‖) ηαζ ηδξ 

πνυζααζδξ (―access‖).1149 φιθςκα ιε ηα παναπάκς, μζ ζδιεζςηζημί ηνυπμζ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζημ ένβμ αοηυ, δεκ ζοκοπάνπμοκ απθά, αθθά αθθδθεπζδνμφκ ηυζμ ιεηαλφ 

ημοξ υζμ ηαζ ιε ημκ ακαβκχζηδ-εεαηή.1150      

                                                           
1148

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (5.2.5.7). 5, ζ. 618. 
1149

 Σα παναπάκς παναηηδνζζηζηά απμηεθμφκ ιεηαλφ άθθςκ ηνζηήνζμ ηδξ ανάαεοζδξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο ιε Caldecott Medal. Δπίζδξ, μ ζοβηεηνζιέκμξ εεζιυξ ανααείςκ 

παναηηδνίγεηαζ βζα ηδκ ακάδεζλδ αζαθίςκ, ζφιθςκα ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ μπμίςκ εηπνμζςπμφκ 

ηδ ―Ρζγμζπαζηζηή Αθθαβή‖ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία.  

Caldecott Medal Βooks:  

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/

caldecottmedal.cfm 

Caldecott Medal Awards: http://lib.mansfield.edu/caldecott.cfm  
1150

 Ζ Φχηζαθδ ζε ειπεζνζηή δζενεφκδζδ πμο πναβιαημπμίδζε ζε είημζζ πέκηε εθθδκζηά ηαζ 

αιενζηάκζηα ανααεοιέκα αζαθία βζα παζδζά πμο ακηακαηθμφκ ηζξ ρδθζαηέξ επζδνάζεζξ ηδξ 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal.cfm
http://lib.mansfield.edu/caldecott.cfm
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Σεθζηά, ιεηά απυ πμζηίθεξ μκημθμβζηέξ ιεηααάζεζξ, λακαβονίγμοκ ζηδκ αζθάθεζα ημο 

ζπζηζμφ ημοξ, ηδξ δζηήξ ημοξ αοηή ηδ θμνά ζζημνίαξ. ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα πςνέζμοκ 

ζε επίπεδμ μπηζηήξ οπενηονζμθελίαξ ιε ημοξ κέμοξ ―ζοβηάημζημοξ‖ ζημκ 

εζημκμβναθδιέκμ πχνμ ημο ζπζηζμφ, ηαηαθφμοκ ηάεε ζφιααζδ βναιιζηήξ πμνείαξ ηδξ 

ακάβκςζδξ ημο ηεζιέκμο, αθμφ ηα βνάιιαηα ημο ηεζιέκμο επακαζηαημφκ ηδξ 

ζδιεζμθμβζηήξ ημοξ δζάζηαζδξ ηαζ ζημνπίγμοκ ζηδκ εζημκμβναθδιέκδ επζθάκεζα ημο 

αζαθίμο.            

 

 

πκπεξάζκαηα 

    

 Ζ ακάθοζδ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ πμο έβζκε παναπάκς ιαξ μδήβδζε ζε μνζζιέκα 

ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ εκκμζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ πμο πνμηείκμοκ ακαθμνζηά ιε 

ημκ ηνυπμ πμο δζαπεζνίγμκηαζ ηάεε θμνά ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο.  

ηδ εειαηζηή ηαηδβμνία ηδξ μζημθμβίαξ, μζ ζοββναθείξ εηιεηαθθεφμκηαζ δδιζμονβζηά 

ημ ζηενευηοπμ ημο θφημο ιε ζημπυ κα ιεηαημπίζμοκ ημκ ζδεμθμβζηυ άλμκα ηδξ 

αθήβδζδξ. Μέζα απυ ηζξ δνάζεζξ ηςκ παναηηήνςκ θφηςκ επζηοβπάκεηαζ δ ακαηνμπή ηςκ 

ζηενεμηοπζηχκ πεπμζεήζεςκ, δ απμιοεμπμίδζδ ημο ηεηνζιιέκμο βεκζηεοηζημφ ζπμθίμο 

υηζ μ θφημξ είκαζ ηαηυξ ηαζ δ απμηαηάζηαζή ημο ςξ άβνζμο γχμο ηδξ θφζδξ. Δπίζδξ, δ 

μζημηεκηνζηή ζοθθμβζζηζηή  οπενααίκεζ ηζξ δεζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ακάιεζα ζε ηαθμφξ 

ηαζ ηαημφξ ηαζ δδθχκεζ έιιεζα αλίεξ, πνυηοπα ηαζ ιμκηέθα ζοιπενζθμνάξ, ηα μπμία 

ζοκάδμοκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζηέξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ. Δπίζδξ, πανέπμοκ 

πθδνμθμνίεξ πμο ζενανπμφκ ημ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ζφζηδια αλζχκ ζφιθςκα ιε 

ημ μπμίμ πνεζαεφμοκ ηδκ αθθδθμηαηακυδζδ, ηδκ αθθδθμζοζπέηζζδ, ηδ ζοκενβαζία ηαζ 

ηδ ζοκφπανλδ ιεηαλφ ηςκ πμθοπμθζηζζιζηχκ ημζκςκζχκ οπμδεζηκφμκηαξ ηα παναπάκς 

ςξ εεηζηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ.  

Χξ πνμξ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ απμιοεμπμίδζδξ ημο ηαημφ θφημο, μζ επζηναηέζηενεξ είκαζ 

αοηέξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, ηδξ μζηεζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ αθθαβήξ ηςκ δζαηνμθζηχκ ημο 

ζοκδεεζχκ πμο ιεηαηνέπεηαζ ζε πμνημθάβμ, άθθμηε ηαη‘ επζθμβήκ ηαζ άθθμηε 

επζαεαθδιέκα. Ο πανάβμκηαξ ημο πζμφιμν ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ εειαημθμβίαξ ηςκ 

ιζηνμαθδβήζεςκ δζαδναιαηίγεζ ηαεανά ακηζζηαειζζηζηυ νυθμ ζηζξ  ροπζηέξ εκηάζεζξ 

                                                                                                                                                                             
επμπήξ, ιεηαλφ άθθςκ ακαθένεηαζ ηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ ημο David Weisner.  Φχηζαθδ, 

Δ., «Σμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ ζημ φβπνμκμ Φδθζαηυ Πενζαάθθμκ», Κείιεκα, η. 10, 

2010, ζζ. 1-14. http://keimena.ece.uth.gr/.    

http://keimena.ece.uth.gr/
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πμο ακαδφμκηαζ, ιε ηφνζεξ εηδδθχζεζξ αοηέξ ημο ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν. πεηζηά ιε ημ 

ζφκμθμ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο απμδίδμκηαζ ζημοξ θφημοξ πνςηαβςκζζηέξ πνμηφπημοκ 

μνζζιέκμζ ηφπμζ. Αοημί είκαζ: μ ιεηαιμνθςιέκμξ θφημξ, μ ιεηαθθαβιέκμξ θφημξ, μ 

άβνζμξ θφημξ.  

ηδ εειαηζηή ηαηδβμνία ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, μζ ζοββναθείξ επζθέβμοκ κα 

απμηαηαζηήζμοκ ημ δοζθδιζζιέκμ «Άθθμ» ηςκ παναιοεζχκ, ημκ ηαηυ θφημ. 

Μεηαημπίγμκηαξ ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ αθήβδζδξ επζηοβπάκμοκ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ ηαζ ιέζς ηδξ ηαφηζζδξ ηδκ μοζζαζηζηή απμδμπή ημο Άθθμο. ηα 

αθδβήιαηα αοηά δίδεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ θήλδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζημκ ηνυπμ 

απμδμπήξ ημο Άθθμο, ιε ή πςνίξ πνμτπμεέζεζξ, πνμηείκμκηαξ πναηηζηέξ ηαζ βεκζηεοηζηά 

ζπυθζα πμο ζηζαβναθμφκ ημ ζφβπνμκμ πμθοπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. Ζ πνμζθζθέζηενδ 

ηεπκζηή, ιε ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ δ απμηαηάζηαζδ ηαζ απμδμπή ημο θφημο, ςξ 

δζαθμνεηζημφ «Άθθμο», βίκεηαζ ηονίςξ ιέζς ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ, ηαθυξ-ηαηυξ, 

ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ δζαηεζιεκζηέξ ακηζζημζπίεξ ηαζ ζοβηνίζεζξ ιε ηα ηθαζζζηά παναιφεζα. 

Δπίζδξ, ιε ηδκ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ πμθοεζηζαηήξ αθήβδζδξ, δίδεηαζ δ δοκαηυηδηα 

κα εββναθμφκ πμθθέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ εέζεζξ δζαθςηίγμκηαξ ηζξ αζηίεξ ηδξ 

ιεηαιυνθςζδξ.  

Ο νυθμξ ημο πζμφιμν ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εειαημθμβίαξ είκαζ κα εβείνεζ 

πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ηδκ επακενιδκεία ηαζ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

αθήβδζδξ ηαζ ιέζς ηδξ δζαηεζιεκζηήξ-πανςδίαξ κα λεηζκήζεζ έκα βυκζιμ δζάθμβμ ιε ηα 

αθεηδνζαηά ηθαζζζηά παναιφεζα. πεηζηά ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο απμδίδμκηαζ 

ζηα πνυζςπα ηςκ θφηςκ/δνχςκ αοηήξ ηδξ εειαηζηήξ ηαηδβμνίαξ πνμηφπηεζ μ ηφπμξ ημο 

ήνςα: μ «Άθθμξ» θφημξ. 

ε ζπέζδ ιε ηα αζαθία πμο απμηεθμφκ ημ ζχια ηεζιέκςκ ηςκ δφμ παναπάκς 

εειαηζηχκ ηαηδβμνζμπμζήζεςκ, δζαπζζηχκμοιε υηζ ζοβηθίκμοκ ςξ πνμξ ηδ ζηυπζιδ 

πνμδζάεεζή ημοξ κα ηαθθζενβήζμοκ ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ 

ζηέρδξ, ιε ζημπυ κα πνμαθδιαηζζημφκ ηαζ κα πνμαμφκ ζε ιζα ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

αθήβδζδξ. 

ηδκ ηνίηδ εειαηζηή ηαηδβμνία δζενεοκήζαιε ηδ θεζημονβία ηδξ «αβάπδξ» ζε έκα 

ιζηνμαθήβδια ιε πνςηαβςκζζηή ημ θφημ ιε ζημπυ κα ηαηαδείλμοιε, υηζ δ έθθεζρδ 

αοηήξ ςξ αλία βεκζηυηενα ηςκ δζαπνμζςπζηχκ είκαζ δ αζηία πμο ηαθθζενβεί ημοξ 

«(πανά)λεκμφξ» ηδξ γςήξ ηαζ ημοξ επζηίκδοκμοξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Δπίζδξ, ελεηάζαιε ηζξ 

βοκαζηείεξ ηαζ ηζξ ακδνζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ (ενςηζηή) ζπέζδ ημο 

θφημο ιε ηδκ ζοιπνςηαβςκίζηνζα, ζφιθςκα ιε ημοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ πμο 
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ειθακίγμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Απυ ηδ ελέηαζδ αοηή, δζαπζζηχκμοιε ηδκ 

ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ ηδξ παεδηζηήξ δνςίδαξ ζε πεζναθεηδιέκδ ηαζ ακελάνηδηδ 

βοκαίηα, εκχ δ ακαηνμπή ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμο βζα ημ θφημ, επζηοβπάκεηαζ ιέζα 

απυ ηδ εοιαημπμίδζή ημο.  

ηδκ ηέηανηδ εειαηζηή ηαηδβμνία δ ζδεμθμβζηή ακαηνμπή ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμο 

βζα ημ θφημ, επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ δζαηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ ζε ηθαζζζηά ένβα ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Ο θφημξ ακάβεηαζ ζε εεηζηυ παναηηήνα ιέζς ηδξ εηπμθζηζζηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ιάεδζδξ ηαζ θςηεζκυ πανάδεζβια πνμξ ιίιδζδ. Ζ επαθή ημο ιε ηα 

βνάιιαηα ηαζ ηζξ ηέπκεξ επζηοβπάκμοκ ηδ ιεηαζηνμθή ηδξ πνςηυβμκδξ ηαζ άβνζαξ θφζδξ 

ημο ζε έκα αλζμγήθεοημ πνυηοπμ παζδείαξ ηαζ «εββναιαηζζιμφ».   

ηδκ πέιπηδ εειαηζηή-εζδμθμβζηή ηαηδβμνία ιε ηα θεβυιεκα «οπέν-παναιφεζα», 

δζαπζζηχκμοιε υηζ ζηα αθδβήιαηα αοηά εκημπίγεηαζ λεηάεανα δ πνυεεζδ ηςκ 

ζοββναθέςκ κα πανέιαμοκ ιε ζημπυ ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο θφημο. 

Κονίςξ μζ ζοββναθείξ απμζημπμφκ ζηδκ απμιοεμπμίδζδ ημο θμαζημφ ενεείζιαημξ ηαζ 

αοηυ ηείκμοκ κα ημ επζηοβπάκμοκ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ επζθμβή ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ 

ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ πμθθαπθήξ εζηίαζδξ. ε ιζα 

πανςδζαηή δζαπναβιάηεοζδ ιε ηα ηθαζζζηά παναιφεζα, μ θφημξ απυ αιείθζηημξ εφηδξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε αλζμενήκδημ εφια ηαζ ιέζς ημο ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν ηαζ ημο πζμφιμν 

ακςηενυηδηαξ επζδζχηεηαζ μ ηαοηδνζαζιυξ ηαζ δ δζαηςιχδδζή ημο.  

Σμ είδμξ ηςκ αθδβήζεςκ αοηχκ θεζημονβεί ςξ ηαηαπνατκηζηυ ηςκ ροπζηχκ εκηάζεςκ, 

ηαεχξ μ θυαμξ λμνηίγεηαζ ιέζα απυ ημ βέθζμ ηδξ ηαηαπζεζιέκδξ επζεεηζηυηδηαξ. 

Καηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα αθδβήιαηα αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ έπμοκ ζηυπμ κα 

ροπαβςβήζμοκ ηαζ κα δζαζηεδάζμοκ ημοξ θυαμοξ ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ, ηείκμοκ 

υιςξ κα ελοπδνεημφκ ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο θαίιανβμο ηαζ αθεθή, ιε 

ηαηαθδηηζηή δζαπίζηςζδ αοηή, πμο εέθεζ ημ θφημ κα είκαζ ηαηυξ  ηαζ εκ ηέθεζ κα βίκεηαζ 

εφια ηδξ ακμδζίαξ ημο, υπςξ ζηα θασηά παναιφεζα ηαζ ημοξ ιφεμοξ ημο Αζζχπμο. Ζ 

ηαηδβμνία αοηχκ ηςκ αζαθίςκ δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηέζζενζξ 

πνμδβμφιεκεξ εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ ςξ πνμξ ημκ ζδεμθμβζηυ ζηυπμ ηαζ ηζξ παζδαβςβζηέξ 

πναηηζηέξ πμο ημ ηαεέκα ελοπδνεηεί. Δπίζδξ, επζηοβπάκεηαζ δ ακμζηείςζδ ημο θφημο, 

ηαεχξ μ ηυπμξ ηαζ μ πνυκμξ πμο εηηοθίζζμκηαζ μζ αθδβήζεζξ έπμοκ ιεβάθδ απυζηαζδ 

απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ γεζ πναβιαηζηά.      

πςξ ελδβήζαιε ηαζ παναπάκς, μ θφημξ ζοζζςνεφεζ υθα ηα ανκδηζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο ηαημφ, ιε ανκδηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο είκαζ a priori ηαεμνζζιέκεξ. Ίζςξ 

ηαζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ ηαηέπεζ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αζαθίςκ πμο βνάθμκηαζ βζ‘ αοηυκ ιε 
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ζημπυ ηδκ απμηαηάζηαζή ημο ―ηζιήξ έκεηεκ‖ ημο πζμ αδζηδιέκμο. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ, μ θφημξ, ακ ηαζ δζάζδιμξ βζα ηζξ ανκδηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, παναιέκεζ 

δδιμθζθήξ ζηα παζδζά ηαζ έπεζ πμθφ ιεβάθμ εκδζαθένμκ κα ελεηάζεζ ηακείξ πςξ έκα ηυζμ 

πμθοπνδζζιμπμζδιέκμ εέια υπςξ αοηυ ακηέπεζ, υπζ ιυκμ ζημ πνυκμ αθθά ηαζ ζε κέεξ 

δζαζηεοέξ ηαζ ιεηαιοεμπθαζίεξ.  

ηδκ ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε ζημ ηεθάθαζμ αοηυ, δζαπζζηχεδηε πςξ μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ δζαπεζνίγμκηαζ μζ θμβμηέπκεξ ημ ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο ζηα αθδβήιαηα 

πμο ιεθεηήζαιε θεζημονβεί ηονίςξ ζε δφμ ζδεμθμβζηά επίπεδα. Σμ έκα είκαζ δ 

απμηαηάζηαζδ ημο ηαημφ θφημο ζε άβνζμ γχμ ηδξ θφζδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ δ 

απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο απυ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δεζζζδαζιμκίεξ. Σμ δεφηενμ 

ζδεμθμβζηυ επίπεδμ ζοκίζηαηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ θφημξ1151 ακάβεηαζ ζε πνδζηζηυ 

αθδβδιαηζηυ ενβαθείμ πμο ιεηαθένεζ έιιεζα ζδεμθμβζηά ιδκφιαηα πμο απδπμφκ ζηδ 

ζφβπνμκδ ημζκςκία.     

Σμ εειαηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ, πμο ιεθεηήζαιε ιε ηεκηνζηυ παναηηήνα ημ 

θφημ, πνμζθένεηαζ βζα παζδαβςβζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ ηςκ παζδζχκ. 

Γεδμιέκμο υηζ μ ήνςαξ αοηυξ έπεζ ζοκδεεεί ιε υθα ηα ανκδηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ 

οπμζηαζζμπμζεί «υθα υζα μ άκενςπμξ ηαηαπζέγεζ ηαζ θμαάηαζ ζημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ», 

εκδείηκοηαζ βζα ζοκαζζεδιαηζηή αβςβή ηαζ ροπζηή ακάηαζδ ιέζς ηδξ ηάεανζδξ πμο 

αζχκεζ ημ παζδί. Γζυηζ μ θφημξ δεκ είκαζ δ αζηία ημο θυαμο, αθθά ημ ζφιπηςια πμο 

επζηνέπεζ κα ακαδοεμφκ ζηδκ επζθάκεζα αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα.1152  

«Πχξ παναηηδνίγεηαζ ηαζ πχξ ελδβείηαζ μ θυαμξ ημο θφημο;» Ακαιθζζαήηδηα, έκαξ 

απυ ημοξ επακενπυιεκμοξ θυαμοξ παναιέκεζ αοηυξ ημο θφημο: έβζκε ιοεζηυξ, εονέςξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ζηα άθιπμοι ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ζηα παναιφεζα, ζηζξ ζζημνίεξ, 

ζηα ηζκμφιεκα ζπέδζα. Υάνδ ζε αοηά ηα πμζηίθα οπμζηδνίβιαηα, ημ παζδί είκαζ δζανηχξ 

«ζε επαθή» ιε αοηή ηδ ιμνθή ημο θφημο ηαζ ημ θυαμ πμο πνμηαθείηαζ απυ αοηυκ ημκ 

                                                           
1151

 Ακαθενυιεκμζ ζημκ ήνςα θφημ ακαθενυιαζηε ηαζ ζημ ζφκμθμ ζδζμηήηςκ, παναηηδνζζηζηχκ 

αθθά ηαζ ηδξ ζζημνίαξ πμο θένεζ πθέμκ ςξ ζζημνζηυ πνυζςπμ. 
1152

 Ρμκηάνζ, Σγ., Γναιιαηζηή ηδξ Φακηαζίαξ, Βενηζχκδ-Κμηυθδ, Μ.,  Αββμονίδμο-ηνίκηγδ, Λ., 

(Μηθ.), Αεήκα: Σεηιήνζμ, 1985, ζ. 173. Δπίζδξ ζηδ δζαπίζηςζδ αοηή ηαηαθήβεζ ηαζ δ Συθδ δ 

μπμία επζπείνδζε κα δζενεοκήζεζ ιέζα απυ ηδκ επαθή ηςκ παζδζχκ ιε πμθθά είδδ παναιοεζχκ 

υπμο πνςηαβςκζζηεί μ θφημξ (ιε ηαζ πςνίξ ακαηνμπέξ) ιε πμζα ηνζηήνζα πνμηίιδζδξ μζ ιζηνμί 

ακαβκχζηεξ επέθελακ κα ηαοηζζημφκ ιε ημοξ εηάζημηε θφημοξ. Καηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ 

ζδζμζοβηναζία ημο ηάεε παζδζμφ ηαίνζαγε ζε δζαθμνεηζηυ πνμθίθ θφημο, δζυηζ ζφιθςκα ιε ηδ 

δζηή ηδξ εηηίιδζδ ιέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία ημ ηάεε παζδί επζημζκςκμφζε ηαζ ημοξ αημιζημφξ 

δζημφξ ημο ηνοιιέκμοξ θυαμοξ ηαζ πυεμοξ. Συθδ, Π., «Ο Γθοηαηγήξ θφημξ ηαζ ημ ημνζηζάηζ ιε 

ηα ηυηηζκα βοαθζά. Έκα παναιφεζ βζα ηδκ εκζοκαίζεδζδ» εζζήβδζδ ζημ ζοκέδνζμ Γελζυηδηεξ 

Εςήξ. Πνμζςπζηή – Κμζκςκζηή Ακάπηολδ ζηδκ Πνμζπμθζηή ηαζ Πνχηδ πμθζηή Ζθζηία, Ηςάκκζκα: 

2013.     
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ηεθεοηαίμ. Ο ζοθθμβζζιυξ ιαξ πνμζακαημθίγεηαζ, επμιέκςξ, βφνς απυ ημ θυαμ ηςκ 

παζδζχκ, ηαζ πζμ ζδζαίηενα βφνς απυ αοηυκ ημο θφημο, αθμφ αοηή δ θζβμφνα παναιέκεζ 

ακαπυθεοηηδ, ηαζ ιάθζζηα ειαθδιαηζηή, ζηδ γςή ημο ηάεε παζδζμφ. Ζ παζβκζχδδξ 

αθθδθεπίδναζδ πμο πνμζθένμοκ ηα ηείιεκα ιεηαιοεμπθαζίαξ ιε ημκ πνςηαβςκζζηή 

θφημ ζε εκαθθαηηζημφξ νυθμοξ, δίδμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημ κεανυ ακαβκχζηδ κα 

απμιοεμπμζήζεζ ημοξ θυαμοξ αοημφξ ηαζ κα ηονζανπήζεζ πάκς ζηζξ θμαίεξ ημο 

παίγμκηαξ. Σμ παζπκίδζ ιε ημ θυαμ ζοκζζηά ιία ιέεμδμ δζαπείνζζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

ηαζ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ημο ανκδηζημφ ενεείζιαημξ ημο θφημο. Σμ 

πζμφιμν πνμζθένεζ αοηή ηδ δοκαηυηδηα, εηηυκςζδξ ηαηαπζεζιέκςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιε 

ηνυπμοξ πμο μ κεανυξ ακαβκχζηδξ κα ιδκ αζζεάκεηαζ εκμπζηυξ. Χζηυζμ, ημ ζοκαίζεδια 

ημο θυαμο παναιέκεζ απαναίηδημ ςξ οβζήξ πανάιεηνμξ αοημννφειζζδξ ηαζ πνμζηαζίαξ 

απυ ημκ ηίκδοκμ, ηαεχξ επζηνέπεζ ζημ άημιμ κα πμνεφεηαζ ζηδ γςή ημο ηαζ κα λεπενκάιε 

πμθοάνζεια ειπυδζα. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ αίζεδζδ ηζκδφκμο ζε πμθθά παζδζά δεκ 

είκαζ ανηεηά ακεπηοβιέκδ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ημο θυαμο ελοπδνεηεί ημοξ παναπάκς 

ζημπμφξ, ανηεί υ θυαμξ ιε ηδκ έκκμζα αοηή κα ιδ βίκεηαζ θμαία. Αοηυ ελδβεί ημ βεβμκυξ 

υηζ δεκ πνέπεζ ζοζηδιαηζηά κα ελεθίζζμοιε εεηζηά ημοξ θυαμοξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, 

ανηεί μ θφημξ κα ιδκ ακάβεηαζ ζε ηαηαπνδζηζηυ ενβαθείμ πεζναβχβδζδξ ηςκ ακδθίηςκ. 

Σμ ιζηνυ παζδί αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα επζαεααζχζεζ ηδκ ηονζανπία ημο πάκς ζημοξ 

θυαμοξ ημο ηαζ έηζζ ανπίγεζ κα δμιεί ηδκ αίζεδζδ εθέβπμο ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ 

αοημηονζανπίαξ. Σα παναπάκς ζοκζζημφκ ιενζηέξ απυ ηζξ πζεακέξ ενιδκείεξ ηδξ 

επακαθαιαακυιεκδξ θμβμηεπκζηήξ πανμοζίαξ ημο θφημο, δ μπμία, ακ ηαζ δοζάνεζηδ ηαζ 

ανκδηζηή, πμθθέξ θμνέξ δζεβείνεζ ηδ δζάεεζδ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ «ανέζημκηαζ ζημ κα 

ημοξ ηνμιάγεζ».   

Σα πμθοπμίηζθα πνμθίθ θφηςκ πμο ζοκακηήζαιε ζημ πθαίζζμ ιζαξ εονφηενδξ 

εειαημθμβίαξ ιαξ επζηνέπμοκ ηδκ ελήξ δζαπίζηςζδ ηδκ μπμία εα απμδχζμοιε ζπδιαηζηά 
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Πμθθά είδδ πναβιαηζηχκ ακαβκςζηχκ  

 

                                                 Γζαδζηαζία   ηαφηζζδξ 

 

   Πμθθχκ ηφπςκ θφημζ 

 

 

 

  

                                      Πμθθά είδδ  Πμθθά είδδ 

                                     ζοκαζζεδιάηςκ     θυαμο 

     

 

 

 

Γζαπείνζζδ 

 

ε ζπέζδ ιε ηα ένβα πμο ιεθεηήζαιε, ηα μπμία  βνάθηδηακ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1990-

2010 ηαζ ελεηάγμκηάξ ηα ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ παναβςβήξ ηδξ πενζυδμο αοηήξ, 

μδδβμφιαζηε ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα. Σα πνχηα πνυκζα δζαπζζηχκεηαζ υηζ βνάθμκηαζ 

αζαθία ιε πνςηαβςκζζηή ημ θφημ ιε ζδζαίηενα λεηάεανδ ηαζ πνμθακή ηδκ πνυεεζδ ηςκ 

ζοββναθέςκ κα δζαζηεοάζμοκ ηα ηθαζζζηά παναιφεζα, ιε ζημπυ κα ακαηνέρμοκ ημ 

ζηενευηοπμ ημο ηαημφ θφημο. Σμ εέια αοηυ πανμοζζάγεζ ιία αολδηζηή πμνεία ζημ πνυκμ. 

Μεηά ημ 2000 βνάθμκηαζ αζαθία ιε πζμοιμνζζηζηέξ ακαηνμπέξ, αθθά ιε θζβυηενμ έηδδθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ, εββνάθμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ άθθεξ ζδεμθμβζηέξ 

εέζεζξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ εονφηενδξ εειαημθμβίαξ πμο απδπεί ζε ημζκςκζημφξ εεζιμφξ ηαζ 

παβηυζιζεξ αλίεξ.    

Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαπίζηςζδ βζα ηα είδδ ηαζ ηζξ ιμνθέξ πζμφιμν πμο εκημπίζαιε. 

ηα πνχηα πνυκζα, μζ ιμνθέξ πζμφιμν πμο επζζηναηεφμκηαζ βζα ηζξ ακάθμβεξ ακαηνμπέξ 

ηαηά ηδκ αθήβδζδ, πενζμνίγμκηαζ ζηζξ  παιδθέξ ιμνθέξ πζμφιμν (low forms of humour) 

ηαζ είκαζ δ θάνζα, ημ πμκηνμημιιέκμ αζηείμ, μζ αζηείμζ παναηηήνεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ, 

ημ βηνμηέζημ. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ, ζηα πθαίζζα ηςκ ζδεμθμβζηχκ ηαζ εειαηζηχκ 

ζοκζζηςζχκ πμο ακαθέναιε παναπάκς, εκημπίγμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ μζ ορδθέξ 

ιμνθέξ πζμφιμν (high forms of humour): δ αζοιααηυηδηα, δ πανςδία, δ εζνςκεία, δ 

ζάηζνα, δ ιεηά-αθήβδζδ, ημ θμβμπαίβκζμ, βεβμκυξ ημ μπμίμ επζηνέπεζ ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ 

πμζμηζηήξ ελέθζλδξ ημο είδμοξ.
 1153       

                                                           
1153

 Cross, J., Humor in Contemporary Junior Literature, Routledge: New York and London, 

2011, ζ. 3.  
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  Οζ θφημζ πνςηαβςκζζηέξ ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ μζ μπμίμζ πενκμφκ δζαηεζιεκζηά 

ζηδκ αθήβδζδ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ πμο ιαξ απαζπμθμφκ, ηείκμοκ κα δδιζμονβμφκ έκα 

ζοθθμβζηυ παναηηήνα (collective character)1154. ηδκ μοζία, πνυηεζηαζ βζα έκα παναηηήνα 

ιε πμθθά πνυζςπα. φιθςκα ιε ηδ Nikolajeva (2002), υηακ μζ ζοββναθείξ επζθέβμοκ 

αοηή ηδκ ηεπκζηή, μ ζημπυξ είκαζ ζδεμθμβζηυξ ηαζ δζδαηηζηυξ. Δίηε βίκεηαζ βζα κα 

επακενιδκεφζμοκ μζ ακαβκχζηεξ ηδκ ανπζηή ζζημνία ηαζ κα ηδκ πνμζανιυζμοκ ζηζξ 

ζφβπνμκεξ ημζκςκζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ επμπήξ, είηε επζθέβεηαζ ιε ζημπυ κα ιεηαδχζμοκ 

ζηα ιζηνά παζδζά ηδκ αίζεδζδ ημο πνυκμο ηαζ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ πμο 

ημοααθάκε μζ ήνςεξ ιαγί ημοξ.1155 Ζ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ επδνεάγεζ ημ ζπδιαηζζιυ 

ηαζ ηδ δνάζδ κέςκ δνχςκ ηαζ δ βκχζδ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ ηαεζενςιέκςκ 

θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ ζοκηεθεί ζηδκ ενιδκεία ηςκ κέςκ.1156               

Καηαθήβμκηαξ, εα εέθαιε κα ζδιεζχζμοιε υηζ δ ηάζδ ζοββναθήξ αζαθίςκ ιε 

πνςηαβςκζζηή ημ θφημ εββνάθμκηαξ ηδκ ακαηνεπηζηή ημο αοηή οπυζηαζδ, πμο 

ακαθφζαιε παναπάκς, ζοκεπίγεζ κα ανίζηεηαζ ζε εηνδηηζηή ελέθζλδ αηυιδ ηαζ ηχνα, 

ηείκμκηαξ κα πνμζθάαεζ ζηενεμηοπζηέξ δζαζηάζεζξ απυ ιυκδ ηδξ. Γεβμκυξ πμο εβείνεζ 

πνμαθδιαηζζιμφξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακημπή ζημ πνυκμ ημο κέμο αοημφ πνμθίθ, δζυηζ μ 

παναιοεζαηυξ ηαζ ιεηαιοεμπθαζηζηυξ θφημξ μθείθεζ ηδκ επζαίςζή ημο ζημ ζφκμθμ υθςκ 

αοηχκ ηςκ ζηενευηοπςκ ζδζμηήηςκ πμο ημο έπμοκ απμδμεεί. Ζ απάκηδζδ εα ένεεζ 

πζζηεφμοιε απυ ημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ, ηαεχξ αοημί είκαζ πμο έπμοκ ημκ ηεθεοηαίμ 

θυβμ ιέζα απυ ηζξ ακαβκςζηζηέξ ημοξ πνμηζιήζεζξ.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1154

 Έκαξ παναηηήναξ, πμθθμί δεμπμζμί ζφιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα ζημ Nikolajeva, M., The 

Rhetoric of Character in Children‟ s Literature, Lanham, Maryland, Oxford: The Scarecrow 

Press, 2002, ζζ. 67-109.  
1155

 .π. ζ. 87. 
1156

 Γαανζδθίδμο, ., Σμ παζδί ηαζ μ έθδαμξ ζηα ένβα ηςκ Beatrice Solinas Donghi, Bianca 

Pitzorno, Marcello Argilli ηαζ Angelo, Γζδαηημνζηή Γζαηνζαή ΑΠΘ, 2002, ζζ. 53-57.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ:  

Σν Κσκηθό ηνπ Υαξαθηήξα/Ήξσα Μάγηζζα 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα δζενεοκήζμοιε ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ ζε 

μηηχ ιζηνμαθδβήιαηα (6 εθθδκζηά, 2 απυ ιεηάθναζδ). ηα ένβα αοηά ειθακίγεηαζ ζε 

πμζηίθμοξ πνςηαβςκζζηζημφξ νυθμοξ δ ιάβζζζα ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ εειαημθμβίαξ ημοξ 

επζδζχηεηαζ ιε πζμοιμνζζηζημφξ ηνυπμοξ δ ακαηνμπή ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμφ ηδξ. 

Πνμημφ ειααεφκμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ, εα ακαθενεμφιε ζοκμπηζηά 

ζημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ιάβζζζαξ, ιε ζημπυ κα βίκμοκ πενζζζυηενμ ηαηακμδηέξ 

μζ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν πμο ειθακίγμκηαζ ζηα αζαθία ηδξ ενβαζίαξ ιαξ.    

 

 

6.1 Σν Λνγνηερληθό ηεξεόηππν ηεο Καθηάο Μάγηζζαο 

 

Ζ ιάβζζζα ηδξ θμβμηεπκίαξ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ βοκαζηχκ ιε οπενθοζζηέξ 

δοκαηυηδηεξ.
1157

 Ζ Κακαηζμφθδ (1997) ακαθένεζ υηζ, «Σα οπενθοζζηά ζημζπεία απμηεθμφκ 

οπένααζδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, πνυηεζηαζ δδθαδή βζα δοκάιεζξ εββεκείξ ή επίηηδηεξ, 

απμηηδιέκεξ είηε ιε ηδ ιεζμθάαδζδ δζάιεζςκ πνμζχπςκ είηε ιε πνήζδ ιαβζηχκ ιέζςκ, 

χζηε κα ηαημνεχκεζ δ ιοεμθμβμφιεκδ πνμζςπζηυηδηα, ημ αηαηυνεςημ, ημ αδφκαημ».
1158

  

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία βοκαζηχκ ακήημοκ, επίζδξ, «μζ κενάζδεξ», «μζ 

δνάηζζζεξ», «μζ ιμίνεξ», «μζ θάιζεξ», «μζ ζηνίββθεξ», «μζ αναπίκεξ».
1159

 Πνυηεζηαζ βζα 

υκηα απίεακα ηαζ ελςθμβζηά, ζηεκά ζοκδεδειέκα ιε ηδ θασηή πανάδμζδ
1160

 ηαζ ημκ 

ακενχπζκμ πμθζηζζιυ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ.
1161

 Ζ θζβμφνα ηδξ ιάβζζζαξ είκαζ 

                                                           
1157
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βκςζηή δζεεκχξ, απυ ηδ Γφζδ ιέπνζ ηαζ ηα αάεδ ηδξ Ακαημθήξ.
1162

 Ο παναηηήναξ αοηυξ 

έπεζ δεπεεί πμζηίθεξ πνμζανιμβέξ ακάθμβα ιε ημκ ηυπμ ηαζ ημκ εηάζημηε πμθζηζζιυ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ πενζυδμο ηςκ ένβςκ πμο εββνάθεηαζ, ιε ημζκυ ζδιείμ ζφβηθζζδξ αοηυ ηδξ 

ηαημπήξ ηαζ πνήζδξ οπενθοζζηχκ δοκάιεςκ.
1163

 Άθθμηε ιε αβαεμενβή ζημπυ ςξ «ηαθή 

κενάζδα»
1164

 ηαζ άθθμηε ιε ηαηαπνδζηζηυ ζημπυ ςξ «ηαηζά ιάβζζζα» ζε αάνμξ ηςκ 

ημζκχκ εκδηχκ/δνχςκ.
1165

 ε ηαεειία απυ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ δ ιάβζζζα 

απμηθίκεζ απυ ημκ ηφπμ ημο ζοιααηζημφ ακενχπμο ηαζ ελαζηίαξ αοημφ είκαζ ζηεκά 

ζοκδεδειέκδ ιε δεζζζδαζιμκίεξ ηαζ πνμηαηαθήρεζξ, πμο ζηενεμηοπζηά έπμοκ ζοκδεεεί ιε 

ημ βοκαζηείμ θφθμ ηαζ ακααζχκμοκ ακά ημοξ αζχκεξ ιέζα απυ ηδ ιοεμθμβία, ηζξ θασηέξ 

αθδβήζεζξ ηαζ ηδκ ηθαζζζηή θμβμηεπκία.  

Γδιμθζθείξ ιάβζζζεξ ηδξ ανπαζυηδηαξ ζφιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία είκαζ 

ιεηαλφ άθθςκ δ Ποεία, δ Καζζάκδνα, δ φθαζα, δ Μήδεζα ηαζ δ Κίνηδ.
1166

 Γοκαίηεξ 

ενοθζηέξ, πμο έπμοκ ηαηαβναθεί βζα ηζξ εζδεπεείξ πνάλεζξ ημοξ ηαζ ηζξ ζοκδζαθθαβέξ ημοξ 

ιε ημκ ηάης ηυζιμ ημο Άδδ.
1167

 Γκςζηέξ ηαζ ςξ «θανιαηίδεξ» ηαηαζηεφαγακ θίθηνα 

(ιακηγμφκζα) απυ αμηάκζα
1168

 ηαζ πναβιαημπμζμφζακ ηεθεημονβζηέξ επζηθήζεζξ ιε 

ζοκμδεία ιαβζηχκ θυβςκ.
1169 

Σα θυβζα αοηά αθμνμφζακ ηαηάνεξ ηαζ ζοκδοάγμκηακ ιε ηδ 
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πνήζδ ακενχπζκςκ μιμζςιάηςκ ζηα μπμία ημπμεεημφζακ αζπιδνά ακηζηείιεκα ιε ζημπυ 

ηδκ «ηαηάδεζδ» ημο ακηζπάθμο ημοξ.
1170

  

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ πίζηδξ ζηδ ιαβεία, υπζ ιυκμ ζηδκ ανπαζυηδηα αθθά ηαζ ζημοξ 

ιεηαβεκέζηενμοξ πνυκμοξ, απμηεθμφζε ιένμξ ηςκ πναηηζηχκ ηςκ ημζκςκζχκ,
1171

 

βαθμοπχκηαξ πνμηαηαθήρεζξ ζε αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ. Ο Μεζαίςκαξ έπεζ ζοκδεεεί ιε «ημ 

ηοκήβζ ηςκ ιαβζζζχκ»,
1172

 υπμο ηα ενδζηεοηζηά ηείιεκα ηδξ επμπήξ ζοκδβμνμφζακ ζηδκ 

ηαηαζηεοή ημο δαζιμκμπμζδιέκμο ζηενευηοπμο ηδξ ιάβζζζαξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ βοκαίηεξ πμο ηαηδβμνμφκηακ ςξ ιάβζζζεξ απμηεθμφζακ ημοξ 

ακενςπυιμνθμοξ εηπνμζχπμοξ ημο ζαηακά ζημκ επίβεζμ ηυζιμ.
1173

 Καηυπζκ απυθαζδξ 

ηδξ Ηενάξ Δλέηαζδξ, ημο ανιυδζμο εηηεθεζηζημφ μνβάκμο ημο Ηεναηείμο, ηαημπμζμφκηακ 

αάκαοζα ηαζ ηαίβμκηακ δδιμζίςξ ζηδκ πονά. Σμ ηοκήβζ ηςκ ιαβζζζχκ ηαζ δ 

παναδεζβιαηζηή ηζιςνία πμο έπμκηακ απμηεθμφζε ιδπακζζιυ οπμηαβήξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 

ημζκςκζημφ εθέβπμο ηςκ ιαγχκ.
1174

 Οζ ιάβζζζεξ ημο Μεζαίςκα δζέεεηακ βκχζεζξ πμο 

παναπέιπμοκ ζφιθςκα ιε ηδ ζφβπνμκδ μπηζηή ζηδκ πναηηζηή άζηδζδ ηδξ ζαηνζηήξ 

επζζηήιδξ ηδξ αμηακμθμβίαξ, ηδξ μιμζμπαεδηζηήξ ηαζ ζε βκχζεζξ ηδξ ιαζεοηζηήξ ηαζ ηδξ 

ακαημιίαξ.
1175

 Πνυηεζηαζ βζα ειπεζνζηέξ βκχζεζξ ηαζ επίηηδηεξ ζηακυηδηεξ 

―ιοζηδνζαημφ‖ πενζεπμιέκμο, πμο δζέεεηακ ηονίςξ δθζηζςιέκεξ βοκαίηεξ ηδξ επανπίαξ 

ηαζ αδοκαημφζακ μζ άκενςπμζ ηδξ Μεζαζςκζηήξ επμπήξ κα ενιδκεφζμοκ ιε θμβζηά 

επζπεζνήιαηα.
1176

  

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ ηφπμξ ηδξ ιάβζζζαξ απμηεθεί ιζα 

ανπέβμκδ ιμνθή ηαζ ιζα ζηαεενή πανμοζία ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, βζ‘ αοηυ ηαζ 

απμηεθεί ημκ εηθναζηή πμζηίθςκ ζδεμθμβζηχκ ζοκζζηςζχκ ζηα εηάζημηε ένβα ηδξ 

πενζυδμο πμο εββνάθεηαζ. Ζ θζβμφνα ηδξ ιάβζζζαξ, ελαζηίαξ ηςκ οπενθοζζηχκ 
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ζηακμηήηςκ πμο δζαεέηεζ, έθηεζ ημ εαοιαζιυ αθθά ηαοηυπνμκα πνμηαθεί δέμξ ηαζ ηνυιμ 

ιπνμξ ζημ αθθυημημ ηαζ ακελζπκίαζημ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο εηπνμζςπεί.
1177

 Ζ βοκαίηα
1178

 

πμο δζαεέηεζ ιαβζηέξ ζηακυηδηεξ αλζμθμβείηαζ ηαζ πνμζθαιαάκεηαζ εεηζηά ή ανκδηζηά, ςξ 

ηαθή ή ηαηή ακηίζημζπα, ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

δοκάιεςκ ηάεε θμνά.
1179

 οβηεηνζιέκα, δ ιάβζζζα ελοπδνεηεί ημ νυθμ ημο «ηαημφ» ιζα 

απαναίηδηδ ζφιααζδ, ςζηυζμ,
1180

 ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ηςκ θακηαζηζηχκ ζζημνζχκ. 

Σμ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ, μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ ημο ζηδκ 

πμθζηζζιζηή πμνεία ηδξ ιέζα απυ ηδ θασηή πανάδμζδ ηαζ ηα ηθαζζζηά παναιφεζα, ηα 

μπμία ηδξ έπμοκ απμδχζεζ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά, ειθάκζζδξ ηαζ 

ζοιπενζθμνάξ.
1181

  

Σμ πνμθίθ ηδξ ιάβζζζαξ ζηζαβναθείηαζ ςξ ιζαξ δθζηζςιέκδξ βοκαίηαξ πμο επζδίδεηαζ 

ζε λυνηζα ηαζ δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ιεηαιμνθχκεζ ηαζ κα ιεηαιμνθχκεηαζ. 

φιθςκα ιε ηζξ πνάλεζξ ηδξ ζηα ένβα πμο ειθακίγεηαζ εκζανηχκεζ ηδκ επζεεηζηυηδηα, 

ηδκ αβνζυηδηα ηαζ ηδ ιμπεδνία ηαζ απυ ηα παναπάκς αλζμθμβείηαζ ηαζ πνμζθαιαάκεηαζ 

ςξ ιία οπεναμθζηά άζπδιδ,
1182

 πμκδνή ηαζ ιζζδηή βνζά.
1183

 Ζ ειθάκζζή ηδξ ακηακαηθά 

ημκ ανκδηζηυ ηδξ παναηηήνα, ηαεχξ ζοζζςνεφεζ έκα ζφκμθμ ζδζμηήηςκ πμο δεκ ηδξ 

επζηνέπμοκ κα είκαζ υιμνθδ.
1184

 Ζ ακηίθδρδ ηδξ αζπήιζαξ ςξ έκδεζλδ ηαηίαξ
1185

 ίζςξ 

απμηεθεί ηαζ ηδκ πζμ παβζςιέκδ άπμρδ βζα ημ πνυζςπμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνςίδαξ. 
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Κονίανπα παναηηδνζζηζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ είκαζ, ημ 

νοηζδζαζιέκμ πνυζςπμ (ιε ηνεαημεθζέξ), δ βαιρή ιφηδ
1186

 ηαζ ηα ιοηενά κφπζα, μζ 

ιακδφεξ ζε ιμοκηέξ απμπνχζεζξ, ηα ιαηνζά ‗εαέκζκα‘ ιαθθζά ηαζ ημ ιεβάθμ, ημκζχδμοξ 

ζπήιαημξ, ηαπέθμ.
1187

 Δπίζδξ, έπεζ ζηδ δζάεεζή ηδξ ιαβζηά ακηζηείιεκα πνμξ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ ηαηχκ ηδξ πνμεέζεςκ, ηα πζμ ακαβκςνίζζια εη ηςκ μπμίςκ είκαζ ημ 

ζημοπυλοθμ, ηα θίθηνα ηαζ ημ ιαβζηυ νααδί. Καημζηεί ζε ηάζηνα ή ζε απμιμκςιέκα 

ιένδ ηαζ «δ πνμέθεοζή»
1188

 ηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μκημθμβζηή ηδξ οπυζηαζδ παναιέκεζ 

αδζεοηνίκζζηδ.
 
ημ πθαίζζμ αοηυ ηαηανβείηαζ δ νεαθζζηζηυηδηα ηαζ δ πναηηζηή ζδιαζία 

ημο πνυκμο βζ‘ αοηυ ηαζ δ δθζηία ηδξ δεκ ιπμνεί κα εθεβπεεί ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή ηδξ 

αλία, ακάβμκηάξ ηδκ ζε αζςκυαζα
1189

 ή ηαζ αεάκαηδ.
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Σμ παναηηδνμθμβζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ έπεζ ζοκδεεεί ζδιακηζηά ιε ηα 

ηθαζζζηά παναιφεζα. ηζξ ζζημνίεξ αοηέξ βκςνίζαιε πμζηίθςκ εζδχκ ιάβζζζεξ, 

ακαθμνζηά ιε ημοξ νυθμοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά, πάκηα υιςξ απμηεθμφζακ πδβή θυαμο 

ηαζ ιοζηδνίμο. οβηεηνζιέκα, ζημ παναιφεζ ηδξ Υζμκάηδξ
1191

 δ βοκαίηα πμο ηαηέπεζ ηα 

ιοζηζηά ηδξ ιαβείαξ είκαζ δ ιδηνζά ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ. Πίζς απυ ηδκ ακενςπμθάβμ 
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ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ
1192

 θακεάκεζ μ νυθμξ ηδξ εεηήξ 

ιδηέναξ ηςκ παζδζχκ. Απυ ηζξ παναπάκς, εκδεζηηζηέξ ακαθμνέξ, δζαθαίκεηαζ δ 

ζηενεμηοπζηή ζφκδεζδ ηαζ ηαφηζζδ ηδξ «ηαηζάξ ιάβζζζαξ» ιε ημκ οπμθαζκυιεκμ νυθμ 

ηδξ «ιδηνζάξ»,
1193

 εκζςιαηχκμκηαξ ηζξ ακηίεεηεξ υρεζξ υθςκ ηςκ εεηζηχκ αλζχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιδηνυηδηα.
1194

   

 Πμθοάνζειεξ, υιςξ, είκαζ ηαζ μζ ελςηενζηέξ «ιεηαιμνθχζεζξ»
1195

 ηςκ δνχςκ ζηα 

παναιφεζα, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ζοπκυ θαζκυιεκμ εηδήθςζδξ ηςκ οπενθοζζηχκ 

ζηακμηήηςκ ηςκ ιαβζζζχκ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δζαπζζηχκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δεκ 

είκαζ ηοπαίμ πμο δ ιάβζζζα ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ παζδζχκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ ηφπμ ηδξ 

«ηαηζάξ» ηαζ «άζπδιδξ» βοκαίηαξ.
1196

 ηδ ζηενεμηοπζηή ζφκδεζδ ηςκ εζςηενζηχκ ηαζ 

ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ακαθέναιε, ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά δ δμιή ηςκ 
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παναιοεζχκ,
1197

 δεδμιέκμο υηζ παναηηδνίγμκηαζ βζα ηδ δζπμθζηυηδηα ηςκ ζπδιάηςκ 

ηαθυξ-ηαηυξ, υιμνθμξ-άζπδιμξ, ήνςαξ-ακηζήνςαξ,
1198

 ιε ημ εεηζηυ πυθμ κα οπενζζπφεζ 

πάκηα ημο ανκδηζημφ.
1199

    

οκμρίγμκηαξ ηα υζα ζδιεζχζαιε παναπάκς βζα ημκ ηφπμ ηδξ ιάβζζζαξ, πνμηφπηεζ 

υηζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ακαθμνζηά ιε ημοξ νυθμοξ ή ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο 

ιοεμπθαζηζημφ αοημφ πνμζχπμο εκοπάνπμοκ οπμδυνζεξ ζδέεξ πμο οπμβναιιίγμοκ 

ανκδηζηά ημ βοκαζηείμ θφθμ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ ηνίεδηακ 

«ακαπνμκζζηζηέξ» ηαζ ζπμθζάζηδηακ πμζηζθμηνυπςξ ζε ζπέζδ ιε ηδ «δζαηήνδζδ 

ζελζζηζηχκ πνμηαηαθήρεςκ».
1200

 Χζηυζμ, ζημπυξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο είκαζ δ 

δζενεφκδζδ ηςκ ζδεμθμβζηχκ εέζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ (ακα)ηαηαζηεοή ηδξ βοκαζηείαξ 

ηαοηυηδηαξ ηδξ ιάβζζζαξ ζηζξ ιζηνμαθδβήζεζξ ηδξ πενζυδμο πμο ιαξ απαζπμθεί. Θα 

ελεηάζμοιε ζδζαίηενα ηα θαζκυιεκα ημο πζμφιμν ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ημο, ζηδκ 

ακαηνμπή ηαζ απμηαηάζηαζδ ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο βζα ημκ ηφπμ ηδξ «ηαηζάξ» 

ιάβζζζαξ, ζε ιζα εειαημθμβία ιζηνμαθδβήζεςκ ηδξ πενζυδμο 1990 έςξ 2010. Παν‘ υθα 

αοηά, υπςξ εα δείλμοιε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, μζ ζοβηεηνζιέκεξ ακαηνμπέξ εκίμηε 

ζοιπαναζφνμοκ ηαζ ημ γήηδια ηςκ βοκαζηείςκ απεζημκίζεςκ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. 

ημ πθαίζζμ αοηυ, ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοββναθζηέξ ηάζεζξ ηδξ κεμηενζηυηδηαξ, ζηζξ 

μπμίεξ ακαθενεήηαιε εηηεκχξ ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα (1.3 έςξ 1.3.2.1.2, ζζ. 50-63), 

επζδζχηεηαζ δ ακαηνμπή ζδεμθμβζηχκ ηαζ παναηηδνμθμβζηχκ ζηενεμηφπςκ, πμο δε 

ζοκάδμοκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ πμο δζακφμοιε.
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http://gcla.phil.uoa.gr/newfiles/syngrisi16/16.kanatsouli.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/
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απμηαείζηακηαζ ηχνα ςξ θμνείξ βκχζεζξ ηαζ πνμυδμο».
1202

 ηζξ ζφβπνμκεξ ζζημνίεξ βζα 

ιζηνά παζδζά, επζδζχηεηαζ δ ακαηνμπή ή δ απμιοεμπμίδζδ ημο θμβμηεπκζημφ 

ζηενευηοπμο ηδξ ιάβζζζαξ. ηζξ δζάθμνεξ αοηέξ εκαθθαηηζηέξ απεζημκίζεζξ ηδξ θζβμφναξ 

ηδξ ιάβζζζαξ, εββνάθμκηαζ, ηυζμ μζ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν, υζμ ηαζ δ ζφβπνμκδ 

παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. ηζξ ακαθφζεζξ πμο αημθμοεμφκ 

επζδζχημοιε κα ακαδείλμοιε ηζξ υρεζξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπμκηαζ μζ ζοββναθείξ 

ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ ιέζα απυ ημ πζμφιμν ιε ζημπυ ηδκ ακαηνμπή ημο εκ θυβς 

ζηενευηοπμο ζε μηηχ εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ πενζυδμο 1990 έςξ 2010.    

 

 

6.1.1 Σξηβηδάο, Δ., Φξηθαληέια, Η Μάγηζζα πνπ Μηζνύζε ηα Κάιαληα, (1998) 

 

Σμ αζαθίμ ιε ηίηθμ, Φνζηακηέθα, δ Μάβζζζα πμο Μζζμφζε ηα Κάθακηα
1203

 ημο Δοβέκζμο 

Σνζαζγά, είκαζ έκα ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ιε ειθακή ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ κεμηενζηυηδηαξ, ηυζμ απυ άπμρδ ιμνθήξ ηαζ δμιήξ, αθθά ηαζ 

πενζεπμιέκμο. Ζ πμθοηνμπζηή ιεηάδμζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ημο βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ηα 

παναηείιεκα ζδιεία ημο αζαθίμο, ηαεχξ ζημ ελχθοθθμ αλζμπμζμφκηαζ ηαζ ζοκεκχκμκηαζ 

πμζηίθμζ ζδιεζςηζημί ηνυπμζ πμο απμηαθφπημοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο 

αζαθίμο ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ. 

Ο ηίηθμξ ημο αζαθίμο θεζημονβεί πμθοεπίπεδα ηυζμ ςξ θυβμξ υζμ ηαζ ςξ ιμνθή 

βναπημφ ηεζιέκμο ηαζ επζημζκςκεί πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ, μζ 

μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ελάπημοκ ηδκ πενζένβεζά ημοξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. Χξ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ, πνυηεζηαζ βζα μκμιαηζηυ 

ηίηθμ πμο βκςζημπμζεί ηδκ πανμοζία ηδξ ιάβζζζαξ ημο παναιοεζμφ ηαζ μιμθμβεί 

ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ παναηηήνα ηδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα 

ηδκ ηζηθζηή πανμοζία ημο «μιζθμφκημξ μκυιαημξ» Φνζηακηέθα, ημ μπμίμ θεζημονβεί 

ζοκδδθςηζηά ημο παναηηήνα ηδξ δνςίδαξ, αθθά ηαζ πζμοιμνζζηζηά, ηαεχξ αθμνά ζηδκ 

πνςηυηοπδ ζφκεεζδ θέλεςκ. Σμο πνχημο ζοκεεηζημφ «θνίηδ», πμο ζδιαζζμθμβζηά 

παναπέιπεζ ζηδκ απμζηνμθή, ζηδ δοζανέζηεζα, αθθά ηαζ ζημ θυαμ ηαζ ημο 

ηαηαθδηηζημφ ιμνθήιαημξ «-έθα», πμο παναπέιπεζ ζοκεζνιζηά ζε υκμια βκςζηήξ 

                                                           
1202

 Οζημκμιίδμο, ., «Οφηε Καηζά Μάβζζζα μφηε Χναία Κμζιςιέκδ: Σμ Άθθμηε ηαζ ημ Σχνα 

ζηζξ Πνμζεββίζεζξ Γοκαζηείςκ Απεζημκίζεςκ ζημ Ξέκμ Παναιφεζ» ζημ Αοδίημξ, Δ., 1996, υ.π., ζ. 

342.      
1203

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Κμοκημφνδξ, Μ., (Δζη.), Φνζηακηέθα, Ζ Μάβζζζα πμο Μζζμφζε ηα 

Κάθακηα, Αεήκα: Καθέκηδξ, 1998. 
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ιάβζζζαξ ηδξ Disney, ηδξ «Κνμοέθα κηε Βζθ».
1204

 Ζ μπηζηή δζάζηαζδ ηςκ βναιιάηςκ 

ημο μκυιαημξ «Φνζηακηέθα», δζαιμνθχκεζ ηδ ιοζηδνζαηή οπυζηαζδ ημο ελςθμβζημφ 

αοημφ υκημξ, ηαεχξ ηα βνάιιαηα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ηαζ ςξ ζπήιαηα ιε ιοηενέξ, μλείεξ 

βςκίεξ πμο απμθήβμοκ ζε ηυζμ θεπηά άηνα, ζηακά κα δζαπενάζμοκ έκα ζηένεμ ―ζχια‖, 

υπςξ ημ ακενχπζκμ.
1205

 Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζπδιάηςκ δζαηνίκμκηαζ ζε 

ακηζηείιεκα ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ 

αλζμθμβμφκηαζ ηαζ πνμζθαιαάκμκηαζ απυ ηα ιζηνά παζδζά. 

Ζ ακαπανάζηαζδ ηδξ δνςίδαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ζοζπεηζγυιεκα ζφιαμθα-

ακηζηείιεκα ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο επζηνέπμοκ ημ ζοιπέναζια, υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ηδ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ. οβηεηνζιέκα, δ βαιρή ιφηδ, ημ ζημοπυλοθμ 

ηαζ ημ ιοηενυ ηαπέθμ είκαζ ιενζηά απυ ηα ζημζπεία αοηά, ηα μπμία θεζημονβμφκ ςξ 

μπηζημί οπαζκζβιμί ζημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ιάβζζζαξ. ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο 

ελχθοθθμο, ακαπανίζηακηαζ, επίζδξ, δίζημζ pickup, υπμο ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ 

ηςκ ελχθοθθχκ ημοξ απμηαθφπηεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιμοζζηά αημφζιαηα ηαθάκηςκ απυ 

δζαθμνεηζηά ιένδ ηδξ Δθθάδαξ. Ζ εέζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ δ μπμία απεζημκίγεηαζ κα 

ηάεεηαζ ακαπαοηζηά ζε ιζα πμθοενυκα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία ημο 

ζχιαηυξ ηδξ (παιυβεθμ ηαζ ημ έκα πένζ αημοιπάεζ ζημ πνυζςπμ) επζηνέπμοκ ημ 

ζοιπέναζια υηζ απμθαιαάκεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αηνυαζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ ζπέζδ 

πμο δζαιμνθχκεηαζ ακάιεζα ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ ημο ηίηθμο ηαζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ 

είκαζ ακηζθαηζηή, δζυηζ μ ηίηθμξ ιαξ εκδιενχκεζ υηζ δ Φνζηακηέθα ήηακ ιζα ιάβζζζα, πμο 

ιζζμφζε ηα ηάθακηα, εκχ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα θαίκεηαζ κα οπμζηάπηεζ ηδκ εζθζηνίκεζα 

ημο πνχημο.  

Γονίγμκηαξ ημ ζηθδνυ ελχθοθθμ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ 

ιε ιζα έηπθδλδ, ηαεχξ ζηδ δζζέθζδδ ηαπεηζανία, εζημκμβναθείηαζ δ ιάβζζζα δ 

Φνζηακηέθα, ζε πμζηίθςκ εζδχκ πυγεξ, εκ ιέζς πνζζημοβεκκζάηζηςκ ηνζβχκςκ. Χζηυζμ, δ 

έηπθδλδ αθμνά ζηδκ ακηίθαζδ πμο εκημπίγεηαζ ακάιεζα ζηδ βθοηενή απυδμζδ ηδξ 

δνςίδαξ ζημ ελχθοθθμ ηαζ ηδ ιμπεδνία ημο αθέιιαημξ ηδξ ζημ οπυ ζογήηδζδ ζδιείμ. Ζ 

ηεπκζηή αοηή εέηεζ ζε απυζηαζδ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

                                                           
1204

  Ζ «Κνμοέθα» είκαζ δ πνςηαβςκίζηνζα ημο ιοεζζημνήιαημξ ηδξ Smith, D., The Hundred and 

one Dalmatians, United Kingdom: Heinemann, 1956. Σμ αζαθίμ δζαζηεοάζηδηε ζε παζδζηή ηαζκία 

ηδξ Disney ηαζ ακέαδηε ζηδ ιεβάθδ μευκδ βζα πνχηδ θμνά ημ 1961, οπυ ημκ ηίηθμ 101 ηοθζά 

ηδξ Γαθιαηίαξ. Ζ Cruella de vil (θμβμπαίβκζμ ιε ημ devil), είκαζ ιζα βοκαίηα ιε οπενθοζζηέξ 

ζηακυηδηεξ δ μπμία πνδζζιμπμζεί ηζξ δοκάιεζξ ηδξ πνμηεζιέκμο κα απαβάβεζ ηαζ κα ζημηχζεζ ηα 

ζηοθάηζα, ιε απχηενμ ζημπυ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ δένια ημοξ ηαζ κα ημ ηάκεζ βμφκα ζε 

ζηακμπμίδζδ ηδξ οπένιεηνδξ βοκαζηείαξ θζθανέζηεζάξ ηδξ.  
1205

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.1). 1, ζ. 619.  
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ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ, δζυηζ αάθθεηαζ δ ηθαζζζηή απεζηυκζζδ ηδξ ιάβζζζαξ 

ιυκμ ιε ηα ακαβκςνίζζια ζφιαμθα ζημοπυλοθμ, νααδί, ηαπέθμ. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ 

αοηήξ ζοκίζηαηαζ ζηζξ οπενιεβέεμοξ ςημαζπίδεξ ζηα αοηζά ηδξ ιάβζζζαξ, δείπκμκηαξ 

ηαε‘ οπεναμθή ηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα απμιμκχζεζ ακεπζεφιδημοξ ήπμοξ. Οζ ςημαζπίδεξ 

ηαεχξ απμηεθμφκ έκα ζφβπνμκμ ιέζμ πνμζηαζίαξ απυ ηδκ δπμνφπακζδ πμο 

δζεοημθφκμοκ ημκ φπκμ, δ πνήζδ ημοξ απυ ιζα ιάβζζζα δζαηανάζζεζ ηδ κυνια 

πνμηαθχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ. Απυ ηζξ παναπάκς ηεπκζηέξ εειεθζχκεηαζ δ 

ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ηεκηνζηήξ δνςίδαξ, ιε άιεζμοξ 

παναηηδνζζιμφξ απυ ημκ αθδβδηή πμο θεζημονβμφκ απμηαθοπηζηά βζα ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ηδξ. «Ήηακ ηάπμηε ιζα ιάβζζζα πμο ηδ θέβακε Φνζηακηέθα Εανγμοέθα 

αθιμκέθα ηνοθκίκδ».
1206

 Πνυηεζηαζ βζα μκμιαημπμζία δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

πνςηυηοπδ ζφκεεζδ ή ηαζ άθμβδ πνήζδ (Εανγμοέθα) θέλεςκ ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία 

κέςκ, πμο πνμηαθμφκ ηςιζημφξ ζοκεζνιμφξ. Ζ ηεθεοηαία θέλδ δε, δ ―ηνοθκίκδ,‖ ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, πνμένπεηαζ απυ ηδκ ζφιπηολδ δφμ οπανπυκηςκ θέλεςκ, 

πανυιμζςκ ιεηαλφ ημοξ: ―ζηνοθκυξ‖ ηαζ ―ζηνοπκίκδ,‖ βζα κα παναβάβμοκ ηδ θέλδ 

―ζηνοθκίκδ,‖ δ μπμία έπεζ ζοιπαναδδθχζεζξ εακάζζιδξ ηαηίαξ. Αημθμφεςξ, ζοκεπίγεηαζ 

δ απμηάθορδ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα ιε ανκδηζηά ηθζιαημφιεκμοξ επζεεηζημφξ 

πνμζδζμνζζιμφξ, ιε ζημπυ ημκ ημκζζιυ ημο ηαημφ ηδξ παναηηήνα. «Ζ Φνζηακηέθα ήηακ 

ηαηζά. Πμθφ ηαηζά. Πάνα πμθφ ηαηζά».
1207

 Ζ οπεναμθή ηςκ πενζβναθυιεκςκ 

παναηηδνζζηζηχκ, δδιζμονβεί πνμζδμηίεξ βζα ηδκ αθήβδζδ ηνμιενά απμηνυπαζςκ 

πνάλεςκ, αθθά δ ζοκέπεζα θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα αθμφ δε ανίζηεζ ηδκ 

ακαιεκυιεκδ ελέθζλδ, δζυηζ «Αηυιδ ηαζ ηζξ θέλεζξ πμο είπακε ηζξ ζοθθααέξ “ηαθά” ηαζ 

αοηέξ ηζξ ιζζμφζε», δδιζμονβχκηαξ κέεξ ιε έκα ηνυπμ πμο εοιίγεζ ηα ‗ημναηίζηζηα‘. «Γζα 

κα ηαηαθάαεηε δεκ έηνςβε πμηέ ηαθαιανάηζα. Έηνςβε ηαηαιανάηζα…Γεκ είπε ηαθάεζα 

μφηε ιπμοηαθάηζα. Δίπε ηαηάεζα ηαζ ιπμοηαηάηζα…Καζ δεκ πήβαζκε πμηέ βζα εηδνμιή ζηα 

Καθάανοηα πήβαζκε ηάεε πνυκμ ζηα Καηάανοηα…Καζ δεκ πυνεοε πμηέ ηαθαιαηζακυ πυνεοε 

ιυκμ ηαηαιαηζακυ…Καζ δεκ έπζκε πμηέ ηδκ πμνημηαθάδα ηδξ ιε ηαθαιάηζ….Έπζκε πάκηα 

ηδκ πμνημηαηάδα ηδξ ιε ηαηαιάηζ».
1208

 Πνυηεζηαζ βζα θμβμπαίβκζα ζε θςκμθμβζηυ ηαζ 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ακηζηαεζζηχκηαξ ημ πνχημ ζοκεεηζηυ ηδξ 

                                                           
1206

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ, 

Σνζαζγάξ, Δ., 1998, υ.π., ζ. 1. 
1207

 .π. 
1208

 .π., ζζ. 3-4 
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θέλδξ ―ηαθαιανάηζα‖ (―ηαθα-―) ιε ημ ακηχκοιμ ημο ―ηαηα-‖. Σμ πζμοιμνζζηζηυ 

απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ δδιζμονβία ηςκ κέςκ θέλεςκ απμζημπεί κα ζαηζνίζεζ 

ημ ζηενευηοπμ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ επζηείκεζ ημ θεηηζηυ πζμφιμν, 

ηαεχξ παναηδνείηαζ ζηα παναπάκς πςνία δ ζοκμδεία ζοβηεηνζιέκςκ εζηυκςκ πμο 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηα πενζβναθυιεκα ακηζηείιεκα ή εκένβεζεξ ημο ηεζιέκμο, 

δδιζμονβχκηαξ ηαηαζηάζεζξ ακμζηείςζδξ ζφιθςκα ηδκ ελακηζηεζιεκμπμίδζδ ηδξ 

βθχζζαξ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. Πανααζάγμκηαξ ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ 

επζθμβήξ, δδιζμονβείηαζ έκα παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ, πμο 

ζοκοθαίκεηαζ ςξ μπηζημ-θεηηζηυ-παίβκζμ, δζυηζ εκχ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ εηθνάγεηαζ 

ιεηαθμνζηχξ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα οπεν-ηονζμθεηηεί, εζημκμβναθχκηαξ ―ηαηαιανάηζα‖, 

―ηαηάεζα‖ ηαζ ―ιπμοηαηάηζα‖, αθθά ηαζ ημ πμνυ ημκ ―ηαηαιαηζακυ‖. 

Ζ ―ηαηία‖ ηδξ ιάβζζζαξ Φνζηακηέθαξ αλζμθμβείηαζ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ημ πθαίζζμ 

πμο δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ αθήβδζδξ. οζπεηίγμκηαξ, υιςξ, ηζξ 

παναπάκς πθδνμθμνίεξ ιε ηζξ νεαθζζηζηέξ ζοκεήηεξ, ακαδφεηαζ αζοιααηυηδηα 

δδιζμονβχκηαξ πζμφιμν ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ. οβηεηνζιέκα, δ Φνζηακηέθα ήηακ 

ηυζμ ―ηαηζά‖ πμο, «…δεκ ηδξ ανέζακε ηαευθμο ηα παναιφεζα ιε ηαθυ ηέθμξ. Σδξ ανέζακε 

ηα παναιφεζα ιυκμ ιε ηαηυ ηέθμξ. Έηθεαε απυ ηα παζδζά ηα αζαθία ιε ηαθυ ηέθμξ, έημαε 

ηδκ ηεθεοηαία ζεθίδα ηαζ ζηδ εέζδ ηδξ έααγε έκα ηαηυ ηέθμξ. Γδθαδή, έημαε ηδ ζεθίδα πμο 

έθεβε “ηαζ γήζακ αοημί ηαθά” ηαζ ζηδ εέζδ ηδξ έααγε ιζα ζεθίδα πμο έθεβε “ηαζ γήζακ 

αοημί ηαηά ηζ ειείξ πεζνυηενα”».
1209

 Με ηδκ παναπάκς ηεπκζηή μ ζοββναθέαξ απμζημπεί 

κα πανςδήζεζ ηδ ζφιααζδ ηθεζζίιαημξ ηςκ ζζημνζχκ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ηδκ ηνζηζηή 

αλζμθυβδζδ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ημ πναβιαηζηά αζζζυδμλμ ηέθμξ ηςκ 

παναιοεζχκ. 

«Αθθά πζμ πμθφ απ‟ υθα δ ιάβζζζα Φνζηακηέθα ιζζμφζε ηα ηάθακηα […] Ήεεθε κα 

αημφεζ ιυκμ ηάηακηα».
1210

 ημ ζδιείμ αοηυ δ ελζζηυνδζδ ηςκ βεβμκυηςκ εζζένπεηαζ ζημκ 

βναιιζηυ πνυκμ ηδξ αθήβδζδξ, πνμζδζμνίγμκηάξ ημκ ζηδκ παναιμκή ηδξ Πνςημπνμκζάξ, 

υηακ ηα παζδζά ράθθμοκ ηα ηάθακηα. «ηαζιυξ ζηαζιέκα ζημοπζδμζημοπζδέκζα 

ζημοπζδυπαζδα».
1211

 ηδκ πνυηαζδ αοηή ζδιεζχκεηαζ πανήπδζδ ημο ζίβια, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηδξ ζοθθααήξ ―ζηα-‖ ηαζ ―ζημο-,‖ εκχ πανάθθδθα δδιζμονβμφκηαζ 

ηαζκμφνζεξ θέλεζξ, υπςξ ―ζημοπζδυπαζδα‖. Σμ ζφκμθμ ηδξ πνυηαζδξ ιμζάγεζ ιε 
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βθςζζμδέηδ ιεηαηνέπμκηαξ ημ ιήκοια πμο ηομθμνεί δ πνυηαζδ ζε πζμοιμνζζηζηυ 

ελαζηίαξ ηδξ απνυζιεκδξ ηαζ αζφιααηδξ πνήζδξ ηςκ θέλεςκ. 

ηδ ζοκέπεζα δ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ ηάκεζ πνήζδ ηςκ οπενθοζζηχκ ηδξ δοκάιεςκ 

ηαζ ιεηαιμνθχκεζ ηα παζδάηζα ζε δζάθμνα γχα, ζε ααηναπάηζα, ζε βάηεξ, ζε ηαηζζηάηζα, 

ζε παπάηζα, ζε αβεθάδεξ ηαζ ηέθμξ ζε βασδμονάηζα. Οζ ηθζιαημφιεκεξ ιεηαιμνθχζεζξ 

πνμηαθμφκ ηδ βεθμζμπμίδζδ ηδξ ιάβζζζαξ ηαζ υπζ ηυζμ ελαζηίαξ ημο ακεπζεφιδημο 

απμηεθέζιαημξ υζμ ελαζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ ηα ιεηαιμνθςιέκα παζδάηζα ζοκεπίγμοκ 

κα ράθθμοκ ηα ηάθακηα ζφιθςκα ιε ημοξ θοζζημφξ ήπμοξ (θχκδια) πμο πανάβμοκ ηα 

ζοβηεηνζιέκα γχα. «Ανπζιδκζάλ ηζ Ανπζπνμκζάλ ρζθή ιμο δέκηνμ ημοάλ ημοάλ ημοάλ». 

«Ανπζιδκζάν ηζ Ανπζπνμκζάν ρζθή ιμο δέκηνμ κζαν κζαν κζαν» . «Ανπζιπειπέ ηζ ανπζιπειπέ 

ρζθή ιμο δέκηνμ ιπε ιπε ιπεεεεε». «Ανπζπζπί ανπζπαπά ρζθή ιμο δέκηνμ πάπαπαπα». 

Ανπζιμοιμο ηζ ανπίιμοιμφ ρδθή ιμο δέκηνμ ιμο-ιμο ιμομομομ». «Ανπζβηαβηαν ηζ 

ανπζβηαβηαν ρδθή ιμο δέκηνμ βηανβηααν».
1212

 Ζ ακηζζημίπζζδ ηδξ θςκμθμβζηήξ εηθμνάξ 

ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ήπςκ ζηδ βναπηή βθχζζα πνμηαθεί έκα είδμξ βθςζζζηήξ 

ακμζηείςζδξ ζοκεπζθένμκηαξ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια, εκχ δζαηδνείηαζ μ νοειυξ ηςκ 

ηαθάκηςκ ηδξ Πνςημπνμκζάξ. ε ιμνθμθμβζηυ ηαζ ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, βίκεηαζ πνήζδ 

ηαηαθδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ, ηα μπμία ―βεκκμφκ‖ κέα κμήιαηα, ζε έκα βεκζηυηενμ πθαίζζμ 

μκμιαημπμζδηζηήξ ζδιαζζμδυηδζδξ πμο αθμνά ζε ααηναπάηζα, βαηάηζα, παπάηζα ηαζ 

μφης ηαεελήξ.  

Σεθζηά δ ιάβζζζα επζηοβπάκεζ ημ ζηυπμ ηδξ ηθέαμκηαξ ηζξ θςκέξ ηςκ παζδζχκ. ηδ 

ζοκέπεζα μζ ήνςεξ ακαθαιαάκμοκ δνάζδ ιε ζημπυ κα «…ανμφκε ηα ιπαθυκζα ιε ηζξ 

ηθειιέκεξ ημοξ θςκέξ».
1213

 Ζ πενζδζάααζδ ηςκ δνχςκ ζημ ηάζηνμ ηδξ ιάβζζζαξ ηαζ δ 

οπένααζδ ηςκ ειπμδίςκ πμο ειθακίγμκηαζ χζηε κα θηάζμοκ ζημ ζηυπμ ημοξ, θεζημονβεί 

πζμοιμνζζηζηά ζφιθςκα ιε ηζξ βθςζζζηέξ εηηνμπέξ πμο μζηεζμπμζείηαζ ημ θεηηζηυ 

ηείιεκμ, αθθά ηονίςξ δ ζφθθδρδ ιζαξ ζεζνάξ πανάθμβςκ ακηζηεζιέκςκ πμο δζαεέηεζ 

ζηδκ ηαημπή ηδξ δ ιάβζζζα, ηα μπμία πενζβνάθμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ 

βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ ηδξ ―ηαηζάξ‖ ιάβζζζαξ. Γζα πανάδεζβια, ημ ηναπεγμιάκηζθυ ηδξ 

είκαζ θηζαβιέκμ απυ πακί ηαονμιάπμο ηαζ ημ νμθυζ ηδξ ακηί βζα ημφημ έπεζ ιζα κοπηενίδα, 

πμο ηάεε δχδεηα θεπηά αβαίκεζ, βζα κα ζδιάκεζ ιεζάκοπηα, ηνχεζ κοπηενμοδυζμοπα ηαζ 

ζπαββέηζ απυ νμγ μονέξ ανμοναίςκ. Δπίζδξ, βειίγεζ ηδ ιπακζένα ηδξ ιε κενυ απυ αμφνημ 
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ηαζ κενυθζδα, βζα κα ανμιίγεηαζ ηαζ θοζζηά δε δζαεέηεζ είδδ ηαθθςπζζιμφ αθθά ―ηαηυ‖-

πζζιμφ, ζοβηεηνζιέκα, «ιπμοηαηάηζα ιε ηαηοκηζηά ιάβζζζαξ».
1214

  

Ζ βθχζζα πενζβναθήξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ ζοιαυθςκ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ελςθμβζημφ υκημξ, ζηζαβναθμφκ 

ημ πζμοιμνζζηζηυ πμνηναίημ ηδξ δνςίδαξ ηαζ ζοκεπζθένμοκ ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ 

αβνζυηδηαξ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ. ημ θεηηζηυ ηείιεκμ ζδιεζχκμοκ, επίζδξ, ηδκ ειθάκζζή 

ημοξ οπενιεζζηά ζπυθζα ιε ηδ ιμνθή οπμζδιεζχζεςκ, ηα μπμία  απμηεθμφκ ιζα ιμνθή 

αιθζζαήηδζδξ ηδξ βναιιζηήξ ακάβκςζδξ, αθμφ θεζημονβμφκ ςξ εκενβέξ πενζμπέξ, πμο 

μδδβμφκ ζε ακαβκςζηζηέξ παναηάιρεζξ.
1215

 

Σα ιζηνά παζδζά ηαημνεχκμοκ ηαζ θηάκμοκ ζημ ζηυπμ ημοξ, πμο είκαζ ημ δςιάηζμ ηδξ 

ιάβζζζαξ, υπμο ανίζημκηαζ ηα ιπαθυκζα ιε ηζξ ηθειιέκεξ θςκέξ. Απυ ηδ θαζανία υιςξ 

λοπκάεζ δ ιάβζζζα ηαζ ελμνβζζιέκδ ηα νςηάεζ ηζ εέθμοκ, «Θέθμοιε κα ζμο ηα ράθθμοιε. 

Σζ κα ιμο ράθεηε, δδθαδή; Σα ηάθακηα».
1216

 ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, βίκεηαζ θμβμπαίβκζμ ιε ηδ δζηηή ζδιαζία ηδξ θνάζδξ ―κα ζμο ηα 

ράθθμοιε.‖ Ζ πνχηδ ζδιαζία, δ ηονζμθεηηζηή, αθμνά ζηα ηάθακηα, εκχ δ δεφηενδ, δ 

ιεηαθμνζηή, αθμνά ζηδκ επίπθδλδ, ζημ ιάθςια. Σμ πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

ακαβκχνζζδ ηδξ δζηηήξ ζδιαζίαξ εκ ιένεζ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ απάκηδζδ (―Σα ηάθακηα‖), δ 

μπμία ένπεηαζ κα δζαρεφζεζ ηδ ιεηαθμνζηή ενιδκεία, πνμαάθθμκηαξ ζε πνχημ πθάκμ ηδκ 

ηονζμθεηηζηή ζδιαζία ηδξ θνάζδξ. 

ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ ηα παζδζά ηδκ ελακαβηάγμοκ κα αημφεζ ζοκεπχξ ηάθακηα. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ απμηεθεί ηαζ ημ ζδιείμ εηηίκδζδξ ηδξ ιεηαζηνμθήξ ηδξ. Αοηυ 

δδθχκεηαζ ιε νήιαηα ημπμεεηδιέκα ιε πνμκζηή ζεζνά ςξ ελήξ: «νέηαλε, έζημολε, 

ηζίνζλε, λίκζζε (ηα ιμφηνα ηδξ), ηθαρμφνζζε, είπε παναηαθεηά, βηνίκζαλε». Βνίγεζ ηα 

παζδζά ζοκέπεζα, αθθά ηαεχξ βίκεηαζ δπζυηενδ, απμηθζιαηχκεζ ηαζ ηζξ ανζζζέξ ηδξ: 

«ζηαζιέκα ζημοπζδμζημοπζδέκζα ζημοπζδυπαζδα, ζημοπζδμζημοπζδέκζα ζημοπζδυπαζδα, 

ζημοπζδέκζα ζημοπζδυπαζδα, ζημοπζδάηζα, ζημοπζδμφθζηά ιμο ζημοπζδάηζα». 

Υνεζάζηδηε κα ηδξ ηναβμοδμφκ έκα μθυηθδνμ ανάδο βζα κα πεηφπμοκ ηδ ιεηαζηνμθή 

ηδξ. Με ηδκ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα ιεηαζηνέρεζ ημκ ηαηυ παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ -

εκχ έπεζ ήδδ επέθεεζ δ ηάεανζδ, αθμφ ηα παζδζά έπμοκ πάνεζ πίζς ηζξ ηθειιέκεξ ημοξ 

θςκέξ- επζηοβπάκεηαζ δ απμηαηάζηαζδ ηαζ δ έκηαλδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο ιέζα 
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απυ ηδκ άνζδ ηδξ πμθςηζηήξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζε ηαθμφξ ηαζ ηαημφξ, ζε ήνςεξ ηαζ 

ακηζ-ήνςεξ. 

 

        

6.1.2 Σξηβηδάο, Δ., Φνπθήρηξα, ε Μάγηζζα κε ηελ Ηιεθηξηθή θνύπα, (1998) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Φμοθήπηνα δ Μάβζζζα ιε ηδκ 

Ζθεηηνζηή ημφπa,
1217

 μ ηίηθμξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ πνμσδεάγμοκ ημκ 

ακαβκχζηδ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ, ζε ζπέζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ υκμια ηδξ ιάβζζζαξ ημ μπμίμ ειπενζέπεηαζ ζημκ ηίηθμ, απμηεθεί, 

ιαγί ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελςθφθθμο, έκα πνχημ επίπεδμ ελμζηείςζδξ ιαγί ηδξ ηαζ 

έκα πεδίμ ακαβκχνζζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια ημ 

υκμια ηδξ ιάβζζζαξ ―Φμοθήπηνα‖ ζοκδέεηαζ ιε έκα βκχνζζιά ηδξ, ηδκ ζδζυηδηά ηδξ κα 

δζαεέηεζ βζα πνήζδ ακηί βζα έκα λεπεναζιέκμ ζημοπυλοθμ ιζα ηεπκμθμβζηά ελεθζβιέκδ 

δθεηηνζηή ζημφπα. Ζ μκμιαημπμζία ηδξ θέλδξ ―Φμοθήπηνα‖, πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια 

ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο ζοιθονιμφ, υπμο ημ πνχημ ζοκεεηζηυ ―Φμο-‖ παναπέιπεζ 

ζημκ ήπμ ηδξ δθεηηνζηήξ ζημφπαξ, εκχ ημ δεφηενμ -ζε επίπεδμ ιμνθμθμβζηυ- απμηεθείηαζ 

απυ ημ ηαηαθδηηζηυ ιυνθδια ―-ήπηνα,‖ δδθςηζηυ βέκμοξ, αθθά ηαζ πνμενπυιεκμ απυ ηδ 

θέλδ ―νμοθήπηνα.‖ Με άθθα θυβζα ημ υκμια ηδξ ιάβζζζαξ ημο παναιοεζμφ θεζημονβεί 

ζοκδδθςηζηά ή ιεηςκοιζηά ηδξ ιεευδμο ηδξ, κα ―νμοθά‖ ηα πάκηα ζημ δζάαα ηδξ. Απυ ηα 

παναηεζιεκζηά ζδιεία ημο αζαθίμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ζφβπνμκδ 

ιάβζζζα, εκχ δ δθεηηνζηή ζημφπα απμηεθεί ηδκ εζδμπμζυ δζαθμνά ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

απυ ηδκ ανπέβμκδ πνυβμκή ηδξ.
1218

 Ζ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ απυ ηδκ ακηίθαζδ 

ακάιεζα ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ ηςνζκέξ ηαηαζηάζεζξ, θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ηαζ 

εειεθζχκεζ ηδκ ακαηνμπή ημο ηαημφ ηδξ ζηενευηοπμο.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ άιεζδ πανμοζίαζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ, δ μπμία 

πενζβνάθεηαζ απυ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ κα ηαααθάεζ ηδ ζημφπα ηδξ ηαζ κα νμοθάεζ 

πανάθμβεξ πμζυηδηεξ ακηζηεζιέκςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ νεαθζζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ 

δθεηηνζηήξ ζημφπαξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ εζημκμβναθζηή απυδμζδ ηδξ δνςίδαξ, δ 

μπμία θαίκεηαζ κα δζαηδνεί ανηεηά απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ 

πμο ζηενεμηοπζηά έπμοκ ζοκδεεεί ιαγί ηδξ. οβηεηνζιέκα, απεζημκίγεηαζ ιε ιεβάθδ ηαζ 

                                                           
1217

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Βενμφηζμο, Κ., (Δζη.), Φμοθήπηνα δ Μάβζζζα ιε ηδκ Ζθεηηνζηή ημφπa, 

Αεήκα: Καθέκηδξ, 1998.   
1218

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.2). 1, ζ. 619. 



349 

 

βαιρή ιφηδ ζηδκ άηνδ ηδξ μπμίαξ εκημπίγεηαζ ιζα ηενάζηζα ηνεαημεθζά ιε ηνίπεξ. Έπεζ 

ιεβάθα ηαζ ιοηενά κφπζα, ιαηνζά ηαηζανά ιαθθζά ηαζ θμνάεζ έκα ιαφνμ ιακδφα ιε 

πμζηίθςκ εζδχκ ιπαθχιαηα. Σμ ηςιζηυ ηδξ ελςηενζηήξ ηδξ ειθάκζζδξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο ακαβκςνίζζιμο ηαπέθμο ιε έκα ζφβπνμκμ πνμζηαηεοηζηυ ηνάκμξ 

ιδπακήξ. 

Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ πμο επζθέβεζ κα πενζβνάρεζ ηδ δνάζδ ηδξ 

Φμοθήπηναξ, ζηζαβναθεί ημ πμνηναίημ ιζαξ άπθδζηδξ βοκαίηαξ πμο ελαθακίγεζ έιαζα 

υκηα ηαζ άροπα ακηζηείιεκα είηε βζα κα δζαζηεδάζεζ είηε βζα κα ζηακμπμζήζεζ ηδ 

θζθανέζηεζά ηδξ. Γζα πανάδεζβια, νμφθδλε υθεξ ηζξ πεηαθμφδεξ ιε ζημπυ κα θηζάλεζ απυ 

ημ πκμφδζ ημοξ ζηζέξ βζα κα ιαηζβζάνεζ ηα αθέθανά ηδξ.
1219

                 

Έηπθδλδ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ έκα ελςθμβζηυ πνυζςπμ, υπςξ αοηυ ηδξ ιάβζζζαξ, 

ιπμνεί κα δζαεέηεζ πνμαθήιαηα μνάζεςξ ακάθμβα ηςκ ακενχπςκ. φιθςκα ιε ημ 

ηείιεκμ, «Έημρε ηαπφηδηα, πάηδζε ημ ηυηηζκμ ημοιπί ηαζ αννννμι! νμφθδλε υθεξ ηζξ 

πεηαθμφδεξ, εηηυξ απυ ηνεζξ, πμο δεκ ηζξ πνυζελε, επεζδή είπε ιοςπία».
1220

 Πενζπαζπηζηή 

αθθά ηαζ εηπαζδεοηζηή απμδεζηκφεηαζ δ πνήζδ ηςκ ανζειχκ, μζ μπμίμζ ειθακίγμκηαζ ζημ 

ηείιεκμ ιε δζαθμνεηζηυ πνχια βναιιαημζεζνάξ ιε ζημπυ κα επζζφνμοκ ηδκ πνμζμπή ημο 

εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ-εεαηή ηαζ κα πνμαεί ζηδκ ηαηάθθδθδ πνάλδ ζοζπεηζζιμφ ηςκ 

ανζειχκ ιε ηα ακηζηείιεκα πμο εζημκμβναθμφκηαζ ηάεε θμνά. 

Ζ πνςηαβςκίζηνζα ηδξ ζζημνίαξ, δ Μονηχ, ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ μζημθμβζηή 

ηαηαζηνμθή πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ ιάβζζζα ηαζ απμθαζίγεζ κα δνάζεζ ιε ζημπυ κα 

απεθεοεενχζεζ ημοξ θίθμοξ ηδξ ηαζ ηα γςάηζα πμο δ Φμοθήπηνα είπε νμοθήλεζ ιε ηδκ 

δθεηηνζηή ηδξ ζημφπα. Σμ ημνζηζάηζ ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ αοηή, εα πνέπεζ κα δζαζπίζεζ 

ημ θυθμ ιε ηζξ ιαφνεξ παπανμφκεξ, εηεί «….Πάηδζα υιςξ ιζα ιαφνδ παπανμφκα ηαζ ιμο 

έθοβε ημ «ζηζ» ηζ απυ ημνζηζάηζ έβζκα ημνάηζ! Πνυηεζηαζ βζα θμβμπαίβκζμ ακάιεζα ζηζξ 

θέλεζξ ―ημνζηζάηζ‖ ηαζ ―ημνάηζ‖. Σμ ηςιζηυ, ςζηυζμ, εκημπίγεηαζ ζηζξ δμηζιαζίεξ πμο 

οπμαάθθεηαζ δ πνςηαβςκίζηνζα πνμηεζιέκμο κα θοεμφκ ηα ιάβζα. Έπνεπε, κα πασδέρεζ 

πέκηε ηφηκμοξ, κα πμηίζεζ έλζ βανδέκζεξ, κα ζηανθαθχζεζ ζε εθηά θεφηεξ, κα θζθήζεζ 

μπηχ πζμκάκενςπμοξ ηαζ μφης ηαεελήξ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή θένεζ δζηηή θεζημονβία, 

αθεκυξ ζαηζνίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιαβείαξ ηαζ ηςκ ιεηαιμνθχζεςκ αθεηένμο εκέπεζ 

εηπαζδεοηζηή ζηυπεοζδ, ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα απανζειήζεζ ηαζ κα ηαοηίζεζ 

ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ανζειμφξ ιε ιζα ζοθθμβή μναηχκ ακηζηεζιέκςκ. 

                                                           
1219

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ, 

Σνζαζγάξ, Δ., 1998, υ.π., ζ. 5 
1220

  .π.  
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Σεθζηά, δ ιζηνή δνςίδα θένκεζ ζε πέναξ ηζξ δμηζιαζίεξ απυ ηζξ μπμίεξ θφκμκηαζ ηα 

ιάβζα ηαζ επακένπεηαζ ζηδκ ανπζηή ηδξ ηαηάζηαζδ. Με ηδ αμήεεζα εκυξ πμδδθάημο αοηή 

ηδ θμνά, πνμηεζιέκμο κα ιδκ λακαπαηήζεζ άθθδ παπανμφκα ηαζ ζφιθςκα ιε ηα 

μζημθμβζηά εκδζαθένμκηα πμο εββνάθμκηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ ηδξ αθήβδζδξ ζπεφδεζ κα 

ζχζεζ ημοξ θίθμοξ ηδξ. Απυ ημ ζδιείμ ηδξ αθήβδζδξ υπμο δ Μονηχ ηαααθάεζ ηδ ζημφπα 

ηαζ ακαθαιαάκεζ δνάζδ απμηαηάζηαζδξ ηδξ θφζδξ, μ αθδβδηήξ απεοεφκεηαζ ιε άιεζεξ 

πνμζθςκήζεζξ ζημ πνυζςπμ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ-εεαηή. Χζηυζμ, ζηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ηνίκμοιε υηζ μ ζηυπμξ δεκ είκαζ εηπαζδεοηζηυξ αθθά 

αθδβδιαηζηυξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανςδζαηή ηεπκζηή ιεηαιοεμπθαζίαξ, κα επζζφνεζ ηδκ 

πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ηδξ πθμηήξ. Καη‘ 

επέηηαζδ δ αθήβδζδ επζδέπεηαζ δζηηήξ ακάβκςζδξ ζφιθςκα ιε ηα οπμηεζιεκζηά 

ηνζηήνζα ημο εηάζημηε πναβιαηζημφ ακαβκχζηδ πμο ηαθείηαζ κα ειπθαηεί. Απυ ηδ ιία μ 

ακαβκχζηδξ, εα πνμαθδιαηζζηεί ηαζ εα ακηζθδθεεί υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ιοεμπθαζηζηή 

ηαηαζηεοή ηαζ εα ηθδεεί κα ζοζπεηίζεζ ημ πνυζςπμ ηδξ ιάβζζζαξ ιε ηζξ νεαθζζηζηέξ 

ζοκεήηεξ. Απυ ηδκ άθθδ, εα απμθαφζεζ ημ παζπκίδζ ηςκ ζοιαάζεςκ ηαζ ημ πζμφιμν 

ακςηενυηδηαξ πμο αημθμοεεί, ζφιθςκα ιε ηα παεήιαηα ηδξ ιάβζζζαξ ηαζ εα επέθεεζ 

ηάεανζδ ιέζα απυ βέθζμ εηηυκςζδξ ηαζ ακαημφθζζδξ, ζοκεπζθένμκηαξ ηδκ 

απμιοεμπμίδζδ ημο θμαζημφ ενεείζιαημξ.  

Ζ Μονηχ θέεζ ζηδ ιάβζζζα υηζ, «Ακ δείλεζξ ηαθή δζαβςβή, ιπμνεί κα ζ‟ εθεοεενχζς 

ζε πέκηε-έλζ πνυκζα». Χζηυζμ, δ εζημκμβνάθδζδ ανίζηεηαζ ζε εζνςκζηή ζπέζδ ιε ημ 

θεηηζηυ ηείιεκμ, δζυηζ ζε επίπεδμ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ ακαπανίζηαηαζ δ Μονηχ κα έπεζ 

ιεβαθχζεζ ηαζ δ ιάβζζζα κα ανίζηεηαζ αηυιδ ιέζα ζηδ ζημφπα.
1221

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

εζηυκα επζδέπεηαζ ελίζμο δζηηήξ ενιδκείαξ: Αθεκυξ δ ιάβζζζα δεκ οπέδεζλε ανηεηά ηαθή 

δζαβςβή αθεηένμο δ Μονηχ δεκ είπε πμηέ ζημπυ κα ηδκ απεθεοεενχζεζ. Ζ επζθμβή 

επαθίεηαζ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο πναβιαηζημφ ακαβκχζηδ.   
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.2). 2, ζ. 619. 
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6.1.3 Υαηδεδάθε, Σ., άληξα ε Άζρεκε Μάγηζζα, (1998) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ Συκζαξ Υαηγδδάηδ, άκηνα δ Άζπδιδ 

Μάβζζζα,
1222

 δ αθήβδζδ πναβιαηεφεηαζ ημ ζηενευηοπμ δίπηοπμ ηδξ ηαηίαξ ηαζ ηδξ 

αζπήιζαξ ηςκ ιαβζζζχκ.  

Ζ αθδβδιαηζηή πενζβναθή, υπςξ ηαζ δ εζημκμβναθζηή απυδμζδ ηδξ άκηναξ,
1223

 

ζηδνίγμοκ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ηδξ ελζζηυνδζδξ, ηαεχξ εέθμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ιάβζζζα κα πθδζζάγεζ ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά, ιε ηδ βκςζηή ηαηζά ιάβζζζα ηςκ 

θασηχκ παναιοεζχκ: «άζπδιδ» ηαζ «ηαηζά», ιε ηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ κα 

ζοκδέμκηαζ ιε επίαμοθεξ δζαεέζεζξ. Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ ημκίγεζ ιε έιθαζδ ημ δζπμθζηυ 

δίπηοπμ ηδξ «αζπήιζαξ» ςξ ζοκχκοιμ ηδξ «ηαηίαξ». «γμφζε ιζα ιάβζζζα άζπδιδ ηαζ 

ηαηζά. Ήηακ δδθαδή ηαηάζπδιδ. Μπμνεί κα ήηακ δ πζμ άζπδιδ ιάβζζζα ζημκ ηυζιμ, πμζμξ 

λένεζ; […] Δίπε ιζα ζμοαθενή ιφηδ, πεηαπηά δυκηζα, ιάηζα βμονθςηά, πνυζςπμ βειάημ 

ιπζιπίηζα. Καζ επζπθέμκ παζνυηακ αθάκηαζηα κα παζδεφεζ ημοξ ακενχπμοξ».
1224

 φιθςκα 

ιε ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ δ αθήβδζδ, μ ακαβκχζηδξ ακαιέκεζ ηδκ 

πενζβναθή ηνμιενχκ πνάλεςκ απυ ιένμοξ ηδξ ιάβζζζαξ. Χζηυζμ, δ ακαπάκηεπδ ελέθζλδ 

θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα, ηαεχξ ημ ηείιεκμ πενζβνάθεζ υηζ «Κάεε πνςί πμο λοπκμφζε 

έθεβε ηαθδιένα ζηδ ζημφπα ηδξ, ημζηαγυηακ ζημκ ηαενέθηδ ηαζ γμφιπαβε ηακέκα ζπονάηζ». 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ  παναπέιπεζ ζε ακενχπζκεξ 

ζοκήεεζεξ επζηοβπάκμκηαξ έηζζ ηδ βεθμζμπμίδζή ηδξ ιάβζζζαξ πμο δεκ ειθακίγεηαζ 

πακημδφκαιδ, αθθά πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ εθδαζηέξ ακηζδνάζεζξ αηιήξ ημο πνμζχπμο.  

Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αλζμπμζεί ηζξ ιαβζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ θεζημονβεί ελίζμο 

πζμοιμνζζηζηά, ηαεχξ υζα ακαθένμκηαζ παναπέιπμοκ ζε παζδζηή θάνζα. «Υαθμφζε ηα 

θακάνζα ζημοξ δνυιμοξ ηδξ πυθδξ, έηνοαε ηα βοαθζά απυ ηζξ βζαβζάδεξ πμο έπθεηακ, έπακε 

ηα ηεηνάδζα ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηάλδ, βανβαθμφζε ηα ιςνά ζηδ ιφηδ υηακ 

ημζιμφκηακ….».
1225

 Απυ ημ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν πμο ακαδφεηαζ εειεθζχκεηαζ δ 

ακαηνμπή ημο ηαημφ ηδξ ζηενευηοπμο, ηαεχξ βίκεηαζ δοζάνεζηδ ζημ ακενχπζκμ 

πενζαάθθμκ αθθά δεκ πνμηαθεί μνζαηή ιεηαιυνθςζδ ή εάκαημ.  

Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ, πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζοιπενζθένεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ηχδζηεξ ηαζ ηζξ ζοιαάζεζξ ημο 

                                                           
1222

 Υαηγδδάηδ, Σ., (Κείι.), Ακδνζηυπμοθμξ, Ν., (Δζη.), άκηνα δ Άζπδιδ Μάβζζζα, Αεήκα: 

Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1998. 
1223

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.3). 1, ζ. 619. 
1224

 Υςνίξ ανίειδζδ ημο αζαθίμο. Υαηγδδάηδ, Σ., 1998, υ.π., ζ. 2.  
1225

 .π.  
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δζημφ ηδξ ηνυπμο γςήξ. Ζ άκηνα «είπε απμθμζηήζεζ ιε άνζζηα απυ ηδ πμθή Μαβζηήξ 

Σέπκδξ: “Σμ Γνήβμνμ ημοπυλοθμ”».
1226

 Πνυηεζηαζ βζα πζμφιμν ζε πναβιαημθμβζηυ 

επίπεδμ, ηαεχξ βίκεηαζ πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ηδξ πανάεεζδξ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηζξ 

ζπμοδέξ ηάπμζμο πνμζχπμο. ημ ζδιείμ αοηυ, ακηί κα έπεζ ζπμοδάζεζ ζε ηάπμζμ βκςζηυ 

πακεπζζηήιζμ, πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ απμθμζηήζεζ απυ ηδ πμθή Μαβζηήξ Σέπκδξ, ηαζ εκ 

πνμηεζιέκς ιε ημ υκμια ―Σμ Γνήβμνμ ημοπυλοθμ.‖ Ζ οπενθοζζηή ζηακυηδηα ηςκ 

ιαβζζζχκ κα δζαεέημοκ ζηδ πνήζδ ημοξ ιαβζηά ζημοπυλοθα ηαζ κα ιεηαθένμκηαζ απυ ημ 

έκα ιένμξ ζημ άθθμ, απμηεθεί ιζα δεδμιέκδ βκχζδ. Απυ ημ παναπάκς, οπμδδθχκεηαζ δ 

ιαβζηή δεζκυηδηα ηδξ ιάβζζζαξ άκηναξ. Πανυθμ πμο είπε απμθμζηήζεζ ιε άνζζηα, ηα 

ιάβζα δεκ έπζακακ ζημκ εαοηυ ηδξ: «Α, ζημ ηαθυ. Συζα δίδαηηνα, ηυζα πνυκζα ζηα ενακία 

παιέκα. Θα ηάκς πανάπμκα ζημκ οπεφεοκμ ηδξ πμθήξ, ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ».
1227

 Σμ 

πζμφιμν εκημπίγεηαζ ηυζμ ζε πναβιαημθμβζηυ υζμ ηαζ ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ηαεχξ 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ.  

Ζ ιάβζζζα οπμζηαζζμπμζεί ημ ιεζμκμηζηυ «Άθθμ», ηαεχξ οθίζηαηαζ πενζεςνζμπμίδζδ 

ηαζ απμηθεζζιυ απυ ηδκ ημζκςκία ηςκ ιαβζζζχκ, ελαζηίαξ ηδξ οπεναμθζηήξ ηδξ αζπήιζαξ. 

Σμ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ απυ ηζξ θάνζεξ πμο ζηανχκμοκ μζ οπυθμζπεξ 

ιάβζζζεξ ζε αάνμξ ηδξ πνμηαθεί ηδκ απμιοεμπμίδζδ ημο θμαζημφ ηδξ ενεείζιαημξ. Μζα 

ιένα έθααε έκα πενίενβμ βνάιια, «….Σδκ εκδιένςκακ πςξ ηδκ είπακ ακαηδνφλεζ υθεξ μζ 

άθθεξ ιάβζζζεξ ηδξ πχναξ ζακ ηδκ πζμ άζπδιδ ιάβζζζα ηδξ πνμκζάξ. Σδξ έζηεθκακ ιάθζζηα 

ηαποδνμιζηχξ ηαζ ημκ ηίηθμ ηαζ ημ ζηέιια ηδξ Μζξ Καηάζπδιδ Μάβζζζα».
1228

 

οζπεηίγμκηαξ ηδκ παναπάκς πθδνμθμνία ιε ηζξ ζοκήεεζξ πενζζηάζεζξ ηςκ ηαθθζζηείςκ 

ακαδφεηαζ ιζα αζοιααηυηδηα, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ απμκμιήξ 

ανααείςκ μιμνθζάξ.  

Ζ άκηνα βκςνίγεζ έκακ μνκζεμθυβμ, ημκ μπμίμ ηαζ ενςηεφεηαζ. Απυ ημ ζδιείμ αοηυ 

έπεηαζ δ ιεηαιυνθςζδ ηδξ δνςίδαξ, δ μπμία ελαζηίαξ ηδξ αβάπδξ ηδξ απμαάθθεζ ημκ 

ηαηυ ηδξ εαοηυ ηαζ ιεηαπδδά απυ ηδ ιζα ζδζυηδηα ζηδκ άθθδ.  «Πςξ βίκεηαζ κα ι‟ 

αβαπάξ. Δίιαζ ηυζμ άζπδιδ. Κμίηαλέ ιε.» «Σζ ημοηή πμο είζαζ. Γεκ οπάνπμοκ άζπδιμζ 

άκενςπμζ ζημκ ηυζιμ. Τπάνπμοκ ιυκμ άκενςπμζ πμο δεκ είιαζηε ζηακμί κα δμφιε ηδκ 

μιμνθζά πμο ηνφαμοκ».
1229
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 .π, ζ. 3. 
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 .π., ζ. 6. 
1229
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Σμ ηέθμξ ηδξ αθήβδζδξ επζζθναβίγεζ ηδ ιεηάθθαλδ ηδξ άκηναξ, ηαεχξ 

απμηαθφπηεηαζ ιε πζμοιμνζζηζηέξ πενζβναθέξ μ ηαθμπνμαίνεημξ ηνυπμξ αλζμπμίδζδξ ηςκ 

ιαβζηχκ ηδξ ζηακμηήηςκ ζημ ελήξ. «Έανζζηε ηα παιέκα ζηοθάηζα, έηακε ηαθά ηζξ βνζμφθεξ 

πμο είπακ ζοκάπζ, έθοκε ηα ιαεδιαηζηά ηςκ παζδζχκ….».
1230

 Απυ ηα παναπάκς δ οπυθδρδ 

ηδξ άκηναξ ςξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ έπεζ ακαηναπεί.  

 

 

6.1.4 Σξηβηδάο, Δ., Η Δόλα Σεξεδόλα θαη ην Μπζηηθό ηεο Γακήιηαο Σνύξηαο, 

(2001) 

 

Ο μκμιαηζηυξ ηίηθμξ ημο εζημκμβναθδιέκμο αζαθίμο δ Γυκα Σενδδυκα ηαζ ημ Μοζηζηυ 

ηδξ Γαιήθζαξ Σμφνηαξ
1231

 ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνμζςπμπμίδζδ ηδξ ηενδδυκαξ, ιζαξ πάεδζδξ ηςκ δμκηζχκ. ε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, εα θέβαιε υηζ απμηεθεί πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, 

εθυζμκ έκα άροπμ πνάβια ή ιζα αθδνδιέκδ έκκμζα, υπςξ αοηή ηδξ ηενδδυκαξ, απμηηά 

μκμιαηεπχκοιμ. Πανυηζ μ ηίηθμξ δδθχκεζ ημ βέκμξ, δε δζεοηνζκίγεζ υηζ απμζημπεί κα 

παναηηδνίζεζ ημ πνυζςπμ ηδξ ιάβζζζαξ, μφηε ηακ πνμμζημκμιεί ηδκ πανμοζία εκυξ 

ηέημζμο πνμζχπμο. Χζηυζμ, δ ηενδδυκα ςξ έκκμζα ηαζ μ ζοζπεηζζιυξ ηδξ ιε έκα 

πνυζςπμ πανάβεζ ανκδηζηέξ ζοιπαναδδθχζεζξ, δζυηζ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ δμκηζχκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ιε ημκ πυκμ ή ηδκ αθθμίςζδ εκυξ οβζμφξ 

παιυβεθμο. 

Ζ εζημκμβναθζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

ζοζπεηζγυιεκα ζφιαμθα ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ, θεζημονβμφκ ςξ δζεζημκζημί 

οπαζκζβιμί, πμο επζηνέπμοκ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα εζηάζεζ ημ ζδιαζζμθμβζηυ 

πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ κα ζοζπεηίζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ιε ημ πνυζςπμ ηδξ 

ιάβζζζαξ.
1232

 Ζ εζημκζγυιεκδ βοκαίηα δζαηδνεί ανηεηά απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ 

πάβζα ζοκδεδειέκα ιε ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηςκ ιαβζζζχκ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε 

ηδ βαιρή ιφηδ ηαζ ηα ιεβάθα κφπζα, ηδκ ηνεαημεθζά ηαζ ηα ιαηνζά ιαφνα ιαθθζά. Ζ 

αιθίεζή ηδξ είκαζ ιε ιαηνφ θυνεια ζε ιμοκηέξ απμπνχζεζξ ημο ιςα, ημ μπμίμ απμηεθεί 

ηαζ ημ ηονίανπμ πνχια ηδξ εζηυκαξ ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζα οπμαθδηζηή αηιυζθαζνα 

                                                           
1230

 .π., ζ. 22. 
1231

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Βενμφηζμο, Κ., (Δζη.), Ζ Γυκα Σενδδυκα ηαζ ημ Μοζηζηυ ηδξ Γαιήθζαξ 

Σμφνηαξ, Αεήκα: Καθέκηδξ, 2001. 
1232

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.4). 1, ζ. 619. 
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ιοζηδνζαημφ πενζεπμιέκμο. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ ηαηάθεοηδ 

μδμκημζημζπία ηδξ, ηαεχξ ημ ιαηζβζάγ ζηα πείθδ ηδξ ζε πμνθονέξ απμπνχζεζξ 

ακαδεζηκφεζ δζα ηδξ πνςιαηζηήξ ακηίεεζδξ ημ ζανδυκζμ παιυβεθυ ηδξ. Δπίζδξ, μζ 

εκηοπςζζαηέξ αθεθανίδεξ πμο αββίγμοκ ηδκ οπεναμθή, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ αεκηάθζα ακά 

πείναξ απμηαθφπημοκ ηδκ ςναζμπάεεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ βοκαίηαξ. Μοζηήνζμ, ςζηυζμ, 

παναιέκεζ πμο ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ πενζένβεζα ηςκ ακαβκςζηχκ, ημ πνυζςπμ 

ημο ιζηνμφ ημνζηζζμφ πμο εζημκμβναθείηαζ ζημ θυκημ ημο ελχθοθθμο.   

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο θακηαζηζημφ πχνμο, υπμο ζφιθςκα ιε ηζξ 

πενζβναθέξ ημο ηεζιέκμο ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα ςξ ηυπμξ 

ηαημζηίαξ ηδξ Γυκαξ Σενδδυκαξ. Ο ηυπμξ αοηυξ είκαζ δ «Ηζπεπμκία», πμο ιμνθμθμβζηά 

παναπέιπεζ ζηδκ πανάθμβδ ζφκεεζδ ηςκ θέλεςκ ―Ηζπακία‖ ηαζ ―πεπυκζ‖, δδιζμονβχκηαξ 

ηςιζημφξ ζοκεζνιμφξ. Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ ιε άιεζμοξ πνμζδζμνζζιμφξ πμο θεζημονβμφκ 

ςξ παναηηδνμθμβζηά ζπυθζα, ζηζαβναθμφκ ημ πνμθίθ ημο ανκδηζημφ παναηηήνα, ηδξ 

πεκηάιμνθδξ ηαηά ηα άθθα ηονάξ, Γυκα Σενδδυκα. «Ζ Γυκα Σενδδυκα είπε ημ πζμ βθοηυ 

ηαζ θςηεζκυ παιυβεθμ ημο ηυζιμο. Όζμ βθοηυ ηαζ θςηεζκυ υιςξ ήηακ ημ παιυβεθυ ηδξ, 

ηυζμ ιμπεδνή ηαζ φπμοθδ ήηακ δ ροπή ηδξ».
1233

 ηδ ζοκέπεζα, δ αθήβδζδ ιε ηδ βκςζηή 

νήζδ, «Καενέθηδ, ηαενεθηάηζ ιμο», παναπέιπεζ δζαηεζιεκζηά ζημ ηθαζζζηυ παναιφεζ 

ηδξ Υζμκάηδξ. Απυ ημ δζαηεζιεκζηυ ζοζπεηζζιυ πνμηφπηεζ υηζ δ Γυκα Σενδδυκα απμηεθεί 

έκα ζφβπνμκμ οπμηαηάζηαημ ηδξ ιάβζζζαξ-ιδηνζάξ ηδξ Υζμκάηδξ, ηαηά ημ μπμίμ δ Γυκα 

Σενδδυκα δζεηδζηεί ηα πνςηεία ημο πζμ υιμνθμο παιυβεθμο.  

Οζ ζοιαάζεζξ ηςκ μδχκ εκυξ θακηαζηζημφ ηυζιμο, υπςξ ηδξ Ηζπεπμκίαξ, δεκ 

ιπμνμφζακ πανά κα απδπμφκ ζε έκα πενζεπυιεκμ ακάθμβμ ημο είδμοξ αοημφ. Ζ Λμοηία, 

δ ακηαβςκίζηνζα ηδξ Σενδδυκαξ έιεκε «ηδκ μδυ Οονάκζμο Συλμο. Ανζειυξ 7 ηαζ 

ηέηανημ».
1234

 Χζηυζμ, ζοζπεηίγμκηαξ ηδκ πθδνμθμνία αοηή ιε ηζξ πναβιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ ημ απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πζμοιμνζζηζηυ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ηδ 

ζφιθονζδ ζοιαάζεςκ απυ ημ πεδίμ ηδξ χναξ ιε ηδκ μκμιαημεεζία ηςκ μδχκ.  

ημ θεηηζηυ ηείιεκμ δεκ ακαθένεηαζ ζε ηακέκα ζδιείμ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο 

πνμζχπμο ιε ημκ ηίηθμ ηδξ ιάβζζζαξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ είκαζ εηείκδ πμο επζηνέπεζ ημ 

ζοιπέναζια αοηυ ηαζ μζ εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ πνμααίκεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζηδ ζηδκή υπμο ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ δ Γυκα Σενδδυκα ηαηαζηνχκεζ 

ημ ζπέδζμ ελμθυενεοζδξ ηδξ ακηζπάθμο ηδξ, εζημκμβναθείηαζ ημ ενβαζηήνζ ηδξ ιε 

πμζηίθςκ εζδχκ ακηζηείιεκα, πμο είκαζ πάβζα ζοκδεδειέκα ιε ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ 
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 .π., ζ. 2. 
1234

 .π., ζ. 5. 
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ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ. Σμ ηςιζηυ ζημ ζδιείμ αοηυ ζοκίζηαηαζ ζημ ααηναπάηζ ημ μπμίμ 

ζοκμδεία ιζαξ ηανδζάξ θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ ηθαζζζηυ παναιφεζ ημο 

Πνίβηζπα Βάηναπμο. Με αοηυ ημκ ηνυπμ δ εζημκμβνάθδζδ ηαημνεχκεζ ηαζ εββνάθεζ έκα 

επζπθέμκ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα αθήβδζδ-πθαίζζμ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ. 

Ζ ζδέα κα ηαηαδμθζεφζεζ ηδκ ακηίπαθυ ηδξ ιε ημκ πεζναζιυ ηςκ βθοηχκ, θεζημονβεί, 

επίζδξ, ηυζμ ζε επίπεδμ ηεζιέκμο υζμ ηαζ εζημκμβνάθδζδξ ςξ δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζημ 

παναιφεζ ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ. Απυ ημ δζαηεζιεκζηυ ζοζπεηζζιυ πανςδείηαζ ημ 

ζηενευηοπμ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ, δζυηζ δ Λμοηία δεκ είκαζ ιζα αθεθήξ παζδμφθα, αθθά 

έκα έλοπκμ ημνζηζάηζ πμο αμονηζίγεζ ηα δυκηζα ιεηά απυ ηάεε βεφια, ζδζαίηενα υηακ 

πνυηεζηαζ βζα βθοηά. Γεκ πανςδείηαζ, υιςξ, ιυκμ ημ πνυζςπμ ηδξ ιάβζζζαξ αθθά ηαζ ημ 

ιαβζηυ ακηζηείιεκμ ημο ηαενέπηδ, «Σζ κα πνςημπχ ηζ εβχ; Καενέπηδξ είιαζ. Γεκ είιαζ 

πναηημνείμ εζδήζεςκ».
1235

 

Μεηά απυ επακεζθδιιέκεξ πνμζπάεεζεξ κα ηαηαζηνέρεζ ημ παιυβεθμ ηδξ Λμοηίαξ δεκ 

ηα ηαηαθένκεζ ιε απμηέθεζια κα ηδκ ηθεζδχκεζ ζημ οπυβεζμ ημο ηάζηνμο ηδξ, υπμο ηδκ 

οπμαάθεζ ζε αζζηία, χζηε θζιμηημκχκηαξ πζα κα οπμηφρεζ ζημκ πεζναζιυ ηςκ βθοηχκ. Ζ 

Λμοηία, πνζκ εκδχζεζ ζηδ θαπηανζζηή «βαιήθζα ημφνηα», θαιαάκεζ έκα βνάιια απυ ημκ 

ζοβηναημφιεκυ ηδξ, ημκ μδμκημβζαηνυ, ιε ηδ αμήεεζα ημο «πμκηζημζμονηαθένηα». Σμ 

υκμια ημο ιαβζημφ αμδεμφ, πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφκεεζδ ηςκ θέλεςκ ―πμκηζηυξ‖ ηαζ 

―ζμφνηα θένηα‖, πανάβμκηαξ ιζα κέα ηαζ πνςηυηοπδ θέλδ. Σεθζηά, δ Λμοηία ιε ηδ 

αμήεεζα ημο μδμκημβζαηνμφ ηαζ ημο πμκηζημφ, ηαημνεχκεζ κα λεβεθάζεζ ηδ Γυκα 

Σενδδυκα ηαζ κα ηδκ αθήζεζ εθεφεενδ. Ζ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ηδξ ηαηζάξ 

ιάβζζζαξ δεκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιεηαζηνμθή ημο παναηηήνα αθθά ιέζς ημο 

ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν πμο πνμηαθεί ηδκ απμιοεμπμίδζή ηδξ ςξ θμαζηυ ενέεζζια.  

 

 

6.1.5 Σξηβηδάο, Δ., Σν Γαϊδνπξάθη πνπ Γθάξηδε, (2003) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Σμ Γασδμονάηζ πμο 

Γηάνζγε,
1236

 δ ιάβζζζα θένεζ ημ νυθμ ημο ακηζ-ήνςα. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηαηαθάζηεζ ζημ 

ανκδηζηυ ηδξ ζηενευηοπμ ηαζ ςξ εη ημφημο ελοπδνεηεί ημ ιμηίαμ ημο ακαβηαίμο ηαημφ 

                                                           
1235

 .π., ζ. 18. 
1236

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Ζθζμφ, Λ., (Δζη.), Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε, Αεήκα: Δθθδκζηά 

Γνάιιαηα, 2003/Μεηαίπιζμ, 2012. 
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ηδξ θμβμηεπκίαξ. Με ζημπυ, ηδ θεζημονβζηή ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ αθεκυξ ιέζς 

ζοβηνμφζεςκ ιε ημκ ηεκηνζηυ ήνςα αθεηένμο ιέζς ηδξ ηζιςνίαξ ηδξ, κα απμδμεεί ημ 

αζζζυδμλμ ηαζ ηαεανηήνζμ ηέθμξ. Ο ζδεμθμβζηυξ ζηυπμξ πμο ζοκοθαίκεηαζ ιε ηζξ 

θεζημονβίεξ ημο ηςιζημφ έπεζ παναηηήνα αθοπκζζηζηυ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα πνμπαβακδίγεζ 

ή κα απμβμδηεφεζ ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ. Ακηίεεηα, επζδζχηεζ κα επζδνάζεζ ααεζά 

ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ακήθζηςκ ηαζ εκήθζηςκ ζοκ-ακαβκςζηχκ, κα πνμαθδιαηίζεζ ηαζ 

κα ηαναημοκήζεζ ηδ ζφβπνμκδ αθθμηνζςιέκδ ιάγα ακενχπςκ ζε πμθθά ζοθθμβζζηζηά 

επίπεδα. Ζ ιάβζζζα οπμζηαζζμπμζεί ημκ ηαηυαμοθμ άκενςπμ, «ηάεε επμπήξ», πμο 

ηαηέπεζ ελμοζία ηαζ ηδκ μπμία εηιεηαθθεφεηαζ ηαηαπνδζηζηά ζε αάνμξ είηε ηςκ 

ζοκακενχπςκ ημο είηε ηαζ ηςκ γχςκ ηδξ θφζδξ. Ζ επζαμθή αοηανπζζιμφ απυ ηδ ιάβζζζα 

ζημ οπμηαηηζηυ βασδμονάηζ εηθνάγεηαζ ελίζμο ιε ζοκαζζεδιαηζηή αία, ζε θεηηζηυ 

επίπεδμ, ηαεχξ ηαζ ιε ζςιαηζηή αία ιε ιμνθή πεζνμδζηίαξ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ αθήβδζδ θένεζ ιζα αθθδβμνζηή δζάζηαζδ ηαζ βζ‘ αοηυ μζ 

ιεηαθμνέξ πμο εββνάθμκηαζ απδπμφκ δζαπνμκζηά ζηδκ ημζκςκζηή ηαηαπίεζδ ηςκ 

ακενχπςκ. Σμ πζμφιμν απμηεθεί ημ υπδια πμο ελοπδνεηεί ημκ οθένπμκηα δζδαηηζζιυ ηδξ 

αθήβδζδξ ηαζ ζοκζζηά ηδκ απαναίηδηδ ζοκαζζεδιαηζηή δζηθείδα πμο επζηνέπεζ κα 

ζογδηδεμφκ εοαίζεδηα ημζκςκζηά γδηήιαηα, υπςξ αοηυ ηδξ ζδζμηεθμφξ ηαζ αεέιζηδξ 

πνήζδξ πνμζχπςκ ή πναβιάηςκ.
1237

 Σμ δεζηυ δίδαβια αθμνά ζηδκ απαλία ηδξ 

«βασδμονζκήξ οπμιμκήξ» ηαζ ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ δεζηχκ μνίςκ ηδξ ακμπήξ πμο 

ζζμπεδχκμοκ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο οπμηεζιέκμο.   

Ζ ζοββναθζηή επζθμβή ζηενεμηοπζηχκ παναηηήνςκ ηνίκμοιε υηζ είκαζ ζοκεζδδηή βζα 

ημοξ θυβμοξ υηζ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ειθακίγμοκ ιία πνμαθέρζιδ ζοιπενζθμνά ηαζ 

ηαηέπμοκ ηοπμπμζδιέκμοξ νυθμοξ ςξ πνμξ ηδ δνάζδ ημοξ βζ‘ αοηυ ηαζ είκαζ εοημθυηενα 

ακηζθδπηή δ ακαηνμπή ηαζ μζ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ ζηέρεζξ πμο επζδζχηεηαζ κα 

ιεηαδμεμφκ. Σμ βασδμονάηζ θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία, ηαεχξ ημ ίδζμ οπμζηαζζμπμζεί 

ιεηςκοιζηά ηδκ οπμιμκή, ηδκ ακεηηζηυηδηα, ηδκ αθέθεζα, ηδκ μηκδνία, ημ 

πμκηνμημιιέκμ ηαζ απμθίηζζημ ςξ πνμξ ηδ ζοιπενζθμνά άκενςπμ.
1238

 Ο ζηενευηοπμξ 

παναηηήναξ ημο βασδάνμο μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ ημο αιθυηενα ζηδ θασηή πανάδμζδ
1239

 

                                                           
1237

 Γζα ηδκ «ηναβζηή υρδ ημο πζμφιμν». Βθ. ζπεηζηά, Σνζαζγάξ, Δ., «Σα Νήιαηα ημο Υζμφιμν ζημ 

Μαβζηυ Υαθί ηδξ Φακηαζίαξ», Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 55-61. 
1238

 ηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ υηακ ηάπμζμξ πανμιμζάγεηαζ ιε βάζδανμ, εηθαιαάκεηαζ ςξ ανζζζά 

ηαζ ελαζνεηζηά ιεζςηζηυ ζπυθζμ. 
1239

 Γζα πανάδεζβια, μζ Μφεμζ ημο Αζζχπμο, «Ο Γάζδανμξ ηαζ ημ ηοθάηζ», «Ο Γάζδανμξ πμο 

Έηακε ημκ Κμοηζυ ηαζ μ Λφημξ», 100 Μφεμζ ημο Αίζςπμο, Αεήκα Παπαδυπμοθμξ, 2006. Λασηυ 

παναιφεζ, «Ο Παπάξ, δ Αθεπμφ ηζ μ Γάζδανμξ», Ακεμθυβζμ Γδιμηζημφ, Μένμξ Β΄, Αεήκα: 

Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, 1975. http://www.snhell.gr   



357 

 

ηαζ ζηζξ πανμζιζχδεζξ εηθνάζεζξ
1240

 ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ. Μέζς ηδξ ηεπκζηήξ ημο 

ακενςπζζιμφ επζηοβπάκεηαζ δ πνμαμθή ηςκ ανκδηζηχκ ζδιείςκ ηδξ ημζκςκίαξ ζημκ 

ηυζιμ ηςκ γχςκ.
1241

       

Ζ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ απμηαθφπηεηαζ, ανπζηά, απυ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή, μ 

μπμίμξ ηδκ ζοζηήκεζ ςξ ελήξ, «ιζα ιάβζζζα ηαηή ιε ιζα ιφηδ ζμοαθενή».
1242

 Ζ ακαθμνά 

ζημ πνυζςπμ ηδξ «ηαηζάξ ιάβζζζαξ», πνμηαθεί ημκ ακαβκχζηδ κα ακαζφνεζ ζηδ ικήιδ 

ημο πνμδβμφιεκεξ ακαβκςζηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ κα πνμαεί ζηζξ ζπεηζηέξ δζαηεζιεκζηέξ 

ζοκδέζεζξ βζα ημκ ακηίηηοπμ ημο νυθμο ηδξ ζημοξ ιοεμπθαζηζημφξ ήνςεξ ηςκ 

παναιοεζχκ πμο πνςηαβςκζζηεί. Δπίζδξ, δ «ζμοαθενή ιφηδ» ζοιαμθίγεζ ηδκ 

επζεεηζηυηδηα
1243

 πμο δζέπεζ ημ παναηηήνα ηδξ,
1244

 δ μπμία ακηζηαημπηνίγεηαζ ηαζ ζε 

επίπεδμ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ.
1245

 Ζ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ απμηαθφπηεηαζ, επίζδξ, 

απυ ηζξ πνάλεζξ ηδξ, μζ μπμίεξ θένμοκ ηδ ιμνθή επζαμθήξ: «Αθθά δ ιάβζζζα δεκ ημ 

θοπυηακ ηαζ ημ έααγε»: «κα ζθμοββανίγεζ», «κα ηαεανίγεζ», «κα ηζζβανίγεζ», «κα ηδξ 

θμοζηνάνεζ», «κα ηναηάνεζ», «κα ηδ ιαηζβζάνεζ», «κα ηδξ πανηάνεζ», «κα ηδξ ιακηάνεζ». 

Οζ επζηαβέξ ηδξ εηθαιαάκμκηαζ ςξ ανκδηζηέξ ζφιθςκα ιε ημκ ακηίηηοπμ πμο έπμοκ ζημ 

δέηηδ-βασδμονάηζ πμο ηαθείηαζ κα ηζξ δζεηπεναζχζεζ. Ο απμδέηηδξ δεκ ηζξ πναβιαημπμζεί 

                                                           
1240

 Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε, «Άκενςπμξ ημζιχιεκμξ βάζδανμξ δειέκμξ», «ηακ ρμθήζμοκ η' 

άθμβα, έπμοκ ηζιή ηα βασδμφνζα», «Δίπε μ βάζδανμξ ημκ πεηεζκυ ηεθάθα», «Απυ βάζδανμ, 

βασδμονζά κα πενζιέκεζξ» ηαζ πμθθά άθθα, αθ. ζπεηζηά http://www.gnomikologikon.gr.   
1241

 ημ δζήβδια Μμοθανμπανέθαζδ ημο Νίημο Κάζδαβθδ (πενζμδζηυ Πνυζημπμξ, 1952/ ζοθθμβή 

δζδβδιάηςκ πζθζάδεξ, Κέδνμξ, 1997), πανςδείηαζ δ ζηναηζςηζηή δβεζία ηαζ μζ ιμνθέξ ελμοζίαξ 

ημο αιοκηζημφ ζοζηήιαημξ ιζαξ πχναξ, ιέζς ηδξ πνμαμθήξ ακενχπζκςκ ζοιπενζθμνχκ ζημκ 

ηυζιμ ηςκ ιμοθανζχκ. Βθ. ακαθοηζηά, Νζημθμοδάηδ-μφνδ, Δ., «Νίημξ Κάζδαβθδξ, 

«Μμοθανμπανέθαζδ»: Έκα Παζδζηυ Γζήβδια «Μφδζδξ» ζε Κςιζηέξ Ακαηνμπέξ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ Δλμοζίαξ», ζημ Παπακηςκάηδξ, Γ., Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Δλμοζία ηαζ Γφκαιδ 

ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, Αεήκα: Παηάηδξ, 2010, ζζ. 249-268.  
1242

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο. Ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ 

ηεζιέκμο ηαζ εζημκμβνάθδζδξ. ημ ελήξ, Σνζαζγάξ, Δ., 2003, υ.π., ζ. 3.   
1243

 Κακαηζμφθδ, Μ., 2008, υ.π., ζ. 135.  
1244

 Ο Lemley, υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ ακαπηφλεζ ημ ηνζηήνζμ εηιάεδζδξ, πμο μνίγεηαζ ςξ έκαξ 

ιδπακζζιυξ, μ μπμίμξ επζηνέπεζ ζημ άημιμ κα έθηεηαζ ηαζ κα πνμδζαηίεεηαζ εεηζηά απυ άημια πμο 

ηαζνζάγμοκ μπηζηά ιε εηείκα πμο ζοκακηά ζηδκ ημοθημφνα ηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο. Οηζδήπμηε 

απμηθίκεζ απυ ημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο αηυιμο, ζοκζζηά ημκ εηηυξ πμθζηζζιμφ ημο ηαζ 

εηθαιαάκεηαζ ςξ απεζθή. Lemley, B., ―Isn‘t she lovely?‖, Discover, Vol. 21(2), 2000, ζζ. 43-49. 

Ο Holland οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιεβάθδ ιφηδ απμηεθεί ζημζπείμ αννεκςπυηδηαξ, εκχ βζα ηδ βοκαίηα 

απμηεθεί ζημζπείμ παναδμλυηδηαξ πανά εθηοζηζηυηδηαξ. Holland, E., ―Marquardt‘s Phi Mask: 

Pitfalls of Relying on Fashion Models and the Golden Ratio to Describe a Beautiful Face‖, 

Aesthetic Plastic Surgeries, vol. 32, 2008, ζζ. 200-208. 
1245

 Λυβς ηδξ ακηίθδρδξ ηςκ εζηυκςκ ςξ πνμέηηαζδ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο, μζ άκενςπμζ 

αζζεάκμκηαζ θυαμ, απεζθή βζα ακηζηείιεκα πμο δζαεέημοκ ζπήιαηα ζηακά κα ημοξ αθάρμοκ. Σα 

ιοηενά ακηζηείιεκα ιπμνμφκ εφημθα κα ημ δζαπενάζμοκ έκα ζηένεμ ζχια υπςξ ημ ακενχπζκμ 

ηαζ κα ημο πνμηαθέζμοκ ηαηυ. Serafini, F.,―Expanding Perspectives for Comprehending Visual 

Images in Multimodal Texts‖, Journal of Adolescent & Adult Literacy, vol. 54 (5), 2011, ζζ. 242-

350.  
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ιε εοπανίζηδζδ, αθθά ακαβηάγεηαζ κα πεζεανπήζεζ απυ θυαμ. «Καζ ηδκ χνα πμο»: 

«ζθμοββάνζγε, ηαεάνζγε, ηζζβάνζγε, θμοζηνάνζγε, ηναηάνζγε, ιαηζβζάνζγε, πανηάνζγε, 

ιακηάνζγε», βηάνζγε παναπμκειέκα ημ ηαδιέκμ βηάνζγε». Ζ ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ ημο 

βασδάνμο ζοκζζηά ιία ιεηαθμνά ημο ακενχπζκμο βμενμφ ηθάιαημξ, ζημοξ θοζζημφξ 

ήπμοξ πμο πανάβεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ γχμ. Οζ πνάλεζξ αίαξ ηαζ δ δζάζηαζδ ηδξ επζαμθήξ 

ηςκ δζαηαβχκ οπμκμμφκηαζ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ. Ζ ιάβζζζα ακαπανίζηαηαζ κα 

ηναηά έκα ηαιμοηζίηζ ιε αβηάεζα ηαζ αανίδζα, εκχ ημ ηεκηςιέκμ πυδζ ιε ηδ ιοηενή 

ιπυηα πμο εζημκίγεηαζ εββφηενα ηςκ μπζζείςκ ημο βασδάνμο επζηνέπεζ κα εζηάζμοιε ηδκ 

πνάλδ αίαξ ηδξ ηθςηζζάξ.
1246

 Δπίζδξ, ζε ηάεε εζηυκα ηαηακαβηαζηζημφ ένβμο υπμο δ 

ιάβζζζα απαββέθεζ εκημθέξ ζημ βασδμονάηζ, αοηή εζημκμβναθείηαζ ιε ηδκ ίδζα πεζνμκμιία 

ημο ηεκηςιέκμο δαπηφθμο. Μάθζζηα ζε ιία απυ αοηέξ ηζξ εζηυκεξ ημ δάπηοθυ ηδξ 

απμθήβεζ ζε ζηυια θζδζμφ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία ημο ζχιαημξ, ζε 

άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηζξ βηνζιάηζεξ ηαζ ημ αθμζονυ φθμξ ημο πνμζχπμο αλζμθμβμφκηαζ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακενχπζκδ ειπεζνία ηδξ γςήξ ηαζ πνμζθαιαάκμκηαζ ςξ αιζβχξ 

ανκδηζηέξ. 

 Ακηίζημζπα, ηα θυβζα ημο βοκαζηείμο παναηηήνα ζηζαβναθμφκ ημ ανκδηζηυ ηδξ 

πνμθίθ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ φθμξ ηςκ θυβςκ ηδξ, ημ μπμίμ δζέπεηαζ απυ εηαζαζηζηή 

αοζηδνυηδηα ηαζ επζεεηζηυηδηα: «Μδκ ηειπεθζάγεζξ, ιδκ λεπκζέζαζ, ιδ νειαάγεζξ», 

«Λμοζηνάνζγε ιε γήθμ, ακ δε εεξ κα θαξ έκα ιπενκηάπζ λφθμ!», «εα ανεζξ βασδμονάηζ ημ 

ιπεθά ζμο», «πανηάνζγε βασδμονάηζ πνμζεηηζηά, αθθζχξ εα ζμο ιαδήζς ηνίπα, ηνίπα ηδκ 

μονά», «ιακηάνζγε ιε ρζθμαεθμκζά, αθθζχξ εα ζμο δέζς ηυιπμ ηα αοηζά».
1247

 Ο 

ελμοζζαγυιεκμξ παναηηήναξ δέπεηαζ παεδηζηά ηδ αία ηδξ ιάβζζζαξ δ μπμία δζεηδζηεί ηδκ 

απυθοηδ οπμδμφθςζδ ημο γχμο ηαζ απμιογά απυ αοηυκ μηζδήπμηε ιπμνεί κα ηδξ 

πνμζθένεζ. Ο ακαβκχζηδξ αλζμθμβεί ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ηαζ ηζξ ζοζπεηίγεζ ιε ημ 

ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ, υπμο επζζδιαίκεηαζ πανααμθζηά, ηυζμ δ ηαημιεηαπείνζζδ 

ηςκ γχςκ υζμ ηαζ ηςκ εοάθςηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ πμο βίκμκηαζ εφιαηα αίαξ, 

ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ επζννμχκ. ημ πανυκ ζδιείμ δ πανςδία 

ηδξ ιάβζζζαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ δζπθή ακηζζηνμθή, υπμο έκα γχμ ςξ πνμξ ηδκ 

μκημθμβζηή ημο οπυζηαζδ είκαζ πμθφ πζμ ακενχπζκμ απυ έκα ακενςπμεζδέξ ιε γςχδδ 

ζοιπενζθμνά. Σμ μλφιςνμ ζοκίζηαηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ μ παναηηδνζζιυξ «βάζδανμξ» 

ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ζοκζζηά ιεζςηζηυ ηαζ οανζζηζηυ ζπμθζαζιυ, ιε ζημπυ κα 

παναηηδνίγεζ ηάπμζμ άημιμ πμο δζέπεηαζ απυ πνςηυβμκδ ζοιπενζθμνά. Δπίζδξ, ζημ 

                                                           
1246

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (6.1.5). 1 ηαζ Δζη. (6.1.5). 2  ζ. 620. 
1247

 Σνζαζγάξ, Δ., 2003, υ.π., ζζ. 13, 21, 23.   



359 

 

ιοαθυ ημο εκήθζηα δδιζμονβμφκηαζ αζηείμζ ζοκεζνιμί ακαθμνζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ, ζε 

επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ ημο παναπάκς ιεηαθμνζημφ ζπυθζμο ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ. Σμ 

ααεζά νεαθζζηζηυ ηαζ ημ ιεηαθοζζηά θακηαζηζηυ (ιαβζηυξ νεαθζζιυξ), δζαπθέημκηαζ έηζζ 

πμο είκαζ δφζημθμ μ ακαβκχζηδξ κα δζαηνίκεζ ηα υνζα ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ.      

Σμ πζμφιμν πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ηαοηδνζάζεζ, ιε έιιεζμ ηνυπμ, δοζάνεζηεξ 

ακενχπζκεξ ζοιπενζθμνέξ, ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ οπμηαβήξ ηαζ ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ 

ελμοζίαξ. Σμ ηςιζηυ εκημπίγεηαζ ζηδκ οπεναμθή ηδξ βθχζζαξ ιε ηδ ζοζζχνεοζδ 

ζοββεκχκ ζδιαζζμθμβζηά θέλεςκ, «Μδκ ηειπεθζάγεζξ, ιδκ λεπκζέζαζ, ιδ νειαάγεζξ». Σα 

ηνία αοηά νήιαηα, επακαθαιαάκμκηαζ ηάεε θμνά ζηδ δζάνηεζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ πμο 

μθείθεζ κα εηηεθέζεζ ημ βασδμονάηζ. Δπίζδξ, ζδιεζχκμκηαζ μιμζμηέθεοηα ηαζ 

μιμζμηαηαθδλίεξ, ιεηαηνέπμκηαξ ηα ανκδηζηά ιδκφιαηα πμο ηομθμνεί δ πνυηαζδ ζε πζμ 

εφθδπηα ελζζμννμπχκηαξ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ. Γζα πανάδεζβια, «Βάθε ηζ άθθμ 

ιαηζβζάγ, αθθζχξ εα ζε ηθεζδχζς ζημ ιαβζηυ βηανάγ, βζα κα ζμο ηάκμοκ ηα θακηάζιαηα 

ιαζάγ!», «…ζμφπα απυ ανμιμφζεξ, ζμηέ πμδανάηζα απυ ζανακηαπμδανμφζεξ ηαζ πμηαπυ 

παηέ απυ ζππμπμηάιςκ παημφζεξ!». Υζμφιμν εκημπίγεηαζ ηαζ απυ ηα ζοζπεηζγυιεκα 

ακηζηείιεκα πμο δζέπμοκ ημοξ ζδζαίηενμοξ ηχδζηεξ ημο ηνυπμο γςήξ εκυξ άθμβμο υκημξ, 

υπςξ αοηυ ηδξ ιάβζζζαξ. Πνυηεζηαζ βζα ζφιθοζδ ηςδίηςκ ή ηαζ αθδνδιέκςκ εκκμζχκ 

απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή ιε ημ ιοεμπθαζηζηυ ελςπναβιαηζηυ ηυζιμ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

οπενθοζζημφ υκημξ, δδιζμονβχκηαξ αζηείεξ ζοκεζνιζηέξ ζοιπαναδδθχζεζξ ιοζηδνζαημφ 

πενζεπμιέκμο. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

οπενηακμκζημπμίδζδ θέλεςκ πμο μδδβεί ζηδκ πανααίαζδ ηςκ ενιδκεοηζηχκ πενζμνζζιχκ 

επζθμβήξ. Γζα πανάδεζβια, «κα ζθμοββανίγεζ ιε ααθηυκενμ πδπηυ, ιφλα απυ δνάημ αδεθονυ 

ηαζ αιίθδημ κενυ!», «ηαεάνζγε ηαοηέξ παηάηεξ ηαζ ηνειιφδζα, άβνζα πακηγάνζα ηαζ 

αβηαεςηά ηανφδζα!», «ηζζβάνζγε απυ ααηναπάηζα βθχζζεξ, ααβά ηθειιέκα απυ ηθχζεξ, 

απυ κοπηενίδεξ πασδάηζα ηαζ ιαβζηά ηαηαιανάηζα!», «θμοζηνάνζγε ιε δάηνοα απυ αηνίδα 

ηαζ ποιυ απυ ηζμοηκίδα ημ ηναπέγζ, ημκ ιπμοθέ, ημ ημιμδίκμ ηαζ ημκ ηακαπέ!». Σα θαβδηά 

είκαζ ελίζμο αθθυημηα ιε ημοξ ιοεμπθαζηζημφξ παναηηήνεξ πμο ηα βεφμκηαζ, «ηναηάνζγε 

ηζξ θζθεκάδεξ ηδξ ιε θζπμοδζέξ απαίζζεξ ηαζ απμηνμοζηζηέξ: ηνμηέηεξ απυ ηαηζανίδεξ, 

θαηέξ πμο υηακ ηζξ ηνςξ, αβάγεζξ εθηά θαηίδεξ, ζμφπα απυ ανμιμφζεξ, ζμηέ πμδανάηζα 

απυ ζανακηαπμδανμφζεξ ηαζ πμηαπυ παηέ απυ ζππμπμηάιςκ παημφζεξ!».
1248

 Δπίζδξ, 

πνυηεζηαζ βζα απνυμπημοξ ηαζ ημθιδνμφξ ζοκδοαζιμφξ θέλεςκ πμο ζοκεπζθένμοκ 
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πζμφιμν ηυζμ ζε ζδιαζζμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, μδδβχκηαξ έηζζ 

ημκ ακαβκχζηδ ζε κμδιαηζημφξ «αηνμααηζζιμφξ». Γζα πανάδεζβια, «ιαηζβζάνζγε απυ 

βφνδ ιαφνςκ θμοθμοδζχκ ηαζ θανιαηενυ ηναβζυκ απυ ζάθζμ πνάζζκςκ θζδζχκ!», 

«ιακηάνζγε ημ ηνφπζμ ηδξ θμοθάνζ ηαζ ημ ιαφνμ ηδξ ηαθζυκ ιε ηθςζηέξ θανιαηενχκ 

ηακηασθζχκ!». Δπζπνμζεέηςξ, πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ ιε ημ πςνμπνυκμ, υπμο δ 

θμβμηεπκζηή πνμζςπζηυηδηα ηδξ ιάβζζζαξ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ 

ιμνθή γςήξ. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πνάλεχκ ηδξ ζε έκα κεμηενζηυ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ 

πανάβεζ ακηζεέζεζξ ελαζηίαξ ηδξ αιθζζφκδεζδξ, πανεθεμκηζηχκ vs κεμηενζηχκ 

δεδμιέκςκ, ζοιαάζεςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, «πανηάνζγε ημ ζπηάιεκμ 

πμδήθαηυ ηδξ, ημ ιαβζηυ ζημοπυλοθμ ηδξ ηαζ ηδκ πανηεηέγα ηδξ ηδκ αενμδοκαιζηή ζημο 

βηνίγμο ηάζηνμο ηδ ζηεπή!».  

Ζ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ιεηαλφ ιάβζζζαξ ηαζ βασδάνμο είκαζ ελαζνεηζηά άκζζδ. Ζ 

πνχηδ δζαεέηεζ ηδκ πακημδοκαιία ηςκ οπενθοζζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ημ δεφηενμ δζαεέηεζ 

ημ πνμθίθ ημο αδφκαιμο ηαζ οπμηαηηζημφ γχμο, ημο ακενχπμο ένιαζμ ελμοζζαζηζηχκ 

αμοθήζεςκ. Χζηυζμ, ημ βασδμονάηζ ημο παναιοεζμφ ανίζηεζ ηδκ εζςηενζηή δφκαιδ ηαζ 

ιεηαπδδά απυ ηδκ παεδηζηή ζηάζδ ζηδκ εκενβδηζηή ακηίδναζδ. Σμθιά κα ορχζεζ 

ακάζηδια ζηδκ ηονακκία ηδξ ιάβζζζαξ ηαζ κα λεθφβεζ απυ ημ πεπνςιέκμ ημο υηακ 

ηθςηζά ηδ ιάβζζζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ «επζηφρεςκ». Σμ βασδμονάηζ ιέζα απυ ηδκ 

ηαηαπίεζδ ηαζ ηζξ ακηζλμυηδηεξ ανίζηεζ ηδ δζηή ημο ηαοηυηδηα ηαζ βζ‘ αοηυ μδδβείηαζ ζηδ 

δζηή ημο πμνεία δζεηδίηδζδξ ηδξ αοηυκμιδξ δζααίςζδξ ηαζ ακελανηδζίαξ.
1249

 ημ ζδιείμ 

αοηυ ζδιεζχκεηαζ δ οπενπήδδζδ ηςκ μνίςκ ηδξ μκημθμβζηήξ ημο οπυζηαζδξ, δ μπμία 

αζζεδημπμζείηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ ακηίδναζή ημο, αθθά ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ 

ιεηαθενυιεκμξ θυβμξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηςκ ζηέρεχκ ημο ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδ 

δζηή ημο εκενβδηζηή θςκή ηαζ ακενχπζκδ μιζθία. Ζ ιεηάααζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

παναηηήνα απυ ηδ εέζδ (παεδηζηή θςκή, πθάβζμξ θυβμξ) ζηδκ ακηίεεζδ (εοεφξ θυβμξ) 

εηθαιαάκεηαζ πενζζζυηενμ ςξ ελέθζλδ ςνζιυηδηαξ ηαζ θζβυηενμ ςξ ιεηαζηνμθή. Ζ θφζδ 

επένπεηαζ ηαζ δ ζζμννμπία απμηαείζηαηαζ ιε ηδκ ηζιςνία ημο ανκδηζημφ παναηηήνα, 

υπμο δ ιάβζζζα ελμαεθίγεηαζ ζηδ «ιαηνζκή Γμοαδεθμφπδ». Ο ζοββναθέαξ ημκίγεζ ιε 

οπεναμθή ηδκ απυζηαζδ ιέπνζ ηδκ μπμία έθηαζε δ ιάβζζζα απυ ημ δοκαηυ πηφπδια, ιε 

ζημπυ κα ηαηαζηεί ζαθέξ απυ ημ ιζηνυ παζδί υηζ ημ βασδμονάηζ δε δζαηνέπεζ πζα ηακέκα 
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ηίκδοκμ. Σμ ηςιζηυ πμο εκημπίγεηαζ εδχ είκαζ επζεεηζηυηδηαξ/ακςηενυηδηαξ, ελαζηίαξ ημο 

πηοπήιαημξ πμο θεζημονβεί ηαηαπνατκηζηά ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ εκηάζεςκ. Δπίζδξ, 

πνυηεζηαζ βζα ηαιπμφ πζμφιμν, ηαεχξ δ ακαθμνά ζε πνμζςπζηά ζδιεία ημο ζχιαημξ 

υπςξ «πζζζκά» πνμηαθεί ελαζνεηζηή ζθανυηδηα. Σέθμξ, δζαηνίκεηαζ ζηαημθμβζημφ 

πενζεπμιέκμο πζμφιμν, «Καζ απυ ηυηε ηα πμοθζά ηδκ ημοηζμοθάκε ηαζ μζ βαημφθεξ πμο ηαζ 

πμο ηδκ  πζηζζθάκε!».  

 

 

6.1.6 ξακ, Υ., Γξάκκαηα θαη Ξόξθηα γηα κηα Μάγηζζα πνπ Δελ Ήζειε λα είλαη 

Μάγηζζα, (2007) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ, Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο δεκ Ήεεθε κα 

είκαζ Μάβζζζα,
1250

 ηδξ ναι Υζέμοζκ δ πμθοηνμπζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ βίκεηαζ ακηζθδπηή 

απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ελχθοθθμο ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ. Ζ πθμηή αθμνά ζε ιία ακηζζοιααηζηή ιάβζζζα δ μπμία 

απμηθίκεζ απυ ηα ζοκήεδ πνυηοπα ιαβζζζχκ ηαζ ανκείηαζ ζοκεζδδηά κα πεζεανπήζεζ ζε 

εκδεδεζβιέκεξ πνάλεζξ ιε ηα πνμηαεμνζζιέκα βζα ημ νυθμ ηδξ ζηενεμηοπζηά 

παναηηδνζζηζηά. Ζ ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ ακηζζηνμθή ημο 

παναηηήνα ηδξ ηαζ εκυξ βάημο-αμδεμφ ζε νυθμ αθδβδηή πμο πνμζπαεεί εκ αβκμία ηδξ κα 

ηδκ επακαθένεζ ζηδ ζοκάδμοζα ζοιπενζθμνά ακαθμνζηά ιε ηδκ ζδζυηδηά ηδξ, κα ηαηέπεζ 

οπενθοζζηέξ ζηακυηδηαξ ηαζ κα ηζξ εέηεζ ζε εθανιμβή ιε ζημπυ κα βίκεηαζ δοζάνεζηδ. 

Σα βεβμκυηα ηδξ αθήβδζδξ ιεηαδίδμκηαζ ιέζς ημο επζζημθζημφ βναπημφ θυβμο, υπμο μ 

βάημξ ζε νυθμ ζοκηάηηδ αθθά ηαζ παναθήπηδ, επζημζκςκεί ιε ζοββεκζηυ πνυζςπμ 

πνμηεζιέκμο κα ανεζ θφζδ ζηδκ «παναααηζηή» ζοιπενζθμνά ηδξ ―αθέκηναξ‖ ημο. Ο 

βάημξ-αμδευξ θεζημονβεί ςξ μ ζδεμθμβζηυξ άλμκαξ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ δζαηεζιεκζηχκ 

ζοζπεηζζιχκ ηςκ ζηενεμηοπζηχκ ζδζμηήηςκ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ ηςκ παναιοεζχκ ιε ηδκ 

πνςηαβςκίζηνζα ημο εκ θυβς ιζηνμαθδβήιαημξ. Με ζημπυ κα πνμαθδεεί ιε έιθαζδ δ 

ακηζζηνμθή ηαζ δ ιεηαηίκδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ δνςίδαξ απυ ηδ εέζδ ζηδκ ακηίεεζδ ηςκ 

παναδμζζαηχκ μιμθυβςκ ηδξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμαθήβδια ηαηαζηεοάγεηαζ ιία 

ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα, υπμο δ ζοββναθέαξ «παίγεζ ιε ηζξ πναβιαηζηυηδηεξ ημο 

ακαβκχζηδ», ηαεχξ παναημθμοεμφιε ημ αζφιααημ κα πνμαάθθεζ ςξ ζοιααηυ ηαζ ημ 

                                                           
1250

 ναι, Υ., (Κείι.), Γμομιπάνημκ, ., (Δζη.), Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ 

Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, (Rublewick Letters: My Unwilling Witch), Εςΐδδ, Ρ., (Απυδ.), Αεήκα: 

Μεηαίπιζμ, 2007 (London: Orchard Books, 2007). 
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εεηζηυ ςξ ανκδηζηυ, πνμηαθχκηαξ ιία ηενάζηζα ζφβποζδ ζηδκ πνμζπάεεζα κα 

δζαηνίκμοιε πμζμξ πυθμξ εη ηςκ δφμ οπενζζπφεζ ηεθζηά.  

Ο ηίηθμξ ςξ θυβμξ είκαζ εκδεζηηζηυξ ημο  πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ 

ζοκμρίγεζ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ημο αζαθίμο. φιθςκα ιε ηδκ μπηζηή δζάζηαζδ ηςκ θέλεςκ 

ηαζ ημκ ηνυπμ δζάηαλήξ ημοξ ζηδκ εζημκμβναθδιέκδ επζθάκεζα ημο ελχθοθθμο, 

ηαεμδδβείηαζ δ ακάβκςζή ημοξ ςξ δφμ ηίηθμζ. Σμ πνχημ ηζηθζηυ ιένμξ «Γνάιιαηα & 

λυνηζα», έπεζ εκηαπεεί ζε έκα πθαίζζμ ημ μπμίμ παναπέιπεζ ζε ηαποδνμιζηυ θάηεθμ, 

ζοκμδεία ηςκ βκςζηχκ ζοιαάζεςκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πενζαάθθμκηα βναπηυ θυβμ. Γζα 

ηδκ αηνίαεζα, πνυηεζηαζ βζα ηα μπηζηά ζφιαμθα ημο «βναιιαηυζδιμο» ηαζ ηδξ 

«ζθναβίδαξ», ηα μπμία οθίζηακηαζ πνμζανιμβήξ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

παναιοεζαηχκ ζοκεδηχκ, πνμζδίδμκηαξ ιζα πζκεθζά ιοζηδνζαημφ ηαζ πζμοιμνζζηζημφ 

πενζεπμιέκμο. Γζα πανάδεζβια, «Μαβζηά Σαποδνμιεία. Τπυημζιμξ».
1251

 Οζ παναπάκς 

ζοιαάζεζξ ακαδεζηκφμοκ ηδκ αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ 

ζδιαζκυιεκμ. Δπίζδξ, δ πνήζδ ημο ζοιαυθμο «&» ζε ακηζηαηάζηαζδ ημο θεηηζημφ 

ζοκδέζιμο «ηαζ», επδνεάγεζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο αζαθίμο πμο ηδκ οζμεεηεί, ηαεχξ ηα 

μπηζηά ζφιαμθα ηαζ μζ ζοιαάζεζξ ημο νεαθζζηζημφ πενζαάθθμκημξ εα δζαδναιαηίζμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ κμδιάηςκ ηδξ πανμφζαξ αθήβδζδξ. ημ 

δεφηενμ ηζηθζηυ ιένμξ «βζα ιζα ιάβζζζα πμο δεκ ήεεθε κα είκαζ ιάβζζζα», παναηδνμφιε ηδ 

πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ημο «αέθμοξ»,
1252

 ιε ζημπυ ηδκ οπυδεζλδ ημο πνμζχπμο πμο 

οπμβναιιίγεηαζ απυ ημ βναπηυ θυβμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζφιααζδ δζεοημθφκεζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ αζηζυηδηαξ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ (ιάβζζζα) ηαζ ζημ 

ζδιαζκυιεκμ (πμο δεκ ήεεθε κα είκαζ ιάβζζζα). Δκ πνμηεζιέκς, μ θεηηζηυξ ηαζ μ μπηζηυξ 

ηχδζηαξ ζοκενβάγμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ απμηςδζημπμίδζδ ιζαξ ημζκήξ πθδνμθμνίαξ, αθμφ 

ηαηαθήβμοκ ζηδκ επακάθδρδ ημο ίδζμο ιδκφιαημξ ιε εκαθθαηηζηυ ηνυπμ. Σμ ηςιζηυ 

εκημπίγεηαζ αθεκυξ ζηδκ πενζπαζπηζηή θεζημονβία ηςκ ζοιαάζεςκ αθεηένμο ζημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ δ εζηυκα «δείπκεζ»,
1253

 ζοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο 

θεηηζημφ ιζηνμ-ηεζιέκμο. Ζ ακηζζοιααηζηυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιάβζζζαξ βίκεηαζ 

ακηζθδπηή απυ ημκ ηνυπμ απυδμζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ηδξ ειθάκζζδξ, ηαεχξ θμνάεζ νμγ 

                                                           
1251

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (6.1.6).1, ζ. 620.   
1252

 Γζα ηδ πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ημο «αέθμοξ», ηαεχξ ηαζ άθθςκ μπηζηχκ ζοιαυθςκ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ζημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ, αθ. Γζακκζημπμφθμο, Α., 

«Δζημκμβναθδιέκα Παζδζηά Βζαθία: Ζ Ακαβκςζζιυηδηα ηςκ Δζηυκςκ Απυ Παζδζά Πνμζπμθζηήξ 

Ζθζηίαξ», ζημ Σγαθενμπμφθμο, Μ., (Δπζι.), Ζ οββναθή ηαζ δ Δζημκμβνάθδζδ, Σ. Α΄, Αεήκα: 

Καζηακζχηδξ, 2001, ζζ. 249-273. 
1253

 Lewis, D., Reading Contemporary Picturebooks. Picturing Text, London & New York: 

Routledge, 2001, ζ. 95. 



363 

 

θυνεια ιε εκηοπςζζαημφξ θναιπαθάδεξ, εκχ ακαπανίζηαηαζ παιμβεθαζηή επζηνέπμκηαξ 

ημ παναηηδνζζιυ ηδξ «βθοηζάξ» πανμοζίαξ. Σα μπηζηά ακηζηείιεκα ηδξ ζημφπαξ ηαζ ημο 

ημκζχδμοξ ζπήιαημξ ηαπέθμο θεζημονβμφκ ςξ δζ-εζημκζημί οπαζκζβιμί ζημ θμβμηεπκζηυ 

ζηενευηοπμ ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ ακηζθαηζηή ζφβηνζζδ ηαζ 

ζφβηνμοζδ ηςκ ζπδιάηςκ πμο ακαδφμκηαζ. Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ ηαηαζηαζζαηυ 

πζμφιμν, εκχ πανάθθδθα εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμο ηδξ 

ιοεμθμβμφιεκδξ πνμζςπζηυηδηαξ. ε πνχημ πθάκμ ηαζ ζε εββφηενδ απυζηαζδ απυ ημκ 

ακαβκχζηδ-εεαηή απεζημκίγεηαζ έκαξ αζπνυιαονμξ βάημξ.
1254

 Ζ ζηάζδ ημο ζχιαηυξ ημο, 

ιε ηα ζηαονςιέκα «πένζα» ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημ ζοκμθνοςιέκμ πνυζςπμ 

επζηνέπμοκ ημ ζοιπέναζια ηδξ εκυπθδζήξ ημο ακαθμνζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο 

αθέιιαηυξ ημο, ηδκ απεζημκζγυιεκδ ιάβζζζα. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε, ημ 

βεβμκυξ υηζ μ εζημκζγυιεκμξ βάημξ ανίζηεηαζ ζε δζαθμνεηζηυ εζημκμβναθζηυ πθαίζζμ απυ 

αοηυ ηδξ ιάβζζζαξ, αζζεδημπμζχκηαξ ηδκ μκημθμβζηή ημο ιεηαηυπζζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ζδζυηδηά ημο κα ιεηέπεζ δφμ αθδβδιαηζηχκ επζπέδςκ. Πνυηεζηαζ βζα ιία εζημκζζηζηή  

ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή παναηηδνμθμβίαξ, υπμο μ ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ (υπςξ 

εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα) είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ιεηάδμζδ ηςκ αθδβδιαηζηχκ 

πθδνμθμνζχκ, εκχ μ ίδζμξ οζμεεηεί ημ νυθμ ημο αθδβδηή, ημο ζοκηάηηδ ηςκ ηεζιέκςκ 

αθθά ηαζ ακαβκχζηδ ηςκ επζζημθχκ πμο θαιαάκεζ. Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ  ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα πμθθχκ αθδβδιαηζηχκ επζπέδςκ ηαζ ςξ 

εη ημφημο έθηεζ ηδκ πνμζμπή ζηδκ πθαζηυηδηα ηαηαζηεοήξ ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. 

Γονίγμκηαξ ημ ζηθδνυ ελχθοθθμ μ ακαβκχζηδξ ακηζηνίγεζ ιία δζζέθζδδ ηαπεηζανία, δ 

μπμία πνμζζδζάγεζ ζε ημπμβναθζηυ πάνηδ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ πάνηδξ ηαζ δεδμιέκδξ ηδξ 

εέζδξ πμο ανίζηεηαζ (εζχθοθθα) θεζημονβεί ςξ πνμεάθαιμξ ιφδζδξ ζημ ιοεμπθαζηζηυ 

ηυζιμ ημο παναιοεζμφ.
1255

 Σμ «ηίηνζκμ-ιπεγ» πνχια ηδξ εζημκμβναθδιέκδξ επζθάκεζαξ 

ημο πανηζμφ θεζημονβεί ςξ ζηδκζηυ θυκημ ηαζ ιζιείηαζ ηδκ ηεπκζηή ημο ζέπζα
1256

 ςξ 

                                                           
1254

 Ο ακαβκχζηδξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ ελανπήξ ημ θφθμ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο. 

Χζηυζμ, εα εέθαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ βεκζηυηενα δ «βάηα» ζοκζζηά έκα ζελζζηζηυ ζφιαμθμ, 

ημ μπμίμ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ έβηθεζζηδ γςή ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ηδ ιμκαλζά, «ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

ανζεκζηυ ακηίπαθυ ηδξ, ημ ζηφθμ», βνάθεζ δ Κακαηζμφθδ, ηαηά ηδκ Turin, A., ―Children‘s and 

Young People‘s Literature and its Contribution to Sexual Equality‖, ζηα πναηηζηά ημο 24
th
 

International IBBY Congress on Books for Young People – Proceedings, 1994. Γζα ημ ζπεηζηυ 

πανάεεια αθ. Κακαηζμφθδ, Μ., 2008, ζ. 130.      
1255

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (6.1.6).2, ζ. 620.  
1256

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 259. 
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μπηζηυξ οπαζκζβιυξ εκυξ απμιαηνοζιέκμο ηαζ ελςπναβιαηζημφ πςνμπνυκμο.
1257

 Ζ άθμβδ 

αίζεδζδ ημο πνυκμο πμο παναηηδνίγεζ ηδκ μκημθμβζηή οπυζηαζδ ηςκ αθθυημηςκ υκηςκ 

ηα μπμία ηαημζημφκ ζημ ιαβζηυ αοηυ ηυζιμ ζοκοθαίκεηαζ ιε ηδκ εζημκμβναθζηή 

θεζημονβία ημο παθαζςιέκμο πανηζμφ ηαζ ηςκ αθθζχηζηςκ ηηδνίςκ, πμο ακαπανίζηακηαζ, 

επδνεάγμκηαξ ηυζμ ηδκ πνυζθδρδ ηςκ παναηηήνςκ υζμ ηαζ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ 

ζοιαάκηςκ. Ζ παναδμλυηδηα ημο πνυκμο δζαηαηέπεζ ελίζμο ηαζ ηζξ έκκμζεξ ημο πχνμο 

ζημ πανυκ ζηδκζηυ πενζαάθθμκ, ηαεχξ ιία ηαιπέθα πμο θένεζ ηδ θεζημονβία ηδξ 

ζήιακζδξ ηαζ ηδ δζεηπεναζςηζηή θεζημονβία ηδξ ηαεμδήβδζδξ πνμηαθεί ιία εοπάνζζηδ 

ζφβποζδ. οβηεηνζιέκα, ηα ηέζζενα ζδιεία ημο μνίγμκηα, ακαβνάθμκηαζ ςξ ελήξ: «Γζ‘ 

αθθμφ», «Παναπένα», «Πνμξ ηα δς», «Πνμξ ηα ηεζ». Σα ζπήιαηα απυ ηζξ ζηεπέξ ηςκ 

ζπζηζχκ πμο εζημκμβναθμφκηαζ δζαεέημοκ ημ ζπήια ημο ηαπέθμο ηδξ ιάβζζζαξ, 

πνμζδίδμκηαξ ιία αηιυζθαζνα ιοζηδνίμο. Ζ απμοζία πνχιαημξ, επζηνέπεζ κα 

παναημθμοεήζμοιε ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ηδξ βναιιήξ ιε ημ ζοκμθζηυ απμηέθεζια 

ηδξ ζφκεεζδξ κα παναπέιπεζ ζε ζηίηζμ. Με ηδ πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ημο «αέθμοξ» 

δίδμκηαζ μνζζιέκα δζεοηνζκζζηζηά ζπυθζα ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ υκηςκ ηαζ ημο 

πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ δζαδναιαηίγεηαζ δ ζζημνία ηδξ αθήβδζδξ πμο 

έπεηαζ. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ, εκημπίγεηαζ ζηδκ παναδμλυηδηα ηςκ ιμνθχκ ηαζ 

ζηδκ πνμζανιμβή ηςκ ζοιαάζεςκ ηδξ βθχζζαξ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

υκηςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ οπενηακμκζημπμίδζδξ. Γζα πανάδεζβια, «Κεκηνζηυ 

Κηήνζμ Ακςηάημο οιαμοθίμο Μαβζζζχκ». Σμ ζπζηάηζ απυ ηα ααηναπάηζα, θέβεηαζ 

«Βαηναπέηζζ», ημ μπμίμ μπηζηά ηαζ θςκμθμβζηά παναπέιπεζ ζημ «ημηέηζζ». Δπίζδξ, 

ζφιθςκα ιε ηα εκδμ-εζημκζζηζηά ζπυθζα ακαπανίζηαηαζ ιία «Λζςιέκδ Μφβα», ιία 

πανάιεηνμξ πμο θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ηαεχξ παναπέιπεζ μπηζηά ζε ιεηςπζηή 

ζφβηνμοζδ ημο εκηυιμο ιε ημ ―θαηυ‖ απυ ημκ μπμίμ έπεζ βίκεζ δ θήρδ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ. 

ε άιεζδ ζοζπέηζζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πθδνμθμνίαξ ιε ημ απμηφπςια ιζαξ παημφζαξ, 

πμο εζημκμβναθείηαζ ζημκ ―αένα‖, αζζεδημπμζείηαζ δ απμζηαζζμπμζδιέκδ ιαηζά απυ ηδκ 

μπμία ηαθείηαζ κα πνμζθάαεζ μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ ηα αθδβμφιεκα βεβμκυηα. Πνυηεζηαζ 

βζα ιία μπηζηή ιεηαθμνά υπμο δ «απμζηαζζμπμζδιέκδ ιαηζά»
1258

 εηθνάγεηαζ ιε ηνυπμ 

πμο μ εκκμμφιεκμξ εεαηήξ ιμζάγεζ κα παναηδνεί ηα βεβμκυηα πίζς απυ έκα 

πνμζηαηεοηζηυ «ηγάιζ», ςξ αδζυναηδ ζοκμνζαηή βναιιή ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ.  
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 .π., ζζ. 226-227. 
1258

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 198. 



365 

 

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ηδξ ζζημνίαξ, «Αοηυξ είκαζ 

«Ανζζημηέθδξ Μαβέθδξ Γμονβμφνδξ (Ανίζημξ Μ. βζα ζοκημιία). Γεκ είκαζ ηοπαίμξ βάημξ. 

Δίκαζ ημζπεζυ Μάβζζζαξ, δδθαδή ελεζδζηεοιέκμξ αμδευξ ιάβζζζαξ».
1259

 Σμ ηςιζηυ ημο 

παναηηήνα-βάημο εκημπίγεηαζ, ανπζηά, ζηδκ μκμιαημπμζία, ηαεχξ ημ μιζθχκ υκμια 

«Γμονβμφνδξ» θένεζ ηδ ιεηςκοιζηή θεζημονβία ηδξ αλζμπνυζεηηδξ ζδζυηδηαξ ηςκ βαηχκ 

κα βμονβμονίγμοκ υηακ επζεοιμφκ πάδζα. Δπίζδξ, δ ζδζυηδηα ηδξ ελεζδίηεοζδξ εκυξ βάημο 

ζε νυθμ αμδεμφ ιάβζζζαξ ζοκζζηά ιία απνμζδυηδηδ ελέθζλδ πμο λαθκζάγεζ εοπάνζζηα 

ημκ ακαβκχζηδ, δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ. Οζ παναπάκς πθδνμθμνίεξ 

ηαείζηακηαζ αηυιδ πζμ πζμοιμνζζηζηέξ ιε ηδ ζοκφπανλδ ηςκ παναπάκς ζοιαάζεςκ ζε 

επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, ηαεχξ έπμοκ εκηαπεεί ζε έκα πθαίζζμ πμο παναπέιπεζ ζε 

επαββεθιαηζηή ηαοηυηδηα. «Αοηή είκαζ δ Αβάεδ Αβηάεδ. Δίκαζ δ Μάβζζζα ημο Ανίζημο βζα 

ηα επυιεκα εθηά πνυκζα ηαζ μ Ανίζημξ είκαζ μ Γάημξ ηδξ». Σμ ηςιζηυ ηδξ ιάβζζζαξ 

μθείθεηαζ ζημ θμβμπαίβκζμ ημο μκυιαηυξ ηδξ ιε ηζξ μιυδπεξ  θέλεζξ «Αβηάεδ» ηαζ 

«Αβηάεζ», ιε ζημπυ κα οπαζκζπηεί ιεηςκοιζηά ημκ ανκδηζηυ ηδξ παναηηήνα, 

ηαηαθήβμκηαξ εκ ηέθεζ ζε αζηεσζιυ. Σμ ήηηα ζημ ηέθμξ ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηδ ζφιααζδ 

πμο εέθεζ ηα βοκαζηεία μκυιαηα κα βνάθμκηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα 

πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ.  

Δκ ζοκεπεία, πανμοζζάγμκηαζ ηα βεβμκυηα πμο ζηζαβναθμφκ ημ πμνηναίημ ηδξ 

ακηζζοιααηζηήξ ιάβζζζαξ ημο παναιοεζμφ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ μ βάημξ-αμδευξ δεκ ιπμνεί 

κα επζηεθέζεζ ημ ένβμ βζα ημ μπμίμ έπεζ πνμζθδθεεί. Ζ παναπμιπή ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο 

υπμο παναηίεεηαζ ημ «επηαεηέξ ζοιαυθαζυ» ημο,
1260

 ηαηαζηναηδβεί ηδ βναιιζηή πμνεία 

ηδξ ακάβκςζδξ
1261

 ιία ηεπκζηή πμο θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα ηαζ απμδεζιεφεζ ημκ 

εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ απυ ηζξ ζοκήεεζξ ακαβκςζηζηέξ ηακμκζηυηδηεξ, ζοκεπζθένμκηαξ 

ελίζμο θεηηζηυ ηαζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Αημθμφεςξ, δ αθήβδζδ ιεηαδίδεηαζ, υπςξ 

ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, ιέζς ημο επζζημθζημφ θυβμο. Ο ακαβκχζηδξ ακάβεηαζ ζε 

πνήζηδξ ημο αζαθίμο, ηαεχξ ηαθείηαζ κα λεδζπθχζεζ ηονζμθεηηζηά ζεθίδεξ ηαζ κα ακμίλεζ 

βνάιιαηα, ηάνηεξ ηαζ επζζημθέξ ιε ζημπυ κα πνμαεί ζε ιία δζεπζδναζηζηή ακάβκςζδ.
1262

 

Μία ζεζνά απυ επζζημθέξ θεζημονβμφκ ςξ «εκενβέξ πενζμπέξ» πμο ειαάθθμοκ ημ ιζηνυ 
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 Υςνίξ ανίειδζδ ημο αζαθίμο. Ανπίγς κα ιεηνχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ ελήξ, 

ναι, Υ., 2007, υ.π., ζ. 1.   
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (6.1.6).3, ζ. 621.  
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 Γζακκζημπμφθμο, A., «Απυ ηδκ «Κζκέγα Κμφηθα» ζηα «88 Νημθιαδάηζα» ηαζ ηα «33 Ρμγ 

Ρμοιπίκζα»: Ζ Λμβζηή ηςκ Τπενηεζιέκςκ ζημκ Πανάθμβμ Κυζιμ ηςκ Παναιοεζαηχκ 

Κεζιέκςκ», Κείιεκα, η. 6, 2007, ζζ. 1-15. http://keimena.ece.uth.gr/.    
1262

 Φχηζαθδ, Δ., «Σμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ ζημ φβπνμκμ Φδθζαηυ Πενζαάθθμκ», 

Κείιεκα, η. 10, 2010, ζζ. 1-14. http://keimena.ece.uth.gr/. 
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παζδί ζημ παζπκίδζ ηδξ ακάβκςζδξ.
1263

 Κάεε επζζημθή ζοκζζηά ηαζ έκα επζπθέμκ 

λάθκζαζια αθθά ηαζ ιία πνμκμιζαηή ειπεζνία ακάβκςζδξ, ιε πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ 

πμο θαιαάκμοκ δζαζηάζεζξ ιοζηζηζζιμφ. Ο θυβμξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ 

αθθδθμβναθία εκχ αθμνά ζηδ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ, ζοκηεθείηαζ εκ αβκμία εηείκδξ. 

Κάεε θμνά πμο μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ακμίλεζ θαηέθμοξ, κα λεδζπθχζεζ ζεθίδεξ ηαζ 

κα δζααάζεζ ημ βνάιια ιμζάγεζ κα πανααζάγεζ ηδκ ζδζςηζηή γςή ημο παναθήπηδ ηαζ κα 

βίκεηαζ ζοκέκμπμξ ιε ημ βάημ εκυξ ιοζηζημφ πενζεπμιέκμο. Ζ εζημκμβνάθδζδ 

δζεοημθφκεζ ηδ εέζδ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ, άθθμηε ιε άιεζεξ πνμζθςκήζεζξ ζημκ 

ακαβκχζηδ κα πνμαεί ζηδκ εκδεδεζβιέκδ πμνεία ακάβκςζδξ ηαζ άθθμηε ζφιθςκα ιε ηδ 

βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ πμο ημ βνάιια έπεζ ήδδ ακμζπηεί, 

ηυηε μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα εκδιενςεεί βζα ημ πενζεπυιεκυ ημο ηνοθμημζηάγμκηαξ 

πάκς απυ ημκ χιμ ημο ακαβκχζηδ-παναθήπηδ βάημο. ημ πενζεπυιεκμ ηςκ βναπηχκ 

ζδιεζχζεςκ δζαπζζηχκεηαζ δ ζοκφπανλδ ζοιαάζεςκ απυ δζαθμνεηζηά είδδ έκηοπμο 

θυβμο, πμο πανεζζδφμοκ ζηζξ θέλεζξ ηαζ ζηζξ εζηυκεξ δδιζμονβχκηαξ έκα ημθάγ 

δζαθμνεηζηχκ βναθχκ ηαζ φθμοξ. Σμ ηςιζηυ ζοκίζηαηαζ ηυζμ ζημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ 

υζμ ηαζ ζημ ακαιεκυιεκμ φθμξ, ζφιθςκα ιε ηζξ επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ ημο 

παναιοεζμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ηεζιεκζηά είδδ, υπςξ ζοκηαβέξ ιαβζηχκ 

θίθηνςκ πμο πνμζζδζάγμοκ ζε αοηέξ ηδξ ιαβεζνζηήξ, «1) Γειίζηε ιζα ζημονζαζιέκδ 

ιπακζένα ιε βθίηζα βοικμζάθζαβηα (ηαιία ιάβζζζα δεκ ιπμνεί κα ακηζζηαεεί). 2) Όηακ δ 

ιάβζζζά ζαξ ιμοθζάζεζ ζηδκ ιπακζένα (κηοιέκδ ηαζ παπμοηζςιέκδ), λφζηε ηδκ πθάηδ ηδξ ι‟ 

έκα ζηακηγυπμζνμ…» ηαζ λυνηζα ιε απνμζδυηδημ ηαζ πανάθμβμ ζοκδοαζιυ θέλεςκ πμο 

ηαηαζηναηδβμφκ ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ, «Μζα ιφηδ πνχηα ίζζα, 

ηχνα είκαζ βαιρή, ημ ιάβμοθμ ημ θείμ, βειάημ είκαζ ζπονί. Υένζα, Πυδζα ηζ Νφπζα 

αηεθείςηα ιαηναίκμοκ ηαζ μζ ςναίεξ ιπμφηθεξ ζμο ηγίαα ηχνα εα βέκμοκ…».
1264

  

Δλίζμο πζμοιμνζζηζηά θεζημονβεί δ οπενηακμκζημπμίδζδ ηςκ ζοιαάζεςκ ηδξ 

επζζημθμβναθίαξ, ιε ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

παναηηήνςκ. Γζα πανάδεζβια, ζηζξ μδμφξ ηαζ ζηζξ ημπςκοιίεξ: «Γεηαηνείξ Καιζκάδεξ 

Τπυημζιμξ. Υμνμπδδμφπμθδ», «Μμοπθζαζιέκμ Αβνμηυζπζημ. Οδμξ Ηπηάιεκςκ Πζάηςκ». 

ηζξ διενμιδκίεξ: «Γεοηένα Λένα 15, Σνίηδ ανυιζηδ ιφηδ 26, Σεηάνηδ Γδάν‟ηδ, Πέιπηδ ιε 

Πμοκέκηδ, Παναζηεοή πςνίξ επζζηεοή, Κονζαηή Κμκηή Γζμνηή». Οζ θέλεζξ θένμοκ δζηηή 
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 Γζακκζημπμφθμο, A., «ηακ δ Λμβμ-ηεπκία ζοκακηά ηδκ Σεπκμ-θμβία: Πμθοιεζζηά ηαζ 

Τπενηεζιεκζηά ημζπεία ζε Βζαθία βζα Μζηνά Παζδζά», ζηα πναηηζηά ημο ζοκεδνίμο: Ζ 

Λμβμηεπκία ήιενα: Όρεζξ, Ακαεεςνήζεζξ, Πνμμπηζηέξ, Αεήκα 29, 30/11- 1/12/2002. 
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 ναι, Υ., 2007, υ.π., ζ. 5. 
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θεζημονβία, ςξ θυβμξ ηαζ ςξ εζηυκα. ε ζπέζδ ιε ημ πνχημ, δζαιμνθχκμοκ ηδ 

ιοζηδνζαηή αηιυζθαζνα ηδξ ζζημνίαξ ηαζ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ ιεηααίααζδ ηςκ 

βεβμκυηςκ ηδξ αθήβδζδξ. ε ζπέζδ ιε ημ δεφηενμ, πνυηεζηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

βναιιάηςκ, ηδκ οπμβνάιιζζδ ηςκ θέλεςκ, ηζξ εκαθθαβέξ ζηα είδδ ηαζ ηα ιεβέεδ 

βναιιαημζεζνάξ, άθθμηε ιε ζημπυ κα δμεεί έιθαζδ ηαζ άθθμηε ηαεμδδβχκηαξ ηδκ 

έκηαζδ ηδξ θςκήξ ημο ακαβκχζηδ.    

Ζ εζημκμβνάθδζδ δζέπεηαζ απυ έκα πθμοναθζζιυ αζζεδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

ςξ ζοκμθζηή ζφκεεζδ παναπέιπμοκ ζηδκ ηεπκζηή ημο ζοιπζθήιαημξ ηαζ δζαιμνθχκμοκ 

έκα πμθοηνμπζηυ απμηέθεζια μπηζημ-θεηηζημφ ημθάγ.
1265

 Γζα ηδκ αηνίαεζα, πνυηεζηαζ βζα 

ηδ ιεηαθμνά ζοιαάζεςκ απυ ημ πχνμ ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηδξ ιυδαξ ζε ακμίηεζα 

πενζαάθθμκηα ιε πενζηείιεκεξ εββναθέξ εκηυξ μπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ιε ηα μπμία 

ανίζημκηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ. Γζα πανάδεζβια, «Ο πανάδεζζμξ ηςκ παπμοηζζχκ», 

«Σζάκηα ιε ημοιπζά ναιιέκα ζημ πένζ. 19,99 εονχ. ΚΧΓ. ΣΜΚ887657639987», «Ρζβέ 

Παπμφηζζα-Σζιή Πνμζθμνάξ 9,99 εονχ. Ρμγ/Κίηνζκμ». Σμ ηςιζηυ ακαδφεηαζ αθεκυξ απυ 

ημ λάθκζαζια πμο επζθένμοκ ηα ελςθμβμηεπκζηά αοηά ηείιεκα αθεηένμο εκαπυηεζηαζ 

ζημκ ηαηακαθςηή πμο οπμβναιιίγμοκ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ. 

Σα βκςζηζηά ζπήιαηα πμο ακαδφμκηαζ ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ακαθμνζηά ιε ημ 

ζηενεμηοπζηυ παναηηήνα ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ, ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ ιε ημ πςνμπνυκμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ιία 

ακηίεεζδ ακάιεζα ζε πανεθεμφζεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηοπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ιάβζζζαξ ιζαξ άθθδξ επμπήξ ιε ημ πνμθίθ ηδξ κεμηενζηήξ ιάβζζζαξ ημο παναιοεζμφ ηαζ 

ηςκ ζοκμδχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ζοκεπάβεηαζ αοηυξ μ εηζοβπνμκζζιυξ. Ζ απυηθζζδ 

ημο παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ επζζθναβίγεηαζ απυ ηζξ εκδοιαημθμβζηέξ ηδξ επζθμβέξ 

ηαεμδδβχκηαξ ηδκ πνυζθδρή ηδξ ςξ κεανήξ ημπέθαξ πμο πεζναιαηίγεηαζ ιε ηδ 

εδθοηυηδηά ηδξ.  

Ζ παναπάκς αθθαβή είκαζ απμηέθεζια ιίαξ ζεζνάξ ιεηαιοεμπθαζηζηχκ ηεπκζηχκ πμο 

πανμοζζάγεζ δ αθήβδζδ ζημ ζφκμθυ ηδξ ηαζ δδιζμονβμφκ ιία έκημκα πανςδζαηή 

αηιυζθαζνα. Ανπζηά, αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε δζαηεζιεκζηέξ ηαζ δζεζημκζηέξ παναπμιπέξ
1266

 

ζημ ιαβζηυ ηυζιμ ηςκ ηθαζζζηχκ παναιοεζχκ, ηαημνεχκμκηαξ έηζζ κα εββνάρμοκ μζ 

δδιζμονβμί πμθθαπθά αθδβδιαηζηά επίπεδα ιέζα ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα αθήβδζδ-
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 Pantaleo, S., ―Exploring Children‘s Responses to the Postmodern Picturebook. Who‟s Afraid 
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Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζζ. 44-61. 
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πθαίζζμ. Ζ Άεδ Αβηάεδ επζζηέπηεηαζ αζαθζμεήηεξ ηαζ θέζπεξ ακάβκςζδξ ηαζ δδθχκεζ 

ηδκ ακαβκςζηζηή ηδξ πνμηίιδζδ ζε παναιφεζα πμο «ιζθμφκ βζα πνζβηίπζζζεξ πμο 

πακηνεφμκηαζ υιμνθμοξ πνίβηζπεξ».
1267

 Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ βεκζηυηενδ αιθζζαήηδζδ 

ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο ηδξ ιάβζζζαξ ηαημνεχκεζ κα ακαηνέρεζ ηαζ αοηυ ηδξ 

έιθοθδξ ηαοηυηδηάξ ηδξ ςξ βοκαίηα. Αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηςκ δζαηεζιεκζηχκ 

ακαθμνχκ ζε βκςζηά παναιφεζα ηδξ θμβμηεπκίαξ υπμο ηονζανπεί ημ ιαβζηυ ζημζπείμ, 

πνμηαθχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα πνμαεί ζε ζοβηνίζεζξ ιε ζημπυ κα ηαηαζηεί ζαθήξ δ 

ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ. Ζ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα 

μζηεζμπμζδεεί ημοξ εεηζημφξ νυθμοξ ηςκ «υιμνθςκ» πνζβηζπζζζχκ επζηοβπάκεζ ηδ 

δζαηςιχδδζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ηδξ αθθά ηαζ ηςκ ζδακζηχκ πνμηφπςκ εδθοηυηδηαξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ βοκαζηχκ πμο οπμβναιιίγμκηαζ δζαηεζιεκζηά. Ζ πανςδία ηςκ 

ζοιαάζεςκ ημνοθχκεηαζ ιέζα απυ ηζξ ιεηαιοεμπθαζηζηέξ ηεπκζηέξ, ιε ηδκ απυθαζδ ηδξ 

ιάβζζζαξ κα βνάρεζ ζημκ «πνίβηζπα» πνμζηαθχκηαξ ημκ ζε ιοζηζηυ νακηεαμφ. Σμ 

ηςιζηυ ζημ οπυ ζογήηδζδ ζδιείμ θένεζ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία. Ανπζηά, μζ ακαθμνέξ 

ζηδ «βοαθζζηενή ημοαθέηα», ζηα «βοάθζκα βμαάηζα πμνμφ» ηαζ ζηδ ιεηαιμνθςιέκδ 

«ημθμηφεα» ηαεζζημφκ ζαθέξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ. Σμ 

πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ ακαηνεπηζηή ιεηαβναθή ηδξ ζζημνίαξ πμο επζεοιεί κα αζχζεζ δ 

Άεδ Αβηάεδ ςξ ειπεζνία, ιε ημ βάημ-αμδευ ζε νυθμ κενασδμκμκάξ κα απμηοβπάκεζ κα 

ιεηαιμνθχζεζ ηδκ ημθμηφεα ζε άιαλα. Σεθζηά, δ Αβάεδ ιεηαααίκεζ ζημ πχνμ ημο 

νακηεαμφ ιε λφθζκμ αθμβάηζ. Σμ πζμφιμν, ςζηυζμ, δεκ εκαπυηεζηαζ ηυζμ ζημ θανζζηυ 

ζημζπείμ ηςκ απμηοπδιέκςκ ιεηαιμνθχζεςκ υζμ ζηδκ οπμβνάιιζζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

επζθμβήξ ςξ πθήνςξ ζοιααηήξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ επζηαβέξ ηδξ ιυδαξ. φιθςκα ιε ημ 

ηείιεκμ, «Με ημ λυνηζ ημο ιεηέηνερα ηδκ ημθμηφεα ζε λφθζκμ αθμβάηζ, αθθά είπα ζηδκ 

Αβάεδ αοηυ πνδζζιμπμζμφκ μζ πζμ κνδάηεο πνζβηίπζζζεξ βζα κα ζοκακηήζμοκ ημοξ 

πνίβηζπεξ».
1268

 Δπζπνμζεέηςξ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηδξ αθήβδζδξ ζδιεζχκεζ ηδ 

δζαηνζηζηή πανμοζία ημο έκα αηυιδ πνυζςπμ, μ Γηνίγδξ, μ βάημξ-αμδευξ ηδξ ιάβζζζαξ 

ηδξ Καηςζηάθαξ. φιθςκα ιε ημ πενζηείιεκμ ηδξ εζηυκαξ, δ ηεθεοηαία απέζπαζε ημ 

ανααείμ «Μάβζζζα ηδξ Υνμκζάξ». Παν‘ υθα αοηά ημ ηςιζηυ εκαπυηεζηαζ ζηδκ 

ακαβκςζηζηή πανάηαιρδ πμο θαιαάκεζ πχνα ιε ημκ ακαβκχζηδ κα παθζκδνμιεί ζηζξ 

πνχηεξ ζεθίδεξ ημο εζχθοθθμο, υπμο ηαζ πνςημειθακίγεηαζ ημ υκμια ημο Γηνίγδ. 

Ζ ιάβζζζα ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ επζδίδεηαζ ζε ιία δζα-ιεζζηή πενζδζάααζδ ιεηαλφ 

άθθςκ ζζημνζχκ, ιε ημκ εαοηυ ηδξ ζε πνςηαβςκζζηζημφξ νυθμοξ ςξ δδιζμφνβδια αθθά 
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ηαζ ςξ δδιζμονβυξ ηδξ δζηήξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ πανμοζίαξ. Σμ πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια 

επζηείκεηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηάνηαξ-πνυζηθδζδξ ζημκ «Πνίβηζπα», υπμο 

δζαηςιςδείηαζ ηαζ ζαηζνίγεηαζ ημ ζδακζηυ πνυηοπμ άκδνα ηςκ παναιοεζχκ. 

οβηεηνζιέκα, βνάθεηαζ «ιδ θένεζξ ηδ ιαιά ζμο ή ημκ ζςιαημθφθαηά ζμο».
1269

 φιθςκα 

ιε ημ ηεθεοηαίμ, πανςδείηαζ δ βεκκαζυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο ακδνζημφ παναηηήνα, εκχ 

δ πζεακή πεζναβχβδζή ημο απυ ιζα πανειααηζηή ιδηένα επζηοβπάκεζ ηδ βεθμζμπμίδζή 

ημο. Υζμφιμν ακαδφεηαζ, επίζδξ, απυ ηδ ζφβηνμοζδ ηδξ Άεδξ Αβηάεδ ιε ημκ εαοηυ ηδξ, 

δ μπμία παναπαίεζ ακάιεζα ζημ εεηζηυ παναηηήνα ηδξ πνζβηίπζζζαξ-πνυηοπμ ηαζ ημκ 

ανκδηζηυ παναηηήνα ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ, επζηοβπάκμκηαξ ηδκ οπμκυιεοζδ ημο 

δζπαζηζημφ δίπμθμο ηαζ ηδκ πνυζθδρδ ηςκ δφμ μπηζηχκ ςξ ζημζπείςκ ιίαξ 

πνμζςπζηυηδηαξ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή ηαθεί ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί 

υηζ ημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ ζοκοπάνπμοκ αδζαίνεηα ιέζα ζε υθμοξ ηαζ έηζζ κα επακελεηάζεζ 

ημ γήηδια ηδξ ιαβείαξ απυ ιία άθθδ μπηζηή βςκία, πζμ ακενχπζκδ. Γε εα ιπμνμφζαιε κα 

παναθείρμοιε ηδ ζφιθοζδ ηςκ δφμ ηςδίηςκ ημο θεηηζημφ ηαζ ημο μπηζημφ ζημ 

ελχθοθθμ ηδξ ηάνηαξ,
1270

 υπμο ιε ηδ πνήζδ θέλεςκ ηαζ μπηζηχκ ζοιαυθςκ απυ ημ 

νεαθζζηζηυ πενζαάθθμκ επζηοβπάκεηαζ ημ μπηζηυ απμηέθεζια ιζαξ οανζδζηήξ ιαεδιαηζηήξ 

ελίζςζδξ. Σμ κμιμηεθεζαηυ απμηέθεζια ηδξ μπμίαξ θεζημονβεί ςξ πανςδία ημο ζδακζημφ 

βάιμο, ιεηαλφ πνυηοπςκ παναηηήνςκ ακαθμνζηά ιε ηα έιθοθα ζηενευηοπα πμο 

εββνάθμκηαζ. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ηδκ ελίζςζδ, Άεδ + Π= δ μπμία απδπεί 

ζημκ ηυζιμ ηςκ παναιοεζχκ ςξ ελήξ, Πνζβηίπζζζεξ (υιμνθεξ, ιεζθίπζεξ, οπμιμκεηζηέξ) + 

Πνίβηζπεξ (βεκκαίμζ, ημθιδνμί, ζχγμοκ ηδ βοκαίηα)= ζδακζηυξ ααζζθζηυξ βάιμξ. Ο 

ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα  ειπθαηεί ζηδκ παζβκζχδδ απμηςδζημπμζήζδ ηςκ ζπεηζηχκ 

ζοιαυθςκ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ημζκςκυξ ημο ιδκφιαημξ πμο εββνάθεηαζ ζημ 

ηνοπηυθελμ. Ζ ηεπκζηή αοηή οπμδεζηκφεζ ζημ ιζηνυ παζδί ιία ακαηνεπηζηή ηαζ 

εκαθθαηηζηή πμνεία ακάβκςζδξ πμο ηαηαθήβεζ ζε ιία δμιζηή νεοζηυηδηα ηδξ 

ιοεμπθαζηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Πνυηεζηαζ βζα πμθοηνμπζηά ιέζα πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε 

ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ πμθοηνμπζηχκ ιδκοιάηςκ, ιε έιθαζδ ζηδκ «παζβκζχδδ θμβζηή» δ 

μπμία εκζζπφεζ ηδκ έκκμζα ημο μπηζημφ εββναιιαηζζιμφ ηαζ πνμζθένεζ δζαθμνεηζηά 

επίπεδα εοπανίζηδζδξ ζημ δζηηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ.
1271
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Ζ ιδ ακαιεκυιεκδ έηααζδ ηδξ πθμηήξ ζοκεπζθένεζ κέεξ ακαηνμπέξ πμο επζηείκμοκ ηαζ 

πμθθαπθαζζάγμοκ ηδκ ήδδ οπάνπμοζα πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα. Ο βάημξ-αμδευξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδ θζθζηή πανέιααζδ ηςκ ιαβζηχκ αμδεχκ ηςκ παναιοεζχκ πνμζπαεεί κα 

ζαιπμηάνεζ ημ νακηεαμφ ιε ημκ πνίβηζπα. Σμ θανζζηυ ζημζπείμ πμο δζαηνίκεζ ηζξ πνάλεζξ 

ημο Ανίζημο επζηοβπάκεζ ηδκ απμιοεμπμίδζδ ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμο ηδξ ηαηζάξ 

ιάβζζζαξ ηςκ παναιοεζχκ, δζυηζ ιεηαιμνθχκμκηαξ ηδκ Άεδ ζε ιία εηδμπή πμο 

ιμνθμθμβζηά παναπέιπεζ πενζζζυηενμ ζηδκ πνυηενδ ιμνθή ηδξ ηαημνεχκεζ ηδ 

δζαηςιχδδζή ημοξ. Ζ ενςηζηή ακηαπυηνζζδ ημο πνίβηζπα πανά ηδκ ηνμιαηηζηή 

πανμοζία ηδξ ιάβζζζαξ, ζοκζζηά ιζα απνμζδυηδηδ ελέθζλδ πμο επζθένεζ ηαηαζηαζζαηυ 

πζμφιμν. Ζ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή εκέπεζ δφμ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηαιέκεξ. Αθεκυξ ηδ 

βεθμζμπμίδζδ ημο πνίβηζπα, θυβς αθέθεζαξ, αθεηένμο ηδκ αιθζζαήηδζδ ηςκ ζδακζηχκ 

πνμηφπςκ πενί μιμνθζάξ. Ζ ζοιπενζθμνά ημο πνίβηζπα οπαημφεζ ζηδκ ιεηαθμνζηή νήζδ 

ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ υηζ, «μ ένςηαξ δεκ έπεζ ιάηζα». Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ 

άκδναξ είκαζ ηυζμ απμννμθδιέκμξ, υπμο ηα δμπεία ιε ημ ηνμιαηηζηυ πενζεπυιεκμ πμο 

ημζιμφκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ζπζηζμφ δεκ ημκ απμζπμφκ. οβηεηνζιέκα, πάκς 

ζηα ζοβηεηνζιέκα μπηζηά ακηζηείιεκα δζαηνίκμκηαζ εηζηέηεξ πμο ακαθένμοκ ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ αθμνμφκ ζε, «αμθαμί ιαηζχκ, ιάηζα, θηενά, θηενά ιφβαξ». Ζ 

πμθοπμθζηζζιζηή ζδεμθμβία ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο επζζδιαίκεηαζ ιε ηα ελήξ ζπυθζα, 

«Δίπε υηζ δεκ λακάδε πμηέ ημζμ δζαθμνεηζηή πνζβηίπζζζα. Δίπε: «Κνεαημεθζέξ; Πμζεξ 

ηνεαμημεθζέξ;» Δίπε υηζ ηα κφπζα ηςκ πμδζχκ πμο ιεβαθχζμοκ ηυζμ βνήβμνα χζηε κα 

ηνοπάκε ηα βμαάηζα είκαζ «πενίενβα». Δίπε υηζ ημ πηέκζζια – δθεηηνμπθδλία είκαζ 

«θμαενυ»».
1272

   

Ζ επυιεκδ αθήβδζδ-πθαίζζμ πμο πνμαάθθεηαζ ηαζ εββνάθεηαζ ζημ εονφηενμ πθαίζζμ 

ηδξ ζζημνίαξ, αθμνά ζημ παναιοεζ δ Πνζβηίπζζζα ηαζ ημ Μπζγέθζ. Ζ ιάβζζζα ημο 

παναιοεζμφ οπμπηεφεηαζ υηζ μ πνίβηζπαξ δεκ είκαζ αοηυξ πμο δζαηείκεηαζ ηαζ απμθαζίγεζ 

έπμκηαξ οπυρδ ημ παναπάκς παναιφεζ κα αάθεζ έκα ιπζγέθζ ηάης απυ δέηα ζηνχιαηα. Ο 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ οπμβναιιίγεηαζ ημ αθεηδνζαηυ ένβμ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, 

ηαεχξ πνμηφπηεζ ιία ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ κεμηενζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

φιθςκα ιε ηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα, μ εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ ιάβζζζαξ είκαζ θακενυξ, 

ηαεχξ παναηδνμφιε, ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, υηζ ηα ιπζγέθζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ 

ήηακ ηαηεροβιέκα. Ζ ακαπανάζηαζδ ημο πνίβηζπα ιε πζηγάιεξ ζοκμδεία εκυξ θμφηνζκμο 

ανημφδμο, δείπκεζ «πυζμ παζδί είκαζ αηυια» πνμηαθχκηαξ αζοιααηυηδηα ακαθμνζηά ιε 
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ημοξ παναδμζζαημφξ ηαζ βεκκαίμοξ μιυθμβμφξ ημο πμο εηπνμζςπεί δζαηεζιεκζηά. Ζ 

πνάλδ ημο βάημο κα παναηάιρεζ ηδκ επζηαβή ηδξ Άεδ, ιδ αάγμκηαξ ημ ιπζγέθζ ηάης απυ 

ηα ζηνχιαηα, δζαηανάζζεζ ηδ κυνια ελέθζλδξ ημο παναιοεζμφ. Φοζζηά, μ πνίβηζπαξ δε 

κζχεεζ ηίπμηα ζηδκ πθάηδ ημο ηαζ ηυηε δ Άεδ ελμνβίγεηαζ βζαηί αζζεάκεηαζ ελαπαηδιέκδ 

ηαζ εέηεζ ζε εθανιμβή ηζξ οπενθοζζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ ιεηαιμνθχκμκηαξ ημκ πνίβηζπα 

ζε ημθμηφεα. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε υζα έπμοκ πνμδβδεεί ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηδκ 

ακενςπυιμνθδ εηδμπή ημθμηφεαξ πμο απεζημκίγεηαζ, δ ζηδκή αοηή αδοκαηεί κα 

ειπκεφζεζ ηνυιμ, δζυηζ δ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ ηαζ βεκζηυηενα 

ηδξ ηαημπήξ ηαζ πνήζδξ ιαβείαξ έπεζ ήδδ επζηεοπεεί. Παν‘υθα αοηά μζ δδιζμονβμί ημο 

αζαθίμο επζθέβμοκ έκα ιεηαιοεμπθαζηζημφ ηφπμο ηθείζζιμ ηδξ ζζημνίαξ, ιε ηδ ιάβζζζα 

ημο παναιοεζμφ ζε έκα κέμ ακηζζοιααηζηυ νυθμ, αοηή ηδ θμνά επκεοζιέκμ απυ ημ 

παναιφεζ ημο Κανομεναφζηδ, ζε ιπαθεηζηή εηηέθεζδ ηδξ ιζηνήξ μευκδξ (ηδθευναζδ). 

Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή οπεκεοιίγεζ ζημκ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία 

ιεηαιοεμπθαζηζηή ηαηαζηεοή υπμο ηυζμ δ ηεκηνζηή δνςίδα υζμ ηαζ άθθμζ 

ιοεμπθαζηζημί παναηηήνεξ ιεηένπμκηαζ δζα-ιεζζηχκ ακηαθθαβχκ ηαζ ιεηαβναθχκ απυ 

αζαθίμ ζε αζαθίμ ή ηαζ ζηδκ ηδθευναζδ ακηίζημζπα.   Πανάθθδθα εββνάθεηαζ ηαζ έκα 

επζπθέμκ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ αθήκμκηαξ ακμζπηυ ημ ηέθμξ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ 

ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ κα θακηαζηεί ηδ ζοκέπεζα έπμκηαξ ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ ημ 

παναπάκς παναιφεζ αοηή ηδ θμνά. 

Κθείκμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ εα επζζδιάκμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα κεμηενζηυ 

ιζηνμαθήβδια ιε ακαηνεπηζηά παναηηδνζζηζηά ελίζμο ζημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ, ζηδ 

δμιή ηαζ ζηδ εειαημθμβία πμο εββνάθεζ. πάγεζ, ιεηαεέηεζ ηαζ πνμηαθεί ημκ 

επακαπνμζδζμνζζιυ πμζηίθςκ παναδμζζαηχκ ιμηίαςκ ιε ηνυπμοξ πμο απμδεζιέομοκ ημκ 

ακαβκχζηδ απυ ζηενεμηοπζημφξ ηνυπμοξ ακάβκςζδξ ηαζ πνυζθδρδξ ιζαξ ζζημνίαξ. Μία 

ζεζνά πνςηυηοπςκ παναηηδνζζηζηχκ ζφιθοηςκ ιε ηδκ πανάιεηνμ ηδξ δζαδναζηζηυηδηαξ 

ζοιπαναζφνμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιζα παζβκζχδδ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ιία ζοκεπή 

ακαγήηδζδ ηαζ απμηςδζημπμίδζδ πθδνμθμνζχκ. Αοηά είκαζ ιενζηά απυ ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο ακάβμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια ζε έκα ιμκαδζηυ ηαζ ζδζαίηενα 

ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια κεμηενζηήξ βναθήξ.    
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6.1.7 Πξσηνςάιηνπ, Υ., Η Μάγηζζα Κξεκκπδνκπηδέιω θαη νη Καξνηίλνη, (2010) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ Υνοζάκεδξ Πνςημράθημο, Ζ Μάβζζζα 

Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ Κανμηίκμζ,
1273

 είβεηαζ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ημ γήηδια ηδξ 

ηαημπήξ ηαζ πνήζδξ ιαβείαξ ςξ ιμνθήξ δφκαιδξ ηαζ ελμοζίαξ βζα εεηζηυ ηαζ βζα 

ανκδηζηυ ζημπυ ακηίζημζπα. Ζ ζοββναθέαξ ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ επζδζχηεζ κα 

ακαηνέρεζ ημ δζπαζηζηυ δίπμθμ ιεηαλφ ηαθχκ ηαζ ηαηχκ δοκάιεςκ, ςεχκηαξ ημοξ 

κεανμφξ ακαβκχζηεξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ δ πνήζδ ιαπδηζηχκ ελμπθζζηζηχκ δεκ είκαζ 

γήηδια αζθάθεζαξ αθθά θζθμπμθειζηχκ πεπμζεήζεςκ. Σμ πζμφιμν ελοπδνεηεί ημκ 

ζδεμθμβζηυ ζημπυ ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηςκ βοκαζηείςκ ελμοζζαζηζηχκ ιμνθχκ πμο 

δζαεέημοκ ιαβζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ μζ μπμίεξ εκίμηε πνμζθαιαάκμκηαζ ςξ ακηζηείιεκμ 

ηνυιμο ή ηαζ εαοιαζιμφ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ ηςκ δοκάιεχκ ημοξ ηάεε 

θμνά.
1274

 Μέζα απυ ηδκ οπμκυιεοζδ ηδξ παναπάκς δζάηνζζδξ, δ ζοββναθέαξ επζδζχηεζ 

κα απμηαηαζηήζεζ ζηενεμηοπζηέξ πεπμζεήζεζξ βζα ημ θφθμ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ κα 

ηαηαδείλεζ πακακενχπζκεξ αλίεξ, υπςξ αοηέξ ηδξ ζοιθζθίςζδξ, ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηδξ 

εθεοεενίαξ ηςκ πμθζηζζιχκ. 

Ζ πθμηή εκ ζοκημιία, αθμνά ζηδκ εκδμθοθζηή ακηζπανάεεζδ ιεηαλφ δφμ ιαβζζζχκ, 

ηδξ «Κνειιοδμιπζγέθςξ» ηαζ ηδξ «Κανθυηαξ». Ζ Κνειιοδμιπζγέθς είκαζ μ ακηζ-ήνςαξ 

ημο παναιοεζμφ, ηαεχξ δζαεέηεζ ιαβζηέξ ζηακυηδηεξ ηζξ μπμίεξ εέηεζ ζε εθανιμβή 

ανκδηζηά ηαζ ακαίηζα, ηαεχξ δεκ επζζδιαίκεηαζ ααζζηυξ θυβμξ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ, ιε 

ζημπυ κα αθάρεζ ηδκ ακηαβςκίζηνζά ηδξ ηαζ ημ θαυ ηδξ Κανμηζζηάκδδξ. ημκ ακηίπμδα, 

δ Κανθυηα πνμζθαιαάκεηαζ ςξ εεηζηυξ παναηηήναξ, δζυηζ αλζμπμζεί ηζξ δζηέξ ηδξ 

ζηακυηδηεξ ςξ άιοκα ζηζξ επζεέζεζξ ηδξ πνχηδξ ηαζ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ οπδηυςκ ηδξ. 

Οζ παναηηήνεξ απμηαθφπημκηαζ απυ ηζξ πνάλεζξ ημοξ ηαζ απυ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή ιε 

ηδ πνήζδ επζεεηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, υπςξ «ηαθή», «ηαηή» ηαζ «απαίζζα επενυξ» 

ακηίζημζπα. Ο ηνυπμξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ειθάκζζδξ θεζημονβεί, επίζδξ, 

παναηηδνμθμβζηά, ηαεχξ ιεηαθένεζ αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθεζημονβμφκ 

ελίζμο ζηδκ πνυζθδρδ ημο εεηζημφ ηαζ ανκδηζημφ παναηηήνα. Ζ Κανθυηα 

ακαπανίζηαηαζ ιε ηα θοζζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ ηανυημο ζηζξ απμπνχζεζξ ημο 

πμνημηαθί ηαζ πνάζζκμο.
1275

 Ο ζηδκζηυξ πχνμξ υπμο απεζημκίγεηαζ είκαζ βειάημξ γςδνά 
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πνχιαηα πμο δδιζμονβμφκ ιία εοπάνζζηδ αηιυζθαζνα, εκχ ηα πνυζςπα πμο ηδκ 

πενζαάθθμοκ είκαζ πάκημηε παιμβεθαζηά, υπςξ ηαζ δ ίδζα. Αηυιδ ηαζ ηδ ζηζβιή ηδξ 

ημνφθςζδξ ηαηά ηδκ επίεεζδ ηδξ Κνειιοδμιπζγέθςξ, δ Κανθυηα δε πάκεζ ημ παιυβεθμ 

ηδξ απυθοηδξ αζζζμδμλίαξ ηαηαθήβμκηαξ ζε ηανζηαημφνα ελαζηίαξ ημο άημπμο ηδξ 

ακηίδναζήξ ηδξ. Καη‘ ακηζδζαζημθή, δ Κνειιοδμιπζγέθς ακαπανίζηαηαζ ζε ιμοκηέξ 

απμπνχζεζξ ημο πνάζζκμο ηαζ ζημ ζηδκζηυ πχνμ ηδξ εζημκμβνάθδζήξ ηδξ ηονζανπμφκ μζ 

απμπνχζεζξ ημο ιςα, ημο βηνζ ηαζ ημο ιαφνμο ηαηαζηεοάγμκηαξ ιία οπμαθδηζηή 

αηιυζθαζνα ιοζηδνζαημφ πενζεπμιέκμο.
1276

 Ζ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ ηνίκμοιε υηζ 

δεκ είκαζ ηοπαία, ηαεχξ ημ πνάζζκμ θένεζ δζηηή θεζημονβία. Αθεκυξ θεζημονβεί 

ιεηςκοιζηά ηδξ μκημθμβζηήξ δζάζηαζήξ ηδξ ςξ έιροπμ θαπακζηυ αθεηένμο ςξ 

εζημκζζηζηή οπενηονζμθελία ηδξ ιεηαθμνζηήξ νήζδξ «πναζίκζζε απυ ημ ηαηυ ημο». Εεζ ζε 

ηάζηνμ ηαζ δ ιμκαδζηή ηδξ ζοκηνμθζά είκαζ ιία βάηα, ζφιαμθμ έβηθεζζηδξ γςήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ.
1277

 Σα μκυιαηα πμο έπμοκ επζθεβεί θεζημονβμφκ ελίζμο 

παναηηδνμθμβζηά αζζεδημπμζχκηαξ ηδκ έιθοθδ ηαζ ηαλζηή δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ 

βοκαζηχκ. Γζα ημ εεηζηυ παναηηήνα έπεζ επζθεβεί έκα ανζζημηναηζηυ ηαζ οπανηηυ υκμια 

ζηζξ ααζζθζηέξ ημζκυηδηεξ, ημ Κανθυηα. Σμ Κνειιοδμιπζγέθς απυ ηδκ άθθδ, ακ ηαζ 

θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ιία πνςηυηοπδ ζφκεεζδ θέλεςκ απυ ημ 

«ηνειιφδζ» ηαζ ημ «ιπζγέθζ», ημ ηαηαθδηηζηυ «ςιέβα» ςξ πνμξ ηδκ εηθμνά ημο 

μκυιαημξ αθθά ηαζ ημο ηνυπμο βναθήξ πνμζζδζάγεζ ζημ θασηυηνμπμ «Μαβδάθς». Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ δδιζμονβμφκηαζ ιεζςηζηέξ ζοιπαναδδθχζεζξ βζα αοηήκ ηδ βοκαίηα, 

ηαεχξ ημ ζοβηεηνζιέκμ υκμια πνμζθαιαάκεηαζ ςξ εζνςκζηυ ζπυθζμ ζηζξ ακενχπζκεξ 

ημζκςκίεξ. Δπίζδξ, δ Κνειιοδμιπζγέθς ζοκζζηά ιία ενιαθνυδζηδ θφζδ, ηαεχξ δεκ είκαζ 

μφηε ηνειιφδζ μφηε ιπζγέθζ. Λεηηζηά ηαζ μπηζηά απμηεθεί έκα θαπακζηυ οανίδζμ πμο 

παναπέιπεζ ζε απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ ακενχπζκδξ πανέιααζδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ 

ηαηάπνδζδξ ακάθμβμ ημο «Φνάκηεκζηαζκ». ε ζπέζδ ιε ημκ ηνυπμ απυδμζδξ ηδξ 

ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ βοκαζηχκ, δ εζηυκα εββνάθεζ έκα ζφκμθμ ζηενεμηοπζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ιε ζημπυ κα ηςδζημπμζήζεζ ηδκ αζπήιζα ηαζ ηδκ ςναζυηδηα. Ζ 

Κανθυηα πένα απυ ηα πνχιαηα πμο ακαθέναιε, δζαεέηεζ ιεβάθεξ ηαζ βονζζηέξ 

αθεθανίδεξ, ηυηηζκμ ηναβζυκ, ηαθθίβναιιδ ζζθμοέηα ηαζ δ ζοκμθζηή ζπεδίαζδ επζηνέπεζ 

ημ παναηηδνζζιυ ηδξ υιμνθδξ ηαζ βθοηζάξ πανμοζίαξ. Ζ δε Κνειιοδμιπζγέθς, 

ακαπανίζηαηαζ ςξ οπέναανμ ιπζγέθζ, ιε ακαζδηςιέκα πνάζζκα ιαθθζά, ηςδζημπμζχκηαξ 

έηζζ ελςηενζηά ηδκ αηαλία πμο ηδ δζέπεζ εζςηενζηά. Σα ιαθθζά ηδξ Κνειιοδμιπζγέθςξ 

                                                           
1276

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (6.1.7).2, ζ. 621. 
1277

 Κακαηζμφθδ, Μ., 2008, υ.π., ζ. 131. 



374 

 

μπηζηά παναπέιπμοκ ζημ θοζζηυ ζπήια ηαζ πνχια ηςκ πνάζςκ, εκυξ θαπακζημφ πμο 

ζοββεκεφεζ ιε ημ ηνειιφδζ. Δπίζδξ, ακαπανίζηαηαζ ιε ιςα ηναβζυκ ηαζ πνάζζκδ βθχζζα, 

εκχ ηα νμφπα ηδξ είκαζ ακδνζηά ζε ακηίεεζδ ιε ημ εδθοηυ θυνεια ηδξ Κανθυηαξ. Ζ 

Κνειιοδμιπζγέθς, ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ειθάκζζδ θένεζ ιία ζοιαμθζηή θεζημονβία πμο 

οπμβναιιίγεζ εζνςκζηά ηαζ ζελζζηζηά ηδκ «ακδνζηή επζεεηζηυηδηα».
1278

  

Ο ηίηθμξ ημο αζαθίμο ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο δεκ 

είκαζ ανηεηά εκδεζηηζηά ζημζπεία ημο πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ μζ δφμ ιάβζζζεξ 

ακαπανίζηακηαζ παιμβεθαζηέξ ηαζ ζοιθζθζςιέκεξ. Χζηυζμ, μ ηίηθμξ, ςξ θεηηζηυ 

πενζεπυιεκμ, λαθκζάγεζ εοπάνζζηα ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ζφιθςκα ιε ηζξ 

μκμιαημπμζίεξ «Κνειιοδμιπζγέθς» ηαζ «Κανμηίκμζ». Δκηφπςζδ πνμηαθμφκ ηα 

ακενςπμπμζδιέκα θαπακζηά, εκχ ηα παναπάκς μκυιαηα θεζημονβμφκ ςξ αζοιααηυηδηα 

ακαθμνζηά ιε ηδ βκχζδ ιαξ απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή. Με ημοξ παναπάκς ηνυπμοξ 

επζζδιαίκεηαζ ημ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. Σμ ακαηνεπηζηυ φθμξ ημο 

αζαθίμο βίκεηαζ λεηάεανμ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ ιε ηδ βκςζηή παναιοεζαηή 

εζζαβςβή «Μζα θμνά ηαζ έκακ ηαζνυ…», δ μπμία παναπέιπεζ ζηζξ θασηέξ αθδβήζεζξ 

ακαζφνμκηαξ ικήιεξ δζαρεφδμκηαξ, ςζηυζμ, ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά 

ιε ηδ ζοκέπεζα, «…ή ιήπςξ δομ ηαζνμφξ;». «Αξ ανπίζεζ δ ζζημνία αθθζχξ…»,
1279

 ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ οπμκμιεφεηαζ δ κυνια έκανλδξ ηςκ ζζημνζχκ, ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ 

πζμφιμν. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ βζα ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή, ηαεχξ παναπέιπεζ 

δζαηεζιεκζηά ζηζξ ηθαζζζηέξ ζζημνίεξ ηαζ οπμαάθθεζ ηδκ πνυεεζδ ηδξ ζοκέπεζαξ, εκχ 

πανάθθδθα αάθθεηαζ δ αλζμπζζηία ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή θυβς 

«ακαπμθαζζζηζηυηδηαξ».         

Σεθζηά, δ αθήβδζδ ανπίγεζ ςξ ελήξ, «Μζα θμνά, θμζπυκ, πνζκ απυ πμθθά πνυκζα ζηε 

καθξηλή ρώξα Ζαξδαβάηε οπήνπε έκα θζθήζοπμ πςνζυ πμο θέβμκηακ 

Καξνηηζηάλδε…».
1280

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς δ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ 

ημπμεεηείηαζ ζε έκα «αυνζζημ ηαζ απμιαηνοζιέκμ πςνμπνυκμ» ηαζ ακηίζημζπα 

εηθαιαάκεηαζ δ δνάζδ ηςκ παναηηήνςκ ζε «έκακ ηυζιμ ιαηνζκυ ηαζ ελςπναβιαηζηυ».
1281

 

Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηζξ ημπςκοιίεξ «Εανγααάηδ» ηαζ «Κανμηζζηάκδδ», μζ μπμίεξ 

ζοκζζημφκ πνςηυηοπεξ ζοκεέζεζξ ιε ημζκή ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ ηα θαπακζηά. Οζ 
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ζοβηεηνζιέκεξ μκμιαημεεζίεξ θεζημονβμφκ ζοκδδθςηζηά ηδξ μκημθμβζηήξ δζάζηαζδξ ηςκ 

ακενςπμπμζδιέκςκ θαπακζηχκ πμο ηαημζημφκ ζημ ιένμξ αοηυ ζοκεζζθένμκηαξ ζηδκ 

παναδμλυηδηά ημο παναηηήνα ημοξ. ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

οπενηακμκζημπμίδζδ ηςκ θέλεςκ «γανααηζηά» ηαζ «ηανυηα» ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ 

ηαηαθδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ –άηδ ηαζ –άκδδ -πμο ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ παναπέιπμοκ 

ζηδ Βαβδ-άηδ ηαζ Σατθ-άκδδ- ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγμοκ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ιμνθχκ 

γςήξ ημο παναιοεζμφ. Ζ μπηζηή δζάζηαζδ ηςκ θέλεςκ πμο αθμνμφκ ζημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ 

γςήξ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ παναηηήνςκ, ανίζηεηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ ιε ημ ζδιαίκμκ 

θεηηζηυ πενζεπυιεκμ. Πζμ ζοβηνζιέκα, υηακ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ ακαθένεηαζ ζημοξ 

Κανμηζκμφξ, ηα βνάιιαηα είκαζ επεκδοιέκα ιε πμνημηαθί πνχια ηαζ ιε πνάζζκμ 

ακηίζημζπα βζα ημκ ηυζιμ ηδξ «Κνειιοδμιπζγέθςξ». Δπίζδξ, ημ ιέβεεμξ βναιιαημζεζνάξ 

ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θέλεςκ είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ οπυθμζπςκ ηδξ πνυηαζδξ, ιε ζημπυ κα 

επζζηήζμοκ ηδκ πνμζμπή.  

Οζ ηάημζημζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιοεμπθαζηζηήξ πχναξ είκαζ μζ «Κανμηίκμζ» ηαζ ζηδ 

«Γζμνηή ημο Ώνζιμο Κανυημο» ζημθίγμοκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ιε 

«Κανμημβζνθάκηεξ» ηαζ «Κανμημζδιαίεξ». Ο «Κανμημθαυξ» ηνέθεηαζ ιε, «ηανυηα 

γεθέ», «ηανμημιέθεξ», «ηανμηίκδ», «ηανυηα βζαπκί» ηαζ δ απαζπυθδζή ημοξ είκαζ ζηα 

«ηανμημπχναθα». Αηυιδ ηαζ μζ διενμθμβζαημί ιήκεξ ημο πνυκμο οθίζηακηαζ 

οπενηακμκζημπμίδζδξ, βζα πανάδεζβια «37 ημο ιήκα Κανμηάνδ», ηαεχξ ηαζ μζ ιμκάδεξ 

ιέηνδζδξ απμζηάζεςκ «597 ηανυηςκ αυνεζα». Δκ πνμηεζιέκς, ημ είδμξ πανςδίαξ πμο 

εκημπίγεηαζ είκαζ ηδξ ιζκζιαθζζηζηήξ ή ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ,
1282

 ηαεχξ 

ηαηαζηεοάγμοκ έκα πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ πμο μδδβεί ζηδκ πανααίαζδ ηςκ 

ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Σα παναπάκς ζοκεπζθένμοκ ελίζμο θεηηζηυ ηαζ 

εζημκζζηζηυ πζμφιμν, δζυηζ δ εζημκμβνάθδζδ ειθακίγεηαζ κα οπενηονζμθεηηεί ηςκ 

θεβυιεκςκ ημο ηεζιέκμο. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημ θεηηζηυ ηείιεκμ κα αθδβείηαζ ιζα 

ζεζνά «αημοζηζηχκ εζηυκςκ» ηαζ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα κα ηζξ ζοβηεηνζιεκμπμζεί. Αηυιδ 

ηαζ ηα δέκηνα ιμζάγμοκ ιε ηανυηα έςξ ηαζ ηα γχα, υπςξ μ ζηφθμξ ηαζ ημ άθμβμ πμο 

ειθακίγμκηαζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ μπηζηά ζημοξ ―ηανμηζημφξ‖ ηχδζηεξ ημο 

ιοεμπθαζηζημφ αοημφ ηυζιμο. Αλίγεζ κα ζηαεμφιε ηαζ κα ζπμθζάζμοιε ημ ζπήια ημο 

πφνβμο ηδξ ηαθήξ ιάβζζζαξ.
1283

 φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «μ πφνβμξ ηδξ ηαθήξ ιάβζζζαξ 
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πμο ηοαενκμφζε ημ πςνζυ… έιμζαγε ι‟ έκα ηενάζηζμ ηαθμπμηζζιέκμ ηανυημ».
1284

 Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ μπηζηυ ζφιαμθμ ζοκζζηά έκα ζελμοαθζηυ οπαζκζβιυ ζηδκ παηνζανπζηή 

δβειμκία, ηαεχξ παναπέιπεζ ζε «θαθθζηυ ζφιαμθμ»
1285

. ημ πθαίζζμ αοηυ μ πφνβμξ 

εηθαιαάκεηαζ ςξ ημ ζοιαμθζηυ οπμηαηάζηαημ ημο ακδνζημφ οπμηεζιέκμο. Ζ ηαημπή ηδξ 

εέζδξ ελμοζίαξ απυ ηδκ Κανθυηα εηθαιαάκεηαζ ςξ ηονζανπία ηδξ βοκαίηαξ ζημ 

δβειμκζηυ πνυηοπμ ακδνζζιμφ. Ζ Κανθυηα πνμζηαηεφεζ ηαοηυπνμκα ηδ εέζδ αοηή απυ 

ηδκ εζζαμθέα, ηδ βοκαίηα-θμνέα ημο ηαημφ, δζαθοθάζζμκηαξ έηζζ ηδκ ηαθή εζηυκα ημο 

παηένα ηαζ ηδξ ακδνζηήξ θζβμφναξ, βεκζηυηενα. Χζηυζμ, μ εοιυξ πνμζςπμπμζείηαζ ηαζ 

δζμπεηεφεηαζ ζημκ ανκδηζηυ παναηηήνα ηδξ Κνειιοδμιπζγέθςξ.
1286

          

Ζ ίδζα ηεπκζηή παναηηδνίγεζ ηαζ ηδ βθςζζζηή κυνια ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ 

ηδξ «Κνειιοδμιπζγέθςξ», επζηοβπάκμκηαξ ιία ζεζνά απυ πανεηοιμθμβζηά βθςζζζηά 

παίβκζα. Με ηδ ιυκδ δζαθμνά υηζ δ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ ιε ημζκή εηοιμθμβζηή ή 

ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ δζαεέημοκ, επζπθέμκ, ζοιπαναδδθχζεζξ εακάζζιδξ ηαηίαξ. 

Γζα πανάδεζβια, «ιπζγεθμαυθα», «ιπζγεθμαίδεξ», «ηνειιοδμαυιαεξ», 

«ηνειιοδμδαηνοβυκα». Ακηίζημζπα ιε παναπάκς, μζ διενμθμβζαημί ιήκεξ οθίζηακηαζ 

πνμζανιμβήξ ιε ζημπυ κα ηαζνζάγμοκ ζημοξ ηχδζηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνςίδαξ, «32 

ημο ιήκα Κνειιοδάνδ». ε εζημκμβναθζηυ επίπεδμ, ηα μπηζηά ακηζηείιεκα πμο 

δζαιμνθχκμοκ ημ ζηδκζηυ πενζαάθθμκηα πχνμ ηδξ «Κνειιοδμιπζγέθςξ», οθίζηακηαζ 

οπενηακμκζημπμίδζδξ. Γζα πανάδεζβια, ηα πμκηίηζα είκαζ πνάζζκα ηαζ ζηνμββοθά ―ζα 

ιπζγέθζα‖, ημ ίδζμ ηαζ μ εδθοηυξ ακηίπαθμξ ημο ηανμημ-ζηφθμο ηδξ Κανμηζζηάκδδξ εκ 

πνμηεζιέκς έπεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ ιία μθμζηνυββοθδ ηαζ ηαηαπνάζζκδ ιπζγεθμ-βάηα. 
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 Πνυηεζηαζ βζα ιία ροπακαθοηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ πνμζχπςκ. 

φιθςκα ιε ηδκ ανπή ηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ανπή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, υπμο μζ πνάλεζξ ηαζ ηα 

ζφιαμθα ενιδκεφμκηαζ ςξ οπμζοκείδδηεξ πνμαμθέξ ημο Δβχ (id) ηαζ ημο Τπεν-Δβς (superego), 

ηαηά ημκ Freud.Βθ. ζπεηζηή ακάθοζδ βζα ημ παναιφεζ ημο Maurice Maurice Sendak, In the Night 

Kitchen, London: Bodely Head, 1971.Bassin, D., ―I‘m in the Milk and the Milk is in Me Writing 

In the Night Kitchen‖, Studies in Gender and Sexuality, vol. 3 (3), 2002, ζζ. 297-308. ημ 

παναιφεζ αοηυ, ημ θακηαζηζηυ ηαλίδζ ημο πνςηαβςκζζηή Mickey, έκα ζφκμθμ πενζβναθχκ 

μπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζοκζζημφκ ιία ζεζνά ζελμοαθζηχκ οπαζκζβιχκ, ιζα ιμνθή έηθναζδξ ηαζ 

ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ παζδζηήξ ζελμοαθζηυηδηαξ. Adams, V., Rabkin, E., ―Psyche and Society in 

Sendak‘ s In the Night Kitchen‖, Children‟s Literature in Education, vol. 38 (4), 2007, ζζ. 233-

241.        
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 Ο Cashdan οπμζηδνίγεζ πςξ μζ ανκδηζημί παναηηήνεξ απμηεθμφκ ιία απαναίηδηδ ζφιααζδ 

ηςκ παναιοεζχκ πμο αμδεά ηα παζδζά κα δζμπεηεφμοκ ημ εοιυ ημοξ πςνίξ κα αζζεάκμκηαζ εκμπή 

βζα ηδκ εηδήθςζδ αοηή. Σα παναιφεζα ιέζα απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ ηαθχκ ηαζ ηςκ ηαηχκ 

δοκάιεςκ αμδεμφκ ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ κα ακηαπελέθεμοκ ημ άβπμξ ημοξ, πμο ακαδφεηαζ 

ελαζηίαξ δζηχκ ημοξ εζςηενζηχκ δζαζνέζεςκ ηαζ δμηζιαζζχκ. Ο εάκαημξ ηδξ ιάβζζζαξ ηαζ δ 

ηζιςνία ημο ηαημφ ζημ ηέθμξ, εκχ βζα ημκ εκήθζηα απμηεθεί εηδήθςζδ αίαξ βζα ημ ιζηνυ παζδί 

ζοκζζηά ηάεανζδ. Cashdan, S., 1999, υ.π., ζζ. 30-35. 
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Με ηδκ ηεπκζηή αοηή δ εζημκμβνάθδζδ ηαημνεχκεζ ηαζ εββνάθεζ έκα επζπθέμκ επίπεδμ 

ακηζπαθυηδηαξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ, ιεηαλφ ζηφθμο ηαζ βάηαξ. Σμ ακηίζημζπμ παζπκίδζζια 

ηςκ θέλεςκ, ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, αλζμπμζείηαζ ιε ζημπυ κα πανςδήζεζ δ 

ζοββναθέαξ ηαζ κα απμδοκαιχζεζ ιέζς ηδξ οπεναμθήξ ηςκ θέλεςκ ημοξ αιοκηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ ηδξ Κανθυηα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ πανςδία ηςκ θέλεςκ ζημπεφεζ ζηδκ 

οπμκυιεοζδ ηςκ μπθζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ζηδ βεθμζμπμίδζδ ηςκ παναηηήνςκ πμο ηα 

πνδζζιμπμζμφκ ςξ έκδεζλδ πμθειζηήξ απαλίαξ. Γζα πανάδεζβια, δ Κανθυηα δζαεέηεζ 

«ακαπαίηζζδ ιπζγεθμαίδςκ», «ζμφπεν-έληνα θίθηνμ ηνειιοδμαυιαςκ», «ακδεμαυθμ» 

ηαζ «αιοκηζηά κημιαηάηζα». Σμ ηςιζηυ εκημπίγεηαζ ζηδ ζφθθδρδ ιζαξ ζεζνάξ απίεακςκ 

πμθειζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ζηδκ αιθζζφκδεζδ απυθοηα ελεθζβιέκςκ ιεευδςκ ιε ηδκ 

ηνμθή ηςκ θαπακζηχκ. Ο εηενυηθδημξ αοηυξ ζοκδοαζιυξ δδιζμονβεί ιία θεηηζηή 

αιθζζδιία πμο ζαηζνίγεζ ηαζ αιθζζαδηεί ηζξ οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ δφμ ιαβζζζχκ. 

Σα ζοβηεηνζιέκα θμβμηεπκζηά πνυζςπα, ηαεχξ είκαζ ζοκδεδειέκα ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ηνυπμ γςήξ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ, ελαζηίαξ ηδξ βκςζηζηήξ ακηίεεζδξ ιεηαλφ 

πανεθεμκηζηχκ ηαζ κεμηενζηχκ ζπδιάηςκ ακαδφμοκ αζοιααηυηδηα πμο ακαηνέπεζ ημ 

ζηενευηοπμ παναηηήνα ημοξ.    

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκαένζαξ ζφβηνμοζδξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ ζημκ επίβεζμ αθθυημημ 

ηυζιμ ηδξ Κανμηζζηάκδδξ εημζιάγεηαζ ημ «παναδμζζαηυ θαβδηυ ηανυηα βζαπκί», βζα ηδκ 

εηήζζα βζμνηή ημο «Ώνζιμο Κανυημο». Σμ άημιμ πμο έπεζ ακαθάαεζ ηδκ πνμεημζιαζία 

ημο δείπκμο είκαζ δ ηαθφηενδ ιαβείνζζζα ημο πςνζμφ, «δ βζαβζά Κανμηέκζα». Σμ ηςιζηυ 

ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα μθείθεηαζ ζε έκα ζφκμθμ ακενχπζκςκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηαζ ζημκ ηνυπμ πνμζανιμβήξ ημοξ ζηδ θφζδ εκυξ ηανυημο. Γζα πανάδεζβια, δ μπηζηή 

ακαπανάζηαζδ παναηηδνζζηζηχκ βήνακζδξ, υπςξ ηα βηνίγα ιαθθζά βζα ημοξ ακενχπμοξ, 

εδχ απμδίδμκηαζ ζηζξ απμπνχζεζξ ημο θαπακί δεδμιέκμο υηζ μζ Κανμηζκμί έπμοκ ζημφνα 

πνάζζκα ιαθθζά.
1287

 Δπίζδξ, ηα ειθακή ίπκδ  ημο πνυκμο πμο ακαπανίζηακηαζ ςξ νοηίδεξ 

ιζιμφκηαζ ημ μπηζηυ απμηέθεζια εκυξ «χνζιμο ηανυημο» πμο έπεζ ανπίζεζ κα πάκεζ ημοξ 

ποιμφξ ημο. Σα παναπάκς ζοκζζημφκ ιεηαθμνέξ απυ ημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ζημ 

πθαίζζμ αοηυ ημ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ. Ζ ζφιθοζδ έιροπςκ 

ηαζ άροπςκ παναηηδνζζηζηχκ, ζοκζζημφκ ηδκ πνςημβεκή ακηίθαζδ εηενυηθδηςκ 

δεδμιέκςκ ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ ακαδφεηαζ αζοιααηυηδηα. Γε εα ιπμνμφζαιε κα 

παναθείρμοιε ηα ιεβάθμο ιεβέεμοξ βοαθζά μνάζεςξ πμο δ ζοβηεηνζιέκδ βζαβζά 

δζαεέηεζ, δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ, αθεκυξ θυβς ηδξ οπεναμθήξ ηδξ 
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εζημκμβνάθδζδξ αθεηένμο ηδξ αζοιααηυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ υηζ ηαζ ηα ηανυηα ιπμνεί 

κα απμηηήζμοκ πνμαθήιαηα μνάζεςξ, υπςξ μζ δθζηζςιέκμζ άκενςπμζ. Ζ βζαβζά 

Κανμηέκζα θένεζ ζοκδδθςηζηή θεζημονβία ημο μκυιαημξ ηδξ βζμνηήξ ηαζ έηζζ δ εζηυκα ηδξ 

εηθαιαάκεηαζ ςξ μπηζηυ ιεηςκοιζηυ οπμηαηάζηαημ αοημφ. Με ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ 

δδιζμονβείηαζ έκα πζμοιμνζζηζηυ εηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ιεηαλφ ηδξ βζαβζάξ (ζδιαίκμκ) ηαζ 

ημο ηίηθμο ηδξ βζμνηήξ (ζδιαζκυιεκμ). Λεηηζηυξ ηαζ εζημκζζηζηυξ ηχδζηαξ ζοκενβάγμκηαζ 

ζηδ ιεηάδμζδ εκυξ ιδκφιαημξ, ημ μπμίμ ζοκμρίγεηαζ ςξ ελήξ: δ βζαβζά Κανμηέκζα είκαζ 

ημ Ώνζιμ Κανυημ. Υζμοιμνζζηζηά θεζημονβεί, επίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ δ βζαβζά πανμοζία 

ημο υπθμο ηδξ Κανμηζζηάκδδξ, απμημζιήεδηε ζηδκ ημοκζζηή ηδξ ηανέηθα. Σα μπηζηά 

ζφιαμθα απυ ημ ηζμοηάθζ ηαζ ημ ιπμοηάθζ ακά πείναξ, πμο εοιίγεζ αοηά ηςκ ιαβζηχκ 

θίθηνςκ, παναπέιπμοκ δζεζημκζηά ζηα ζοκμδεοηζηά αλεζμοάν ηδξ «ηαηζάξ βνζάξ 

ιάβζζζαξ» ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ζ μπμία εκ πνμηεζιέκς ακηζηαείζηαηαζ απυ έκα ζδζαίηενα 

ζοιπαεδηζηυ πνυζςπμ, ιζαξ ιζηνμηαιςιέκδξ ηαζ βθοηζάξ βζαβζάξ. ηδκ πνυζθδρή ηδξ 

ςξ ιάβζζζα, ιεηαλφ ηςκ παναπάκς ζοιαάθθμοκ ηαζ ηα ιαβζηά θυβζα πμο εηθςκεί: «δ 

βζαβζά Κανμηέκζα είπε ημ ιαβζηυ λυνηζ: Κανυημοι-ηανυηζ πζπένζ ηαζ αθάηζ, ηανυηα ηαζ 

θάδζ, θηζάληε ςναίμ βζαπκί βζαηί είκαζ ιένα βζμνηζκή…».
1288

 Σμ ηςιζηυ εκημπίγεηαζ ζημοξ 

―ηανμηζημφξ‖ ηχδζηεξ πμο πνμαάθθμκηαζ ςξ βθςζζζηή κυνια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ημζκυηδηαξ έιροπςκ θαπακζηχκ. Ζ πνμζανιμβή ηςκ ιαβζηχκ θυβςκ πμο εηθςκεί ζηα 

ζοβηεηνζιέκα βθςζζζηά πνυηοπα, ζοκεπζθένμοκ ηδκ απμιοεμπμίδζδ ηδξ ιαβείαξ ςξ 

οπενδφκαιδ, βεβμκυξ πμο ζοιπαναζφνεζ ζηδκ ακαηνμπή ηαζ ημ ανκδηζηυ ζηενευηοπμ ηςκ 

ιαβζζζχκ. Απυ ηζξ βθςζζμπθαζηζηέξ ηεπκζηέξ, ημ ζδεμθμβζηυ αάνμξ ηδξ ιαβείαξ ςξ 

οπενδφκαιδ ιεηαημπίγεηαζ ζημοξ θυβμοξ πμο εηθςκμφκ μζ ιοεμπθαζηζημί ήνςεξ, 

ςεχκηαξ ημοξ ακαβκχζηεξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ δ ιαβεία ζοκίζηαηαζ ζηδκ απενακημζφκδ 

ηδξ βθχζζαξ κα πανάβεζ κμήιαηα. ημ πθαίζζμ αοηυ δ αθήβδζδ εκεαννφκεζ έιιεζα ημ 

ιζηνυ παζδί κα ιεηελεθζπεεί απυ παεδηζηυξ ακαβκχζηδξ ζε ιφζηδ ηδξ ιαβείαξ ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ πεζναιαηζγυιεκμξ κα δδιζμονβήζεζ κέεξ θέλεζξ ηαζ κα βίκεζ ημζκςκυξ ηδξ 

ζηακυηδηάξ ημο κα πανάβεζ πνςηυηοπα κμήιαηα.  

Πζμ ζοβηνζιέκα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκαένζαξ ζφβηνμοζδξ ηα απυαθδηα απυ ηζξ 

«ιπζγεθμαίδεξ» ηαζ ηζξ «ηνειιοδμαυιαεξ» ηαηέθδλακ, δπδηζηά «πθμπ πθμπ πθμπ», ζημ 

ηζμοηάθζ ιε ημ βζαπκί. Οζ δπμπμίδηεξ θέλεζξ ηαεμδδβμφκ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ ακχδοκδξ 

πηχζδξ ηςκ θαπακζηχκ, ζφιθςκα ιε ημ θχκδια πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

εηθμνάξ ημοξ. Γζυηζ ημ «πθμπ» πανάβεζ δζαθμνεηζηή δπδηζηή έκηαζδ απυ ημ «πθαηξ 
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πθαηξ». ηδ ζφθθδρδ ημο ηνυπμο εηθμνάξ ζοιαάθθμοκ μ ζοκμθζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ 

βναιιάηςκ, ηαζ ημ ιέβεεμξ, ημ πνχια ηαζ ημ είδμξ ηδξ βναιιαημζεζνάξ. Γζα πανάδεζβια, 

ηα ηεθαθαζμβνάιιαηα ΜΠΟΤΜ ΜΠΟΤΜ, βζα ηδκ έκηαζδ ημο ήπμο ηςκ μπθζηχκ 

ιδπακζζιχκ ηαζ ηα ΥΑ ΥΑ ΥΑ, βζα ημ ζανδυκζμ βέθζμ ηδξ «Κνειιοδμιογέθςξ». ηδκ 

πνυζθδρδ ηςκ παναπάκς δεδμιέκςκ ζοιαάθμοκ ηαζ μζ παναηηδνζζιμί ημο αθδβδηή, μ 

μπμίμξ ζπμθζάγεζ ημοξ ήπμοξ ςξ «πανζηςιέκα πθμπ πθμπ», ηαεχξ ηαζ ηα ζοζπεηζγυιεκα 

μπηζηά ζφιαμθα πμο ζοκζζημφκ ηδκ δπμβυκμ πδβή. 

 Σέθμξ, ημ οπενιεβέεμοξ ηζμοηάθζ απμηεθεί ημ δζεζημκζηυ ζοκδεηζηυ ηνίημ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ ακηίιαπςκ βοκαζηχκ, ηαεχξ απυ ημ ―ιαβζηυ‖ πενζεπυιεκμ πμο ιαβεζνεφηδηε εα 

πνμηφρεζ δ άνζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Οζ δφμ βοκαίηεξ εα θφζμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ, υηακ 

βεοημφκ ημ απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ ηδξ ιείλδξ ηςκ θαπακζηχκ ημοξ. Σμ βεοζηζηυ πζάημ 

ςεεί ηζξ πνςηαβςκίζηνζεξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ είκαζ πμθφ πενζζζυηενα αοηά πμο ηζξ 

εκχκμοκ απυ εηείκα πμο ιπμνεί κα ηζξ πςνίγμοκ. ε έκδεζλδ απυθοηδξ ζοιθζθίςζδξ μζ 

δφμ άθθμηε ακηίιαπμζ δίδμοκ ηα πένζα ηαζ ηδνφζζμοκ ηδκ έκανλδ ιζαξ κέαξ επμπήξ, 

«εζνδκζηήξ, πανμφιεκδξ ηαζ βεοζηζηήξ…. ηδξ Δπμπήξ ημο Μπζγεθζμφ».
1289

 Σα ιζηνά παζδζά 

ιεηαλφ άθθςκ πνμδζαηίεεκηαζ εεηζηά απέκακηζ ζηδκ οβζεζκή δζαηνμθή ηαζ υηζ μ πυθειμξ 

ηςκ θαπακζηχκ ιπμνεί ηαιζά θμνά κα απμαεί ζε έκα πμθφ βεοζηζηυ ηαζ οβζεζκυ έδεζια.  

Κθείκμκηαξ, εα εέθαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ δ ζζμννμπία απμηαείζηαηαζ πςνίξ ηδ 

δζαιεζμθάαδζδ ηνίημο πνμζχπμο
1290

 ηαζ πςνίξ ηδκ ηζιςνία ημο ανκδηζημφ παναηηήνα. Ζ 

επζθμβή αοηή απδπεί ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ακηζπμθειζηέξ ηαζ 

ακηζαοηανπζηέξ απυρεζξ ηδξ ζδιενζκήξ επμπήξ. Ο κεανυξ ακαβκχζηδξ ακαβκςνίγεζ ζημ 

ροπαβςβζηυ ηείιεκμ υρεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ ιέζς ημο ιδπακζζιμφ ηδξ 

ακάβκςζδξ μδδβείηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ ζδεμθμβζχκ αοηχκ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα.           
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 Πνςημράθημο, Υ., 2010, υ.π., ζζ. 35-36. 
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 Ζ Γηαζμφηα επζζδιαίκεζ υηζ μζ ακηαβςκζζιμί ηαζ μζ ζοβηνμφζεζξ ζημ εζςηενζηυ ημο θφθμο 

ηςκ βοκαζηχκ ηςκ παναιοεζχκ, θφμκηαζ απυ ηδκ πανέιααζδ ηνίημο πνμζχπμο ηαζ απμηθεζζηζηά 

ακδνζημφ παναηηήνα. Ο ηεθεοηαίμξ απμκέιεζ ηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ηζιςνεί ημκ ανκδηζηυ βοκαζηείμ 

παναηηήνα. Γηαζμφηα, Μ., «Οζ Σνμιενέξ Νφλεζξ ηδξ Παηνζανπίαξ ζημ Πθαίζζμ ηδξ Λασηήξ 

Παναιοεμθμβίαξ: Γοκαζηείμζ Ακηαβςκζζιμί, οβηνμφζεζξ ηαζ Γζαζνέζεζξ ζημ Δζςηενζηυ ημο 

Φφθμο», ζημ  Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Παπαδάημξ, Γ., Παπακηςκάηδξ, Γ., (Δπζι.), Γοκαζηείεξ ηαζ 

Ακδνζηέξ Ακαπαναζηάζεζξ ζηδ Λμβμηεπκία βζα Παζδζά ηαζ Νέμοξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2013, 

ζζ. 221-231.    
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6.1.8 Γηνπθ, Έ., Η Μάγηζζα, (2010) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ Έκνζη Γζμοη, Ζ Μάβζζζα,
1291

 δ ακαηνμπή 

ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμο ηδξ «ηαηζάξ ιάβζζζαξ» επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηςκ κεμηενζηχκ 

ηεπκζηχκ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ. Δπίζδξ, δ αθήβδζδ οζμεεηεί 

ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ ηεκηνζηήξ δνςίδαξ, ηαεμδδβχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα παναηδνήζεζ 

ηα αθδβμφιεκα βεβμκυηα απυ ηδ δζηή ηδξ οπμηεζιεκζηή ιαηζά πνμζθένμκηαξ ιία 

εκαθθαηηζηή άπμρδ ημο θμβμηεπκζημφ ηδξ πνμθίθ. Ζ ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν 

μθείθεηαζ ζημ «παζπκίδζ ιε ημ «πςνμπνυκμ», αθμφ μ ιοεμπθαζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

ιάβζζζαξ έπεζ δζαιμνθςεεί οπυ ηδκ ηαηαθοηζηή επίδναζδ ζοβηεηνζιέκςκ πςνμπνμκζηχκ 

ζοκζζηςζχκ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ. Χξ θμβμηεπκζηυ πνυζςπμ, θμζπυκ, θεζημονβεί 

ςξ δζαηεζιεκζηυξ οπαζκζβιυξ ζε ζοβηεηνζιέκα πμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα ηα μπμία 

απμηεθμφκ ημ ζδιείμ ακαθμνάξ ηαζ πνμέθεοζήξ ηδξ ηαζ ζφιθςκα ιε αοηά αλζμθμβείηαζ δ 

ηαοηυηδηά ηδξ. Ζ μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα 

απυ έκακ αυνζζημ ηαζ άθμβμ πςνμπνυκμ ζηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα, πνμηαθεί ιία 

ακηζεεηζηή ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ κεμηενζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Χξ εη 

ημφημο, ακαδφεηαζ αζοιααηυηδηα, δ μπμία ζοκεπζθένεζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν πμο 

θεζημονβεί οπμκμιεοηζηά βζα ημ ζδεμθμβζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ιάβζζζαξ. 

Ο ζοκμπηζηυξ ηίηθμξ βκςζημπμζεί ηδκ πανμοζία ιζαξ βοκαίηαξ ιε οπενθοζζηέξ 

ζηακυηδηεξ, εκχ θεζημονβεί παναηηδνμθμβζηά, αθμφ δ ζοβηεηνζιέκδ επζζδιαίκεηαζ ιυκμ 

ιε ηδκ ζδζυηδηά ηδξ. Ζ απμοζία μκυιαημξ οπμβναιιίγεζ ηδ ζηενευηοπδ θζβμφνα ηδξ ηαζ 

πνμηαθεί ημκ ακαβκχζηδ κα ακαηαθέζεζ ζημ ιοαθυ ημο ηδ ιμκμζήιακηα ανκδηζηή 

θοζζμβκςιία ηδξ «ηαηζάξ» ιάβζζζαξ, έκα βεκζηεοηζηυ ζπυθζμ ιε ημ μπμίμ έπεζ 

ηαηαπςνδεεί ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ακαβκςζηχκ. ε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημκ ηίηθμ, δ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα ακαπανάβεζ ημ εζημκμβναθζηυ ζηενευηοπυ ηδξ, ηαεχξ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ακαπανίζηαηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ παβζςιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ 

ακαβκςνίζζιςκ μπηζηχκ ζοιαυθςκ πμο ζοκζζημφκ ιένμξ ηδξ ηαοηυηδηάξ ηδξ. 

οβηεηνζιέκα, πανμοζζάγεηαζ κα δζαζπίγεζ ιεηαιεζμκφπηζα ημοξ αζεένεξ ζοκμδεία ηδξ 

ιαβζηήξ ζημφπαξ, δ αιθίεζή ηδξ είκαζ ζε ιμοκηέξ απμπνχζεζξ, ιε επζηναηέζηενεξ αοηέξ 

ημο βηνζ ηαζ ημο ιαφνμο.
1292

 Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ ημ μπηζηυ ζφιαμθμ ημο ηαπέθμο ηαζ 
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 Γζμοη, Έ., (Κείι),  Πένεγ, Ο., (Δζη.), Ζ Μάβζζζα, (The Witch), Γζακκμπμφθμο, Α., (Απυδ.), 

Απυ ηδ ζεζνά: Σμ Μπαμφθμ ιε ηα Σέναηα, Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 2012 (Alzira: Algar Editorial, 

2010). 
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.8).1, ζ. 622. 
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πανυθμ πμο δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ είκαζ απυ απυζηαζδ, ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε ηδ ιεβάθδ ηαζ βαιρή ιφηδ ηδξ. Απυ ηζξ παναιέηνμοξ αοηέξ, μ 

ακαβκχζηδξ ακαιέκεζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ παναηηήνα κα πνμαεί ζε ιία ζεζνά ανκδηζηά 

πνμζδζμνζζιέκςκ ηαζ πνμαθέρζιςκ πνάλεςκ. Ζ βοαθζζηενή επζθάκεζα ηςκ 

παναηείιεκςκ ζδιείςκ ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ εζηυκαξ ηδξ ιάβζζζαξ, ειαάθθεζ ημκ 

ακαβκχζηδ ζε ιία απηζηή αθθδθεπίδναζδ ιαγί ημοξ. Ζ ηεπκζηή αοηή επζηοβπάκεζ αθεκυξ 

ηδκ μζηείςζδ ημο ακαβκχζηδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ άθμβμ πνυζςπμ αθεηένμο αζζεδημπμζεί 

ηδκ οθζηυηδηα ηςκ μπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ςεχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί υηζ μ 

παναηηήναξ αοηυξ δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενα απυ έκα ηεπκδηυ, ιοεμπθαζηζηυ 

δδιζμφνβδια. 

ημ εζχθοθθμ ημο αζαθίμο ακαπανίζηαηαζ έκα πένζ ιε βαιρά κφπζα κα ηναηάεζ έκα 

ιήθμ. Σμ ιήθμ θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ παναιφεζ ηδξ Υζμκάηδξ, 

επζηνέπμκηαξ κα εζηάζμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιάβζζζα-ιδηνζά, 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ. Χζηυζμ, ζηδκ επυιεκδ 

ζεθίδα, ανζζηυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ιία έηπθδλδ, ηαεχξ δζαπζζηχκεηαζ έκα παζπκίδζ ιε 

ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ.
1293

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ εζημκμβναθδιέκδ ζεθίδα πνμζζδζάγεζ 

ζε εκαθθαηηζηυ ελχθοθθμ, ηαεχξ ζδιεζχκεηαζ δ επακάθδρδ ημο ηίηθμο, ηςκ εηδμηζηχκ 

ζημζπείςκ ηαζ ηςκ δδιζμονβχκ ημο παναιοεζμφ. ημ οπυ ακάθοζδ ζδιείμ, δ 

εζημκμβνάθδζδ ιεηένπεηαζ ηεπκζηχκ πμο δδιζμονβμφκ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ ζπζζιέκδξ 

ζεθίδαξ πμο επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ κα ηνοθμημζηάγεζ ζημ εζςηενζηυ ημο 

παναιοεζμφ. Πνυηεζηαζ βζα ιία μθεαθιαπάηδ πμο παναπέιπεζ ζε ηνφπα ιέζα απυ ηδκ 

μπμία δζαηνίκεηαζ ημ πνυζςπμ ηδξ βοκαίηαξ ημο ελχθοθθμο, εκχ ηα πένζα πμο 

ηαθφπημοκ ημ πνυζςπυ ηδξ παναπέιπμοκ ζηδκ πνμζπάεεζα ηάπμζμο κα ηνοθηεί ή κα 

πνμζηαηεφζεζ ηα ιάηζα ημο απυ ηδ αίαζδ έηεεζδ ζημ θςξ. Ζ ηεπκζηή αοηή μδδβεί ζε 

απμηάθορδ ή «λειαζηάνεια» ημο ιοεμπθαζηζημφ παναηηήνα, εκχ δζαηανάζζεηαζ μ 

μκημθμβζηυξ δζαπςνζζιυξ ακάιεζα ζε οπανλζαηά επίπεδα. Ζ ζοβηεηνζιέκδ βοκαίηα 

ιμζάγεζ κα ακαννζπάηαζ απυ ημ εζςηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ κα ιεηαπδδά απυ ιία 

ζοβηεηνζιέκδ ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα ζε ιία άθθδ μκημθμβζηή δζάζηαζδ. Ζ 

ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή ηεπκζηή πνμηαθεί ηδ νήλδ ηςκ μνίςκ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

ελαζηίαξ αοημφ επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ ζηζξ ίδζεξ ηδξ δμιέξ ηδξ αθήβδζδξ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ αζζεδημπμζείηαζ απηζηά, μπηζηά ηαζ θεηηζηά δ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ 

ημο εκ θυβς ιεηαιοεμθαζηζημφ παναηηήνα απυ ηδκ παναδμζζαηή μιυθμβυ ηδξ. 
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Απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ελχθοθθμο έπεζ δζαιμνθςεεί ιία κυνια 

πνμζδμηζχκ ηζξ μπμίεξ δ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ δζαρεφδεζ, αθεκυξ θυβς ηδξ 

μκμιαημπμζίαξ αθεηένμο θυβς ηδξ ακαηνμπήξ ηδξ βκχζδξ ιαξ πενί δζα-ημζιζηχκ 

ηαλζδζχκ ηδξ ιάβζζζαξ ιε ηδ πνήζδ ημο ιαβζημφ ζημοπυλοθμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ δζαεέηεζ υκμια ηαζ αημφεζ ζημ «αραθία». Πνυηεζηαζ βζα έκα 

μιζθχκ υκμια πμο ιμνθμθμβζηά παναπέιπεζ ζημ «ζάραθμ» υπμο δ πνμζεήηδ ημο 

ηαηαθδηηζημφ –ία θεζημονβεί δδθςηζηά ημο εδθοημφ βέκμοξ. Σμ ηςιζηυ ακαδφεηαζ απυ 

ηδ θεηηζηή αιθζζδιία, ηαεχξ ημ εηοιμθμβζηά ηαζ ζδιαζζμθμβζηά ζοββεκέξ «ζάραθμ», 

αθμνά ζε ιεζςηζηυ ζπμθζαζιυ δθζηζςιέκμο πνμζχπμο, ηαηαπμκδιέκμο απυ ημ βήναξ, 

πςνίξ ζςιαηζηέξ δοκάιεζξ ιε ειθακή ίπκδ ημο πνυκμο ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ (ζοκχκ. 

γανςιέκμξ, πμφθηαθμ).
1294

 ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δδιζμονβμφκηαζ αζηείμζ ζοκεζνιμί 

ακαθμνζηά ιε ημ οπμηείιεκμ πμο παναηηδνίγεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ υκμια. Δπίζδξ, δ 

πθδνμθμνία υηζ δ ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ ιεηαηζκείηαζ ιε ηδ δδιυζζα ζοβημζκςκία 

πανααζάγεζ ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ βζα έκα πνυζςπμ ημ μπμίμ είκαζ 

ζοκοθαζιέκμ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ γςήξ.  

Ο ιοεμπθαζηζηυξ παναηηήναξ απμηαθφπηεηαζ ηυζμ απυ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή, 

«πμθφ άζπδιδ», υζμ ηαζ ηα ζπυθζα άθθςκ παναηηήνςκ, υπςξ «ηαηάζπδιδ ιάβζζζα». ε 

ζπέζδ ιε ημ δεφηενμ, αθμνά ζε ζπυθζμ ακενχπςκ πμο ιυθζξ ηδκ ακηζηνίγμοκ, ζφιθςκα 

ιε ημ μπμίμ οπμβναιιίγεηαζ ημ ζδεμθμβζηυ δίπηοπμ, υπμο δ ηαηία ηςδζημπμζείηαζ ηαζ ςξ 

αζπήιζα. Ζ άπμρδ πμο εέθεζ ηδκ ηαηία κα απμηεθεί ζοκχκοιμ ηδξ απεζημκζζιέκδξ 

αζπήιζαξ, ζοκζζηά ζοκαζζεδιαηζηή απυννμζα ηαηαπζεζιέκμο άβπμοξ ηαζ θυαμο. Ζ 

ζοββναθέαξ ζοκεζδδηά ακαιμπθεφεζ ηζξ παναιέηνμοξ αοηέξ ιε ζημπυ ακαζφνμκηάξ ηεξ, 

κα ηζξ πανςδήζεζ ηαζ ηζξ ακαηνέρεζ, ζοκεπζθένμκηαξ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή απμηθζιάηςζδ 

ηδξ αβνζυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο θμαζημφ ενεείζιαημξ. Οζ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ πμο 

ακαδφμκηαζ απυ ηδκ επαθή ηδξ αραθίαξ ιε ημοξ ακενχπμοξ αθμνμφκ ζε γδηήιαηα 

δζαθμνεηζηυηδηαξ, ηαεχξ δ ζοβηεηνζιέκδ εηθαιαάκεηαζ ςξ ιεζμκεηηζηυξ «Άθθμξ», ζε 

ιία ημζκςκία ακενχπςκ πμο απμηθίκεζ απυ ζοκήεδ πνυηοπα ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ. 

Ηδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ πμο δζχηεηαζ απυ ηδκ αζηοκμιία δ δζάηνζζδ ηδξ εηενυηδηάξ 

ηδξ βίκεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ακηζθδπηή. «Κφνζε αζηοκυιε είδαιε ιε ηα ιάηζα ιαξ ιζα 

αθδεζκή ηαζ ηαηάζπδιδ ιάβζζζα».
1295

 φιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο 

                                                           
1294
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δζαβνάθμκηαζ, μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα πνμαθδιαηζζηεί ηαζ κα αλζμθμβήζεζ ημ 

παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ ςξ ακενχπζκμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζηοβπάκεηαζ δ μζηείςζδ 

ημο «Άθθμο», εκχ μ ακαβκχζηδξ ςεείηαζ κα ακηζθδθεεί ηζξ ημζκςκζηέξ ζοιααηζηυηδηεξ 

ηαζ υηζ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ ιπμνεί ηαζ μ ίδζμξ κα 

εηθδθεεί ελίζμο ςξ απμηθίκςκ.  

Ζ πνςηαβςκίζηνζα απμηαθφπηεηαζ, επίζδξ, απυ ηζξ πνάλεζξ ηδξ ηαζ ηα θυβζα ηδξ. 

οβηεηνζιέκα, πανμοζζάγεζ ακενχπζκεξ ακάβηεξ, υπςξ δ πείκα, ιε ηδκ ζδζαίηενδ 

πνμηίιδζδ ζηδκ ηνμθή ημο ζάκημοζηξ κα απμηεθεί εοπάνζζημ λάθκζαζια. Ζ πθδνμθμνία 

αοηή θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα ακαθμνζηά ιε ημ θμβμηεπκζηυ ηδξ πνμθίθ κα 

ηαηαζπανάγεζ ακενχπζκα υκηα, υπςξ παζδζά. Δπίζδξ, δ αραθία δεκ επζθέβεζ απθχξ ηδκ 

ηνμθή ηδξ, αθθά ειθακίγεηαζ κα απμθαιαάκεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακάθςζδξ, δφμ 

πανάιεηνμζ πμο εκζζπφμοκ ημκ μκημθμβζηυ παναηηήνα ηδξ δνςίδαξ.
1296

 «Μζαι ιζαι, ηζ 

κυζηζιμ πμο είκαζ! Μμο ηνέπμοκ ηα ζάθζα!».
1297

 Δπίζδξ, απμηεθεί ιέθμξ ιζαξ μνβακςιέκδξ 

ημζκυηδηαξ, ηαεχξ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ απμηαθφπηεζ υηζ δ αραθία είπε νακηεαμφ ιε ηδ 

«Μεβάθδ Μάβζζζα». Δπζπνυζεεηα, ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ δζαηνίκμκηαζ μπηζηά 

ζφιαμθα ηα μπμία παναπέιπμοκ ζε πζκαηίδεξ «μδχκ» ηαζ ηαιπέθεξ «βναθείςκ». Σμ 

εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηυ ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, δζυηζ 

ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μνβακςιέκδ εζηυκα πμο έπεζ μ ακαβκχζηδξ βζα ηζξ 

νεαθζζηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ ηδξ μκμιαημεεζίαξ ηςκ μδχκ. ε ζδιαζζμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ηδξ ζφιθοζδξ ηςκ ηςδίηςκ ηδξ ακενχπζκδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ιε αοηχκ πμο δζέπμοκ ημ ιφεμ ηδξ ιάβζζζαξ, ηαηαζηναηδβχκηαξ ημο 

ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, «Κεκηνζηά Γναθεία 

Μαβζζζχκ», «Οδυξ Άιπνα Καηάιπνα».   

Ζ ζοκέπεζα ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηή ελαζηίαξ ηςκ ακαπνμκζζιχκ πμο ειθακίγμκηαζ 

ζηδκ αθήβδζδ, ιε έιθαζδ ζηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα. Οζ ακαπνμκίεξ πμο δζαπζζηχκμκηαζ 

αθμνμφκ ζηδκ ακαδνμιή ιέζς ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζε πανεθευκηα βεβμκυηα, ακαθμνζηά 

ιε ημ ζοβηείιεκμ πμο δζέπεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιοεμπθαζηζηυ παναηηήνα ηαζ ιε πνμαμθέξ 

ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ ζημ πανυκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ αραθία, επζζηέπηεηαζ ημ ιακάαδ 

                                                           
1296

 Ζ Nikolajeva οπμζηδνίγεζ υηζ δ δζαηνμθή ηςκ παναηηήνςκ, ημ είδμξ αθθά ηαζ δ ζοιπενζθμνά 

ημοξ απέκακηζ ζηδκ ηνμθή δζαδναιαηίγεζ ααζζηυ δμιζηυ νυθμ ζηδ ιεθέηδ ηαζ απμηάθορδ ημο 

θμβμηεπκζημφ παναηηήνα. Nikolajeva, M., The Rhetoric of Characters in Children's Literature, 

London: Scarecrow Press, 2002, ζζ. 199, 201, 276. Δπίζδξ, δ Beckett ακαθένεζ υηζ ημ είδμξ ηδξ 

ηνμθήξ υηακ πνυηεζηαζ βζα δζαηεζιεκζημφξ παναηηήνεξ ζοπκά θένεζ πζμοιμνζζηζηή θεζημονβία. 

Πανάθθδθα απμηαθφπηεζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ πμο είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ πμθζηζζιζηέξ 

ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ πμο βνάθεηαζ ημ ακάβκςζια. Beckett, S., 2002, υ.π., ζ. 35.   
1297

 Γζμφη, Δ., 2012, υ.π., ζ. 3. 
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ιε ζημπυ κα αβμνάζεζ έκα ιήθμ, ημ μπμίμ ζημπεφεζ κα βειίζεζ ιε «επηά δδθδηήνζα». Σμ 

πζμφιμν ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ηδξ αιθζζφκδεζδξ δφμ ακηζεεηζηχκ ζπδιάηςκ. Σμο 

εηζοβπνμκζζιμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ επίζηερδ ζημ ιακάαδ ηαζ ηδξ ζφκδεζήξ ημο ιε έκα 

δζαηεζιεκζηυ παναηηήνα, μ μπμίμξ θένεζ ιεηςκοιζηά ημ αάνμξ ηδξ ανκδηζηήξ ημο 

θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ. Σμ μπηζηυ ζφιαμθμ ημο ιήθμο θένεζ δζηηή θεζημονβία, αθεκυξ 

θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηή παναπμιπή αθεηένμο ςξ οπεν-ζφκδεζιμξ πμο παναπέιπεζ ζημ 

εζχθοθθμ ημο αζαθίμο, υπμο πνςημειθακίγεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζφιαμθμ. Ζ πανααίαζδ 

ηδξ βναιιζηήξ ακάβκςζδξ ζοκηεθεί ζηδκ οπεκεφιζζδ ημο ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιία ιοεμπθαζηζηή αθήβδζδ. Δκ ζοκεπεία, επζζηέπηεηαζ ημ παζάπδ ιε ζημπυ κα αβμνάζεζ 

«αίια ημοκεθζμφ». Σμ βηνμηέζημ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ απάκηδζδ ημο παζάπδ, «Σμ 

αίια ιμο ηεθείςζε. Έπς ιυκμ έκα γςκηακυ ημοκέθζ ζε ηθμοαί».
1298

 Πνμξ ζηζβιήκ, ηα 

ανκδηζηά πνυζδια θαίκεηαζ κα ηονζανπμφκ αθμφ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πνάλεζξ είκαζ 

δζαηεζιεκζηά ζοκδεδειέκεξ ιε επίαμοθεξ πνμεέζεζξ. Χξ εη ημφημο, δ έηααζδ ηδξ πθμηήξ 

ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηή δζυηζ δ κυνια ακαηνέπεηαζ ηαζ μζ πνμζδμηίεξ ημο ακαβκχζηδ 

πμο είπακ δζαιμνθςεεί ιέπνζ πνυηζκμξ δζαρεφδμκηαζ. Ζ επίζηερδ ηδξ αραθίαξ ζημ 

ζπίηζ ηδξ Μεβάθδξ Μάβζζζαξ μθείθεηαζ ζηδκ επζεοιία ηδξ κα πάνεζ «ιεηαβναθή» απυ ημ 

παναιφεζ πμο οπμβναιιίγεηαζ δζαηεζιεκζηά, δζυηζ «δεκ άκηεπε άθθμ ηδ Υζμκάηδ μφηε ηα 

δδθδηδνζαζιέκα ιήθα ηδξ».
1299

  

ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ, δ ορδθή δζεπίδναζδ/ζοκένβεζα θυβμο ηαζ εζηυκαξ θένεζ 

πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ζηδκ παναβςβή ημο πζμφιμν (ηεζιεκζηυξ ηαζ ημπζηυξ 

οπενπνμζδζμνζζιυξ).
1300

 Ανπζηά, ημ ηςιζηυ μθείθεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο οπμβναιιίγεηαζ 

δζαηεζιεκζηά ημ βκςζηυ παναιφεζ. Ζ κυνια ακαηνέπεηαζ ηαζ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα 

πνμαεί ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαηεζιεκζηέξ ζοκδέζεζξ πμο πανάβμοκ ελαζνεηζηά αζηείμοξ 

ζοκεζνιμφξ. Ζ ηεπκζηή ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ, πνμαάθθεζ ηα αθδβδιαηζηά επίπεδα ηδξ 

αθήβδζδξ, οπμαάθθμκηαξ ημ «ιεηά» ηδξ ιοεμπθαζίαξ, υηζ δδθαδή μζ θμβμηεπκζημί 

παναηηήνεξ επζηεθμφκ επαββεθιαηζηά ηαεήημκηα ηαζ ιπμνμφκ κα επζδίδμκηαζ ζε δζα-

ιεζζηέξ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ παναιοεζχκ. Ακηίζημζπα, δ εζημκμβνάθδζδ ηαημνεχκεζ 

ηαζ εββνάθεζ έκα επζπθέμκ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ζημ ήδδ οπάνπμκ. οβηεηνζιέκα, δ 

ιάβζζζα αραθία ακαπανίζηαηαζ κα δζααάγεζ ημ κέμ παναιφεζ ζημ μπμίμ ζημπεφεζ κα 

ιεηααεί. φιθςκα ιε ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ζπυθζμ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζημ μπηζηυ 

                                                           
1298

 Γζμφη, Δ., 2012, υ.π., ζ. 12. 
1299

 .π., ζ. 15. 
1300

 ―textual-punctual hyperdetermination‖, Attardo, S., Humorous Texts: A Semantic and 

Pragmatic Analysis, Berlin: Mouton de Gruyter, 2001, ζζ. 100-101.  
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ακηζηείιεκμ ημο αζαθίμο, πνυηεζηαζ βζα ημ παναιφεζ ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ. Δπίζδξ, 

δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ βκχζδξ υηζ μζ ιάβζζζεξ ηςκ παναιοεζχκ επζηεθμφκ 

επαββεθιαηζηά ηαεήημκηα, θεζημονβεί ςξ αζοιααηυηδηα, δ μπμία ζοκεπζθένεζ ηδκ 

αιθζζαήηδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ. Με ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ πμο ακαδεζηκφμκηαζ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ακηζθδθεεί υηζ δ ιάβζζζα 

οπμδφεηαζ έκα νυθμ ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ ηακέκα παζδί δε δζαηνέπεζ οπανηηυ ηίκδοκμ απυ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ.  

Υζμφιμν ακαδφεηαζ, επίζδξ, ζε οθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ 

αζοιααηυηδηα ημο επζπέδμο φθμοξ πμο οζμεεηείηαζ ιεηαλφ Μεβάθδξ Μάβζζζαξ ηαζ 

αραθίαξ ζημ πθαίζζμ εκυξ ―επαββεθιαηζημφ νακηεαμφ‖ ηαζ αοημφ πμο εα ήηακ 

ακαιεκυιεκμ ζηδ δεδμιέκδ επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ εκυξ παναιοεζμφ ιεηαλφ δφμ 

θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαεμδδβείηαζ δ πνυζθδρδ ηδξ πνχηδξ ςξ 

ενβμδυηνζαξ ηδξ δεφηενδξ, απμηθζιαηχκμκηαξ ηδκ επζαθδηζηυηδηα ηαζ αβνζυηδηα ημο 

φρμοξ ηδξ. Ακαθμνζηά ιε ηδ  Μεβάθδ Μάβζζζα, ημ ηςιζηυ εκημπίγεηαζ ζηδ ζπέζδ 

θυβμο-εζηυκαξ ζφιθςκα ιε ηδκ πμθοζδιία ημο επζεέημο «ιεβάθδ». Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ 

πνμζακαημθίγεζ ηδκ πνυζθδρδ ημο ζοβηεηνζιέκμο επζεέημο ςξ ζοκδδθςηζηυ ηδξ 

ζενανπίαξ ζημκ ηυζιμ ηςκ ιαβζζζχκ, εκχ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα οπενηονζμθεηηεί ηδξ 

ιεηαθμνζηήξ ζδιαζίαξ ημο μκυιαημξ, ηαεχξ πνμζακαημθίγεζ ηδκ πνυζθδρδ ημο επζεέημο 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζςιαηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο. Πνμηεζιέκμο κα 

βίκεζ ακηζθδπηυ ημ ιέβεεμξ ημο παναηηήνα, δ εζημκμβνάθδζδ ακαπανζζηά ηαε‘ οπεναμθή 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ κα πςνά ιεηά αίαξ ζημ εζημκμβναθζηυ πθαίζζμ ηδξ ζεθίδαξ.
1301

 Απυ ηα 

παναπάκς δζαιμνθχκεηαζ έκα πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ιεηαλφ ημο ζδιαίκμκημξ 

(Μεβάθδ) ηαζ ημο ζδιαζκυιεκμο (Μάβζζζα), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ απμιοεμπμζείηαζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ιάβζζζα, θυβς μοημπζηήξ δζυβηςζδξ ηςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ.  

ηδ ζοκέπεζα, δ ιάβζζζα αραθία ιεηαααίκεζ ζοκμδεία ηδξ ιαβζηήξ ζημφπαξ ζημ 

πχνμ ημο παναιοεζμφ ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ ζδιείμ 

ζφιθςκα ιε ημ αθεηδνζαηυ ηείιεκμ ηςκ Grimm,
1302

 θίβμ πνζκ ιαβεζνέρεζ ηα παζδζά ζημ 

θμφνκμ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα επζπθέμκ δζαηεζιεκζηυ ζεκάνζμ ηαημνεχκεζ ηαζ 

εββνάθεηαζ ζημ ήδδ οπάνπμκ αθδβδιαηζηυ πθαίζζμ ηδξ ζζημνίαξ. φιθςκα ιε ημκ ηνυπμ 

πμο οπμβναιιίγεηαζ δζαηεζιεκζηά ημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ, μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα 
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (6.1.8).3, ζ. 622. 
1302

 Σζζθζιέκδ, Σ., «Ο Υάκζεθ ηαζ δ Γηνέηεθ ζηδκ Δθθάδα: Έκα οβηνζηζηυ Μςζασηυ ηδξ 

Γζαζηεοήξ, Μεηάθναζδξ ηαζ Τπμδμπήξ ημο Κθαζζημφ Παναιοεζμφ ηςκ Grimm ζημκ 

Δθθδκυθςκμ Υχνμ», Κείιεκα, η. 16, 2013. 
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πνμαεί ζηζξ ζπεηζηέξ κμδιαηζηέξ ζοκδέζεζξ, ιε ζημπυ κα επακαθένεζ ζηδ ικήιδ ημο ημ 

παναηηήνα ηαζ ημ νυθμ ηδξ «ηαηζάξ ιάβζζζαξ» ημο παναιοεζμφ. Καηά εηείκμ μζ υρεζξ 

ηδξ ιδηνζηήξ θζβμφναξ πμο εκζανηχκμκηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιάβζζζα-ιδηνζά, αθμνμφκ 

ζημ ανκδηζηυ ηνίπηοπμ, ηδξ ηαηίαξ, ηδξ απεζθήξ ηαζ ημο ηακζααθζζιμφ.
1303

 Σμ ηςιζηυ 

εδχ πδβάγεζ απυ ηδκ επζημιή ηςκ δφμ ζζημνζχκ, υπμο μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα πνμαεί 

ζε ζοβηνίζεζξ ηαζ δζαπζζηχζεζξ. Ζ ιάβζζζα αραθία, ηαευηζ επζννεπήξ ζηα βθοηά, 

ανπίγεζ κα ηνχεζ απυ ημ ζμημθαηέκζμ ζπίηζ, ημ μπμίμ είπε ανπίζεζ κα θζχκεζ απυ ηδ γέζηδ 

ημο θμφνκμο ηαζ έηζζ μζ δφμ ιζηνμί ήνςεξ δναπεηεφμοκ. Σμ ηςιζηυ εκαπυηεζηαζ ζηδκ 

ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ ακαθμνζηά ιε ηδ θαζιανβία, εκχ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ επακαθήβδζδ εζηζάγεζ ζημ γήηδια ηδξ ηνμθήξ. Ο πνμθακήξ θυβμξ 

μθείθεηαζ ζηζξ επίαμοθεξ ηαζ ηακζααθζζηζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ ιαβζζζχκ κα ηνχκε 

ακενχπμοξ, μζ μπμίεξ εκ πνμηεζιέκς ακαηνέπμκηαζ. ηδκ πανμφζα πενίπηςζδ ημ βθοηυ 

δεκ εηθαιαάκεηαζ ςξ απεζθή ιε ζημπυ ηδκ πνυηθδζδ ημο ηαημφ αθθά ςξ ροπζηυ 

ακαθβδηζηυ.
1304

 Ζ ιεβαθφηενδ έηπθδλδ ζοκίζηαηαζ ζημκ ηνυπμ ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ, 

υπμο δ ιάβζζζα αραθία ιμκμθμβεί ηδκ επζεοιία ηδξ κα αθθάλεζ δμοθεζά, «Οοθ, ηα 

αανέεδηα ηα παναιφεζα… Θα πς ζηδ Μεβάθδ Μάβζζζα κα ιμο αθθάλεζ δμοθεζά!».
1305

  

ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο, ζε ιμνθή πανανηήιαημξ, εκαπμηίεεκηαζ ζπυθζα πμο αθμνμφκ 

ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηδξ ιάβζζζαξ, ηαεχξ ηαζ μπηζηά ζφιαμθα ηα μπμία είκαζ 

ζηενεμηοπζηά ζοκδεδειέκα ιε ηζξ ανκδηζηέξ δζαεέζεζξ ηδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ 

ελςηενζηή ειθάκζζδ βνάθεηαζ, «Καπέθμ ζηθδνυ, κ‘ ακηέπεζ ηδ ανμπή ηαζ ημ παθάγζ», 

                                                           
1303

 Ζ Carolyn Daniel ζηδνζγυιεκδ ζημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ ηςκ Grimm, ακαθένεζ υηζ δ 

ιάβζζζα ημο παναιοεζμφ εκζανηχκεζ ημ δίπηοπμ ηδξ ηαθήξ ηαζ ηαηήξ ιδηέναξ. φιθςκα ιε ηδκ 

ίδζα, μ ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ επζηεθεί ιία ζεζνά απυ θεζημονβίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ παναπαίεζ 

ακάιεζα ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιδηνζηυ δίπμθμ. φιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα, δ δζάηνζζδ αοηή βίκεηαζ 

ακηζθδπηή ιε έιθαζδ ζημ ιμηίαμ ηδξ ηνμθήξ. Ανπζηά, ςξ ηαθή ιδηένα πνμζθένεζ εαθπςνή ζηα 

πεζκαζιέκα ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκα παζδζά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ςξ ηαηζά ιάβζζζα βίκμκηαζ αμνά ηςκ 

ακενςπμθαβζηχκ ηδξ δζαεέζεςκ. Daniel, C., Voracious Children: Who Eats Whom in Children‟s 

Literature, New York & London: Routledge, 2006, ζ. 119. 
1304

 Ζ Daniel ιεηαλφ άθθςκ ακαθφεζ ημ ιμηίαμ ηδξ ηνμθήξ ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ ημ βθοηυ ζηζξ 

αθδβήζεζξ βζα παζδζά, θένεζ πμζηίθεξ θεζημονβίεξ. Μία απυ αοηέξ είκαζ κα «ιαβεφεζ» ηαζ κα 

ζοιπαναζφνεζ ελίζμο ημοξ πνςηαβςκζζηέξ, αθθά ηαζ ημοξ ακαβκχζηεξ. Δπίζδξ, ζοκζζηά 

εηδήθςζδ αβάπδξ ηαζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηα παναιφεζα δζαδναιαηίγεζ ηυζμ ημ είδμξ ηδξ ηνμθήξ 

υζμ ηαζ ημο πνμζχπμο πμο ημ πνμζθένεζ. ε ζπέζδ ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ ηαζ ηδκ απυθαοζδ ηδξ 

ηνμθήξ ημ ζοζπεηίγεζ ζδιακηζηά ιε ηζξ αζμπμνζζηζηέξ ζοκεήηεξ, ηαεχξ δ ακέπεζα ηαζ δ 

δοζπναβία ζπάκζα επζηνέπεζ ηδκ απυθαοζδ ηαζ ακάβεζ ημκ άκενςπμ ζε ιία πνςηυβμκδ ανπαηηζηή 

δζάζηαζδ. Δπίζδξ, ημ είδμξ ηδξ ηνμθήξ ακηακαηθά εονφηενεξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ 

ηδξ επμπήξ πμο βνάθεηαζ ημ παναιφεζ. οβηεηνζιέκα, δ γάπανδ ζηδκ επμπή πμο ηαηαβνάθδηε ημ 

παναιφεζ ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ, ήηακ ηνμθή ηςκ πθμοζίςκ ηαζ πμθοπυεδημ αβαευ βζα ηα 

παζδζά εηείκδξ ηδξ επμπήξ πμο δεκ ιπμνμφζακ κα ημ βεοημφκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αθεμκία ημο 

βθοημφ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή πμο δζακφμοιε. Daniel, C., 2006, υ.π., ζζ. 13-20, 63-75, 83, 125.      
1305

 Γζμφη, Δ., 2012, υ.π., ζ. 23. 
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«Μεβάθδ ηαζ βαιρή ιφηδ βζα κα ιονίγεζ ιαβζηά θίθηνα», «Μοηενά παπμφηζζα βζα κα 

ηνμιάγμοκ ηα ααηνάπζα ηαζ ηα θίδζα». Δπίζδξ, «Πενμφηα εζδζηή βζα ιάβζζζεξ», 

«Σενάζηζμ ηαγάκζ ιάβζζζαξ», «αυηακα ανςιαηζηά βζα ηα ιαβζηά θίθηνα», «Πμκηίηζ 

ηνμιαβιέκμ (ιε ημ δίηζμ ημο)», ηαζ μφης ηαεελήξ. Πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ακηζθδπηυ απυ 

ημκ ακαβκχζηδ πμζμ ζπυθζμ οπμβναιιίγεζ ημ εηάζημηε μπηζηυ ζφιαμθμ, αοηυ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ημο αέθμοξ. Απυ ηδκ παναπάκς ηεπκζηή 

επζηοβπάκεηαζ δ απμδυιδζδ ημο παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ, ηαεχξ ημ ζφκμθμ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ ηαημνεχκμοκ ηδκ μζηεζμπμίδζδ ηαζ ημ λειαζηάνεια ηδξ δνςίδαξ 

ηαεζζηχκηαξ ηδκ πζμ πνμζζηή. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ εκαπυηεζηαζ ζημ θανζζηυ 

ζημζπείμ ελίζμο ημο θυβμο ηαζ ηδξ εζηυκαξ ηαζ ζηδκ πνμζβεζςηζηή ηάζδ ημο 

βηνμηέζημο,
1306

 πμο οπμζηέθθμοκ ημ παναηηήνα ηδξ ιάβζζζαξ απυ ηδκ μκημθμβζηή 

δζάζηαζδ ημο οπενθοζζημφ ζημ οθζηυ επίπεδμ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

   

          

πκπεξάζκαηα  

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ ελεηάζαιε ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ιάβζζζαξ ζε μηηχ 

εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ (1990-2010). Γζαπζζηχζαιε 

ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο ανκδηζημφ ζηενευηοπμφ ηδξ, ιε ηονζυηενμ ζημπυ ηδκ 

ακαηνμπή ημο, αθθά ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ιμηίαμο ημο ακαβηαίμο ηαημφ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ [Σνζαζγάξ, Δ., Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε, (2003)]. Οζ πνςηαβςκζζηέξ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ηοπμθμβία ημοξ είκαζ επίπεδμζ ηαζ δοκαιζημί παναηηήνεξ, ηαεχξ 

δζαηνίκμκηαζ ιεηααμθέξ ζηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ επζηοβπάκμκηαξ ηδκ έκηαλή ημοξ ζηδκ 

ημζκςκία ηςκ ακενχπςκ ή ηδ ζοκαζζεδιαηζηή απμδμπή ημοξ απυ ημοξ εκκμμφιεκμοξ 

ακαβκχζηεξ. πακζυηενα ηζιςνμφκηαζ [Σνζαζγάξ, Δ., Φμοθήπηνα, δ Μάβζζζα ιε ηδκ 

Ζθεηηνζηή ημφπa, (1998), Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε, (2003)] ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ 

ιεηαζηνμθήξ ημοξ ηαζ δ ηζιςνία ημοξ πνμαάθθεηαζ ςξ ακηίηηοπμξ ηςκ δζηχκ ημοξ 

πνάλεςκ [Σναζγάξ, Δ., Ζ Γυκα Σενδδυκα, (2001)]. ε ζπέζδ ιε ηδκ υρδ ηδξ ελςηενζηήξ 

ημοξ ειθάκζζδξ, μζ ιάβζζζεξ ηςκ παναιοεζχκ δζαηδνμφκ ανηεηά απυ ηα παναηηδνζζηζηά 

πμο ημοξ έπμοκ απμδμεεί απυ ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, ιε επζηναηέζηενα αοηά ηδξ 

βαιρήξ ιφηδξ ιε ηνεαημεθζέξ ηαζ ηα ιοηενά κφπζα. Ζ εκδοιαζία ημοξ είκαζ ζε ιμοκηέξ 

                                                           
1306

 φιθςκα ιε ημκ Bakhtin, «ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνμζβείςζδξ ζοιαάθθεζ ηαίνζα ημ βέθζμ, ημ 

μπμίμ εκ ζοκυθς οπμααειίγεζ, ηάκμκηαξ ηα πνάβιαηα απηά, οθζηά ηαζ άιεζα». Βθ. ζπεηζηά 

Σγζυααξ, Γ., Σμ Παθίιρδζημ ηδξ Δθθδκζηήξ Αθήβδζδξ, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 2002α, ζ. 147. 
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απμπνχζεζξ ηαζ ηα ζοιπθδνςιαηζηά ακηζηείιεκα ζηδκ ειθάκζζή ημοξ είκαζ ηα μπηζηά 

ζφιαμθα ημο ζημοπυλοθμο ηαζ ημο ρδθμφ ηαπέθμο. Ζ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηςκ 

ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ ηαζ ηα μπηζηά ζφιαμθα-ακηζηείιεκα πμο είκαζ πάβζα 

ζοκδεδειέκα ιαγί ημοξ ιεηαθένμοκ αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ςξ εη ημφημο 

θεζημονβμφκ ςξ δζεζημκζημί οπαζκζβιμί ηςδζημπμζδιέκδξ αζπήιζαξ ηαζ ηαηίαξ. Χζηυζμ, 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Άεδξ Αβηάεδξ δ ιάβζζζα ηδξ ιοεμπθαζίαξ ακηζιάπεηαζ ηα 

ζοιααηζηά πνυηοπα ηςκ ‗ηθαζζζηχκ‘ ιαβζζζχκ ηυζμ ζηδκ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακαηνεπηζηή μπηζηή ιέζς ηδξ μπμίαξ πανμοζζάγεηαζ, υζμ ηαζ ζηδ 

ζοιπενζθμνά, ζφιθςκα ιε ηζξ απνυζιεκεξ επζθμβέξ ζηζξ μπμίεξ πνμααίκεζ.   

Οζ παναηηήνεξ πανμοζζάγμκηαζ ιε ηα μκυιαηά ημοξ, υπςξ Φνζηακηέθα, Φμοθήπηνα, 

Γυκα Σενδδυκα, άκηνα, αραθία, Άεδ Αβηάεδ, Κνειιοδμιπζγέθς, Κανμηέκζα. πςξ 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ, εηηυξ απυ ηδ άκηνα, πνυηεζηαζ βζα ιζα ζεζνά μιζθμφκηςκ μκμιάηςκ, 

ηα μπμία απμηαθφπημοκ ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ απμδίδμοκ νυθμοξ. 

οκδοαζηζηά ιε ημ ζοβηείιεκμ θεζημονβμφκ πζμοιμνζζηζηά, εκχ ςξ πανάιεηνμζ ιεθέηδξ 

ημο παναηηήνα δμιμφκ ηαζ απμδμιμφκ ζδιαζίεξ, βεβμκυξ πμο απμιαηνφκεζ ηζξ ιάβζζζεξ 

απυ ηδκ ακχκοιδ ηαζ ανκδηζηή μιυθμβή ημοξ. ημκ ακηίπμδα δ ιάβζζζα πμο 

πανμοζζάγεηαζ ιυκμ ιε ηδκ ζδζυηδηά ηδξ είκαζ ηαζ δ πενίπηςζδ πμο δ ζοβηεηνζιέκδ 

εηπνμζςπεί ημκ ανκδηζηυ παναηηήνα ημο παναιοεζμφ πμο ειθακίγεηαζ. ε εηείκμ 

ελοπδνεηεί ηζξ ζδεμθμβζηέξ ζημπζιυηδηεξ ηδξ αθήβδζδξ πμο είκαζ δ ηαηάπνδζδ ελμοζίαξ 

(Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε). ημ ζφκμθυ ημοξ μζ ιάβζζζεξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαηέπμοκ 

οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ ηζξ μπμίεξ είηε εέημοκ ζε εθανιμβή, ανπζηά, ιε ανκδηζηυ ζημπυ 

είηε ιέζς εηείκςκ εηθνάγμοκ ηδκ εκακηζςιαηζηή ημοξ δζάεεζδ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε ηα 

ηακμκζζηζηά πνυηοπα ηςκ ιαβζζζχκ [ναι, Υ., Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα 

πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, (2007)]. ε ιεβάθμ ααειυ, ζοκεπχξ, δζαηδνμφκ ηα 

ελςηενζηά αθθά ηαζ εζςηενζηά ζηενεμηοπζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ  ηδξ 

«ηαηζάξ ιάβζζζαξ», αθθά ηαζ ιένμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ηδκ πνμζδζμνίγμοκ. Εμοκ 

απμιμκςιέκεξ ζε ηάζηνα ηαζ ελςθμβζηά ζφιπακηα, υπςξ Ηζπεπμκία, Υμνμπδδμφπμθδ, 

Καηςζηάθα, Κανμηζζηάκδδ, Τπυημζιμξ. Μμκαδζηή ημοξ ζοκηνμθζά είκαζ ημ αβαπδιέκμ 

ημοξ αζθμονμεζδέξ, δ βάηα.  

Ανπζηά, ηα είδδ πζμφιμν πμο εκημπίγμκηαζ είκαζ ηδξ πανςδίαξ, ηδξ ζάηζναξ ηαζ ηδξ 

εζνςκείαξ, ηαεχξ ηαζ ημο ηαηαζηαζζαημφ ηαζ θεηηζημφ πζμφιμν. Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ δ 

ηεπκζηή ηδξ δζαηςιχδδζδξ ηαζ ηδξ βεθμζμπμίδζδξ, ηδξ ηαημπήξ οπενθοζζηχκ δοκάιεςκ 

επζηοβπάκμκηαξ ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ πακημδοκαιίαξ ηδξ ιάβζζζαξ. Υζμφιμν 

εκημπίγεηαζ ζηδκ ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ (Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ 



389 

 

Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα) ηαζ ζημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ γςήξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δζαπζζηχκμοιε έκα παζπκίδζ ιε ημ πςνμπνυκμ δεδμιέκμο υηζ μ 

θμβμηεπκζηυξ παναηηήναξ ηδξ ιάβζζζαξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

πμθζηζζιζηέξ ζοκζζηχζεξ ηαζ οπυ ηδκ ηαηαθοηζηή επίδναζδ αοηχκ αλζμθμβείηαζ δ 

ηαοηυηδηά ηδξ. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πνάλεχκ ηδξ ζε έκα κεμηενζηυ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ 

πανάβεζ ακηζεέζεζξ ελαζηίαξ ηδξ αιθζζφκδεζδξ, πανεθεμκηζηχκ vs κεμηενζηχκ 

δεδμιέκςκ, ζοιαάζεςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, ημ πανςπδιέκμ ζπηάιεκμ 

ζημοπυλοθμ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ «δθεηηνζηή ζημφπα», «ζπηάιεκμ πμδήθαημ», 

«πανηεηέγα ιε αενμδοκαιζηή», «ζημφπα ηνζχκ ηαποηήηςκ» ηαζ μφης ηαεελήξ. Παζπκίδζ 

ιε ημ πςνμπνυκμ ιε ζημζπεία εζνςκείαξ, εκημπίγεηαζ ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηαζ άθθςκ 

ιαβζηχκ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ αοημφ ημο ιαβζημφ νααδζμφ ιε ελεθζβιέκα μπθζηά 

ζοζηήιαηα. Γζα πανάδεζβια, «ιπζγεθμαυθα», «ιπζγεθμαίδεξ», «ηνειιοδμαυιαεξ», 

«ηνειιοδμδαηνοβυκα», [Πνςημράθημο, Υ., Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ 

Κανμηίκμζ, (2010)]. Υζμφιμν εκημπίγεηαζ απυ ηδκ οπενηακμκζημπμίδζδ θέλεςκ μζηείςκ 

απυ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ, εζδζηά πνμζανιμζιέκςκ ζημ ελςθμβζηυ ζφιπακ ημο 

οπενθοζζημφ. Απυ ηα πνμζςπζηά ημοξ ακηζηείιεκα, υπςξ «ηαηοκηζηά» (Φνζηακηέθα), ηδ 

δζαηνμθή (Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε) αηυιδ ηαζ ηζξ επζζημθζηέξ ζοιαάζεζξ (Γνάιιαηα 

ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα). Υζμφιμν εκημπίγεηαζ ηαζ 

ζημοξ ιαβζημφξ θυβμοξ πμο εηθςκμφκ ηα ζοβηεηνζιέκα ελςθμβζηά υκηα, 

πνμζακαημθίγμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ ζηδ ιαβεία ηδξ βθχζζαξ κα πανάβεζ 

κμήιαηα (Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ Κανμηίκμζ).  

Ζ επζζηνάηεοζδ ηδξ απηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ ηαζ μζ ακαβκςζηζηέξ παναηάιρεζξ 

δζαιμνθχκμοκ ιζα παζβκζχδδ αθθδθεπίδναζδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ιε ημ αζαθίμ-

ακηζηείιεκμ πμο επζηείκεζ ηαζ πμθθαπθαζζάγεζ ηδ πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ιζηνμαθδβήζεςκ. Σα ένβα ηα μπμία ακαθφζαιε εκδείηκοηαζ βζα ηνζηζηή 

ακάβκςζδ ηαζ πμθοεπίπεδδ επελενβαζία κμδιάηςκ, ηαεχξ ζε αοηά δζαηνίκμοιε ηδκ 

ηεπκζηή ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ πνμζθένμκηαξ πανάθθδθα ιζα 

εκαθθαηηζηή ακάβκςζδ ηςκ αθεηδνζαηχκ ηεζιέκςκ πμο οπμβναιιίγμκηαζ. Σα ηθαζζζηά 

ηείιεκα ιε ηα μπμία δζαπθέημκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ηα ιεηαβεκέζηενα παναιφεζα είκαζ, 

ηδξ Υζμκάηδξ, ημο Υάκζεθ ηαζ ηδξ Γηνέηεθ, ηδξ ηαπημπμφηαξ ηαζ ηέθμξ ημο παναιοεζμφ, 

Ζ Πνζβηίπζζζα ηαζ ημ Μπζγέθζ. Καηαθδηηζηά, δζαπζζηχζαιε υηζ ζε έκα ηθίια βεκζηυηενδξ 

αιθζζαήηδζδξ ηαζ ακαηνμπήξ, δ οπμκυιεοζδ ηςκ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ πμο δζέπμοκ ημ 

θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ιάβζζζαξ ζοιπαναζφνεζ ηαζ ημ γήηδια ηςκ έιθοθςκ 

ηαοημηήηςκ ηαζ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ:  

Υηνύκνξ θαη Έκθπιεο Σαπηόηεηεο 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα ελεηάζμοιε ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ημο θφθμο βζα ημκ άκδνα ηαζ 

ηδ βοκαίηα, ζε δεηαηνία εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα (8 εθθδκζηά, 5 απυ 

ιεηάθναζδ) ηαζ πχξ μζ θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ζοκοθαίκμκηαζ ζηδκ ακαηνμπή ηαζ 

ηαηαζηεοή κέςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ ιμκηέθςκ εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ. Πνμημφ 

ειααεφκμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ ηεζιέκςκ πμο εα ιαξ απαζπμθήζμοκ, εα ακαθενεμφιε 

ζηδ ζηενεμηοπζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ δφμ θφθςκ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ιε ζημπυ κα 

βίκμοκ πενζζζυηενμ ηαηακμδηέξ μζ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν βζα ηδκ ακαηνμπή 

ηαζ ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ νυθςκ βζα ημ ακδνζηυ ηαζ βοκαζηείμ θφθμ ακηίζημζπα.  

 

 

7.1 ηεξενηππηθέο Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φύινπ ζηελ Παηδηθή 

Λνγνηερλία     

 

Ζ Παζδζηή Λμβμηεπκία, ηαεχξ ακηακαηθά ημ εονφηενμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

εζςηθείεζ ζδεμθμβζηέξ αλίεξ ηδξ ηάεε πενζυδμο, ζηδκ μπμία εββνάθεηαζ, δζαδναιαηίγεζ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο αηυιμο ελαζηχκηαξ ημ κα εκηαπεεί μιαθά 

ζηζξ δμιέξ ηδξ εκήθζηδξ ημζκςκίαξ ηαζ κα θεζημονβήζεζ επζηοπχξ ιέζα ζ‘ αοηέξ ςξ 

μθμηθδνςιέκμ άημιμ. Ηδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ υπμο μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ 

πνμαάθθμκηαζ ςξ ζδακζημί ηφπμζ, ςξ πνυηοπα άλζα ιίιδζδξ επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ζηδ 

δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ ηαζ ακηζθήρεςκ ημο παζδζμφ βζα ημ «ημζκςκζηυ θφθμ» (gender).1307 

Συζμ ζημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ημο, ηαηαζηεοάγμκηαξ ηδκ εζηυκα ημο εαοημφ ημο, υζμ ηαζ 

ζημκ εηενμπνμζδζμνζζιυ ημο ακαθμνζηά ιε ημ άθθμ θφθμ. 

Ο πνμδβμφιεκμξ αζχκαξ ιε έιθαζδ ηδ δεηαεηία ημο εαδμιήκηα ζοκδέεδηε ιε ημ 

θειζκζζηζηυ ηίκδια βζα ηα δζηαζχιαηα ηδξ βοκαίηαξ, ημ μπμίμ είπε ημκ ακηίηηοπυ ημο ηαζ 

ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ.1308 Ο πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηδ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ 

ζηδκ ημζκςκία μδήβδζε ζηδκ επακαθήβδζδ πανεθεμκηζηχκ ζζημνζχκ ιε ζημπυ ημκ 

                                                           
1307

 Ο υνμξ αοηυξ αθμνά ζε ιζα ημζκςκζηή πναηηζηή πμο ζοζπεηίγεηαζ ιε ηα δφμ θφθα ημ 

βοκαζηείμ ηαζ ημο ακδνζηυ, ακαθένεζ δ Κακαηζμφθδ, Μ., Πνυζςπα Γοκαζηχκ ζε Παζδζηά 

Λμβμηεπκήιαηα. Όρεζξ ηαζ Απυρεζξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1997, ζζ. 19-23.   
1308

 Βθ. ακαθοηζηά εζδζηυ αθζένςια ημο πενζμδζημφ Children‟s Literature Association Quarterly, 

vol. 7 ( 4), 1982. 
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επακαπνμζδζμνζζιυ ημο ημζκςκζημφ ηδξ νυθμο ηαζ ηδκ ακάδεζλδ κέςκ πμθζηζζιζηχκ 

αλζχκ βεκζηυηενα βζα ημ θφθμ.1309 ημ επίηεκηνμ ημο ζπμθζαζηζημφ εθέβπμο ηδξ 

θειζκζζηζηήξ ηνζηζηήξ ηέεδηακ ηα θασηά παναιφεζα ηαζ δ ζοθθμβή ηςκ αδεθθχκ 

Grimm.1310 οβηεηνζιέκα, δ Κακαηζμφθδ (2008) ακαθένεζ υηζ, «Οζ ζδέεξ ηαζ αλίεξ 

ακαθμνζηά ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ ηνίεδηακ ακαπνμκζζηζηέξ απυ πθεζάδα ηνζηζηχκ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ παναιοεζχκ ζπμθζάζηδηε πμζηζθυηνμπα βζα ηδ δζαηήνδζδ ζελζζηζηχκ 

πνμηαηαθήρεςκ».1311 

Συζμ ηα θασηά υζμ ηαζ ηα ηθαζζηά παναιφεζα, ελεηάζηδηακ απυ ηδ θειζκζζηζηή 

ηνζηζηή ςξ πνμξ ηα παναδμζζαηά πνυηοπα νυθςκ, ζφιθςκα ιε ηα μπμία πνμαάθθμκηακ 

ζοβηεηνζιέκα ιμκηέθα εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ. Κονίανπα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

δνςίδςκ είκαζ δ ιεζθζπζυηδηα, δ ηαπεζκυηδηα, δ παεδηζηυηδηα, μ αθηνμοζζιυξ ηαζ δ 

απμοζία βκχιδξ,1312 εκχ δ πνμζθμνά ημοξ έλς απυ ηδκ μζημβεκεζαηή εζηία είκαζ 

ακφπανηηδ.1313 ημ πθαίζζμ ιζαξ ζοιααηζηήξ δεζηήξ εκανιμκζζιέκδξ ιε ηδκ παηνζανπζηή 

ζδεμθμβία ηδξ επμπήξ,1314 δ βοκαίηα θαίκεηαζ κα θένεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ αθμζζςιέκδξ 

ζογφβμο ηαζ ιδηέναξ ηαζ μζ ιμκαδζηέξ ηδξ αζπμθίεξ αθμνμφκ ζηα μζηζαηά ηαζ ζηδ 

θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ.
1315

 Γοκαίηεξ εκενβδηζηέξ εκίμηε ηαζ ελμοζζαζηζηέξ ζηζαβναθμφκ 

ημ ανκδηζηυ πνυηοπμ εδθοηυηδηαξ,1316 είκαζ ηαηέξ ηαζ άζπδιεξ,1317 ιάβζζζεξ ή ιδηνζέξ 

                                                           
1309

 Paul, L., ―Feminist Criticism: From Sex-Role Stereotyping to Subjectivity‖, ζημ Hunt, P., 

(eds.), International Companion Encyclopedia of Children‟s Literature, London & New York: 

1996, ζζ. 101-112. Paul, L., Reading Other-Ways, Woodchester: The Thimble Press, 1998, ζζ. 

16-17.  
1310

  Βθ. ζπεηζηά, Bottigheimer, R., Grimm‟s Bad Girls and Bold Boys, The Moral and Social 

Vision of Tales, London: Yale University Press, 1987. Tatar, M., Off with their Heads! Fairy 

Tales and the Culture of Childhood, Princeton: Princeton University Press, 1992.    
1311

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ο Ήνςαξ ηαζ δ Ζνςίδα ιε ηα Υίθζα Πνυζςπα, Αεήκα: Gutenberg, 2008, ζ. 

93.   
1312

 Οζημκμιίδμο, ., Οφηε Καηζά Μάβζζζα μφηε Χναία Κμζιςιέκδ: Σμ Άθθμηε ηαζ ημ Σχνα ζηζξ 

Πνμζεββίζεζξ Γοκαζηείςκ Απεζημκίζεςκ ζημ Ξέκμ Παναιφεζ, ζημ Αοδίημξ, Δ., 1996, υ.π., ζ. 339. 
1313

 Μαναβημοδάηδ, Δ., Δηπαίδεοζδ ηαζ Γζάηνζζδ ηςκ δφμ Φφθςκ. Παζδζηά Ακαβκχζιαηα ζημ 

Νδπζαβςβείμ, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 1993, ζζ. 320-329. 
1314

 Ο Zipes ακαθένεζ υηζ δ ελέηαζδ ηςκ έιθοθςκ ακαπαναζηάζεςκ ζηα ένβα ηςκ Grimm πνέπεζ 

κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηζξ ζζημνζημημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ πμο 

βνάθηδηακ/ηαηαβνάθδηακ ηα παναιφεζα πνμηεζιέκμο κα ιδκ αβκμμφκηαζ μζ ααεφηενεξ αλίεξ 

ημοξ, δζυηζ απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ.   Zipes, J., Don‟ t Bet on the 

Price Contemporary Fairy Tales in North America and England, New York: Routledge, 1988, ζ. 

3-5.  
1315

 Μαναβημοδάηδ, Δ., 1993, υ.π., ζζ. 174-184. 
1316

 Baker-Sperry, L., Grauerholz, L., ―The Pervasiveness and Persistence of the Feminine Beauty 

Ideal in Children‘s Fairy Tales‖, Gender & Society, vol. 17 (5), 2003, ζζ. 711-726.  
1317

 Οζημκμιίδμο, ., «Σα ‗Καθά‘ Κμνίηζζα πάκε ζημκ Πανάδεζζμ: Απεζημκίζεζξ Θδθοηυηδηαξ 

ζηα Παναιφεζα ηςκ Αδεθθχκ Γηνζι», Κείιεκα, η. 16, 2013, ζζ. 1-19. 
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ηαζ πεεενέξ, μζ μπμίεξ, ςζηυζμ, ανίζημοκ ηναβζηή ηαηάθδλδ.1318 ημ πθαίζζμ αοηυ μ 

βάιμξ ηαζ δ ιδηνυηδηα πνμζθαιαάκμκηαζ ςξ ημ ιμκαδζηυ ιέζμ ημζκςκζηήξ ηαηαλίςζδξ 

ηαζ απμδμπήξ απυ ηδκ εονφηενδ πμθζηζζιζηή ημζκυηδηα πμο ακήημοκ, πνμζθένμκηαξ 

ιμκυπθεονα ανκδηζηά πνυηοπα ζηζξ κεανέξ ακαβκχζηνζεξ ζφιθςκα ιε ηα μπμία 

απμεαννφκμκηακ κα μθμηθδνςεμφκ ςξ πνμζςπζηυηδηεξ έλς απυ ημ βάιμ ή ηδκ 

μζημβέκεζα, βαθμοπχκηαξ ηαοηυπνμκα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ άκδνα ηαζ ζογφβμο.1319  

Ζ ηνζηζηή εκαζπυθδζδ ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ ηαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

παηνζανπζηχκ ζδεμθμβζχκ ηαζ αλζχκ1320 μδήβδζε ζηδκ ηαηαζηεοή κέςκ μπηζηχκ ηαζ βζα ημ 

ακδνζηυ θφθμ.1321 ε ηαιία πενίπηςζδ μ θυβμξ πμο βίκεηαζ βζα ηδκ εζηυκα ημο άκδνα ηαζ 

ημο αβμνζμφ δεκ αββίγεζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ θειζκζζηζηήξ ηνζηζηήξ βζα ημ θφθμ ηδξ 

βοκαίηαξ. Χζηυζμ, δ επζδίςλδ ηδξ ακαηνμπήξ ημο «δβειμκζημφ ακδνζζιμφ»1322 

ζοκεπέθενε αθθαβέξ ηαζ ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ ακδνζηχκ παναηηήνςκ ζηδ θμβμηεπκία βζα 

παζδζά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηζξ ζφβπνμκεξ αθδβήζεζξ δ ζοβηίκδζδ ηαζ μζ εοαζζεδζίεξ δεκ 

απμηεθμφκ πνμκυιζμ ιυκμ ηςκ βοκαζηχκ ή εκυξ εδθοπνεπμφξ άκδνα, ακηζεέηςξ, 

                                                           
1318

 Γηαζμφηα, Μ., «Οζ Σνμιενέξ Νφλεζξ ηδξ Παηνζανπίαξ ημ Πθαίζζμ ηδξ Λασηήξ 

Παναιοεμθμβίαξ: Γοκαζηείμζ Ακηαβςκζζιμί, οβηνμφζεζξ ηαζ Γζαζνέζεζξ ημο Δζςηενζημφ 

Φφθμο», ζημ Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Παπαδάημξ, Γ., Παπακηςκάηδξ, Γ., (Δπζι.), Γοκαζηείεξ ηαζ 

Ακδνζηέξ Ακαπαναζηάζεζξ ζηδ Λμβμηεπκία βζα Παζδζά ηαζ Νέμοξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2013, 

ζζ. 221-243.   
1319

 Ζ Rowe ελεηάγεζ ηα ηθαζζηά παναιφεζα οπυ ημ πνίζια ημο θειζκζζηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ 

ακαθένεηαζ ζημ δεθεαζηζηυ νμιάκηγμ ηςκ παναιοεζχκ πμο ζαβδκεφεζ ηα ιζηνά ημνίηζζα ηαζ 

απμαθέπεζ ζηδ δζαιυνθςζδ εκήθζηςκ βοκαζηχκ ιε ζοβηεηνζιέκα πνμηαεμνζζιέκμοξ νυθμοξ ηαζ 

ζηάζεζξ απέκακηζ ζημ βάιμ, ζφιθςκα ιε ηα ηακμκζζηζηά πνυηοπα ηδξ παηνζανπζηήξ ζδεμθμβίαξ. 

Rowe, K., ―Feminism and Fairy Tales‖, Women‟s Studies: An Inter-Disciplinary Journal, vol. 6 

(3), 1979/ published online 2010, ζζ. 237-257. 
1320

 Crew, H., ―Spinning New Tales from Traditional Texts: Donna Jo Napoli and the Rewriting 

of Fairy Tale‖, Children‟s Literature in Education, vol. 32 (2), 2002, ζζ. 77-95.  
1321

 O Stephens ηάκεζ θυβμ πενί εκαθθαηηζηχκ ακδνζηχκ ηαοημηήηςκ ζηζξ αθδβήζεζξ βζα παζδζά 

ηαζ κέμοξ, μζ μπμίεξ ακηακαηθμφκ ημ αιθζθεβυιεκμ ηακμκζζηζηυ εηενμθοθζηυ ζφζηδια. Ο 

θειζκζζιυξ είπε πμζηίθεξ ακηακαηθάζεζξ ζηδ θμβμηεπκζηή παναβςβή ηαζ βζα ημ θυβμ υηζ ηα πνχηα 

πνυκζα δζαπκέμκηαζ απυ νζγμζπαζηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ιαπδηζηέξ δζεηδζηήζεζξ πενί ηςκ βοκαζηείςκ 

ακαπαναζηάζεςκ ημ γήηδια ηδξ ακδνζηήξ ηαοηυηδηαξ παναβηςκίζηδηε ή ιεθεηήεδηε 

απμζπαζιαηζηά ηαζ επακένπεηαζ δνζιφηενμ ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ πνχημο αζχκα πνήγμκηαξ 

πεναζηένς ιεθέηδξ ηαζ δζενεφκδζδξ απυ ημοξ εεςνδηζημφξ. Stephens, J., ―Preface‖,  ―A Page Just 

Waiting to be Written On: Masculinity Schemata and the Dynamics of Subjectivity Agency in 

Junior Fiction‖ ζημ Stephens, J. (eds.), Ways of Male. Representing Masculinities in Children‟s 

Literature and Film, New York & London: Routledge, 2002, ix –xiv, 164-184.     
1322

 Ζ Κακαηζμφθδ ααζζγυιεκδ ζηζξ απυρεζξ ημο Connell, εκυξ ζφβπνμκμο επζζηήιμκα ηαζ 

ιεθεηδηή βζα ημκ ακδνζζιυ ακαθένεζ υηζ, μ υνμξ «δβειμκζηυξ ακδνζζιυξ», «ακηζζημζπεί ζηδκ 

ακδνζηή ηαοηυηδηα ζφιθςκα ιε ηζξ παηνζανπζηέξ απυρεζξ. […] είκαζ δ απεζηυκζζδ, δ μπμία 

ελαζθαθίγεζ ή εεςνείηαζ υηζ ελαζθαθίγεζ ηδκ ηονίανπδ εέζδ ηςκ ακδνχκ ηαζ ημκ οπμαζααζιυ ηςκ 

βοκαζηχκ». Καζ ζοιπθδνχκεζ υηζ, «είκαζ μ ηφπμξ πμο ζοκήεςξ παναηηδνίγεηαζ απυ εάννμξ, 

ζηθδνάδα ηαζ ιοξ, αθθά επίζδξ επζεεηζηυηδηα, αία, ιζζμβοκζζιυ ηαζ μιμθοθμθμαία». Conell, R., 
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Μ., 2008, υ.π., ζ. 206.  
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πανμοζζάγμκηαζ ηαζ πνμζθαιαάκμκηαζ ςξ ηιήιαηα ηδξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ.1323 Ζ 

«αννεκςπυηδηα» δε ζοκάδεζ ιε ηδ αία ηαζ ηδκ επζεεηζηυηδηα μφηε δ παναααηζηή 

ζοιπενζθμνά είκαζ απμηθεζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ακδνζηχκ δνχςκ.1324 

ημ πθαίζζμ αοηυ δδιζμονβήεδηε αθεκυξ δ ακάβηδ απμδυιδζδξ θμβμηεπκζηχκ 

ζηενεμηφπςκ, πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαζχκζζδ πνμηαηαθήρεςκ ζε αάνμξ ηςκ 

βοκαζηχκ, αθεηένμο δ πνμμπηζηή βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκαθθαηηζηχκ ιμκηέθςκ 

εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ, πμο κα ζοκάδμοκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ βζα ημοξ 

νυθμοξ ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ.1325 Απυ ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ 

μζ ιεηααμθέξ πμο ζδιεζχεδηακ ζηα παζδζηά αθδβήιαηα ςξ πνμξ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ νυθςκ ηςκ δφμ θφθςκ επζαεααζχκεζ ηδ ζφκδεζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ 

ζδεμθμβίαξ ιε ημ παζδζηυ αζαθίμ. Οζ παναηδνήζεζξ αοηέξ οπμδδθχκμοκ ημ ααζζηυ ζημπυ 

ηςκ κευηενςκ δζαζηεοχκ ηαζ παναθθαβχκ πμο αημθμφεδζακ,1326 υπμο μζ ζοιαάζεζξ ηαζ 

ηα ιμηίαα ηςκ παναδμζζαηχκ παναιοεζχκ δέπεδηακ ηνμπμπμζήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ 

απυδμζδ ηςκ δφμ θφθςκ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή ηδξ ζζυηδηαξ ιεηαλφ ημοξ ζε 

ηαηάννζρδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζαηνίζεςκ, φπμπηςκ βζα ηδ ιεηααίααζδ ναηζζζηζηχκ 

πνμηαηαθήρεςκ πμο ηαθθζενβμφκ ημ ζελζζιυ.   

ηυπμξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο είκαζ μ βεκζηυηενμξ πνμαθδιαηζζιυξ ακαθμνζηά ιε 

ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ζε δεηαηνία πζμοιμνζζηζηά 

εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ (1990-2010). Ακαθοηζηυηενα, 

δεκ εζηζάγμοιε απμηθεζζηζηά ζηζξ θμβμηεπκζηέξ απεζημκίζεζξ ημο θφθμο, αθθά 

επζδζχημοιε κα δζενεοκήζμοιε πχξ ημ πζμφιμν ελοπδνεηεί ηζξ αθδβδιαηζηέξ θεζημονβίεξ 

ηδξ πθμηήξ ζηδκ ακαηνμπή ή ηαηαζηεοή εκαθθαηηζηχκ ιμκηέθςκ βζα ημ θφθμ, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ εέζεζξ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ 

ζφβπνμκεξ απυρεζξ βζα ημ παζδί, ηα δζηαζχιαηά ημο ηαζ ηδκ αβςβή ημο. Πζμ 
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 Οζημκμιίδμο, Α., «Σεθζηά ηα Αβυνζα Κθαίκε; Έιθοθεξ Σαοηυηδηεξ ζηδ Λμβμηεπκία βζα 
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 Nodelman, P., ―Making Boys Appear. The Masculinity of Children‘s Literature‖, ζημ 

Stephens, J. (eds.), 2002, υ.π., ζζ. 1-14.   
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 Ο Zipes ακαθένεζ υηζ ηα ηθαζζηά παναιφεζα οπυηεζκηαζ ζε ζοκεπείξ ιεηαβναθέξ ηαζ 

επελενβαζίεξ ακά ημοξ αζχκεξ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ακηακαηθά ηδκ πκεοιαηζηή γςή ηαζ 

ημοθημφνα ακενχπζκςκ ημζκςκζχκ, άθθςκ επμπχκ ηαζ ζφιθςκα ιε αοηέξ πνέπεζ κα 

αλζμθμβμφκηαζ. Δπίζδξ, ζδιεζχκεζ υηζ ηα ηθαζζηά παναιφεζα απμηεθμφκ ιένμξ ημο εαοημφ ιαξ 

δζυηζ ιεβαθχζαιε ιε αοηά ηαζ οπυ ημ πνίζια αοηυ αλζμθμβμφκηαζ ςξ δζαπνμκζηά. Ο ίδζμξ 

αδοκαηεί κα ενιδκεφζεζ ζε υθδ ημοξ ηδ δζάζηαζδ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ ηθαζζηή 

θμβμηεπκία ζοκεπίγεζ κα ζοκανπάγεζ ηα παζδζηά ημζκά πανυθμ πμο ζε ιεηαβεκέζηενμοξ πνυκμοξ 

ζδιεζχκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ελίζμο αλζυθμβεξ αθδβήζεζξ. Zipes, J., Why Fairy Tales Stick: 

The Evolution and Relevance of a Genre, New York: Routledge, 2006, ζζ. 1-2. 
1326

 Stephens, J., McCallum, R., Retelling Stories, Framing Culture, New York & London: 

Garland Publishing, 1998, ζ. 201.   
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ζοβηεηνζιέκα, πμζεξ υρεζξ ημο πζμφιμν ζοκδοάγμκηαζ ηαηάθθδθα ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ 

βοκαζηείαξ ηαζ ακδνζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ πνμζθένμκηαζ βζα ηνζηζηή επελενβαζία ηςκ 

ηεζιέκςκ αοηχκ.    

 

  

7.1.1. Σξηβηδάο, Η Πξηγθίπηζζα Δπζθνινύια, (1996) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Ζ Πνζβηίπζζζα 

Γοζημθμφθα1327 απμηεθεί ιία ζφβπνμκδ ιεηα-αθήβδζδ, ζηδκ μπμία πανςδμφκηαζ 

πμζηζθμηνυπςξ ααζζημί ηφπμζ ηαζ ιμηίαα ηςκ παναδμζζαηχκ παναιοεζχκ, ιε έιθαζδ ζημ 

ζδακζηυ πνυηοπμ εδθοηυηδηαξ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ. Σμ ιζηνμαθήβδια 

αοηυ πναβιαηχκεηαζ ιε ηζξ κεμηενζηέξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ 

ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, εκχ ημ εέια ημο ειπίπηεζ ζηζξ θειζκζζηζηέξ απυρεζξ βζα ημ 

ζφβπνμκμ ηφπμ βοκαίηαξ ηδξ επμπήξ πμο δζακφμοιε. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ δ αθήβδζδ δεκ οπμβναιιίγεζ ιυκμ ημ βοκαζηείμ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ, αθθά επζδζχηεζ κα πνμαθδιαηίζεζ ελίζμο ηαζ ηα δφμ θφθα, ζπεηζηά 

ιε ημοξ εονφηενμοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ηαζ ηςκ δφμ. Σμ πζμφιμν είκαζ πθμφζζμ ηαζ 

δζαηνζηυ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ αθήβδζδξ, ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ ακάβκςζδ ζε ιία 

απμθαοζηζηή δζαδζηαζία ιάεδζδξ. Μεηαλφ ηςκ παναπάκς, ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια 

δζαηνίκεηαζ ηαζ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ημο ζηυπεοζδ, ηδξ ελάζηδζδξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ιε ηζξ ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηςκ ζοκυθςκ ηαζ ηςκ οπμζοκυθςκ.  

Ο μκμιαηζηυξ ηίηθμξ είκαζ εκδεζηηζηυξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ πμο αημθμοεεί, 

ηαεχξ βκςζημπμζεί ηδκ πνςηαβςκζζηζηή πανμοζία ιζαξ πνζβηίπζζζαξ ηαζ ιζαξ 

αλζμπνυζεηηδξ ζδζυηδηάξ ηδξ. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

ηεπκζηή ηδξ μκμιαημπμζίαξ, «Γοζημθμφθα», πμο ζε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ πνυηεζηαζ βζα 

οπενηακμκζημπμίδζδ, ηδκ πνςηυηοπδ δδθαδή ζφκεεζδ ηδξ θέλδξ «Γφζημθμξ ή 

Γοζημθία» ιε ημ ηαηαθδηηζηυ ιυνθδια –μφθα, πμο εοιίγεζ ημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ. Ζ 

αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ακαθενυιεκδξ απυ ημ ελχθοθθμ πνζβηίπζζζαξ, 

ιε άιεζμοξ παναηηδνζζιμφξ, υπςξ «πμθοπασδειέκδ» ηαζ «ηνζζπανζηςιέκδ». Δπίζδξ, 

ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ ημ είδμξ ηδξ δοζημθίαξ ηδξ, ημ μπμίμ οπμβναιιίγεηαζ απυ ημ 

                                                           
1327

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Βενμφηζμο, Κ. (Δζη.), Ζ Πνζβηίπζζζα Γοζημθμφθα, Αεήκα: Μίκςαξ, 

1996
19

. Ζ πανμφζα έηδμζδ είκαζ δ δέηαηδ έκαηδ ακαηφπςζδ ημο πνςηυηοπμο ηαζ εηδυεδηε ημ 

Νμειανίμο 2013. Σμ ζφκμθμ ηςκ αζαθίςκ πμο έπμοκ ηοπςεεί ηαζ ηοηθμθμνήζεζ ανζειεί πάκς 

απυ 55.000.   
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ηείιεκμ ςξ «εθάηηςια» ηαζ πνυηεζηαζ βζα ηδ δοζημθία ηδξ κα επζθέβεζ. Ζ ακαημίκςζδ 

ηδξ πνμεοιίαξ ημο παηένα κα ηδκ πακηνέρεζ, ηαεμδδβεί ηδκ δθζηζαηή πνυζθδρδ ηδξ 

«Γοζημθμφθαξ» ςξ ιζαξ χνζιδξ βοκαίηαξ.1328 Χζηυζμ, μζ πνάλεζξ ηδξ δε ζοκάδμοκ μφηε 

ιε ηδκ ημζκςκζηή ηδξ εέζδ μφηε ιε ηδκ δθζηία ηδξ, πμθφ πενζζζυηενμ ιε ηδ ιεζθζπζυηδηα 

ηαζ ηδκ ηανηενζηυηδηα ηςκ εδθοηχκ πνμηφπςκ ηςκ θασηχκ παναιοεζχκ. Ζ ζοιπενζθμνά 

ηδξ ζηζαβναθεί ημ πνμθίθ ιζαξ ανβυζπμθδξ ηαζ «ηαημιαεδιέκδξ» κευπθμοηδξ 

παζδμφθαξ, πμο εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ οπένιεηνδ επζείηεζα ημο παηένα ηδξ. Σμ ηςιζηυ ημο 

παναηηήνα ηδξ Γοζημθμφθαξ, πένακ ημο μκυιαηυξ ηδξ, ζοκίζηαηαζ ζηζξ πνάλεζξ ηδξ πμο 

πνμηαθμφκ ηενάζηζα ακαζηάηςζδ ζηδκ ημζκυηδηα ημο παθαηζμφ. Ζ ακαπμθαζζζηζηυηδηά 

ηδξ βίκεηαζ αθμνιή βζα πθήεμξ πενζπηχζεςκ ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν ημ μπμίμ 

πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ηα βθςζζζηά παζπκίδζα ημο ζοββναθέα.  

Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ, αθμφ δ εζημκμβνάθδζδ ζε 

απυθοηδ αζοιθςκία ιε ημ πνχημ, δζαηδνεί ιζα άθθδ θςκή πμο ακηίηεζηαζ ηδξ 

ακαηνεπηζηυηδηαξ ημο ηεζιέκμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα δζαηδνεί ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ θασηήξ ηέπκδξ ηςκ παναιοεζχκ1329, πμο οπμβναιιίγμκηαζ δζεζημκζηά 

ηαζ δζαηεζιεκζηά. Ζ ακαπανάζηαζδ ηδξ ηεκηνζηήξ δνςίδαξ ακαπανάβεζ ανηεηά απυ ηα 

ζελζζηζηά ζηενευηοπα ηδξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ ιε ζημπυ κα ηα ακαζφνεζ ηαζ 

ακηζπανααάθθμκηάξ ηα ιε ηζξ ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ζφβπνμκδξ αθήβδζδξ κα 

πνμηαθέζεζ ηδκ ακαηνμπή ημοξ. Ζ απεζηυκζζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ζηενείηαζ αάεμοξ ηαζ 

πνμμπηζηήξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ έκα επίπεδμ παναηηήνα. Ο νμοπζζιυξ είκαζ 

εκηοπςζζαηυξ, ηαεχξ απεζημκίγεηαζ κα θμνά ιαηνφ θυνεια ιε θναιπαθάδεξ ηαζ βζαηά, 

ιε ηονίανπδ απυπνςζδ αοηή ημο νμγ. Δπίζδξ, δζαηνίκμκηαζ ημζιήιαηα ηυζμ ζημ πένζ ηδξ 

υζμ ηαζ ζηα ιαηνζά, λακεά ηδξ ιαθθζά.1330 Ζ εέζδ ζημ ζηδκζηυ πχνμ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ 

είκαζ δίπθα ζημ ενυκμ ημο παηένα ηδξ ή ιπνμζηά ηαζ ηάης, ημκηά ζημ φρμξ ηςκ πμδζχκ 

ημο, έκδεζλδ ζεααζιμφ ηαζ οπμηαβήξ ζηδκ παηνζανπζηή δβειμκία, ημ εκηεθχξ ακηίεεημ 

απυ αοηυ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ. Σα παναηηδνζζηζηά ημο πνμζχπμο ημο 

                                                           
1328

 ηακ δ Γοζημθμφθα εζζπνάηηεζ ηδκ απυννζρδ απυ ημκ πνίβηζπα πμο ηαηαθήβεζ κα δζαθέλεζ, 

ζε πανδβμνζά ηδξ μ παηέναξ ηδξ γδηά κα ημο πεζ έκα δχνμ πμο εα ηδκ έηακε εοηοπζζιέκδ. 

Δλαζηίαξ ηδξ ακαπμθαζζζηζηυηδηάξ ηδξ απανζειεί ιία ζεζνά απυ επζεοιίεξ πμο ηαζνζάγμοκ 

πενζζζυηενμ ζημ πνμθίθ εκυξ ιζηνμφ παζδζμφ, πζεακυκ ηδξ ακηίζημζπδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ ιε ημο 

ακαβκςζηζημφ ημζκμφ πμο οπμβναιιίγεζ ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια. φιθςκα ιε ημ θεζημονβζηυ 

παναηείιεκμ, «βζα παζδζά απυ 5».    
1329

 Γεθδαμνζά, Β., «Ζ Δζημκμβνάθδζδ ηςκ Δθθδκζηχκ Παναιοεζχκ» ζημ Αοδίημξ, Δ., Απυ ημ 

Παναιφεζ ζηα Κυιζηξ. Πανάδμζδ ηαζ Νεμηενζηυηδηα, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 1996, ζζ.549-566.  
1330

 Γζα ηα ζελζζηζηά ζηενευηοπα ηδξ εζημκμβνάθδζδξ αθ. ακαθοηζηά. Γζακκζημπμφθμο, Α., 

«Γοκαζηεία Πνυζςπα ζημ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», ζημ Καΐθα, Μ., Berger, G., 

Θεμδςνμπμφθμο, Δ., (Δπζι.), Δθθδκμημονηζηέξ Πνμζεββίζεζξ. Δπακαπνμζδζμνίγμκηαξ ηδ Γοκαζηεία 

Σαοηυηδηα. Σ. ΗV. Αηναπυξ, 2004, ζζ. 73-85.  
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παηένα δζαηνίκμκηαζ απυ αηαιρία ηαζ ειπκέμοκ ζμαανυηδηα ηαζ αοζηδνυηδηα, εκχ 

ζοκζζηά ιζα ελαζνεηζηά βκχνζιδ θοζζμβκςιία αοηή ηδξ απεζηυκζζδξ ημο Ρήβα ζηα 

ηναπμοθυπανηα.1331  

Οζ μκμιαζίεξ ηςκ πςνχκ απ‘ υπμο ηαηαθεάκμοκ μζ οπμρήθζμζ βαιπνμί ημο 

παναιοεζμφ, απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ παναδμλυηδηαξ ηςκ παναηηήνςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

εηεί. Οζ μκμιαημπμζίεξ ηςκ θακηαζηζηχκ αοηχκ πςνχκ ιζιμφκηαζ θςκμθμβζηά ηαζ 

ιμνθμθμβζηά ηζξ ημπςκοιίεξ αοηχκ πμο οθίζηακηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ ελαζνεηζηά αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ. Γζα πανάδεζβια, 

«Ααβαηδβακζζηάκ». ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδ δδιζμονβία 

κέςκ θέλεςκ απυ ηδ ζφιπηολδ δφμ ήδδ οπανπμοζχκ πμο αημφβμκηαζ πανυιμζα, αθθά 

βνάθμκηαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά. Ζ μκμιαημπμζία ηδξ θέλδξ «Ααβαηδβακζζηάκ», είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ ζφκεεζδξ ηαζ παναθεμνάξ ηςκ θέλεςκ ‗Ααβά‘, ‗ηδβακζηά‘ ηαζ ημο 

ηαηαθδηηζημφ ιμνθήιαημξ –ζζηάκ, πμο ζοκδοαζηζηά ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ παναπέιπεζ 

ζημ Αθβακζζηάκ. Αλίγεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ θακηαζηζηέξ αοηέξ πχνεξ απμηεθμφκ 

δζαηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ ζηα ένβα ημο ίδζμο ζοββναθέα. Ζ ηεπκζηή αοηή θεζημονβεί 

αοημακαθμνζηά πνμαάθθμκηαξ έηζζ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο δζέπμοκ ηδκ ίδζα ηδ δμιή ηδξ 

αθήβδζδξ. 

Ζ ζοκάενμζζδ ηςκ οπμρδθίςκ βαιπνχκ, πνμξ επζθμβή ημοξ εκυξ πνίβηζπα βζα άκδνα 

ηδξ Γοζημθμφθαξ, ζοκζζηά ηδκ ακηζζηνμθή ημο ιμηίαμο ηςκ θασηχκ παναιοεζχκ, ηδξ 

«πανάηαλδξ ηςκ ηαθθμκχκ βζα ηδκ εηθμβή ααζζθζημφ ζογφβμο».1332 Σμ δεδμιέκμ αοηυ 

εκέπεζ ηδκ ελήξ δζαηεζιεκζηή ζοιπαναδήθςζδ, αοηήκ ηδξ έηεεζδ ηςκ βοκαζηχκ ζημ 

ακδνζηυ αθέιια.1333 ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ παναηδνμφιε κα ζοιααίκεζ ημ ακηίεεημ, 

αθμφ ηίεεκηαζ μζ ανζεκζημί παναηηήνεξ ζε εέζδ ακηζηεζιέκςκ παναηήνδζδξ. Μάθζζηα, δ 

δζαδζηαζία εηθμβήξ είκαζ ηυζμ ζπμθαζηζηή ελαζηίαξ ημο «εθαηηχιαημξ» ηδξ 

Γοζημθμφθαξ, πμο πνμζθαιαάκεηαζ ςξ ιένμξ εκυξ παζπκζδζμφ, ιε ζημπυ κα δζαζηεδάζεζ 

                                                           
1331

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.1). 1, ζ. 623. 
1332

 Με ημ ιμηίαμ αοηυ έπεζ αζπμθδεεί δ Νημφθζα ζε παναθθαβέξ παναιοεζχκ ηδξ ηαπημπμφηαξ. 

Σμ ιμηίαμ αοηυ ζδιεζχκεζ μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ ημο ζηδκ επμπή ημο Βογακηίμο. Νημφθζα, Α., Σμ 

Παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ ζηζξ Δθθδκζηέξ ηαζ Ξέκεξ Παναθθαβέξ: Πνμεηηάζεζξ Παζδαβςβζηέξ, 

Λαμβναθζηέξ-Ακενςπμθμβζηέξ, Φοπακαθοηζηέξ ηαζ άθθεξ, Δεκζηυ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ (ΔΚΠΑ), Π.Σ.Γ.Δ., Αεήκα: Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, 2008, ζ. 179.  
1333

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «‗Κζ Έγδζακ Αοημί/έξ Καθά ηαζ Διείξ Καθφηενα‘ Θέζεζξ ηαζ Ακηζ-

εέζεζξ βζα ηδ Γοκαίηα ηςκ Δζημκμβναθδιέκςκ Παναιοεζχκ», ζημ Βζηζζθάηδ, Υ., Γηαζμφηα, Μ., 

Παπαδυπμοθμξ, Γ., (Δπζι.), Φφθμ ηαζ Πμθζηζζιυξ, Αεήκα: Αηναπυξ, 2007, ζζ.190-191. 
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ηδκ ακία ηδξ.1334 Δλςηεζιεκζηά, ζε ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ, 

παναπέιπεζ ζηα ηαθθζζηεία μιμνθζάξ. 

Ζ ακαπμθαζζζηζηυηδηα ηδξ Γοζημθμφθαξ κα δζαθέλεζ απυ ημ πθήεμξ ηςκ εηαηυ 

ακδνχκ ημκ έκακ ηαζ ιμκαδζηυ βίκεηαζ αθμνιή βζα ιζηνά ζεκάνζα ηαηαζηαζζαημφ ηαζ 

θεηηζημφ πζμφιμν, ακαθμνζηά ιε ηδκ πανάιεηνμ ‗δζαθμβήξ‘ πμο εέηεζ ηάεε θμνά. Ζ 

πανάιεηνμξ αοηή αθμνά ζε ζημζπεία ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ, ροπζηχκ ανεηχκ (βεκκαίμξ), 

δθζηίαξ (κέμξ), αλεζμοάν (ημνχκα), οθζηυηδηαξ ακηζηεζιέκςκ (πνοζυ) ηαζ μφης ηαεελήξ. 

Ζ ζοκζζηαιέκδ πμο ηίεεηαζ ηάεε θμνά ςξ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ θένεζ δζηηή θεζημονβία. 

Αθεκυξ ηδ ιαεδιαηζηή, ζφιθςκα ιε ηζξ έκκμζεξ ηςκ ζοκυθςκ-οπμζοκυθςκ, αθεηένμο 

ηδκ αθδβδιαηζηή, ζηδκ ηεθζηή ηαηαζηεοή ηαζ πνυζθδρδ ημο παναηηήνα, ημο εκυξ ηαζ 

εηθεηημφ πνίβηζπα. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζςνεοηζηή θεζημονβία (trait paradigm), «υπμο ηάεε 

ηαζκμφνβζμ παναηηδνζζηζηυ ένπεηαζ κα πνμζηεεεί ηαζ κα ηνμπμπμζήζεζ ημ ήδδ οπάνπμκ 

πθέβια ζδζμηήηςκ, πνμζδίδμκηαξ ημο ιζα άθθδ δοκαιζηή» ηάεε θμνά.1335 Σμ ηαηαθδηηζηυ 

απμηέθεζια είκαζ αοηυ ημο «κέμο, ρδθμφ, βαθακμιάηδ, βεκκαίμο, ιε ζβμονά ιαθθζά ηαζ 

μθυπνοζδ ημνχκα» πνίβηζπα. ημ ζδιείμ αοηυ, πανςδμφκηαζ ηα ζελζζηζηά ζηενευηοπα 

ακαθμνζηά ιε ηα ηνζηήνζα πνυζθδρδξ ηδξ μιμνθζάξ εκυξ άκδνα, ηα μπμία, ακ ηαζ 

ηζκμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ θακηαζίαξ, ηείκμοκ κα βεκζηεφμκηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ. 

Ζ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ ημο ηεζιέκμο ζοκίζηαηαζ ζηδκ απυννζρδ ηδξ Γοζημθμφθαξ απυ 

ημκ πνίβηζπα πμο δζαεέηεζ ημ παναπάκς πνμθίθ, επζθέβμκηαξ βζα ζφκηνμθυ ημο ηδκ 

Κμφθα, ηδκ ηυνδ ημο ηδπμονμφ. Ζ Κμφθα, ηαεχξ απμηεθεί ηδκ εηπνυζςπμ ηδξ θασηήξ 

ηάλδξ βοκαζηχκ, θεζημονβεί ςξ πανςδζαηή ακαηνμπή, αθεκυξ ημο ηαλζημφ δζαπςνζζιμφ 

αθεηένμο ημο ζδακζημφ ακδνυβοκμο πνμηφπμο.  

πςξ πνμακαθέναιε, απυ ημ ηνζηήνζμ επζθμβήξ πμο ηίεεηαζ ηάεε θμνά 

δδιζμονβμφκηαζ ηςιζηά αοημηεθή ζεκάνζα βφνς απυ ηδκ πανάιεηνμ αοηή, ιε ζημπυ ηδ 

δζαηςιχδδζδ ηυζμ ηδξ ζδεμθμβζηήξ αοηήξ παναιέηνμο υζμ ηαζ ηδκ οπμκυιεοζδ ηδξ 

υθδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ ‗ηαθθζζηείςκ‘. Σμ πνχημ ζεκάνζμ πμο αθμνά ζηδκ πανάιεηνμ ημο 

φρμοξ, μζ ημκημί ηαζ κάκμζ πνίβηζπεξ πμο απμπχνδζακ απυ ηδ δζαδζηαζία , έθοβακ, 

«ιμονιμονίγμκηαξ ημ ημκηυ ημοξ ηαζ ημ ιαηνφ ημοξ». «Φδθμιφηα, παζδί ιμο. Σζ πενζιέκεζξ 

                                                           
1334

 Υαναηηδνζζηζηυ ηαζ ααεφηαηα εζνςκζηυ, είκαζ ημ ζπυθζμ εκυξ πνμζχπμο πμο απμννίπηεηαζ 

απυ ηδ δζαδζηαζία δζυηζ δεκ ειπίπηεζ ζηα πνυηοπα, υηακ νςηάεζ εάκ ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημκ 

επυιεκμ «βφνμ». Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ ελήξ, Σνζαζγάξ, Δ., 

1996
19

, υ.π., ζ. 10. 
1335

 Ζ μνμθμβία είκαζ ημο Chatman (1978) ηαζ ηδκ απυδμζδ ηαζ θεζημονβία αοηήξ ζηα εθθδκζηά 

πήναιε απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., ηδ Υχνα ηςκ Υνςιάηςκ. Σμ φβπνμκμ Δζημκμβναθδιέκμ 

Παζδζηυ Βζαθίμ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2008, ζ. 110.    
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απυ ρδθμιφηα, κα πακηνεοηεί ημκηυ κα ηδξ ημκηφκεζ δ ιφηδ;».1336 Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα 

θμβμπαίβκζμ ιε ηδ θέλδ/πανάιεηνμ «ημκηυξ» ηαζ ημο ακηχκοιμο «ρδθυξ». Δπίζδξ, 

απμηεθμφκ ηδκ ηονζμθεηηζηή πνήζδ ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ εηθνάζεςκ. ε ζδιαζζμθμβζηυ 

επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ οπενηακμκζημπμίδζδ ηςκ θέλεςκ αοηχκ ιε ηδκ «απμλέκςζή» 

ημοξ απυ ηδ ζοκήεδ πνήζδ ημοξ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζηζξ επζημζκςκζαηέξ 

πενζζηάζεζξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηχδζηεξ ηςκ δζηχκ ημοξ 

ιμνθχκ γςήξ. Ακηίζημζπα, ζηδκ πανάιεηνμ «βαθάγζα ιάηζα», ημ ηςιζηυ εκαπυηεζηαζ 

ζηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ηδξ ενχηδζδξ ηάπμζμο πνίβηζπα. «Οζ βαθακμιάηδδεξ πμο 

ημοξ δείνακε ηαζ ημοξ ιαονίζακε ημ ιάηζ ηζ κα ηάκμοκ;».1337 Ζ απάκηδζδ ημο ααζζθζά, «Να 

αάθμοκ ημιπνέζεξ» ηαείζηαηαζ ηςιζηυηενδ ηδξ ενχηδζδξ, δζυηζ ηαηαζηναηδβμφκηαζ μζ 

ζδιαζζμθμβζημί πενζμνζζιμί επζθμβήξ. Δπίζδξ, δεκ απμοζζάγμοκ μζ ζοκδπήζεζξ ηαζ ηα 

μιμζμηέθεοηα, υπμο μζ θέλεζξ ζοκδοάγμκηαζ αοεαίνεηα ιεηαλφ ημοξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ 

πανάθμβμοξ ηαζ ελαζνεηζηά αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ. Γζα πανάδεζβια, «Κμφθεξ ηαζ ζαημφθεξ 

ηαζ ημοναθέλεθα. Πάνε ηδκ Κμφθα, ααθ‟ ηδ ζε ηαιζά ζαημφθα ηαζ πδβαίκεηε ζημ ηαθυ».1338   

Ακηίζημζπα, πζμοιμνζζηζηά επεζζυδζα ιε ηδκ επζθμβή βαιπνμφ πνμηφπημοκ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ζπεηζηά ιε ηδκ επζθμβή θμνέιαημξ. Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ νμφπςκ πμο έπμοκ 

ζοβηεκηνςεεί πνμηείιεκμο κα απμηθείζεζ μνζζιέκα, ιε ζημπυ κα ηαηαθήλεζ ζημ 

οπμζφκμθμ ημο εκυξ, δ πνζβηίπζζζα «Γοζημθμφθα», εέηεζ ηαζ αηυιδ έκα ηνζηήνζμ. Σμ 

ηςιζηυ ζηζξ ζηδκέξ αοηέξ ηαείζηαηαζ ζηδ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ1339 ιε ημζκή 

ζδιαζζμθμβζηή ή εηοιμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ ηδκ πανάιεηνμ πμο ηίεεηαζ ηάεε θμνά. Γζα 

πανάδεζβια, ζηδκ πανάιεηνμ «ιεηαλςηυ φθαζια» βνάθεηαζ: «Όθμζ μζ νάθηεξ ιε 

μθυιαθθα, ααιααηενά, δενιάηζκα ή αναπκμΰθακηα θμνέιαηα ή απυ ημφθζ, ενιίκα, ηαζιίνζ, 

πμθοεζηέν, ημοθπάκζ…. ή μηζδήπμηε άθθμ φθαζια εηηυξ απυ ιεηάλζ κα απμζονεμφκ».1340 

Δλίζμο πζμοιμνζζηζηέξ είκαζ ηαζ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιυδζζηνςκ πμο απμαάθθμκηαζ απυ ηδ 

δζαδζηαζία επζθμβήξ, αθμφ αζζεάκμκηαζ πνμζαεαθδιέκμζ βζα ηδκ ορδθή ναπηζηή ημοξ δ 

μπμία δεκ εηηζιήεδηε ακαθυβςξ. Γζα πανάδεζβια, υηακ δ «Γοζημθμφθα» εέηεζ ημ 

ηνζηήνζμ ημο ιήημοξ «ιαηνφ», μζ νάθηεξ ιε ιίκζ ηαζ ιπθμο ηγζκ ρζεφνζγακ ιεηαλφ ημοξ, 

                                                           
1336

 Σνζαζγάξ, Δ., 1996
19

, υ.π., ζ. 6.  
1337

 .π., ζ. 11. 
1338

 .π., ζ. 13. 
1339

 Ζ ηεπκζηή αοηή ζφιθςκα ιε ηδ Εεναμφ απμηεθεί ιμνθή πανςδίαξ. οβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ 

βζα ηδ «ιζκζιαθζζηζηή ή πανςδία ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ». Εεναμφ, Α., «Δοβέκζμξ μ Πανςδυξ, 

ηδξ Δπμπήξ ιαξ Κθδνςηυξ, ή μζ Πενζπέηεζεξ ηςκ Λέλεςκ ηαζ ηςκ Κεζιέκςκ», Κείιεκα, η. 6, 

επηέιανζμξ 2007, ζζ. 7-13. http://keimena.ece.yth.gr.    
1340

 Σνζαζγάξ, Δ., 1996
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, υ.π., ζ. 18. 
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«Να δείηε πμο έπεζ πυδζα ηαηζίηαξ». Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιεηαθμνζηή έηθναζδ ηςκ 

ηαεδιενζκχκ επζημζκςκζαηχκ πενζζηάζεςκ ιε ζημπυ κα ζπμθζάζεζ εζνςκζηά ηα ζηνααά 

πυδζα ιζαξ βοκαίηαξ. Ακηίζημζπα, ζηδκ πανάιεηνμ «ημοιπζά», έκαξ νάθηδξ πμο είπε 

θενιμοάν ζημ θυνειά ημο ακηί βζα ημοιπζά ηδξ επζθμβήξ ηδξ Τρδθμηάηδξ,  απμηνίεδηε, 

«Ακ ήηακ ηυνδ ιμο εα ηδξ έααγα θενιμοάν ζημ ζηυια». Ζ θνάζδ αοηή απμηεθεί, επίζδξ, 

ιεηαθμνζηή έηθναζδ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ ηαζ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ, ιε ζημπυ κα οπμβναιιίζεζ εζνςκζηά ηδκ 

αβέκεζα ηαζ ηδκ άημπδ θζθανέζηεζα ηδξ πνζβηίπζζζαξ ημο παναιοεζμφ. Σμ ηέθεζμ θυνεια 

πμο οπαημφεζ ζηα παναηηδνζζηζηά, «ιαηνφ, ιεηαλςηυ, ιε ιανβανζηανέκζμ βζαηά, ημοιπζά 

ζε ζπήια ηανδζάξ, γχκδ απυ μονάκζμ ηυλμ ηαζ θηενυ παβςκζμφ» δζαεέηεζ ζοιαμθζηυ 

παναηηήνα ηαζ πανςδεί αοηά ηςκ βοκαζηχκ απυ ηα θασηά παναιφεζα.1341 Χζηυζμ, ημ 

θυνεια αοηυ δεκ πνμμνίγεηαζ βζα ηδ Γοζημθμφθα, αθθά βζα ηδκ Κμφθα, ηδκ ηυνδ ημο 

ηδπμονμφ. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ ζοκίζηαηαζ ζηδ ζφιιεζλδ ιεηαλφ θακηαζηζηχκ 

ηαζ νεαθζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ, υηακ μ Φνεζδενίημξ Φναιπαθάξ, μ δδιζμονβυξ ημο 

νμφπμο, γδηά ηδ κέα δζεφεοκζδ ηαημζηίαξ ηδξ Κμφθαξ. 

Σμ ακαηνεπηζηυ ηέθμξ, ιε ηδκ πνζβηίπζζζα κα πακηνεφεηαζ ημ βζμ ημο ηδπμονμφ 

ζοκζζηά ιζα απνμζδυηδηδ έηπθδλδ ηαζ ιία έκδεζλδ ιεηαζηνμθήξ πςνίξ, ςζηυζμ, κα 

ελαζθαθίγεηαζ αοηυ, αθμφ ημ ηέθμξ ιέκεζ ακμζπηυ ζε δζθμνμφιεκα ιδκφιαηα. Ο ηνυπμξ 

ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ απμηεθεί ιία ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή, απυ ηδκ μπμία 

πανςδείηαζ ηυζμ μ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ υζμ ηαζ μ ηνυπμξ ηθεζζίιαημξ ηςκ θασηχκ 

παναιοεζχκ. οβηεηνζιέκα, αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημ θμβμπαίβκζμ ηδξ θέλδξ «ηέθμξ» ηαζ 

ηδκ πνμζπάεεζα ημο ζοββναθέα κα πνμζανιυζεζ ηδ θέλδ αοηή ζημοξ ηχδζηεξ πμο 

δζέπμοκ ηδκ ακαπμθαζζζηζηυηδηα ηδξ Γοζημθμφθαξ, ιία ζφιααζδ πμο πνμαάθθεηαζ ςξ 

ηακμκζηυηδηα ημο παναιοεζμφ. «ΣΔΛΟ. Ζ ΜΑΛΛΟΝ ΥΗ ΣΔΛΟ, ΓΖΛΑΓΖ 

ΥΔΓΟΝ ΣΔΛΟ, ΟΥΗ! ΔΝΣΔΛΧ ΣΔΛΟ! ΔΚΣΟ ΑΝ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΒΔΒΑΗΑ 

ΣΔΛΟ. ΟΥΗ, ΔΗΝΑΗ ΣΔΛΔΗΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΛΔΗΟ ΣΔΛΟ». Μέζα απυ ηδκ πανςδία 

ηςκ θέλεςκ ηαηαθφεηαζ, θμζπυκ, ηαζ δ δμιή ηδξ ζφκεεζδξ ημο παναιοεζμφ.                   
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 Βθ. ζπεηζηά Νημφθζα, Α., 2008, υ.π., ζζ. 174-178.   
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7.1.2 Cantin, Μ., Η Πξηγθίπηζζα ίθνπλαο, (2000) 

 

To εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ημο Marc Cantin, Ζ Πνζβηίπζζζα ίθμοκαξ1342 

απμηεθεί έκα παναηηδνζζηζηυ δείβια πνμζανιμβήξ ηςκ ιμηίαςκ ηςκ θασηχκ παναιοεζχκ 

ιε ζημπυ ηδκ πνμαμθή ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ζδεμθμβίαξ πμο αθμνά ζηζξ έιθοθεξ 

ηαοηυηδηεξ ηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ πανυκ 

ιζηνμαθήβδια πνμαάθθεηαζ ιζα εζηυκα εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ, δ μπμία επζδζχηεζ 

κα πνμαθδιαηίζεζ ακαθμνζηά ιε ηα παναδμζζαηά πνυηοπα νυθςκ ηςκ θασηχκ 

αθδβήζεςκ. 

 ε ιζα ζοκμθζηή πζμοιμνζζηζηή απμηίιδζδ ηδξ αθήβδζδξ, ημ ηςιζηυ ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ ηςκ δφμ ηεκηνζηχκ δνχςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ παναδμιέκδ δεζηή 

ηδξ θασηήξ πανάδμζδξ, ιε ζημπυ ηδκ οπμκυιεοζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ βζα ημ πνυηοπμ ημο 

άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ. Δλεηάγμκηαξ δζαηεζιεκζηά ημ παναιφεζ, εα οπμζηδνίγαιε υηζ 

βεκζηυηενα οπμβναιιίγεζ ηα θμβμηεπκζηά ζηενευηοπα ηδξ παεδηζηήξ πνζβηίπζζζαξ ηαζ ημο 

εκενβδηζημφ πνζβηζπυπμοθμο ηςκ παναιοεζχκ.  

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο αζαθίμο, μ 

πενζβναθζηυξ ηίηθμξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο1343 

πνμσδεάγμοκ ημκ ακαβκχζηδ βζα ημ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. 

οβηεηνζιέκα, δ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ υκμια ηδξ πνζβηίπζζζαξ 

ιε ημ μοζζαζηζηυ ―ζίθμοκαξ‖ ζε πνήζδ επζεεηζημφ πνμζδζμνζζιμφ θεζημονβεί δζηηχξ. 

Αθεκυξ πζμοιμνζζηζηά, δζυηζ πανάβεζ πζμφιμν ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ ελεηάγμκηαξ 

ηδκ ηονζμθεηηζηή πνήζδ ηδξ θέλδξ αοηήξ ζε νεαθζζηζηέξ ζοκεήηεξ, αθεηένμο 

παναηηδνμθμβζηά, δζυηζ βκςζημπμζεί ιζα αλζμπνυζεηηδ ζδζυηδηα ημο πνμζχπμο αοημφ, κα 

ηζκείηαζ ιε ηαπφηδηα ηαζ μνιδηζηυηδηα πνμηαθχκηαξ ακαζηάηςζδ ηαζ ακαηαναπή. Ζ 

εζημκμβναθζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ δνςίδαξ θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ημο ηίηθμο, ηαεχξ δ 

θέλδ ―ζίθμοκαξ‖, ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ βναιιάηςκ κα θεζημονβμφκ ηαζ ςξ 

μπηζηά ζφιαμθά, δζαεέηεζ άθθμ πνχια βναιιαημζεζνάξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπυθμζπδ 

πνυηαζδ, ακηίζημζπμ ημο θμνέιαημξ ηδξ απεζημκζγυιεκδξ δνςίδαξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ, υπμο δ απμηςδζημπμίδζδ ημο 

πνχημο μδδβεί ζηδκ ενιδκεία ημο δεφηενμο.  

                                                           
1342

 Cantin, Μ., (Κείι.), Langlois, F., (Δζη.), Ζ Πνζβηίπζζζα ίθμοκαξ (Princesse la Tornade), 

Κμοθμφνδξ, Ν., (Μηθ.), Μεηαίπιζμ, 2000, (Milan: Milan poche Benjamin, 2000). 
1343

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.2). 1, ζ. 623. 
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Ζ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ, δ μπμία είκαζ θοζζηή ζημ επίπεδμ ημο ιαηζμφ, ιαξ 

επζηνέπεζ κα παναημθμοεήζμοιε ιε ηάεε θεπημιένεζα ημκ απεζημκζγυιεκμ παναηηήνα. 

Ανπζηά, αλίγεζ κα ημκζζεεί υηζ δ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνζβηίπζζζαξ 

ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ μιυθμβέξ ηδξ, ηαεχξ δ αιθίεζή ηδξ ιε έκα 

θυνεια πμο ηδξ πνμζδίδεζ εθεοεενία ηζκήζεςκ ζε ακηζηαηάζηαζδ ημο πμθοηεθμφξ ηαζ 

εκηοπςζζαημφ νμοπζζιμφ, δε ζοκάδεζ ιε ηδκ ανζζημηναηζηή ηαηαβςβή ηδξ. Δπίζδξ, δε 

δζαεέηεζ ζηέιια ηαζ ηα ιαθθζά ηδξ είκαζ πζαζιέκα ζε ημηζίδεξ. Σμ ιμκαδζηυ 

παναηηδνζζηζηυ πμο ζηενεμηοπζηά είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ηζξ βαθαγμαίιαηεξ ηαηααμθέξ 

ηδξ είκαζ ηα λακεά ιαθθζά. Ζ ζηάζδ ημο ζχιαημξ ιε ηα εοεοηεκχξ ζηαονςιέκα πένζα 

ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ηδξ θεηάκδξ επζδζχημοκ κα ζηζαβναθήζμοκ έκα εκάνεημ πμνηναίημ 

ημ μπμίμ, ςζηυζμ, ακαηνέπεηαζ, εάκ ζοκελεηαζηεί ιε ηα ζοζπεηζγυιεκα ακαπανζζηχιεκα 

ακηζηείιεκα πμθειζηήξ ηέπκδξ (νυπαθμ, ζπαεζά), αθθά ηαζ ηδ βηνζιάηζα ημο πνμζχπμο 

ηδξ δνςίδαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ έκα θνφδζ ημο πνμζχπμο ηδξ είκαζ ακαζδηςιέκμ ηαζ 

ημ άθθμ απεζημκίγεηαζ ζοκμθνοςιέκμ εκχ ημ ζδιείμ θοβήξ υπμο ηαηαθήβεζ ημ αθέιια 

ηδξ δνςίδαξ είκαζ μ ηίηθμξ, επζηνέπμκηαξ ημ ζοιπέναζια ηδξ εκακηζςιαηζηήξ άπμρδξ ηδξ 

πνςηαβςκίζηνζαξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδξ εζνςκζηήξ αιθζζαήηδζήξ ημο. ηδκ πνμηεζιέκδ 

πενίπηςζδ, οπεζζένπεηαζ ημ γήηδια ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ μνίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιοεμπθαζία ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ μπμία εκζζπφεηαζ απυ ηδ θεγάκηα πμο ανίζηεηαζ 

ζημ πάκς ιένμξ ημο ελχθοθθμο, υπμο ακαβνάθεηαζ ιε ηίηνζκα βνάιιαηα εκ ιέζς 

ηυηηζκμο θυκημο δ πνυηαζδ «Σζ πθάηα!». Ζ ιεηαιοεμπθαζηζηή αοηή ηεπκζηή θένεζ 

πμθοεπίπεδδ θεζημονβία: πνςηίζηςξ, πνυηεζηαζ βζα έκα πανςδζαηυ παζπκίδζ ζοιαάζεςκ, 

ηαηά ημ μπμίμ αιθζζαδηείηαζ δ εζθζηνίκεζα ηςκ δδιζμονβχκ. Γεοηενεουκηςξ, 

ζοκοθαίκεηαζ ςξ δεφηενμξ ηίηθμξ ηαζ εάκ πνμζθδθεεί απυ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ςξ 

ηέημζμξ, πνμηαθείηαζ δ επακενιδκεία ηαζ δ επακαλζμθυβδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ πνυηαζδξ, 

ακαθμνζηά ηαζ ιε ημ πνχημ ηζηθζηυ ιζηνμ-ηείιεκμ ιε ζημπυ ηδκ ηεθζηή κμδιαημδυηδζδ 

ηδξ πνυηαζδξ αοηήξ. Σέθμξ, θεζημονβεί ςξ οπενιεζζηυ ζπυθζμ, υπςξ εα δείλμοιε ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδξ ακάθοζδξ. ε ηαεειία απυ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ δζαιμνθχκμκηαζ 

πνμζδμηίεξ βζα ιζα πζμοιμνζζηζηή ακάβκςζδ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ απαζηείηαζ δ εκενβδηζηή ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ, εκχ 

πανάθθδθα εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή ημο ζδακζημφ πνυηοπμο εδθοηυηδηαξ βζα ηζξ 

πνζβηίπζζζεξ.  
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Γονίγμκηαξ ζεθίδα, μ ακαβκχζηδξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ιζα έηπθδλδ, ηαεχξ ζε 

ζοκέπεζα ημο ιαθαημφ ελχθοθθμο, οπάνπεζ ιζα ηζαηζζιέκδ ζεθίδα1344 δ μπμία 

πνμεηηείκεηαζ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο εζχθοθθμο ηαζ ανπζηά θαίκεηαζ κα θένεζ ηδ 

πνδζηζηή θεζημονβία ημο ―ζεθζδμδείηηδ‖. Χζηυζμ, δ θεζημονβία ηδξ απμδεζηκφεηαζ 

παζβκζχδδξ ηαζ αθδβδιαηζηή. Αθδβδιαηζηή δζυηζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα 

εζημκμβναθμφκηαζ ηα ηέζζενα πνυζςπα πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ παναιφεζ ζοκμδεία ηςκ 

μκμιάηςκ ημοξ. Ζ ηεπκζηή αοηή απμηεθεί έκα ιέζμ πνχηδξ βκςνζιίαξ ημο εκκμμφιεκμο 

ακαβκχζηδ ιε ημοξ παναηηήνεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ δζήβδια1345. ημ 

πανυκ ζδιείμ πθδνμθμνμφιαζηε βζα ημ υκμια ηδξ απεζημκζγυιεκδξ δνςίδαξ ημο 

ελχθοθθμο, δ μπμία αημφεζ ζημ υκμια Κανθυηα. Ζ θεζημονβία ημο οπμθαζκμιέκμο 

ζεθζδμδείηηδ παναηηδνίγεηαζ ςξ παζβκζχδδξ, δζυηζ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα λεδζπθχζεζ 

ηδκ πθεμκάγμοζα επζθάκεζα πανηζμφ, πνμηεζιέκμο κα παναηδνήζεζ ιε εοημθία ηδ 

δζζέθζδδ ηαπεηζανία, αθμφ μζ δφμ ακηζηνζζηέξ ζεθίδεξ απμηεθμφκ ηιήιαηα ηδξ ίδζαξ 

απεζημκζγυιεκδξ ζηδκήξ ηαζ ηα πνυζςπα πμο εζημκμβναθμφκηαζ ανίζημκηαζ ζε άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημοξ. ημ πθαίζζμ αοηυ μ ακαβκχζηδξ ειαάθθεηαζ ζε ιζα παζβκζχδδ 

δζαδζηαζία ηαφηζζδξ ηςκ παναηηήνςκ πμο ημο ζοζηήκμκηαζ απυ ημ ―ζεθζδμδείηηδ‖ ιε ηα 

ακηίζημζπα ημο μπηζημφ παναηείιεκμο ηςκ εζχθοθθςκ. Οζ παναπάκς ηεπκζηέξ 

ηαηαζηεοάγμοκ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μ ακαβκχζηδξ 

ακάβεηαζ ζε παίηηδξ, αθθά ηαζ πνήζηδξ ημο αζαθίμο, ηαεχξ ηαθείηαζ κα πανέιαεζ ζε αοηυ 

ιε ζημπυ ηδκ ακαγήηδζδ ηνοιιέκςκ πθδνμθμνζχκ.  

ηδ ζηδκή ηδξ ηαπεηζανίαξ εζημκμβναθείηαζ δ  πνζβηίπζζζα Κανθυηα κα ηναηάεζ έκα 

ζπαεί, εκχ ημ αθέιια ηδξ ηαηαθήβεζ ζε ελςηενζηυ ζδιείμ ημο αζαθίμο, οπμδεζηκφμκηαξ 

ηδκ πενζδζάααζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ αθήβδζδξ. ηδκ ανζζηενή ζεθίδα απεζημκίγεηαζ έκα 

ζππυηδξ θακενά ηναοιαηζζιέκμξ, μ μπμίμξ παναηδνείηαζ κα ημζηάγεζ ειθακχξ 

θμαζζιέκμξ ηδκ Κανθυηα. φιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο ―ζεθζδμδείηηδ‖, μ 

απεζημκζγυιεκμξ άκδναξ είκαζ μ Φναβηίζημξ ηαζ απυ ζδεμθμβζηήξ ζημπζάξ 

οπμβναιιίγεηαζ δ ηονζανπία ηδξ βοκαίηαξ έκακηζ ημο ακδνυξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαεανά 

«βοκαζημηεηηνζηή» εζημκμβνάθδζδ, ηαηά ηδκ μπμία ηαηαννίπηεηαζ ημ πνμβεκέζηενμ 

ιμκηέθμ ή εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή πενί ζζπονμφ ηαζ αζεεκμφξ θφθμο. Σμ ηςιζηυ ηδξ 

πανμφζαξ ζηδκήξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ οπεναμθή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, κα οπμδείλεζ ημ 

ιέβεεμξ ημο ηναοιαηζζιμφ ημο ανζεκζημφ ήνςα αθμφ είκαζ βειάημξ ιε ηζζνυηα, αηυια 

                                                           
1344

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (7.1.2). 2, ζ. 623. 
1345

 Κάκμοιε πνήζδ ημο υνμο «δζήβδια», δζυηζ ςξ ηέημζμ πνμζδζμνίγεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ 

απυ ημοξ δδιζμονβμφξ ημο, ζφιθςκα ιε επελήβδζδ ημο θεζημονβζημφ παναηείιεκμο.  
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ηαζ ζε ζδιεία πμο δεκ οθίζηαηαζ γήηδια αζιμνναβίαξ υπςξ ηα ιαθθζά, δ πακμπθία ηαζ ζε 

επζθάκεζεξ ηςκ νμφπςκ ημο. Ζ επακάθδρδ ημο ηίηθμο ηαζ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ δδιζμονβχκ 

ζηδ δελζά ζεθίδα ημο εζχθοθθμο, οπεκεοιίγεζ ζημκ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ιοεμπθαζηζηή ηαηαζηεοή ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ ηαθείηαζ κα δζαηδνήζεζ ιζα ηνζηζηή 

απμζηαζζμπμίδζδ. Χζηυζμ, δ ζηδκή αοηή ηαευηζ απμηεθεί εειαημθμβζηυ οπαζκζβιυ ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηςκ 

παναηηήνςκ πμο πνςηαβςκζζημφκ.   

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο Φναβηίζημο ιε άιεζμοξ πνμζδζμνζζιμφξ 

απυ ημκ αθδβδηή, υπςξ «πανάλεκμξ» ηαζ «Πνίβηζπαξ ηδξ πθάηαξ!».1346 Οζ πνάλεζξ ηαζ δ 

ζοιπενζθμνά ημο Φναβηίζημο πενζβνάθμκηαζ απυ ηδ ιαηζά εκυξ πακημβκχζηδ αθδβδηή 

ημο μπμίμο, ςζηυζμ, δ ακηζηεζιεκζηυηδηα αάθθεηαζ, δζυηζ δ πνυηαζδ «…ηδξ πθάηαξ», 

πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, εηηυξ απυ θμβμπαίβκζμ, θεζημονβεί ηαζ ςξ οπεν-

ιεζζηυ ζπυθζμ πμο παναπέιπεζ ζημ ελχθοθθμ ημο αζαθίμο. Συζμ δ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή 

υζμ ηαζ δ ιεζμθάαδζδ θέλεςκ πμο θεζημονβμφκ ςξ εκενβέξ πενζμπέξ ηαζ μδδβμφκ ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο, υπμο παναηίεεηαζ δ εηοιμθμβία ημοξ, πνμηαθμφκ ηδκ 

πανααίαζδ ηδξ ακαβκςζηζηήξ πμνείαξ ηαζ θακεάκμοκ ιζα παζβκζχδδ ηαζ πζμοιμνζζηζηή 

θεζημονβία, πμο δζαηδνεί ζε εβνήβμνζδ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ημο ακαβκχζηδ.  

Ο πνίβηζπαξ Φναβηίζημξ αδοκαηεί κα ακηαπμηνζεεί ζηα ηοπζηά ηακμκζζηζηά ακδνζηά 

ζηάκηαν ηδξ παηνζανπζηήξ ζδεμθμβίαξ ηαζ βζ‘ αοηυ ζοβηνμφεηαζ ιε ημκ παηένα ημο, μ 

μπμίμξ ημκ πανμιμζάγεζ ιε «ααζζθίζημ»1347. Σμ πνμθίθ ημο ζοβηεηνζιέκμο θμβμηεπκζημφ 

ήνςα απμηεθείηαζ απυ ζδζυηδηεξ, πμο απμδίδμκηαζ ηονίςξ ζημ βοκαζηείμ θφθμ, ηαζ 

ζηζαβναθείηαζ ςξ εκυξ εοάθςημο ηαζ εοαίζεδημο άκδνα, μ μπμίμξ απανκζέηαζ ηάεε 

ζοκήεεζα πμο ζοκάδεζ ιε ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημο ακδνζημφ ηυζιμο ημο παναιοεζμφ. 

φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «Ο Φναβηίζημξ αανέεδηε κα πμθειά ιε ημ λίθμξ ημο. Βανέεδηε 

κα πίκεζ έκα αανέθζ ηναζί ηαζ ιεηά κα νμπαθίγεζ πμθφ δοκαηά. Βανέεδηε κα ηοκδβά θφημοξ, 

ανημφδεξ ή εθάθζα. ΑΡΚΔΣΑ! Οζ ιάπεξ ημ πζμηυ ηαζ ημ ηοκήβζ ΣΔ-ΛΔΗ-Χ-ΑΝ!».1348 Ζ 

εκαθθαηηζηή ηαοηυηδηα πμο μζηεζμπμζείηαζ μ πνίβηζπαξ ανίζηεηαζ ζημκ ακηίεεημ πυθμ ημο 

δβειμκζημφ ακδνζζιμφ, πμο εηπνμζςπεί μ παηέναξ ααζζθζάξ,
1349

 ζοκεπζθένμκηαξ ηδκ 

ανκδηζηή δζυβηςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο δεφηενμο. Ο ζδεμθμβζηυξ 

                                                           
1346

 Με ανίειδζδ ημο αζαθίμο, Cantin, M., ζ. 3. 
1347

 Cantin, M., ζ. 9. Πνυηεζηαζ βζα ιία απυ ηζξ θέλεζξ πμο ακαθέναιε παναπάκς υηζ θεζημονβμφκ 

ςξ οπεν-ιεζζηά ζπυθζα ηαζ δίδεηαζ δ εηοιμθμβία ημοξ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο. οβηεηνζιέκα, βζα 

ηδ θέλδ «ααζζθίζημξ» βνάθεηαζ: Αζήιακημξ ααζζθζάξ.   
1348

 Cantin, M., ζζ. 3-4. 
1349

 Μαναβημοδάηδ, Δ., 1993, υ.π., ζ. 320. 
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πνμζακαημθζζιυξ ημο ηεζιέκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πανςδζαηή απεζηυκζζδ ημο 

ακδνζημφ θφθμο ηςκ αοθζηχκ, πνμηαθεί ηδ βεθμζμπμίδζδ ηςκ αηναίςκ έιθοθςκ 

παναηηδνζζηζηχκ πμο ζηενεμηοπζηά είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ηζξ ανεηέξ ηδξ βεκκαζυηδηαξ, 

ηδξ ηυθιδξ ηαζ ηδξ αννεκςπυηδηαξ. Ζ δζαηςιχδδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ 

πνμηαθεί ηδκ ακαηνμπή ή ημκ πνμαθδιαηζζιυ ακαθμνζηά ιε ηα πνυηοπα ακδνζζιμφ ηυζμ 

ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ υζμ ηαζ ηςκ ηεζιέκςκ πμο οπμβναιιίγμκηαζ δζαηεζιεκζηά. Ζ 

θαζκμιεκζηά «εδθοπνεπήξ» ζοιπενζθμνά ημο Φναβηίζημο, δε εέηεζ ζε αιθζζαήηδζδ ηδκ 

ακδνζηή ημο ηαοηυηδηα, πενζζζυηενμ θεζημονβεί ςξ απαλία ζημ ελμοζζαζηζηυ έθεβπμ ημο  

παηένα ημο, πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδκ οπμκυιεοζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ άνπμοζαξ 

ηάλδξ ηαζ ηδκ αιθζζαήηδζδ ημο παηνζανπζημφ ζδεχδμοξ. Ζ οζμεέηδζδ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ 

ιαηζάξ ημο Φναβηίζημο πνμηαθεί ηδ ζοιπάεεζα ηςκ ακαβκςζηχκ, ηαεχξ μ ααζζθζάξ 

αδοκαηχκηαξ κα ιοήζεζ ημ βζμ ημο ζε ζοκήεεζεξ ημο ακδνζημφ ηυζιμο, ηαηά ηα δζηά ημο 

πνυηοπα, ζηενεί ηδκ εθεοεενία ημο παζδζμφ ημο επζαάθθμκηάξ ημο  αζθοηηζηυ εβηθεζζιυ 

ζοκμδεία εθάπζζηδξ ηνμθήξ ηαζ κενμφ.1350  

Ζ πνζβηίπζζζα Κανθυηα επζδεζηκφεζ ιζα ζεζνά παναηηδνζζηζηχκ πμο δεκ πνμζζδζάγμοκ 

ζε ―ηθαζζηέξ‖ πνζβηίπζζζεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, «…θαηνεφεζ κα πμθειά ιε ημ λίθμξ ηαζ 

πμθφ πενζζζυηενμ ιε ημ δυνο. Λαηνεφεζ κα πίκεζ έκα αανέθζ ηναζί ζε ηάεε βεφια ηαζ ιεηά 

κα νμπαθίγεζ πζμ δοκαηά απ‟ υθμοξ ημοξ πανεονζζηυιεκμοξ. Λαηνεφεζ κα ηοκδβά ανημφδεξ, 

θφημοξ ή εθάθζα ιε βοικά πένζα».1351 Σμ πνμθίθ ηδξ θμβμηεπκζηήξ δνςίδαξ ζηζαβναθείηαζ 

ςξ ιζαξ δοκαιζηήξ βοκαίηαξ δ μπμία απεβηθςαίγεηαζ απυ ηζξ ζηεκά πνμαπαζημφιεκεξ βζα 

ημ θφθμ ηδξ ηαζ ημκ ηίηθμ ηδξ (πνζβηίπζζζαξ) πνμζδμηίεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ. Ζ ακαηνμπή 

ηςκ πνμζδμηζχκ αοηχκ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ δ ακηζζοιααηζηή ακαπανάζηαζδ 

ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνζβηίπζζζαξ ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηδξ παναδμζζαηέξ 

μιυθμβέξ ηδξ. Ζ Κανθυηα πανααζάγεζ ααζζημφξ ηακυκεξ δεζηήξ ηαζ ζεικυηδηαξ, ηαεχξ 

επακαζηαηεί ζηα αζθοηηζηά παηνζανπζηά πθαίζζα ηδξ ααζζθζηήξ ημζκυηδηαξ ζηδκ μπμία 

ακήηεζ. πςξ παναηηδνζζηζηά βνάθεζ ημ ηείιεκμ: «Σμ ηέκηδια ηζ μζ άθθεξ παγμιάνεξ ΣΔ-

ΛΔΗ-Χ-ΑΝ!».1352 Με ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ζηζξ μπμίεξ απμααίκεζ, επζδζχηεζ κα 

πανςδήζεζ ημ πνυηοπμ ηδξ παεδηζηήξ ηαζ οπμηαηηζηήξ ααζζθμπμφθαξ ηαζ βζ‘ αοηυ 

οζμεεηεί έκακ ηυκηνα νυθμ δζεηδζηχκηαξ έηζζ ιία ζζυηζιδ εέζδ ζηδκ ακδνμηναημφιεκδ 

                                                           
1350

 Ζ θοθάηζζδ ημο Φναβηίζημο απυ ημκ παηένα ζημκ πζμ ρδθυ πφνβμ ημο ηάζηνμο παναπέιπεζ 

ζημ παναιφεζ ηςκ Grimm, Ραπμοκζέθ. Γζα ημ ζπυθζμ αοηυ αθ. ζπεηζηά Γζακκζημπμφθμο, Α., «‗Κζ 

Έγδζακ Αοημί/έξ Καθά ηαζ Διείξ Καθφηενα‘ Θέζεζξ ηαζ Ακηζ-εέζεζξ βζα ηδ Γοκαίηα ηςκ 

Δζημκμβναθδιέκςκ Παναιοεζχκ», ζημ Βζηζζθάηδ, Υ., Γηαζμφηα, Μ., Παπαδυπμοθμξ, Γ., 

(Δπζι.), Φφθμ ηαζ Πμθζηζζιυξ, Αεήκα: Αηναπυξ, 2007, ζ. 206.  
1351

 Cantin, M., ζ. 6.  
1352

 Cantin, M., ζ. 7.  
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ημζκυηδηα ημο ααζζθείμο. Ζ μζηεζμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ 

ημζκυηδηαξ αοηήξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ οπεναμθή ιε ζημπυ κα ζαηζνίζεζ αηναίεξ 

ζοιπενζθμνέξ ημο ακδνζημφ θφθμο, πνμηαθχκηαξ πανάθθδθα ηδκ αιθζζαήηδζδ ηαζ ηδκ 

ηνζηζηή επακαλζμθυβδζδ μνζζιέκςκ πανςπδιέκςκ ιμνθχκ εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ. 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ εζημκμβναθζηή απυδμζδ ηςκ παναπάκς, υπμο 

ηονζανπεί ημ ζημζπείμ ηδξ οπεναμθήξ ηαζ ηδξ δζυβηςζδξ μνζζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ, 

ηαεχξ δ Κανθυηα απεζημκίγεηαζ κα πίκεζ ηναζί ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ ιδ θεηηζηή 

επζημζκςκία ημο ζχιαηυξ ηδξ, επζηνέπεζ ηδκ δπδνή έλμδμ ζημιαπζηχκ αενίςκ απυ ηδ 

ζημιαηζηή δίμδμ (―νέρζιμ‖).1353 ε επυιεκδ ζηδκή, υπμο ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ δ 

πνζβηίπζζζα ακηζιάπεηαζ ηνεζξ πάκμπθμοξ ζππυηεξ ιε ηζξ ηνειάιεκεξ βναιιέξ βφνς απυ 

ηζξ θζβμφνεξ ημοξ κα ακηακαηθμφκ ημ θυαμ ημοξ, βίκεηαζ πνήζδ ηδξ εζημκμβναθζηήξ 

πανςδίαξ. Με ζημπυ κα μδδβήζεζ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ ζηδκ πνυζθδρδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ακηζελμοζζαζηζηχκ ζδεμθμβζχκ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ είκαζ πάκς απυ ημκ χιμ (―over the 

shoulder‖), πνμζηαθχκηαξ έηζζ ημκ ακαβκχζηδ κα οζμεεηήζεζ ηδκ οπμηεζιεκζηή εέζδ ηδξ 

ηεκηνζηήξ δνςίδαξ ηαζ κα παναηδνήζεζ ημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ απυ ηδ δζηή ηδξ 

ιαηζά.1354       

Ο δζαηεζιεκζηυξ οπαζκζβιυξ ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ ακαθμνζηά ιε ηα πνυηοπα 

εδθοηυηδηαξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ, βίκεηαζ ζδζαίηενα λεηάεανμξ ζημ 

ζδιείμ πμο ηίεεηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ημο ααζζθζά, μ μπμίμξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ αίαζμ 

παηένα ημο Φναβηίζημο ειθακίγεηαζ απθχξ πνμαθδιαηζζιέκμξ ηαζ ακήζοπμξ βζα ηδκ 

ηυνδ ημο: «Πμζμξ πνίβηζπαξ εα ήεεθε κα πακηνεοηεί ιζα πνζβηίπζζζα πμο δεκ έπεζ ηίπμη‟ 

άθθμ ζημ ιοαθυ ηδξ πανά ηδ ιάπδ, ημ πζμηυ ηαζ ημ ηοκήβζ;».1355 Ζ πνυηαζδ αοηή ηαεχξ 

είκαζ ηαζ απυ ηζξ εθάπζζηεξ ημο ηεζιέκμο ζε εοεφ θυβμ οπμβναιιίγεζ ηδκ ηνζηζηή κυδζδ 

ημο ηεθζημφ απμδέηηδ ημο ηεζιέκμο. Πνμηαθχκηαξ ημκ έηζζ κα ζοζπεηίζεζ ηδκ 

πθδνμθμνία αοηή ιε πνμδβμφιεκεξ ακαβκςζηζηέξ ειπεζνίεξ ή αηυιδ ιε ηδκ πναβιαηζηή 

γςή ηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ αοηή κα μδδβδεεί ζηδ ζφθθδρδ κέςκ ζηάζεςκ ηαζ ζδεχκ 

ζε ζπέζδ ιε ημ βάιμ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ βοκαίηαξ ςξ άημιμ ιέζς εκαθθαηηζηχκ 

νυθςκ. «Ζ πνζβηίπζζζα Κανθυηα έπεζ αανεεεί κα ημκ αημφεζ κα επακαθαιαάκεζ πςξ δε εα 

ανεζ ζφγοβμ. Έπεζ αανεεεί αοηυκ ημκ παηένα πμο ηδ εέθεζ κηνμπαθή ηαζ θνυκζιδ. 

                                                           
1353

 Cantin, M., ζ. 6. 
1354

 .π., ζ. 7. 
1355

 .π., ζ. 14.  
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ΑΡΚΔΣΑ!».1356 ε ιζα πανςδζαηή δζαπναβιάηεοζδ ηδξ αθήβδζδξ, εα οπμζηδνίγαιε υηζ δ 

Κανθυηα, ηαευηζ ακηζδναζηζηή, ―θαθίζηαηδ‖ ηαζ ελμοζζαζηζηή, οπμζηαζζμπμζεί ημ 

«ανκδηζηυ» πνυηοπμ βοκαίηαξ ηςκ παναιοεζχκ πμο ηζιςνμφκηακ ανίζημκηαξ ηναβζηή  

ηαηάθδλδ ζημ ηέθμξ.1357 ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, υιςξ, δε ζοιααίκεζ αοηυ, ακηζεέηςξ 

ημ εφια απμδεζηκφεηαζ υηζ είκαζ μ άκδναξ ημο παναιοεζμφ.  φιθςκα ιε ηδ θεζημονβία 

ηδξ πανςδίαξ, κα ζοθθεζημονβεί ζε πμζηίθα ζδεμθμβζηά επίπεδα ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία 

ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηςκ ακαβκςζηχκ, δ εοιαημπμίδζδ ημο άκδνα επζδζχηεζ κα 

πνμαθδιαηίζεζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ ηαζ ηα δζηαζχιαηα ακελανηήηςξ 

θφθμο. Καζ υπςξ δ βοκαίηα, έηζζ ηαζ μ άκδναξ δζέπμκηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακάβηεξ ηαζ ημ δζηαίςια ζηδκ εθεοεενία ηαζ ηδκ αλζμπνεπή δζααίςζδ. ημ πθαίζζμ αοηυ 

δ πνζβηίπζζζα ζπεφδεζ κα ζχζεζ ημ Φναβηίζημ, πμο «…είκαζ θοθαηζζιέκμξ ζημκ 

ρδθυηενμ πφνβμ ημο ηάζηνμο ηαζ ημκ θοθάκε…Παίνκεζ ημ άθμβμ ζηδκ πθάηδ ηαζ θεφβεζ 

ηαθπάγμκηαξ βμνβά».1358 ηδκ πανμφζα ζηδκή ημ ηείιεκμ πενζβνάθεζ ηαε‘ οπεναμθή ηδ 

βεκκαζυηδηα, ηδκ ηυθιδ ηαζ ηδ δφκαιδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνςίδαξ, πνμηαθχκηαξ, 

ςζηυζμ, πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια ηυζμ ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ (ζοζπεηίγμκηαξ ηδκ 

πθδνμθμνία αοηή ιε ηζξ πναβιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ) υζμ ηαζ ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ 

πνμααίκμκηαξ ζηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, ηαεχξ ηαζ ζε 

επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, ιε ηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα κα οπενηονζμθεηηεί. Ζ ηεπκζηή αοηή 

επζηοβπάκεζ ηδ δζαηςιχδδζδ ηςκ πνάλεςκ ηδξ δνςίδαξ, εκχ δ πζμοιμνζζηζηή 

αηιυζθαζνα επζηείκεηαζ ηαζ πμθθαπθαζζάγεηαζ ζηδκ επυιεκδ ζηδκή υπμο δ Κανθυηα 

απεζημκίγεηαζ ςξ ―ζίθμοκαξ‖ οπενηονζμθεηηχκηαξ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο πμο 

εηθνάγεηαζ ιεηαθμνζηχξ, «…αθέπεζ ανπζηά έκα ζφκκεθμ ηαπκμφ. Νμιίγεζ πςξ είκαζ 

ζίθμοκαξ. Δίκαζ υιςξ πμθφ πζμ βνήβμνμ απυ έκα ζίθμοκα».1359 ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ δ 

εζημκμβνάθδζδ οζμεεηεί ζημζπεία απυ ημ πχνμ ηςκ ηυιζηξ, υπςξ αζηενάηζα, ζπεζνμεζδείξ 

βναιιέξ, αθθά ηαζ δπμπμίδηεξ θέλεζξ υπςξ, Παθ-Πμοθ! Παθ! Πνμζδίδμκηαξ ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ επζπθέμκ ηςιζηέξ πζκεθζέξ. Ζ ζηδκή πάθδξ ηδξ Κανθυηαξ ιε ημοξ ηνεζξ 

ζππυηεξ ηαζ ηδκ ηεθζηή ηαηάθδλή ημοξ ιαγί ιε ημ ααζζθζά ζηδκ ηάθνμ ημο ηάζηνμο, 

πανάβεζ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ εζημκμβναθζηή 

απυδμζδ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ, υπμο ηα άθθμηε πνυηοπα ελμοζίαξ ηαζ εαοιαζιμφ έπμοκ 

ιεηαηναπεί ζε ηανζηαημφνεξ. Σμ πανςδζαηυ φθμξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ επζηείκεηαζ απυ ημ 

                                                           
1356

  .π.  
1357

 Γηαζμφηα, Μ., 2013, υ.π., ζζ. 225-228.  
1358

 Cantin, M., ζ. 15. 
1359

 .π., ζ. 17. 
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αάηναπμ πμο ανίζηεηαζ πάκς ζημ ηεθάθζ ημο ααζζθζά, έκα μπηζηυ ζφιαμθμ πμο 

θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ ηθαζζηυ παναιφεζ ημο «Βαζζθζά Βάηναπμο».1360 

Πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ απυ ημ μπμίμ μ 

ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ζηαεεί ηνζηζηά ηαζ απμζηαζζμπμζδιέκα, εκχ δζαπζζηχκεηαζ ιζα 

ζηυπζιδ πνμαμθή ηςκ μνίςκ ηδξ ιοεμπθαζίαξ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ 

εζημκμβνάθδζδ ηαημνεχκεζ κα εββνάρεζ έκα επζπθέμκ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ζηδκ ήδδ 

οπάνπμοζα αθήβδζδ-πθαίζζμ. 

Ζ ζοκέπεζα ηαείζηαηαζ ηςιζηή, υπζ ηυζμ ελαζηίαξ ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ, αθμφ δ 

Κανθυηα ζχγεζ ημκ πνίβηζπα, υζμ ημο άημπμο ζπυθζμο ημο Φναβηίζημο, «Φμαίζαηε ηζξ 

πάπζεξ ιμο…».1361 Ζ επυιεκδ ζηδκή, υπμο δ Κανθυηα ιεηαθένεζ ζηδκ αβηαθζά ηδξ ημκ 

πνίβηζπα ηαζ ημκ μδδβεί ζημ ενυκμ, εα ιπμνμφζε κα πνμζθδθεεί ιε δφμ ηνυπμοξ, 

ακάθμβα ιε ηα οπμηεζιεκζηά ηνζηήνζα ημο πναβιαηζημφ ακαβκχζηδ: είηε ςξ εεηζηή 

ακαπανάζηαζδ ημο βοκαζηείμο θφθμο, πμο απεβηθςαίγεηαζ απυ ηα πνμηαεμνζζιέκα 

ημζκςκζηά ζηενευηοπα ημο νυθμο ηδξ, είηε ανκδηζηά ςξ άκζζδ ηαηακμιή ημζκςκζηχκ 

εοεοκχκ ηαζ αανχκ, ηαηά ηδκ μπμία πζμ εοκμδιέκμ είκαζ ημ ακδνζηυ θφθμ αθμφ ηαηέπεζ 

ηδ εέζδ ημο ενυκμο. ε ζπέζδ ιε ηδκ ηεθζηή ηαηάθδλδ, εκδεπμιέκςξ ηαζ ακαπάκηεπδ 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ακαηνεπηζηή έηααζδ ηδξ πθμηήξ πμο πνμδβήεδηε, ηνίκμοιε υηζ 

πανυθμ πμο ημ πνζβηζπζηυ γεφβμξ μδδβείηαζ ζε έκςζδ, δ επζθμβή αοηή έπεζ επέθεεζ έπεζηα 

απυ δζηή ημοξ πνςημαμοθία. φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ υηζ, «μ πνίβηζπαξ Φναβηίζημξ ηαζ δ 

πνζβηίπζζζα Κανθυηα δδιζμονβμφκ έκα πανάλεκμ γεοβάνζ ααζζθζάδςκ, ηζιδιέκμ ηαζ 

ηαηαπεζνμηνμηδιέκμ απ‟ υθμοξ ημοξ οπδηυμοξ ημοξ»,1362 επζζθναβίγεηαζ δ ζδεμθμβζηή 

ιεηαηίκδζδ ημο ηεζιέκμο ζε ζπέζδ ιε ηα παναδμζζαηά πνυηοπα νυθςκ πμο 

οπμβναιιίγεζ. Δπίζδξ, θακεάκεζ ημ ζδεμθμβζηυ ιήκοια πενί ηδξ απμδμπήξ ηςκ 

εκαθθαηηζηχκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ αηυιδ ηαζ υηακ εηείκεξ είκαζ «πανάλεκεξ» ηαζ 

θζβυηενμ ηαηακμδηέξ. Ζ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ δζαθαίκεηαζ ςξ πμνεία πνμξ ηδκ 

ςνζιυηδηα, ςξ πμνεία αοημβκςζίαξ ηαζ ακαγήηδζδξ ηδξ αημιζηήξ ηαοηυηδηαξ βζα ημκ 

ηάεε ήνςα πςνζζηά, ιε ηεθζηή ηαηάθδλδ αοηή ηδξ ζζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ.  

 

 

                                                           
1360

 Ζ πζμ δδιμθζθήξ εηδμπή ημο ζοβηεηνζιέκμο παναιοεζμφ, αθμνά ζε αοηή ιε ηδκ μπμία έπεζ 

ηαηαβναθεί απυ ημοξ αδεθθμφξ Grimm ημ δέηαημ-έκαημ αζχκα. Έηημηε αημθμφεδζακ πμθθέξ 

ιεηαβναθέξ ακάθμβα ιε ημκ ηυπμ οπμδμπήξ ηαζ ηζξ εηάζημηε ημζκςκζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ 

ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ βζα ηδκ μπμία δζαζηεοάγεηαζ. Tatar, M., 1992, υ.π., ζ. 101. Zipes, J., 

Creative Storytelling, New York & London: Routledge, 1995, ζζ. 39-43.    
1361

  Cantin, M., ζ. 20.  
1362

 .π., ζ. 23. 
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7.1.3 Φάιθνλεξ, Ί., Οιίβηα, (2001) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ Οθίαζα1363, ημο Ίακ Φάθημκεν είκαζ ημ πνχημ αζαθίμ ημο 

ζοββναθέα βζα ιζηνά παζδζά. Έπεζ ηφπεζ αλζυθμβδξ απήπδζδξ απυ ηα πμθφ κεακζηά 

ακαβκςζηζηά ημζκά βζ‘ αοηυ ηαζ αημθμφεδζε ημο ανπζημφ ιζα ζεζνά αζαθίςκ ιε ηδκ 

μιχκοιδ πνςηαβςκίζηνζα ζε δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ. Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ 

ηαηά αάζδ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, βζα ηδκ μπμία ηαζ έπεζ θάαεζ «Caldecott Honor»1364 απυ 

δζεεκή μνβακζζιυ ανααείςκ ημ 2001. Σμ εέια πμο πναβιαηεφεηαζ αθμνά ζηζξ 

ζοιπενζθμνέξ εκυξ ιζηνμφ παζδζμφ, πζεακυκ ακηίζημζπεξ ιε αοηέξ ηςκ παζδζχκ 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ πμο οπμβναιιίγεζ ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια.  

Ζ ακαηάθορδ ηαζ ηαηαζηεοή ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο θφθμο απυ ηδ ιζηνή δνςίδα 

ακαδφεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα ιδκ παναηάιπηεζ ημ αβμνίζηζημ ημζκυ, ακηζεέηςξ 

πνμζεββίγεηαζ ηαζ πνμζθαιαάκεηαζ ςξ ζηάδζμ βκςζηζηήξ ακάπηολδξ ηδξ κδπζαηήξ 

δθζηίαξ, πμο δζέπεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά ακελανηήηςξ 

θφθμο.1365 ημ πθαίζζμ αοηυ ηα κμήιαηα πμο πνμηφπημοκ θεζημονβμφκ αοημβκςζζαηά βζα 

ημ ιζηνυ παζδί ηαζ δζαπεζνζζηζηά βζα ημκ εκήθζηα, ςξ δζαθςηζζηζηυ ενβαθείμ ηαηακυδζδξ 

ημο ηυζιμο πμο ακήημοκ ηα παζδζά ημοξ. φιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ δζα-ζοββναθήξ,1366 

μ εκήθζηαξ ζοκ-ακαβκχζηδξ εα ιπμνέζεζ κα ενιδκεφζεζ ημκ «εβςηεκηνζζιυ», πμο 

δζαηαηέπεζ ηδ κμδηζηή ζηέρδ ηςκ κδπίςκ, ακηθχκηαξ εοπανίζηδζδ ζε πνμζςπζηυ 

επίπεδμ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ηυπςζδ ηαζ άθθςκ ιαιάδςκ κα ακηαπελέθεμοκ ζηδκ 

ελακηθδηζηή ηαεδιενζκυηδηα ακαηνμθήξ εκυξ οπενδναζηήνζμο παζδζμφ ηαζ εκ 

πνμηεζιέκς ιε αζοκαβχκζζηεξ θοζζηέξ ακημπέξ. Ζ ηεκηνζηή εέζδ ηδξ αθήβδζδξ 

πνμζακαημθίγεηαζ ζηδκ έιθοηδ πενζένβεζα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ ζηδκ ακάβηδ 

ακαηάθορδξ ημο ηυζιμο ιε παζβκζχδεζξ ηνυπμοξ πμο ημοξ έπεζ πνμζημδμηήζεζ δ θφζδ βζ‘ 

αοηυ ημ ζημπυ. Ζ παζβκζχδδξ αοηή θμβζηή εηθνάγεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ ιε ηδκ 

                                                           
1363

 Φάθημκεν, Η., (Κείι. & Δζη.), Οθίαζα, (Olivia), (Μηθ.), Ζθζυπμοθμξ, Β., Αεήκα: Παηάηδξ, 

2001, (New York: Simon & Schuter, 2000).   
1364

 Querly-Gainer, K., ―Reading the Art in Caldecott Award Books: A Guide to the 

Illustrations by Heidi K. Hammond and Gail D. Nordstrom (review)‖, Bulletin of the Center for 

Children‟s Books, vol. 68 (1), 2015, ζ. 527.  
1365

 φιθςκα ιε ηα ελεθζηηζηά ζηάδζα ημο Piaget πνυηεζηαζ βζα ημ ζηάδζμ ηδξ «πνμ-θμβζηήξ 

κυδζδξ». Βαζζηά παναηηδνζζηζηά είκαζ: «μ εβςηεκηνζζιυξ», «δ έθθεζρδ ηδξ πνμμπηζηήξ ζημ 

πχνμ», «δ ζφβποζδ θαζκμιεκζημφ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ», «πνμ-αζηζχδδξ ζοθθμβζζιυξ». Piaget, 

J., Ζ Γθχζζα ηαζ δ ηέρδ ημο Παζδζμφ, (The Language and the Thoughts of the Child) 

Ααανζηζζχηδ, Μ., (Μηθ.), Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 2007, (New York: Meridian Books, 1926).    
1366

 ―Cross-writing‖, ζφιθςκα ιε ηδκ Beckett. Σδκ απυδμζδ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήνα απυ ηδ 

Γζακκζημπμφθμο. Βθ. ζπεηζηά Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υπ., ζ. 41.  
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επζεοιία ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ κα πεζναιαηίγεηαζ ζοκεπχξ δμηζιάγμκηαξ ημκ εαοηυ ηδξ 

ζε κέεξ ειπεζνίεξ. Με ηδ ζεζνά ημο μ κεανυξ ακαβκχζηδξ ακαηέικεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ 

αοηέξ ηαζ βεκζηεφμκηαξ, εκεαννφκεηαζ κα ακαηαθφρεζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηά ημο ιε ημ κα 

επζδίδεηαζ ζε πμζηίθεξ αζςιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, απυ ηζξ μπμίεξ ακηζθαιαάκεηαζ ηυζμ 

ημκ ηυζιμ πμο ημκ πενζαάθθεζ υζμ ηαζ ηζξ δζηέξ ημο ζδζαίηενεξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηαθέκηα.1367 

Έηζζ, μδδβείηαζ ζηαδζαηά ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ αίζεδζδξ ημο εαοημφ ημο, ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηδξ αημιζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο ιμκαδζηυηδηα, 

απαθθαβιέκδξ απυ πνμδζαβεβναιιέκμοξ νυθμοξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ. 

Δλεηάγμκηαξ ηδκ μκημθμβζηή οπυζηαζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ, ηνίκμοιε υηζ δ  

ζοββναθζηή επζθμβή εκυξ βμονμοκζμφ ζημ νυθμ ηδξ Οθίαζα, εκέπεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ βμονμοκάηζ ςξ έιαζμ υκ, ηαεχξ έπεζ ζοκδεεεί ιε ημ οπμδεέζηενμ, 

ημ επαίζποκημ, ημ μζηυζζημ γχμ πμο πνεζάγεηαζ ηδ ζοιαμθή ημο ακενχπμο κα επζαζχζεζ, 

εηηνέθεηαζ βζα κα ηαηακαθςεεί, επμιέκςξ, δζαεέηεζ πενζμνζζιέκμ μνίγμκηα πζεακχκ 

―ειπεζνζχκ‖ ζε ζπέζδ ιε ηδ νζρμηίκδοκδ, αθθά ςζηυζμ εκδζαθένμοζα ηαζ εθεφεενδ 

επζαίςζδ εκυξ γχμο ημο δάζμοξ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηδξ γμφβηθαξ. ημ πθεονυ ηδξ 

Οθίαζα ανίζηεηαζ δ ζημνβζηή, οπμιμκεηζηή ηαζ ζοβηαηαααηζηή ιδηένα ηδξ, δ μπμία 

ειθακίγεηαζ ζε έκα ζοιααηζηυ νυθμ, ακαθμνζηά ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απυρεζξ βζα ημκ 

ημζκςκζηυ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ. Σα ιμκαδζηά ηδξ εκδζαθένμκηα ελακηθμφκηαζ ―ιαγί ιε ηζξ 

ζςιαηζηέξ ηδξ ακημπέξ‖, ζηδ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ ηδξ ηαζ ιαγί ιε ημ κμζημηονζυ 

είκαζ ηα επζηναηέζηενα παναηηδνζζηζηά πμο ζοκεέημοκ ημ πμνηναίημ ηδξ «ηέθεζαξ 

ιδηνυηδηαξ».1368 Αηυιδ ηαζ ηα νμφπα ηδξ απμπκέμοκ έκα ζοκηδνδηζζιυ, εκχ μ παηέναξ 

                                                           
1367

 «Ζ Θεςνία ηςκ Πμθθαπθχκ Σφπςκ Νμδιμζφκδξ», (―Theory of Multiple Intelligence) ημο 

Howard Gardner, οπμζηδνίγεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ απυρεζξ βζα ημ παζδί 

ηαζ ηδκ αβςβή ημο, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ ηαεέκα βεκκζέηαζ ιε ζδζαίηενεξ ζηακυηδηεξ, ηαθέκηα ηαζ 

ηθίζεζξ ηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ κμδιμζφκδξ πμο ηίεεκηαζ ζε θεζημονβία ηαζ ζοκδοάγμκηαζ 

πμζηζθμηνυπςξ ακάθμβα ιε ηδκ εηάζημηε πνμζςπζηυηδηα. Ο ιμκαδζηυξ ηνυπμξ κα ακαηαθφρεζ ημ 

παζδί ηα δζηά ημο ηαθέκηα ηαζ κα ελαζηδεεί ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ημ ίδζμ ιαεαίκεζ ηαζ 

δζεηπεναζχκεζ θεζημονβζηυηενα είκαζ ιυκμ εέημκηαξ ζε εθανιμβή ημοξ έιθοημοξ ηφπμοξ 

κμδιμζφκδξ πμο δζαεέηεζ. Gardner, H., Πςξ ημ Παζδί Ακηζθαιαάκεηαζ ημκ Κυζιμ, Βενβζμπμφθμο, 

Α., (Μηθ.), Αεήκα: Αηναπυξ, 2006, ζζ. 13-16, 44-47. Σμ κέμ εηπαζδεοηζηυ ιαεδημηεκηνζηυ 

ζφζηδια εκδείηκοηαζ βζ‘ αοημφξ ημοξ ζημπμφξ, αθθά ελίζμο ζδιακηζηή μθείθεζ κα είκαζ ηαζ δ 

ανςβή ηδξ μζημβέκεζαξ. Καηακά, Γ., Μδηζζμφθδ, Β., «Ζ Θεςνία ημο Gardner ζημ Νδπζαβςβείμ: 

Μζα Πεζναιαηζηή Δθανιμβή», ζημ Καηακά, Γ., ζιμφθδ, Γ., (Δπζι.), Ζ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ 

ζημκ 21μ αζχκα: Θεςνδηζηέξ Πνμζεββίζεζξ ηαζ Γζδαηηζηέξ Πναηηζηέξ, Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ, 

2008, ζζ.199-208. 
1368

 Ο Greenstone οπμζηδνίγεζ υηζ, μ ζοββναθέαξ ημο αζαθίμο Ίακ Φαθημκεν πναβιαηεφεηαζ ιέζς 

ημο ένβμο ημο ιία εειαηζηή, άπμρδ πμο ηδκ οζμεεηεί ηαζ δ Κακαηζμφθδ, «κεμειθακζγυιεκδξ 

ημοθημφναξ πενί ηέθεζαξ ιδηνυηδηαξ ηαζ πενί απμηοπίαξ “θειζκζζηζηχκ” ιπαιπάδςκ κα 

ακηεπελέθεμοκ ζηακμπμζδηζηά ζημ νυθμ ημο ελίζμο ζοιιέημπμο βμκζμφ». Ο Greenstone πνμζεββίγεζ 

ημ αζαθίμ ηδξ Οθίαζα, ςξ ζαηζνζηυ ένβμ πμο αζηεί ημζκςκζηή ηνζηζηή ζηζξ ζφβπνμκεξ απυρεζξ βζα 
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πένακ εκυξ άροπμο μζημβεκεζαημφ θςημβναθζημφ ζηζβιζυηοπμο, απμοζζάγεζ ελίζμο απυ 

ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή ηαεδιενζκυηδηα. Δκημφημζξ, δ ιδηένα ηδξ Οθίαζα 

δζαθοθάζζεζ ηδκ εζηυκα ηδξ ηαθήξ ιάκαξ,1369 ςξ ζφιαμθμ ζηαεενήξ αλίαξ, «αθδεζκήξ 

γςήξ», ακζδζμηεθμφξ αβάπδξ ηαζ πδβήξ αθήεεζαξ.1370 Ζ ιδηένα ηδξ Οθίαζα, εοζζάγεζ ηδ 

δζηή ηδξ αοημκμιία1371 πνμηεζιέκμο κα εκεαννφκεζ ηδ ιζηνή ηδξ ηυνδ κα ακαηαθφρεζ ημ 

θάζια ηςκ ζηακμηήηςκ ηδξ. Γζαιμνθχκεζ έκα πθμφζζμ ζε ενεείζιαηα μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ επζθέβεζ κα ιοήζεζ ημ παζδί ηδξ ζημκ ζδζαίηενμ πμθζηζζιυ ηδξ ηέπκδξ ιε 

επζζηέρεζξ ζηδκ πζκαημεήηδ. Ακ ηαζ δ βκςζηζηή ροπμθμβία1372 έπεζ ηαηαδείλεζ ηδ 

ιείγμκμξ ζδιαζίαξ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ηςκ βμκζχκ ιε ηα παζδζά ημοξ, είηε ημο ζδίμο είηε 

ημο ακηίεεημο θφθμο, ζηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ, ημ παναιφεζ ηδξ 

Οθίαζα ακηζιάπεηαζ ηδκ άπμρδ αοηή, ηαεχξ μ εθθείπμκηαξ παηέναξ1373 δεκ ακαζηέθθεζ ηδ 

δδιζμονβζηή ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ηδξ. Ζ Οθίαζα δεκ μζηεζμπμζείηαζ ηα 

παναδμζζαηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ηδξ ιαιάξ ηδξ, αθθά δζακμίβεζ δζημφξ ηδξ μνίγμκηεξ 

βζα ηδκ αημιζηή ηδξ πμνεία πνμξ ηδκ αοημβκςζία. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ υηζ μ ηφπμξ παναηηήνα ηδξ ιδηέναξ είκαζ ακηζεεηζηυξ ή ηαη‟ ακηίζηζλδ 

παναηηήναξ,1374 πμο εκζζπφεζ δζα ηδξ (ακηζεεηζηήξ) ζοβηνίζεςξ, ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηδξ 

πνςηαβςκίζηνζαξ.  

                                                                                                                                                                             
ημοξ νυθμοξ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ ιέζς ηδξ ακάθοζήξ ημο οπμβναιιίγεζ ηζξ ιεβάθεξ πνμζδμηίεξ 

ηαζ «ακεηπθήνςηεξ οπμζπέζεζξ ημο θειζκζζιμφ».  Greenstone, D., ―The Sow in the House: The 

Unfulfilled Promises of Feminism in Ian Falconer‘s Olivia Books‖, Children‟s Literature 

Association Quarterly, vol. 33 (1), 2008, ζζ. 26-40. Γζα ημ πανάεεια, αθ. Κακαηζμφθδ, Μ., 

«Δκαθθαηηζηέξ Μμνθέξ Οζημβέκεζαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ Ζθζηίεξ 

Παζδζχκ», Κείιεκα, η. 14, 2011, ζ. 4.  
1369

 Γζα ημκ Cashdan δ ηαθή ιάκα ηαζ δ ηαηή ιδηνζά-ιάβζζζα, ζοκζζημφκ ηζξ δφμ υρεζξ ημο ίδζμο 

κμιίζιαημξ. Cashdan, S., The Witch Must Die. How Fairy Tales Shape our Lives, New York: 

Basic Books, 1990, ζ. 35.  
1370

 Ζ «ηαηή ιάκα» ηαζ υθα ηα πνυζςπα ηδξ ιδηνζηήξ ζεζνάξ (ιδηνζά, πεεενά, γδθυθεμκδ 

βοκαίηα, ηαηζά ιεβαθφηενδ αδενθή, ιάβζζζα) ελοπδνεημφκ ηζξ ροπζηέξ ακάβηεξ ημο παζδζμφ κα 

δζμπεηεφεζ ιε απεκμπμπμζδηζηέξ ιεευδμοξ ηδκ επζεεηζηυηδηα ηαζ ημ εοιυ ημο πνμξ ημ πνυζςπμ 

αοηυ, πςνίξ ςζηυζμ κα αιθζζαδηείηαζ ημ πνυζςπμ ηδξ ηαθήξ ιδηέναξ. Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., 

Ακαπαναζηάζεζξ ημο Γοκαζηείμο ζηδ Λμβμηεπκία, Αεήκα: Παηάηδξ, 2006, ζζ. 106-108.     
1371

 Ο Flynn οπμζηδνίγεζ υηζ δ ακαηνμθή εκυξ οπεν-δναζηήνζμο παζδζμφ, ιε ζδζαίηενεξ ζηακυηδηεξ 

ηαζ πενζένβεζα βζα ημκ ηυζιμ υπςξ δ Οθίαζα, βίκεηαζ ακαπυθεοηηα ζε αάνμξ ηδξ αοημκμιίαξ ηδξ 

ιδηέναξ ημο παναιοεζμφ, ηαεχξ ακαθαιαάκεζ απμηθεζζηζηά ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ηδξ. 

Flynn, R., ―Childhood, Power, and ‗Symbolic Plenitude‘ ‖, Children‟s Literature Association 

Quarterly, vol. 33 (1), 2008, ζζ. 1-3.       
1372

 Cole, M., Cole, S., Ζ Ακάπηολδ ηςκ Παζδζχκ: Γκςζηζηή ηαζ Φοπμημζκςκζηή Ακάπηολδ ηαηά ηδ 

Νδπζαηή ηαζ Μέζδ Παζδζηή Ζθζηία, υθιακ, Μ., (Μηθ.), Σ. Β΄, Αεήκα: Σοπςεήης, 2001, ζζ. 

189-211.  
1373

 Βθ. ζπεηζηά Κακαηζμφθδ, Μ., Ο Ήνςαξ ηαζ δ Ζνςίδα ιε ηα Υίθζα Πνυζςπα: Νέεξ Απυρεζξ 

βζα ημ Φφθμ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, Αεήκα: Gutenberg, 2008, ζ. 274.  
1374

 ―foil character‖, πνυηεζηαζ βζα ηοπμθμβία πμο εζζήβαβε δ Lukens, R., A Critical Handbook of 

Children‟s Literature, New York: Harper Collins College Publishers, 1995
5
, ζζ. 46-47. Σδκ 
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Απυ ημ παναηείιεκμ πενζαάθθμκ ημο αζαθίμο επζζδιαίκεηαζ δ πμθοηνμπζηυηδηά ημο, 

ηαεχξ δ βθχζζα αλζμπμζείηαζ ηαζ ςξ μπηζηυ οθζηυ. Ο μκμιαηζηυξ ηίηθμξ παναηηδνίγεηαζ 

βζα ηδκ ελαζνεηζηή ζοκημιία ημο, αθμφ ςξ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ απμηαθφπηεζ ιυκμ ημ 

ηφνζμ υκμια εκυξ εδθοημφ πνμζχπμο. Δλαζηίαξ αοημφ ημ εκδζαθένμκ εθίζηαηαζ ζηδ 

ζπεδζαζηζηή δοκαιζηή ηςκ βναιιάηςκ.1375 Σμ ιέβεεμξ ηδξ βναιιαημζεζνάξ ηαζ δ ζηίαζδ 

πμο εκημπίγεηαζ πίζς απυ ηα μπηζηά ζφιαμθα ηςκ βναιιάηςκ ζοκεπζθένμοκ ηδκ 

ρεοδαίζεδζδ ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ, δζαιμνθχκμκηαξ έκα μπηζηυ απμηέθεζια 

αανφβδμοπμο μκυιαημξ, πμο επδνεάγεζ ζηδκ πνυζθδρδ ημο θεηηζημφ πενζεπμιέκμο ημο. 

φιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ ηαζ ηα ενεείζιαηα απυ ημκ πενζαάθθμκηα 

βναπηυ θυβμ δ μπηζηή δζάζηαζδ ημο μκυιαημξ παναπέιπεζ ζε ιανηίγα ημο Hollywood. 

Σμ θεοηυ θυκημ πμο ηαηαθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ζεθίδαξ, πανάβεζ ιεβάθεξ 

πνςιαηζηέξ ακηζεέζεζξ ηαζ ημκίγεζ ηδ θζβμφνα πμο εζημκμβναθείηαζ ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ 

πθαζηυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο πνμζχπμο. Ο ηίηθμξ, ζφιθςκα ιε ημ εζημκμβναθζηυ 

απμηέθεζια πμο ηαηαζηεοάγεζ, επζαάθθεζ κα απμηςδζημπμζήζμοιε ημ πνυζςπμ πμο 

ακαπανίζηαηαζ οπυ ηδ αανφκμοζα ζδιαζία ημο πνχημο. ε έκα παζπκίδζ ακάιεζα ζημ 

ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ μ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα εζηάζεζ υηζ ημ υκμια πμο 

επζζδιαίκεηαζ οπμβναιιίγεζ ημ απεζημκζγυιεκμ πνυζςπμ. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα 

ιία ελακενςπζζιέκδ βμονμοκίηζα ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ ελςηενζηήξ 

ηδξ ειθάκζζδξ, δ ζςιαημδμιή ηδξ παναπέιπεζ ζε ιζηνυ παζδί, εκδεπμιέκςξ ηδξ 

ακηίζημζπδξ δθζηίαξ ιε ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ πμο εββνάθεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ιζηνμαθήβδια (πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ). Σμ ηυηηζκμ πνχια ημο θμνέιαημξ επακαζηαηεί 

ζηδ ιμκμημκία ηαζ ηδκ αίζεδζδ αηζκδζίαξ ηδξ αζπνυιαονδξ εζημκμβνάθδζδξ 

πνμζδίδμκηαξ ιία εκενβδηζηυηδηα ζημ παναηηήνα πμο ημ θμνά. Ζ ιπένηα, πμο ζοκμδεφεζ 

ηδκ αιθίεζδ ηδξ δνςίδαξ, ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ μπηζηή δζάζηαζδ ημο ηίηθμο 

παναπέιπμοκ ζε ζμφπεν ήνςα ημο ηζκδιαημβνάθμο, εκ πνμηεζιέκς ημ Superman ή ημ 

Batman. Σδκ άπμρδ αοηή εκζζπφεζ δ ζηάζδ ημο ζχιαημξ ηαζ ημ αηεκίγμκ αθέιια πνμξ ηα 

πάκς, πνμζζδζάγμκηαξ είηε ζε ήνςα ηδξ Νηίζκετ είηε ζε γςβναθζηά πμνηναίηα 

ζπμοδαίςκ πμθζηζηχκ πνμζχπςκ ή εοενβεηχκ,1376 ζε πνμζπάεεζα ηςκ ζπεδζαζηχκ ημοξ 

κα απμδχζμοκ ηαζ μπηζηά ημ υναια ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ακενχπζκςκ ιμνθχκ. Σμ θεοηυ 

θυκημ εκζζπφεζ ηδ ζδιεζμθμβία ηδξ βναιιήξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ πνςιαηζηή ακηίεεζδ πμο 

                                                                                                                                                                             
απυδμζδ ηαζ ενιδκεία ημο υνμο ζηα εθθδκζηά πήνα απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζζ. 

96-97. 
1375

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.3). 1, ζ. 623. 
1376

 Γζα πανάδεζβια, ιεηαλφ άθθςκ μζ γςβναθζημί πίκαηεξ ημο Δθεοεένζμο Βεκζγέθμο ή ημο 

Γεχνβζμο Ααένςθ, πμο εηηίεεκηαζ ζηδ Γδιυζζα Πζκαημεήηδ ημο Μεηζυαμο.   
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δζαιμνθχκεηαζ επζηνέπεζ κα παναημθμοεήζμοιε ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ηδξ, ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηδξ εζημκζγυιεκδξ θζβμφναξ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ 

δ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ ηαζ ηδξ βναιιήξ εα δζαδναιαηίζμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

απμηςδζημπμίδζδ ηςκ κμδιάηςκ ηδξ αθήβδζδξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ.  

Μία ζεζνά πμζηίθςκ εζδχκ ηυηηζκμο πνχιαημξ εκδφιαηα ηαζ αλεζμοάν ημζιμφκ ηδ 

δζζέθζδδ ηαπεηζανία ημο εζχθοθθμο.1377 Σα ζοβηεηνζιέκα μπηζηά ζφιαμθα ανπζηά 

δίδμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ δζαημζιδηζηήξ ζδζυηδηαξ, ςζηυζμ δ θεζημονβία ημοξ 

απμδεζηκφεηαζ αθδβδιαηζηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ ηνυπμ πμο είκαζ 

παναηεηαβιέκα ηα μπηζηά ακηζηείιεκα, ημ έκα πίζς απυ ημ άθθμ ηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ 

εζηυκαξ ηαηαζηεοάγμοκ ιία κμδηή βναιιή πμο πνμζζδζάγεζ ζε ιμκμπάηζ, πμο εκχκεζ ημ 

ελςηεζιεκζηυ ιε ημ εζςηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ εκκμμφιεκμξ 

ακαβκχζηδξ πνμζηαθείηαζ κα ειπθαηεί ζηδκ εζημκζζηζηή αθήβδζδ ηαζ ζπκδθαηχκηαξ ημ 

ιμκμπάηζ πμο ημο οπμδεζηκφεηαζ κα βονίζεζ ζεθίδα. ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ παζβκζχδμοξ 

αοηήξ δζάεεζδξ ζοιαάθθεζ δ πνςιαηζηή ακηίεεζδ θεοημφ-ηυηηζκμο ηαηαδεζηκφμκηαξ ημ 

ζδιείμ θοβήξ πμο είκαζ ηαζ ημ «ζδιείμ εζηίαζδξ».1378 Σμ παναηείιεκμ μπηζηυ πενζαάθθμκ 

θεζημονβεί οπαζκζηηζηά ςξ ακμζηηή πνυζηθδζδ πενζδζάααζδξ ζημ εζςηεζιεκζηυ ζφιπακ. 

Ο θεοηυξ απνμζδζυνζζημξ πχνμξ θένεζ ελίζμο θεζημονβζηή ζδιαζία ζηδ ζοκμθζηή 

ζπεδίαζδ ημο αζαθίμο, ηαεχξ παναηζκεί ημοξ ακαβκχζηεξ κα θακηαζημφκ, υηζ πίζς απυ 

αοηυκ «οπάνπμοκ πμθφ εκδζαθένμκηα πνάβιαηα πνμξ ελέηαζδ».1379 Γονίγμκηαξ ζεθίδα δ 

κυνια ακαηνέπεηαζ, ακηζηνίγμκηαξ ιία ακαπάκηεπδ εζηυκα, αοηή ηδξ Οθίαζα κα αβάγεζ ηα 

νμφπα ιε ηα μπμία ιαξ ζοζηήεδηε απυ ημ ελχθοθθμ. ημ ζδιείμ αοηυ εκζζπφεηαζ δ 

εκηφπςζδ ηδξ δζα-ιεζζηήξ ακηαθθαβήξ απυ ημκ ηυζιμ ηςκ ηζκμφιεκςκ ζπεδίςκ, αθμφ 

παναπέιπεζ ζηδ δζπθή γςή ημο Κθανη Κεκ. Δπίζδξ, αζζεδημπμζείηαζ ιε ηνυπμ ειθακή δ 

ζπμοδαζυηδηα ηςκ μπηζηχκ ζημζπείςκ ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ ημο αζαθίμο.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ άιεζδ πανμοζίαζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ηαζ ιαγί ιε ηδ 

βκςζημπμίδζδ ημο μκυιαηυξ ηδξ, απμηαθφπημκηαζ ηαζ ιενζηέξ απυ ηζξ αλζμπνυζεηηεξ 

ζηακυηδηέξ ηδξ, πνμσδεάγμκηαξ έηζζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ ζδζαζηενυηδηά ηδξ. Σμ πζμφιμν 

εκημπίγεηαζ ζηδκ οπεναμθή ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ κα απμδχζεζ γςβναθζηά ημ 

ηαθέκημ ηδξ ιμοζζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ Οθίαζα. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ηδ δζυβηςζδ 
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ηςκ νεαθζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμζχπμο ηαζ ηςκ θοζζηχκ ακαθμβζχκ ημο 

ζηυιαημξ. Ο ακαβκχζηδξ-εεαηήξ πνμηεζιέκμο κα απμηςδζημπμζήζεζ ημ ηαθέκημ πμο 

επζζδιαίκεηαζ μπηζηά εα πνέπεζ κα ακηζζημζπήζεζ ηδ δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία 

επζδίδεηαζ δ Οθίαζα ιε ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ημο αζαθίμο πμο ειθακίγεηαζ κα 

ηναηά. Έηζζ, θμζπυκ, ημ ιζηνυ παζδί ηαθείηαζ κα πθδνμθμνδεεί βζα ημ θεηηζηυ 

πενζεπυιεκμ ημο ιζηνμ-ηεζιέκμο, ημ μπμίμ βνάθεζ, «ΑΡΗΔ ΓΗΑ ΑΡΥΑΡΗΟΤ». Μυθζξ 

απμημιίζεζ ηδκ πθδνμθμνία αοηή ακηζθαιαάκεηαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηδ ιμοζζηή έθεζδ 

ζηδκ υπενα. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, δ ζοκήπδζδ ημο ‗α‘, ημο ‗ν‘ ηαζ ημο ‗ζ‘ ιεηαηνέπεζ 

ημ ιήκοια ηδξ πνυηαζδξ ζε εφθδπημ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ.  

ηδ ζοκέπεζα, ιία κέα πθδνμθμνία ένπεηαζ κα δζαηανάλεζ ηδκ πμνεία κμδιαημδυηδζδξ 

πμο είπε δζαιμνθςεεί ιέπνζ ζηζβιήξ. Δκχ ανπζηά, ακαθένεηαζ, «Αοηή είκαζ δ Οθίαζα. Έπεζ 

πμθθά ηαθέκηα ηζ είκαζ ηαθή ζε πμθθά πνάβιαηα…»,1380 μ ακαβκχζηδξ ακαιέκεζ κα 

αημφζεζ ιζα ζεζνά απυ ακηίζημζπμο πενζεπμιέκμο δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζε ζδζαίηενεξ 

ζηακυηδηεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παζδζμφ. Χζηυζμ, δ κυνια ακαηνέπεηαζ υηακ μ αθδβδηήξ 

δζαηνίκεζ ςξ επζηναηέζηενμ ηςκ ηαθέκηςκ ηδξ ημ κα ελακηθεί «υθμοξ υζμζ είκαζ βφνς 

ηδξ».1381 Σμ ζημζπείμ αοηυ πνμηαθεί ηδκ επακακμδιαημδυηδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ 

πνυηαζδξ, εκχ δ θεζημονβία ηςκ απμζζςπδηζηχκ εοκμεί ηδκ οπμκυιεοζδ ημο κμήιαημξ 

ημο ηεζιέκμο. ηδ δζζέθζδδ εζημκμβνάθδζδ ακαπανίζηαηαζ ημ επακαθδπηζηυ ιμηίαμ ηδξ 

Οθίαζα, κα επζδίδεηαζ ζε ζςιαηζημ-ηζκαζζεδηζηέξ,1382 ηαηαζηεοαζηζηέξ, ιαβεζνζηέξ ηαζ 

βεκζηυηενα παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ. Σμ πζμφιμν ηδξ εζηυκαξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

οπεναμθή ηδξ ιε ζημπυ κα ζοκμρίζεζ ηδ δζάζηαζδ εκενβδηζηυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

παζδζμφ. Ο πενζμνζζιυξ ημο ηεζιέκμο ζηζξ δφμ εηαηένςεεκ βςκίεξ εθζζηά ηδκ πνμζμπή 

ζηδ δνάζδ ηδξ εζημκζγυιεκδξ δνςίδαξ. Χξ οπενζζπφμοζα ζδζυηδηα ηδξ αζπνυιαονδξ 

εζηυκαξ ακαδεζηκφεηαζ αοηή ηδξ βναιιήξ, δ μπμία δζαβνάθεζ ημ πενίβναιια ηςκ ζπεδίςκ 

ηδξ Οθίαζα ιε ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο απεζημκζγυιεκμο απμηεθέζιαημξ. Με ημκ ηνυπμ 
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αοηυ μ παναηηήναξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ηανημφκ, υιμζμ ιε αοηά ηςκ ηυιζηξ.1383 Δίκαζ 

πναβιαηζηά αλζμζδιείςημ ζε ιζα εζηυκα πμο ζηενείηαζ αάεμοξ, πχξ ηαημνεχκεζ μ 

δδιζμονβυξ κα εββνάρεζ ηζκδηζηή δναζηδνζυηδηα πανά ηδ ζηαηζηυηδηα ηςκ ιμνθχκ. 

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ αθεκυξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζηίαζδξ ηαζ ηδξ ζηάζδξ ημο ζχιαημξ  ηαζ 

αθεηένμο ιε ηζξ ιζηνέξ ηυηηζκεξ πζκεθζέξ παζπκζδζχκ-ακηζηεζιέκςκ, πμο δζεβείνμοκ ημκ 

αιθζαθδζηνμεζδή αδέκα, δίδμκηαξ εκενβδηζηή δζάζηαζδ ζηδ «ιδπακζηή αηαιρία ηςκ 

ιμνθχκ». ηακ δ ιδπακζηυηδηα πνμζηνμφεζ ζημ γςκηακυ, ηυηε μ παναηηήναξ βίκεηαζ 

αζηείμξ ηαζ «ημ βεθμίμ απυ ηδ ζηζά αβαίκεζ ζημ θςξ».1384 Ζ δζάηαλδ ηςκ θζβμφνςκ ηδξ 

Οθίαζα ζηδκ επζθάκεζα ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πνμζδίδεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ 

βεβμκυηςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηάζδ ηςκ εκκμμφιεκςκ εεαηχκ κα παναηδνμφκ ηζξ εζηυκεξ 

απυ ανζζηενά πνμξ ηα δελζά.1385 ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δζάεεζδξ αοηήξ ζοκεπζημονεί ηαζ δ 

εέζδ ημο ηεζιέκμο δζαβνάθμκηαξ ηδκ πμνεία αοηή ηαζ ηθείκμκηαξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηφηθμ 

δνάζδξ, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ ηάης δελζά «Μενζηέξ θμνέξ ελακηθεί αηυιδ ηαζ ημκ ίδζμ 

ηδξ ημκ εαοηυ».1386 Ζ αθήβδζδ ηδξ πανμφζαξ ζηδκήξ ζοκμρίγεζ ηδκ ακάβηδ ηςκ ιζηνχκ 

παζδζχκ βζα παζπκίδζ ηαζ ηδκ απυηηδζδ ηδξ αίζεδζδξ ημο ζχιαημξ ιέζς ηζκαζζεδηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ. 

Αημθμφεςξ, ιζα κέα έηπθδλδ δζαδέπεηαζ ηδκ αθήβδζδ, ιε ηδκ Οθίαζα κα οζμεεηεί 

πεζναιαηζγυιεκδ ιε ηδ εδθοηή ηδξ ηαοηυηδηα, ιία αηναία ηαζ ζηενευηοπδ εηδμπή ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο νυθμο ηςκ εκήθζηςκ βοκαζηχκ. Με ειθακή δζάεεζδ βκςνζιίαξ ιε ημ 

βοκαζηείμ θφθμ, ειθακίγεηαζ ιε ηαημφκζα, ηναβζυκ, θζμβηάηζ ζηα ―ιαθθζά‖ ηαζ 

ημζιήιαηα. Σα μπηζηά αοηά ζφιαμθα πμο πνμζδζμνίγμοκ ζημ βοκαζηείμ θφθμ, 

επεκδφμκηαζ ιε γςδνυ ηυηηζκμ πνχια, έθημκηαξ ηδκ πνμζμπή ιαξ ζε αοηά. Σμ πζμφιμν 

μθείθεηαζ αθεκυξ ζηδκ μπηζηή αιθζζφκδεζδ εηενυηθδηςκ πναβιάηςκ αθεηένμο ζημ 

ιζηνυ Ίακ, ημκ αδενθυ ηδξ Οθίαζα, μ μπμίμξ ακαπανάβεζ ηδ ζοιπενζθμνά αοηή. κηαξ 

ιζηνυηενμξ μ Ίακ οπμθείπεηαζ ηδξ θεπηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ αδενθήξ ημο ηαζ έηζζ δεκ 

ηαημνεχκεζ κα αάρεζ ηα πείθδ ημο εκηυξ ημο πενζβνάιιαημξ, εκυξ ζηυιαημξ πμο 

νεαθζζηζηά ζηενείηαζ πεζθζχκ, ζοκεπζθένμκηαξ πζμφιμν ζε πναβιαημθμβζηυ ηαζ ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ. Ζ ακαπαναβςβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ απυ ημκ Ίακ πνμζθαιαάκεηαζ 

αθεκυξ ςξ πανςδία ηδξ βοκαζηείαξ θζθανέζηεζαξ αθεηένμο ςξ γςβναθζηή δναζηδνζυηδηα 
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ηαζ υπζ ςξ εδθοπνεπήξ ζοιπενζθμνά ημο αβμνζμφ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, βεκκζμφκηαζ 

ενςηδιαηζηά ακαθμνζηά ιε ηδκ απμοζία ημο παηένα ηαζ ηδκ ακάβηδ πνμζεηαζνζζιμφ ημο 

αβμνζμφ ζημ βμκεσηυ πνυηοπμ ημο ζδίμο θφθμο. Ακη‘ αοημφ ηαοηίγεηαζ ιέζς 

παναηήνδζδξ ηαζ ιίιδζδξ ιε ηδ ιεβαθφηενή ημο αδενθή ηδκ μπμία ηαζ πνμθακχξ 

εαοιάγεζ. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ αοημακαθμνζηή θεζημονβία ημο 

μκυιαημξ ημο ιζηνμφ αβμνζμφ ημ μπμίμ είκαζ ίδζμ ιε ημο δδιζμονβμφ ημο αζαθίμο. Ο Ίακ 

Φάθημκεν ζημ θεζημονβζηυ παναηείιεκμ ηςκ αθζενχζεςκ οπμβναιιίγεζ οπανηηά 

πνυζςπα ιε ηα ζοβηεηνζιέκα μκυιαηα ηςκ παναηηήνςκ, βνάθμκηαξ «ηδκ πναβιαηζηή 

Οθίαζα, ζημκ Ίακ…». Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ ζοββναθέαξ παίγεζ ηυζμ ιε ηζξ ζοιαάζεζξ 

ηδξ αθήβδζδξ, δζαιμνθχκμκηαξ ιζα απμθαοζηζηή απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ιεηαλφ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, ςεχκηαξ, έηζζ, ημκ ακαβκχζηδ κα παίλεζ ηαζ μ ίδζμξ 

ηαζ κα πεζναιαηζζηεί ιε ηζξ ίδζεξ ηζξ δμιέξ ηδξ αθήβδζδξ. Ο εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ 

ακάβεηαζ απυ ζοκ-ακαβκχζηδξ ζε ζοιπαίηηδξ ηαζ ζοκ-ηαηαζηεοαζηήξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ. Έηζζ, θμζπυκ, επζηοβπάκεηαζ δ πνμαμθή ηςκ πθαζζίςκ ηδξ αθήβδζδξ, υπμο 

μ ζοββναθέαξ ηαζ εζημκμβνάθμξ ημο αζαθίμο ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα δφμ επζπέδςκ, ημο 

ελςηεζιεκζημφ, ςξ νεαθζζηζηυξ εηπνυζςπμξ ηςκ ακενχπςκ, ηαζ ημο εκδμηεζιεκζημφ, 

ηαεχξ ιεηέπεζ ηδξ αθήβδζδξ ςξ δεοηενεφμκ πνυζςπμ.     

Σμ πζμφιμν ηδξ επυιεκδξ ζηδκήξ εοιίγεζ παζδζηή θάνζα. φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, δ 

Οθίαζα ακαβηάγεηαζ κα δζαθφβεζ ζε «ζηθδνέξ» ιεευδμοξ ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα 

απαθθαβεί απυ ηδκ πανμοζία ημο αδεθθμφ ηδξ. οβηεηνζιέκα, δ Οθίαζα πνδζζιμπμζεί ιε 

θακηαζία ιία πανημζαημφθα ηδκ μπμία ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πανημημπηζηήξ ηδ ιεηαηνέπεζ 

ζε ‗ηέναξ‘. Ο Ίακ απεζημκίγεηαζ κα ηνέπεζ ιε ημ έκα ιένμξ ημο πνμζχπμο ημο κα έπεζ 

‗αβεζ‘ απυ ημ εζημκμβναθδιέκμ πθαίζζμ ηδξ ζηδκήξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία 

ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή υπμο πανςδμφκηαζ μζ ζοιαάζεζξ ηαζ ηα υνζα πμο δζέπμοκ ηδκ 

αθδβδιαηζηή δμιή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. ηδ ζηδκή αοηή επζζδιαίκεηαζ οπαζκζηηζηά δ 

έθεζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ζηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ. ηδ ζοκέπεζα απμηαθφπημκηαζ 

πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηδξ Οθίαζα. Σμ πανάθμβμ ηςκ πνάλεχκ 

ηδξ λαθκζάγεζ απνμζδυηδηα ηαζ βίκεηαζ αθμνιή βζα ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. φιθςκα ιε 

ημ ηείιεκμ, «Σμ πνςί, ιυθζξ λοπκήζεζ, θένκεζ ιέζα ημ βάημ… πθέκεζ ηα δυκηζα ηδξ, 

αμονηζίγεζ ηα αοηζά ηδξ…. ηαζ παίνκεζ πάθζ έλς ημ βάημ».1387 Πνυηεζηαζ βζα αζηείεξ 

πενζβναθέξ πνάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηάεε παζδζμφ, πνμζανιυγμκηάξ 

ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ γςήξ. Ζ έθθεζρδ 

                                                           
1387

 Φάθημκεν, Η., 2001, υ.π., ζ. 7.  
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αζηζαηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ βεβμκυηςκ ζοκζζηά ηδ θεζημονβία ηςκ απμζζςπδηζηχκ 

φπμπηδ βζα ηδκ πανάθεζρδ πθδνμθμνζχκ ιε ζημπυ ηδκ οπμκυιεοζδ ημο κμήιαημξ ημο 

ηεζιέκμο. ηδ ζοκέπεζα, ζαηζνίγεηαζ, ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, δ ακαπμθαζζζηζηυηδηα 

ηδξ Οθίαζα κα δζαθέλεζ νμφπα. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ ζοκίζηαηαζ ζηζξ επζθμβέξ υπζ 

ιυκμ ηςκ νμφπςκ αθθά ηαζ οπμδδιάηςκ ηαζ αλεζμοάν οζμεεηχκηαξ ηάεε θμνά ηαζ 

δζαθμνεηζηυ ζηοθ. Ηδζαίηενα ηςιζηή απμδεζηκφεηαζ δ πνμζπάεεζα ηδξ εζημκζγυιεκδξ 

δνςίδαξ κα θμνέζεζ απμηοβπάκμκηαξ αηυιδ ηαζ ηαθζυκ. ημ επακαθδπηζηυ ιμηίαμ 

απεζηυκζζδξ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ μ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

παναημθμοεήζεζ ηδ ιεηαιυνθςζδ ηδξ δνςίδαξ ηαζ ιάθζζηα απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ 

βςκίεξ, υπμο ιαγί ιε ηδκ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ δ ζδιεζμθμβία ηδξ βναιιήξ θένεζ ηαζ 

δζαθμνεηζηή θεζημονβία ζηδκ ηεθζηή ζφκεεζδ ημο μπηζημφ απμηεθέζιαημξ.  

ηδκ ελέθζλδ ημο παναιοεζμφ δ αθήβδζδ πνμζακαημθίγεηαζ θακενά πνμξ ζηζξ 

εζηαζηζηέξ ηέπκεξ. Ζ Οθίαζα ήηακ ηυζμ ηαθή ζημ κα θηζάπκεζ πφνβμοξ, πμο ηαηαζηεφαζε 

ημ Empire State Building.1388 Ζ αζπνυιαονδ εζημκμβνάθδζδ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 

ακαδεζηκφεζ ηδ βναθζζηζηή δζάζηαζδ ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ. Σμ ζηοθ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ παναπέιπεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή γςβναθζηή ακαπανάζηαζδ ημο 

βναιιζημφ ζπεδίμο.1389 φιθςκα ιε ηδ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ, αηνζαχξ απέκακηζ, ημ 

δδιμθζθέξ αλζμεέαημ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ ημπμεεηείηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πνμζμπήξ ιαξ. Σμ 

πθάκμ είκαζ ιαηνζκυ ιε ζημπυ κα ιπμνέζεζ μ εεαηήξ κα ζοθθάαεζ ηζξ βεςιεηνζηέξ 

δζαζηάζεζξ ημο υβημο ηαζ ημο φρμοξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηηδνίμο. ηδκ πνυζθδρδ ηςκ 

παναπάκς δεδμιέκςκ ζοιαάθθμοκ ηαζ μζ ακαπανζζηχιεκμζ ζοιιεηέπμκηεξ, Οθίαζα, Ίακ, 

ιαιά, θεζημονβχκηαξ ςξ μπηζηυ ιέζμ ζφβηνζζδξ ιεβεεχκ. Ζ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ 

εζηυκαξ πνμζθένεηαζ βζα ηδκ απμηςδζημπμίδζδ ιδκοιάηςκ ηεπκμηνμπίαξ, ζφιθςκα ιε 

ημ ζδιεζμθμβζηυ ζφζηδια ηςκ βναιιχκ, ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ηςκ ζπδιάηςκ. Σμ μπηζηυ 

ζφιαμθμ ημο μονακμλφζηδ πνμζθένεηαζ ςξ «μπηζηή ειπεζνία» βζα ηα παζδζά ηαζ 

θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζηδκ πμθζηζζιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηθδνμκμιζά άθθςκ 

εεκχκ. Κμκημθμβίξ, ζοκζζηά έκα ιέζμ ιφδζδξ ζημκ ζδζαίηενμ πμθζηζζιυ ηαζ ζηζξ ηέπκεξ. 

                                                           
1388

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.3). 3, ζ. 624. 
1389

 Ζ Evans βνάθεζ βζα ηδκ ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ δθζηίαξ δέηα, ζε εζημκμβναθδιέκα αζαθία 

πμο πενζέπμοκ ακαθμνέξ ζηδκ ηέπκδ. Ζ ίδζα ζδιεζχκεζ, ιεηαλφ άθθςκ, υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

ηεπκζηή εκενβμπμζεί ηδκ παναηδνδηζηυηδηα, ηαθθζενβεί ηδκ αζζεδηζηή πνυζθδρδ ηαζ απμηεθεί 

εκαθθαηηζηυ ιέζμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιφζδζδξ ζημκ ηυζιμ ηδξ ηέπκδξ. Evans, J., ―Reading Visual: 

Creative and Aesthetic Responses to Picturebooks and Fine Art‖, ζημ Evans, J., Talking Beyond 

the Page. Reading and Responding to Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζζ. 99-117.     
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Ακαθμνζηά ιε ηδκ Οθίαζα, ημ είδμξ ημο ηαθέκημο πμο οπμβναιιίγεηαζ εκ πνμηεζιέκς 

είκαζ ηδξ πςνμακηζθδπηζηήξ κμδιμζφκδξ. 1390   

Ζ επυιεκδ ζηδκή ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηή, δζυηζ υπςξ ιε ημοξ ακενχπμοξ πμο 

εκενβμπμζείηαζ δ ιεθακίκδ ιε ηδκ οπεναμθζηή έηεεζδ ζημκ ήθζμ πνμηαθχκηαξ 

πνςιαηζηέξ αθθαβέξ ζημ δένια, έηζζ ηαζ δ ακενςπυιμνθδ βμονμοκίηζα έπεζ βίκεζ νμγ. Σμ 

μπηζηυ απμηέθεζια πνμζζδζάγεζ πενζζζυηενμ ζηα νεαθζζηζηά παναηηδνζζηζηά ημο γχμο 

αοημφ ηαζ βζ‘ αοηυ ζοκζζηά ιζα ιμνθή μπηζηήξ οπενηακμημπμίδζδξ. Γεδμιέκμο υηζ δ 

απμοζία πνχιαημξ ηςκ παναηηήνςκ έπεζ δζαιμνθχζεζ ιία ηακμκζηυηδηα ζηδκ πμνεία ηδξ 

αθήβδζδξ, δ ελέθζλδ αοηή απμηεθεί ιζα απνμζδυηδηδ έηπθδλδ πμο λαθκζάγεζ εοπάνζζηα. 

Ζ ακαπανάζηαζδ ηδξ Οθίαζα πςνίξ ιαβζυ υπμο δζαβνάθεηαζ ημ ζπήια ημο, επζζφνεζ ηδκ 

πνμζμπή ζηδ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ πθαζηυηδηα ηαηαζηεοήξ 

ημο παναηηήνα. Γίκεηαζ θακενυ υηζ μ δδιζμονβυξ εηθνάγεζ ιε παζβκζχδδ 

ακαπαναζηαηζηά ιέζα ηδ δζάεεζδ κα παναηζκήζεζ ηδκ παναηδνδηζηυηδηα ηςκ 

εκκμμφιεκςκ εεαηχκ ιε ζημπυ κα παίλμοκ ηαζ κα πεζναιαηζζημφκ ιε ηα πνχιαηα, ηδκ 

έκηαζδ ηαζ ηδκ ημκζηυηδηα ηαζ παίγμκηαξ κα ακαηαθφρμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ιαεαίκμοκ ηαθφηενα. 

Ζ ιφδζδ ζημκ ηυζιμ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ, εηθνάγεηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ 

επυιεκςκ ζηδκχκ πμο αημθμοεμφκ. Ζ Οθίαζα ακηί βζα ημ ιεζδιενζακυ ‗οπκάημ‘, 

ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ ιδηέναξ, πεζναιαηίγεηαζ ιε ηζξ ιπαθεηζηέξ ηδξ δελζυηδηεξ. 

Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ εκαπυηεζηαζ ζηδ ιοζηζηυηδηα ιε ηδκ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα εκ αβκμία ηδξ ιδηέναξ. οβηεηνζιέκα, 

πνυηεζηαζ βζα πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, πνμζθένμκηαξ ηδκ αίζεδζδ ζημ παζδί υηζ δ Οθίαζα 

ηαηάθενε κα ελαπαηήζεζ ηδ ιαιά ηδξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ηεπκζηή πμο ιεηένπεηαζ 

δ εζημκμβνάθδζδ ιε ζημπυ κα απμδχζεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ιπαθεηζηήξ ηίκδζδξ, ζε ―slow 

motion‖. οβηεηνζιέκα, πενζέπεζ πενζζζυηενεξ αημθμοείεξ πθάκςκ ηδξ ίδζαξ δνάζδξ, ιε 

ηδκ ηεθεοηαία κα έπεζ πςνζζηεί ζε οπμζφκμθα. 

 Έκα πανάεονμ ζημκ ηυζιμ ηδξ γςβναθζηήξ ηέπκδξ1391 δζακμίβεηαζ ζηα ιάηζα ηςκ 

εκκμμφιεκςκ εεαηχκ ζηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ, πνμζθένμκηαξ ιζα πνμκμιζαηή ειπεζνία 

                                                           
1390

 Ζ «πςνμακηζθδπηζηή κμδιμζφκδ», ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ ημο πχνμο ηαζ ηδκ έθεζδ 

μνζζιέκςκ παζδζχκ κα θηζάπκμοκ ιζα κμδηή εζηυκα ηαζ κα ηζκμφκηαζ ζφιθςκα ιε αοηή. Αθμνά 

ηδκ ζδζαίηενδ ζηακυηδηα παζδζχκ κα ζπεδζάγμοκ αθθά ηαζ κα μζημδμιμφκ ιε οθζηά ηηήνζα ηαζ 

εκηοπςζζαηέξ ηαηαζηεοέξ. Σα παζδζά πμο ζδιεζχκμοκ ιία ηέημζα έθεζδ ηα δζαηνίκεζ δ ηάζδ κα 

ιαεαίκμοκ ηαθφηενα μπηζηά. Gardner, H., Πςξ ημ Παζδί Ακηζθαιαάκεηαζ ημκ Κυζιμ, 

Βενβζμπμφθμο, Α., (Μηθ.), Αεήκα: Αηναπυξ, 2006, ζζ. 13-16.  
1391

 Ο Bell ακαθένεηαζ ζηδ κεμηενζηή ηεπκζηή έκηαλδξ ένβςκ ηέπκδξ ζε εζημκμβναθδιέκα αζαθία 

βζα παζδζά ηαζ πνμηείκεζ επηά ηνυπμοξ, πνμξ αλζμπμίδζή ημοξ απυ ημκ εκήθζηα (βμκζμφ ή 
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ελάζηδζδξ ημο «μπηζημφ βναιαηζζιμφ»1392 ιέζς ηδξ βκςνζιίαξ ιε δδιμθζθείξ πίκαηεξ 

ζπμοδαίςκ γςβνάθςκ. Ζ ηεπκζηή αοηή απμηεθεί είδμξ πμθοηνμπζηυηδηαξ, δ μπμία 

ακαδεζηκφεζ ηδκ απμννμθδηζηυηδηα ηαζ ηδκ εοεθζλία ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ 

αζαθίμο, κα δέπεηαζ ηαζ κα αθμιμζχκεζ ζημζπεία απυ πμζηίθεξ πμθζηζζιζηέξ πενζμπέξ. Ζ 

απμηςδζημπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηδκ μκμιαζία ηαζ ημοξ δδιζμονβμφξ ηςκ 

ένβςκ αοηχκ, πναβιαηχκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ δζαδναζηζηυηδηαξ 

(interactivity), ηδξ ζοκδεζζιυηδηαξ (connectivity) ηαζ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ (access).1393 Ο 

εηάζημηε πίκαηαξ θεζημονβεί ςξ εκενβή πενζμπή πμο παναπέιπεζ ημκ εκκμμφιεκμ 

ακαβκχζηδ κα παθζκδνμιήζεζ ζηα εζχθοθθα ημο αζαθίμο, πνμηεζιέκμο κα 

απμηςδζημπμζήζεζ ημ επζημζκςκζαηυ ζφζηδια πθδνμθμνζχκ, πμο εββνάθεηαζ ειπνυξ ημο, 

εκηυξ ημο πίκαηα γςβναθζηήξ.1394  

Ζ παζβκζχδδξ αοηή θεζημονβία παναπέιπεζ ζε παζπκίδζ1395  ηνοιιέκμο εδζαονμφ ή ζε 

εκαθθαηηζηή ιμνθή πάγθ. Καζ ζημοξ δφμ πίκαηεξ πμο απεζημκίγμκηαζ εκηυξ ημο αζαθίμο, 

παναηίεεκηαζ απμζπάζιαηα απυ ηα ένβα ηςκ Edgar Degas, ―Ballet Rehearsal on the 

Set‖1396 ηαζ Pollock Jackson, ―Autumn Rhythm‖.1397 ε έκα παζπκίδζ ακάιεζα ζημ 

ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα εκημπίζεζ ηαζ κα ηαοηίζεζ ηζξ 

παναπάκς θεπημιένεζεξ ηςκ ένβςκ ιε ημ εκζαίμ ζφκμθμ. Ο Φάθημκεν πνμηεζιέκμο κα 

εββνάρεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ βνάθεζ, «Σζξ ανμπενέξ διένεξ ηδξ ανέζεζ κα 

πδβαίκεζ ζημ ιμοζείμ. Πδβαίκεζ ηαηεοεείακ ζημκ αβαπδιέκμ ηδξ πίκαηα. Σμκ παναηδνεί 

αθμζζςιέκδ βζα πμθφ χνα. Σζ κα ζηέθηεηαζ άναβε;».1398 Ζ επυιεκδ ζεθίδα απεζημκίγεζ ηδκ 

Οθίαζα κα έπεζ εζζέθεεζ εκηυξ ημο πίκαηα ηαζ κα θακηάγεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ ζηδ εέζδ ηδξ 

                                                                                                                                                                             
εηπαζδεοηζημφ), εκεαννφκμκηαξ ημ παζδί κα ιζθήζεζ, κα εηθναζηεί ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιε 

αθμνιή ηα ένβα αοηά. Bell, D., ―Seven Ways to Talk about Art: One Conversation and Seven 

Questions for Talking about in Early Childhood Setting‖, International Journal of Education 

Through Art, vol. 7 (1), 2011, ζζ. 41-54.     
1392

 O'Nei, K., ―Reading Pictures: Developing Visual Literacy for Greater Comprehension‖, The 

Reading Teacher, Vol. 65 (3), 2011, ζζ. 214–223.  
1393

 Φχηζαθδ, Δ., «Σμ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ ζημ φβπνμκμ Φδθζαηυ Πενζαάθθμκ», 

Κείιεκα, η. 10, 2010, ζζ. 1-14. http://keimena.ece.uth.gr/.  
1394

 Ζ Beckett οπμζηδνίγεζ υηζ μ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζε πναβιαηζημφξ πίκαηεξ γςβναθζηήξ 

ζοκζζηά ιζα ιμνθή παζβκζχδμοξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ εζημκμβνάθςκ ιε ημ 

παζδζηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ιε ζημπυ κα παναηζκήζμοκ ηδκ πενζένβεζά ημοξ ηαζ κα ιάεμοκ ιε 

έκακ ηνυπμ πμο επζημζκςκεί ηάηζ απυ ηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ, ημ παζπκίδζ θακηαζίαξ-

πναβιαηζηυηδηαξ. Beckett, S., ―Parodic Play with Paintings in Picture Books‖, Children‟s 

Literature, vol. 29, 2001, ζ. 175.  
1395

 Kanatsouli, M., ―Games Inside Books for Young Children‖, Bookbird, vol. 50 (4), 2012, ζζ. 

33-40. 
1396

 Βθ. Πανάνηδια, Δίη (7.1.3). 4, ζ. 624. 
1397

 Βθ. Πανάνηδια, Δίη (7.1.3). 5, ζ. 624. 
1398

 Φάθημκεν, Η., 2001, υ.π., ζζ. 26-27. 

http://keimena.ece.uth.gr/


420 

 

ιπαθανίκαξ,1399 ημο Edgar Degas. Έπμκηαξ επζζδιάκεζ μ ζοββναθέαξ υηζ ημ ένβμ αοηυ 

είκαζ ημ «αβαπδιέκμ» ηδξ Οθίαζα ηαζ εκ ζοκεπεία ιεηαβνάθμκηαξ ηαζ πνμζανιυγμκηαξ 

ημκ πίκαηα ζηα ιέηνα ηδξ θακηαζίαξ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ, μ ακαβκχζηδξ δζδάζηεηαζ, 

πςξ ιζα ζπμοδαία υρδ ηδξ ηέπκδξ είκαζ δ θακηαζηζηή-αζζεδηδνζαηή ακηαπυηνζζδ πμο 

πνμηαθεί ζημ εεαηή. Ο Falconer οζμεεηχκηαξ ηαζ δζαζηεοάγμκηαξ ηδ θεπημιένεζα ημο 

Degas, ζηδ θακηαζηζηή πνυζθδρδ ηδξ Οθίαζα ακαδεζηκφεζ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ βναιιήξ, 

ημο πνχιαημξ ηαζ ημο ηυκμο, ζημζπεία ηεπκμηνμπίαξ πμο δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδ γςβναθζηή ημο Degas. Δηείκμξ πνδζζιμπμζεί ζηδ γςβναθζηή ημο απαθά πνχιαηα, 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο θςηυξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ ζηίαζδξ ιε ζημπυ κα απμδχζεζ ζημ 

ένβμ ημο έκα ηυκμ ιεθαβπμθίαξ. Ο Falconer, ιζιείηαζ ηδκ ηεπκζηή αοηή πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηδ ζφιααζδ ηδξ βναιιήξ ηαζ ηδξ ζηίαζδξ ζηδκ απυδμζδ ηδξ Οθίαζα ζηδ εέζδ ηδξ 

ιπαθανίκαξ ημο Degas.1400 Ακηζζημίπςξ, βζα ημ ένβμ ημο Pollock, μ ζοββναθέαξ παναηζκεί 

ημκ ακαβκχζηδ βνάθμκηαξ, «Τπάνπεζ, υιςξ, ηζ έκαξ πίκαηαξ πμο δεκ ηδξ πάεζ. Πχξ κα 

θακηαζηεί ημκ εαοηυ ηδξ ζ‟ αοηυκ; «Αοηυ ιπμνχ κα ημ γςβναθίζς ζε πέκηε θεπηά», θέεζ 

ζηδ ιαιά ηδξ».1401 ηδκ επυιεκδ ζεθίδα, απεζημκίγεηαζ δ Οθίαζα κα πνμζπαεεί κα 

μζηεζμπμζδεεί ηδκ αθδνδιέκδ ηεπκζηή ημο Pollock. Ζ ζηδκή αοηή ηαείζηαηαζ 

πζμοιμνζζηζηή βζα ημ κεανυ ακαβκχζηδ, δζυηζ εκέπεζ ημ θανζζηυ ζημζπείμ ηδξ ζηακηαθζάξ, 

ηαεχξ δ Οθίαζα πνδζζιμπμζεί ςξ ηαιαά ημκ ημίπμ ημο δςιαηίμο ημοξ. Δπίζδξ, ηα 

πνχιαηα ιαφνμ ηαζ ηυηηζκμ, πανμοζία θεοημφ θυκημο ζοκζζημφκ ιζα ιμνθή 

οπενηακμκζημπμίδζδξ, δεδμιέκμο υηζ δ ηεπκμηνμπία ημο πίκαηα έπεζ πνμζανιμζηεί ζημοξ 

ηχδζηεξ ηαζ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ γςήξ ημο παναιοεζμφ, δζαιμνθμφιεκςκ ηαηά 

ηζξ ίδζεξ ζοιαάζεζξ. 
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 Ζ Miskec οπμζηδνίγεζ υηζ, μζ ιπαθανίκεξ πνζβηίπζζζεξ ηςκ παναιοεζχκ, ζηζαβναθμφκ ημ 

πμνηναίημ ηδξ ζδακζηήξ εδθοηυηδηαξ δ μπμία ηείκεζ κα ακαπανάβεηαζ, δζαιμνθχκμκηαξ ―princess 

maniac‖ ακαβκχζηνζεξ. (ιε δζηή ιαξ ιεηάθναζδ) «Αηυια ηαζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ εεςνίαξ ημο 

πμνμφ, ημ ιπαθέημ ζοκεπίγεζ κα βίκεηαζ ακηζθδπηυ ςξ ιζα εδθοηή ηέπκδ, εζδζηά υηακ ζοζπεηίγεηαζ ιε 

ηδ ιμοζζηή, ηδ γςβναθζηή ή πμίδζδ. Ζ ηονίανπδ εζηυκα ημο πμνεοηή ιπαθέημο είκαζ "εφεναοζηδ, 

αζεένζα, πανεεκζηή, ηαζ οπμηαηηζηή». Σα εδθοηά ζφιαμθα ημο ιπαθέημο, πμοέκη, ημνιάηζ, 

θμφζηα, ηαθζυκ, ζοκζζημφκ ακαβκςνίζζια πμθζηζζιζηά ζφιαμθα απυ ηα παζδζά ηαζ 

πνμζθαιαάκμκηαζ εζδζηυηενα, απυ ημ ημνζηζίζηζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ςξ ζημζπεία ζδακζηήξ 

εδθοηυηδηαξ. ημ άνενμ ηδξ ελεηάγεζ ηζξ θμβμηεπκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ Οθίαζα, ςξ Fairy 

Princesses (2012), πμο είκαζ ηαζ μ ηίηθμξ εκυξ εη ηδξ ζεζνάξ αζαθίςκ ημο Ian Falconer πμο 

αημθμφεδζακ ιεηά ηδκ επζηοπία ημο πνχημο. Miskec, J., ―Pedi-Files: Reading the Foot in 

Contemporary Illustrated Children‘s Literature‖, Children‟s Literature, vol. 42, 2014, ζζ. 224-

245. 
1400

 Genevieve, V., ―Degas and Seurat and Magritte! Oh My! Classical Art in Picturebooks‖, 

The Looking Glass : New Perspectives on Children's Literature, vol 10 (3), 2006.  
1401

 Φάθημκεν, Η., 2001, υ.π., ζ. 29. 
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Ζ αθήβδζδ ηεθεζχκεζ ιε πμθφ ηνοθενυ ηνυπμ, ιε ηδκ Οθίαζα ιέζα ζηδκ αβηαθζά ηδξ 

ιαιάξ ηδξ κα δζααάγμοκ παναιφεζα. Απυ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ 

ηείιεκμ είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε υηζ ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο αθμνά ζηδ γςή 

ηδξ Κάθθαξ. Σμ ηεθεοηαίμ εζχθοθθμ ζοκζζηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθδβμφιεκδξ ζζημνίαξ, πμο 

δζαηυπδηε ζημ ανπζηυ εζχθοθθμ ιε ηδκ Οθίαζα κα λεκηφκεηαζ.1402 Δδχ, παναηδνμφιε ηδκ 

δνςίδα ζηδκ πνςηυβμκδ θφζδ ηδξ κα πμνεφεζ, ζφιθςκα ιε ημ ζοζπεηζγυιεκμ μπηζηυ 

ζφιαμθμ ημο ναδζμθχκμο.   

 

    

7.1.4 Saux, Al., Ο Μπακπάο δελ Θέιεη, (2001)  

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ημο Alain Le Saux, Ο Μπαιπάξ δεκ Θέθεζ1403 

οπμβναιιίγμκηαζ ιε ηαοζηζηυ πζμφιμν πεκήκηα πέκηε απαβμνεφζεζξ ημο βμκεσημφ 

πνμηφπμο ημο παηένα. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ βνάθηδηε ηαζ δδιμζζεφεδηε ζηδ Γαθθία ζηζξ ανπέξ ημο 1991 ηαζ 

ιεηαθνάζηδηε ζηα εθθδκζηά ιία δεηαεηία ανβυηενα. Ο ακδνζζιυξ ηαζ ηαηά αάζδ δ 

βμκεσηή ελμοζία ημο παηένα πμο πανςδείηαζ, είκαζ ανηεηά ημθιδνή ηαζ πζεακυκ βζα 

μνζζιέκμοξ βμκείξ πνμηθδηζηή ηαζ άζεικδ. Κάεε ηακυκαξ ηδξ «αοεεκηίαξ» ημο ακδνζημφ 

πνμηφπμο ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα μθμζέθζδδ εζημκμβνάθδζδ, δ μπμία απεζημκίγεζ ηδκ 

παναααηζηή ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ απμδεηηχκ ηςκ εκενβεζχκ 

ημο, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ πνάλεχκ ημο ζημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ. Οζ εζηυκεξ 

αοηέξ είκαζ ζμονεαθζζηζηέξ ηαζ ηάεε άθθμ πανά ςναζμπμζμφκ, απεκακηίαξ ζαηζνίγμοκ 

αζηχκηαξ αοζηδνή ηνζηζηή ελίζμο ζε εκήθζηεξ ηαζ παζδζά. 

Απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο 

επζζδιαίκεηαζ ημ ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ πνυηεζηαζ βζα ηδ 

δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ιεηαλφ παηένα ηαζ βζμφ. φιθςκα ιε ημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ ημο 

ηζηθζημφ ιζηνμ-ηεζιέκμο επζζδιαίκεηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ απαβυνεοζδξ απυ ημ δδθςηζηυ 

άνκδζδξ «δεκ», πνμσδεάγμκηαξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ, πμο αθμνά ζε ηακυκεξ, 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηςκ εκκμμφιεκςκ ακαβκςζηχκ. ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ απεζημκίγεηαζ μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ επζθμβέξ απυδμζδξ 

ηδξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ επζηνέπεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ 

                                                           
1402

 Βθ. Πανάνηδια, Δίη (7.1.3). 6, ζ. 624. 
1403

 Saux, Al., (Κείι. & Δζη.), Ο Μπαιπάξ δεκ Θέθεζ, (Papa ne Veut pas), Αεήκα: Άβνα, 2001, 

(Paris: Rivages, 1991).   
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απμηθίκεζ απυ ηα ζοιααηζηά ηαζ ζοκήεδ πνυηοπα βζα ηδκ παζδζηή ημο δθζηία.1404 

Δκηφπςζδ πνμηαθμφκ ηα απηέκζζηα ιαθθζά, δ οπεναμθζηά ιεβάθδ ιφηδ ηαζ ηα βμονθςηά 

ιάηζα. Σμ ηεθάθζ ημο είκαζ ιεβαθφηενμ ακαθμβζηά ηδξ ζςιαημδμιήξ ημο ηαζ δ ιδ 

θεηηζηή επζημζκςκία ημο ζχιαημξ, ιε ηα πένζα ζηζξ ηζέπεξ απμδεζηκφεζ άκεζδ. Ζ βςκία 

θήρδξ ηδξ ζηδκήξ είκαζ απυ ημκηά ηαζ ζημ επίπεδμ ημο ιαηζμφ επζηνέπμκηαξ ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ κα παναημθμοεήζμοιε ιε ηάεε θεπημιένεζα ημκ απεζημκζγυιεκμ παναηηήνα. Έηζζ, 

θμζπυκ είιαζηε ζε εέζδ κα δζαηνίκμοιε ηα πενζηηά ηζθά ημο παζδζμφ, ηαεχξ απεζημκίγεηαζ 

ιε ημζθζά, επζηνέπμκηαξ κα εζηάζμοιε ηδκ «παζδζηή ζδζυηδηα ηδξ θαζιανβίαξ».1405 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενυ υηζ μ δδιζμονβυξ ημο αζαθίμο επζδζχηεζ κα 

επζζηήζεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ ιέζς ηδξ βεθμζμβναθζηήξ δζυβηςζδξ ηςκ 

θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα.  

Ζ εζηίαζδ ηδξ αθήβδζδξ είκαζ ζηαεενά ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο ηεζιέκμο εζςηενζηή ηαζ 

παναπέιπεζ ζε εζςηενζηυ ιμκυθμβμ ή ζε ελμιμθυβδζδ πνάλεςκ ηαζ ειπεζνζχκ ημο 

παζδζμφ πμο ζοκμρίγμκηαζ ζε ιμνθή ηακυκςκ. Σα αθδβμφιεκα βεβμκυηα ιεηαθένμκηαζ 

απυ ηδκ μπηζηή βςκία ημο παζδζμφ-αθδβδηή, ςεχκηαξ έηζζ ημοξ εκκμμφιεκμοξ 

ακαβκχζηεξ κα ηαοηζζημφκ ιαγί ημο. Ζ πακημβκςζηζηή εζημκζζηζηή αθήβδζδ, πνμζθένεζ 

ιία ηεθείςξ δζαθμνεηζηή μπηζηή εέαζδξ ηςκ αθδβμφιεκςκ βεβμκυηςκ ημο ηεζιέκμο, «ιε 

ημκ εζηζαζηή, ςξ ιαηζά» κα ακηζζημζπεί ζε έκακ ελςηενζηυ ακηζηεζιεκζηυ παναηδνδηή, 

πμο αζηεί ηνζηζηή ζηα θεβυιεκα ημο ηεζιέκμο αάθθμκηαξ έηζζ ηδκ αλζμπζζηία ημο.1406 Ζ 

εζημκζζηζηή αθήβδζδ οζμεεηεί, θμζπυκ, ιζα πζμ εκήθζηδ ιαηζά επζηνέπμκηαξ ζημκ 

εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ/εεαηή κα έπεζ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ ηαζ πνάλεζξ ημο 

ιοεμπθαζηζημφ παναηηήνα πμο απμζζςπχκηαζ, ςναζμπμζμφκηαζ ή δζαζηνεαθχκμκηαζ απυ 

ηδ θςκή ημο παζδζμφ-αθδβδηή ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ 

ζπέζδ θυβμο- εζηυκαξ είκαζ εζνςκζηή δδιζμονβχκηαξ ιία απυζηαζδ ακάιεζα ζε αοηά πμο 

θέβμκηαζ ηαζ εζημκμβναθμφκηαζ. Ζ εζνςκζηή αοηή ζπέζδ βίκεηαζ ημ ιέζμ ιε ημ μπμίμ ημ 

πανυκ ιζηνμαθήβδια, ηνζηζηάνεζ ηεκηνζηά ζδεμθμβήιαηα πμο αθμνμφκ ζημκ ηνυπμ 

δζαπαζδαβχβδζδξ, ζημκ ηνυπμ δζάποζδξ πθδνμθμνζχκ απυ ημοξ εκήθζηεξ ζηα παζδζά ηαζ 

                                                           
1404

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.4). 1, ζ. 624. 
1405

 Ζ Γαανζδθίδμο ακαθένεζ υηζ ζε παθαζυηενεξ αθδβήζεζξ δεζημδζδαηηζημφ πενζεπμιέκμο,  «δ 

θαζιανβία, δ ακοπαημή ηαζ δ ηειπεθζά –μζ μπμίεξ ςζηυζμ είκαζ ζδζυηδηεξ πμο είπακ ηαζ έπμοκ πάκηα 

ηα παζδζά- απμηοπχκμκηακ ςξ ελαζνεηζηήξ αανφηδηαξ εθαηηχιαηα. Γζα ηα εθαηηχιαηά ημοξ αοηά, 

[…] ηζιςνμφκηακ ζηθδνά ηαζ έθηακακ αηυιδ ηαζ ζημ εάκαημ». Μεηαλφ άθθςκ ακαθένεηαζ ζημ 

πανάδεζβια αζαθίμο ιε ηίηθμ Πεηνμηζμοθμφθδξ, «ημ υκμια εκυξ αβμνζμφ ιε απηέκζζηα ιαθθζά ηαζ 

ιαηνζά κφπζα». «Μζα μθυηθδνδ πανέα απυ «ηαηά» παζδζά, άηαηηα, ακοπάημοα ηαζ άηοπα», 

θζθμλεκμφκηαζ ζημ αζαθίμ οπυ ημκ ηίηθμ Πεηνμηζμοθμφθδξ. Γαανζδθίδμο, ., Σμ Γφζημθμ 

Δπάββεθια ημο Κθαζζζημφ Ήνςα, Θεξ/κίηδ: University Studio Press, 2008, ζ. 101, οπυζ. 191.       
1406

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζζ. 167, 171. 



423 

 

βεκζηυηενα ζπμθζάγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ παζδζηυηδηαξ. Δζδμθμβζηά, δ αθήβδζδ ζηδνίγεηαζ ζε 

δφμ είδδ ζοιαάζεςκ: ζημ ιαβζηυ ηυζιμ ηδξ παζδζηήξ μκεζνμπυθδζδξ πμο δζέπεζ ημ θυβμ 

ημο ηεζιέκμο ηαζ ζημ νεαθζζηζηυ ηυζιμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ πμο παναηηδνίγεζ ημ θυβμ ηδξ 

εζηυκαξ.1407 Ζ ακηίζηζλδ ηςκ μπηζηχκ1408 πηίγεζ ημ ζοκμθζηυ κυδια ημο ηεζιέκμο 

παθζκδνμιχκηαξ ζοκεπχξ ακάιεζα ζημ πναβιαηζηυ ηαζ ζημ θακηαζηζηυ, ζημκ εκήθζηα 

ηαζ ζημ παζδί, ζηζξ θέλεζξ ηαζ ζηδκ εζηυκα. ηδ θεζημονβία ηςκ παναπάκς αθδβδιαηζηχκ 

ηνυπςκ ζοιαάθθεζ ηαζ δ ζοκμθζηή ζπεδίαζδ ημο αζαθίμο, πςνίγμκηαξ μπηζηά ζε δζαηνζηά 

ιένδ ηα θυβζα ημο ηεζιέκμο ανζζηενά ιε ηυηηζκδ βναιιαημζεζνά πανμοζία θεοημφ 

θυκημο ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ δελζά, πςνίξ πθαίζζα ηαθφπημκηαξ υθδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ 

ζεθίδαξ. Έηζζ, θμζπυκ, ηαηαζηεοάγμκηαζ δφμ δζαθμνεηζημί ηυζιμζ/υρεζξ, πμο 

ακηζδζαζηέθθμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, υπμο δ παναηείιεκδ ζφιααζδ ηδξ βναιιήξ πμο εκχκεζ 

ηα βθςζζζηά απυ ηα μπηζηά ιένδ ηδξ αθήβδζδξ, θεζημονβεί ςξ ζοκμνζαηή πενζμπή, «ςξ 

ροπμθμβζηυ ζφκμνμ» ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ.1409 Ζ 

ζπέζδ αζοιθςκίαξ πμο ηηίγεηαζ ιεηαλφ ηςκ ηνμπζημηήηςκ επζηνέπεζ ηδκ ειπθμηή ημο 

ακαβκχζηδ-εεαηή ζε νυθμ δζαιεζμθααδηζηυ ηαζ δζεηπεναζςηζηυ ιεηαλφ ηδξ ανζζηενήξ 

ηαζ ηδξ δελζάξ ζεθίδαξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεοάζεζ ηα δζηά ημο κμήιαηα ηαζ κα 

μδδβδεεί ζηα δζηά ημο ζοιπενάζιαηα.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηάεε θμνά πμο ημ παζδί-αθδβδηήξ ακαθένεζ ηαζ ιία απαβυνεοζδ 

ημο παηένα, μ εκκμμφιεκμξ εεαηήξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ηαζ ιε 

ιζα επζπθέμκ πθδνμθμνία πμο πνμηαθεί ηδκ επακαλζμθυβδζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Οζ 

απαβμνεφζεζξ ημο παηένα, ιεηαθνάγμκηαζ ζε ηακυκεξ «ηαθήξ» ηαζ «ηαηήξ» 

ζοιπενζθμνάξ ηαζ αθμνμφκ ιεηαλφ άθθςκ, ζε ημζκςκζημφξ ηακυκεξ ηοπζηήξ εοβέκεζαξ 

ηαζ εοπνεπζζιμφ. Γζα πανάδεζβια, «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κ‟ αημφς ιμοζζηή υηακ ιμο 

ιζθάεζ/ κα θηφκς ηα ημοημφηζζα απυ ηα ηενάζζα ιμο υπμο κα‟ καζ/ κα λφκς ημ ηεθάθζ ιμο 

ιε ημ πζνμφκζ ιμο, κα πεηάς ιπαθάηζα απυ ρίπα ρςιζμφ/ κα ζεναίνμιαζ πενκχκηαξ ημ πένζ 

ιμο ιπνμζηά απυ ηδ βεζηυκζζζά ιμο/ κα ιζθάς ιε ημ ζηυια ιμο βειάημ/ κα δείπκς ηδκ 

                                                           
1407

 Βθ. ζπεηζηά ακηίζημζπμ πανάδεζβια απυ ηδκ ακάθοζδ ημο παναιοεζμφ, Πάηο, ηνχζε ημ 

Κνεαάηζ (Κθςηίκη Μπενκυξ, 1998), ημο Μδηνμθάκδξ, Γ., «―Πχξ κα Κνοθηείξ απ‘ ηα Παζδζά; 

Έηζζ ηζ αθθζχξ ηα Ξένμοκ υθα‖: Κχδζηεξ Τπαημήξ ηαζ Αιθζζαήηδζδξ ζημ Παζδζηυ Βζαθίμ», ζημ 

Παπακηςκάηδξ, Γ., Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., (Δπζι.), Δλμοζία ηαζ Γφκαιδ ζηδκ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία, Αεήκα: Παηάηδξ, 2010, ζζ. 83-85.    
1408

 ―perspectival counterpoint‖ Nikolajeva, M., Scott, C., ―The Dynamics of Picturebook 

Communication‖, Children‟s Literature in Education, vol. 31 (4), 2000, ζ. 226. Σδκ απυδμζδ ημο 

υνμο ζηα εθθδκζηά πήνα απυ ηδ Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 190.  
1409

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 329.  
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απμβμήηεοζή ιμο υηακ έκα δχνμ δεκ ιμο ανέζεζ/….».1410 Απυ ηα παναπάκς ακαδφεηαζ 

πζμφιμν, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα αηαλίεξ ηαζ ζηακηαθζέξ πμο ανηεηά παζδζά εα 

ακαβκςνίζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ζε αοηέξ. Δπίζδξ, ακαθένμκηαζ ηακυκεξ ηαεανζυηδηαξ ηαζ 

οβζεζκήξ. Γζα πανάδεζβια, «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα λεθοθθίγς ηα αζαθία ημο υηακ ζηάγεζ δ 

ιφηδ ιμο/ κα ζημοπίγς ηα πένζα ιμο ζημ ηναπεγμιάκηδθμ/ κα αβάγς ηδ ιφλα ιμο ιε ηζξ 

ημονηίκεξ/ κα βοαθίγς ηα παπμφηζζα ιμο ιε ηζξ ημοαένηεξ/ κ‟ αθήκς ημ ζζνυπζ ηδξ ηάνηαξ 

ιμο κα ζηάγεζ/ κα ζημοπίγς ηα πυδζα ιμο ζηδ ιμηέηα ηαζ ηα πένζα ιμο ζημκ ημίπμ/ κα ιε 

αθέπεζ απηέκζζημ/κα πεηάς ηδκ ηζίπθα ιμο υπμο κά‟ καζ…». Σμ πζμφιμν ανίζηεηαζ ηαηά 

αάζδ ζηδκ οπεναμθή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, απυ ημκ ηνυπμ απυδμζδξ ηαζ μπηζηήξ 

ζοβηεηνζιεκμπμίδζδξ ηςκ παναπάκς απαβμνεφζεςκ.  

Γεδμιέκμο υηζ μζ ακαβκχζηεξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ πμο οπμβναιιίγεζ ημ 

ιζηνμαθήβδια αοηυ, δζαηαηέπμκηαζ απυ ημ άβπμξ ηδξ πίεζδξ πνμηεζιέκμο κα θακμφκ 

ζοκεπείξ ζηα ηακμκζζηζηά πνυηοπα ηςκ εκδθίηςκ, ημ βέθζμ πμο ακαδφεηαζ απυ ηζξ 

παναπάκς ιμνθέξ πζμφιμν θεζημονβεί θοηνςηζηά.1411 Σμ άβπμξ ηδξ ηαηαπζεζιέκδξ 

επζεεηζηυηδηαξ, υηακ ανίζηεζ ενέεζζια ακηίζημζπμο πενζεπμιέκμο θεζημονβεί 

πζμοιμνζζηζηά βζα ημ παζδί, ςξ ιέζμ απμθυνηζζδξ. Γζα πανάδεζβια, «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ 

κα θηφκς απυ ημ πανάεονμ/ κα ηάκς βηνζιάηζεξ πίζς απυ ηδκ πθάηδ ηςκ ιεβάθςκ/ κα 

ηάκς πεζνμκμιίεξ ζημοξ επζαάηεξ ηςκ άθθςκ αοημηζκήηςκ/ κα πανάγς ηα ανπζηά ιμο πάκς 

ζηα αοημηίκδηα/κα βνάθς ζημοξ ημίπμοξ/κα δζαζηεδάγς ζηάγμκηαξ ηα θάζηζπα ηςκ 

αοημηζκήηςκ/ κα πενπαηάς πάκς ζηα πυδζα ημο/ κα ημκ πηοπάς/κα ημκ 

δαβηχκς.1412Ονζζιέκεξ ιμνθέξ επζεεηζηυηδηαξ απυ ηζξ παναπάκς πμο μιαδμπμζήζαιε 

θαίκμκηαζ αηναίεξ ηαζ οπεναμθζηέξ ιε ζημπυ κα ακαζφνμοκ ηαηαπζεζιέκα ζοκαζζεήιαηα 

πνμξ επίθοζδ. Χζηυζμ, ακ ηαζ ηαοζηζηυ ημ πζμφιμν πμο πνμηφπηεζ, μπηζημπμζεί ιε 

βεθμζμβναθζηυ ηνυπμ ηδκ αζοκείδδηα επενζηή ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ πνμξ ημοξ 

εκήθζηεξ, ιε ζημπυ κα ηδ δζαηςιςδήζεζ ηαζ κα ηδκ απμδοκαιχζεζ. ηζξ πενζπηχζεζξ 

αοηέξ ημ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, υπμο μ βμκζυξ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ 

ζάηζναξ ή ηαζ βεθμζμπμίδζδξ, ηαεχξ είκαζ μ ααζζηυξ  απμδέηηδξ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ 

παναααηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο βζμφ ημο. Οζ πνάλεζξ επζεεηζηυηδηαξ ιε εφια ημκ παηένα, 

θένμοκ ηθζιαηςηή ελέθζλδ ακαθμνζηά ιε ηδ ζεζνά πμο πανμοζζάγμκηαζ: πζμφιμν 

                                                           
1410

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ, απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. ημ ελήξ, Saux, Al., 2001, υ.π., ζ. 1. 
1411

 φιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ ηδξ Θεςνίαξ Ακςηενυηδηαξ/Δπζεεηζηυηδηαξ βζα ημ πζμφιμν, αθ. 

ζπεηζηά 1.1.1. Γζα ακηίζημζπα παναδείβιαηα πζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, αθ. ζπεηζηά 

Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2004, ζζ. 

97-101.   
1412

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.4). 2, ζ. 624. 
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ακςηενυηδηαξ, πμκηνμημιιέκμο αζηείμο ηαζ αββίγμοκ ηα υνζα ημο βηνμηέζημ ηαζ ηδξ 

θάνζαξ.   

Οζ εκακηζςιαηζηέξ πνάλεζξ αιθζζαήηδζδξ ηδξ βμκεσηδξ ελμοζίαξ, εηθνάγμκηαζ ιεηαλφ 

άθθςκ, απυ ημκ ηεκηνζηυ ήνςα ιέζς αηάεανηςκ πνάλεςκ, πμο πνμηαθμφκ ελαζνεηζηή 

ζθανυηδηα ζηα ιζηνά παζδζά. Πνυηεζηαζ βζα ημ ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο πζμφιμν, 

ζφιθςκα ιε ηδ πνήζδ  θέλεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ήπμοξ ημο 

ζχιαημξ, υηακ ιάθζζηα αοηέξ ζοκμδεφμκηαζ απυ ακηίζημζπμο πενζεπμιέκμο 

εζημκμβνάθδζδ ημ απμηέθεζια πμο δδιζμονβείηαζ είκαζ ζδζαίηενα ηςιζηυ. Γζα 

πανάδεζβια,1413 «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κ‟ αιμθάς πμνδέξ/κα ηάκς πζπί υπμο κά‟ καζ/ κα 

ζηαθίγς ηδ ιφηδ ιμο/ κα λεθμνηχκμιαζ ηα ηαηάδζα ηδξ ιφηδξ ιμο υπμο κά‟ καζ/ κα ηάκς 

πζπί πάκς ιμο/ κα ηάκς ζοζηδιαηζηά πζπί πάκς ζηα βυκαηά ημο/ κα αιμθάς πμνδέξ ιέζα 

ζηδκ ιπακζένα βζα κα ηάκς ιπμονιπμοθήενεξ/ κα αθήκς ημ ζηφθμ ιμο κα ηάκεζ πζπί 

μπμοδήπμηε…». Σμοξ δεζημφξ πενζμνζζιμφξ πμο πνμζπαεεί κα δδιζμονβήζεζ μ παηέναξ 

ζημ βζυ ηαζ ιεηαδίδμκηαζ απυ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ ιε ηδ ιμνθή απαβμνεφζεςκ, υηακ 

απμδίδμκηαζ μπηζηά ηαζ ιάθζζηα, ημ πενζεπυιεκυ ημοξ αθμνά ζε πνμζςπζηά ζδιεία ημο 

ζχιαημξ,1414 ηυηε πνυηεζηαζ βζα ηαιπμφ/ενςηζημφ πενζεπμιέκμο πζμφιμν.1415 Γζα 

πανάδεζβια, «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα δείπκς ημ πμοθάηζ ιμο/ κα γδηάς απυ ηζξ θίθεξ ιμο 

κα ιμο δείλμοκ ηδκ ηζθυηα ημοξ/κα ημζηάγς ηάης απυ ηζξ θμφζηεξ». Δπίζδξ, 

επζζδιαίκμκηαζ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ, «μ ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα βνοθίγς υηακ ηάπμζμξ 

εέθεζ κα ιμο πασδέρεζ ημ ηεθάθζ, κα θςημβναθίγς ημοξ ακενχπμοξ πςνίξ κα ζέαμιαζ ηζξ 

ζδζςηζηέξ ζηζβιέξ ημοξ/ κα ηνφαμιαζ πίζς απυ ηα πυδζα ημο υηακ είκαζ ιε λέκμοξ». Αηυιδ 

ηαηαβνάθμκηαζ μιαδζημί ηακυκεξ/παζπκζδζμφ, υπςξ «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα ημκ ηενδίγς 

ζημ ζηάηζ». πςξ ηαζ ζηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ, έηζζ ηαζ εδχ, ημ πζμφιμν ανίζηεηαζ 

ζηδκ εζημκμβνάθδζδ πμο λαθκζάγεζ απνμζδυηδηα ηαζ πνμηαθεί ηδκ επακαλζμθυβδζδ ηςκ 

θεβυιεκςκ ημο ηεζιέκμο. Δκ πνμηεζιέκς, ημ παζδί πζζηεφεζ υηζ μ ιπαιπάξ ημο δε εέθεζ κα 

ημκ ηενδίγεζ, εκχ δ εζημκμβνάθδζδ οπμζηάπηεζ ηα θεβυιεκα ημο ηεζιέκμο 

                                                           
1413

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.4). 3, ζ. 625. 
1414

 Ζ Γζακκζημπμφθμο πνδζζιμπμζεί έκα πανάδεζβια απυ ημ αζαθίμ ημο Maurice Sendak, In the 

Night Kitchen, (1970), υπμο μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ Mickey ειθακίγεηαζ βοικυξ, ιε ζημπυ κα 

ζπμθζάζεζ ηδκ έθθεζρδ νμφπςκ ςξ ζημζπείμ παναηηδνμθυβδζδξ. οβηεηνζιέκα ακαθένεζ υηζ, «δ 

βοική απεζηυκζζδ ημο ηεκηνζημφ ήνςα εκδέπεηαζ κα παναπέιπεζ ζηδκ ροπμθμβζηή ακαζθάθεζα πμο 

επζθένμοκ ημ έκημκμ ζηνεξ ηαζ ηα αίαζα ζοκαζζεήιαηα. Γζα άθθμοξ, πάθζ….αοηέξ μζ εζηυκεξ ακ ηαζ 

θαζκμιεκζηά αεχεξ, εκέπμοκ εοδζάηνζημοξ ζελμοαθζημφξ οπαζκζβιμφξ». Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, 

υ.π., ζζ. 132-133.     
1415

 Γζακκζημπμφθμο, Α., «Σμ Υζμφιμν ηδξ Δζηυκαξ ζημ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», 

Κείιεκα, η. 1, 2004, ζ. 15. www.keimena.ece.uth.gr.  

http://www.keimena.ece.uth.gr/
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πανμοζζάγμκηαξ ημ παζδί κα ηαηαζηναηδβεί ημοξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ.1416 Δηεί πμο ημ 

παζδί ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ απαβυνεοζδ, ηάπμζα ζφιααζδ θακεάκεζ πμο ημ ίδζμ πνμθακχξ 

δεκ ηαηακμεί ή αιθζζαδηεί ζοκεζδδηά ιε ηζξ ακηίεεηεξ πνάλεζξ ημο, πανςδχκηαξ έηζζ ηδκ 

αοεεκηία ημο παηένα. Δπίζδξ, ηαηαβνάθμκηαζ πνμζςπζημί/ μζημβεκεζαημί ηακυκεξ, υπςξ 

«Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα πνδζζιμπμζχ ημ δζάδνμιμ βζα βηανάγ/ κα πμνμπδδάς πάκς ζημ 

ηνεαάηζ ημο ηδκ Κονζαηή ημ πνςί». Σμ ζοβηεηνζιέκμ παζδί πεζναιαηίγεηαζ ιε ηα υνζα ημο 

ηζκδφκμο είηε θυβς άβκμζαξ (έθθεζρδ αίζεδζδξ ηζκδφκμο) «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα 

ηνμιάγς ηδ ιαιά», (εκχ ακαπανίζηαηαζ κα αζςνείηαζ ζημ πεναάγζ ημο ηνίημο μνυθμο) 

είηε θυβς παζδζηήξ αθέθεζαξ,1417 «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα ημο ηάκς αζηεζάηζα ιέζα ζημ 

αοημηίκδημ», (ημ παζδί ηθείκεζ ηα ιάηζα ημο παηένα εκχ αοηυξ μδδβεί).  

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ημ ζοβηεηνζιέκμ παζδί ζηζαβναθεί ημ «ανκδηζηυ πνυηοπμ 

παζδζμφ»,1418 πμο ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ημζκςκζηή μιαθυηδηα ηαζ ηδκ ελμοζία ημο 

εκήθζηα-παηένα.1419 Μπθέηεζ ζε πενζπέηεζεξ ηαζ εέηεζ ηυζμ ημκ εαοηυ ημο υζμ ημοξ 

ηνίημοξ ζε ηίκδοκμ. Γζαεέηεζ ημ πνμθίθ ημο «ηνμιενμφ παζδζμφ»,1420 ημο ακοπάημομο ηαζ 

ζηακηαθζάνζημο, πμο αιθζζαδηεί ηζξ μζημβεκεζαηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ, εκίμηε 

επζεεηζημφ πμο λεθεφβεζ απυ ηδκ ηονζανπία ημο εκήθζηα. Δκακηζχκεηαζ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο 

ζημοξ ηακυκεξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ελμοζίαξ: πυηε ζοκεζδδηά, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυθαζδ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία ηαζ πυηε αζοκείδδηα θυβς παζδζηήξ αθέθεζαξ. 

«Υθεοάγεζ ηδκ ελμοζία ηςκ εκδθίηςκ», πανααζάγεζ πενζμνζζιμφξ εκ βκχζεζ ημο ηαζ εέηεζ 

ζε ηίκδοκμ ημκ εαοηυ ημο ιε ζημπυ κα παίλεζ ηαζ κα πεζναιαηζζηεί ιε ημκ ηυζιμ. Οζ 

παναηηήνεξ ηυζμ ημο παηένα υζμ ηαζ ημο παζδζμφ δεκ είκαζ πθήνςξ ακεπηοβιέκμζ ηαζ δεκ 

οθίζηακηαζ ιία εκζαία ζζημνία οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ πθμηήξ, χζηε κα είιαζηε ζε εέζδ κα 

ενιδκεφζμοιε ακηζηεζιεκζηά ηδ ιδ-μνζμεεηδιέκδ ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ. Γεδμιέκμο 

υηζ δε βκςνίγμοιε ηζξ αθδβδιαηζηέξ/πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ 

ζοιπενζθμνζζηζηυ αοηυ απμηέθεζια, βεκκζμφκηαζ πμθθά ενςηδιαηζηά. Πμζμ είκαζ ημ αίηζμ 

                                                           
1416

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.4). 4, ζ. 625. 
1417

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.4). 5, ζ. 625. 
1418

 Γαανζδθίδμο, ., 2008, υ.π., ζζ. 101-108.  
1419

 Σμ παζδί πμο απεζημκίγεηαζ ιε αοηυ ημ θμβμηεπκζηυ ηνυπμ, ακαθένεζ δ Κακαηζμφθδ 

«πνμζπαεεί κα απμεκμπμπμζήζεζ ημ πναβιαηζηυ παζδί απυ υθα αοηά ηα «ζοιπηχιαηα αβνζυηδηαξ», 

ηζξ αηαλίεξ ημο, ηα θάεδ ημο, ηζξ γααμθζέξ ημο πμο, εκχ είκαζ ηυζμ θοζζηά βζα ηδκ δθζηία ημο, μζ 

εκήθζημζ ζοκεπχξ πνμζπαεμφκ κα ημο ηα δζμνεχζμοκ». Κακαηζμφθδ, Μ., «Ήηακ έκα Παζδάηζ 

ημζμδμφθζ,… δεκ ήηακ Μεβαθφηενμ απυ Γάηηοθμ, ηαζ βζ‘ αοηυ ημ Δίπακ αβάθεζ Γαηηοθάηδ»: 

Mζηνμί Λμβμηεπκζημί Ήνςεξ ζε Μζηνέξ Ηζημνίεξ», φβπνμκμ Νδπζαβςβείμ, η. 41, 2004, ζ. 24. 
1420

 Μίζζμο, Μ., «Ζ Ακαπανάζηαζδ ημο «Σνμιενμφ Παζδζμφ» ζηα Κυιζηξ: Σμ Πανάδεζβια ηδξ 

Μαθάθκηα», ζημ Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Παπαδάημξ, Γ., Παπακηςκάηδξ, Γ., (Δπζι.), Γοκαζηείεξ 

ηαζ Ακδνζηέξ Ακαπαναζηάζεζξ ζηδ Λμβμηεπκία βζα Παζδζά ηαζ Νέμοξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 

2013, ζζ. 195-205.  
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ζημ αζηζαηυ απμηέθεζια, θμζπυκ; Γμκείξ ζδζαίηενα επζεζηείξ ηαζ ακεηηζημί; Ή ιήπςξ 

βμκείξ οπένιεηνα αοζηδνμί ςεχκηαξ ζηδ ζοιπενζθμνζζηζηή αζθολία ημ παζδί; Γμκείξ ζε 

απυβκςζδ ή παζδί πναβιαηζηυξ «ιπεθάξ»; Πνυηεζηαζ βζα εφθμβα ενςηήιαηα ηα μπμία 

πνμαάθθμοκ αδζεοηνίκζζηα ηαζ πζεακυκ ζημπίιςξ, πνμηείιεκμο μ εηάζημηε ακαβκχζηδξ 

ηαζ ζοκ- ακαβκχζηδξ κα μδδβδεεί ζηα δζηά ημο οπμηεζιεκζηά ζοιπενάζιαηα. ε ηάεε 

ιία απυ ηζξ πνμ-ακαθοεέκηεξ πενζπηχζεζξ απαβμνεφζεςκ, ημ ιζηνμζηυπζμ ηδξ ελέηαζδξ 

οπμβναιιίγεζ ηαηά αάζδ ημκ εκήθζηα, δζυηζ μζ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν 

θεζημονβμφκ ςξ ηνζηζηή ζημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ δζαπεζνζζηζηά ηαζ θοηνςηζηά βζα 

ημκ ηυζιμ ηςκ ακδθίηςκ. 

Ζ αθήβδζδ ηςκ ηακυκςκ πμο ιεηαθένμκηαζ απυ ημ παζδί- αθδβδηή ιε ηδ ιμνθή 

απαβμνεφζεςκ, ελαζηίαξ ηδξ απμζπαζιαηζηυηδηάξ ημοξ θεζημονβμφκ ςξ ιζηνά εειαηζηά 

ζεκάνζα. Έηζζ, θμζπυκ, ηάεε εζηυκα πμο ζοκμδεφεζ ημ ηείιεκμ είκαζ ζδζαίηενα εηθναζηζηή 

ζηδκ πνμζπάεεζα εββναθήξ ηαζ ιεηάδμζδξ πθήεμοξ πθδνμθμνζχκ ηαζ ιζαξ πζμ ζθαζνζηήξ 

άπμρδξ βζα ηα ιοεμπθαζηζηά ζοιαάκηα. Οζ εέζεζξ πμο ημπμεεημφκηαζ μζ θζβμφνεξ ημο 

παηένα ηαζ ημο παζδζμφ ζημκ εζημκμβναθδιέκμ ζηδκζηυ πχνμ ηδξ ζεθίδαξ απμηαθφπημοκ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ. Ζ έθθεζρδ εββφηδηαξ πενζβνάθεζ ηδκ αδοκαιία 

επζημζκςκίαξ ηαζ μοζζαζηζηήξ ζοκεκκυδζδξ ακάιεζα ζηα «πνέπεζ» ημο παηένα ηαζ ηα 

«εέθς» ή «ιπμνχ» ημο παζδζμφ. Ζ ιμκαδζηή ζςιαηζηή επαθή ιεηαλφ ημοξ είκαζ αοηή ηδξ 

εηδήθςζδξ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ζςιαηζηήξ αίαξ. Γεκ αββίγμκηαζ, δεκ αβηαθζάγμκηαζ ηαζ 

ηάεμκηαζ ζε απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ. Ηδζαίηενδ εκηφπςζδ πνμηαθμφκ ηα ιεβέεδ ηςκ 

ιμνθχκ, ηα μπμία είκαζ ζδζαίηενα άκζζα ιεηαλφ ημοξ. Ο οπενιεβέεδξ ιπαιπάξ 

παναπέιπεζ ζε βίβακηα δίπθα ζημ ιζηνμζημπζηυ παζδί, ιε ημκ πνχημ κα αδοκαηεί κα 

πςνέζεζ μνζζιέκεξ θμνέξ ζημκ εζημκμβναθδιέκμ πχνμ ηδξ ζεθίδαξ, επζηνέπμκηαξ κα 

δζαθακμφκ ιυκμ ηα ηάης άηνα ή ημ ηενάζηζμ πένζ ημο ζε έκδεζλδ οπυδεζλδξ ή επίπθδλδξ. 

Ζ οπένιεηνδ αοηή ακηίεεζδ θεζημονβεί ςξ οπενημκζζιυξ ηδξ άκζζδξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδξ, 

οπμβναιιίγμκηαξ ηδ βμκεσηή ελμοζία ημο παηένα ζημ παζδί ηαζ ηδκ αδοκαιία ημο 

ακήθζημο κα ακηεπελέθεεζ ηαζ κα ακαιεηνδεεί ιε ημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ.1421 Ζ 

απυδμζδ ηςκ ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο παζδζμφ είκαζ υιμζα ιε αοηή ημο παηένα, 

δδιζμονβχκηαξ έκα εζηαζηζηυ απμηέθεζια υπμο μ βζμξ πνμζζδζάγεζ ζε ιζηνμβναθία ημο 

εκήθζηα, έκα ακδνζηυ πνυζςπμ ιε ζχια παζδζμφ. ηδ ζηδκή υπμο ημ ιζηνυ παζδί 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., Μαηνή, Μ., «Πςξ Ο ΠΑΣΔΡΑ έβζκε ΜΠΑΜΠΑ: Παναηδνχκηαξ ηδκ 

Δζηυκα ημο ζηα Παζδζηά Βζαθία», ζημ Υαηγδδήιμο, Γ., Μπίημξ, Κ., ηνααάημο, Π., Υαηγδδήιμο, 

Κ., (Δπζι.), 5μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ: Δθθδκζηή Παζδαβςβζηή ηαζ Δηπαζδεοηζηή Ένεοκα. 

Πναηηζηά, Σ. Α΄, Θεζζαθμκίηδ: Δηδμηζηυξ Οίημξ Αδεθθχκ Κονζαηίδδ, 2007, ζζ. 513-519. 
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απεζημκίγεηαζ βοικυ κα επζδεζηκφεζ ηα βεκκδηζηά ημο υνβακα, «ακηί ημ ζχια ημο παζδζμφ 

κα βίκεηαζ ακηζηείιεκμ εέαζδξ απυ ημκ άκδνα βίκεηαζ μ άκδναξ ακηζηείιεκμ εέαζδξ απυ ημ 

παζδί».1422 Ο παηέναξ δεκ απεζημκίγεηαζ πμηέ παιμβεθαζηυξ, πανά ιυκμ υηακ ημζηάεζ 

ηδθευναζδ ή ιζθάεζ ζε αβκχζημοξ. Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ δε δναπεηεφεζ πμηέ απυ ημ 

ελμοζζαζηζηυ αθέιια ημο παηένα, αθμφ ζε εζημκζζηζηυ επίπεδμ απμηαθφπηεηαζ υηζ ημκ 

παναημθμοεεί αηυιδ ηαζ ιέζα απυ ιία θςημβναθία. Σμ αθέιια ημο παηένα απμηαθφπηεζ 

ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μνβή ηαζ ζπάκζα απμνία ή απμβμήηεοζδ. Ακηίζημζπα, ημ αθέιια 

ημο ιζηνμφ παζδζμφ ακηακαηθά εοιυ ηαζ πμκδνζά (υηακ βζα πανάδεζβια ημζηάγεζ ηάης 

απυ ηζξ θμφζηεξ, εκχ βκςνίγεζ υηζ απαβμνεφεηαζ αοηυ). Ζ ιδηένα είκαζ ζπεδυκ 

ακφπανηηδ ζημ ιοεμπθαζηζηυ πχνμ ημο παναιοεζμφ, ειθακίγεηαζ εθάπζζηεξ θμνέξ ηαζ 

υηακ ημ ηάκεζ είκαζ βζα κα επζπθήλεζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηαζ αοηή ημ παζδί. Ζ ιμκαδζηή 

ακαθμνά ζε επίπεδμ ηεζιέκμο βζα ηδ ιδηνζηή θζβμφνα ηαζ αοηή έιιεζδ, είκαζ ««Ο 

ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα ηνμιάγς ηδ ιαιά», εκχ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ ακαπανίζηαηαζ 

δ ιδηένα κα ηνέπεζ έκηνμιδ κα ζχζεζ ημ παζδί απυ αέααζδ πηχζδ ημο ηνίημο μνυθμο ηδξ 

μζημδμιήξ.      

ημπίιςξ αθήζαιε πνμξ ελέηαζδ ηδκ ηεθεοηαία απαβυνεοζδ, δζυηζ επζδέπεηαζ 

πμθοεπίπεδδξ ακάθοζδξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ημκ ηνυπμ ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ αοηήξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βνάθεηαζ «Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα δζαζηεδάγς υηακ ιμο δίκεζ ιία 

ζημκ πζζζκυ». Ζ εζημκμβνάθδζδ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ πζεακυκ δδιζμονβεί αιδπακία, δζυηζ μ 

παηέναξ απεζημκίγεηαζ κα αζαζμπναβεί ζςιαηζηά ζημ παζδί.1423 Καευηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

ηεθεοηαία πνάλδ ηδξ αθήβδζδξ, δ ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα πνμηαθεί ημκ πνμαθδιαηζζιυ  

ακαθμνζηά ιε ηα επίπεδα αοζηδνυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο βμκζμφ, ζοκεπζθένμκηαξ έηζζ 

ηδκ επακακμδιαημδυηδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ αθήβδζδξ. Πζεακυκ θακεάκεζ ηαζ ιία αηυιδ 

εηδμπή, αοηή ημο κεονζημφ ηθμκζζιμφ ημο εκήθζηα, ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ δζαπείνζζδξ 

ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παζδζμφ. Ο ιοεμπθαζηζηυξ παναηηήναξ ημο 

παζδζμφ, ιε ημ ζφκμθμ ηδξ παναααηζηήξ ζοιπενζθμνάξ πμο ειθακίγεζ ηαζ εκ πνμηεζιέκς 

ιε ηδκ ακηίδναζδ ημο βέθζμο ζηδκ πνάλδ αίαξ ημο παηένα, θεζημονβεί ςξ πανςδία ηδξ 

βμκεσηήξ ελμοζίαξ ηαζ αζηεί ηνζηζηή ζηζξ αοζηδνέξ παζδαβςβζηέξ ιεευδμοξ πμο δζέπμκηαζ 

απυ αοηανπζζιυ ηαζ πεζεακαβηαζιυ. Σμ πζμφιμν ηδξ ζηδκήξ αοηήξ εκαπυηεζηαζ ηυζμ 

ζηδκ πανάθμβδ ακηίδναζδ ημο παζδζμφ, υπμο ηα βέθζα ημο θεζημονβμφκ ςξ απαλία ηαζ 
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 Ζ Κακαηζμφθδ, ακαθένεζ υηζ δ παναπάκς επζθμβή ζοκζζηά «έκα είδμξ δζαηςιχδδζδξ ή εκ 

πάζδ πενζπηχζεζ έηπηςζδξ ημο παναδμζζαημφ ακδνζζιμφ». Κακαηζμφθδ, Μ., 2008, υπ., ζ. 283.   
1423

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.4). 6, ζ. 625. 
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απμδοκάιςζδ ημο ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο ημο παηένα υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηςκ 

βοικχκ μπίζεζςκ ημο ήνςα (ηαιπμφ πζμφιμν).  

Σα ζοκαζζεήιαηα ηςκ εκκμμφιεκςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ζοκ-ακαβκςζηχκ είκαζ 

αιθζεοιζηά ηαζ δζθμνμφιεκα, δζυηζ  δ ελέθζλδ ηςκ ιζηνμ-ζεκανίςκ επζαμθήξ-οπμηαβήξ 

πνμηαθμφκ ζοκαζζεδιαηζηέξ εκαθθαβέξ ιεηαλφ βέθζμο, ηθαοζίβεθμο, ζμαανμφ 

πνμαθδιαηζζιμφ εκίμηε ηαζ ‗αδδίαξ‘. Ζ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ιεηαλφ παηένα - βζμφ, 

πνμαάθθεηαζ ςξ απμηοπδιέκδ πνμζπάεεζα ημο εκήθζηα άθθμηε κα ιοήζεζ ημ παζδί ημο 

ζημκ ακενχπζκμ πμθζηζζιυ, άθθμηε ςξ ζπέζδ αοηανπζζιμφ ιεηαλφ ελμοζζαζηή ηαζ 

ελμοζζαγυιεκμο ηαζ άθθμηε ςξ ζπέζδ πεζεακαβηαζιμφ ιε ηδ πνήζδ αίαξ. Ο εκήθζηαξ 

ήνςαξ αλζμθμβείηαζ ηαζ αιθζζαδηείηαζ. Αλίεξ ηαζ πνυηοπα πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ 

πνυζςπμ ημο παηένα ιζαξ άθθμηε ζοκηδνδηζηήξ ημζκςκίαξ επακελεηάγμκηαζ.1424 Οζ 

απνυαθεπηεξ ζοβηνμφζεζξ νυθςκ πμο αθμνμφκ ζε ελμοζζαζηζηέξ ζπέζεζξ, ακαηνέπμκηαζ 

ηαζ επακαλζμθμβμφκηαζ. Σνυπμζ ακαιεκυιεκδξ ζοιπενζθμνάξ απυ ημ παζδί πμο αθμνμφκ 

ζηδκ ηάλδ, ζηδκ αημιζηή ηαεανζυηδηα, ζηδκ οβζεζκή, ζηδ δζαηνμθή αηυιδ ηαζ ζημ 

ςνάνζμ φπκμο επακαπνμζδζμνίγμκηαζ. Οζ εκήθζημζ ζοκ-ακαβκχζηεξ ςεμφκηαζ κα 

ακηζθδθεμφκ πςξ ηίπμηα δεκ είκαζ αοημκυδημ βζα ηα ιζηνά παζδζά ηαζ υηζ μ ηνυπμξ 

ζηέρδξ ημοξ απμηθίκεζ ζδιακηζηά απυ ημ δζηυ ημοξ. Ζ βμκεσηή αία, ακ ηαζ δίδεηαζ 

απμθμνηζζιέκα ηαζ ιε πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ, ζοκζζηά έκα ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ πμο 

πνμηαθεί αιδπακία ζημκ εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ, δζυηζ θαζκυιεκα εκδμ-μζημβεκεζαηήξ 

αίαξ ζοκεπίγμοκ κα απαζπμθμφκ αηυιδ ηαζ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή. Αηυιδ ηαζ ακ πνυηεζηαζ 

βζα ιία απεβκςζιέκδ πνμζπάεεζα ημο εκήθζηα κα πεζναβςβήζεζ ημ ιζηνυ αοηυ 

«ηεναηάηζ», δε ζοκίζηαηαζ ςξ ιζα εκδεδεζβιέκδ θφζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ παζδαβςβζηή ακηίθδρδ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Σα δοζάνεζηα 

ζοκαζζεήιαηα πάκμοκ ηδκ έκηαζή ημοξ ελαζηίαξ ηςκ πζμοιμνζζηζηχκ ζημζπείςκ, ςζηυζμ 

πνμαθδιαηίγμοκ ηαζ βίκμκηαζ ζίβμονα αθμνιή βζα ζογήηδζδ, πενί «ακενχπζκςκ 

δζηαζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ».1425 Πζεακυκ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ηθεζζίιαημξ κα έπεζ 

επζθεβεί ζοκεζδδηά απυ ημ δδιζμονβυ ημο αζαθίμο, ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ ηδκ ηνζηζηή 

επελενβαζία. Χζηυζμ, ακηζααίκεζ ζημ «παζπκίδζ ηδξ πανααίαζδξ ηςκ ηακυκςκ ηαζ ηςκ 

ζοιιμνθχζεςκ»1426 ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ απμηαείζηαηαζ δ ζζμννμπία ηαζ δ 
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 Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., «Μμνθέξ ηαζ ιέζα Άζηδζδξ ηδξ Γμκεσηήξ Βίαξ ζηα Λασηά 

Παναιφεζα», ζημ Παπακηςκάηδξ, Γ., Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., 2010, υ.π., ζζ. 125-148.     
1425

 Γζεεκήξ Αικδζηία βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. Άνενμ 5: ζοκμπηζηά 

ακαθένμοιε «Κακείξ δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα ηάκεζ ηαηυ ή κα ιαξ ααζακίζεζ». 

www.amnesty.org.gr  
1426

 Μδηνμθάκδξ, Γ., 2010, υ.π., ζ. 82.  

http://www.amnesty.org.gr/
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ζοκαζζεδιαηζηή αζθάθεζα ηςκ ακαβκςζηχκ.1427 ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δεκ 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηδξ 

ζζμννμπίαξ, πμο πνμτπμεέηεζ έκα εοηοπζζιέκμ ηέθμξ.1428 Πανά ηα αιθζθεβυιεκα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ, μθείθμοιε κα μιμθμβήζμοιε υηζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια ημθιά ηαζ απμηαθφπηεζ ιε ζμονεαθζζιυ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ 

ηαζ βμκεσηά πνυηοπα πμο δ ίδζα δ πναβιαηζηυηδηα ακαδεζηκφεζ. Σέθμξ, απμηεθεί 

εοπάνζζηδ ημζκςκζηή ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζοββναθζηή ελέθζλδ, ημ βεβμκυξ υηζ δ 

θμβμηεπκζηή ιμνθή ημο παηένα απαζπμθεί ηαζ είκαζ πανμφζα ζηδκ μζημβεκεζαηή 

ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα.1429     

 

  

7.1.5 Βαξβαξνύζε, Λ., Μηα Αξάρλε Μόλε….Ψάρλεη!, (2002)  

 

ημ πζμοιμνζζηζηυ πμζδηζηυ ιζηνμαθήβδια ηδξ Λήδαξ Βαναανμφζδ, Μζα Ανάπκδ 

Μυκδ….Φάπκεζ!,1430 ζαηζνίγεηαζ δ βοκαζηεία ακαπανάζηαζδ ηδξ ακφπακηνδξ βοκαίηαξ. 

Μέζα απυ ημκ δπμπμίδημ θυβμ ηαζ ημοξ ζοιαμθζζιμφξ πμο δζαηνίκμοκ ηδ βθχζζα ημο 

ηεζιέκμο, δζαηςιςδείηαζ πςνίξ ςζηυζμ κα πνμζαάθθεηαζ ημ ημζκςκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ 

βοκαίηαξ ιζαξ πεναζιέκδξ δθζηίαξ πμο δεκ έπεζ εκςεεί ιε ηα δεζιά ημο βάιμο. Σμ 

γήηδια ημο βάιμο ζηζξ θασηέξ αθδβήζεζξ ηαζ ζηα δζαπνμκζηά ηθαζζηά παναιφεζα, 

πνμααθθυηακ ςξ αοημζημπυξ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ απαναίηδημ ηνζηήνζμ ημζκςκζηήξ 

ηαηαλίςζδξ.
1431

 Σμ θαζκυιεκμ αοηυ απμηεθεί πμθζηζζιζηή αβηφθςζδ πμο ηαθθζενβεί 

πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζηενευηοπα οπεφεοκα βζα ηδ ναηζζζηζηή πενζεςνζμπμίδζδ ηςκ 

βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ μδδβμφκηαζ ζηδ δοζηοπία ή ζηδ κεονςηζηή ακαγήηδζδ ζοκηνυθμο. 
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 Nikolajeva, M., Aesthetic Approaches to Children‟s Literature. An introduction, Lanham: The 

Scarecrow Press, 2005, ζ. 102. 
1428

 Οζ Παπακηςκάηδξ ηαζ Κςηυπμοθμξ ακαθένμοκ υηζ ημ εοηοπζζιέκμ ηέθμξ απμηεθεί ιζα 

ακαβηαία ζοκεήηδ βζα ηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. Χζηυζμ, ζηδ ζφβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία 

δζαπζζηχκεηαζ ιζα απυηθζζδ απυ ημ οπμπνεςηζηυ εοηοπζζιέκμ ηέθμξ. Παπακηςκάηδξ, Γ., 

Κςηυπμοθμξ, Σ., ηδκζηυ, Υαναηηήνεξ, Πθμηή, Αεήκα: Ίςκ, 2011, ζ. 188. 
1429

 Οζ Anderson ηαζ Hamilton, ακαθένμκηαζ ζημκ «απυκηα παηένα» ή ζηδκ οπμεηπνμζχπδζή ημο 

ςξ θμβμηεπκζηή πανμοζία ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. Anderson, D., Hamilton,M., ―Gender Role 

Stereotyping of Parent‘s in Children‘s Picturebooks: The Invisible Father‖, Sex Roles, vol. 52, 

2005, ζζ. 145-151. Ζ Κακαηζμφθδ ελεηάγμκηαξ ηδ ζπέζδ παηένα-βζμφ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, 

ακαθένεηαζ ζε πμνίζιαηα ηδξ ροπακαθοηζηήξ εεςνίαξ ηςκ θφθςκ ηαζ επζζδιαίκεζ ιεηαλφ άθθςκ 

υηζ, «Αοηυ υιςξ βζα ημ μπμίμ παναπμκζμφκηαζ μζ βζμζ, πενζζζυηενμ αηυιδ ηαζ απυ ηδ αία, είκαζ δ 

παηνζηή απμοζία». Κακαηζμφθδ, Μ., 2008, υ.π., ζ. 273.   
1430

 Βαναανμφζδ, Λ., (Κείι.& Δζη.), Μζα Ανάπκδ Μυκδ….Φάπκεζ!, Αεήκα, Παπαδυπμοθμξ, 2002. 
1431

 Μαναβημοδάηδ, Δ., Δηπαίδεοζδ ηαζ Γζάηνζζδ ηςκ δφμ Φφθςκ. Παζδζηά Ακαβκχζιαηα ζημ 

Νδπζαβςβείμ, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 1993, ζζ. 326-327. 
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Μέζα απυ ηδ δζαδζηαζία θμβμηεπκζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ ημζκςκίαξ δ  ηεκηνζηή 

δνςίδα ημο παναιοεζμφ εηθαιαάκεηαζ ςξ δ ημζκςκζηά «Άθθδ».  

Ο ηίηθμξ, ςξ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ, πνμσδεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ ζπεηζηά ιε ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ εέηεζ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο πνμδζαεέημκηαξ 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ εεηζηά ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ απέκακηζ ζε αοηυ. Ζ εηθμνά ημο ηίηθμο 

παναπέιπεζ οπαζκζηηζηά ζηδκ ημζκυηοπδ έηθναζδ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ ―Γοκαίηα ιυκδ 

ράπκεζ‖. Μία νήζδ πμο εκέπεζ ανκδηζηέξ ζοκοπμδδθχζεζξ, δζυηζ οπμβναιιίγεζ εζνςκζηά 

ημ είδμξ ηδξ ακφπακηνδξ βοκαίηαξ πμο ακαγδηά ζφκηνμθμ ιέζς αββεθίαξ βκςνζιζχκ ή 

βναθείμο ζοκμζηεζίςκ. ηυπμξ ημο πζμφιμν ακαδεζηκφεηαζ δ δζαηςιχδδζδ ηονίανπςκ 

ημζκςκζηχκ ζηενεμηφπςκ βζα ημ θφθμ ηδξ βοκαίηαξ. Σμ πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

παναπμίδζδ ηδξ πνυηαζδξ αοηήξ ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ θέλδξ «βοκαίηα» απυ «ιζα 

ανάπκδ». Ζ πανάθμβδ πνήζδ ηδξ θέλδξ ανάπκδ ακηί ημο μοζζαζηζημφ βοκαίηα δδιζμονβεί 

αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ αιθζζφκδεζδ δφμ ακηίεεηςκ δεδμιέκςκ, 

βοκαίηα vs ανάπκδ, δζαιμνθχκμκηαξ ιζα ηεθζηή πνυηαζδ πμο εοιίγεζ ηάηζ μζηείμ αθθά 

ακηζηίεεηαζ ζηα βκςζηζηά, βθςζζζηά ηαζ πναβιαημθμβζηά δεδμιέκα. ε θςκμθμβζηυ 

επίπεδμ, δζαπζζηχκεηαζ δ ζοκήπδζδ ημο ‗α‘ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ ηαηάθδλδξ ηςκ θέλεςκ, αν-

άπκδ, ιυκδ, ρ-άπκεζ. Ζ μπηζηή δζάζηαζδ ηςκ βναιιάηςκ, υπςξ ηαζ ηα ζδιεία ζηίλδξ ιε 

ηδ πνήζδ απμζζςπδηζηχκ ηαζ εαοιαζηζημφ, ιεηέπμοκ ηδξ πενζπαζπηζηήξ δζάεεζδξ ημο 

ηίηθμο. Με ζημπυ κα πνμαθδεεί δ έιθοθδ δζάζηαζδ ημο παναηηήνα ηδξ ανάπκδξ 

ζδιεζχκεηαζ ιζα μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ απυ ημκ ηυζιμ ηςκ εκηυιςκ ζημκ ακενχπζκμ, 

δεδμιέκμο υηζ δ «ανάπκδ» θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ημο «βοκαίηα».To ηζηθζηυ ιζηνμ-

ηείιεκμ, ηαεχξ απμηεθεί ημ πνχημ ιέζμ βκςνζιίαξ ιε ημ ιοεμπθαζηζηυ ήνςα ηαζ 

ζφιθςκα ιε υζα ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ μζ θέλεζξ, «ιυκδ» ηαζ «ράπκεζ» 

εηθαιαάκμκηαζ ςξ παναηηδνμθμβζηά ζπυθζα, πμο ηαηαζηεοάγμοκ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ 

ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα.  

Ζ εζημκμβνάθδζδ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημκ ηίηθμ ζοβηεηνζιεκμπμζεί ηα ελςηενζηά 

βκςνίζιαηα ημο ακαθενυιεκμο απυ ημκ ηίηθμ πνμζχπμο.1432 Ζ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηδξ 

ανάπκδξ ιεηαθένεζ αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκάδμοκ ιε ηα οπαζκζηηζηά ζπυθζα 

ημο ηίηθμο ηαζ ηςδζημπμζεί ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ αοηήξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εοεοβναιιζζιέκδ πςνίζηνα πμο δζαζνεί ημ ηνζπςηυ ηδξ ηεθαθήξ 

ζηδ ιέζδ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε δφμ μθμζηνυββοθεξ ημηζίδεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

οπενιεβέεδ βοαθζά μνάζεςξ απμηαθφπημοκ ηδ ζοκηδνδηζηή θφζδ ηδξ βοκαίηαξ αοηήξ. 

                                                           
1432

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.5). 1, ζ. 625. 
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Σμ ηςιζηυ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ, ζοκίζηαηαζ ζηδκ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ 

απυ ηδκ μπηζηή αιθζζφκδεζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ ιε ιία ανάπκδ. Δπίζδξ, δ 

πνςηαβςκίζηνζα ηδξ ζζημνίαξ ακαπανίζηαηαζ κα πθέηεζ, ιζα δναζηδνζυηδηα πμο έπεζ 

ζηενεμηοπζηά ζοκδεεεί ιε ηδ ιμκαπζηή έβηθεζζηδ γςή ηςκ βοκαζηχκ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ 

ιεηαθμνά ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ, δδθαδή ηδκ ακηζηεζιεκζηή ζδζυηδηα ιζαξ ανάπκδξ κα 

οθαίκεζ ημκ ζζηυ ηδξ. Χζηυζμ, δ πνήζδ αεθυκςκ πθελίιαημξ μδδβεί ζηδκ μπηζηή 

πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ 

ζοκεζνιμφξ. Σα βοαθζά μνάζεςξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοζπεηζγυιεκδ εκένβεζα ημο 

πθελίιαημξ επζηνέπμοκ κα εζηάζμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα χνζιδ δθζηζαηά βοκαίηα πμο 

δζακφεζ ηδ δεφηενδ θάζδ κευηδηαξ αθμφ ημ πνχια ηςκ ιαθθζχκ ηδξ δζαηδνείηαζ αηυιδ 

θοζζηυ. Ζ οπαζκζηηζηή ακαθμνά ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ ζηδκ δθζηία1433 ηδξ δνςίδαξ 

δζεοημθφκεζ ημ κεανυ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί ηαζ κα αζηζμθμβήζεζ ηα ηίκδηνα ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ζηδ ζοκέπεζα. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ άιεζδ πνμηνμπή ημο αθδβδηή βζα ειπθμηή ηςκ 

ακαβκςζηχκ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε πνμζθχκδζδ ζε πνχημ πθδεοκηζηυ. Ζ θςκή 

ηαεμδδβεί ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηςκ εκκμμφιεκςκ ακαβκςζηχκ πνμζηαθχκηαξ ημοξ 

κα εζζέθεμοκ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ, πνμζπαεχκηαξ κα εκημπίζμοκ ζε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ ηδκ ανάπκδ. Ζ εζηίαζδ, ανπζηά, είκαζ ελςηενζηή δμιχκηαξ ιζα 

αθδεμθακή πνυζθδρδ ηςκ αθδβμφιεκςκ βεβμκυηςκ. ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

μπηζηήξ, ζοκεπζημονεί ηαζ δ βςκία θήρδξ ηδξ πανμφζαξ ζηδκήξ δ μπμία έπεζ ηνααδπηεί 

απυ ηάης δελζά, πνμζθένμκηαξ ιζα πνμμπηζηή ημο πχνμο πμο εοιίγεζ ζε πθάκμ ημκηζκυ 

υπμο μ θαηυξ ακμίβεζ ζηαδζαηά, ηαηαζηεοάγμκηαξ ςξ ζδιείμ θοβήξ ημ αθέιια ημο 

ακαβκχζηδ κα ηαηαθήβεζ ζημ επζεοιδηυ εζηζαγυιεκμ ακηζηείιεκμ, πμο είκαζ δ ανάπκδ. Ζ 

εέζδ εέαζδξ ημο ιοεμπθαζηζημφ πχνμο ηαζ ημ απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ απυδμζδξ ηςκ 

μπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο ανίζημκηαζ ζημ πχνμ αοηυ, ιαξ παναπέιπεζ ζημκ ηνυπμ πμο 

αηεκίγεζ ημκ ηυζιμ έκα ιζηνυ παζδί ζοβηνζηζηά ιε ημ φρμξ εέαζδξ εκυξ εκήθζηα. Γίκεηαζ 

ζαθήξ, θμζπυκ, δ παζδμηεκηνζηή δζάζηαζδ ημο εκ θυβς αθδβήιαημξ. ημ ζδιείμ αοηυ μ 

αθδβδηήξ πανμοζζάγεζ ζημζπεία ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα απεοεοκυιεκμξ ζηζξ 

νεαθζζηζηέξ ακδζοπίεξ εκυξ ιζηνμφ παζδζμφ πμο θμαάηαζ ηζξ ανάπκεξ. Ο πενζβναθυιεκμξ 

θυβμξ ηαζ δ πνήζδ επζεεηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ υπςξ «ιαθθζανυ», «άβνζμ ζηυια»,1434 ιζθά 

                                                           
1433

 Nikolajeva, M., The Rhetoric of Characters in Children's Literature, London: Scarecrow 

Press, 2002, ζ. 270. 
1434

 Υςνίξ ανίειδζδ ημο αζαθίμο, λεηζκχ ηδ ιέηνδζδ απυ ηδκ πνχηδ εζημκμβναθδιέκδ ζεθίδα. 

ημ ελήξ: Βαναανμφζδ, Λ., 2002, υ.π., ζ. 2.    
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απεοεείαξ ζηζξ θμαίεξ ηςκ παζδζχκ ιε ζημπυ ακαζφνμκηάξ ηεξ κα ηζξ δζαηςιςδήζεζ ηαζ 

κα ηζξ ακαηνέρεζ. Ζ μιμζμηαηαθδλία ηςκ θέλεςκ δδιζμονβεί ιζα εοπάνζζηδ δπδηζηυηδηα 

ηαζ ιμοζζηυηδηα πνμηαθχκηαξ ηαη‘ επέηηαζδ ιζα εφεοιδ δζάεεζδ πμο ιεηαηνέπεζ ημ 

ιήκοια ηδξ πνυηαζδξ ζε εφθδπημ, εκχ πανάθθδθα μνίγεζ ηυζμ ημ φθμξ ηαζ ημ είδμξ ηδξ 

ιζηνμαθήβδζδξ υζμ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ. 

Ο πνυθμβμξ ηδξ αθήβδζδξ θεζημονβεί ςξ πνμεάθαιυξ ιεηάααζδξ απυ ημκ πναβιαηζηυ 

ηυζιμ ζημκ ηυζιμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ 

βςκίαξ ηδξ αθήβδζδξ απυ ελςηενζηή ζε εζςηενζηή οζμεεηχκηαξ ηδκ οπμηεζιεκζηή ιαηζά 

ηδξ ανάπκδξ. ε άιεζδ ζοιπθδνςιαηζηή ζπέζδ ζοιθςκίαξ ιε ημ ηείιεκμ, δ μπηζηή 

ηνμπζηυηδηα δζεοημθφκεζ ζηδ ιεηάααζδ ηδξ εζςηενζηήξ μπηζηήξ, ηαεχξ έπμοιε ηδ 

δοκαηυηδηα κα παναηδνμφιε απυ πμθφ ημκηά ηδ θζθζηή ανάπκδ. Ζ απμηάθορδ ημο 

παναηηήνα ηδξ ανάπκδξ επζηοβπάκεηαζ ιε άιεζμοξ παναηηδνζζιμφξ απυ ηδ πνήζδ 

επζεεηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, υπςξ «κμζημηονά», «πνμημιιέκδ», «πνμζηζζιέκδ». Δπίζδξ, 

ιε ηδκ πενζβναθή ζδζαίηενςκ ζηακμηήηςκ, υπςξ ημ βεβμκυξ υηζ έπεζ ζπμοδάζεζ ναπηζηή, 

δζαεέηεζ πηοπίμ ηαζ είκαζ πμθφ ενβαηζηή. Ζ ακαθμνά ημο ηεζιέκμο ζημ «νάθζ» πμο 

λεζημκίγεζ ηαζ ζοβονίγεζ ιε επζιέθεζα, θεζημονβεί ςξ ιεηαθμνά πμο παναπέιπεζ εζνςκζηά 

ζηδ βκςζηή νήζδ: «εα ιείκεζξ ζημ νάθζ». Πνυηεζηαζ βζα ιεζςηζηή έηθναζδ ηδξ 

ηαεμιζθμοιέκδξ πμο οπμβναιιίγεζ ζηςπηζηά έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ακφπακηνδξ 

βοκαίηαξ, ηδξ ‗βενμκημηυνδξ‘.  

Σμ ηςιζηυ ημο ηεζιέκμο ζοκίζηαηαζ ζηζξ δπμπμίδηεξ πνμηάζεζξ πμο ενεείγμοκ ηδ 

θεηηζηή θακηαζία ηαζ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ ακαβκςζηχκ. Σμ πζμφιμν ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ζοκίζηαηαζ αθεκυξ ζηδκ οπεναμθή, αθμφ παναηδνμφιε ηδκ κμζημηονά 

ανάπκδ κα επζδίδεηαζ ιε οπεναάθθμκηα γήθμ ζε δναζηδνζυηδηεξ οβζεζκήξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ ηα έλζ πένζα ηδξ, αθεηένμο ζηδκ ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ 

ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, ηαεχξ δζαηνίκμοιε ηδκ απεζημκζγυιεκδ δνςίδα 

οπενηονζμθεηηχκηαξ ημο ηεζιέκμο κα λαναπκζάγεζ. Σμ ηςιζηυ απμηέθεζια πνμηφπηεζ 

ελαζηίαξ ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ κυνιαξ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ εηενυηθδηςκ ηαζ ιδ 

ακαιεκυιεκςκ ζημζπείςκ. Ζ πνάλδ ημο λαναπκζάζιαημξ αηονχκεζ ιζα ζδιακηζηή 

ζδζυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο εκηυιμο πμο ημ πνμζδζμνίγεζ ηαζ ημ παναηηδνίγεζ ηαζ είκαζ 

κα δδιζμονβεί ζζηυ. Ζ πθδνμθμνία ηςκ ζπμοδχκ ζηζαβναθεί ημ πμνηναίημ ηδξ ζφβπνμκδξ 

ηαζ πεζναθεηδιέκδξ βοκαίηαξ πμο ςζηυζμ δε ζοκάδεζ ιε ημ πανςπδιέκμ ηαζ ζοκηδνδηζηυ 

πανμοζζαζηζηυ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα ζεζνά ακηζεέζεςκ ηαζ αζηείςκ ζοκεζνιχκ. Άθθδ 

ιία ακηίεεζδ πμο θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ηαζ δζεκενβείηαζ ιε ηδκ ανπή ηδξ 

αζοιααηυηδηαξ, μθείθεηαζ ζηδκ αιθζζφκδεζδ ακηζεεηζηχκ ζεκανίςκ, ακάιεζα ζε 
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πανεθεμκηζηέξ vs ηςνζκέξ ηαζ ζε πναβιαηζηέξ vs πανάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ ανάπκδ ημο παναιοεζμφ πανά ημ ζοκηδνδηζηυ πανμοζζαζηζηυ ηδξ 

πνμζεέηεζ ζημ εκενβδηζηυ ηδξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θένμοκ ηα ζδιάδζα ηδξ ελέθζλδξ, 

υπςξ ιζα ναπημιδπακή ζε ακηζηαηάζηαζδ ηδξ επαίζποκηδξ δζαδζηαζίαξ έηηνζζδξ ζζημφ 

δζα ηδξ ζημιαηζηήξ μδμφ. ημ ζδιείμ αοηυ, δζαηςιςδείηαζ δ ανπζηή ακαθμνά ημο 

ηεζιέκμο ζημ «άβνζμ ζηυια, πμο υθμ αβαίκεζ δζανηχξ μ αναπκμΰθακημξ ζζηυξ».1435 Ζ 

ηεπκζηή αοηή πμο δζεκενβείηαζ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ ηαηαζηεοάγεζ έκα ελαζνεηζηά 

αζηείμ απμηέθεζια. Σμ πζμφιμν ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ πανμοζία 

παναπάκς ημο εκυξ ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ. οβηεηνζιέκα ζημ ζδιείμ ηδξ αθήβδζδξ υπμο 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ δ ανάπκδ δζαεέηεζ πηοπίμ, ζε άιεζδ ζοιπθδνςιαηζηή ζπέζδ ιε ημ 

πνχημ ακαπανίζηαηαζ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ εκ ιέζς ηάδνμο ημ πηοπίμ ναπηζηήξ, 

οπυ ημκ ηίηθμ «Ζ Καθφηενδ Βεθυκα!!!».1436 Δκ πνμηεζιέκς ημ ηςιζηυ θένεζ πμθοεπίπεδδ 

θεζημονβία. Πνςηίζηςξ, ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηυ ςξ 

ειπνάβιαηδ επζαεααίςζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ημο ηεζιέκμο, ζοκεπζημονχκηαξ ζηδ 

δδιζμονβία ιζαξ ιοεμπθαζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, υπμο ηα υνζα ιεηαλφ αθήεεζαξ ηαζ 

παναθυβμο πνμαάθθμοκ αδζεοηνίκζζηα.1437 Χξ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ, μ ηίηθμξ ζπμοδχκ «Ζ 

Καθφηενδ Βεθυκα» ηαζ αημθμφεςξ δ ιεηάθναζδ «The Best Needle…», θεζημονβεί 

πζμοιμνζζηζηά δζυηζ επζδζχηεζ κα ηαηαζηεοάζεζ ιζα πναβιαηζηυηδηα ζηαεενά αλζυπζζηδ 

υζμ ηαζ αοηή εηηυξ παναιοεζμφ. Ο ανζειυξ ―έκα‖ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πανάζδιμ, εάκ 

ζοκελεηαζημφκ ιε ηδ εέζδ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμ, πάκς ζημ απεζημκζγυιεκμ πηοπίμ 

εηθαιαάκεηαζ ςξ οπεναμθή, ζηδκ πνμζπάεεζα απυδμζδξ ηδξ ανζζηείαξ ηδξ ανάπκδξ-

ιμδίζηναξ.                  

ηδκ πμνεία ηδξ αθήβδζδξ παναημθμοεμφιε ημ ιενάηζ ηδξ ανάπκδξ ιε ημ μπμίμ 

πενζπμζείηαζ ημκ ζζηυ ηδξ, αθμφ «ημκ πθέηεζ, ημκ απθχκεζ ηαζ ιεηά ημκ ζζδενχκεζ».1438 Ο 

πμζδηζηυξ θυβμξ ημο ηεζιέκμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ παναβςβή πζμοιμνζζηζηχκ κμδιάηςκ, ιε 

μιμζμηαηαθδλίεξ ηαζ ζοκδπήζεζξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ ζοζζςνεοιέκδ πνήζδ ζοββεκχκ 

ζδιαζζμθμβζηά ηαζ εηοιμθμβζηά θέλεςκ. Ζ ηαηαζηεοή ηαζ πνυζθδρδ ηδξ βοκαζηείαξ 

ηαοηυηδηαξ δζαιμνθχκεηαζ ηυζμ απυ ηζξ αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ πνμδβμφιεκεξ 

ακαβκςζηζηέξ ειπεζνίεξ υζμ ηαζ απυ ηζξ ελςηεζιεκζηέξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ ηδξ 

πναβιαηζηήξ γςήξ ηςκ ακαβκςζηχκ. Ζ οπαζκζηηζηή ακαθμνά ζημ «νάθζ», πμο 

                                                           
1435

 Βαναανμφζδ, Λ., 2002, υ.π., ζ. 2.    
1436

 .π., ζ. 6. 
1437

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.5). 2, ζ. 625. 
1438

 .π., ζ. 8.  
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επζζδιάκαιε πνμδβμοιέκςξ, ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε απεοεείαξ ενχηδζδ 

πνμαθδιαηζζιμφ ζηδκ ηνζηζηή κυδζδ ημο απμδέηηδ ηδξ αθήβδζδξ, «Λεξ κα ιείκεζ αοηή 

ζημ νάθζ ηαζ κα πάεζ δ γςή ηδξ ζηνάθζ;».1439 ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ιε ηζξ επζπθέμκ 

πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ανάπκδξ, μ ζζηυξ πμο οθαίκεζ ιε 

ηυζδ ιαεζηνία εηθαιαάκεηαζ ςξ ‗πνμίηα‘. Ζ πνμίηα απμηεθεί έκα λεπεναζιέκμ 

ημζκςκζηυ ζηενευηοπμ ακαθμνζηά ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ, έκα ηονίανπμ παναδμζζαηυ 

βκχνζζια ζε παθαζυηενεξ ημζκςκίεξ, υπμο δ πνμίηα θεζημονβμφζε ςξ ηίκδηνμ ή ηαζ 

παβίδα βζα ημκ οπμρήθζμ βαιπνυ. ημ πανυκ ζδιείμ, ημ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ ηδξ 

πνμίηαξ, ακ ηαζ οπμβναιιίγεηαζ ιε ζημπυ ηδ δζαηςιχδδζδ ηαηαθήβεζ κα ζαηζνίγεζ ημ 

ακδνζηυ θφθμ ή ημοθάπζζημκ ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ οπμρήθζςκ βαιπνχκ πμο 

εηπμνεφμκηαζ απυ οζηενμαμοθία ηαζ υπζ απυ αβαεμενβή πνυεεζδ αβάπδξ. Δπίζδξ, δ 

ιεηαθμνζηή έηθναζδ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ «Σμκ ηφθζλε ημκ βαιπνυ», μζηεζμπμζείηαζ ημ 

θεηηζηυ ηείιεκμ ηονζμθεηηχκηαξ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ ημ απμδίδεζ οπενηονζμθεηηχκηαξ. 

Ζ θνάζδ, «Έπμοκ ιπθέλεζ ζημκ ζζηυ ιμο βζα κα θάκε ημκ ιζζευ ιμο!»1440 ζε άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιε ημ ζοβηείιεκμ ηαζ ηδ βεθμζμβναθζηή απεζηυκζζδ ηςκ πνμζημεήνςκ, 

πνμζθαιαάκεηαζ ςξ ηςιζηυ ιεζςηζηυ ελίζμο βζα ηα δφμ θφθα.  

ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ δ πνςηαβςκίζηνζα ημο παναιοεζμφ ακαθαιαάκεζ δνάζδ, 

απμθαζίγμκηαξ κα παναανεεεί ζε έκα πμνυ. Σμ αζηείμ ζημ ζδιείμ αοηυ εκαπυηεζηαζ ζημ 

πχνμ πμο πναβιαημπμζείηαζ δ εηδήθςζδ, πμο είκαζ έκα κημοθάπζ, δδιζμονβχκηαξ 

ηςιζημφξ ζοκεζνιμφξ ακαθμνζηά ιε ηζξ νεαθζζηζηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ιζαξ ανάπκδξ. 

Δπίζδξ, παναπέιπεζ δζαηεζιεκζηά ζημοξ πνζβηζπζημφξ πμνμφξ ηςκ ηθαζζηχκ παναιοεζχκ 

ιε ζημπυ κα πανςδήζεζ ημ ιμηίαμ αοηυ.1441 Μεηαλφ άθθςκ παναπέιπεζ ζημ βκςζηυ 

παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ,1442 απ‘ υπμο βκςνίγμοιε ηζξ πζμ δδιμθζθείξ ακφπακηνεξ 

βοκαίηεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηζξ αδεθθέξ ηδξ ηαπημπμφηαξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ αδεθθέξ 

ηαευηζ ‗άζπδιεξ‘ ηαζ ‗ηαηέξ‘, δεκ έπμοκ ηαιία ηφπδ ζε έκα ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ υπμο 

ιυκμ δ μιμνθζά ηαζ δ ηαθμζφκδ επζανααεφμκηαζ ιε ημκ ζδακζηυ ααζζθζηυ βάιμ. Με αοηή 

ηδκ ηεπκζηή δ εζημκμβνάθδζδ ηαημνεχκεζ κα εββνάρεζ έκα επζπθέμκ αθδβδιαηζηυ 

επίπεδμ ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα αθήβδζδ- πθαίζζμ. Ζ παναδμλυηδηα ηδξ πνυηαζδξ, «ημ 

                                                           
1439

 .π.  
1440

 Βαναανμφζδ, Λ., 2002, υ.π., ζ. 10. 
1441

 Γζα ημ «ιμηίαμ ηδξ πανάηαλδξ ηαθθμκχκ βζα ηδκ εηθμβή ααζζθζημφ ζογφβμο»,  
1442

 Γζα ηζξ παναθθαβέξ ημο παναιοεζμφ ηδξ ηαπημπμφηαξ απυ Perrault, Basile ηαζ Grimm, αθ. 

ζπεηζηά, Νημφθζα, Α., Σμ Παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ ζηζξ Δθθδκζηέξ ηαζ Ξέκεξ Παναθθαβέξ: 

Πνμεηηάζεζξ Παζδαβςβζηέξ, Λαμβναθζηέξ-Ακενςπμθμβζηέξ, Φοπακαθοηζηέξ ηαζ άθθεξ, Δεκζηυ 

Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ (ΔΚΠΑ), Π.Σ.Γ.Δ., Αεήκα: Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, 2008, 

ζζ. 325-344.   
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πμνυ εέθς κα πάς υ, ηζ ηζ υ, ηζ εα θμνάς»,1443 μδδβεί ζε έκα βθςζζμθμβζηυ παζπκίδζ 

ακάιεζα ζε υ, ηζ θέβεηαζ ηαζ εζημκμβναθείηαζ. οβηεηνζιέκα, ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ 

ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ αοηή, πνμηεζιέκμο κα απμδχζεζ 

εζηαζηζηά ηδκ πνυζθδρή ημο, ‗υ, ηζ‘, δδθαδή, ‗μηζδήπμηε‘ οπενηονζμθεηηχκηαξ ημο 

ηεζιέκμο. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ δζυβηςζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ, ηδκ 

οπεναμθή απυδμζδξ ηςκ ελςηενζηχκ βκςνζζιάηςκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

εηενυηθδημοξ ζοκδοαζιμφξ ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα ζμονεαθζζηζηυ απμηέθεζια. 

οβηεηνζιέκα, παναηδνείηαζ δ ζοζζχνεοζδ μπηζηχκ-ζοιαυθςκ, βοκαζηείςκ αλεζμοάν 

ηαζ ακηζηεζιέκςκ/πνμσυκηςκ ηαθθςπζζιμφ.1444 Ζ ακαπανάζηαζδ ηδξ ανάπκδξ ζε άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιε ημ μπηζηυ ζφιαμθμ ιζαξ αθίζαξ πμο απεζημκίγεζ ιζα λακεζά βοκαίηα ηαζ ημ 

εκδμ-εζημκζζηζηυ ζπυθζμ «Μυδα», θεζημονβεί ςξ δζ-εζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ πχνμ ηδξ 

μιμνθζάξ ηαζ ςξ μπηζηυ ιέζμ ζφβηνζζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ. Ζ 

πνμζπάεεζα ηδξ ηεκηνζηήξ δνςίδαξ κα ιζιδεεί ημ απεζημκζγυιεκμ ιμκηέθμ επζηοβπάκεζ ηδ 

βεθμζμπμίδζή ηδξ, δζυηζ ημ απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ ζοκζζηά έκα ηαηέηηοπμ ηδξ πνχηδξ. Ζ 

δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ πνμηαθεί ημκ ηνζηζηυ πνμαθδιαηζζιυ ημο εδθοημφ βέκμοξ ηςκ 

ακαβκςζηχκ, κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ πθδνμθμνία αοηή ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία απυ ηδ 

γςή ηαζ βεκζηεφμκηαξ κα πνμαθδιαηζζημφκ υζμκ αθμνά ηα πνυηοπα ιίιδζδξ πμο 

πνμαάθθμκηαζ απυ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ.  

Αημθμφεςξ, δ πνςηαβςκίζηνζα ιεηαααίκεζ ζημ πχνμ πμο πναβιαημπμζείηαζ μ πμνυξ. 

Δηεί, πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημ ηείιεκμ υηζ βκςνίγεζ ημκ «ζδακζηυ βαιπνυ».1445 Ζ ανάπκδ 

πνμηεζιέκμο κα πνμηαθέζεζ ημ αθέιια ημο οπμρήθζμο βαιπνμφ ηαζ κα θακεί δζαεέζζιδ 

επζδίδεηαζ ζε πμνεοηζηέξ ηεπκζηέξ ιε απμηέθεζια ηδ αίαζδ πηχζδ ηδξ. Πνυηεζηαζ βζα 

πμκηνμημιιέκμ πζμφιμν, έκα είδμξ ηςιζημφ πμο ανέζημκηαζ ηα ιζηνά παζδζά, δζυηζ 

επζαεααζχκμοκ ηδ δζηή ημοξ θαζκμιεκζηή ακςηενυηδηα. Χζηυζμ, απυ ημκ εκήθζηα ζοκ-

ακαβκχζηδ πζεακυκ εηθαιαάκεηαζ ςξ βηνμηέζημ, δζυηζ πνμζαάθθεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ηδξ 

δζαηςιςδμφιεκδξ βοκαζηείαξ πνμζςπζηυηδηαξ. Ζ ακαπάκηεπδ ζοκέπεζα θεζημονβεί ςξ 

έηπθδλδ, ηαεχξ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ εζζαάθθεζ έκα λεζημκυπακμ πμο ηαηαζηνέθεζ 

ημ «πάνηζ», ιε ακηίηηοπμ ηδκ επζηίκδοκδ πηχζδ υθςκ ηςκ πανεονζζηυιεκςκ εκηυιςκ. Ζ 

ακαθμνά ηδξ θεηηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ ζηδ «ιαφνδ πήνα»,1446 θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία 

                                                           
1443

 Βαναανμφζδ, Λ., 2002, υ.π., ζ. 11. 
1444

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.5). 3, ζ. 626. 
1445

 Γζα ημ «ιμηίαμ ηδξ πανάηαλδξ ηαθθμκχκ βζα ηδκ εηθμβή ααζζθζημφ ζογφβμο», αθ. ζπεηζηά, 

Νημφθζα, Α., 2008, υ.π., ζζ. 179-180.   
1446

 Πνυηεζηαζ βζα έκα είδμξ ανάπκδξ πμο ιε ημ πέναξ ηδξ ζελμοαθζηήξ πνάλδξ, ημ ανζεκζηυ 

βίκεηαζ αμνά ημο εδθοημφ, ακ δεκ πνμθάαεζ κα απμιαηνοκεεί αιέζςξ ιεηά ημ γεοβάνςια. Βθ. 
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επζηνέπμκηαξ κα θάαμοιε οπυρδ ηαζ ηδκ πανάιεηνμ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ. ηδ ζοκέπεζα, 

δ πνςηαβςκίζηνζα ηδξ ζζημνίαξ ζχγεζ ημκ οπμρήθζμ βαιπνυ πθέημκηαξ έκακ ζζηυ μ 

μπμίμξ θεζημονβεί ςξ δίπηο πνμζηαζίαξ βζα ημκ ίδζμ. Ζ δζάζςζδ ημο άκδνα απυ ηδ 

βοκαίηα ακαηνέπεζ ημ ιμηίαμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ πμο εέθεζ ηδ βοκαίηα κα είκαζ 

ημ εφια ηαζ δ εοηοπία ηδξ κα εκαπυηεζηαζ ζηδκ πανέιααζδ ημο άκδνα. Ζ ζζμννμπία 

απμηαείζηαηαζ ιέζα απυ ηδκ έκςζή ημοξ ζε βάιμ. Ζ ηαηάθδλδ αοηή, ακ ηαζ ακαπανάβεζ 

ημ ηθαζζηυ ιμηίαμ εοηοπζζιέκμο ηέθμοξ ηςκ παναιοεζχκ, απμηαεζζηά ηδκ ηάλδ 

πναβιάηςκ ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ βοκαζηχκ πμο απμηθίκμοκ απυ ηα 

πνμπαναζηεοαζιέκα πνυηοπα μιμνθζάξ ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ ακαθαίνεημ δζηαίςια ζηδκ 

εοηοπία, ζημ βάιμ ηαζ ζηα παζδζά ακελανηήηςξ δθζηίαξ ηαζ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ. 

Κθείκμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ, εα εέθαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ παναηηδνζζιμί ημο 

ανζεκζημφ ήνςα ςξ «ιαφνμξ», «άναπκμξ» ηαζ «ιμκαδζηυξ», πνμηαθμφκ ηδκ ηνζηζηή 

επελενβαζία ζπεηζηά ιε ζδακζηά πνυηοπα ζοκηνυθμο ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ακαθμνζηά 

ιε ημκ ηνυπμ πμο εηθαιαάκμοιε ηαζ ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ μιμνθζά. 

 

 

7.1.6 Μέιιηλγθ, Νη., αλ ηνλ Μπακπά κνπ, Φπζηθά, (2003) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ημο Νηέζαζκη Μεθθζκβη, ακ ημ Μπαιπά ιμο, Φοζζηά,1447 

πναβιαηεφεηαζ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ηδ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ιεηαλφ παηένα ηαζ βζμφ. 

φιθςκα ιε ηδκ εκαπυεεζδ ηςκ ημζκςκζηχκ αοηχκ νυθςκ ζημ ακενςπμπμζδιέκμ ηυζιμ 

ηςκ θζμκηανζχκ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία ιμνθή πανςδίαξ, ηδξ δβειμκζηήξ 

παηνζανπίαξ. Καευηζ ζφιαμθμ δφκαιδξ ηαζ ελμοζίαξ, ημ θζμκηάνζ
1448

 δζεοημθφκεζ 

ζδιακηζηά ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ ζηδ ζφθθδρδ ηδξ ζδεμθμβζηήξ ιεηαηίκδζδξ, πμο 

επζπεζνείηαζ ζημ πανυκ ιζηνμαθήβδια απυ ακαπνμκζζηζηά ηαζ ζηενευηοπα ιμκηέθα βζα 

                                                                                                                                                                             
ζπεηζηά Κμφνημαζη, Γ., οβηνζηζηή Φοπμθμβία (δεμθμβία), Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1998, ζ. 

67. ηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ πνδζζιμπμζείηαζ ζοιαμθζηά ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ ημ είδμξ 

ηδξ επζηίκδοκδξ ηαζ αδίζηαηηδξ βοκαίηαξ πμο απμζημπεί κα οθανπάλεζ πθμφημ ηαζ δυλα απυ ημκ 

άκδνα πμο πακηνεφεηαζ, είηε εοκμοπίγμκηάξ ημκ είηε ηαζ ζημηχκμκηάξ ημκ αηυιδ.      
1447

 Μέθθζκβη, Νη., (Κείι. & Δζη.), ακ ημκ Μπαιπά ιμο, Φοζζηά, (Just Like my Dad), Κονζαγή, 

Δ., (Μηθ.), Αεήκα: Παηάηδξ, 2003, (London: Hodder Children's Books, 2002).  
1448

 Γζακκζημπμφθμο, Α., Μαηνή, Μ., «Πςξ Ο ΠΑΣΔΡΑ έβζκε ΜΠΑΜΠΑ: Παναηδνχκηαξ ηδκ 

Δζηυκα ημο ζηα Παζδζηά Βζαθία», ζημ Υαηγδδήιμο, Γ., Μπίημξ, Κ., ηνααάημο, Π., Υαηγδδήιμο, 

Κ., (Δπζι.), 5μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ: Δθθδκζηή Παζδαβςβζηή ηαζ Δηπαζδεοηζηή Ένεοκα. 

Πναηηζηά, Σ. Α΄, Θεζζαθμκίηδ: Δηδμηζηυξ Οίημξ Αδεθθχκ Κονζαηίδδ, 2007, ζζ. 513-519. 
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ημκ άκδνα, ηαηαδεζηκφμκηαξ ιζα εκαθθαηηζηή ηαοηυηδηα,
1449

 αοηή ημο ζημνβζημφ 

παηένα.
1450

  

Ζ ιμκυδνμιδ αθήβδζδ παναπέιπεζ ζε ιμνθή διενμθμβζαηήξ ελμιμθυβδζδξ, αθμφ 

λεηζκά ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ιζηνυ θζμκηανάηζ ζε νυθμ αθδβδηή κα πανμοζζάγεζ ημκ 

ιπαιπά ημο. Ζ οζμεέηδζδ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ιαηζάξ ημο παζδζμφ ηαεζζηά αδζεοηνίκζζημ 

ημ είδμξ ημο θφθμ ημο. Χζηυζμ, είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε απυ ηδκ έκανλδ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ημ ακδνζηυ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηάζδ ηςκ παζδζχκ απυ ηνζχκ εηχκ ηαζ πάκς 

κα πνμζημθθχκηαζ ζημ βμκζυ ημο ακηίζημζπμο θφθμο ιε εηείκα.1451 Ζ πανάιεηνμξ αοηή 

απμηαθφπηεηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ, πανά ιυκμ υηακ οπεζζένπεηαζ ζε 

ιεηαθενυιεκμ θυβμ δ θςκή ηδξ ιαιάξ θζμκηανίκαξ, ηαηά ημ ηείιεκμ «Φηοζηυξ μ ιπαιπάξ 

ζμο, θοζζηά».1452 Σμ ζφκμθμ ηδξ πενζβναθήξ ηςκ βεβμκυηςκ πμο αθμνμφκ ζε ζδζυηδηεξ 

ηαζ παναηηδνζζηζηά ημο ζοβηεηνζιέκμο παηένα επζηνέπμοκ ημ ζοιπέναζια ημο 

ελζδακζηεοιέκμο ακδνζημφ πνμηφπμο βζα ημ ιζηνυ παζδί. Ανπζηά, δ αθήβδζδ εζηζάγεζ 

ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο οπμηείιεκμο ηαφηζζδξ ηαζ 

αθμνά ζηα δυκηζα, ζηδ παίηδ ηαζ ζηδκ μονά. ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγμκηαζ βκςνίζιαηα 

ζοιπενζθμνάξ πμο οζμεεηεί ηαζ ημ παζδί, υπςξ αευνοαμ πενπάηδια, ζηανθάθςια, 

βθείρζιμ, αθθά ηαζ βεθμζμβναθζηέξ αηνυηδηεξ πμο ζηενεμηοπζηά έπμοκ ζοκδεεεί ιε ημ 

ακδνζηυ θφθμ, υπςξ δ πχκερδ ηαζ ημ νέρζιμ. Αημθμφεςξ, απμηαθφπημκηαζ ζοιαμοθέξ 

ροπμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ημο παηένα πνμξ ημ βζυ, υπςξ ημ γήηδια ημο θυαμο, εκχ 

πενζβνάθμκηαζ ζηζβιζυηοπα αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ παζπκίδζ ηαζ ροπαβςβία.  

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ακηζζοιααηζηυ 

πνυηοπμ παηένα ακαθμνζηά ιε ηα παηνζανπζηά ζδεχδδ. Σμ ιμκηέθμ ζπέζδξ πμο 

δζαιμνθχκεηαζ ιεηαλφ ημοξ πνμζθαιαάκεηαζ ςξ δζαδζηαζία ιεηααίααζδξ βκςνζζιάηςκ 
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 Οζ «ζφβπνμκμο ηφπμο θμβμηεπκζημί ιπαιπάδεξ», πμο δζαεέημοκ ημ πνμθίθ ηδξ παηνυηδηαξ 

πμο ζηζαβναθείηαζ ηαζ ζημ πανυκ ιζηνμαθήβδια, δ  Κακαηζμφθδ ημοξ ζοκμρίγεζ ζφιθςκα ιε 

ημκ Greenstone ιε ημκ υνμ «θειζκζζηζημί» ιπαιπάδεξ. Greenstone, D. ―The Sow in the House: 

The Unfulfilled Promises of Feminism in Ian Falconer‘s Olivia Books‖, Children‟s Literature 

Association Quarterly, vol. 33 (1), 2008, ζζ. 26-40. Κακαηζμφθδ, Μ., «Δκαθθαηηζηέξ Μμνθέξ 

Οζημβέκεζαξ ζηδ φβπνμκδ Παζδζηή Λμβμηεπκία βζα Μζηνέξ Ζθζηίεξ», Κείιεκα, η. 14, 2011, ζ. 4. 
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 Ζ Μαναβημοδάηδ δζαπζζηχκεζ υηζ, «μζ βοκαίηεξ -ιδηένα ή βζαβζά- ηαεχξ ηαζ ηα γχα-ιδηένεξ 

είκαζ ηονίςξ πμο πανμοζζάγμκηαζ κα εηδδθχκμοκ ζημνβζηυηδηα πνμξ ηα παζδζά, ακελάνηδηα 

ιάθζζηα απυ ημ ακ είκαζ αβυνζα ή ημνίηζζα. Ακηίεεηα, μζ εηδδθχζεζξ ζημνβζηυηδηαξ απυ ημοξ άκδνεξ 

–ιπαιπά, παππμφ- ή γχα-παηένεξ, είκαζ εθάπζζηεξ ηαζ απεοεφκμκηαζ πνμξ ηα ημνίηζζα ηαζ υπζ πνμξ 

ηα αβυνζα». Μαναβημοδάηδ, Δ., 1993, υ.π., ζζ. 226-227. 
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 Cole, M., Cole, S., Ζ Ακάπηολδ ηςκ Παζδζχκ: Γκςζηζηή ηαζ Φοπμημζκςκζηή Ακάπηολδ ηαηά ηδ 

Νδπζαηή ηαζ Μέζδ Παζδζηή Ζθζηία, υθιακ, Μ., (Μηθ.), Σ. Β΄, Αεήκα: Σοπςεήης, 2001, ζζ. 

190, 196. 
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 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο. 

Μεθθζκβη, Νη., 2003, υ.π., ζ. 16. 
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ηαζ ζοιπενζθμνάξ πμο δε δζέπεηαζ απυ παναηηδνζζηζηά δεζημφ ελακαβηαζιμφ1453 ημο 

εκήθζηα βμκζμφ ηαζ ακηζααίκμοκ ζηζξ ανπέξ ημο αοηανπζζιμφ, ηδξ επζαμθήξ-οπμηαβήξ ηαζ 

ημο ελμοζζαζηή-ελμοζζαγυιεκμο.1454 Ζ ζπέζδ ημοξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ζπέζδ ακζδζμηεθμφξ 

αβάπδξ ηαζ αθθδθμακηαθθαβήξ ζοκαζζεδιάηςκ, εκενβμφξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ βκςνζιίαξ 

ιε ημ νυθμ ημο θφθμο ιε ηνυπμ πμο ηαθθζενβεί εεηζηά ηίκδηνα βκχζδξ ηαζ ειπέδςζδξ 

παναηηδνζζηζηχκ. Δπίζδξ, δ ζπέζδ ημοξ δεκ απμηεθεί ιφδζδ ζημκ ακδνζηυ ηυζιμ αθθά, 

έκα ζηάδζμ δεοηενμβεκμφξ ηαφηζζδξ1455 ημο ιζηνμφ παζδζμφ ζηδ δυιδζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ 

ημο θφθμο, ζφιθςκα ιε ημκ εκήθζηα βμκζυ πμο εηθαιαάκεζ ςξ πνυηοπμ. Σμ ιζηνυ παζδί 

δεκ είκαζ έκα παεδηζηυ πνμσυκ ημζκςκζηήξ εηπαίδεοζδξ, αθθά έκαξ εκενβυξ δέηηδξ 

πθδνμθμνζχκ ηαζ ενεεζζιάηςκ. Ζ ζοκεπήξ επακάθδρδ ημο επζννδιαηζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ «θοζζηά», ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο ζφκημιμο αοημφ ηεζιέκμο θεζημονβεί 

ςξ επζημκζζιυξ πμο ηαηαθήβεζ ζε οπεναμθή ηαζ εκ ηέθεζ ζηδκ αοημακαίνεζή ημο. πςξ 

ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς, ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ παηένα ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ 

πμο ημ ακηζθαιαάκεηαζ ημ παζδί ηαζ ενιδκεφεζ ημ νυθμ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο αββίγεζ ηδκ 

ελζδακίηεοζδ. Χζηυζμ, δ ελμιμθμβδηζηή πμνεία ηδξ αθήβδζδξ ιέζα απυ ηδκ εκενβδηζηή 

αηνυαζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαφηζζδξ θεζημονβεί ςξ πμνεία αοημβκςζίαξ, αθμφ ζημ 

ηέθμξ ημ ιζηνυ θζμκηανάηζ επζηοβπάκεζ ηδκ οβζή απμιοεμπμίδζδ ηδξ παηνζηήξ θζβμφναξ, 

ιία απαναίηδηδ ζοκαζζεδιαηζηή ελέθζλδ βζα ηδκ μιαθή ροπζηή ακάπηολδ ηάεε παζδζμφ, 

ακελανηήηςξ θφθμο. Ζ ακαηνμπή ηδξ ζενμπμζδιέκδξ δζάζηαζδξ ηδξ ελζδακίηεοζδξ 

ζοκζζηά ηδ εειέθζμ αάζδ δυιδζδξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ αημθμοεχκηαξ 

«πνμδζαβεβναιιέκμοξ νυθμοξ».1456 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ιζηνυ παζδί δζενπυιεκμ απυ ηα 

ελεθζηηζηά ζηάδζα ηδξ ιίιδζδξ ηαζ ηδξ ηαφηζζδξ ιε ημκ πνυηοπμ βμκέα απμηηά ηδκ 

αίζεδζδ ημο εαοημφ ηαζ ηδξ αοηυ-ακηίθδρδξ. Σμκ ηνυπμ δδθαδή ιε ημκ μπμίμ 
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 Ο Piaget ακαθένεηαζ ζημ είδμξ αοημφ ημο δεζημφ ζοθθμβζζιμφ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ 

επζαάθθεηαζ απυ ημοξ εκήθζηεξ. Έηζζ ιζα πνάλδ είκαζ παναααηζηή ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ πμο 

δζαηοπχκμοκ εηείκμζ. Cole, M., Cole, S., 2001, υ.π., ζ. 494.    
1454

 Σμ παναδμζζαηυ ζπήια πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ μζημβεκεζαηή δμιή, αάζδ αοηανπζζιμφ ηαζ 

ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο ημο άκδνα ζηδ βοκαίηα, ημο εκήθζηα ζημ παζδί απμηεθεί έκα ελαζνεηζηά 

άηαιπημ ζπήια, ιδ δεηηζηυ ζηδκ ηαζκμημιία πμο ακαπανάβεζ ημοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ιε 

απυθοηδ πζζηυηδηα ζηδκ πανάδμζδ. Μμοζμφνμο, Λ., Ζ Κμζκςκζμθμβία ηδξ φβπνμκδξ 

Οζημβέκεζαξ, Αεήκα: Gutenberg, 2006, ζ. 24. 
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 φιθςκα ιε ημκ Freud ιυθζξ ημ παζδί εζζένεεζ ζημκ ηνίημ πνυκμ ηδξ γςήξ, μζ εηδδθχζεζξ 

έκημκδξ πνμζηυθθδζδξ ζηδ ιδηένα πμο παναηηδνίγεζ ηδκ πνςημβεκή ηαφηζζδ ιεζχκεηαζ. ηδ 

δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο, δ αίζεδζδ «εέθς κα είιαζ ημκηά», πμο επζηναηεί ζηδ ανεθζηή 

δθζηία, ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ «εέθς κα είιαζ ζακ». ηδ δζάνηεζα ημο ηνίημο έημοξ ηδξ 
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Cole, S., 2001, υ.π., ζ. 192.  
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 Κακαηζμφθδ, Μ., Ο Ήνςαξ ηαζ δ Ζνςίδα ιε ηα Υίθζα Πνυζςπα: Νέεξ Απυρεζξ βζα ημ Φφθμ 

ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, Αεήκα: Gutenberg, 2008, ζ. 278. 
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ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ ημο ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ (εηενμπνμζδζμνζζιυξ) ηαζ εκ 

ζοκεπεία ιέζς ηδξ οπένααζδξ μδδβείηαζ ζηαδζαηά ζημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ημο αάζεζ ηδξ 

δζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ ηαζ ιμκαδζηυηδηαξ, δζακμίβμκηαξ κέμοξ μνίγμκηεξ ελεθζηηζηήξ 

πμνείαξ, ςξ μθμηθδνςιέκδ πζα εκήθζηδ πνμζςπζηυηδηα.1457 

Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζηδ ζπέζδ κμδιαημδυηδζδξ ιεηαλφ 

θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ οπμζηάπηεζ ηα θεβυιεκα 

ημο ηεζιέκμο δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ιζα εζνςκζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ακηζθαηζηή 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ παναπάκς δδιζμονβεί ιία απυζηαζδ ακάιεζα ζηδκ 

εζςηενζηή μπηζηή ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηδκ μπηζηή εέαζδξ ηςκ αθδβμφιεκςκ 

βεβμκυηςκ. Κάεε θμνά πμο ημ παζδί-αθδβδηήξ πανμοζζάγεζ ηαζ ιία αλζμγήθεοηδ ζδζυηδηα 

ημο παηένα, δ εζημκμβνάθδζδ ηδ δζαηςιςδεί επζθέβμκηαξ κα πανμοζζάζεζ ιζα άθθδ υρδ 

ηςκ βεβμκυηςκ ή ιζα πνυζεεηδ πθδνμθμνία πμο πνμηαθεί ηδκ επακενιδκεία ηςκ 

δεδμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ημ πνυηοπμ ημο ζοβηεηνζιέκμο παηένα. Υςνίξ κα οπεζζένπεηαζ 

πμοεεκά δ δζαενςηζηή ιαηζά ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ 

ηαηαθήβεζ ζηα δζηά ημο οπμηεζιεκζηά ζοιπενάζιαηα, ζφιθςκα ιε ημ δζηυ ημο μνίγμκηα 

πνμζδμηζχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εηεί πμο ημ ηείιεκμ θέεζ, «Κάπμζα ιένα εα έπς δυκηζα 

ημθηενά…»,1458 μ ιπαιπάξ εζημκμβναθείηαζ κα ηνχεζ ιεηά δοζημθίαξ έκα ιήθμ, εκχ δ 

έηθναζδ ημο πνμζχπμο ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηδ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία ημο ζχιαημξ 

απμηαθφπηεζ πμκυδμκημ. «Καζ ηανθάηζα ηα ιαθθζά…ζακ ημ ιπαιπά ιμο, θοζζηά»,1459 δ 

εζημκμβνάθδζδ πανςδεί ημ πνυηοπμ δφκαιδξ πμο ζοιαμθίγεζ ημ θζμκηάνζ, 

πανμοζζάγμκηάξ ημκ κα έπεζ ακαηνζπζάζεζ, ζε επίπεδμ μπηζηήξ οπενηονζμθελίαξ, απυ θυαμ 

ελαζηίαξ μνζζιέκςκ ιζηνμζημπζηχκ αζαχκ.1460 Σμ είδμξ ηςιζημφ πμο ακαδφεηαζ ζηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, μθείθεηαζ ζηδκ ακηίεεζδ ηςκ ιεθχκ ιεηαλφ ημο γεφβμοξ θζμκηάνζ 

vs αζαυξ, ιεβάθμ vs ιζηνυ. ημ ίδζμ φθμξ πζμφιμν ηζκείηαζ ηαζ ημ επυιεκμ γεφβμξ 

ηενάζηζμξ vs θζθζπμφηεζμξ, πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ημο θυαμο ημο θζμκηανζμφ βζα 

ιζηνμζημπζηά έκημια, εκχ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ δζαηείκεηαζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ. Ηδζαίηενα 

ηςιζηή απμδεζηκφεηαζ δ εζημκμβναθζηή απυδμζδ ημο ιζηνμφ θζμκηανζμφ κα ζηανθαθχκεζ 

ιε άκεζδ ζηα δέκηνα, εκχ μ ιπαιπάξ, πμο ζοβηεκηνχκεζ πθήεμξ εαοιαζιμφ, 

πανμοζζάγεηαζ κα ηα ηαηαθένκεζ ιε δοζημθία. Ζ πηχζδ απυ παιδθυ φρμξ, ζε ζοκδοαζιυ 
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 Οζ επζζηήιεξ ηδξ βκςζηζηήξ ροπμθμβίαξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ απυηηδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο 

εαοημφ ζπεηίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ ημο νυθμο ημο θφθμο. Cole, 

M., Cole, S., 2001, υ.π., ζ. 205.     
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 Μεθθζκβη, Νη., 2003, υ.π., ζ. 3. 
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ιε ηδ ζπαηάθδ εκένβεζαξ ημο εκήθζηα κα ζηανθαθχζεζ, ζοβηνζηζηά ιε ημ ιζηνυ ηαζ 

θαζκμιεκζηά αδφκαιμ παζδί, απμηεθεί ιζα εζημκμβναθζηή εηδμπή ημο πζμφιμν 

ακςηενυηδηαξ. Ο εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ πμο ηαοηίγεηαζ ιε ημ ιζηνμ-θζμκηανάηζ αζχκεζ 

ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ ηονζανπία ημο παζδζμφ επί ηςκ επζδυζεςκ ημο παηένα. Δλίζμο 

ηςιζηή είκαζ δ ζηδκή υπμο μ κεανυξ πνςηαβςκζζηήξ λεημθθάεζ ηα ηζζνυηα απυ ηδ βμφκα 

ημο ιπαιπά ηαζ ημ ίδζμ ενιδκεφεζ ηδκ ακηίδναζή ημο ζημκ πυκμ ςξ εοπανίζηδζδ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή ηαείζηαηαζ ηςιζηή δζυηζ εκέπεζ ημ θανζζηυ ζημζπείμ ηδξ γααμθζάξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ νμπή ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ζηδκ αηαλία ηαζ ηδ ζηακηαθζά, εκχ πανάθθδθα 

εββνάθεηαζ ηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ παζδζηήξ αθέθεζαξ θυβς άβκμζαξ ηζκδφκμο. ημ ζδιείμ 

αοηυ εα εέθαιε κα πνμζεέζμοιε ηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ οπεναμθήξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, 

ζηδκ πνμζπάεεζα κα απμδμεεί μπηζηά ημ ιέβεεμξ ημο ηναοιαηζζιμφ πμο οθίζηαηαζ μ 

παηέναξ ελαζηίαξ ηδξ επίεεζδξ απυ ζιήκμξ ιεθζζζχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ίδζμξ 

εζημκμβναθείηαζ ιε πθήεμξ ηζζνυηςκ ημθθδιέκςκ ζε υθμ ημο ημ ζχια.1461 Ζ απυδμζδ 

ηςκ ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ παηνζηήξ θζβμφναξ ζοκεέημοκ έκα μπηζηυ 

απμηέθεζια πμο παναπέιπεζ ζε ηανημοκίζηζημ ζπέδζμ.  

φιθςκα ιε υζα πνμακαθέναιε, ημ δβειμκζηυ πνυηοπμ βεθμζμπμζείηαζ ηαζ 

ακαηνέπεηαζ ιέζα απυ ηδκ ίδζα ηδ δνάζδ ημο παηένα, οζμεεηχκηαξ ζοιπενζθμνέξ πμο 

ακηζααίκμοκ ζηα ζηενευηοπα ηαζ ακαπνμκζζηζηά ιμκηέθα βζα ημ θφθμ ημο. Ηδζαίηενα 

πζμοιμνζζηζηή ηαείζηαηαζ δ ζηδκή πμο παίγμοκ ηνοθηυ ηαζ μ ίδζμξ ηνέπεζ αζαζηζηυξ ηαζ 

ηνφαεηαζ ηεθζηά πίζς απυ έκα ηθαδί.1462 Ζ οπεναμθή ζηδκ ηίκδζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

αθεθή ηνορχκα, δζαιμνθχκμοκ έκα λεηανδζζηζηυ εζημκμβναθζηυ απμηέθεζια. Ο 

ζοβηεηνζιέκμξ παηέναξ ιέζα απυ ηδ δνάζδ ημο ελζζχκεηαζ ιε ημ ιζηνυ παζδί, παίγεζ ιαγί 

ημο ηαζ απυ ηδ δζαπνμζςπζηή ημοξ ζπέζδ ηαείζηαηαζ εθζηηή δ οπένααζή ημο. Ζ 

απμιοεμπμίδζδ ημο ζδακζημφ ημο πνμηφπμο έπεζ επέθεεζ βζα ημ ιζηνυ παζδί, ιε ηδ 

ενζάιαεοζή ημο επί ηςκ ζηακμηήηςκ ημο παηένα, υηακ πζα ημ ίδζμ ελμιμθμβείηαζ, «Αθθά 

ζ‟ αοηυ, αθήεεζα, δεκ είκαζ ηαζ πμθφ ηαθυξ!».1463 Ο ηνυπμξ επζθμβήξ ηθεζζίιαημξ ηδξ 

ζζημνίαξ, «Οζ θίθμζ ιμο παν‟ υθα αοηά εέθμοκ κα βίκμοκ… ζακ ημκ ιπαιπά ιμο 

θοζζηά!»,1464 επζζθναβίγεζ ηδκ ηαθμπνμαίνεηδ ζάηζνα ημο ηεζιέκμο ηαζ ηδκ εοβεκή 

απμιοεμπμίδζδ ημο παηνζημφ πνμηφπμο ςξ ιέζμ ηαηάδεζλδξ κέςκ ιμνθχκ ακδνζηήξ 

ηαοηυηδηαξ. Ζ ηεθεοηαία εζηυκα,1465 ιε ημ πμθοπμίηζθμ δείβια κεανχκ αζθμονμεζδχκ κα 
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.6). 2, ζ. 626. 
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.6). 3, ζ. 626. 
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 Μεθθζκβη, Νη., 2003, υ.π., ζ. 25. 
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 Μεθθζκβη, Νη., 2003, υ.π., ζ. 27. 
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.6). 4, ζ. 626. 
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παίγμοκ ζηδκ αβηαθζά ημο θζμκηανζμφ, θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζηδκ 

πμθοπμθζηζζιζηή ζδεμθμβία ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ πμο δζακφμοιε.    

οκμρίγμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ, εα εέθαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ ημ ιζηνμαθήβδια 

αοηυ ακαηνέπεζ ημ δβειμκζηυ πνυηοπμ πςνίξ κα πνμζαάθθεζ ηδκ δεζηή αλία ημο νυθμο 

ημο παηένα. Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ θοζζηή πανμοζία ημο παηένα ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ 

ιε ημ παζδί πνμαάθθεζ ηαεμνζζηζηή βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ζημκ 

ακήθζημ βζμ. Ζ πανμφζα ζζημνία δζεοημθφκεζ ημκ εκήθζηα ζοκακαβκχζηδ/βμκζυ κα 

εηενμπνμζδζμνζζηεί ιέζα απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ παζδί ημο, κα ελμζηεζςεεί ιε 

ηαζκμφνζμοξ νυθμοξ ηαζ ιμκηέθα βζα ημ ακδνζηυ θφθμ, κα ζοθθάαεζ ημκ ηνυπμ πμο 

ακηζθαιαάκεηαζ ημ νυθμ ημο ημ παζδί αηεκίγμκηάξ ημκ ηυζιμ ιέζα απυ ηα δζηά ημο αεχα 

ιάηζα, κα βεθάζμοκ πανέα ηαζ κα αζχζεζ ηεθζηά ηδ πανά ημο κα είζαζ βμκζυξ ηαζ εκ 

πνμηεζιέκς παηέναξ.          

 

 

7.1.7 Σξηβηδάο, Δ., Οη Γηαγηάδεο κε ηα Γην Γην, (2003) 

 

Οζ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία, ζοιαάθθμοκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ, ακηζθήρεςκ ηαζ πνμζδμηζχκ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ απέκακηζ ζε 

αοηέξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ακενχπςκ.1466 Ζ ελμζηείςζδ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ ιε ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ακαπαναζηάζεζξ, ημοξ δζεοημθφκεζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ημ νυθμ ημο 

παππμφ ηαζ ηδξ βζαβζάξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δζηήξ ημοξ ηαοηυηδηαξ, 1467 αθθά ηαζ κα 

ακηζθδθεμφκ ηδ εέζδ αοηχκ ηυζμ ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ υζμ ηαζ ζηζξ εονφηενεξ 

ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο εηείκμζ εκηάζζμκηαζ.1468 ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ημο 

Δοβέκζμο Σνζαζγά, Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ Γζμ,1469 είβμκηαζ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ 

ζηενευηοπεξ ακηζθήρεζξ βζα ημοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ηςκ αηυιςκ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ. 

Απυ ημ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ ςεμφκηαζ κα 

επελενβαζημφκ παβζςιέκεξ πεπμζεήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα άημια αοηά ηαζ κα 

ζοκδέζμοκ ααζζηέξ πνμκζηέξ έκκμζεξ βεκζηυηενα βζα ημκ ηφηθμ ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο 
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 McElroe, Jasine, S., ―Images of Grandparents in Children‘s Literature‖, New Advocate, vol. 

12 (3), 1999, ζζ. 249-258.  
1467

 Roberto, K., Stroes, J., ―Grandchildren and Grandparents Roles, Influence and Relationships‖, 

International Journal of Aging and Human Development, vol. 34 (3), 1992, ζζ. 227-239.   
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Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., «Κμζκςκζηέξ Ακαπαναζηάζεζξ ηδξ Σνίηδξ Ζθζηίαξ», ζημ Λμβμηεπκζηή 

Πνυζθδρδ ζηδκ Πνμζπμθζηή ηαζ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2002, ζζ. 124-135.  
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 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Δθεοεενίμο, Β., (Δζη.), Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ-Γζμ, Αεήκα: Δθθδκζηά 

Γνάιιαηα, 2003.   
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ηαζ εζδζηυηενα βζα ηδ δζηή ημοξ αζμθμβζηή ελέθζλδ. Οζ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ 

ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ θεζημονβμφκ ςξ ιδπακζζιυξ πνμαμθήξ ηδξ 

ηονίανπδξ ημοθημφναξ ηαζ ζδεμθμβίαξ μθυηθδνδξ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ εηάζημηε 

θμβμηεπκζηήξ πενζυδμο πμο εββνάθμκηαζ.1470 ημ πθαίζζμ αοηυ, ζημ πανυκ ιζηνμαθήβδια 

επζδζχηεηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ, αηυιδ ηαζ δ ακαηνμπή, ηςκ ηαεζενςιέκςκ απυρεςκ βζα 

ηδκ ηνίηδ δθζηία, δζυηζ αοηέξ ηείκμοκ κα βεκζηεφμκηαζ αοεαίνεηα ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζε 

πμθζηζζηζηά ζηενευηοπα1471 ηαζ ςξ ηέημζα ακηζααίκμοκ ζηδκ πμθοπμθζηζζιζηή ζδεμθμβία 

ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ πμο δζακφμοιε.1472  

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο αζαθίμο ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα απυ ημκ ηίηθμ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ζημ ζδιείμ αοηυ ζοκεκχκμκηαζ πμζηίθμζ 

ζδιεζςηζημί ηνυπμζ ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ κμδιάηςκ ημο.1473 Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα 

ημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ ημο ηίηθμο, απυ υπμο ηαζ βκςζημπμζείηαζ δ ηεκηνζηή ζδέα ημο 

ιζηνμαθδβήιαημξ, δ πνςηαβςκζζηζηή πανμοζία ηςκ εδθοηχκ εηπνμζχπςκ ηδξ ηνίηδξ 

δθζηίαξ, ηαεχξ ηαζ ιία αλζμπενίενβδ πθδνμθμνία, αοηή ημο «βζμ-βζμ». ε ζδιαζζμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδ δζηηή ενιδκεία ηδξ θέλδξ «βζμ-βζμ» ζημ μοζζαζηζηυ 

βζαβζά. Απυ ηδ ιία ημ «βζμ-βζμ» απμηεθεί έκα είδμξ παζπκζδζμφ απμηεθμφιεκμ απυ δφμ 

δίζημοξ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ ιε έκακ άλμκα, πάκς ζημκ μπμίμ είκαζ δειέκμ έκα ημνδυκζ. 

Απυ ηδκ άθθδ ημ «βζμ-βζμ» απμηεθεί έκα είδμξ πθαζηζημφ δμπείμο υπμο ημ παζδί πνάηηεζ 

ηδ θοζζηή ημο ακάβηδ, έκα ηεπκδηυ οπμηαηάζηαημ ηδξ θεηάκδξ ηαζ θεζημονβεί ςξ 

ιεηαααηζηυ ζηάδζμ απυ ηδκ πάκα αηνάηεζαξ ζηδ θεηάκδ ηδξ ημοαθέηαξ. Ακαθμνζηά ιε 
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 Ζ Nikolajeva δζαπζζηχκεζ υηζ ηα άημια ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ, ζε παθαζυηενεξ αθδβήζεζξ βζα 
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Scarecrow Press, 2002, ζζ. x, 120-121.    
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ηδκ πνχηδ ενιδκεία, ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδ δζαηαναπή 

ηδξ κυνιαξ, ελαζηίαξ ηδξ αιθζζφκδεζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ «βζαβζάδεξ» ηαζ παζπκίδζ «βζμ-

βζμ». Σα άημια ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ απμηεθμφκ ημοξ βδναζυηενμοξ εκήθζηεξ εηπνμζχπμοξ 

ηδξ δεζηήξ ελμοζίαξ, αάζεζ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ ζενανπίαξ ηαζ ςξ ηέημζμζ 

ακαιέκεηαζ κα πνμαμφκ ζε πνάλεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ‗ζμαανυηδηα‘. Σμ παζπκίδζ απυ 

ηδκ άθθδ, μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηάεε 

παζδζμφ ζπμθζηήξ δθζηίαξ1474 ηαζ δ εκαπυεεζδ ιζαξ ηέημζαξ δναζηδνζυηδηαξ ζε εκήθζηα 

άημια, ηαείζηαηαζ πζμοιμνζζηζηή ελαζηίαξ ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ, αθθά ηαζ ελαζηίαξ 

ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηδξ ζμαανμθάκεζαξ ηςκ ημζκςκζηά ηαζ δεζηά απμδεηηχκ μνίςκ. 

Ακαθμνζηά, ιε ηδ δεφηενδ ενιδκεία ηυζμ ζε ζδιαζζμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε πναβιαημθμβζηυ 

επίπεδμ δδιζμονβμφκηαζ ηςιζημί ζοκεζνιμί, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ημκ εοθδιζζιυ ημο 

ηαιπμφ (ζηαημθμβζημφ) πενζεπμιέκμο πζμφιμν. φιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ 

γςήξ, ηα άημια ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ ζοπκά πάζπμοκ απυ αηνάηεζα ηαζ δεδμιέκμο υηζ ηα 

παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ ημκ έθεβπμ ηςκ ζθζβηηήνςκ ημοξ, ημοξ 

πνμηαθεί ελαζνεηζηή ζθανυηδηα δ οπαζκζηηζηή ακαθμνά ζηζξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ ημο 

ζχιαημξ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ θέλδ «βζμ-βζμ» ζοκζζηά έκα είδμξ θμβμπαίβκζμο 

πμο θεζημονβεί ςξ πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ. 

Ζ θφζδ ημο παναδυλμο πμο έπεζ πνμηθδεεί ελαζηίαξ ηδξ πνμζςνζκήξ δζαηαναπήξ ηδξ 

ηακμκζηυηδηαξ αίνεηαζ ζηδ ζοκέπεζα απυ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ απυ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ 

ημο βνάιιαημξ ‗μ‘, ηδξ θέλδξ «βζμ-βζμ», απυ ημ μπηζηυ ζφιαμθμ ημο παζπκζδζμφ «βζμ-βζμ» 

πμο πνμζζδζάγεζ ζημ ζπήια ημο βνάιιαημξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα αζηζαηή ζπέζδ 

ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ. Ζ απμηςδζημπμίδζδ ημο μπηζημφ 

ζοιαυθμο ηαεμδδβεί ζηδκ ανπζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ πνυηαζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

ημ ζοβηεηνζιέκμ μπηζηυ ακηζηείιεκμ εηθαιαάκεηαζ ςξ παζπκίδζ ηαζ υπζ ςξ δμπείμ 

εκμφνδζδξ. Ζ ζηζβιζαία δζαηαναπή ηδξ ζοιααηζηήξ πμνείαξ ακάβκςζδξ ηαζ δ άιεζδ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ ζζμννμπίαξ, θεζημονβεί παζβκζςδχξ ηαζ πζμοιμνζζηζηά, εκχ 

πανάθθδθα ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ αθήβδζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ 

απαζηείηαζ δ εκενβδηζηή ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ. Αλίγεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ 

δδιζμονβμί ημο αζαθίμο θνμκηίγμκηαξ βζα ηδκ άιεζδ απμηαηάζηαζδ ηδξ ζζμννμπίαξ 

ακαζνχκηαξ ηδ δεφηενδ πζεακή ενιδκεία ηδξ θέλεζξ «βζμ-βζμ», απμηαθφπημοκ ηδκ 

παζδαβςβζηή-ακενςπμηεκηνζηή δζάζηαζδ ημο ιζηνμαθδβήιαημξ αοημφ. Γζυηζ εα 

ιπμνμφζακ ηάθθζζηα κα εκαπμεέζμοκ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο ακαβκχζηδ κα 
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εζηάζεζ ηδκ πζεακή ενιδκεία ή κα ημ εηιεηαθθεοημφκ ςξ ηεπκζηή παναηείκμκηαξ ηδκ 

αβςκία ημο ιζηνμφ παζδζμφ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ημο παναιοεζμφ. Χζηυζμ, εηείκμζ ημ 

αλζμπμζμφκ δδιζμονβζηά, ιέζα απυ ηδ ζηζβιζαία δζαηαναπή πανά ιμκάπα βζα κα 

πνμσδεάζμοκ ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ βζα ημ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ. Δζδάθθςξ εα 

έθενε ανκδηζηέξ ζοκοπμδδθχζεζξ βζα ηα άημια ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ πμο είβεζ, δζυηζ ηαηά 

ηδ δεφηενδ κμδιαημδυηδζδ εα επνυηεζημ βζα ηςιζηυ ιεζςηζηυ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ εα 

πανςδμφηακ δ θοζζηή αηνάηεζα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εκήθζηςκ πνμζχπςκ. 

Ζ πμθοηνμπζηυηδηα, υιςξ, ημο ηίηθμο δεκ ελακηθείηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ, αθθά 

πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο βνάιιαημξ ‗μ‘ ημο δδθςηζημφ ημο 

ανζειδηζημφ βέκμοξ ‗μζ‘ απυ ημ μπηζηυ ζφιαμθμ ιζαξ ιπάθαξ. φιθςκα ιε ηδκ μπηζηή 

δζάζηαζδ ηςκ βναιιάηςκ, παναηδνμφιε ζημκ ηνυπμ βναθήξ ημο ηίηθμο δζαθμνεηζημφξ 

ηφπμοξ βναιιαημζεζνάξ, ηεθαθαία ηαζ πεγά αθθά ηαζ δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ, ηυηηζκμ 

ηαζ ηίηνζκμ. ηδκ εζημκμβνάθδζδ εκημπίγμοιε ιζα μιάδα παθζιπαζδζγμοζχκ βζαβζάδςκ 

κα απμθαιαάκμοκ ημ πεζνμηίκδημ παζπκίδζ ηςκ βζμ-βζμ. Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ δ πανμοζία 

εκυξ άκδνα ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζηενευηοπδ ακαπανάζηαζδ ηςκ 

ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ 

βζα ημ ιμοζηάηζ ζε απμπνχζεζξ ημο βηνζ-θεοημφ ηαζ ημο αναζμφ ηνζπςημφ ηδξ ηεθαθήξ 

(θαθάηνα). Ζ εζημκμβνάθδζδ υπμο ακαπανίζηακηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα 

πθαζζζχκεηαζ απυ ιζα ζεζνά ηάδνςκ ηαζ θεγάκηςκ, πμζηίθςκ πνςιαηζηχκ επζθμβχκ 

πανάβμκηαξ έηζζ πνςιαηζηέξ ακηζεέζεζξ. Ζ πνςιαηζηή ακηίεεζδ πνμηαθεί ημκ επζημκζζιυ 

ηςκ πθαζζίςκ αοηχκ ηαζ ςξ ζοκμθζηή ζφκεεζδ παναπέιπμοκ ζε ηάδνα ιέζα ζε άθθα 

ηάδνα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα μπηζηή ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή, υπμο μζ απεζημκζγυιεκμζ 

παναηηήνεξ ιεηέπμοκ ηαοηυπνμκα ζε παναπάκς ημο εκυξ αθδβδιαηζηχκ πθαζζίςκ. Έηζζ, 

μ ακαβκχζηδξ ςεείηαζ κα παναηδνήζεζ ηζξ ίδζεξ ηζξ δμιέξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πμο 

ζοκεέημοκ ηδ ιοεμπθαζία ςξ ζφκμθμ, δ μπμία δζαννδβκφεηαζ απυ ηα μπηζηά ζφιαμθα 

ηςκ βζμ-βζμ, ιζαξ βάηαξ πμο ιμζάγεζ κα ηνοθμημζηάγεζ πίζς απυ ηδκ απεζημκζγυιεκδ 

ζηδκή ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ, εκυξ ιζηνμφ παζδζμφ πμο ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα δφμ 

αθδβδιαηζηχκ επζπέδςκ ηαζ εκυξ πενζμφ πμο απμθήβεζ ζημ βζμ-βζμ ηδξ θέλδξ ‗μ‘ ηαζ 

ιμζάγεζ κα λεπεηάβεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο αζαθίμο. ημ ζδιείμ αοηυ ηα υνζα ιεηαλφ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ πνμαάθθμοκ ελαζνεηζηά αδζεοηνίκζζηα, εκζζπφμκηαξ 

έηζζ ηυζμ ηδκ παναηδνδηζηυηδηα ημο ακαβκχζηδ υζμ ηαζ ηδκ πενζένβεζά ημο υζμκ αθμνά 

ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ πμο έπεηαζ.     

Γονίγμκηαξ ημ ζηθδνυ ελχθοθθμ μ ακαβκχζηδξ ακηζηνίγεζ ιζα εκηοπςζζαηή δζζέθζδδ 

ηαπεηζανία, ζηδκ μπμία απεζημκίγεηαζ ημ επακαθδπηζηυ ιμηίαμ ηςκ βζμ-βζμ εκ ιέζς ηςκ 
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μπμίςκ ακαπανίζηακηαζ παιμβεθαζημί παππμφδεξ ηαζ βζαβζάδεξ. Δπίζδξ, δζαηνίκμκηαζ 

δζάθμνα ακηζηείιεκα-παζπκίδζα, υπςξ ιπαθυκζα, αθμβάηζα ηαζ ιπάθεξ. Ζ αθήβδζδ λεηζκά 

ιε ηδ ιμνθή ενςηήζεςκ ζε πνχημ πνυζςπμ, μζ μπμίεξ απεοεφκμκηαζ ζημκ ακαβκχζηδ ιε 

ζημπυ κα ειπθαηεί εκενβά ζηδκ αθήβδζδ. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ενςηήζεςκ αοηχκ αθμνά 

ζημκ πνμαθδιαηζζιυ ζπεηζηά ιε ημ «πμφ» ιπμνεί κα πδβαίκμοκ μζ «παππμφδεξ» ηαζ μζ 

«βζαβζάδεξ» ηάεε παζδζμφ, υηακ απμοζζάγμοκ απυ ημ ζπίηζ. Πνμηεζιέκμο κα απακηδεμφκ 

μζ ενςηήζεζξ πμο ηίεεκηαζ, μ αθδβδηήξ πνμηείκεζ ζημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα 

ηαηαζημπεφζεζ ηα ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα ιε ζημπυ κα θφζεζ ημ ιοζηήνζμ. Ζ εκαπυεεζδ 

ηςκ ζδζμηήηςκ ιζαξ παναημθμφεδζδξ ζηδκ αθήβδζδ, δίδεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ζημ κεανυ 

ακαβκχζηδ υηζ ζοιιεηέπεζ ζε ιοζηζηή απμζημθή ακάβμκηαξ έηζζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ακάβκςζδξ ζε ιζα πνμκμιζαηή ειπεζνία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα 

πνυζααζδξ ζε απμηθεζζηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Ζ ζδέα ηδξ εζζαμθήξ ζηδ ιοζηζηή ηαζ 

πνμζςπζηή γςή αβαπδιέκςκ πνμζχπςκ δζεβείνεζ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ ηαζ 

ελάπηεζ ηδ θακηαζία ημο ζπεηζηά ιε ημ «ηζ» ιπμνεί κα επζθοθάζζεηαζ βζα ηδ ζοκέπεζα. Ζ 

πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ ηαζ δ μπηζηή βςκία εέαζδξ ηαζ ακαπανάζηαζδξ βίκεηαζ ιέζα 

απυ ηα ιάηζα ημο πνςηαβςκζζηή παζδζμφ, ηεπκζηέξ πμο ακαδεζηκφμοκ ηδκ παζδμηεκηνζηή 

δζάζηαζδ ημο εκ θυβς ιζηνμαθδβήιαημξ. Σα πνυζςπα ηςκ δθζηζςιέκςκ παναηηήνςκ δε 

δζαεέημοκ μκυιαηα, αθθά οπμβναιιίγμκηαζ ιυκμ ιε ημ πνμζδβμνζηυ «παππμφξ» ηαζ 

«βζαβζά», αθμφ εκδέπεηαζ κα είκαζ μ «παππμφξ» ηαζ δ «βζαβζά» ηάεε ακαβκχζηδ.1475  

Ζ απμηάθορδ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ηδ δνάζδ 

ημοξ, ηζξ πενζβναθέξ ηαζ ημοξ άιεζμοξ παναηηδνζζιμφξ ημο αθδβδηή. Άιεζμζ 

παναηηδνζζιμί: «ζεαάζιζα βζαβζά/ δθζηζςιέκμξ ηφνζμξ/ αεευθμαμξ/ βενμφθδξ/ αβαεμφθδξ/ 

ηαηενβανμφθδξ/ φπμπημξ/ φπμπηδ». Πενζβναθέξ ειθάκζζδξ: «παπμοθή/ παπμοθυξ/ ιαθθζά 

πζμκάηα/ ιάβμοθα αθνάηα/ ζηνμββοθά βοαθζά/ ηαηάθεοηδ βεκεζάδα/ ζηοθηυξ/ ζηοθηή/ 

αζπνμιάθθα». Υχνμξ, ιένδ πμο οπμηίεεηαζ υηζ πδβαίκμοκ μζ δθζηζςιέκμζ αοημί άκενςπμζ 

υηακ απμοζζάγμοκ απυ ημ ζπίηζ είκαζ: «ηαεανζζηήνζμ/ αυθηα ηδ βάηα/ ιακάαζημ/ 

θανιαηείμ/ ηαθεκείμ/ βαθαηημπςθείμ/ αζαθζμπςθείμ». Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζηα παναπάκς ιένδ, ζε έκα ααειυ ακαπανάβμοκ ααζζηά ζηενευηοπα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαοηυηδηα ηαζ ημ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ αθμνμφκ ζημ κμζημηονζυ. 

Γζα πανάδεζβια, ηαεανζζηήνζμ ηαζ ιακάαζημ. Χζηυζμ, μ ζοββναθέαξ ακαζφνεζ ηα 

                                                           
1475

 Ζ Γζακκζημπμφθμο ακαθένεηαζ ζηδ θεζημονβία ηδξ απμοζίαξ ημο μκυιαημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

βζα ημ πνμζδβμνζηυ «παππμφξ» ιε ζημπυ κα ιζθήζεζ ιε έιιεζμ ηνυπμ ζηδκ ηανδζά ηάεε 

ακαβκχζηδ, ζπεηζηά ιε ημ επχδοκμ γήηδια ηδξ απχθεζαξ αβαπδιέκμο πνμζχπμο. 

Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008, υ.π., ζ. 111. 
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ζηενευηοπα αοηά ιε ζημπυ κα ηα πανςδήζεζ ηαζ αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ 

ηδξ πνυζθδρήξ ημοξ ςξ δζηαζμθμβίεξ ηαζ πνμθάζεζξ ηςκ δθζηζςιέκςκ ιε ζημπυ κα 

θφβμοκ απυ ημ ζπίηζ. Ζ δζαηνμθή αθθά ηαζ ηα νμθήιαηα, πμο βεφμκηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

ηαηδβμνία ιοεμπθαζηζηχκ παναηηήνςκ, είκαζ απμθφηςξ ζοιααηά ιε ηα νεαθζζηζηά 

δεδμιέκα ιζαξ μιάδαξ ακενχπςκ πμο θνμκηίγμοκ βζα ηδκ οβεία ημοξ. οβηεηνζιέκα, 

ακαθένεηαζ ημ «βζαμφνηζ» ηαζ ημ «παιμιήθζ». Οζ παναπάκς πθδνμθμνίεξ ζηζαβναθμφκ 

ημ πμνηναίημ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα 

πθδνμθμνίεξ πμο ζοιααδίγμοκ ιε ηα νεαθζζηζηά δεδμιέκα ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζα 

ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα, ηυζμ ακηζηεζιεκζηή ηαζ αλζυπζζηδ υζμ ηαζ αοηή εηηυξ 

ημο παναιοεζμφ. Απυ ηα παναπάκς δεδμιέκα, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα πθδνμθμνίεξ πμο 

πανέπμκηαζ απυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αθήβδζδξ ημο παναιοεζμφ, δζαιμνθχκεηαζ ιία 

ηακμκζηυηδηα.  

ηδκ εζημκμβνάθδζδ ζδιεζχκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ πμθοάνζεια πνυζςπα ηδξ ηνίηδξ 

δθζηίαξ ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ. Ζ απυδμζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ειθάκζζδξ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ζηενευηοπα βκςνίζιαηα, αοηά ηςκ άζπνςκ ή βηνίγςκ ιαθθζχκ ηαζ ημο αναζμφ 

ηνζπςημφ ηδξ ηεθαθήξ ιε ζημπυ κα απμδμεεί μπηζηά δ βήνακζδ. Οζ βζαβζάδεξ έπμοκ 

πζαζιέκα ηα ιαθθζά ημοξ ζε ηυηζμ ηαζ ζοκμδεοηζηά αλεζμοάν ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ 

ημοξ είκαζ δ ηζάκηα πεζνυξ ηαζ ημ ηανμηζάηζ ηδξ θασηήξ αβμνάξ. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά 

ηδξ εζηυκαξ ημο παππμφ είκαζ ημ ιμοζηάηζ, δ βεκεζάδα ηαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ακηζηείιεκμ 

ηδξ ειθάκζζδξ είκαζ αοηυ ηδξ «ιαβημφναξ». Σα νμφπα ημοξ είκαζ ζοκηδνδηζηά (κηειμκηέ) 

ιε ηονίανπμ βκχνζζια αοηυ ηδξ νίβαξ ηςκ εκδοιάηςκ ή ημο floral ιμηίαμο βζα ηα 

θμοζηάκζα ηςκ βζαβζάδςκ. Κάεε ζηδκζηυ δζαηνίκεηαζ βζα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 

ημο εηάζημηε πνμζχπμο πμο απεζημκίγεζ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζηνά ζεκάνζα οπμπθμηήξ 

ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ πμο πνμζδίδμοκ ζημοξ παναηηήνεξ αοημφξ ιζα 

ιμκαδζηυηδηα. Γεκ απμοζζάγμοκ, επίζδξ, μζ οπαζκζηηζηέξ ακαθμνέξ ηδξ μπηζηήξ 

ηνμπζηυηδηαξ ζε γδηήιαηα οβείαξ ιέζς δζαηνζηχκ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ δ εενιμθυνα 

αθθά ηαζ δ νυιπα ηαζ μζ πζηγάιεξ ζε ζοιαμθζηή έκδεζλδ ηαηάηθζζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ 

απυζονζδξ απυ ηδκ πμθοεηή πνμζθμνά ενβαζίαξ. Σμ ηςιζηυ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, 

ζοκίζηαηαζ ιεηαλφ άθθςκ ζηδκ οπεναμθή. Γζα πανάδεζβια, ζηδ ζηδκή απεζηυκζζδξ εκυξ 

αανήημμο βένμκηα (ζοπκυ θαζκυιεκμ ζηα άημια ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ), ιε ζημπυ κα 

απμδμεεί ημ ιέβεεμξ ηδξ δζαηαναπήξ ημο αημοζηζημφ μνβάκμο κα πνμζθαιαάκεζ ήπμοξ, μ 

παππμφθδξ πνδζζιμπμίεζ έκα ιεβάθμ πςκί. Ηδζαίηενα πζμοιμνζζηζηή είκαζ δ 

ακαπανάζηαζδ ημο Μαεμοζάθα, ζφιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή πμο ιεηένπεηαζ δ 

εζημκμβνάθδζδ ιε ζημπυ κα απμδχζεζ μπηζηά ηδ ιαηνμαζυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο 



448 

 

αζαθζημφ πνμζχπμο. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ιε ηδκ οπεναμθζημφ ιήημοξ 

βεκεζάδα1476 πμο ηδκ πθαηχκμοκ ηυιμζ αζαθίςκ. Σα ζοβηεηνζιέκα αζαθία ζφιθςκα ιε 

ημοξ ηίηθμοξ πμο δζαηνίκμκηαζ ζε αοηά, θεζημονβμφκ ςξ δζεζημκζημί οπαζκζβιμί ζηα ένβα 

ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα. Ζ αοημακαθμνζηυηδηα ημο ιζηνμαθδβήιαημξ ακαδεζηκφεζ ηδκ 

πθαζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ςεεί ημκ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί ηζξ δμιέξ πμο δζέπμοκ 

ηδ ιοεμπθαζηζηή ηαηαζηεοή ηαζ κα ‗παίλεζ‘ ιαγί ημοξ. Με ηδκ κεμηενζηή αοηή 

ζηναηδβζηή δ εζημκμβνάθδζδ ηαημνεχκεζ κα εββνάρεζ επζπθέμκ ημο εκυξ αθδβδιαηζηά 

επίπεδα, ηαεχξ ηα ένβα πμο οπμβναιιίγμκηαζ απυ ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ηείιεκμ 

απμηεθμφκ ιεηαιοεμπθαζίεξ ανπζηχκ ένβςκ ημο ίδζμο ζοββναθέα ιε ημ πανυκ 

ιζηνμαθδβήια. Δηηυξ απυ ημ παναιφεζ, Ο Μζηνυξ Δνιήξ, πμο δζαηδνεί ημκ πνςηυηοπμ 

ηίηθμ, ηα οπυθμζπα ένβα οθίζηακηαζ αθθαβέξ ηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ θεηηζηή 

εηθμνά ημο ηίηθμο. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ιζαξ θέλδξ ημο ανπζημφ ηίηθμο απυ ιζα ζοββεκή εηοιμθμβζηά ή 

ζδιαζζμθμβζηά. Γζα πανάδεζβια, «Σα 88 Μπμονεηάηζα» ακηί ημο «Σα 88 Νημθιαδάηζα». 

Μεηαλφ άθθςκ δ εζημκμβνάθδζδ πανςδεί ηαζ ημ ηθαζζηυ παναιφεζ, «Ο Παπμοηζςιέκμξ 

Γάημξ» ακηζηαεζζηχκηαξ ημ πνςηαβςκζζηζηυ πνυζςπμ ιε ημκ αζχκζμ ακηαβςκζζηή ημο 

βέκμοξ ηςκ αζθμονμεζδχκ, ημ ζηφθμ. Έηζζ, μ ηίηθμξ παναθθάζζεηαζ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

«Ο Παπμοηζςιέκμξ ηφθμξ». φιθςκα ιε ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ, υηζ μ 

ζοββναθέαξ ημο ιζηνμαθδβήιαημξ αοημφ, πανςδεί μνζζιέκα ηθαζζηά θμβμηεπκζηά ένβα 

ηαζ ελαζηίαξ ηδξ αοημακαθμνζηυηδηάξ ημο βίκεηαζ ηαζ μ ίδζμξ ακηζηείιεκμ πανςδίαξ. 

ημ ζδιείμ υπμο δ αθήβδζδ μθμηθδνχκεζ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ 

πνμζακαημθίγεηαζ ζηδκ πενζβναθή πχνςκ ηαζ ημπμεεζζχκ απυ ηα μπμία πνέπεζ κα δζέθεεζ 

μ ακαβκχζηδξ, πνμηεζιέκμο κα ιοδεεί ζημ ιοζηζηυ ηυζιμ ηςκ παππμφδςκ ηαζ ηςκ 

βζαβζάδςκ, ιζα άθθδ ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα λεδζπθχκεηαζ ιπνμζηά ημο ηυζμ απυ 

                                                           
1476

 Οζ Kress ηαζ van Leeuwen, οπμζηδνίγμοκ υηζ εζδζηή ζφιααζδ ηςκ μπηζηχκ ζοιαυθςκ 

οπμζηαζζμπμζεί ζοβηνζιέκεξ αλίεξ-ζδεμθμβίεξ ηαζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ ηαηακυδζή ημοξ 

ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζοιααηζηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ζημ μπμίμ ακήημοκ ηαζ απυ υιμζεξ 

ζδζυηδηεξ πμο δζαηνίκμκηαζ ζε ακηζηείιεκα ημο πενζαάθθμκημξ. Kress, G, van Leeuwen, Th., Ζ 

Ακάβκςζδ ηςκ Δζηυκςκ. Ζ Γναιιαηζηή ημο Οπηζημφ πεδζαζιμφ, Παπαδδιδηνίμο, Φ., (Δπζι.),  

Κμονιεκηάθα, Γ., (Μηθ.),  Αεήκα: Δπίηεκηνμ, 1996/2010, ζ. 43. Σμ ιήημξ ηδξ θεοηήξ βεκεζάδαξ 

απμηεθεί έκα είδμξ εζημκμβναθζημφ ζηενευηοπμο, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δθζηία ηαζ ηδ ζμθία. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, πζεακυκ δ ηαφηζζδ ηδξ ζμθίαξ ιε ηδ βεκεζάδα κα απμηεθεί έκα 

βεκζηεοηζηυ ζπυθζμ πμο εηπδβάγεζ απυ ηζξ πνζζηζακζηέξ εζηυκεξ ηςκ αβίςκ ηαζ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, 

μζ μπμίμζ δζαηαηέπμκηαζ απυ ηδ ζμθία ηδξ επζθμίηδζδξ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Σμ ζηενευηοπμ 

αοηυ παναηδνμφιε κα ακαπανάβεηαζ απυ ηα ηυιζηξ ηαζ ηδκ ηδθευναζδ. οβηεηνζιέκα, ζηδ ζεζνά 

ηυιζηξ Αζηενίλ, μ «Πακμναιίλ» ακαπανίζηαηαζ ιε ιεβάθμο ιήημοξ θεοηή βεκεζάδα ηαζ είκαζ μ 

ζμθυξ δνοΐδδξ πμο ηαηέπεζ ηα ιοζηζηά ηςκ ιαβζηχκ θίθηνςκ πμο πνμζθένμοκ οπενθοζζηέξ 

δοκάιεζξ ζημοξ Γαθάηεξ. Γημζίκζ, Ρ., (Κείι.), Οοκηένγμ, Α., (Δζη.), Οζ Πενζπέηεζεξ ημο Αζηενίλ, δ 

ζεζνά δδιμζζεφεδηε βζα πνχηδ θμνά ζημ βαθθμ-αεθβζηυ πενζμδζηυ-ηυιζη Pilote ημ 1959.  
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ημ θεηηζηυ ηείιεκμ υζμ απυ ηδκ αθήβδζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ 

αοηήξ εκημπίγεηαζ ζηδ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ, ιε ημζκή ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ ηαζ 

αθμνμφκ ζε «βεζημκζέξ», «δνυιμοξ» ηαζ «ζμηάηζα», «ζημέξ», «ηαθκηενίιζα», «πθαηείεξ» 

ηαζ μφης ηαεελήξ. πςξ ζδιεζχζαιε ηαζ παναπάκς, απυ ηζξ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ 

ηδξ αθήβδζδξ έπεζ δζαιμνθςεεί ιζα ηακμκζηυηδηα δ μπμία δζαηανάζζεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, 

ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ/ιζηνυ παζδί, πνςηαβςκζζηήξ ακαηαθφπηεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

παζδζηή πανά. Θα εέθαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ ζηδκ ημνφθςζδ ηδξ πθμηήξ, υπμο μ 

ακαβκχζηδξ είκαζ έημζιμξ κα εζζέθεεζ ζημ ιοζηζηυ ηυζιμ ηςκ παναηηήνςκ ηδξ ηνίηδξ 

δθζηίαξ, δ εζημκμβνάθδζδ πανςδεί ημκ ίδζμ ηδξ ημκ εαοηυ. οβηεηνζιέκα, παναηδνμφιε 

ημ ιζηνυ παζδί/πνςηαβςκζζηή, κα βονίγεζ ηδ ζεθίδα ηδξ αθήβδζδξ -πθαίζζμ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ. Συηε, μ ακαβκχζηδξ ηαζ ημ ιζηνυ παζδί, ημο μπμίμο δ οπμηεζιεκζηή 

ιαηζά οζμεεηείηαζ, ανίζημκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ιία έηπθδλδ. φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ «Χπ 

αοηυ είκαζ θάεμξ ηοπμβναθζηυ! Ζ ζεθίδα αοηή δεκ έπνεπε κα ανίζηεηαζ εδχ! Ακ ηαζ είκαζ 

πμθφ ςναία, δ εέζδ ηδξ είκαζ ζηδκ Κμνέα ή ζηδκ Κίκα ή ηάπμο αθθμφ, δδθαδή ζηδκ 

Ηαπςκία ή ημ Πενμφ! Υςνίξ ηαευθμο κα ηαεοζηενήζεζξ βφνζζε άθθδ ιζα ζεθίδα βζα κα δεζξ 

ηζ εα ακηζηνίζεζξ!».1477 Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία πανςδείηαζ ηαζ αιθζζαδηείηαζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ δ εζθζηνίκεζα ημο 

πακημβκχζηδ αθδβδηή. Ζ ακαθμνά ζηδκ οθζηυηδηα ημο αζαθίμο ιε ηδκ επζζήιακζδ 

«ηοπμβναθζηυ θάεμξ», οπεκεοιίγεζ ζημκ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία ιοεμπθαζηζηή 

ηαηαζηεοή. Σμ αθδβδιαηζηυ πθαίζζμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ δζαννδβκφεζ δ θςκή ημο αθδβδηή, 

ιε ηδκ πνμηνμπή ημο βζα άιεζδ πανέιααζδ ημο ακαβκχζηδ βονίγμκηαξ ηδ ζεθίδα. Ζ 

ζηναηδβζηή αοηή θεζημονβεί αοημακαθμνζηά ηαζ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ απεζηυκζζδ 

ημο Ρμφκζ-Ρμφκζ, πμο θεζημονβεί ςξ οπεν-ιεζζηυ ζπυθζμ ζε άθθμ ένβμ ημο ίδζμο ημο 

ζοββναθέα, εέημοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε απυζηαζδ απυ ηα αθδβμφιεκα βεβμκυηα.  

Αημθμφεςξ μ ακαβκχζηδξ βίκεζ ιφζηδξ ημο θακηαζηζημφ ηυζιμο πάνζκ ημο μπμίμο μζ 

δθζηζςιέκμζ παναηηήνεξ ιδπακεφμκηαζ θμβζχκ δζηαζμθμβίεξ ιε ζημπυ κα παναανεεμφκ 

εηεί. Φοζζηά πνυηεζηαζ βζα ιία παζδζηή πανά, υπμο ηυζμ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ υζμ ηαζ δ 

εζημκμβνάθδζδ ηαεμδδβμφκ ηδ ζφθθδρδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ παναηηήνςκ ςξ ιζηνχκ 

παζδζχκ. οβηεηνζιέκα, μζ άιεζμζ παναηηδνζζιμί πμο ζδιεζχκμκηαζ είκαζ: «πανςπέξ/ 

ζηακηαθζάνεξ/ θζπμφδεξ βζαβζάδεξ/ ακέιεθμζ παππμφδεξ/ αζςκυαζμξ/ ιαεμοζάθεξ/ γςδνμί 

παππμφδεξ/ υιμνθδ βζαβζά/ παππμφθδξ/ ιπμφθδξ». Σμ ηςιζηυ εκαπυηεζηαζ ζηδκ 

ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ, παζδζμφ-οπενήθζηα ηαζ ζηδκ αιθζζφκδεζδ ακηίεεηςκ δεδμιέκςκ, 

                                                           
1477

 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα εζηυκαξ ηαζ 

ηεζιέκμο. ημ ελήξ, Σνζαζγάξ, Δ., 2003, υ.π., ζ. 25. 
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ζφιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ 

επζδίδμκηαζ είκαζ: «ηναιπάθεξ/ ιπάθεξ/ ημφκζεξ/ ηνοθηυ/ ιπαθυκζα/ ηζμοθήενα/ πηίγεζ 

πφνβμοξ απυ άιιμ/ βζμ-βζμ/ ζαμφνεξ/ ζπάκε ημοιπανάδεξ/ ηάκμοκ ημοηνμοαάθεξ 

(ημφιπεξ)/ πμδυζθαζνμ/ πμνεφεζ νμη εκ νμθ/ ηοκδβάκε πεηαθμφδεξ». Αηυιδ ηαζ δ 

δζαηνμθή ημοξ έπεζ οπμζηεί ηνμπμπμζήζεζξ, αθμφ ημ βζαμονηάηζ ηαζ ημ παιμιήθζ 

ακηζηαείζηακηαζ απυ «παβςηυ», «ιπμοβάηζεξ», «ιαθθί ηδξ βνζάξ» ηαζ «ημζη». Γεκ 

παναθείπμκηαζ ηαζ ηα ζπυθζα παναααηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ακηίζημζπα ιε αοηά πμο 

δζαπζζηχκμκηαζ ηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ημζκςκίεξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, υπςξ «δφμ 

πεζζιαηάνδδεξ ιαθχκμοκ πμζμξ εα πνςημηάκεζ ημφκζα».1478  

Μέζα απυ ημ πθμφζζμ εζημκμβναθζηυ ηαζ θεηηζηυ πζμφιμν ακαδφεηαζ εκ είδεζ 

ιεηαθμνάξ δ ηναβζηή υρδ ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ μπμία ηαθμφκηαζ κα 

ακηζπαθέρμοκ μζ δθζηζςιέκμζ άκενςπμζ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. Πίζς απυ ημ 

ζοιαμθζηυ παναπέηαζια ημο πζμφιμν δζαηνίκμκηαζ ηα ακηζηεζιεκζηά πνμαθήιαηα πμο 

ηαθακίγμοκ ηζξ μιάδεξ ηςκ αηυιςκ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ ηαζ αθμνμφκ ζε ζοκηάλεζξ, 

οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ ηαζ βναθεζμηναηία. φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, έκαξ «εαθενυξ» 

παππμφξ αρδθά ημοξ νεοιαηζζιμφξ, ζηανθαθχκεζ ζε έκα δέκηνμ ηαζ ζε έκδεζλδ 

εζνςκζηήξ απαλίςζδξ ημο θζικάγμκημξ δδιμζίμο, πεηά ζφηα ζημ ηηίνζμ ημο ΤΚΑ.1479 ε 

θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ πανμκμιαζία ηδξ θέλδξ ΤΚΑ ιε ημ 

ανηηζηυθελμ ΗΚΑ, πμο αημφβμκηαζ υιμζα αθθά βνάθμκηαζ δζαθμνεηζηά. ε ιμνθμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν μθείθεηαζ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ θέλεςκ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ 

αηνςκφιζμ ΤΚΑ. Ζ εζηυκα θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ή ζοκδδθςηζηά ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο 

ηαζ έηζζ, μ κεανυξ ακαβκχζηδξ πνμηεζιέκμο κα απμηςδζημπμζήζεζ ηα ανπζηά ηδξ βναθήξ 

ΤΚΑ, παναηζκείηαζ κα παναηδνήζεζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ιε ζημπυ κα εκημπίζεζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ θέλεςκ, απυ ηα ανπζηά ηςκ μπμίςκ πανάβεηαζ δ παναπάκς 

ζοκημιμβναθία. Σμ μπηζημ-θεηηζηυ παίβκζμ πμο πνμηφπηεζ εθυζμκ εκημπζζεεί ηαζ μ 

ακαβκχζηδξ βίκεζ ημζκςκυξ ημο ζδεμθμβζημφ ιδκφιαημξ πμο θακεάκεζ πίζς απυ αοηυ, ημ 

ζοκεζνιζηυ απμηέθεζια είκαζ ζδζαίηενα πζμοιμνζζηζηυ. Οθμβνάθςξ, πνυηεζηαζ βζα ηδ 

θνάζδ «Τπένμπμζ Καζ Απίεακμζ», πμο ςξ ζοκημιμβναθία ζοκζζηά ηδκ πανήπδζδ ηςκ 

ανπζηχκ βναιιάηςκ ημο «Ίδνοια Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ». Σμ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ 

πανήπδζδξ, θοζζηά δεκ είκαζ ηοπαίμ, ηαεχξ ημ ΗΚΑ απμηεθεί έκα δδιυζζμ μνβακζζιυ πμο 

οθίζηαηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ απμηεθεί ημ ζηυπμ ηδξ πανςδίαξ εκ πνμηεζιέκς. Γε 

εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο δζαηνίκμκηαζ πίζς απυ ημ 

                                                           
1478

 Σνζαζγάξ, Δ., 2003, υ.π., ζ. 37. 
1479

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.7). 2, ζ. 627.  
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ηγάιζ ημο ηηδνίμο κα ημζιμφκηαζ ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πάκς 

ζηα βναθεία ημοξ. πςξ βίκεηαζ θακενυ δ αθήβδζδ απμηηά ιία αθθδβμνζηή δζάζηαζδ ηαζ 

μθείθμοιε κα επζζδιάκμοιε υηζ ημ ιζηνμαθήβδια αοηυ, ακ ηαζ βνάθηδηε ζε ιζα πενίμδμ 

πμο ημ γήηδια ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ δεκ απαζπμθμφζε ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία, ςζηυζμ 

αηυιδ ηαζ ηυηε μζ δοζθεζημονβίεξ ημο δδιμζίμο ήηακ ανηεηέξ, δέηα πνυκζα ηαζ πθέμκ 

ανβυηενα ζοκεπίγεζ κα είκαζ πζμ επίηαζνμ απυ πμηέ. ε ιζα επμπή μζημκμιζηχκ, δεζηχκ 

ηαζ ημζκςκζηχκ ηνίζεςκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμαθήβδια ζοκεπίγεζ κα ειπκέεζ ελίζμο ηα 

ιζηνά παζδζά ηαζ ημοξ εκήθζηεξ ζοκ-ακαβκχζηεξ. ε ιζα επμπή μζημκμιζηχκ αδζελυδςκ 

υπμο ημ ΗΚΑ έβζκε ΔΟΠΤΤ ηαζ εκ ζοκεπεία ΠΔΓΤ, θςημβναθίγεζ ιε ζμονεαθζζηζηυ ηαζ 

ααεφηαηα ηναβζηυ ηνυπμ ηα ιεθακά ζδιεία ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Σα εθζαενά ζοκαζζεήιαηα πμο ακαδφμκηαζ ηαηά αάζδ απυ ημκ εκήθζηα 

ζοκακαβκχζηδ, εκ ζοκεπεία ηαηαπναΰκμκηαζ απυ ηζξ πζμοιμνζζηζηέξ εκαθθαβέξ πμο 

ζδιεζχκμκηαζ ζε επίπεδμ πθμηήξ. Αημθμφεςξ, πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημ ηείιεκμ υηζ μζ 

δθζηζςιέκμζ παναηηήνεξ γδηάκε απυ ηα πεναζηζηά παζδζά κα ημοξ δζααάζμοκ παναιφεζα. 

ε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, ζε ιζα πζμοιμνζζηζηή ακηζζηνμθή νυθςκ παναηδνμφιε ημ 

κεανυ ‗ηαηάζημπμ‘, κα δζααάγεζ έκα αζαθίμ ζε ιία μιήβονδ δθζηζςιέκςκ, μζ μπμίμζ 

ακαπανίζηακηαζ κα παναημθμοεμφκ απμζαμθςιέκμζ -ζφιθςκα ιε ηζξ εηθνάζεζξ ημο 

πνμζχπμο ημοξ ηαζ ηδ ιδ θεηηζηή επζημζκςκία ημο ζχιαηυξ ημοξ- ηδκ αθήβδζδ ημο 

ιζηνμφ παζδζμφ. Ο ηνυπμξ ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ, πανςδεί ημκ ηνυπμ ηθεζζίιαημξ ηςκ 

ηθαζζηχκ παναιοεζχκ, αθμφ μζ ηίηθμζ ηέθμοξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναπέιπμοκ ζημκ 

ηνυπμ έκανλδξ ηςκ ηθαζζηχκ ηαζ θασηχκ αθδβήζεςκ. «Μζα θμνά ηζ έκακ ηαζνυ ήηακ έκα 

υιμνθμ ιςνυ πμο ιεβάθςζε παναηαθχ, ηζ έβζκε ιζα υιμνθή βζαβζά, αθθά πμφ ηαζ πμφ 

λακαβονκά ζ‟ εηείκδ ηδκ αλέπαζηδ εηείκδ ηδκ παθζά ηςκ μκείνςκ ηδξ ηδκ παζδζηή 

πανά…».1480 Ακηίζημζπα βζα ημκ «παππμφ»: «Μζα θμνά ηζ έκακ ηαζνυ ήηακ έκα υιμνθμ 

ιςνυ πμο ιεβάθςζε παναηαθχ ηζ έβζκε παππμφθδξ, αθθά πμφ ηαζ πμφ αζζεάκεηαζ ζακ 

ιπμφθδξ ηαζ ηνέπεζ ζ‟ εηείκδ ηδκ παθζά ηςκ μκείνςκ ημο ηδκ παζδζηή πανά…».1481 ημ 

ζδιείμ αοηυ ζοκμρίγεηαζ απθά ιε ηδ ιμνθή ζφκημιμο ηαζ έιιεηνμο πμζδηζημφ θυβμο ημ 

ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ, πμο είκαζ μ ηφηθμξ γςήξ ηάεε ακενχπμο. 

φιθςκα ιε ημ ηεθεοηαίμ, μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ακηζθδθεεί υηζ υθα ηα άημια 

ακελανηήηςξ βέκμοξ ηαζ θφθμο ή θοθήξ, δζαηαηέπμκηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ, 

ιεηαλφ άθθςκ αοηχκ ηδξ αβάπδξ, ηδξ αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ ηαζ ηδξ ροπαβςβίαξ.  

                                                           
1480

 Σνζαζγάξ, Δ., 2003, υ.π., ζ. 43. 
1481

 .π., ζ. 45. 
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7.1.8. Μαληνπβάινπ, ., Μηα Μύγα κε Σαθνύληα Γαξγαιάεη δπν Ρνπζνύληα, 

(2004) 

 

Σμ πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ ημο κεμηενζημφ ιζηνμαθδβήιαημξ, Μζα Μφβα ιε 

Σαημφκζα Γανβαθάεζ δομ Ρμοεμφκζα1482 ηδξ μθίαξ Μακημοαάθμο, βίκεηαζ άιεζα 

ακηζθδπηυ απυ ηδκ πενζπαζπηζηή θεζημονβία ημο ηίηθμο. Σμ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ 

ηζηθζηήξ θνάζδξ οπμαάθθεζ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο ηαζ πνμσδεάγεζ βζα ηδκ 

πνςηαβςκζζηζηή πανμοζία ιζαξ ιφβαξ.  

Ζ ακενςπυιμνθδ δζάζηαζδ ηδξ ιφβαξ πμο ανέζηεηαζ ζηα θεηζπζζηζηά αλεζμοάν, υπςξ 

«ηαημφκζα», ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ δδθςηζηυ βέκμοξ «ιία» ηαεμδδβεί ηδκ ανπζηή 

πνυζθδρδ ηδξ βοκαζηείαξ δζάζηαζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα. ε ζδιαζζμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ ηςιζηυ απμηέθεζια μθείθεηαζ ζηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ 

πενζμνζζιχκ επζθμβήξ ελαζηίαξ ηδξ πανάθμβδξ ζφκδεζδξ ηςκ θέλεςκ, «ηαημφκζα», 

«βανβαθάεζ» ηαζ «νμοεμφκζα» πνμηεζιέκμο κα εζζαβάβεζ ηαζ κα ζοζηήζεζ ζημ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ ημκ εκ θυβς παναηηήνα. Ζ πνάλδ πμο ιεηαααίκεζ δ δνςίδα ηαζ 

δδθχκεηαζ ιε ημ εκενβδηζηυ νήια «βανβαθάεζ» πνμζδζμνίγεζ πζμοιμνζζηζηά ιία ααζζηή 

ζδζυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα/εκηυιμο ηαζ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ αζηζαηή ζπέζδ 

ιε ηα «δφμ νμοεμφκζα». Χζηυζμ, δ πανάθμβδ ζφκδεζδ ηςκ «δφμ νμοεμοκζχκ» πμο είκαζ 

μζ απμδέηηεξ ηδξ αθθδθεπζδναζηζηήξ εκένβεζαξ ημο «βανβαθήιαημξ», θεζημονβεί ςξ 

ιεηςκοιζηυ οπμηαηάζηαημ ημο υθμο (ακηί βζα ημκ άκενςπμ ή ημ γχμ πμο δζαεέηεζ 

νμοεμφκζα), πνμηαθχκηαξ έηζζ έκα εοπάνζζημ λάθκζαζια πμο ακηίηεζηαζ ζηδ ζοκήεδ 

πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Δπίζδξ, πνμζδίδεζ ζηα νμοεμφκζα ιζα πνμζςπμπμζδιέκδ δζάζηαζδ 

ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηαζ παναηείκεζ ηδκ πενζένβεζα ηςκ ακαβκςζηχκ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, δζαπζζηχκεηαζ δ 

ζοκήπδζδ ημο ‗μφ‘ ηαζ δ μιμζμηαηαθδλία ηςκ θέλεςκ «ηαη-μφκζα», «νμοε-μφκζα» 

πνμζδίδμκηαξ ιζα δπδηζηυηδηα ζημ ζφκμθμ ηδξ ηζηθζηήξ πνυηαζδξ. ε πναβιαημθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ κυνιαξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ απυ 

ηδκ αιθζζφκδεζδ δφμ εηενυηθδηςκ δεδμιέκςκ, ιζαξ «ιφβαξ» πμο θμνάεζ «ηαημφκζα». Σα 

«ηαημφκζα» δδιζμονβμφκ έκα πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ 

ζδιαζκυιεκμ. Γζυηζ, υπςξ ηα «νμοεμφκζα», πμο πνμακαθέναιε, έηζζ ηαζ ηα «ηαημφκζα» 

θένμοκ ιεηςκοιζηή θεζημονβία ημο «παπμφηζζα ιε ηαημφκζα». 
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 Μακημοαάθμο, ., (Κείι.), Καναπάκμο, Γ. (Δζη.), Μζα Μφβα ιε Σαημφκζα Γανβαθάεζ δομ 

Ρμοεμφκζα, Αεήκα: Κέδνμξ, 2004. Σμ ιζηνμαθήβδια αοηυ απμηεθεί ημ πνχημ ηδξ πμθοάνζειδξ 

ζεζνάξ ιε ημκ μιχκοιμ ηίηθμ, Μζα Μφβα ιε Σαημφκζα.   
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Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο1483 θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ημο ηζηθζημφ ιζηνμ-

ηεζιέκμο, ηαεχξ ακαπανίζηαηαζ δ πενζβναθυιεκδ απυ ημκ ηίηθμ δνςίδα, εκχ 

ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ δ ακαθμνά «ηαημφκζα» ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ έκα μπηζημ-θεηηζηυ 

παίβκζμ ακηζζημίπζζδξ ηδξ θέλδξ ιε ημ μπηζηυ ζφιαμθμ ηςκ ηυηηζκςκ παπμοηζζχκ. Ζ 

ιφβα ημο παναιοεζμφ εζημκμβναθείηαζ κα παίγεζ ζακ παζδί, αθμφ ηδκ παναηδνμφιε κα 

θζηκίγεηαζ ζε ιία ημφκζα. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ απυδμζδ ηδξ ελςηενζηήξ 

ηδξ ειθάκζζδξ, αθμφ εηενυηθδημζ ζοκδοαζιμί παναηηδνζζηζηχκ πανάβμοκ έκα αζηείμ 

μπηζηυ απμηέθεζια. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηςιζηυ απμηέθεζια μθείθεηαζ ζηδκ μπηζηή 

αιθζζφκδεζδ ακενχπζκςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ακαιεζβκφμκηαζ, ζοκεκχκμκηαζ ηαζ 

πνμζανιυγμκηαζ ζηδ νεαθζζηζηή θφζδ ηαζ ακαημιία ημο ζοβηεηνζιέκμο εκηυιμο. Ζ  

ελακενςπζζιέκδ ιφβα, δζαεέηεζ ηέζζενα πένζα ηαζ δφμ πυδζα, ηα μπμία ζπδιαηζηά 

παναπέιπμοκ ειθακχξ ζηα ακενχπζκα αθμφ δζαεέημοκ ημ ηαεέκα απυ πέκηε δάπηοθα. 

Συζμ μζ παημφζεξ υζμ ηαζ ηα ιάηζα ηδξ απεζημκζγυιεκδξ δνςίδαξ δζαηνίκμκηαζ απυ 

οπεναμθή ηαζ δζυβηςζδ ηςκ νεαθζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, ιε απμηέθεζια κα 

ανίζημκηαζ ζε δοζανιμκία ιε ημ οπυθμζπμ ζχια δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ έκα ζδζαίηενα 

ηςιζηυ, εζηαζηζηυ απμηέθεζια. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηα ηυηηζκα 

βμαάηζα, ηα μπμία εζημκμβναθμφκηαζ ζημκ ‗αένα‘ ιε ηδκ ηεκηνζηή δνςίδα κα πνμζπαεεί 

θακενά θοπδιέκδ κα ηα πζάζεζ.  

Γονίγμκηαξ ζεθίδα, μ ακαβκχζηδξ ακηζηνίγεζ έκα εζχθοθθμ υπμο ακαβνάθμκηαζ 

μνζζιέκα δζεοηνζκζζηζηά ζπυθζα ηδξ ζοββναθέςξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμαθήβδια. Σα 

βνάιιαηα είκαζ επεκδοιέκα ιε ηυηηζκμ πνχια ηαζ εκ ιέζς θεοημφ θυκημο, πανάβμοκ 

ιζα έκημκδ πνςιαηζηή ακηίεεζδ πμο εθζζηά ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ, κα ζηαεεί ηαζ 

κα εκδιενςεεί βζα ημ πενζεπυιεκυ ημο. Σμ αθδβδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ημο ζφκημιμο 

αοημφ ηεζιέκμο θένεζ ηυζμ αθδβδιαηζηή υζμ ηαζ νοειζζηζηή θεζημονβία. Αθεκυξ 

αθδβδιαηζηή, δζυηζ θεζημονβεί ςξ πνμμίιζμ ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ 

ηδξ αθήβδζδξ ηαζ αθεηένμο νοειζζηζηή, αθμφ εηθαιαάκμκηαζ ςξ μδδβίεξ πμο 

ηαεμδδβμφκ ημκ ακαβκχζηδ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ ακάβκςζδξ ηδξ αθήβδζδξ πμο 

έπεηαζ ηαζ παναηζκχκηαξ ημκ, ηίεεηαζ ζε πκεοιαηζηή εβνήβμνζδ ηαζ παναηδνδηζηυηδηα. 

Ζ ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν πμο δζαπενκά ημ ηείιεκμ αοηυ, μθείθεηαζ ζηδκ 

πνμζςπμπμίδζδ ηδξ «βθχζζαξ» βναθήξ ιέζα απυ ιεηαθμνέξ ηαζ πανμιμζχζεζξ. 

οβηεηνζιέκα, δ «βθχζζα» παναηηδνίγεηαζ ςξ «έλοπκδ» ηαζ ιε ακενχπζκεξ ζδζυηδηεξ, 

«ιζθά», «βεθά». Ζ πνμζςπμπμίδζδ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, απμηαθφπηεζ ηζξ 
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αοεαίνεηεξ ζοιαάζεζξ ηαζ ημοξ ηχδζηεξ πμο εκοπάνπμοκ ζηδ «βθχζζα, ςξ ιέζμ 

επζημζκςκίαξ ηαζ παναβςβήξ κμδιάηςκ».1484 Ζ «μζηεζμπμίδζδ» ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

βθςζζζηχκ παζπκζδζχκ ηαθθζενβεί ηδ θακηαζία ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδκ 

απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ηδξ βθχζζαξ.  

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ επακάθδρδ ημο ηίηθμο, υπμο πθδνμθμνμφιαζηε βζα ημ 

αίηζμ πμο θεζημονβεί ςξ ενέεζζια βζα ηδ ιφβα ηαζ πνμηφπηεζ ημ αζηζαηυ απμηέθεζια 

«βανβαθάεζ δομ νμοεμφκζα». Πνυηεζηαζ βζα ιία ημφνηα, πμο ςξ ηνυθζιμ ζφιθςκα ιε ηδκ 

πναβιαηζηή ειπεζνία απυ ηδ γςή έθηεζ ηα έκημια, υπςξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς ηδ ιφβα ημο 

παναιοεζμφ. Ζ πνμζςπμπμίδζδ ηςκ «νμοεμοκζχκ», εκζζπφεηαζ ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, 

«πμο έπμοκ πέζεζ ιε ηα ιμφηνα ζε ζμημθαηέκζα ημφνηα».1485 Σμ πζμφιμν μθείθεηαζ, ζηδ 

ιεηςκοιζηή θεζημονβία ηςκ νμοεμοκζχκ, ακηί ημο αηυιμο ηαζ ζηδκ ηονζμθεηηζηή 

πνυζθδρδ
1486

 ηδξ ιεηαθμνζηήξ νήζδξ, «Έπς πέζεζ ιε ηα ιμφηνα ή αοηυξ έπεζ πέζεζ ιε ηα 

ιμφηνα», ιε ηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα ηδξ ζηδκήξ αοηήξ κα οπενηονζμθεηηεί ημο ηεζιέκμο. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εζημκμβναθείηαζ ιζα βοκαίηα ιε ηενάζηζα ιφηδ, ακαθμβζηά ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο οπυθμζπμο πνμζχπμο, κα είκαζ ημπμεεηδιέκδ πάκς ζηδκ ημφνηα, 

ηαθφπημκηαξ ιάθζζηα υθδ ηδκ επζθάκεζα ημο βθοημφ. Σα ζοζπεηζγυιεκα ακαπανζζηχιεκα 

ακηζηείιεκα ημο πχνμο ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ εέζδ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκδ δ ιφηδ, πάκς 

ζηδκ ημφνηα, ζοκζζημφκ ηδκ οπεναμθή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζοκεπζθένμκηαξ ηδ δζυβηςζδ 

ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ απεζημκζγυιεκδξ βοκαίηαξ. Ζ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ πονμδμηείηαζ 

απυ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ «νμοεμοκζχκ» ζημ «βανβάθδια» ηδξ ιφβαξ, πνμηαθχκηαξ 

ηενάζηζα ακαζηάηςζδ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ. «Φηανκίγμκηαζ ηα νμοεμφκζα, αρμο ηαζ 

ρμο, αρμφ ηαζ ρμο ηδξ θεφβμοκ ηα ηαημφκζα».1487 Ζ οπεναμθή ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 

ηαείζηαηαζ ηςιζηυηενδ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, ζηδκ πνμζπάεεζα απυδμζδξ ημο 

έκημκμο θηενκίζιαημξ, αθμφ παναηδνμφιε ηυζμ ηδκ απεζημκζγυιεκδ βοκαίηα υζμ ηαζ ηα 

ακαπανζζηχιεκα ακηζηείιεκα, κα ελμαεθίγμκηαζ απυ ηδ εέζδ ημοξ ιε αία. Οζ βναιιέξ 

ηίκδζδξ πμο δζαηνίκμκηαζ βφνς απυ ηα μπηζηά ζπήιαηα δζεοημθφκμοκ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ 

ηαπφηδηαξ ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδξ πνμξ ηδκ μπμία ιεηαηίεεκηαζ αοηά. Δπίζδξ, 

δζαπζζηχκεηαζ ιία ζοζζχνεοζδ βναιιάηςκ κα ακααθφγμοκ απυ ημ ζηυια ηδξ 

εζημκζγυιεκδξ βοκαίηαξ. Δλεηάγμκηαξ ηα ζοβηεηνζιέκα βνάιιαηα ςξ μπηζηά ζφιαμθα, 
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 Stephens, J., language and Ideology in Children‟s Fiction, England: Longman, 1992, ζ. 8.   
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 Υςνίξ ζεθζδανίειδζδ ημο αζαθίμο, ανπίγς κα ανζειχ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο ηαζ 

εζημκμβνάθδζδξ. ημ ελήξ, Μακημοαάθμο, ., 2004, ζ. 2. 
1486

 Ζ Καθμβήνμο ακαθένεηαζ ζηα «πανάθμβα ηδξ ηαεδιενζκήξ μιζθίαξ», Καθμβήνμο, Σγ., 

Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄., Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, 1999, ζζ. 45-46. 
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 Μακημοαάθμο, ., 2004, ζ. 4.  
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ζφιθςκα ιε ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ εκηυξ ηδξ εζηυκαξ, ημ ιαηνυζονημ «μο μο μο μο…», 

ιζιείηαζ ηδκ ηίκδζδ πηχζδξ ημο ζχιαηυξ ηδξ. Ζ ηεπκζηή αοηή επζημζκςκεί ηάηζ απυ ηδ 

ιαβζηή ζηέρδ ηςκ παζδζχκ, ιεβάθδ ιφηδ - ιεβάθμ θηένκζζια.  Ζ εηθναζηζηή δφκαιδ ημο 

δίθεμββμο ‗μο‘, εκζζπφεζ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ έκηαζδξ ημο θηενκίζιαημξ ηαζ ςξ θεηηζηυ 

πενζεπυιεκμ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, ηαεχξ ζοκζζηά ηδ θςκμθμβζηή-εζηαζηζηή 

απυδμζδ εκυξ δπδηζημφ ιδκφιαημξ.  

Ζ ζηένδζδ ηςκ παπμοηζζχκ ηδξ ιφβαξ, έκα αβαπδιέκμ αλεζμοάν ηδξ 

πνςηαβςκίζηνζαξ, υπςξ εα δζαθακεί ζηδ ζοκέπεζα, ηζκδημπμζεί ηδ δνάζδ ηδξ ιε ζημπυ 

ηδκ ακεφνεζή ημοξ. Σα επαηυθμοεα βεβμκυηα ηδξ πθμηήξ δε ζοζπεηίγμκηαζ αζηζμθμβζηά 

ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ ηονζανπεί ημ άθμβμ ζημζπείμ ηαζ δ παζβκζχδδξ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ 

πμο ηαηαθφεζ ηδ δοκαηυηδηα θμβζηήξ ενιδκείαξ ηςκ αζηζαηχκ απμηεθεζιάηςκ. Ο 

πενζβναθυιεκμξ θυβμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ιείλδ αθδβδιαηζηυηδηαξ ηαζ 

πμζδηζηυηδηαξ, ιε ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ηδξ πανααίαζδξ ηςκ βθςζζζηχκ 

ηακυκςκ. Σμ είδμξ ηαζ ημ φθμξ ηδξ βναθήξ παναπέιπεζ ζηα nonsense poems, αθμφ δ 

πνμζπάεεζα θμβζηήξ ενιδκείαξ ηςκ παναβυιεκςκ κμδιάηςκ ηαείζηαηαζ αδφκαηδ. Ζ 

ζοκφπανλδ απνυαθεπηςκ δεδμιέκςκ (ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν) ηαζ βθςζζζηχκ ηςδίηςκ 

(θεηηζηυ πζμφιμν) πμο πανάβμοκ ημθιδνμφξ κμδιαηζημφξ αηνμααηζζιμφξ, παίνκμοκ νυθμ 

πνςημηαεεδνίαξ ηαεζζηχκηαξ ηδκ πθμηή δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ. Ο άθμβμξ ζηίπμξ 

επζηοβπάκεζ ηδκ απμδυιδζδ ημο ζοκμθζημφ κμήιαημξ ηαζ ηδξ εειαηζηήξ ζοκεηηζηυηδηαξ, 

ιε ημκ ακαβκχζηδ κα μδδβείηαζ ζηδ ζφθθδρδ ηδξ ζοιααηζηήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ. ε 

θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ζδιεζχκεηαζ δ ζοκήπδζδ ημο ‗μο‘, δ δζαηήνδζδ ηδξ 

μιμζμηαηαθδλίαξ - μφκζα, ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ δ πνήζδ δπμπμίδηςκ 

θέλεςκ, υπςξ «αρμφ» (θηένζζια), «θνμοζη» (θίηκζζια ζηδκ ημφκζα), «μο, μο» (πυκμξ), 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ δπδηζηά-αημοζηζηά βθςζζζηά παζπκίδζα. Σμ έκημκμ είδμξ βναθήξ 

(bold) ημο δίθεμββμο –μο, ζοκζζηά ιζα ιμνθή μπηζημφ βναιιαηζζιμφ, αθμφ δζεοημθφκεζ 

ημκ ακαβκχζηδ αθεκυξ ζηδ δζαηήνδζδ ημο νοειμφ ηαζ ηδξ ημκζηυηδηαξ ηςκ θέλεςκ 

αθεηένμο ζοιαάθθεζ ζηδκ μπηζηή ηαηάηηδζδ ηαζ ακαβκχνζζδ ηδξ βναθήξ θέλεςκ πμο ημ 

δζαεέημοκ ςξ θεηηζηυ ζημζπείμ ηδξ βναθήξ ημοξ. 

Ζ ιφβα ημο παναιοεζμφ, είκαζ έκαξ επίπεδμξ παναηηήναξ αθμφ δζαηνίκεηαζ βζα έκα ηαζ 

ιμκαδζηυ παναηηδνζζηζηυ, αοηυ ηδξ αβάπδξ ζηα «ηαημφκζα». Ζ ειιμκζηή ακαγήηδζδ ηςκ 

παπμοηζζχκ, ηα μπμία ζοκεπχξ ηδξ θεφβμοκ απυ ηα πυδζα αθθά δ ίδζα επζιέκεζ κα ηα 

θμνά ιέπνζ πμο ζημ ηέθμξ ζπάεζ ηαζ ηα δομ ηδξ πυδζα, οπμβναιιίγεζ εζνςκζηά ιε ζημπυ 

κα ζαηζνίζεζ ηδκ άημπδ βοκαίηεζα θζθανέζηεζα. ηδκ εζημκμβνάθδζδ ζδιεζχκμοκ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ πμζηίθςκ εζδχκ ρδθμηάημοκα παπμφηζζα ηαζ ιζα ζεζνά εκηυιςκ 
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εηπνμζχπςκ ημο βοκαζηείμο θφθμο κα ηα οζμεεημφκ ςξ ζηοθ αιθίεζδξ. Σμ ηςιζηυ 

εκαπυηεζηαζ ζημοξ απεζημκζγυιεκμοξ παναηηήνεξ πμο ηα θμνμφκ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα 

ηδκ αιθζζφκδεζδ εηενυηθδηςκ δεδμιέκςκ ζφιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ 

γςήξ, επζηοβπάκμκηαξ έηζζ έκα ζμονεαθζζηζηυ εζημκμβναθζηυ απμηέθεζια. Χζηυζμ, 

ζηυπμξ ημο πζμφιμν δεκ είκαζ κα πνμαθδιαηίζεζ ιέζα απυ ηδ δζαηαναπή ηδξ 

ηακμκζηυηδηαξ, αθθά ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηζξ αζοιααηυηδηαξ κα πνμηαθέζεζ 

απμηθεζζηζηά ημ βέθζμ ηαζ ηδκ εοπανίζηδζδ.  

Ζ ηεθεοηαία πνάλδ ηδξ αθήβδζδξ ιε ηδ ιφβα κα απεηδφεηαζ ιεηά ημκ ηναοιαηζζιυ ηα 

ηαημφκζα, δίδεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ ιεηαζηνμθήξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ, υιςξ, είκαζ αοηή 

πμο έπεζ ημκ ηεθεοηαίμ θυβμ ηαζ μνίγεζ ημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ηςκ ακαβκςζηχκ, αθμφ 

δ ηεκηνζηή δνςίδα απεζημκίγεηαζ καζ ιεκ ιε πακηυθθεξ αθθά μπςζδήπμηε πμθφ 

ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ απυ αοηυ ηςκ πμδζχκ ηδξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 

θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία ηαζ εββνάθεζ πενζπαζπηζηά ηζξ δζαεέζεζξ ηςκ ακήθζηςκ 

ακαβκςζηχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Οζ ηεθεοηαίμζ ζφιθςκα ιε ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ 

πμο δζακφμοκ ανέζημκηαζ ζηδ ιίιδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο εκήθζηα βμκζμφ ημο ζδίμο 

θφθμο, οζμεεηχκηαξ ζημζπεία ηυζμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ υζμ ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ 

ηαζ πεζναιαηζγυιεκμζ ακαηαθφπημοκ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ ηαζ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ δζηυ 

ημοξ θφθμ.   

        

 

7.1.9 Μαληνπβάινπ, ., Μηα Μηζόηξειε Σζαγηέξα Σξαγνπδάεη ζηε Μπαληέξα, 

(2006)        

  

Σμ έιιεηνμ πμζδηζηυ ιζηνμαθήβδια, Μζα Μζζυηνεθδ Σζαβζένα Σναβμοδάεζ ζηδ 

Μπακζένα,1488 ηδξ μθίαξ Μακημοαάθμο, απμηεθεί έκα αηυιδ αζαθίμ ηδξ ζεζνάξ Μζα 

Μφβα ιε Σαημφκζα. Σμ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ηδξ αθήβδζδξ επζζδιαίκεηαζ απυ ημκ ηίηθμ 

ημο ελχθοθθμο, πνμδζαεέημκηαξ εοπάνζζηα ημκ ακαβκχζηδ απέκακηζ ζε αοηυ. Βαζζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ πανμφζαξ ιζηνμαθήβδζδξ, ςξ πνμξ ηα πνυζςπα πμο ζοιιεηέπμοκ, 

είκαζ ηα ακζιζζηζηά ζημζπεία πμο δζαηνίκμκηαζ ζε υθδ ηδκ έηηαζή ημο. Ζ απυδμζδ 

ακενχπζκςκ παναηηδνζζηζηχκ ζε άροπα ακηζηείιεκα μζηζαηήξ πνήζδξ απμηεθεί ηδκ 

πνςημβεκή πζμοιμνζζηζηή πανάιεηνμ απυ ηδκ μπμία εειεθζχκεηαζ ημ ηςιζηυ ηςκ 

                                                           
1488

 Μακημοαάθμο, ., (Κείι.), Καναπάκμο, Γ. (Δζη.), Μζα Μζζυηνεθδ Σζαβζένα Σναβμοδάεζ ζηδ 

Μπακζένα, Αεήκα: Κέδνμξ, 2006. 
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παναηηήνςκ. ημ ακζιζζηζηυ απμηέθεζια ζοκδβμνμφκ ελίζμο ημ θεηηζηυ ηείιεκμ ηαζ δ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα, ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ.    

 Ο ηίηθμξ βκςζημπμζεί ηδκ πανμοζία ιζαξ ηζαβζέναξ ηαζ δφμ αλζμπνυζεηηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ, υπςξ «ιζζυηνεθδ» ηαζ «ηναβμοδάεζ». Ζ πνήζδ ημο επίεεημο 

«ιζζυηνεθδ» ηαζ ημο εκενβδηζημφ νήιαημξ «ηναβμοδάεζ» ζημ μοζζαζηζηυ «ηζαβζένα» 

ηαηαζηεοάγμοκ ηδκ μκημθμβζηή δζάζηαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ακηζηεζιέκμο. Σμ δδθςηζηυ 

εδθοημφ βέκμοξ «ιζα» ηαζ μ άιεζμξ παναηηδνζζιυξ «ιζζυηνεθδ» πμο εκέπεζ ανκδηζηέξ 

ζοκοπμδδθχζεζξ ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ, ηαεμδδβμφκ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ βοκαζηείαξ 

ηαοηυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο άροπμο υκημξ. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ζδιεζχκεηαζ δ 

ζοκήπδζδ ημο ‗ε‘ ηαζ δ μιμζμηαηαθδλία ηςκ θέλεςκ «ηζαβ-ζένα», «ιπακ-ζένα», 

ιεηαηνέπμκηαξ ημ ιήκοια πμο ηομθμνεί δ πνυηαζδ ζε εφδπμ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ. ε 

πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν μθείθεηαζ ζηζξ πανάθμβεξ ζδζυηδηεξ πμο 

απμδίδμκηαζ ζε έκα ζεναίηζζμ ηαθέ ή ηζαβζμφ, δζαηανάζζμκηαξ ηδ κυνια ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ. Ζ πνάλδ «ηναβμοδάεζ ζηδκ ιπακζένα» ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηςκ ακήθζηςκ 

ακαβκςζηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ επζθοθάζζεηαζ βζα ηδ ζοκέπεζα.  

Καευηζ ηα παναηείιεκα ζδιεία ημο αζαθίμο απμηεθμφκ ημ πνχημ ιέζμ βκςνζιίαξ ιε 

ημκ εηάζημηε πνςηαβςκζζηή, δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ςξ πνμξ ηδκ ζδεμθμβία πμο 

εββνάθμοκ ηαζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ πμο πνμηείκμοκ. Δλεηάγμκηαξ, θμζπυκ, ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο1489 οπυ ηδ αανφκμοζα ζδιαζία ημο ηίηθμο, δ πνήζδ ημο 

επζεέημο «ιζζυηνεθδ» εηθαιαάκεηαζ ςξ ανκδηζηυ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ. Ζ απυδμζδ 

ηδξ ελςηενζηήξ ηδξ ειθάκζζδξ παναηηδνίγεηαζ απυ οπεναμθή ηαζ επζημζκςκεί 

αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ίδζα ηαζ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηα ζπυθζα ημο 

αθδβδηή ζοκζζημφκ ηα πνχηα δεδμιέκα ζφκεεζδξ ημο πνμθίθ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

βοκαζηείαξ πνμζςπζηυηδηαξ. οβηεηνζιέκα, πανςδείηαζ πμζηζθμηνυπςξ ημ είδμξ ηδξ 

βοκαίηαξ πμο δίδεζ ιεβάθδ έιθαζδ ζημκ ηαθθςπζζιυ. ηδκ πανμφζα εζημκμβνάθδζδ 

ακαπανίζηαηαζ δ ακαθενυιεκδ απυ ημκ ηίηθμ δνςίδα κα εαοιάγεζ ημ είδςθυ ηδξ ζε έκακ 

ηαενέθηδ. Σμ ηενάζηζμ παιυβεθμ πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ ‗πνυζςπυ‘ ηδξ, επζηνέπεζ κα 

δζαηνίκμοιε ηδκ εοπανίζηδζδ πμο εζζπνάηηεζ απυ ημ εέαια πμο ακηζηνίγεζ. Σμ μπηζηυ 

ζφιαμθμ ημο ηαενέθηδ ακαδεζηκφεζ ηδ κανηζζζζζηζηή δζάεεζή ηδξ ηαζ θεζημονβεί ςξ 

δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ βκςζηυ παναιφεζ ηδξ Υζμκάηδξ ηαζ ηδξ θζθάνεζηδξ ιδηνζάξ. 

Ακηίζημζπα, ημ ηυηηζκμ ιήθμ πμο εζημκμβναθείηαζ εα ιπμνμφζε κα εηθδθεεί ςξ 

δζεζημκζηή παναπμιπή ζημ θμκζηυ ιέζμ ηδξ ιάβζζζαξ-ιδηνζάξ. Σμ ζημοθήηζ πμο 

                                                           
1489

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.9). 1, ζ. 627. 
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ακαδφεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο θνμφημο, ζοκζζηά ιζα πζμοιμνζζηζηή πζκεθζά πμο 

εκζζπφεζ ημ βεθμζμβναθζηυ απμηέθεζια ηδξ αηναίαξ ειθακζζζαηήξ επζθμβήξ ηδξ 

«ηζαβζέναξ». Σα απεζημκζγυιεκα θνμφηα, ζφιθςκα ιε ηδ εέζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ 

(‗ηεθάθζ‘), ημ ηεθζηυ μπηζηυ απμηέθεζια πμο ηαηαζηεοάγμοκ θεζημονβεί ςξ μπηζηή 

ιεηαθμνά, ηαεχξ ιζιείηαζ ημ ζπήια ηςκ ανζζημηναηζηχκ ηαπέθςκ. Χξ ζοκμθζηή 

ζφκεεζδ μπηζηχκ ζπδιάηςκ δδιζμονβμφκ έκα ζμονεαθζζηζηυ απμηέθεζια, ηαεχξ 

παναπέιπμοκ πενζζζυηενμ ζε θνμοηζένα, πανά ζε ηαθθμκή. Πζεακυκ μζ εκήθζηεξ ζοκ-

ακαβκχζηεξ κα ημ εηθάαμοκ ηαζ ςξ ηζκδιαημβναθζηή ιεηαθμνά ηςκ ηαπέθςκ ηδξ 

Μακηάι μοζμφ.1490 Χξ ηζκδιαημβναθζηή ιεηαθμνά εηθαιαάκεηαζ, επίζδξ, δ 

γςβναθζζιέκδ εθζά ημο πνμζχπμο, ηαεχξ παναπέιπεζ ζηo δδιμθζθέξ ζφιαμθμ μιμνθζάξ 

ηδξ ηδθευναζδξ ηαζ ημο ηζκδιαημβνάθμο, ηδ Marilyn Monroe. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγμοκ μζ ηεπκζηέξ ηαζ μζ ζδζαίηενεξ πζκεθζέξ πμο ιεηένπεηαζ δ εζημκμβνάθδζδ 

πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί εζηαζηζηά δ οπενμρία ημο εκ θυβς βοκαζηείμο παναηηήνα. 

οβηεηνζιέκα, απεζημκίγεηαζ κα ημζηά απυ ρδθά ιε ιζζυηθεζζηα ηαζ θοζζηά, ααιιέκα 

ιάηζα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απυθοηδ θεηζπζζηζηή πζκεθζά ηςκ βονζζηχκ αθεθανίδςκ. Ζ 

Γέζπμζκα Καναπάκμο πμο θζθμηέπκδζε ηζξ εζηυκεξ, εηιεηαθθεφεηαζ δδιζμονβζηά ηδ 

θοζζηή πμάκδ πμο ακηζηεζιεκζηά δζαεέηεζ ιζα ηζαβζένα ζεναζνίζιαημξ απ‘ υπμο 

ακααθφγεζ μ ηαθέξ ηαζ ημ ιεηαηνέπεζ ζε ‗ιφηδ‘. Ζ πνμμπηζηή πμο πνμζδίδεζ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζφιαμθμ, πμο ιμζάγεζ κα ημζηάγεζ απυ ρδθά ιε έκα αθέιια οπενθίαθδξ 

ακςηενυηδηαξ ζοκζζηά ηδκ μπηζηή οπενηονζμθελία ηαζ οπενηακμκζημπμίδζδ ηδξ 

ιεηαθμνζηήξ νήζδξ «ρδθμιφηα βοκαίηα». Μζαξ ημζκυηοπδξ έηθναζδξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαεμιζθμοιέκδ, χζηε κα παναηηδνίζεζ εζνςκζηά ηάπμζμξ ηδ 

‗ζκμιπ‘ βοκαίηα. Ζ βεθμζμπμίδζδ ηδξ αηναίαξ βοκαζηείαξ ζοιπενζθμνάξ ηδκ ακάβεζ ζε 

ηανζηαημφνα. Σμ ζοκμθζηυ ηςιζηυ απμηέθεζια εκαπυηεζηαζ ζηα ακζιζζηζηά ζημζπεία, 

ζηδκ αιθζζφκδεζδ ακηίεεηςκ δεδμιέκςκ, άροπα vs έιροπα υκηα, αθθά ηονίςξ ζηδκ 

                                                           
1490

 Μοεζζηυνδια ημο Γδιήηνδ Φαεά (1907), δζαζηεοάζηδηε ζε ηδθεμπηζηή ζεζνά ημ 1972 ηαζ ημ 

1986-1987. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ζζημνία ιζαξ ιαηαζυδμλδξ βοκαίηαξ πμο μκεζνεφεηαζ πθμφηδ ηαζ 

ιεβάθδ γςή. ηακ ημ υκεζνυ ηδξ βίκεηαζ πναβιαηζηυηδηα, ηαευηζ κευπθμοηδ ηαζ εοάθςηδ ελαζηίαξ 

ηδξ ακέπεζαξ πμθθχκ εηχκ, βίκεηαζ θεία επίδμλμο πνμζημεήνα ηαζ πάκεζ υθδ ηδξ ηδκ πενζμοζία. 

Σα ζδεμθμβζηά ιδκφιαηα πμο επζδζχηεζ κα ιεηαδχζεζ ημ αζαθίμ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ δ ηςιζηή 

ζεζνά απαζπμθμφκ ηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ηάεε επμπήξ βζ‘ αοηυ ηνίεδηε δζαπνμκζηή. ε 

ζηδκμεεζία ημο Παπαβεςνβίμο Θακάζδ, ζημ νυθμ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ δ Πακαβζςημπμφθμο 

Άκκα. Ζ ζηενεμηοπζηή απυδμζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ Μακηάι μοζμφ πέναζε ςξ ημζκυηοπμ 

ζπυθζμ ζηδκ ηαεμιζθμοιέκδ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζημπυ κα ζπμθζάζεζ εζνςκζηά ηδκ άημπδ 

θζθανέζηεζα ηςκ βοκαζηχκ. Γναθζηυ ζημζπείμ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ Μακηάι μοζμφ ήηακ ηα 

ηαπέθα.       
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πνμζανιμβή ηςκ βοκαζηείςκ αλεζμοάν ζημοξ ηχδζηεξ ηαζ ζημκ ‗ηνυπμ γςήξ‘ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ. Αθεκυξ ιε ηα θνμφηα-ηαπέθμ αθεηένμο ιε ηδκ ημφπα-ηζάκηα.   

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ ακαθμνά ζηδ «Μφβα ιε ηα ηαημφκζα», δ μπμία θαίκεηαζ κα 

θένεζ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ ηζαβζένα ημο παναιοεζμφ αθμφ πθδνμθμνμφιαζηε υηζ 

παίγμοκ ζηάηζ. Ζ ακαθμνά ζημ ζοβηεηνζιέκμ παναηηήνα θεζημονβεί ςξ οπεν-ιεζζηυ 

ζπυθζμ ζημ ανπζηυ παναιφεζ ηδξ ζεζνάξ, Μζα Μφβα ιε Σαημφκζα Γανβαθάεζ δομ 

Ρμοεμφκζα,1491 απ‘ υπμο  βκςνίγμοιε ηδκ πνςηαβςκίζηνζα ιφβα ηδξ ζεζνάξ αζαθίςκ ιε 

ημκ μιχκοιμ ηίηθμ. Σμ εειαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ ιζηνμαθήβδζδξ αθμνά ζημκ ‗ηνυπμ 

γςήξ‘ ιζαξ «ηζαβζέναξ». Ζ πανμοζίαζδ ημο παναηηήνα-ηζαβζένα πναβιαημπμζείηαζ απυ 

ηα άιεζα ζπυθζα ημο αθδβδηή, υπςξ «γμονθμπακηζένα» ηαζ «ιζζυηνεθδ» ιε ημ ηεθεοηαίμ 

επίεεημ κα ηείκεζ κα επακαθαιαάκεηαζ ζοκεπχξ ιε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ νίιαξ. 

Δπίζδξ, πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδ δνάζδ ηδξ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ πνάλεχκ ηδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δζαεέηεζ οπδνεηζηυ πνμζςπζηυ, είκαζ ιζα αθμζζςιέκδ ηανζενίζηαξ ηδξ 

υπεναξ ηαζ μ ηνυπμξ πενζβναθήξ ηςκ πνάλεχκ ηδξ, ζηζαβναθμφκ ημ πμνηναίημ ιζαξ 

κηίααξ ηδξ ζηδκήξ. Ζ αβεκήξ ζοιπενζθμνά ηδξ ηζαβζέναξ απέκακηζ ζηδκ ηαιανζένα ηδξ 

ηαεμδδβεί ζηδκ ανκδηζηή πνυζθδρδ ημο παναηηήνα ηδξ ηαζ εκέπεζ ανκδηζηέξ 

ζοκοπμδδθχζεζξ ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ εηθαιαάκεηαζ ςξ 

εηιεηάθθεοζδ ημο ακενχπζκμο ηαζ δδ ενβαηζημφ δοκαιζημφ, εκχ πανάθθδθα εββνάθεζ 

έκα είδμξ ηαλζημφ δζαπςνζζιμφ. Ζ ειιμκή ηδξ ηζαβζέναξ ιε ημκ ηαθθςπζζιυ ιεηαδίδεηαζ 

ιέζα απυ ηδκ ακαζηάηςζδ πμο πνμηαθεί ζημ θακηαζηζηυ ζφιπακ πνμηεζιέκμο κα 

εκημπίζεζ ηδκ «πμοδνζένα» ηδξ. Σμ βεβμκυξ υηζ πνμηζιά κα ηαεοζηενήζεζ ζηδκ 

πανάζηαζή ηδξ ζηδκ υπενα, υπμο ηάκεζ ηανζένα, βζα κα ααθηεί ζοκζζηά ηδκ ειιμκή ηδξ 

ζημκ ηαθθςπζζιυ ηαζ ηδ ζπμθαζηζηή εκαζπυθδζή ηδξ ιε ηδκ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ. 

Γεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ζε πμζμ ααειυ είκαζ ζε εέζδ μ ακαβκχζηδξ κα ακηζθδθεεί 

ηδκ έιιεζδ ηαζ ζοβηαθοιιέκδ παναπάκς ζδεμθμβία, δζυηζ ημ ηείιεκμ πνμζακαημθίγεζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο ζηζξ θελζθμβζηέξ ‗ζηακηαθζέξ‘ ηαζ ζηδκ παναηήνδζδ ηδξ απενακημζφκδξ 

ηδξ βθχζζαξ κα ηαηαζηεοάγεζ κμήιαηα. Άθθςζηε δ αζηζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ 

βεβμκυηςκ πάκεηαζ, δ αθδβδιαημθμβζηή έκκμζα ηδξ πθμηήξ, επίζδξ,  ηα ίδζα ηα βεβμκυηα 

ζοκδέμκηαζ πενζζζυηενμ ιεηαλφ ημοξ ζοκεζνιζηά ηαζ θζβυηενμ αζηζμθμβζηά.
1492

 

Ζ ζμονεαθζζηζηή ζφκεεζδ, αζφκδεηςκ ιεηαλφ ημοξ δεδμιέκςκ ηαζ ζδζμηήηςκ, 

θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ηυζμ ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε πναβιαημθμβζηυ. 

                                                           
1491

 Μακημοαάθμο, ., (Κείι.), Καναπάκμο, Γ. (Δζη.), Μζα Μφβα ιε Σαημφκζα Γανβαθάεζ δομ 

Ρμοεμφκζα», Αεήκα: Κέδνμξ, 2004. 
1492

Καθμβήνμο, Σγ., 1999, υ.π., ζ. 37.    
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Δλίζμο πζμοιμνζζηζηά θεζημονβεί δ πνήζδ ηαζ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ ή ηςδίηςκ πμο 

αθμνμφκ ζημ πχνμ υπμο ακηζηεζιεκζηά ιπμνεί κα ανίζηεηαζ ιία ηζαβζένα ζε πναβιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιία ιοεμπθαζηζηή ημζκςκία παναηηήνςκ, έιροπςκ 

ακηζηεζιέκςκ ζοζπεηζγυιεκςκ ιε ηα ημογζκζηά. Σέημζμζ παναηηήνεξ είκαζ δ «αθαηζένα», δ 

«ηονζένα», δ «βνααζένα», δ «ρςιζένα», ζοβηάημζημζ ηδξ ημογίκαξ ηαζ ηδξ ―ηνέθαξ‖ ηδξ 

ηζαβζέναξ, αθμφ παναηδνμφιε ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ κα 

γςκηακεφμοκ ηαζ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ ηεκηνζηή δνςίδα. Ζ βθχζζα ημο ηεζιέκμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ έκα ζοκεπέξ παζπκίδζζια ελαζηίαξ ηδξ δπδηζηυηδηαξ ηαζ 

ιμοζζηυηδηαξ ηςκ θελζθμβζηχκ επζθμβχκ. Σμ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ 

απμδμιείηαζ ζηαδζαηά απυ ηδκ άθμβδ πνήζδ ηαζ ημοξ πανάηαζνμοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ 

θέλεςκ πμο δζαηνίκμκηαζ βζα ημ ζημζπείμ ημο παναθμβζζιμφ. Ζ απμλέκςζδ ηςκ θέλεςκ 

απυ ηδ ζοκήεδ πνήζδ ημοξ λαθκζάγεζ εοπάνζζηα ημ κεανυ ακαβκχζηδ ηαηαζηεοάγμκηαξ 

έκα ζμονεαθζζηζηυ απμηέθεζια πμο οπαημφεζ ζηζξ επζηαβέξ ημο nonsense.1493 Ζ έιιεηνδ 

πμζδηζηή βναθή παναηηδνίγεηαζ απυ ζοκδπήζεζξ ηαζ ηδ ζηαεενή μιμζμηαηαθδλία –ζένα, 

ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο ηεζιέκμο. Ζ έκημκδ (bold) βναθή ηςκ βναιιάηςκ –ζέ, δζεοημθφκεζ 

ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ημκζηυηδηαξ ηαζ ημο νοειμφ ηςκ θέλεςκ.  

Σεθζηά, δ ηζαβζένα πνμθαααίκεζ ηδκ πνειζένα ηαζ ηαηαθδηηζηά παναημθμοεμφιε κα 

μδδβείηαζ ζε βάιμ ιε έκακ μδδβυ ιπεημκζέναξ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ηθεζζίιαημξ ηδξ 

ζζημνίαξ παναιέκεζ ακμζπηυξ ζε δζθμνμφιεκα ιδκφιαηα. Ανπζηά, ηυζμ μ βάιμξ ςξ ηεθζηή 

ηαηάθδλδ υζμ ηαζ δ ζοκμθζηή ακαπαναβςβή ζηενευηοπςκ ζδζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ οπένιεηνδ βοκαζηεία θζθανέζηεζα ζημ πανυκ ιζηνμαθήβδια ηνίκεηαζ φπμπηδ βζα ηδ 

δζαζχκζζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ πμο ακηίηεζκηαζ ζηδ θειζκζζηζηή ηνζηζηή.1494 

Δκημφημζξ, δ επζθμβή ημο βάιμο ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ ηανζέναξ ακηίηεζκηαζ ζηδκ 

παηνζανπζηή ζδεμθμβία. Δπίζδξ, ημ πανάθμβμ ζημζπείμ ημο πζμφιμν ηαζ μζ βθςζζζηέξ 

εηηνμπέξ ημο θεηηζημφ πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ πνμζακαημθίγμοκ, υπςξ επζζδιάκαιε 

ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ ζηδ βθχζζα ηαζ ζηζξ ζοιαάζεζξ πμο ηδ 

δζέπμοκ. Άθθςζηε δ ζοκμθζηή απμδυιδζδ ημο κμήιαημξ ιέζς ηζξ απμλέκςζδξ ηςκ 

θέλεςκ απυ ηδ ζοκήεδ πνήζδ ημοξ, μδδβεί ζηδ ζφθθδρδ ηςκ παναβυιεκςκ κμδιάηςκ ςξ 

                                                           
1493

 Βθ. ζπεηζηά Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Πμίδζδ, Αεήκα & Θεξ/κίηδ: φβπνμκμζ 

Ονίγμκηεξ, 2006β, ζ. 191-195. 
1494

 Ζ Γαανζδθίδμο ζπμθζάγεζ υηζ, «πνυηεζηαζ ηεθζηά βζα ιία ηαευθα ακηζθειζκζζηζηή πνμζέββζζδ 

επεζδή, ακαπανάβμκηαξ ζηενευηοπμοξ πνμζδζμνζζιμφξ ηαζ ζδζυηδηεξ, ηείκεζ κα πνμηείκεζ ηδκ 

εζςηενίηεοζδ ηαζ ακαπαναβςβή ηδξ ζηενευηοπδξ εζηυκαξ». Γαανζδθίδμο, ., «Σζηθμθυνδζδ ηαζ 

Υζμφιμν ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία», Γζα-ηείιεκα, η. 12, 2010, ζζ. 33-42. Σμ πανάεεια είκαζ απυ 

ηδ ζεθίδα 38.  

http://dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-12.pdf.  

http://dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-12.pdf
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θεηηζηά παζπκζδίζιαηα ηδξ θακηαζίαξ πμο δεκ έπμοκ ηαιία νεαθζζηζηή οπυζηαζδ ζηδκ 

πναβιαηζηή γςή. Ζ απμιοεμπμίδζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζηενεμηφπςκ ηαζ ζδζμηήηςκ ηδξ 

βοκαζηείαξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ «ηζαβζέναξ», πζζηεφμοιε υηζ επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ημ 

παζπκίδζ ηδξ βναθήξ πμο ςεεί ημκ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί ηαζ κα παίλεζ ηαζ μ ίδζμξ ιε 

ηζξ ζοιαάζεζξ πμο ηδ δζέπμοκ. Σα θεηηζηά παζπκίδζα ημο ηεζιέκμο θεζημονβμφκ ςξ 

πανςδία ηδξ ίδζαξ ηδξ βθχζζαξ εέημκηαξ έηζζ ζε απυζηαζδ ημκ ακαβκχζηδ ηαζ 

ηαηαθφμκηαξ ηάεε είδμοξ ιέεελδ.  

Ζ ηαηάθδλδ ζηδκ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοκηνυθμο απμηεθεί έκα «ηεκυ» ζδιείμ 

ηδξ αθήβδζδξ πμο δε ζπεηίγεηαζ αζηζμθμβζηά ιε ηακέκα πνμδβμφιεκμ δεδμιέκμ. Σμ 

«ηεκυ» αοηυ επαθίεηαζ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο εηάζημηε πναβιαηζημφ 

ακαβκχζηδ πχξ εα ημ ζοιπθδνχζεζ, ζφιθςκα πάκημηε ιε ηα δζηά ημο οπμηεζιεκζηά 

ηνζηήνζα. Χζηυζμ, ημ ηαηαθδηηζηυ απμηέθεζια, αοηυ ηδξ έκςζδξ ιε ηα δεζιά ημο βάιμο 

ιζαξ ιαηαζυδμλδξ «ηζαβζέναξ» ιε έκακ μδδβυ ιπεημκζέναξ, θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά 

ελαζηίαξ ημο αηαίνζαζημο ηςκ παναηηήνςκ. Συζμ ακαθμνζηά ιε ηδκ μκημθμβζηή ημοξ 

δζάζηαζδ, έιροπμ vs άροπμ μκ, πανάβμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν ζφιθςκα ιε ηδκ 

πναβιαηζηή ειπεζνία απυ ηδ γςή, υζμ ηαζ ελαζηίαξ ημο αηαίνζαζημο ηςκ 

πνμζςπζημηήηςκ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα ακηζεεηζηυ γεφβμξ βοκαίηα/ηζαβζένα/ηανζένα vs 

άκδναξ/μδδβυξ/αζμπαθαζζηήξ. Απυ ηδκ ακηίεεζδ ηςκ ιεθχκ ημοξ πανάβεηαζ ημ ηςιζηυ 

ηςκ παναηηήνςκ ημοξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ αιθζζφκδεζδ εηενυηθδηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ, ακάιεζα ζηδκ μκεζνμπυθδζδ ηδξ πνχηδξ ηαζ ηδκ πνμζβεζςηζηή ηάζδ 

ημο δεφηενμο.1495 Γεκ εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ οπενιεβέεδ ιφηδ ημο 

απεζημκζγυιεκμο άκδνα, ιία ηεπκζηή πμο ηαείζηαηαζ ηςιζηή ελαζηίαξ ηδξ δζυβηςζδξ ηςκ 

θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Χζηυζμ, εα εέθαιε κα επζζδιάκμοιε ηδ ζοιαμθζηή 

θεζημονβία πμο πζεακυκ θένεζ, ηαεχξ ςξ ζηενεμηοπζηυ μπηζηυ ζφιαμθμ πζεακυκ 

παναπέιπεζ ζηδ ιφηδ ημο Πζκυηζμ1496 απυ ημ βκςζηυ παναιφεζ ημο Collodi πμο ιεβάθςκε 

                                                           
1495

 Σμ δζπμθζηυ αοηυ γεφβμξ ζοιπίπηεζ ιε ημ ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ, πμο πνμηείκεζ δ 

Κακαηζμφθδ ζηδκ ηαλζκυιδζή ηδξ. οβηεηνζιέκα ημ γεφβμξ «νεαθζζηζηυ-θακηαζηζηυ», ζφιθςκα 

ιε ημ πανάδεζβια ημο Γμκ Κζπχηδ ηαζ ημο άκηζμ Πάκηζα, απυ ημ δζάζδιμ ένβμ ημο Θεναάκηεξ, 

1605. Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ Ακαβκςζιάηςκ»,  

Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56.   
1496

 Σμ παναιφεζ ημο Πζκυηζμ δδιμζζεφηδηε βζα πνχηδ θμνά πενίπμο ημ 1884. Ζ Γαανζδθίδμο 

ζηδ δζαηνζαή ηδξ ακαθένεζ υηζ  ημ, «Οζ πενζπέηεζεξ ημο Πζκυηζμ απμηηά δζεεκή ακαβκχνζζδ ηαζ 

απμδμπή 30 πνυκζα ιεηά ηδκ πνχηδ ημο δδιμζίεοζδ, ιεηά απυ ημ βκςζηυ άνενμ ημο Γάθθμο Paul 

Hazard, δδιμζζεοιέκμ ημ 1914 ζημ Revue des deux Mondes, ηαζ ιεηά απυ ημ άθθμ ηυζμ βκςζηυ 

Elogio di Pinocchio ημο Pietro Pancrazi. Βθ. Daniela Marcheschi, «Da Collodi a Lorenzini. Sulla 

fortuna critica», ζημ Carlo Lorenzini oltre l‟ombra di Collodi, Ρχιδ (Istituto della Enciclopedia 

Italiana) 1990, 55». Βθ. ζπεηζηά ζημ Γαανζδθίδμο, ., Σμ Παζδί ηαζ μ Έθδαμξ ζηα ένβα Beatrice 

Solinas Donghi, Bianca Pitzorno,Marcello Argilli ηαζ Angerlo Petrosin, Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, 



462 

 

υπμηε έθεβε ρέιαηα. ημ πθαίζζμ αοηυ, μ άκδναξ ημο παναιοεζμφ εηθαιαάκεηαζ ςξ 

ηοπμδζχηηδξ πνμζημεήναξ. 

Πμφ ανπίγεζ δ αθήεεζα ηαζ πμφ ηεθεζχκεζ ημ ιοεμπθαζηζηυ μκεζνμπυθδια; 

Πναβιαηζηά αοηυ θακηάγεζ ακαπάκηδημ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμαθήβδια, ηαεχξ ηα 

υνζα πνμαάθθμοκ ζοβηεποιέκα ηαζ αδζεοηνίκζζηα. Άθθςζηε αοηή είκαζ ηαζ δ θεζημονβία 

ηςκ άθμβςκ ζημζπείςκ πμο ηονζανπμφκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ πνμηείιεκδξ αθήβδζδξ, δ 

ηαηάθοζδ «ηάεε θμβζηήξ ημο ημζκμφ κμο».1497      

 

 

7.1.10. Σξηβηδάο, Δ., Η Καηηνύια ε Κνηέηα ε Κνηνύια, (2007) 

 

ημ πζμοιμνζζηζηυ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Ζ 

Καζημφθα δ Κμηέηα δ Κμημφθα,1498ιέζα απυ ημκ έιιεηνμ πμζδηζηυ θυβμ πμο παναηηδνίγεζ 

ηδκ αθήβδζδ, είβεηαζ ημ εέια ηςκ έιθοθςκ ζπέζεςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ γήηδια ηδξ 

«μιμνθζάξ» ςξ ιένμξ ηδξ βοκαζηείαξ ηαοηυηδηαξ. Σμ παναιοεζαηυ ιμηίαμ ηδξ μιμνθζάξ 

ζοκζζηά ιζα ζδεμθμβζηή πανάιεηνμ πμο δζαιμνθχκεζ ζηενευηοπα ιμκηέθα ζδακζηήξ 

εδθοηυηδηαξ, ηα μπμία ηείκμοκ κα πνμαάθθμκηαζ ηαζ κα ακαπανάβμκηαζ ηαζ ζηδκ 

ακενχπζκδ ημζκςκία. Δζδζηά ζηδκ επμπή πμο δζακφμοιε ηαηά ηδκ μπμία μ οπμθμβζζηήξ 

απμηεθεί ηνυπμ γςήξ, μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ζοκζζηά έκα μπηζηά πνμζακαημθζζιέκμ μκ, 

υπμο δ εζηυκα ιεηαθένεζ εονφηενα απεζημκίζεζξ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ, μζ μπμίεξ 

δζαιμνθχκμοκ ηάζεζξ αθθά ηαζ πνμζδμηίεξ. Γεδμιέκδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ αοηήξ, δ 

ελςηενζηή ειθάκζζδ απμηεθεί ζδζαίηενα οπμθμβίζζιδ πανάιεηνμ ςξ ηνζηήνζμ επζθμβήξ 

ζοκηνυθμο, δζυηζ εκαπμηίεεηαζ ζημ αζζεδηήνζμ ηδξ μνάζεςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

πνμζθαιαακμιέκςκ πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ ηαηαζηεοάγμοκ ηδκ αημιζηή ηαζ ζοθθμβζηή 

ζδεμθμβία ηδξ έιθοθδξ δζάζηαζδξ ημο ακενχπμο, ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο 

ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ μιμνθζά.  

φιθςκα ιε ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, ημ γήηδια ηδξ μιμνθζάξ οπμβναιιίγεζ ηαηά 

αάζδ ημ θφθμ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ είκαζ πάβζα ζοκδεδειέκμ ιε ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ηδξ 

                                                                                                                                                                             
Α.Π.Θ., Θεξ/κίηδ: Φζθμζμθζηή πμθή, Σιήια Ηηαθζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Φζθμθμβίαξ, 2002, ζ. 54, 

οπμζδιείςζδ 174.   
1497

 Καναηίηζζμξ, Α., 2006β, υ.π., ζ. 195.  
1498

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Γηεμνβηζεθ, . (Δζη.), Ζ Καζημφθα δ Κμηέηα, δ Κμημφθα, Αεήκα: 

Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 2007, Μεηαίπιζμ, 2012. 
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πνμζςπζηυηδηαξ, υπςξ δ «ηαθμζφκδ»,1499 αθθά ηαζ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ, υπςξ «θεοηυ 

δένια», «ιαηνζά λακεά ιαθθζά».1500 Οζ ζηενεμηοπζηέξ αοηέξ ακηζθήρεζξ, ακ ηαζ 

οθίζηακηαζ ζημ πχνμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, ιεηαδίδμοκ ιμκμδζάζηαηα ηαζ ιμκμθζεζηά 

ζοιπενάζιαηα, ηαηά ηα μπμία δ πακημδοκαιία ηδξ μιμνθζάξ απμηεθεί ζοκχκοιμ ηςκ 

ροπζηχκ ανεηχκ ηαζ επέββομ ελαζθάθζζδξ πθμφζζμο ζογφβμο.1501 Ζ ζοζπέηζζδ ηδξ 

ςναζυηδηαξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ακαπαναζηάζεζξ εδθοηυηδηαξ1502 απμηεθεί ιζα ζοθθμβζηή 

βκχζδ φπμπηδ βζα ηδ ιεηααίααζδ ηαζ δζαζχκζζδ ζελζζηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ 

πνμηαηαθήρεςκ πμο δε ζοκάδμοκ ιε ηδκ πμθοπμθζηζζιζηή ζδεμθμβία ηδξ επμπήξ πμο 

δζακφμοιε. Σμ ιμηίαμ ηδξ μιμνθζάξ, εηιεηαθθεφμκηαζ μζ αζμιδπακμπμζδιέκεξ ημζκςκίεξ 

εέημκηαξ ηζξ βοκαίηεξ επζννεπείξ ζηδ ζπαηάθδ πνδιάηςκ ηαζ ζε έκα κανηζζζζζηζηυ 

ηοκήβζ ηαθθοκηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ νμοπζζιμφ πμο ηζξ εβηθςαίγεζ ζε ιζα 

δζαζηνεαθςιέκδ ακηίθδρδ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ μιμνθζάξ. Αοηυ είκαζ ηαζ ημ ααεφηενμ 

κυδια πμο θακεάκεζ πίζς απυ ημ πζμοιμνζζηζηυ θυβμ ημο Σνζαζγά ζημ πανυκ 

ιζηνμαθήβδια. 

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο αζαθίμο, μ 

πζμοιμνζζηζηυξ ηίηθμξ πνμμζημκμιεί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ πμο έπεηαζ ηαζ μνίγεζ 

ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηζηθζηυ ιζηνμ-ηείιεκμ, ςξ 

θεηηζηυ πενζεπυιεκμ απμηαθφπηεζ ηδκ πνςηαβςκζζηζηή πανμοζία ιίαξ «ημημφθαξ», εκ 

μκυιαηζ «Καζημφθα». Ζ ζφκδεζδ ηονίςκ μκμιάηςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο οπμημνζζηζημφ 

μκυιαημξ, «Καίηδ», πασδεοηζηυ ηαζ ζοκχκοιμ ημο «Καηίκα»,1503 -πμο εκέπμοκ ιεζςηζηέξ 
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 Γζακκζημπμφθμο, Α., «‗Κζ Έγδζακ Αοημί/έξ Καθά ηαζ Διείξ Καθφηενα‘ Θέζεζξ ηαζ Ακηζ-

εέζεζξ βζα ηδ Γοκαίηα ηςκ Δζημκμβναθδιέκςκ Παναιοεζχκ», ζημ Βζηζζθάηδ, Υ., Γηαζμφηα, Μ., 

Παπαδυπμοθμξ, Γ., (Δπζι.), Φφθμ ηαζ Πμθζηζζιυξ, Αεήκα: Αηναπυξ, 2007, ζζ.189-190.  
1500

 Σμ πνχια αθθά ηαζ ημ ιήημξ ηςκ ιαθθζχκ ζηα ένβα ηςκ Γηνζι αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηα 

θασηά παναιφεζα πνμαάθθμκηαζ ςξ ζημζπεία απυθοηδξ εδθοηυηδηαξ. Ζ Warner δζαπζζηχκεζ υηζ μζ 

«υιμνθεξ» δνςίδεξ ηςκ παναιοεζχκ πανμοζζάγμκηαζ ηαηά αάζδ ακ υπζ ηαη‘ απμηθεζζηζηυηδηα 

λακεέξ. Ζ ζοββναθέαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ θεοηυηδηα ηδξ επζδενιίδαξ θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία 

ηαζ ζοζπεηίγεηαζ ιε έκα μθυηθδνμ ζφζηδια αλζχκ. Σμ θεοηυ είκαζ ζοκδειέκμ ιε ηδκ αβκυηδηα 

ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηαεχξ είκαζ ημ απυθοημ ακηίεεημ ημο ιαφνμο, δδθαδή ημο ανυιζημο. 

Δπίζδξ, δ θεοηυηδηα ζοκεπάβεηαζ θζβυηενδ ή ηαευθμο έηεεζδ ημο δένιαημξ ζημκ ήθζμ 

(εζχηθεζζημξ αίμξ) ηαη‘ επέηηαζδ ηαζ ζηα αθέιιαηα ηςκ ακδνχκ (αβκυηδηα/πανεεκία). Warner, 

M., From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers, London: Vintage, 1995, ζζ. 

364-368.     
1501

 Γζακκζημπμφθμο, Α., 2007, υ.π., ζ. 191.  
1502

 Γαανζδθίδμο, ., «Έιθοθεξ Απεζημκίζεζξ ζηζξ Δηδμπέξ ηδξ Νηίζκεσ», ζημ Ακαβκςζημπμφθμο, 

Γ., Παπαδάημξ, Γ., Παπακηςκάηδξ, Γ., (Δπζι.), Γοκαζηείεξ ηαζ Ακδνζηέξ Ακαπαναζηάζεζξ ζηδ 

Λμβμηεπκία βζα Παζδζά ηαζ Νέμοξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2013, ζζ. 206-218. 
1503

 Βθ. ακαθοηζηά, Μπαιπζκζχηδξ, Γ., «Καηενίκα», «Καηίκα», «Καίηδ», Λελζηυ ηδξ Νέαξ 

Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ, Αεήκα: Κέκηνμ Λελζημθμβίαξ, 1998, ζ. 870 
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ζοκδδθχζεζξ ζηδκ ακενχπζκδ ημζκςκία- ιε ιία «ημημφθα»,1504 θεζημονβμφκ 

πζμοιμνζζηζηά ηαζ οπμβναιιίγμοκ εζνςκζηά ημ βοκαζηείμ θφθμ. Ο επζεεηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ «ημηέηα» θεζημονβεί ςξ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ ηαζ απμηαθφπηεζ 

πθδνμθμνίεξ βζα έκα παναηηήνα πμο ανέζηεηαζ ζηα θμφζα ηαζ ημκ ηαθθςπζζιυ. 

Πναβιαημθμβζηά ημ πζμφιμν πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακηίθαζδ ή ημ μλφιςνμ ζηδ πνήζδ ημο 

επζεεηζημφ πνμζδζμνζζιμφ «ημηέηα» ζημ μοζζαζηζηυ «ημημφθα». Σμ θεηηζηυ παζπκίδζ ιε 

ηδκ δπδηζηή επακάθδρδ ημο ―ημ‖ ηαζ ημ μιμζμηέθεοημ ηδξ ημζκήξ ηαηάθδλδξ -μφθα, πμο 

εοιίγεζ ημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ, δδιζμονβμφκ έκα είδμξ ζοκήπδζδξ πμο ιεηαηνέπεζ ημ 

ιήκοια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνυηαζδξ ζε πζμοιμνζζηζηυ. Ζ εζημκμβνάθδζδ θεζημονβεί 

ζοκδδθςηζηά ημο ηίηθμο αθμφ ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ μπηζηά ημ πενζβναθυιεκμ πνυζςπμ, 

αθθά ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά, ηαεχξ πνμιδκφεζ ηδκ πανμοζία εκυξ αηυιδ ιοεμπθαζηζημφ 

πνμζχπμο.1505 οβηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα έκακ ελακενςπζζιέκμ ηυημνα, ιε ημζημφιζ, μ 

μπμίμξ ακαπανίζηαηαζ κα πνμζθένεζ έκα ηυηηζκμ ηνζακηάθοθθμ ζηδκ ηεκηνζηή δνςίδα. 

Σμ μπηζηυ ζφιαμθμ ημο θμοθμοδζμφ οπμζηαζζμπμζεί ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ εοβεκζηή 

πεζνμκμιία εηδήθςζδξ αβάπδξ.1506 οκελεηάγμκηαξ ηδκ πθδνμθμνία αοηή ιε ηδ εέζδ ηαζ 

ζηάζδ ζχιαημξ ηςκ ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ιαξ δίκεηαζ δ 

δοκαηυηδηα κα δζαηνίκμοιε ηαζ ημκ πανάβμκηα ημο θθένη ηαζ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ. 

Ζ πμθοηνμπζηυηδηα ημο ελχθοθθμο ζοκίζηαηαζ ηαηά αάζδ ζηα μπηζηά ζφιαμθα-

ακηζηείιεκα υπςξ ηαπέθα, βεςιεηνζηά ζπήιαηα, νμθυβζα, αθθά ηαζ κυηεξ ηα μπμία 

δζαιμνθχκμοκ ηδ δζάεεζδ ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ζοκεέημοκ ηδκ παζβκζχδδ αηιυζθαζνα 

ημο αζαθίμο. Σα πμθφπνςια ηαζ εκηοπςζζαηά ηαπέθα θεζημονβμφκ ιεηςκοιζηά ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ αθήβδζδξ ηαζ οπαζκζηηζηά ημο βοκαζηείμο παναηηήνα πμο ηα θμνά.1507 

Ακηίζημζπα, ημ πνοζυ νμθυζ βζθέημο θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ημο ανζεκζημφ παναηηήνα, 

αθμφ ζοκζζηά έκα μπηζηυ ζφιαμθμ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ ειθάκζζδ ημο άκδνα. Σμ νμθυζ 

ιάθζζηα έπεζ εκηαπεεί ζημκ ηίηθμ ςξ ιένμξ ηδξ μπηζηήξ δζάζηαζδξ ηςκ βναιιάηςκ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηαεμδδβεί ημκ ημκζζιυ ηδξ θέλδξ «Καζημφθα». Σα παναπάκς «ιδ 
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 Ο Μπαιπζκζχηδξ ζημ θήιια «ηυηα» ακαθένεζ ιεηαλφ άθθςκ: 3.(α) «βοκαίηα ακυδηδ, ιε 

επζηδδεοιέκδ ειθάκζζδ, πμο ζοκήεςξ παναηηδνίγεηαζ απυ έπανζδ, οπμηνζζία ηαζ έθθεζρδ 

πνμζςπζηυηδηαξ». Γζα ημ οπμημνζζηζηυ «ημημφθα» ζδιεζχκεζ: «βεκζηυηενα οανζζηζηυ ζπυθζμ βζα 

βοκαίηα». Μπαιπζκζχηδξ, Γ., υ.π., ζ. 939.     
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.10). 1, ζ. 627. 
1506

 Serafini, F., ―Understanding Visual Images in Picturebooks‖, ζημ Evans, J., Talking Beyond 

the Page. Reading and Responding to Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζ. 14.  
1507

 Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ζηδκ ανπζηή έηδμζδ ημο πανυκημξ αζαθίμο απυ Δθθδκζηά 

Γνάιιαηα, ημ βνάιια ‗μ‘ ηςκ ηνζχκ θέλεςκ ημο ηίηθμο ακηζηαείζηαηαζ απυ εζηυκεξ πμο ημο 

ιμζάγμοκ ζπδιαηζηά. οβηεηνζιέκα απυ ηαπέθα υπςξ αοηά πμο εζημκμβναθμφκηαζ πενζιεηνζηά 

ημο ελχθοθθμο, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε άιεζδ αζηζαηή ζπέζδ ιε ημ ζδιαίκμκ πνυζςπμ πμο 

οπμβναιιίγεηαζ απυ ημκ ηίηθμ ημο αζαθίμο.     
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ηεζιεκζηά ζημζπεία» δζαιμνθχκμοκ ημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ημο αζαθίμο μ μπμίμξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ πθδεςνζηυηδηα ηαζ μνίγμοκ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ηδξ αθήβδζδξ 

πνμδζαεέημκηαξ εεηζηά ημκ ακαβκχζηδ απέκακηζ ζε αοηυ. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ ειθαηζηή πανμοζίαζδ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ απυ ηδκ 

επακάθδρδ ημο πενζβναθζημφ ηίηθμο ηαζ ηδκ πνμζεήηδ δφμ επζπθέμκ παναηηδνζζηζηχκ, 

αοηά ηδξ «πανζηςιέκδξ» ηαζ ηδξ «αθναημφθαξ».1508 Ο ακαβκχζηδξ ανίζηεηαζ ζηδκ 

πθεμκεηηζηή εέζδ κα βκςνίγεζ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ «Καζημφθαξ» ηαζ 

έηζζ ημο απμηαθφπηεηαζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα ―βοκαίηα‖ ενςηεοιέκδ ιε ημ «Νμφθδ ημκ 

Πεηεζκμφθδ». φιθςκα ιε ηδκ μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ ηςκ παναηηήνςκ, απυ ημ γςζηυ 

ηυζιμ ζημκ ακενχπζκμ, δ πνυζθδρδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ παναηηήνςκ ημοξ βίκεηαζ ιε 

νεαθζζηζηά ηνζηήνζα. Γδθαδή, πνμζθαιαάκμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ οπυ ημ πνίζια ημο 

άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ, ιε ζημπυ κα πνμαθδεμφκ μζ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ παναηηήνςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ μ «Νμφθδξ» οπμζηαζζμπμζεί ημ 

ακηζηείιεκμ ηνοθμφ πυεμο ηδξ «Καζημφθαξ». Ζ απμηάθορδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

ζοκεέημοκ ημ πθέβια ζδζμηήηςκ ημο Νμφθδ πνμηφπημοκ άιεζα απυ ημκ αθδβδηή απυ 

πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ημκ ίδζμ. Γζα πανάδεζβια, ιε ηδ πνήζδ επζεέηςκ, υπςξ 

«δοζημθμφθδξ», «ζηθδνυξ», αθθά ηαζ απυ πενζβναθέξ ημο ηφπμο, «ιε ηδκ πθμοιζζηή 

μονά».1509 Σμ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ημο ηεζιέκμο ιεηαδίδεηαζ ιέζα απυ ηδκ έιιεηνδ 

ηαζ αθδβδιαηζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, ιε πανδπήζεζξ, ζοκδπήζεζξ, μιμζμηέθεοηα ηαζ 

μιμζμηαηαθδλίεξ. ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ζδιεζχκεηαζ δ οπενηακμκζημπμίδζδ θέλεςκ, 

πμο εοιίγμοκ ημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ. Σμ ηςιζηυ ημο ακδνζημφ παναηηήνα ζοκίζηαηαζ 

ανπζηά ζηδκ μκμιαημπμζία «Νμφθδξ», δδιζμονβχκηαξ έκα είδμξ ζοκήπδζδξ ιε ημ 

«Πεηεζκμφθδξ» (μιμζμηέθεοημ). Σμ θελζθυβζμ πμο πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ 

πνμηεζιέκμο κα ζηζαβναθήζεζ ημ πμνηναίημ ημο ―πμθοπυεδημο εναζηή‖ παναηηδνίγεηαζ 

απυ πενζβναθέξ μζηείςκ πναβιάηςκ ιε ηαηάθθδθδ πνμζανιμβή ζημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ γχςκ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ «πθμοιζζηή μονά», 

«ηέθεζμ θεζνί» ηαζ ιε απμηάθορδ ζδζαίηενςκ ζηακμηήηςκ, υπςξ «ηαηάνζζια» ημ μπμίμ 

υπμηε άημοβε δ Καζημφθα «έκζςεε ηδκ ηανδζά ηδξ κα ναβίγεζ».1510 Ζ απυδμζδ ηδξ 

ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ επζημζκςκεί αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ μ πενζβναθυιεκμξ 

θυβμξ ηαεμδδβεί ηδκ πνυζθδρδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ ςξ ηνζηήνζα πνυζθδρδξ ηδξ 
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 Υςνίξ ανίειδζδ ημο αζαθίμο, λεηζκάς ηδκ ανίειδζδ απυ ηδ ζεθίδα πμο ειθακίγεηαζ δ πνχηδ 

εζηυκα ηαζ ηείιεκμ. Σνζαζγάξ, Δ., 2012, υ.π., ζ. 2.  
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μιμνθζάξ ηαζ ηδξ αννεκςπυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο ιέζα απυ ηα μπμία 

δμιείηαζ ζηαδζαηά δ ακδνζηή ηαοηυηδηα. Άθθςζηε δ επζθμβή ημο ηυημνα ή πεηεζκμφ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ νυθμ ηνίκμοιε υηζ δεκ είκαζ ηοπαία, δζυηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ γχμ ζοκζζηά 

ιζα ιεηαθμνά ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ θεζημονβεί ςξ 

παναηηδνμθμβζηυ, εκδεπμιέκςξ ηαζ ζελζζηζηυ ζπυθζμ, βζα ημ ακδνζηυ θφθμ ιε ζημπυ κα 

πενζβνάρεζ ηδκ έκημκδ ζελμοαθζηή γςή ηάπμζμο.1511 Ζ παναζηαηζηή βθχζζα ημο 

ηεζιέκμο ιε ημοξ ζοιαμθζζιμφξ πμο ηδ δζαηνίκμοκ παναπέιπεζ οπαζκζηηζηά ζημ 

ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ έκα ακηζεεηζηυ γεφβμξ 

παναηηδνζζηζηχκ απυ ημ ζοκδοαζιυ γχμ-άκενςπμξ. Ζ ζμονεαθζζηζηή ζφκεεζδ, 

αζφκδεηςκ ιεηαλφ ημοξ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ πανάβμοκ αζοιααηυηδηα ηυζμ ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ. Ζ ηεπκζηή αοηή μνίγεζ ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ημ επίπεδμ ζημ μπμίμ ζημπεφεζ κα πνμαθδιαηίζεζ, ηαεχξ 

πίζς απυ ημ γςυιμνθμ ζοιαμθζζιυ θακεάκμοκ ακενχπζκμζ παναηηήνεξ, ημοξ μπμίμοξ 

οπμβναιιίγεζ δ αθήβδζδ ιε ζημπυ κα ζαηζνίζεζ. 

Ο ζοββναθέαξ ηαηαζηεοάγεζ ημ ιοεμπθαζηζηυ πχνμ ημο ιζηνμαθδβήιαημξ 

ακαιεζβκφμκηαξ δζάθμνα επίπεδα πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ θακηαζίαξ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ δ ιείλδ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ ζημκ ηνυπμ απυδμζδξ ηδξ 

ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ δνχςκ. Ζ ιείλδ αοηή αθμνά ζημ ζοκδοαζιυ εηενυηθδηςκ 

ζημζπείςκ, ιεηαλφ ηδξ νεαθζζηζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ ακαημιίαξ ηςκ γχςκ-

πνςηαβςκζζηχκ ηαζ ηςκ ακενχπζκςκ ζοκδεεζχκ, υπςξ νμφπα ηαζ επζδεζηηζηή 

ζοιπενζθμνά, δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ έκα ζμονεαθζζηζηυ εζημκμβναθζηυ απμηέθεζια. Απυ 

ημ ηείιεκμ πθδνμθμνμφιαζηε υηζ δ Καζημφθα πάνζκ εκηοπςζζαζιμφ επζδίδεηαζ ζε ιζα 

εκδοιαημθμβζηή οπεναμθή πνμηεζιέκμο κα πνμηαθέζεζ ημ αθέιια ημο 

άκδνα/Πεηεζκμφθδ. ηα θασηά παναιφεζα, δ βοκαίηα ηαείζηαηαζ ημ «ακηζηείιεκμ ηδξ 

παναηήνδζδξ»,1512 εκχ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ μζ νυθμζ ακηζζηνέθμκηαζ ιε ηδκ 

Καζημφθα κα είκαζ ημ «οπμηείιεκμ» δνάζδξ ηαζ παναηήνδζδξ. Ζ πνςηαβςκίζηνζα 

αοεοπμαάθθεηαζ ζε έκα ζοκεπή ―δζαβςκζζιυ μιμνθζάξ‖ ιεηαηνέπμκηαξ ηζξ 

εζημκμβναθδιέκεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο ζε παζανέθα. Ζ ροπακαβηαζηζηή ειιμκή ηδξ κα 

θακεί μιμνθυηενδ ηάεε θμνά αθθάγμκηαξ ζοκεπχξ νμφπα πνμηαθεί ηδ βεθμζμπμίδζή ηδξ 

ιεηαηνέπμκηάξ ηδκ ζε ηανζηαημφνα. Ζ οπεναμθή ηαζ ημ ηανκαααθζηυ ζημζπείμ ηδξ 

                                                           
1511

 Μπαιπζκζχηδξ, Γ., «ηυημναξ», υ.π., ζ. 915. Ζ ιεηαθμνζηή πνήζδ ηδξ θέλδξ αοηήξ μθείθεηαζ 

ζηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ζηακυηδηεξ εκυξ ηυημνα, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ημ ζοβηεηνζιέκμ γχμ ιπμνεί 

κα βμκζιμπμζήζεζ ιέπνζ ηαζ 17 ιε 20 ηυηεξ.   
1512

  Βθ. ζπεηζηά Γζακκζημπμφθμο, Α., 2013, υ.π., ζζ. 190-191.  
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εζημκμβνάθδζδξ ζοκμδεφεηαζ απυ πθμφζζμ θελζθυβζμ ζοκχκοιςκ εηθνάζεςκ ή 

ζδιαζζμθμβζηά ηαζ εηοιμθμβζηά ζοββεκχκ θέλεςκ πμο αθμνμφκ ζημκ ηαθθςπζζιυ, υπςξ 

ανχιαηα, ηαθθοκηζηά πνμσυκηα, ηαεχξ ηαζ ζε μνμθμβίεξ ηδξ εκδοιαημθμβζηήξ ηέπκδξ. Ζ 

ζοζζχνεοζδ ηςκ ζοκχκοιςκ αοηχκ θέλεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ δπδηζηυηδηα ηαζ ηδ 

ιμοζζηυηδηα πμο πανάβεηαζ δζαιμνθχκμοκ έκα πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια πμο 

ηαηαδεζηκφεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ κα πανάβεζ κμήιαηα, παναηζκχκηαξ έηζζ ηδ 

θεηηζηή θακηαζία ηςκ παζδζχκ. Οζ πενζβναθέξ μζηείςκ πναβιάηςκ απυ ημ ακενςπμβεκέξ 

πενζαάθθμκ ιε ακηζηαηάζηαζδ ή πνμζανιμβή ημοξ ζημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ πμοθενζηχκ 

πανάβεζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Γζα πανάδεζβια, πνμηείιεκμο κα βίκεζ εεθηηζηή δ 

Καζημφθα θυνεζε ιέπνζ ηαζ «ημθζέ απυ ζπονζά νμδζμφ».1513 Σμ πζμφιμν πνμηφπηεζ εάκ 

ζοζπεηίζμοιε ηδκ πθδνμθμνία αοηή ιε ηζξ νεαθζζηζηέξ δζαηνμθζηέξ πνμηζιήζεζξ ηςκ 

πμοθενζηχκ, ηαηά ηζξ μπμίεξ ηα ζπονζά νμδζμφ ζοκζζημφκ αβαπδιέκδ ηνμθή ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ γχςκ. Ζ «ελακηζηεζιεκμπμζδιέκδ» πνήζδ ημοξ ςξ ημθζέ ιε πνυεεζδ ηδκ 

ενςηζηή ακηαπυηνζζδ ημο «Νμφθδ», επζηνέπεζ πίζς απυ ημ ηςιζηυ απμηέθεζια κα 

δζαηνίκμοιε ηαζ ηδκ πανάιεηνμ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ. Ζ ζοκχκοιδ έηθναζδ ηςκ 

βοκαζηχκ «Πμοδνάνς ηδ ιφηδ ιμο!», ζημ ηείιεκμ ακηζηαείζηαηαζ απυ ημ «Πμοδνάνζζε 

ημ νάιθμξ ηδξ», ηαηαζηναηδβχκηαξ ιε αοηή ηδκ ηεπκζηή ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ 

πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ. Οζ αηνζαείξ πενζβναθέξ βεβμκυηςκ ηαζ δ πανάθμβδ αζηζμθυβδζή 

ημοξ απμηεθμφκ πδβή παναδυλμο ζημ εκ θυβς παναιφεζ, πνμηαθχκηαξ έηζζ εφεοιμ 

απμηέθεζια. Γζα πανάδεζβια, υκηαξ ζοκεπανιέκδ απυ ηζξ πνυαεξ δ ημημφθα ημο 

παναιοεζμφ έηαρε ημκ «πζημονμζμοθθέ».1514 ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα, 

οπενηακμκζημπμίδζδ, ηδκ πνςηυηοπδ δδθαδή ζφκεεζδ ηςκ θέλεςκ «πίημονα» ηαζ 

«ζμοθθέξ», ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζα κέα θέλδ δ μπμία δεκ οθίζηαηαζ ζε πναβιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ αθθά ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ιε ημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ 

γςήξ.  

Οζ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ημκ αθδβδηή βζα ημκ Πεηεζκμφθδ ηαζ δ 

απμηάθορδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ζοκεέημοκ ημ πθέβια ζδζμηήηςκ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ιοεμπθαζηζημφ παναηηήνα ζηζαβναθμφκ ημ πμνηναίημ εκυξ αθαγυκα ηαζ 

οπενυπηδ άκδνα. ημ ζοιπέναζια αοηυ ζοκδβμνεί ηαζ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα, υπμο μ 

«Νμφθδξ», ακαπανίζηαηαζ ελαζνεηζηά αδζάθμνμξ ζε πνάλεζξ ηδξ Καζημφθαξ μζ μπμίεξ 

ακηζηεζιεκζηά πνμηαθμφκ ηδκ πνμζμπή ηάπμζμο, υπςξ δ ηακηάδα ηαζ μ πμνυξ. Ζ ζηάζδ 

απαλίςζδξ πμο δζαηδνεί μ ηυημναξ ςεεί ηδκ Καζημφθα ζε απεβκςζιέκεξ πνμζπάεεζεξ κα 
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 Σνζαζγάξ, Δ., 2012, υ.π., ζ. 8.  
1514

  .π., ζ. 5.  
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ιαβκδηίζεζ ημ αθέιια ημο άκδνα, πανάβμκηαξ έηζζ ιεζςηζηυ πζμφιμν ηαζ βηνμηέζημ 

ηαηαζηάζεζξ. Σμ οπενιέβεεεξ νάιθμξ ημο Πεηεζκμφθδ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο, επζηνέπεζ ημ ζοιπέναζια ημο ―ρδθμιφηδ‖ άκδνα ζε επίπεδμ 

οπενηονζμθελίαξ. Ζ αθήβδζδ οπμβναιιίγεζ ημ δζηηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ηαεχξ πίζς απυ 

ηδκ παζβκζχδδ βναθή μ εκήθζηαξ ζοκ-ακαβκχζηδξ εα ακηζθδθεεί πμθθέξ εφζημπεξ 

ακαθμνέξ ζημ ζφβπνμκμ ηνυπμ γςήξ. Ζ ζδεμθμβζηή ζημπζιυηδηα ηδξ αθήβδζδξ εθέβπεζ 

ηαζ ζαηζνίγεζ ηα ημνίηζζα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ ηα μπμία εβηθςαίγμκηαζ ζε 

ελζδακζηεοιέκα ακδνζηά πνυηοπα ιε ηίκδοκμ ηδκ (αοηυ-) εοιαημπμίδζή ημοξ ηαζ ημκ 

ημζκςκζηυ ελεοηεθζζιυ.  

Ζ ηεθζηή ακηαπυηνζζδ ημο Πεηεζκμφθδ ζηζξ ενςηζηέξ πνμηθήζεζξ ηδξ Καζημφθαξ, δεκ 

πνμζθαιαάκεηαζ ςξ επζανάαεοζδ αθθά ςξ εκ δοκάιεζ ενςηζηή απμπθάκδζδ. φιθςκα ιε 

ημ ηείιεκμ, «Γζα ιζα κφπηα ιυκμ μκεζνζηή, πένα βζα πένα ιαβζηή, ιαγί ζμο εα πμνέρς, εα 

ζε πανχ, εα ζε πθακέρς».1515 Σμ γήηδια ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ οπένιεηνδξ θζθανέζηεζαξ 

αζηεί ζδεμθμβζηή πίεζδ ζημ εέια ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ, δμιχκηαξ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ θφθςκ ζε ιδ ακηζηεζιεκζηέξ, ιδ οβζείξ ηαζ ιε δζάνηεζα ζημ πνυκμ αάζεζξ. Οζ 

εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ παναπάκς μπηζηήξ βςκίαξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ ημ θεηηζηυ 

ηείιεκμ πνμξ οζμεέηδζδ ιε ηδκ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα απμβοικχζεζ ηδκ ελςηενζηή 

ειθάκζζδ ηδξ δνςίδαξ απυ ηαεεηί ηεπκδηυ ηαηαζηεφαζια ηαθθςπζζιμφ. Σμ θυνειά ηδξ 

ηαίβεηαζ, ηα παπμφηζζα ηδξ πάκμκηαζ, ημ μιπνεθίκμ ημ παίνκεζ μ αέναξ, ημ ιαηζβζάγ 

λεαάθεζ απυ ηδ ανμπή. ηακ πζα δ Καζημφθα ιέκεζ έηεεηδ ζηδ θοζζηή ηδξ μιμνθζά, 

βκςνίγεζ ημ «Γαθάγζμ Γφπα», μ μπμίμξ ηδκ ενςηεφεηαζ «ζηέηδ», ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ 

«Καίηδ είζαζ πζμ ςναία ζηέηδ! Άθθςζηε ηα οπεναμθζηά ηα θμφζα ηαηαθήβμοκ ιζα 

αδδία».1516 ημ ζδιείμ αοηυ δζαπζζηχκεηαζ δ ζοκήπδζδ ηδξ ημζκήξ ηαηάθδλδξ ηςκ θέλεςκ 

«Καίηδ» ηαζ «ζηέηδ», πμο αημφβμκηαζ πανυιμζα αθθά βνάθμκηαζ δζαθμνεηζηά. Ζ θέλδ 

«ζηέηδ» θένεζ πενζπαζηηζηή ηαζ πζμοιμνζζηζηή θεζημονβία, δζυηζ ιεηέπεζ ηαοηυπνμκα δφμ 

θεζημονβζχκ. Αθεκυξ οπμβναιιίγεζ ηδκ έθθεζρδ νμφπςκ ηαζ ιαηζβζάγ αθεηένμο ηδκ 

αθθαβή ημο μκυιαημξ, αθμφ απυ «Καζημφθα» ιεημκμιάγεηαζ ζε «Καίηδ». Πνυηεζηαζ βζα 

έκα εονδιαηζηυ θεηηζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ 

ιεηαηνέπμκηαξ ημ ιήκοια ηδξ πνυηαζδξ ζε πζμοιμνζζηζηυ. Ζ ιεηαιυνθςζδ ηδξ 

ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ζοκζζηά ηδ ιεηαιυνθςζδ ημο παναηηήνα ηδξ, δ μπμία βίκεηαζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ ακηζθδπηή απυ ηδκ αθθαβή ημο μκυιαημξ, ιζα επζθμβή πμο θεζημονβεί 

ςξ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ. ε ιζα αθθδβμνζηή πνμζέββζζδ ηδξ ζζημνίαξ, μ ιφεμξ εα 
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 .π., ζ. 18. 
1516

 .π., ζ. 34. 
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ιπμνμφζε κα ακαβκςζεεί ςξ ιζα πνμηνμπή απαθθαβήξ απυ μηζδήπμηε ηεπκδηυ ημο 

επζαάθθεηαζ έλςεεκ πςνίξ πναβιαηζηά κα ημ πνεζάγεηαζ.   

Ο Γαθάγζμξ Γφπαξ1517 θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

ζοζπεηίγεηαζ ιεηαθμνζηά ιε ηζξ πμθοπμθζηζζιζηέξ ημζκςκίεξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ πμο 

δζακφμοιε. Ζ δζαπμθζηζζιζηή δζάζηαζδ ηδξ αθήβδζδξ επζζθναβίγεηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ 

ημο ηεζιέκμο ζε δζάθμνεξ πυθεζξ ηαζ πχνεξ ημο ηυζιμο πμο ηαλζδεφμοκ ιαγί. Ο Γφπαξ 

οπμζηαζζμπμζεί ημκ «Άθθμ», ημκ δζαθμνεηζηυ μ μπμίμξ απμηθίκεζ απυ ηα ζοιααηζηά 

πνυηοπα ακδνζζιμφ ηαζ ζοκηνυθμο ηςκ δοηζηχκ πμθζηζζιχκ πμο πνμαάθθμκηαζ ζημκ 

Πεηεζκμφθδ. Ζ πνυζθδρδ ηαζ ηεζιεκζηή ηαηαζηεοή ημο «Άθθμο» επζηοβπάκεηαζ αθεκυξ 

απυ ηζξ αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ αθεηένμο απυ ηζξ ελςηεζιεκζηέξ βεκζηεφζεζξ ηαζ 

αημιζηέξ ηνίζεζξ. Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία μ Γφπαξ είκαζ 

έκα ζανημαυνμ γχμ, άβνζμ ανπαηηζηυ πμο ανίζηεηαζ ζημκ ακηίπμδα απυ ημ θζθήζοπμ ηαζ 

μζηυζζημ ηυημνα. Χξ ηυπμξ εβηαηάζηαζδξ, πζεακυκ ηαζ πνμέθεοζδξ απμηαθφπηεηαζ δ 

Τειέκδ, ιζα πχνα δζαθμνεηζηήξ ημοθημφναξ ηαζ πμθζηζζιζηχκ αλζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

δοηζηή Δονχπδ. Μζα πχνα πμο ηαθακίγεηαζ απυ θαζκυιεκα πμθέιςκ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζδιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ιεηακαζηεοηζηά νεφιαηα ιε πχνεξ 

οπμδμπήξ ιεηαλφ άθθςκ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδκ Δθθάδα. 

 Ζ ημζκή πμνεία ζοκηνμθζηυηδηαξ ιε ηδκ «Καίηδ», δ μπμία ακαπανίζηαηαζ 

εοηοπζζιέκδ, κα απμθαιαάκεζ εαθπςνή ζηδ ιεβάθδ αβηαθζά ημο Γφπα, πνμηαθεί ηδκ 

ηνζηζηή επελενβαζία ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ηα 

μοζζαζηζηά ηνζηήνζα επζθμβήξ ζοκηνυθμο. Μεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ μ ζεααζιυξ ζημκ 

«Άθθμ» ηαζ δ ακζδζμηεθήξ αβάπδ. Χξ πνυηοπμ πνμαάθθεηαζ ημ είδμξ ημο άκδνα πμο 

πνμζθένεζ εοηοπία ηαζ πκεοιαηζηή ηαζ ροπζηή ακάηαζδ δζακμίβμκηαξ κέμοξ μνίγμκηεξ ηαζ 

εκαθθαηηζηά ιέζα εέαζδξ ημο ηυζιμο. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηδ δοκαηυηδηα πμο 

πνμζθένεζ μ Γφπαξ ζηδκ Καίηδ κα δεζ πεηχκηαξ ημκ ηυζιμ απυ ρδθά, ηαεχξ δ ηυηα, ακ 

ηαζ δζαεέηεζ θηενά, δε δζαηνίκεηαζ απυ ημ πνμκυιζμ ημο πεηάβιαημξ. Με άθθα θυβζα, δ 

ακάβκςζδ ημο ιφεμο επζδέπεηαζ πμθοεπίπεδδξ ακάθοζδξ πνμζθένμκηαξ δζαθμνεηζηά 

επίπεδα εοπανίζηδζδξ ηαζ ζοβηίκδζδξ ακάθμβα ιε ημ πμζμξ είκαζ μ πναβιαηζηυξ 

ακαβκχζηδξ. 
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 Ζ Γνίαα οπμζηδνίγεζ υηζ μ Γαθάγζμξ Γφπαξ πζεακυκ παναπέιπεζ ζημκ ‗βαθάγζμ πνίβηζπα‘. 

Γνίαα, Α., 2014, οπμζ. 173, ζ. 111.  
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7.1.11 Pennart, G., Η Πξηγθίπηζζα, ν Δξάθνο θαη ν Αηξόκεηνο Θππόηεο, (2008) 

 

Σμ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ημο Geoffroy de Pennart, Ζ Πνζβηίπζζζα, μ Γνάημξ ηαζ μ 

Αηνυιδημξ Ηππυηδξ1518 απμηεθεί έκα κεμηενζηυ ιζηνμαθήβδια βζα ιζηνά παζδζά ημ μπμίμ 

επζδζχηεζ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ κα πνμαθδιαηίζεζ ζε ζπέζδ ιε ημ πνυηοπμ 

εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ πμο ζοκακηάηαζ ζοπκά ζηα παναιφεζα, ηαεχξ ηαζ επζηεθέζεζ 

ηδκ ζδεμθμβζηή απμηαηάζηαζδ ηδξ ιοεμθμβμφιεκδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο δνάημο. Σμ 

ηνίπηοπμ πνζβηίπζζζα-δνάημξ-ζππυηδξ, απμηεθεί έκα βκχνζιμ ιμηίαμ1519 ηςκ 

παναιοεζχκ,1520 υπμο μζ παναηηήνεξ αοημί ειθακίγμκηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηφηθμ 

δνάζδξ1521 πμο ημοξ ακάβεζ ζε πνμαθέρζιμοξ ηαζ ζηενεμηοπζημφξ. φιθςκα ιε ηα 

παναπάκς, ημ πανυκ ακάβκςζια οπμβναιιίγεζ δζαηεζιεκζηά ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, 

πςνίξ κα παναπέιπεζ (απ‘ υζμ είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε)1522  ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

αθεηδνζαηυ παναιφεζ.1523 

Ο ηίηθμξ ςξ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ, απμηαθφπηεζ ηδκ πανμοζία ηςκ ηνζχκ αοηχκ 

πνμζχπςκ, ηα μπμία θένμοκ ακαβκςνίζζιεξ δζαηεζιεκζηέξ δζαζηάζεζξ, ςξ πνμξ ηζξ 

ζδζυηδηεξ πμο εηπνμζςπμφκ, δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ζοβηεηνζιέκεξ πνμζδμηίεξ ζημ 

                                                           
1518

 Pennart, G., (Κείι. & Δζη.), Ζ Πνζβηίπζζζα, μ Γνάημξ ηαζ μ Αηνυιδημξ Ηππυηδξ, (Le Princesse, 

le Dragon et le Chevalier Intrepide), Σνζακηαθφθθμο, Κ., (Μηθ.), Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2012, 

(Paris: Kaleidoscope, 2008).    
1519

 Καρςιέκμξ, Δ., Αθδβδιαημθμβία. Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ Ακάθοζδξ ηδξ Αθδβδιαηζηήξ 

Πεγμβναθίαξ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2004, ζζ. 30-35.    
1520

 Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε, «Σμ Βαζζθυπμοθμ πμο ήηακ ηαβιέκμ ζημ Γνάημ», «Ο Μμνθμκζυξ 

ηαζ μ Γνάημξ», «Ο πακυξ ηαζ μ Γνάημξ» ζημ Hahn, J., G., Δθθδκζηά Παναιφεζα, Αεήκα: Opera, 

1991α, ζζ. 33-37, 59-62, 115-119.   
1521

 Πνμπ, Β., Μμνθμθμβία ημο Παναιοεζμφ, Πανίζδ, Α., (Μηθ.), Αεήκα: Ηκζηζημφημ ημο Βζαθίμο, 

Κανδαιίηζα, Μ., 1987, ζζ. 87-91.  
1522

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ απμηεθεί ιεηάθναζδ απυ ηα βαθθζηά ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εονςπασηή 

ζζημνία πενί ηδξ πνμέθεοζδξ ηαζ ηδξ δνάζδξ ηςκ ζππμηχκ, εηείκμζ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ 

ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ελέθζλδξ ηςκ ημζκςκζχκ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ. Γίκεηαζ 

ακηζθδπηυ, θμζπυκ, υηζ δ θμβμηεπκζηή πανμοζία εκυξ ζππυηδ ζε έκα κεμηενζηυ αθήβδια υπςξ ηαζ 

αοηυ, θακεάκεζ πμθοπμίηζθεξ ελςηεζιεκζηέξ ζδεμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ. ηδκ Δθθάδα βκςνίγμοιε 

βζα ηδ δνάζδ ηςκ ζππμηχκ ζηα Γςδεηάκδζα υπμο ηαζ έπμοκ ηαηαβναθεί αθδεζκέξ ζζημνίεξ ιε 

έιθαζδ ηδ Ρυδμ, ελμφ ηαζ απμηαθμφιεκδ ςξ «Πυθδ ηςκ Ηππμηχκ». Οζ ζππυηεξ ηδξ Ρυδμο 

βκςζημί ηαζ ςξ ―Ηςακκίηεξ‖ είπακ εβηαηαζηαεεί ζημ κδζί ημ 1309 ι.Υ. Κυθθζαξ, Ζ., Οζ Ηππυηεξ 

ηδξ Ρυδμο: Σμ Παθάηζ ηαζ δ Πυθδ, Αεήκα: Δηδμηζηή Αεδκχκ, 1991. Φανμζυκ, Α., Οζ Ηππυηδξ ηδξ 

Ρυδμο ηαζ ηδξ Μάθηαξ, Γνυζμξ, Γ., (Μηθ.), Αεήκα: Εαπανυπμοθμξ, 2011.      
1523

 Ζ δμιή ηδξ αθήβδζδξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ (reutilization) αθδβδιαηζηχκ 

ιμηίαςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζηα ένβα ηςκ Grimm ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοπκή πανμοζία υκηςκ, 

υπςξ δνάηςκ ηαζ άθθςκ υκηςκ, ιε ηαηαζηνμθζηέξ δοκάιεζξ πμο εέημοκ ζε ηίκδοκμ ημ ―status 

quo‖ ηδξ επμπήξ πμο βνάθμκηακ ηα παναιφεζα. Ακηίιαπμζ ηςκ παναπάκς υκηςκ ηαζ πνμζηάηεξ 

ημο ―status quo‖ ηδξ Μεζαζςκζηή επμπήξ ήηακ μζ ζππυηεξ, βυκμζ εοβεκχκ μζημβεκεζχκ ηαζ 

ζηναηζςηζημί εηπνυζςπμζ ηςκ αμοθήζεςκ ηδξ ηονίανπδξ δφκαιδξ ηδξ παηνζανπζηήξ δβειμκίαξ. 

Zipes, J., Fairy Tales and the Art of Subversion, New York & Great Britain: Routledge, 2006, ζζ. 

74-75.  
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ακαβκςζηζηυ ημζκυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. Ηδζαίηενα, δ πνήζδ ημο 

επζεεηζημφ πνμζδζμνζζιμφ «αηνυιδημξ»1524 βζα ημκ ζππυηδ, ακ ηαζ πθεμκάγμκ δζυηζ 

θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ημο πνμζχπμο πμο οπμβναιιίγεζ, ζοκοθαίκεηαζ ςξ 

παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ πμο εκζζπφεζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδ 

θεζημονβία ημο ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. Σα παναηείιεκα ζδιεία ημο ελχθοθθμο 

ζοκδοάγμοκ ιζα πμζηζθία ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ κμδιάηςκ 

ημοξ, ηα μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

αθήβδζδξ πμο αημθμοεεί. Ανπζηά, δ πμθοηνμπζηυηδηα ημο ηίηθμο ζοκίζηαηαζ ζηα 

ηοπμβναθζηά ζημζπεία ηδξ βναιιαημζεζνάξ, υπμο ζδιεζχκεηαζ δ πανααίαζδ ηδξ κυνιαξ 

πμο αθμνά ζηδ πνήζδ εκυξ πνχιαημξ ζε έκα εκζαίμ ημιιάηζ θυβμο.1525 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ηάεε θέλδ ημο ‗ηζηθζημφ ιζηνμηεζιέκμο‘ πμο πενζβνάθεζ ημ παναηηήνα πμο ζοιιεηέπεζ 

ζηδκ αθήβδζδ δζαεέηεζ ηαζ εκαθθαηηζηή πνςιαηζηή απυδμζδ. Πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ 

ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ υπμο μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ζοζπεηίζεζ 

ημ πνχια ηδξ θέλδξ ιε ημκ εηάζημηε απεζημκζγυιεκμ ήνςα. ηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ αοηχκ, δζεοημθφκμοκ ηα μπηζηά ζφιαμθα πμο δζαηνίκμκηαζ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ βθςζζζηήξ πθδνμθμνίαξ ημο ηίηθμο ηαζ ανίζημκηαζ ζε άιεζδ αζηζαηή ζπέζδ ιε ηα 

απεζημκζγυιεκα πνυζςπα ημο ελχθοθθμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ηυκμξ ηδξ θέλδξ 

«πνζβηίπζζζα» έπεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ ιία ημνχκα, ημ πνχημ βνάιια ηδξ θέλδξ 

«δνάημξ» απμθήβεζ ζε ιία μονά, ηδκ ακηίζημζπδ ημο απεζημκζγυιεκμο δνάημο. Δκχ ημ 

βνάιια ‗α‘ ηδξ θέλδξ «αηνυιδημξ» ανίζηεηαζ εκηυξ ιζαξ πενζηεθαθαίαξ. Πνυηεζηαζ, βζα 

μπηζηέξ ιεηςκοιίεξ υπμο δ απμηςδζημπμίδζή ηςκ μπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, μδδβεί ζημκ 

ηάημπυ ημοξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδκ ενιδκεία ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. Σα ‗ιδ θεηηζηά‘ 

αοηά ζημζπεία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πενζπαζπηζηή θεζημονβία ημο πνχιαημξ, 

δζεοημθφκμοκ ηα ιζηνά παζδζά κα εζηάζμοκ ημ ζδιαζζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ θέλεςκ, 

χζηε κα μδδβδεμφκ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ πνυηαζδξ ημο 

ηίηθμο, πςνίξ ηδκ πανέιααζδ πανά ιυκμ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ. 

Σαοηυπνμκα, ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

μπμίεξ απαζηείηαζ δ εκενβδηζηή ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ.  

ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο ακαπανίζηακηαζ ηα ηνία ακαθενυιεκα απυ ημκ 

ηίηθμ πνυζςπα, υπμο παναηδνμφιε ημκ ζππυηδ κα πνμζθένεζ ιζα ακεμδέζιδ ζηδκ 

                                                           
1524

 αηνυιδημξ: «αοηυξ πμο δεκ αζζεάκεηαζ ηνυιμ, πμο έπεζ βεκκαίμ θνυκδια», οκχκοια: 

«άθμαμξ, ακδνείμξ, βεκκαίμξ, εανναθέμξ». Μπαιπζκζχηδξ, Γ., Λελζηυ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ 

Γθχζζαξ, Αεήκα: Κέκηνμ Λελζημθμβίαξ, 1998, ζ. 316.   
1525

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.11). 1, ζ. 627. 
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πνζβηίπζζζα. Ζ απυδμζδ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ημο ήνςα ζε ζοκδοαζιυ ηυζμ ιε ηα 

ηυηηζκα θμοθμφδζα υζμ ηαζ ηζξ ηαηαηυηηζκεξ ηανδζέξ, ηα μπμία δεδμιέκα θένμοκ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ζοιαμθζηή θεζημονβία, αοηή ηδξ εηδήθςζδξ αβάπδξ,1526 επζηνέπμοκ ημ 

ζοιπέναζια ηδξ απεζηυκζζδξ εκυξ ενςηεοιέκμο άκδνα. Ζ πνζβηίπζζζα θακενά 

ημθαηεοιέκδ, ακ ηνίκμοιε απυ ηα ηυηηζκα ιάβμοθα, ανηείηαζ ζε έκα παιυβεθμ 

ζεικυηδηαξ αθμφ ηα πείθδ ηδξ επζζηζάγμκηαζ απυ ημ πένζ ηδξ. Σα ζηαονςιέκα ‗πένζα‘ ημο 

δνάημο ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηα ζοκμθνοςιέκα θνφδζα ημο πνμζχπμο ημο 

ακηακαηθμφκ ημ εοιυ ημο. Ζ εέζδ ηδξ πνζβηίπζζζαξ ζημ πθάζ ημο δνάημο ιε ημ έκα ηδξ 

πένζ κα αημοιπά ζημ ‗πυδζ‘ ημο, απμηαθφπηεζ ηδ θζθζηή ημοξ ζπέζδ ηαζ έκα ανηεηά 

ελακενςπζζιέκμ εδνίμ θζβυηενμ απεζθδηζηυ, ημοθάπζζημκ βζα ηδ γςή ηδξ πνζβηίπζζζαξ, 

δζυηζ ημ μνβζζιέκμ αθέιια ημο δνάημο θαίκεηαζ κα ηαηαθήβεζ ζημκ ‗ηανδζμπηοπδιέκμ‘ 

ζππυηδ. Σα πνχιαηα είκαζ έκημκα ηαζ γςδνά ιε επζηναηέζηενα αοηά ημο βαθάγζμο, ημο 

νμγ-ιςα, ημο ηυηηζκμο ηαζ ημο πνάζζκμο, ηαηάθθδθα ζοκηαζνζαζιέκα χζηε κα πανάβμοκ 

εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα. Ζ θακηαζηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ ελςηενζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ, παναπέιπεζ ζε ηανημοκίζηζηα ζπέδζα ιε έιθαζδ ζημκ 

ζππυηδ, μ μπμίμξ ακηί βζα ηυνεξ ιαηζχκ δζαεέηεζ δφμ ηεθείεξ (ημοηίδεξ).1527 Ζ ζπεδζαζηζηή 

θεζημονβία ηςκ παναπάκς ζοιαάζεςκ ηαζ μζ εηθναζηζημί ηνυπμζ πμο αλζμπμζμφκηαζ ςξ 

ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, πνμηεζιέκμο κα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ηα κμήιαηα 

απυ ηα ιζηνά παζδζά, δζαιμνθχκμοκ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο ηαζ ηαεμδδβμφκ 

ηδ ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ ηςκ ακαβκςζηχκ. 

Πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ οπάνπεζ ιζα ζεθίδα δ μπμία ζοκοθαίκεηαζ ςξ δεφηενμ 

ελχθοθθμ, ηαεχξ ζδιεζχκεηαζ δ επακάθδρδ ημο ηίηθμο, ημο δδιζμονβμφ ημο αζαθίμο ηαζ 

ηςκ εηδμηζηχκ ζημζπείςκ, ιε ιυκδ δζάηνζζδ αοηή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, υπμο 

ακαπανίζηαηαζ μ ζππυηδξ ημο ελχθοθθμο κα αβκακηεφεζ απυ ρδθά ηαζ κα δείπκεζ ιε ημ 

πένζ ημο έκα θηενςηυ δνάημ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ 

οπαζκζβιυξ ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ,1528 ηαηά ηδκ μπμία μζ έθζππμζ ήνςεξ 

                                                           
1526

 πςξ ελδβήζαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ηα «μπηζηά ακηζηείιεκα ή ζφιαμθα», 

οπμζηαζζμπμζμφκ ζοβηεηνζιέκεξ αλίεξ-ζδεμθμβίεξ ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ ηαζ  ενιδκεφμκηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ ζοιααηζηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ζημ μπμίμ ακήημοκ. Βθ. ζπεηζηά Kress, 

G, van Leeuwen, Th., 1996/2010, υ.π., ζ. 43. 
1527

 Ζ Beckett ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκεξ ζδζυηδηεξ απεζηυκζζδξ ηςκ παναηηήνςκ, μζ μπμίεξ 

δζαιμνθχκμοκ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ εκυξ αζαθίμο, υπμο επζζδιαίκεηαζ ηαζ αοηή ηδξ μπηζηήξ 

απυδμζδξ ηςκ ιαηζχκ ιε δομ ηεθείεξ (‗dots for eyes‘). Beckett, S., Recycling Red Riding Hood, 

New York & London: Routledge, 2002, ζ. 35.   
1528

 Σμ ζππμηζηυ αοηυ πνμθίθ βκςνίγμοιε απυ ημ ηθαζζηυ ένβμ ημο Θεναάκηεξ, Ο Γμκ Κζπχηδξ, 

1605 ηαζ 1615. 
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«πενζπθακζυκημοζακ ζε ακαγήηδζδ ηδξ πενζπέηεζαξ, ηδξ δυλαξ ή ηαζ ημο ένςηα».1529 

Πνυηεζηαζ βζα ιία ζηενεμηοπζηή απεζηυκζζδ ακδνζζιμφ, υπμο ημ πθαίζζμ ηδξ εζηυκαξ ιε 

ημ θεοηυ πχνμ βφνς απυ αοηήκ οπμδεζηκφμοκ κα δζαηδνήζμοιε ιζα απμζηαζζμπμζδιέκδ 

εέζδ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ.1530 Ζ πνςιαηζηή ακηίεεζδ πμο πανάβεηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ εζηυκαξ ηαζ ημο θεοημφ πθαζζίμο, ηαηαζηεοάγμοκ ημ μπηζηυ απμηέθεζια ημο 

ηαδνανίζιαημξ πμο ζοκοθαίκεηαζ ςξ πανάεονμ ηαζ επζηνέπεζ ιζα ‗ηθεθηή‘ ιαηζά ζηζξ 

ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ηαζ παναδυζεζξ ιζαξ άθθδξ επμπήξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα 

θεζημονβεί ςξ πνμεάθαιμξ πμο πνμμζημκμιεί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ιζα 

πνχηδ ζδέα ακαθμνζηά ιε ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ δνάζδξ ηςκ δνχςκ.      

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο θακηαζηζημφ ηυπμο υπμο θαιαάκμοκ 

πχνα ηα βεβμκυηα ηδξ ζζημνίαξ. Tμ ζοβηεηνζιέκμ ζηδκζηυ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδ 

δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ πνυζθδρδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ. 

«Πένα απ‟ ηα ρδθά αμοκά οπάνπεζ έκα ιζηνυ ααζίθεζμ ζημ μπμίμ ααζζθεφεζ ιζα πνζβηίπζζζα 

πμο ηδ θέκε Μανία. Ζ ίδζα είκαζ ηαζ δαζηάθα ζημ ιζηνυ ζπμθείμ ηδξ πχναξ αοηήξ».1531 

Δλεηάγμκηαξ ηδκ πανάδμζδ ηςκ θασηχκ αθθά ηαζ θμβμηεπκζηχκ παναιοεζχκ, δ 

ααζζθμπμφθα πανμοζζάγεηαζ κα γεζ ζε ηυπμοξ ιαηνζκμφξ ηαζ απνμζδζυνζζημοξ, 

απμιμκςιέκδ ή ηαζ θοθαηζζιέκδ, υπμο ημκ ηυπμ αοηυ θοθάεζ έκα ιαβζηυ πνυζςπμ, 

υπςξ έκαξ δνάημξ.1532 Ζ απυηθζζδ ηδξ πνζβηίπζζζαξ Μανίαξ απυ ημκ ηθαζζηυ ηφπμ ηδξ 

ααζζθμπμφθαξ, βίκεηαζ θακενή απυ ηδκ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πεζναθεηδιέκδ βοκαίηα πμο ενβάγεηαζ ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ημιέα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ζοκδβμνεί ζηδκ ακαηνμπή ημο ζηενευηοπμο ηδξ 

παεδηζηήξ ααζζθμπμφθαξ, ηαεχξ δ πνζβηίπζζζα ημο παναιοεζμφ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

λακεζέξ μιυθμβέξ ηδξ απεζημκίγεηαζ ιεθαπνζκή. Σα ζημονυπνςια ιαθθζά απμηεθμφκ ηαζ 

ηδκ μπηζηή εζδμπμζυ δζαθμνά ακάιεζά ημοξ, εκχ ηα οπυθμζπα ζημζπεία ηδξ ελςηενζηήξ 

ειθάκζζδξ δζαηδνμφκ ηδ ζηενευηοπδ απεζηυκζζή ηδξ. Απυ ηα παναπάκς ακαδφεηαζ ιζα 

αζοιααηυηδηα δ μπμία μθείθεηαζ ζηδ βκςζηζηή ακηίεεζδ ακάιεζα ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ 

κεμηενζηέξ ηαηαζηάζεζξ, δδιζμονβχκηαξ έκα πζμοιμνζζηζηυ απμηέθεζια εηενυηθδηςκ 

ζοκδοαζιχκ. οβηεηνζιέκα, ημ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ηδξ πνζβηίπζζζαξ ζοκίζηαηαζ 

ζηδκ άημπδ αιθίεζή ηδξ, δ μπμία δε ζοκάδεζ ιε ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ανίζηεηαζ ζε 

                                                           
1529

 Ο «ζππυηδξ» ζημ Λελζηυ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ενιδκεφεηαζ ηαζ ςξ πενζπθακχιεκμξ, 

(πμο πενζπθακζυηακ ακαγδηχκηαξ ηδκ πενζπέηεζα, ηδ δυλα, ημκ ένςηα η.θπ.). Μπαιπζκζχηδξ, Γ., 

1998, υ.π., ζ. 784.      
1530

 Nodelman, P., 1988/2009, ζ. 93.  
1531

 Pennart, G., 2008, ιε ανίειδζδ ημο αζαθίμο, ζ. 8.  
1532

 Γαιζακμφ, Γ., «Ζ Γοκαίηα ζημ Μαβζηυ Παναιφεζ. Μζα Πενίπηςζδ Απμιυκςζδξ ηδξ 

Πεκηάιμνθδξ», ζημ Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., 1995, υ.π., ζ. 42.  
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ακηίθαζδ ιε ημ ζφβπνμκμ πνμθίθ ημο παναηηήνα ηδξ πμο ζηζαβναθείηαζ απυ ημ θεηηζηυ 

ηείιεκμ. Δπίζδξ, ιε δζάεεζδ εζνςκζηή ημ μπηζηυ ζφιαμθμ ηδξ ημνχκαξ οπυηεζηαζ ζε ιζα 

δζαζηνεαθςηζηή ηαηάπνδζδ, αθμφ έπεζ εκηαπεεί ζηδκ πνμέηηαζδ ηδξ πζκαηίδαξ ημο 

ζπμθείμο ζε ιμνθή αρίδαξ, εκχ ημ ζπήια ηδξ εοιίγεζ πενζζζυηενμ ηαπέθμ γμβηθέν ηαζ 

θζβυηενμ ααζζθζηυ ζηέιια. ημ πθαίζζμ αοηυ ηυζμ δ ημνχκα υζμ ηαζ δ πμθοηεθήξ 

ημοαθέηα ακάβμκηαζ ζε πανςπδιέκα οπμηαηάζηαηα ηδξ άνπμοζαξ ελμοζίαξ ηαζ ζελζζηζηά 

ζφιαμθα ιζαξ άθθμηε ηαηαπζεζηζηήξ παηνζανπζηήξ ζδεμθμβίαξ. 

«Γζα θφθαηα έπμοκ έκακ βένμ δνάημ, ημκ Ανβφνδ. Απ‟ υζμ παθζά ηακείξ εοιάηαζ, μ 

Ανβφνδξ ήηακ ζηδκ οπδνεζία ηδξ ααζζθζηήξ μζημβέκεζαξ».1533 Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ 

οπμβναιιίγεζ δζαηεζιεκζηά ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, απ‘ υπμο μθείθεζ ηζξ ηαηααμθέξ 

ημο δ ελςθμβζηή μκηυηδηα ημο δνάημο.1534 οκμιζθχκηαξ ιε ηα αθεηδνζαηά παναιφεζα 

ζηα μπμία μ δνάημξ πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα «πνμζηζζιέκμ μκ ιε δφκαιδ ηαζ ηεναηχδεζξ 

αμοθδιίεξ»,1535 μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ηάκεζ ζοβηνίζεζξ ηαζ κα πνμαεί ζε ιζα 

βεκζηεοιέκδ ηνζηζηή πμο αθμνά ζημοξ νεαθζζηζημφξ ηζκδφκμοξ εκυξ ηέημζμο πθάζιαημξ. 

Καευηζ, θμζπυκ, πνυηεζηαζ βζα έκα ιοεζηυ πνυζςπμ1536 πμο ημοααθά ιεηςκοιζηά ημ 

‗αάνμξ‘ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ, δ πνυζθδρδ ημο ηςιζημφ ημο παναηηήνα ημο, 

ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ 

ακαβκςζηχκ. «Κάεε πνςί μ Ανβφνδξ ακάαεζ ηδ ιζηνή ηαναμοκυζμιπα ημο ζπμθείμο ι‟ έκα 

θφζδια».1537 Σα ηαζκμφνζα παναηηδνζζηζηά ημο δνάημο, ένπμκηαζ κα πνμζηεεμφκ ζηδ 

ζηενεμηοπζηή θοζζμβκςιία ημο ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ παζπκίδζ ημο πςνμπνυκμο, 

ακαηνέπμοκ ημ πθέβια ζδζμηήηςκ ημο πνμζχπμο αοημφ ηαζ πνμηαθμφκ ηδκ 

απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηαξ εκυξ επί αζχκεξ ηνμιενμφ θμαζημφ υκημξ. Ζ ιεηάεεζδ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ημο δνάημο απυ ηδκ οπδνεζία ηδξ ααζζθζηήξ μζημβέκεζαξ ζε θφθαηα ημο 

ζπμθείμο, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηεζιεκζηέξ ζοιπαναδδθχζεζξ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ ζε 

                                                           
1533

 Pennart, G., υ.π. 
1534

 Ζ Φανάηδ ακαθένεηαζ ζηδκ εζηαζηζηή απυδμζδ ημο δνάημκηα: απυ ημ ιφεμ, ζηζξ θασηέξ 

δμλαζίεξ ηαζ απυ ηζξ παθαζυηενεξ ζηζξ πζμ ζφβπνμκεξ εζημκμβναθζηέξ απμδυζεζξ ηςκ παναιοεζχκ
.
 

απ‘ υπμο ηαζ δζαθαίκεηαζ ηυζμ δ ελέθζλδ ηδξ γςβναθζηήξ ηέπκδξ υζμ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ 

ημζκςκζχκ βζα ηδ ιοεμθμβμφιεκδ πνμζςπζηυηδηα ημο δνάημο. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ ζηα είδδ ηςκ 

δνάηςκ: ημο αένα, ημο κενμφ, πμθοηέθαθμζ. Φανάηδ, Β., «Ζ Δζηαζηζηή Απυδμζδ ημο Γνάημκηα 

ζημ Μφεμ ηαζ ζημ Παναιφεζ», ζημ Αοδίημξ, Δ., Απυ ημ Παναιφεζ ζηα Κυιζηξ. Πανάδμζδ ηαζ 

Νεμηενζηυηδηα, Αεήκα: Οδοζζέαξ, 1996, ζζ. 567-581.   
1535

 Εακ, Ε., Ζ Γφκαιδ ηςκ Παναιοεζχκ, 1996, ζ. 56. 
1536

 Ο Εμνγ Εακ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμέθεοζδ ηςκ δνάηςκ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ανκδηζηή 

πανμοζία ημοξ ζηα θασηά παναιφεζα πνμένπεηαζ απυ ηεθεημονβζηέξ δμλαζίεξ ηαζ δζαεέηεζ 

ενδζηεοηζηέξ, ιεηαθοζζηέξ  ηαζ ιοεζηέξ ζοββέκεζεξ. Μοεμθμβζηά ακηθεί ηζξ νίγεξ ημο απυ ημ 

ενφθμ ημο «Κνυκμο» πμο ηνχεζ ηα παζδζά ημο, εκχ ενδζηεοηζηά μ δνάημξ είκαζ ζοκχκοιμ ηδξ 

«ημθάζεςξ» ηαζ ηςκ δαζιυκςκ. Εακ, Ε., 1996, υ.π., ζζ. 61-65.     
1537

 Pennart, G., ζ. 8. 
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ζοκδοαζιυ ιε ηδκ μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ πμο επζπεζνείηαζ, αθμφ μ δνάημξ οζμεεηεί 

ακενχπζκεξ ζδζυηδηεξ, υπςξ υκμια ηαζ δθζηία, εειεθζχκμοκ ηδκ ακαηνμπή ημο 

ζηενευηοπμφ ημο. Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ ημο οπενμπήξ ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ ιζηνχκ ιαεδηχκ, ημκ ακάβεζ απυ έκακ ακχκοιμ θηενςηυ δνάημ ζοκχκοιμ ηςκ 

αδδθάβςκ πνμεέζεχκ ημο ζε θφθαηα άββεθμ ημο ζπμθείμο. Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα 

ημο ζοκίζηαηαζ, ανπζηά ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ιε ηδκ ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ, ακάιεζα ζε 

δνάημ ηαζ ζηφθμ. Ο ζηφθμξ οπμζηαζζμπμζεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζοιαμθζηή θεζημονβία 

ζφιθςκα ιε ημκ ακενχπζκμ πμθζηζζιυ, αοηή ηδξ θφθαλδξ, ηδξ πίζηδξ, ηδξ οπαημήξ ηαζ 

ηδξ αθμζίςζδξ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, παναηδνμφιε έκα εκηοπςζζαημφ ιεβέεμοξ 

αθθά θζθζηυ δνάημ ηαζ έκα θζθζπμφηεζμο ιεβέεμοξ ζηοθάηζ κα ημο βνοθίγεζ ελαβνζςιέκμ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζηοβπάκεηαζ δ ιεηααίααζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο δνάημο ζημ ζηφθμ 

δζαηανάζζμκηαξ έηζζ ηδ κυνια ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ ακαβκςζηχκ. Ζ ακηίεεζδ ηςκ 

ιεβεεχκ ζε ζοκάνηδζδ ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ ζδζμηήηςκ πνμηαθεί ηδκ πανααίαζδ ηδξ 

ηακμκζηυηδηαξ ηαζ ηδκ οπμκυιεοζδ ηδξ δεδμιέκδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηςκ παναιοεζχκ, 

εζζάβμκηαξ ημ είδμξ ημο ηςιζημφ πμο ηζκείηαζ ιεηαλφ παναθυβμο ηαζ βηνμηέζημο.1538 

Δπίζδξ, δ οπενθοζζηή ημο ζηακυηδηα κα πεηά θθυβεξ απυ ημ ζηυια αλζμπμζείηαζ ιε 

πνδζηζηυ ζημπυ, κα ακάαεζ ηδ ζυιπα, πανάβμκηαξ έηζζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν.   

ηδ ζοκέπεζα, ειθακίγεηαζ μ ‗αηνυιδημξ‘ ηαηά ημκ ηίηθμ ζππυηδξ. ημ ζδιείμ αοηυ, μ  

πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ οπμπςνεί ηαζ δίδεζ ηδ εέζδ ημο ζημ οπμηείιεκμ δνάζδξ, ημκ 

ζππυηδ, μ μπμίμξ εζζαάθθεζ ζημ θμβμηεπκζηυ ζφιπακ ηααάθα ζημ θεοηυ ημο άθμβμ 

πνμηεζιέκμο κα ζχζεζ ηα εφιαηα, ηαεχξ πανενιδκεφεζ ηδκ πανμοζία ημο δνάημο ςξ 

απεζθή. Ζ ειιμκή ημο ζππυηδ, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, βζα εφνεζδ εκυξ δνάημο 

επζζηζάγεζ ηδκ αβαεμενβή πνυεεζή ημο ηαζ αθήκεηαζ κα δζαθακεί ςξ ακάβηδ ειπθμηήξ ζε 

αίαζεξ πνάλεζξ.1539 ηδκ επυιεκδ ζηδκή εζημκμβναθείηαζ δ ιακία ιε ηδκ μπμία πηοπά, ημ 

                                                           
1538

 Γζα ημ γεφβμξ «ηενάζηζμξ-θζθζπμφηεζμξ» πμο απυ ηδκ ακηίεεζδ ηςκ ιεθχκ ημο πανάβεηαζ 

πζμφιμν, αθ. Κακαηζμφθδ, Μ., «Υζμοιμνζζηζημί Υαναηηήνεξ ηαζ Σφπμζ ηςκ Παζδζηχκ 

Ακαβκςζιάηςκ»,  Γζααάγς, η. 336, 1994, ζζ. 51-56.  
1539

 Ο Braudy (2005) δζενεοκά ηδκ ηαοηυηδηα ημο άκδνα ηαζ ηδξ αννεκςπυηδηαξ (masculinity) 

ιέζα απυ ηδκ παβηυζιζα ζζημνία πμθέιςκ. Ο ίδζμξ ακαθένεζ υηζ δ εηδήθςζδ αίαξ απυ ηδ πνήζδ 

υπθςκ, δ ειπθμηή ζε ιάπεξ ηαζ δ ζοκάδμοζα ζδεμθμβία ηςκ εηάζημηε ημζκςκζχκ ακαθμνζηά ιε 

ηδ ζηάζδ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ ακδνχκ ζημκ πυθειμ απμηέθεζακ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ ιέζα 

δυιδζδξ ηαζ πνμαμθήξ ηδξ ακδνζηήξ ηαοηυηδηαξ. Braudy, L., From Chivalry to Terrorism: War 

and the Changing Nature o Masculinity, New York: Vintage Books, 2005, ζζ. xi - xxiv. Καηά ημ 

δςδέηαημ έςξ ηαζ ημ δέηαημ-ηέηανημ αζχκα, μζ ζππυηεξ ζοβηέκηνςκακ ημ εαοιαζιυ ηαζ ημ 

ζεααζιυ ηςκ ημζκςκζχκ υπμο απμηεθμφζακ ζδιαίκμκηα ημζκςκζηά πνυζςπα ηαζ πνυηοπα δεζηά. 

Braudy, L., 2005, υ.π., ζζ. 69-70. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ μ ζππυηδξ ημο παναιοεζμφ, 

ζφιθςκα ιε ηδ νήζδ ημο ηεζιέκμο: «Μα ηδκ πίζηδ ιμο…», (Pennart, G., 2009, υ.π., ζ. 9) 

οπμζηαζζμπμζεί ημκ πενζπθακχιεκμ «Xνζζηζακυ-Iππυηδ» (Christian Knight), πμο ςεήεδηε ζηδκ 
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«δφζηοπμ Ανβφνδ».1540 Ζ ζηδκή αοηή θακεάκεζ δφμ απμηθίκμοζεξ ζδεμθμβζηέξ 

ζοκζζηαιέκεξ πνυζθδρδξ, ηζξ μπμίεξ απμηςδζημπμζεί ηαηά πενίπηςζδ μ ακαβκχζηδξ ηαζ 

ηαοηίγεηαζ ακάθμβα ιε ηα οπμηεζιεκζηά ημο ηνζηήνζα. Αθεκυξ μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα 

ηαοηζζηεί ιε ηα παεήιαηα ημο δνάημο, μ μπμίμξ απυ ηνμιενυ ηέναξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε 

αλζμθφπδηδ ηανζηαημφνα, αθήκμκηαξ ημκ ανκδηζηυ πυθμ βζα ημκ αίαζμ ζππυηδ. Αθεηένμο 

βζα ημοξ πζμ δζζηαηηζημφξ ακαβκχζηεξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ έηηαζδ ηδξ ηαθμζφκδξ ημο 

δνάημο, δ ζηδκή αοηή θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ είδμξ πζμφιμν πμο 

εζζάβεηαζ είκαζ ακςηενυηδηαξ.  

Ζ δοκαιζηή πανέιααζδ ηδξ πνζβηίπζζζαξ πνμηεζιέκμο κα ζχζεζ ημκ Ανβφνδ 

απμηθίκεζ απυ ηα ζζπφμκηα πνυηοπα ημνζηζζχκ ηςκ παναιοεζχκ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

ζππυηδ πμο δζαηδνεί ηα ζηενευηοπα παναηηδνζζηζηά πμο απδπμφκ ζηα ηοπζηά 

ηακμκζζηζηά ακδνζηά ζηάκηαν ηδξ «ζππμηζηήξ ζδζμζοβηναζίαξ».1541 Αηυιδ ηαζ ημ υκμιά 

ημο, Ημφθζμξ1542 είκαζ αιζβχξ ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ ανζζημηναηζηή ηαηαβςβή ημο ηαζ δεκ 

είκαζ ηυζμ ημζκυηοπμ υζμ ηδξ πνζβηίπζζζαξ Μανίαξ.1543 Ο δνάημξ λεζπάεζ ζε ακαθζθδηά 

ηαζ αοηή ημο δ ακηίδναζδ ανίζηεηαζ ζε αζοιααηυηδηα ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πανμοζία ημο 

ζηα παναιφεζα, ηαεχξ παναπέιπεζ ζε παζδζάζηζηδ-ιςνμοδίζηζηδ ζοιπενζθμνά. ηδ 

ζοκέπεζα, μ ζππυηδξ ακαθαιαάκεζ δνάζδ, ηδκ ακεφνεζδ «εεναπεοηζηχκ αμηάκςκ άνκζηα» 

ιε ζημπυ κα ηαηαπναΰκεζ ηα ηναφιαηα ημο Ανβφνδ. Μζα ηυζμ νεαθζζηζηή πανέιααζδ 

πμο αθμνά ζηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ζδζυηδηεξ ημο θοημφ άνκζηα βζα ηδκ ίαζδ θθεβιμκχκ ηαζ 

ιςθχπςκ, δζαζπά ημ θακηαζηζηυ ζημζπείμ ηαζ οπμκμιεφεζ ημ ιμηίαμ ηςκ παναιοεζχκ 

πμο αθμνά ζηδ ιαβζηή πανέιααζδ ηάπμζμο πνμζχπμο ιε οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ. Ζ 

                                                                                                                                                                             
αοηυκμιδ γςή ηαζ απμιυκςζδ ελαζηίαξ ηδξ παναηιήξ ηςκ ζδακζηχκ ηαζ ηςκ ζδεςδχκ πμο 

αημθμφεδζε ιεηά ηζξ ηαονμθμνίεξ. ηζξ πενζπθακήζεζξ ημοξ πνμζέθενακ ημζκςκζηυ ένβμ ζε 

υζμοξ ημ είπακ ακάβηδ, παζδζά, βοκαίηεξ, δθζηζςιέκμοξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνμζπάεεζα ηδξ 

εηηθδζίαξ κα δζαζχζεζ ηδκ πμθζηζζιζηή ηδξ ηθδνμκμιζά ηαζ κα επακαθένεζ ηδκ αίβθδ πμο πάεδηε 

ζηδ δζάνηεζα ηςκ πμθέιςκ, επακαπνμζδζμνίγμκηαξ ημ νυθμ ηςκ ζππμηχκ ζε έκα κέμ ζφζηδια 

αλζχκ. Braudy, L., υ.π., ζζ. 91-102.    
1540

  Pennart, G., 2009, υ.π., ζ. 11. 
1541

 Ζ ζππμηζηή ζδζμζοβηναζία ζπεηίγεηαζ ιε ημκ «ζππμηζζιυ (chivalry)» ηαζ απμηεθεί έκα ζφκεεημ 

μνβακςιέκμ ζφζηδια ηςδίηςκ, αλζχκ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζππμηχκ ηαζ αθμνά ζηδκ πίζηδ, ζηδ 

βεκκαζυηδηα, ζηδκ αοημεοζία, ζημκ αθηνμοζζιυ, ζηδκ εοβέκεζα ηαζ μφης ηαεελήξ. Σα παναπάκς 

ζοκδέεδηακ ιε ηδ δνάζδ ηαζ ημ ημζκςκζηυ ένβμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ ηαζ ζπεηίγμκηαζ 

ιε ημ ζδακζηυ πνυηοπμ πενί ακδνείαξ, ακδνζζιμφ ηαζ αννεκςπυηδηαξ. Braudy, L., 2005, υ.π., ζζ. 

82-91. Δπίζδξ, αθ. «ζππυηδξ», «ζππμηζζιυξ», «ζππμηζηυξ», ζημ Μπαιπζκζχηδξ, Γ., 1998, υ.π., ζ. 

784.      
1542

 οκδεζζιέκμ υκμια Ρςιαίςκ αλζςιαημφπςκ ιε βκςζηυηενμ ημκ Ημφθζμ Καίζανα (101-44 

π.Υ), ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ θοζζμβκςιίεξ ημο νςιασημφ ηυζιμο. Μπαιπζκζχηδξ, Γ., υ.π., 

ζζ. 787, 812. 
1543

 Δκδεπμιέκςξ ημ υκμια Μανία θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία, πζεακυκ παναπέιπεζ ζηδκ 

Πανεέκμ Μανία ηδ ιδηένα ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, δ μπμία ήηακ ηαζ δ πνμζηάηζδα ηςκ  

πενζπθακχιεκςκ ηαζ ιμκαπζηχκ ζππμηχκ ημο Μεζαίςκα. Braudy, L., 2005, υ.π., ζ. 105.   
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ηαηαζηναηήβδζδ ηδξ απυζηαζδξ ακάιεζα ζημ θακηαζηζηυ ηαζ ζημ νεαθζζηζηυ, ζημκ 

ηθαζζηυ ηαζ ζημ κεμηενζηυ ηυζιμ ημκίγεζ ιε αιεζυηδηα ηδκ μοημπζηή δζάζηαζδ ημο 

ζππμηζημφ παναηηήνα.    

Ζ πνζβηίπζζζα Μανία εηθνάγεζ ηδκ αβακάηηδζή ηδξ βζα ημοξ πανμνιδηζημφξ ζππυηεξ, 

«Αιάκ πζα ιε αοημφξ ημοξ ζππυηεξ […] Όθμ μνιή ηαζ θαζανία, δεκ ημοξ ακηέπς 

ηαευθμο»,1544 επζηνέπμκηαξ ηαοηυπνμκα κα δζαθακεί δ απαλίςζή ηδξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πνυηοπμ άκδνα. ημ ζδιείμ αοηυ πανςδμφκηαζ ζημζπεία ζοιπενζθμνάξ ημο άθθμηε 

ζδακζημφ ακδνζζιμφ, υπμο ιε ηδ πνήζδ ιεζςηζημφ ηςιζημφ επζηοβπάκεηαζ δ βεθμζμπμίδζή 

ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, είκαζ ηυζμ ηα θυβζα ηδξ πνζβηίπζζζαξ υζμ ηαζ ημο δζαθαζκυιεκμο 

ακηίγδθμο δνάημο, πμο πνμηαθμφκ ηδ βεθμζμπμίδζή ημο. Γζα ηδκ αηνίαεζα βίκεηαζ πνήζδ 

επζεέηςκ υπςξ, ―παγυξ‖, ―ιμονθυξ‖, ―εευιμονθμξ‖, πνμηεζιέκμο κα παναηηδνίζμοκ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο. Δίκαζ υιςξ ηαζ μζ πνάλεζξ ημο Ημφθζμο πμο θεζημονβμφκ 

παναηηδνμθμβζηά ζε αάνμξ ημο. οβηεηνζιέκα, μ ζππυηδξ ανίζηεηαζ ζε δίθδιια κα 

δζαθέλεζ ακάιεζα ζε δφμ δνυιμοξ υπμο ηαζ μζ δφμ εκέπμοκ ζδεμθμβζηέξ ζοκοπμδδθχζεζξ, 

ηαεχξ μ ανζζηενυξ δνυιμξ είκαζ βζα «Ήνςεξ ηαζ Σνεθμφξ» ηαζ μ δελζυξ βζα «Γεκκαίμοξ». 

Ο Ημφθζμξ επζθέβεζ ιε εοημθία ημκ ακηίεεημ δνυιμ απυ αοηυκ πμο ανπζηά ημο οπέδεζλε δ 

πνζβηίπζζζα ηαζ είκαζ μ δνυιμξ ηςκ «Ζνχςκ ηαζ ηςκ Σνεθχκ». οβηεηνζιέκα, ιμκμθμβεί 

ηδ θνάζδ: «Ναζ, αέααζα: Ο ανζζηενυξ δνυιμξ είκαζ βζα ιέκα. Φφβαιε».1545 Ζ δοκαηυηδηα 

παναηήνδζδξ ηςκ ζηέρεςκ ημο ζππυηδ επζηνέπεζ κα ακηζθδθεμφιε ημ ιέβεεμξ ημο 

πανμνιδηζζιμφ ημο ηαζ ηδξ άημπδξ αοημπεπμίεδζήξ ημο. Σμ ηςιζηυ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ 

ζοκίζηαηαζ ζηα δζεοηνζκζζηζηά ζπυθζα πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ λφθζκδ πζκαηίδα, υπμο 

ηονζανπεί ημ ζημζπείμ ηδξ οπεναμθήξ ηαζ ημο παναθυβμο. Γζα πανάδεζβια, «Πνμζμπή! 

Γνυιμξ Μυκμ βζα Ήνςεξ ηαζ Σνεθμφξ: Ακανίειδημζ ηίκδοκμζ, δνάημζ, ιάβζζζεξ, ηέναηα, 

ζανημθάβα θοηά, ζεζζιμί, θμζιμί ηαηαπμκηζζιμί, εηνήλεζξ δθαζζηείςκ».1546 διαζζμθμβζηά 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανααίαζδ ηςκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Ζ οπεναμθή ηδξ πνυηαζδξ 

ζοκίζηαηαζ ζηδ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ (ηεπκζηή ηδξ αφλδζδξ)1547 πμο αθμνμφκ ζε 

ημζιμβμκζηά θαζκυιεκα ιεηά ηδκ ακαθμνά ιαβζηχκ υκηςκ ιε οπενθοζζηέξ δοκάιεζξ πμο 

ζοκακηχκηαζ ζε θασηέξ αθδβήζεζξ. Ζ ηαοηυπνμκδ πανμοζία ηςκ αζοιαίααζηςκ αοηχκ 

ζημζπείςκ πνμηαθεί ηδκ αθθαβή πμνείαξ ζηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ ηδ 

ζηζβιζαία ζφβποζδ ζημκ ακαβκχζηδ, ιε ζημπυ ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ηςκ κμδιάηςκ. Ζ 

                                                           
1544

 Pennart, G., 2009, υ.π., ζ. 15. 
1545

 .π., ζ. 16. 
1546

 .π. 
1547

 Βθ. ζπεηζηά Παπακηςκάηδξ, Γ., «Δοβέκζμξ Σνζαζγάξ: Παναιφεζα απυ ηδ Υχνα ηςκ Υαιέκςκ 

Υανηαεηχκ», Κείιεκα, η. 6, 2007, ζ. 2, οπμζ. 5.   
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επακαλζμθυβδζδ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ δ θφζδ ηδξ αζοιααηυηδηαξ πανάβεζ ημ πζμοιμνζζηζηυ 

απμηέθεζια, εκχ ηαοηυπνμκα πθήηηεηαζ δ ηζκδοκμθμβία ημο ζδιαζζμθμβζημφ 

πενζεπμιέκμο ηςκ θέλεςκ.     

Ζ δζαηεζιεκζηή/δζεζημκζηή ακαθμνά ζε ιαβζηά ζημζπεία ηςκ παναιοεζχκ ζε άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιε ηδκ μκμιαημδμζία ημο δνυιμο (δνυιμξ ηςκ Ζνχςκ ηαζ ηςκ Σνεθχκ), 

ηαεμδδβεί ηδκ πνυζθδρδ ηδξ επζθμβήξ ημο Ημφθζμο ςξ παζπκίδζ νυθςκ, ςξ ιίιδζδ 

πνάλεςκ δνςζζιμφ ή ηνέθαξ ηαζ υπζ πναβιαηζηχκ βεβμκυηςκ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πανςδζαηή ηεπκζηή πμο πνμηαθεί ηδκ οπμκυιεοζδ μνζζιέκςκ ακαπνμκζζηζηχκ 

ζηενεμηφπςκ ιε ζημπυ ηδκ ηνζηζηή επακαλζμθυβδζή ημοξ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ημ 

ζπήια ηδξ πθαζζίςζδξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή,1548 υπςξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ επυιεκεξ υπμο 

δζαδναιαηίγεηαζ δ εηάζημηε δμηζιαζία ημο ήνςα, παναπέιπεζ ζε γεοβάνζ ηζάθζα, ιέζα 

απυ ηα μπμία ηαθείηαζ μ ακαβκχζηδξ κα παναηδνήζεζ ηα επζζοιααίκμκηα βεβμκυηα. 

φιθςκα ιε ημ θεηηζηυ ηείιεκμ, ηδκ μπηζηή αοηή οζμεεηεί δ πνζβηίπζζζα δ μπμία αβςκζά 

βζα ηδκ ηφπδ ημο ζππυηδ. φιθςκα ιε ηζξ αθδβδιαηζηέξ ζοκζζηχζεξ πμο ακαθέναιε 

παναπάκς, ηνίκμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ιεηαιοεμπθαζηζηή ηεπκζηή πμο επζδζχηεζ 

αθεκυξ ηδκ οπμηεζιεκζηή ηαφηζζδ ημο ακαβκχζηδ ιε ημκ εζηζαζηή ηαζ ημκ εζηζαζιέκμ 

παναηηήνα αθεηένμο ηδ δοκαηυηδηα παναηήνδζδξ ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ δζαδνμιήξ ηαζ 

δμιήξ ηςκ ιαβζηχκ παναιοεζχκ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ηα υνζα ιεηαλφ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ ηαείζηακηαζ αζαθή ηαζ δοζδζάηνζηα. 

Οζ ιάπεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ακάιεζα ζημκ ζππυηδ ηαζ ηα ελςθμβζηά υκηα 

πανςδμφκ ηδκ ανπεηοπζηή πάθδ ακάιεζα ζημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ ηςκ παναιοεζχκ. Ζ 

ακαηνμπή ηδξ ζφιααζδξ αοηήξ επένπεηαζ αθεκυξ απυ ηδ δζυβηςζδ ηςκ παναηηδνδζηζηχκ 

ηςκ αθθυημηςκ υκηςκ, πμο ακηζιάπεηαζ ηάεε θμνά μ Ημφθζμξ, αθεηένμο απυ ηζξ 

εζημκμβναθζηέξ θεπημιένεζεξ πμο αθμνμφκ ζε βκχνζιεξ ζοιαάζεζξ απυ ημ πχνμ ηςκ 

ηυιζηξ. Σμ ηςιζηυ ηςκ αθθυημηςκ υκηςκ αθμνά ζηδκ μκμιαημπμζία πμο οζμεεηείηαζ ςξ 

ηεπκζηή, υπςξ ―ααηναπαβζάκενςπμξ‖, ―ιονιδβηακενςπμθάβμξ‖ ―αναπκμδμκηζαζιέκεξ‖, 

―θαβακυζαονμξ‖. ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα πζμφιμν πμο πδβάγεζ απυ ηδκ 

οπενηακμημπμίδζδ, ηδκ πνςηυηοπδ ζφκεεζδ θέλεςκ ιε ζημπυ κα ηαηαζηεοάζμοκ ιζα 

κέα. Ζ θεηηζηή αιθζζδιία πμο πνμηφπηεζ απμηεθεί πδβή παναδυλμο ηαζ δ επίθοζή ημο 

ζοκεπζθένεζ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ηαζ εφεοιδ δζάεεζδ. Σμ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ πμο 

ακαδφεηαζ πνμζθένεζ ζοκαζζεήιαηα ακςηενυηδηαξ ηαζ ζηακμπμίδζδξ ζημοξ 

εκκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ μ ζππυηδξ ηενδίγεζ ηδ ζοιπάεεζά ημοξ. Ζ 

                                                           
1548

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.11). 2, ζ. 628. 
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ακαηνμπή ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο ημο ζππυηδ έπεζ επέθεεζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, εκχ δ οπένααζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ιε ηα ‗ηέναηα‘ απμηεθεί βζα ημκ 

Ημφθζμ ιζα πμνεία πνμξ ηδκ ςνζιυηδηα. ημ ιεηαλφ απμηαθφπηεηαζ μ ζθεηενζζιυξ ημο 

δνάημο ζε αάνμξ ημο Ημφθζμο, αθμφ απμηαθφπηεηαζ υηζ είπε ήδδ ζηδ δζάεεζή ημο άνκζηα 

ηαζ οπέααθε ζοκεζδδηά ημκ ζππυηδ ζηδ δζαδζηαζία ηςκ δμηζιαζζχκ, δζυηζ ακηεθήθεδ υηζ 

δζεηδζηεί ηδκ αβάπδ ηδξ πνμζηαηεουιεκήξ ημο. Απυ ημ παναπάκς, ζοκεπζθένεηαζ ημ 

λειαζηάνεια ημο παναηηήνα/δνάημο πίζς απυ ημ πνμζςπείμ ημο μπμίμο θακεάκεζ μ 

νυθμξ ημο άθθμηε ελμοζζαζηζημφ παηένα-ααζζθζά. Σα ιδκφιαηα αοηά ακηζθαιαάκεηαζ μ 

ακαβκχζηδξ, ηα απμηςδζημπμζεί ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ηα ζοζπεηίγεζ ιε ηδκ πναβιαηζηή 

ειπεζνία ηδξ γςήξ.  

Σμ εοηοπζζιέκμ ηέθμξ θεζημονβεί ςξ απμηαηάζηαζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ιε ηδκ 

πνζβηίπζζζα κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ εηδήθςζδ αβάπδξ ημο ζππυηδ παναιέκμκηαξ, 

ςζηυζμ, ακμζπηυ ζηδκ οπμηεζιεκζηή θακηαζία ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ κα εζηάζεζ εάκ δ 

ζπέζδ αοηή εα έπεζ ηδκ ζδακζηή ηαηάθδλδ ημο βάιμο. Σμ βεβμκυξ υηζ δ πνζβηίπζζζα 

εκδίδεζ ζημκ ζππυηδ δεκ αηονχκεζ ηδκ εκαθθαηηζηή ηαοηυηδηα εδθοηυηδηαξ πμο 

εηπνμζςπεί
. 
ακηζεέηςξ επζζθναβίγεηαζ, δζυηζ είκαζ απμηέθεζια δζηήξ ηδξ πνςημαμοθίαξ 

ηαζ υπζ ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο. Ο Ημφθζμξ έπεζ ηαζ μ ίδζμξ απμιαηνοκεεί απυ ημ 

πανςπδιέκμ πνυηοπμ ακδνζζιμφ, αθεκυξ απυ ηζξ ακαηνμπέξ πμο πνμδβήεδηακ ζε 

επίπεδμ πθμηήξ αθεηένμο απυ ηδκ αθθμίςζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ, αθμφ 

απεζημκίγεηαζ ιε ζπαζιέκμ δυκηζ, ιαονζζιέκμ ιάηζ, ηαιέκμ θμθίμ ηαζ ζηναπαηζανζζιέκδ 

πακμπθία, πθήηημκηαξ έηζζ μνζζηζηά ημ άθθμηε ιμκμζήιακημ ενςηζηυ πνυηοπμ, μιμνθζάξ 

ηαζ ακδνείαξ. Γζαηδνχκηαξ, παν‘ υθα αοηά, ηζξ ανεηέξ ημο «ζππμηζημφ πκεφιαημξ» πμο 

αθμνμφκ ιεηαλφ άθθςκ ζηδκ εοβεκή ζοιπενζθμνά, ζημκ αθηνμοζζιυ, ζηδκ αοημεοζία, 

πνμαάθθμκηάξ ηα ςξ αλίεξ ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ ηάεε επμπήξ, ακελανηήηςξ βέκμοξ 

ή θφθμο πςνίξ κα απμηεθμφκ απμηθεζζηζηυ ζηενεμηοπζηυ πνμκυιζμ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ηάλδξ ακενχπςκ, εκίμηε πθμοζίςκ.      

Κθείκμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ ακαθένμοιε υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ παναιφεζ, ιέζα απυ 

ηδκ πμθοεπίπεδδ θεζημονβία ηδξ πανςδίαξ, μδδβεί ημκ ακαβκχζηδ ζηδ ζφθθδρδ κέςκ ηαζ 

ιεηελεθζβιέκςκ απυρεςκ βζα ηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ. Πανάθθδθα πνμζθένεζ 

δζαθμνεηζηά επίπεδα εοπανίζηδζδξ ηαζ ηνζηζηήξ επελενβαζίαξ κμδιάηςκ ζε πμζηίθα είδδ 

απμδεηηχκ-ακαβκςζηχκ ακάθμβα ιε ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζήξ ημοξ ζηζξ θακεάκμοζεξ 

ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ ημο ηεζιέκμο.  
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7.1.12 Κάληδνια-ακπαηάθνπ, Β., Καη νη Μπακπάδεο μέξνπλ Παξακύζηα, 

(2009) 

 

Ζ θμβμηεπκζηή ακαπανάζηαζδ ημο παηένα ζε εκαθθαηηζημφξ νυθμοξ, 

εκανιμκζζιέκμοξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημ 

μζημβεκεζαηυ πνυηοπυ ημο, απμηεθμφκ ιία ζοββναθζηή επζθμβή πμο θαίκεηαζ κα 

απαζπμθεί ηαζ κα ηενδίγεζ έδαθμξ ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ παναβςβήξ αζαθίςκ βζα 

ιζηνά παζδζά. ημ ιζηνμαθήβδια ηδξ Βεαηνίηδξ Κάκηγμθα-αιπαηάημο, Καζ μζ 

Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα,1549 ημ βμκεσηυ πνυηοπμ ημο παηένα απμηθίκεζ απυ ημοξ 

παναδμζζαημφξ νυθμοξ
1550

 πμο ημζκςκζηά ηαζ θμβμηεπκζηά βζα πμθθά πνυκζα ημο είπακ 

απμδμεεί ηαζ βζ‘ αοηυ ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. 

Ζ πανμοζία ημο παηένα ηδξ ιοεμπθαζίαξ αοηήξ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδ ζοιιεημπζηή 

πνμζθμνά ημο, ηυζμ ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ υζμ ηαζ ζηα μζημβεκεζαηά ηαεήημκηα 

ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Σμ πνμθίθ ημο ζοβηεηνζιέκμο παηένα ζοκζζηά έκα ακδνζηυ 

πνυηοπμ πμο δζέπεηαζ απυ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα ελίζμο πνμξ ηδ ζφκηνμθμ ηαζ ηα 

παζδζά. 

Σμ ζδεμθμβζηυ γήηδια ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ πμο πναβιαηεφεηαζ ημ πανυκ 

ιζνημαθήβδια επζζδιαίκεηαζ απυ ημκ ηίηθμ ημο αζαθίμο, υπμο βκςζημπμζείηαζ ηυζμ δ 

πανμοζία ημο παηένα υζμ ηαζ ιζα αλζμπνυζεηηδ ζηακυηδηά ημο, κα αθδβείηαζ ζζημνίεξ. 

Απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ημο παναηείιεκμο, θμζπυκ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ ιοεμπθαζηζηυξ 

παηέναξ απμηθίκεζ απυ ηα ζοιααηζηά πνυηοπα βζα ημ θφθμ ημο, αιθζζαδηχκηαξ, έηζζ, ηζξ 

παναδμζζαηέξ ακηζθήρεζξ πενί πνμδζαβεβναιιέκςκ νυθςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ. φιθςκα 

ιε εηείκεξ ηδ ααζζηή εοεφκδ ακαηνμθήξ δζέεεηε δ ιδηένα ή δ οπμηαηάζηαηδ ιδηένα,1551 δ 

εοβεκζηή θζβμφνα ηδξ βζαβζάξ, ιε επζηναηέζηενδ δ δεφηενδ κα ιμκμπςθεί ηδ 

δναζηδνζυηδηα ηδξ αθήβδζδξ παναιοεζχκ ςξ απανέβηθζημ ζημζπείμ ηδξ ηαοηυηδηάξ ηδξ. 

Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ημο ηίηθμο, 

ζοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ μπηζηά ημ πενζεπυιεκυ ημο. Ακαθοηζηυηενα, ακαπανίζηαηαζ έκαξ 

άκδναξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ακαπανζζηχιεκμοξ ζοιιεηέπμκηεξ επζηνέπεηαζ ημ 

ζοιπέναζια υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ είκαζ μ ακαθενυιεκμξ απυ ημκ ηίηθμ «παηέναξ». Σα 

                                                           
1549

 Κάκηγμθα-αιπαηάημο, Β., (Κείι.), Γήιμο, Υ., (Δζη.), Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα, 

Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 2009. 
1550

 Μαναβημοδάηδ, Δ., 1993, υ.π., ζζ. 171-174. 
1551

 Βθ. ζπεηζηά ―loco parentis‖, ―instead of parents‖, ―the substitute figure‖, grandparents. 

Nikolajeva, M., The Rhetoric of Characters in Children's Literature, London: Scarecrow Press, 

2002, ζζ. 118-121.  
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ζοζπεηζγυιεκα πνυζςπα πμο εζημκμβναθμφκηαζ είκαζ βκχνζιεξ θζβμφνεξ απυ ημ ιαβζηυ 

ηυζιμ ηςκ παναιοεζχκ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα έκα θηενςηυ δνάημ, ημκ πνίβηζπα αάηναπμ 

ηαζ έκακ αοθζηυ, δεδμιέκδξ ηδξ αιθίεζδξ ημο ηεθεοηαίμο.1552 Ο ακδνζηυξ παναηηήναξ 

απεζημκίγεηαζ κα ηναηάεζ έκα νμγ φθαζια, έκα μπηζηυ ζφιαμθμ ημ μπμίμ δεκ είιαζηε ζε 

εέζδ κα απμηςδζημπμζήζμοιε ιε αηνίαεζα. Ζ πθδνμθμνία αοηή επζθοθάζζεηαζ ςξ 

έηπθδλδ βζα ηδ ζοκέπεζα ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα πμδζά μζηζαηήξ πνήζδξ. 

ημ πνυζςπμ ημο παηένα ακηζηαημπηνίγεηαζ έηθναζδ θφπδξ ή απμνίαξ, ηεκηνίγμκηαξ έηζζ 

ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ, ιε ζημπυ κα ενιδκεφζμοκ ηα παναπάκς δεδμιέκα. Οζ 

απεζημκζγυιεκμζ παναιοεζαημί παναηηήνεξ θεζημονβμφκ ςξ δζεζημκζημί οπαζκζβιμί ζηδ 

θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, ιία πανάιεηνμξ πμο ελάπηεζ ηδκ πενζένβεζα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ.  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμαθήβδια απεοεφκεηαζ ζε παζδζά πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ 

βζ‘ αοηυ δ ζπέζδ θυβμο εζηυκαξ είκαζ άκζζδ, ιε ημ πνχημ κα οπενηενεί αθδβδιαηζηυηδηαξ 

ημο δεφηενμο. Ζ εζημκμβνάθδζδ επζηεθεί ζοκμδεοηζηυ ζημπυ ηαζ είκαζ εκδεζηηζηή ηαζ 

εθάπζζηδ, ζοβηνζηζηά ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ βζα ιζηνυηενα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Ζ 

πθμηή αθμνά ζε έκακ ιπαιπά πμο απμθαζίγεζ κα ειπθαηεί ζηδ ιαβεζνζηή δναζηδνζυηδηα 

επζθέβμκηαξ ζοκηαβέξ απυ ηδ δζεεκή ημογίκα, ιε ζημπυ κα εκηοπςζζάζεζ ηυζμ ηδ ζφγοβυ 

ημο, ηδκ μπμία αθέπεζ ακηαβςκζζηζηά ςξ πνμξ ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια, υζμ ηαζ ηα ίδζα ημο 

ηα παζδζά. Σμ πζμφιμν είκαζ πθμφζζμ ηαζ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο ηεζιέκμο. Ο ααζζηυξ 

ιμπθυξ βέθζμο ζοκίζηαηαζ ζηζξ απμηοπδιέκεξ πνμζπάεεζεξ ημο παηένα κα μζηεζμπμζδεεί 

ηζξ ιαβεζνζηέξ δελζυηδηεξ ηαηαλζςιέκςκ ζεθ απυ υθμκ ημκ ηυζιμ. Δπηά βημονιέ 

ζοκηαβέξ δζαιμνθχκμοκ επηά αοημηεθή ζεκάνζα, υπμο ημ έκα αημθμοεεί ημ άθθμ ηαζ ηα 

δζαηνίκεζ έκαξ ηφηθμξ δνάζδξ ιε ημνφθςζδ ηαζ θφζδ ηαζ εκχ υθα αοηά ιαγί ζοκδέμκηαζ 

ιε ημζκμφξ παναηηήνεξ ζε έκα εκζαίμ εέια. πςξ βίκεηαζ θακενυ, ηα παναπάκς 

παναηηδνζζηζηά παναπέιπμοκ ζηδκ επεζζμδζαηή πθμηή, ςζηυζμ πνυηεζηαζ βζα ημκ ηφπμ 

ηδξ εκζςιαηςιέκδξ πθμηήξ, δζυηζ ζε ηάεε επεζζυδζμ εββνάθμκηαζ δζαηεζιεκζηά επζπθέμκ 

αθδβδιαηζηά επίπεδα ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα αθήβδζδ-πθαίζζμ. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ 

βζα ιεηαιοεμπθαζίεξ ηθαζζηχκ παναιοεζχκ πμο εθεονίζηεζ μ ιπαιπάξ, ζε απμγδιίςζδ 

ηςκ παζδζχκ ημο. Αδοκαηχκηαξ κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ μζημβέκεζα βεοζηζηά ιε ηζξ 

ιαβεζνζηέξ ημο απυπεζνεξ, επζθέβεζ ―κα ηαΐζεζ ημ πκεφια ηαζ ηδκ ροπή ημοξ ιε κυζηζιεξ‖ 

«παναιοεμθαζάηεξ», ζφιθςκα ιε ηδκ εκδεδεζβιέκδ ηαζ αζθαθή, ςξ πνμξ ημ 

απμηέθεζια, ―ζοκηαβή‖ ημο Σγάκζ Ρμκηάνζ.  
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Ανπζηά, εα ακαθενεμφιε ζηζξ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν ηαζ ςξ 

επζηναηέζηενδ ακαδφεηαζ αοηή ηδξ αζοκεκκμδζίαξ πμο μδδβεί ζε πθήεμξ θεηηζημφ ηαζ 

ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν. «Σμ πενίενβμ αέααζα ήηακ πςξ ζημ ηαθυ ζοκεκκμήεδηακ, αθμφ 

ηα ζηαθζηά ημο ιπαιπά είκαζ βζα βέθζα ηαζ ηα αββθζηά ημο ζεθ ήηακ βζα ηθάιαηα».1553 Ζ 

εηηέθεζδ ηδξ ζοκηαβήξ ζε αθδβδιαηζηυ επίπεδμ, θαιαάκεζ δζαζηάζεζξ πμο πνμζζδζάγμοκ 

ζημ βκςζηυ παζπκίδζ, «ζπαζιέκμ ηδθέθςκμ». Ζ μκμιαζία ημο πνχημο πζάημο πμο 

παναζηεφαζε μ παηέναξ, απδπεί ζημκ ηίηθμ «δ ιαηανμκάδα ημο Μεβάθμο Γμφηα», έκα 

εκηοπςζζαηυ υκμια πμο δδιζμονβεί πνμζδμηίεξ βζα έκα ακηίζημζπμ απμηέθεζια πμο 

ζίβμονα εα ζοκηανάλεζ ηζξ βεοζηζηέξ απμθήλεζξ αοηχκ πμο εα ημ βεοημφκ. Σμ 

απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ, ςζηυζμ ηαευθμο δεκ παναπέιπεζ ζε ααζζθζηυ βεφια, 

δζαρεφδμκηαξ έηζζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ. ε πνχημ επίπεδμ ημ πζμφιμν 

εκημπίγεηαζ ζηδκ ελακηζηεζιεκμπμίδζδ, ζηδ πνήζδ, δδθαδή, ημο ααζζθζημφ αλζχιαημξ, ιε 

ζημπυ κα παναηηδνίζεζ έκα πζάημ ή ημ άημιμ πμο ημ ηνχεζ, ςξ ηαθμθαβά, ζφιθςκα ιε 

ηδ νήζδ «Αοηυξ ηνχεζ ζα ααζζθζάξ». Σμ πζμφιμν εκζζπφεηαζ απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ 

απμδεηηχκ ηδξ ηνμθήξ, «ηχνα λένμοιε πςξ ηα ηίκαλε ηα πέηαθα μ Μεβάθμξ Γμφηαξ […] 

Πέεακε απυ πείκα!».1554 Πνυηεζηαζ βζα ιαφνμ πζμφιμν, ζφιθςκα ιε ηζξ επζεακάηζεξ 

ακαθμνέξ ημο ηεζιέκμο. ε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

ακηίεεζδ ζεκανίςκ, πέεακε ηδξ πείκαξ/αζζηία vs Γμφηαξ/πθμφζζμξ, δδιζμονβχκηαξ 

αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ, δζυηζ ηα παζδζά βκςνίγμοκ απυ ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ 

υηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ εοζηαεεί. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ βζα οθμθμβζηυ πζμφιμν, ηαεχξ δ 

θασηυηνμπδ νήζδ (ιάβηζηα) «ηα ηίκαλε ηα πέηαθα», βζα ηάπμζμκ πμο πέεακε, λαθκζάγεζ 

ακαθμνζηά ιε ηζξ επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ζδζαίηενα ςξ πνμξ ημ 

άημιμ πμο ημ οζμεεηεί, εκ πνμηεζιέκς ημ ιζηνυ παζδί. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ 

πζμφιμν μθείθεηαζ ζηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ηδξ ιεηαθμνζηήξ νήζδξ, «Πέεακε ηδξ 

πείκαξ». 

Σμ επυιεκμ πζάημ είκαζ ειπκεοζιέκμ απυ ηδ βαθθζηή ημογίκα ηαζ απδπεί ζημ υκμια, 

«ναηαημφζβ αθά κζζμοάγ». Ζ επζζδιυηδηα ημο μκυιαημξ ηαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο πζάημο δζαιμνθχκμοκ ακάθμβεξ πνμζδμηίεξ βεοζηζηήξ πακδαζζίαξ. 

Χζηυζμ, μζ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ δζαρεφδμκηαζ ηαζ εδχ, δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ 

ζοκεζνιμφξ. Ζ ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν ακαθφεηαζ απυ ηα ζπυθζα αοηχκ πμο 

βεφμκηαζ ημ πζάημ, υπςξ: άκμζημ «ακ ιπμοβαδυκενμ απυ άπθοηεξ ηάθηζεξ» ή «κζακζά», 

δδθαδή πανααναζιέκμ, «ιπθζάπ» δπμπμίδηδ θέλδ ζε έκδεζλδ αδδίαξ. ε ιμνθμθμβζηυ 
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επίπεδμ, ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ ηάζδ ηςκ παζδζχκ κα δδιζμονβμφκ ηαζκμφνζεξ 

θέλεζξ, εκχ ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ 

πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, ζφιθςκα ιε ημ μοζζαζηζηυ «ιπμοβαδυκενμ» ζημ «άπθοηεξ 

ηάθηζεξ». Οζ ίδζμζ πνμζπαεχκηαξ κα ακηαπμηνζεμφκ εοβεκζηά ζηδκ πνμζπάεεζα ημο 

ιπαιπά, ηαηαθήβμοκ κα ημ δζαηςιςδμφκ πνμζζδζάγμκηάξ ημ ιε «βζαπκί», «ιπνζάι», 

«ημονθμφ». Με απμημνφθςια ηδκ πανήπδζδ «νακ-ηακ-πθακ». ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, 

πζμφιμν ακαδφεηαζ απυ ηδκ πανμκμιαζία ηςκ δφμ πζάηςκ, πμο αημφβμκηαζ πανυιμζα 

αθθά βνάθμκηαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηά ηαζ θοζζηά ζδιαίκμοκ ηαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά 

πνάβιαηα. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ βζα δζα-ιεζζηή ιεηαθμνά απυ ημ πχνμ ηςκ ηυιζηξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημο  μκυιαημξ ημο ζηφθμο ημο Λμφηο Λμφη, ςξ ιεημκμιαζία ημο πζάημο, 

απυ «ναηαημφζβ» ζε «νακ-ηακ-πθακ». ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δδιζμονβμφκηαζ 

ελαζνεηζηά αζηείμζ ζοκεζνιμί, ελαζηίαξ ηδξ παναπάκς «ακηίεεζδξ ζεκανίςκ», βαθθζηυ 

πζάημ vs ζηφθμξ, ηαηαζηναηδβχκηαξ ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ ηαζ 

πανααζάγμκηαξ ηδκ ανπζηή πμνεία κμδιαημδυηδζδξ, ηα ιζηνά παζδζά ςεμφκηαζ κα 

θακηαζημφκ «έκα ζηφθμ ζημ πζάημ ή ημ πζάημ ζημ ζηφθμ». 

Παναδμζζαηυ έδεζια, δ «παέβζα» απυ ηδ πχνα ηδξ Ηζπακίαξ, είκαζ δ επυιεκδ 

ιαβεζνζηή απυπεζνα ημο παηένα. Σα παζδζά πμο ηαθμφκηαζ κα ημ ηαηακαθχζμοκ υπζ ιυκμ 

δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ, αθθά απμζηνέθμοκ ημ πνυζςπυ ημοξ ιεηά αδεθοβιίαξ υηακ 

ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ ημ πζάημ ζοκδοάγεζ ηνέαξ, ιε εαθαζζζκά ηαζ θαπακζηά. Σμ πζμφιμν 

δεκ ζοκίζηαηαζ ηυζμ ζηδκ πανήπδζδ «παέθζα», υζμ ζηδκ ηεπκζηή ηδξ αζοκεκκμδζίαξ πμο 

ηονζανπεί ιεηαλφ ημο παηένα ηαζ ηςκ παζδζχκ κα ηα πείζεζ, υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα 

ζοκςιμηζηυ ζπέδζμ ελαπάηδζδξ ηςκ πνμηζιήζεχκ ημοξ κα ιδκ ανέζημκηαζ ζηα 

εαθαζζζκά. Ζ κυνια δζαηανάζζεηαζ, υηακ μ βζυξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ―ζοβηάθορδ‖ ηςκ 

εαθαζζζκχκ, θέβμκηαξ «Καθά ημ ηαηάθααα υηζ ηάπμζμ θάηημ έπεζ δ θάαα».1555 Σμ πζμφιμν 

επεηηείκεηαζ απυ ηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ηδξ ιεηαθμνζηήξ νήζδξ, απακηχκηαξ δ 

ηυνδ ζμαανά ηαζ ιάθζζηα ιε πανμκμιαζία, «Γεκ είκαζ θάαα….Παπανδέθα». Ακηίζημζπμ 

ιαβεζνζηυ Βαηενθυ, ζοκεπάβεηαζ ηαζ ζηδκ ηζκεγζηή ημογίκα ιε ημ «βθοηυλζκμ πμζνζκυ». 

Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ημο παηένα κα ιεηνζάζεζ ημ πζπένζ 

πνμζεέημκηαξ γάπανδ, ηυηε δεκ αθθάγεζ ιυκμ δ ζφζηαζδ ηδξ βεφζδξ αθθά ηαζ δ ζδζυηδηα 

ημο πζάημο. Απυ «βθοηυλζκμ» ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ οπενηακμκζημπμίδζδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

«βθοηυβθοημ». ε πανεηοιμθμβζηά παζπκίδζα επαθίεηαζ ημ πζμφιμν ημο επυιεκμο 

ιαβεζνζημφ επεζζμδίμο, ιε αθμνιή ημ βενιακζηυ πζάημ «Γημφθαξ». ηακ ιε πενδθάκζα 
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ζοζηήκεζ ημ πζάημ ημο μ παηέναξ, ηυζμ μζ δζηέξ ημο πνμζδμηίεξ βζα εαοιαζιυ 

ακαηνέπμκηαζ υζμ ηαζ ηςκ ακαβκςζηχκ, δεδμιέκδξ ηδξ ακαπάκηεπδξ απάκηδζδξ ημο 

παζδζμφ, «Πμζακήξ Κμφθαξ;».1556 Ζπδηζηά πανεηοιμθμβζηά παζπκίδζα, πανμκμιαζίεξ ηαζ 

πανδπήζεζξ ζοκζζημφκ ηζξ ηεπκζηέξ ημο πζμφιμν πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ πθμηή απυ ημ 

ιαβεζνζηυ επεζζυδζμ, ιε εέια ηδκ ανααζηή ημογίκα. Γεκ απμοζζάγμοκ ηαζ θέλεζξ πμο 

εοιίγμοκ ημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ, ιε ημ πζμφιμν κα ζοκίζηαηαζ ζημκ εκήθζηα πμο ημ 

οζμεεηεί ζημ θυβμ ημο, υπςξ «ιζα θμνίηζα», «θζβμοθάηζ», αθθά ηαζ πνάλεζξ 

παθζιπαζδίγμοζαξ ζοιπενζθμνάξ, πμο πνμηαθμφκ ηςιζηή ακηζζηνμθή νυθςκ, ιε ημ παζδί 

κα ανίζηεηαζ ζε αοηυκ ημο εκήθζηα, ζοκεπζθένμκηαξ ηδκ απμιοεμπμίδζδ ημο βμκεσημφ 

πνμηφπμο. οβηεηνζιέκα, ακαθενυιαζηε ζηδκ ηαηάδεζλδ εκαθθαηηζηήξ ακεοβζεζκήξ 

δζαηνμθήξ απυ ημκ παηένα, υηακ απμηοβπάκεζ κα πμνηάζεζ ηα παζδζά ημο. Γζα ηδκ 

αηνίαεζα, βίκεηαζ ακαθμνά ζε πίηζα, ζμοαθάηζα, παηάηεξ ηδβακζηέξ ηαζ παηαηάηζα.    

πςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, ζηα οπμθαζκυιεκα επεζζυδζα ηδξ πθμηήξ 

εβηζαςηίγμκηαζ ηαζ επζπθέμκ αθδβδιαηζηά επίπεδα, πμο αθμνμφκ ζε δζαηεζιεκζηέξ 

ακαθμνέξ ζε ένβα ηδξ ηθαζζηήξ θμβμηεπκίαξ. φιθςκα ιε ημ ζοβηείιεκμ ηδξ αθήβδζδξ-

πθαίζζμ, πμο αθμνά ζηδκ επακαδζαπναβιάηεοζδ ηςκ έιθοθςκ νυθςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, 

μζ επακαθδβήζεζξ ηςκ ηθαζζηχκ παναιοεζχκ πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

επακαλζμθυβδζδξ ακαπνμκζζηζηχκ ζηενεμηφπςκ βζα ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα ηςκ 

παναιοεζχκ. Σα εκ πνμηεζιέκς ζηενευηοπα πμο οπμβναιιίγμκηαζ οπυ ημ ζδεμθμβζηυ 

πνίζια ηςκ κέςκ μπηζηχκ πμο ακαδφμκηαζ ζημ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ημο πανυκημξ 

αζαθίμο. Ζ δζαηαναπή ηδξ κυνιαξ ηςκ παναιοεζχκ ιέζς ημο ακαηαηέιαημξ πνμζχπςκ 

πμο επζδίδμκηαζ ζε δζαιεζζηή ακηαθθαβή, δ ακαηνμπή ηδξ έκανλδξ ηαζ ημο ηνυπμο 

ηθεζζίιαημξ, ηαηαζηεοάγμοκ ιζα απμθαοζηζηή απνμζδζμνζζηία, πμο εκέπεζ ημ ζημζπείμ 

ηδξ παζβκζχδμοξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ ειπθμηήξ. Ο ηαηυξ «Λφημξ» ηδξ 

Κμηηζκμζημοθίηζαξ, απμηαείζηαηαζ ιε αάζδ ημ κέμ πνμθίθ πμο πανμοζζάγεζ, ηαεχξ 

ηνχεζ ημοθμονάηζα ιε ηδ βζαβζά ηαζ ακηαθθάζζμοκ ζοκηαβέξ βζα βθοηά. Ζ Υζμκάηδ 

απμθαζίγεζ ιε ζοκμπηζηέξ δζαδζηαζίεξ κα θάεζ ημ ιήθμ, βζαηί λένεζ πςξ ζημ ηέθμξ εα ηδ 

θζθήζεζ έκαξ υιμνθμξ πνίβηζπαξ, ημκ μπμίμ ηαζ ακοπμιμκεί κα πακηνεοηεί. Ζ κυνια 

ακαηνέπεηαζ ηαζ ημ βέθζμ ελαζθαθίγεηαζ, υηακ δ ιεηαιμνθςιέκδ ιδηνζά ζε βνζά ιάβζζζα 

ανκείηαζ κα ηδξ πνμζθένεζ ημ ιήθμ, επζεοιχκηαξ κα ημ ηαηακαθχζεζ δ ίδζα, δζυηζ 

βκςνίγμκηαξ πζα ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ, επζεοιεί κα οθανπάλεζ ηδκ πνμκμιζαηή 

εοηαζνία κα μδδβδεεί ζε βάιμ, ιε έκακ υιμνθμ ηαζ ανηεηά κευηενμ άκδνα. Οζ αζχκζεξ 
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 .π., ζ. 29. 
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ακηίγδθεξ δζαηςιςδμφκηαζ ηαζ βεθμζμπμζμφκηαζ ιέζα απυ ηδκ αλζμβέθαζηδ δζαιάπδ ημοξ, 

απμδοκαιχκμκηαξ ηαοηυπνμκα ημ θμαζηυ ενέεζζια ηδξ ηαηζάξ ιάβζζζαξ. Σμ πνυζςπμ 

ηδξ ηαηήξ-ιδηνζάξ-ιάβζζζαξ, πνμηαθεί ηδκ επακελέηαζδ ηδξ θζβμφναξ αοηήξ, «ζε ιζα 

αάζδ πμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ βοκαζηχκ».1557 Σμ ηςιζηυ ηδξ πανμφζαξ 

ζηδκήξ, εκημπίγεηαζ ελίζμο ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ ηνυπμ 

ακαπανάζηαζδξ ηδξ «βνζάξ ιάβζζζαξ», αθμφ δ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ παναπέιπεζ ζε 

δθζηζςιέκδ βοκαίηα ηδξ εθθδκζηήξ επανπίαξ.1558 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απεζημκίγεηαζ κα 

θμνάεζ νυιπα ιε πμδζά ηαζ ιακηήθζ (ηζειπένζ) ζημ ηεθάθζ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα γςβναθζηή 

πανςδία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ εζημκμβνάθμξ επζδζχηεζ κα οπμβναιιίζεζ ηδκ έθθεζρδ 

παζδείαξ, απυ ηδκ μπμία παναηηδνίγμκηαζ πμθφ πενζζζυηενμ «μζ βοκαίηεξ ημο πςνζμφ» ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ,1559 ιε ζημπυ κα εββνάρεζ αθεκυξ ηδκ ημζκςκζηή δζάηνζζδ αθθά 

ηονίςξ ηδ ζοιαμθή ηδξ ιυνθςζδξ ζηδ δζαιυνθςζδ απεθεοεενςιέκδξ ζηέρδξ, 

απαθθαβιέκδξ απυ δεζζζδαζιμκίεξ ηαζ πνμηαηαθήρεζξ.    

Ζ «ηαπημπμφηα» μδδβείηαζ απυ θάεμξ ακηί βζα ημ παθάηζ πμο πναβιαημπμζμφηακ μ 

πμνυξ, ζημ παθάηζ πμο γμφζε ημ «Σέναξ» απυ ημ παναιφεζ ηδξ Πεκηάιμνθδξ, ημ μπμίμ 

ιάθζζηα είπε ζηήζεζ δ μιχκοιδ πνςηαβςκίζηνζα, ζφιθςκα ιε ηδκ επίζηερή ηδξ ζημκ 

παηένα ηδξ. Συηε ημ «Σέναξ» εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ εοηαζνία ηαζ γδηά απυ ηδ ηαπημπμφηα 

κα ημο δχζεζ έκα θζθί, εκχ μ ίδζμξ απμηαθφπηεζ ηδκ έηααζδ θέβμκηαξ υηζ εα 

ιεηαιμνθςεεί ζε «ημφηθμ». Σμ πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηζξ δζαπναβιαηεοηζηέξ ενςηήζεζξ 

ηδξ ηαπημπμφηαξ ιε ζημπυ κα ελζπκζάζεζ ημ ιέβεεμξ ηδξ μιμνθζάξ πμο εα  απμηαθοθεεί. 

οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζεί ςξ ιέζμ ζφβηνζζδξ βκςζηυ ζηαν ημο ηζκδιαημβνάθμο ημκ 

«Μπνακη Πζη», εκχ ζε έκδεζλδ πεζζιαηζηήξ άνκδζδξ απμηαθεί ημ θζθί «ροπζηυ». Σμ 

πνζβηζπυπμοθμ απυ ημ παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ απεηδφεηαζ ημ ζοιααηζηυ ημο πνμθίθ 

ηαζ απαλζςηζηά βονίγεζ ηδκ πθάηδ ημο ζηζξ «εεμπάθααεξ», υπςξ απμηαθεί πνζβηίπζζζεξ, 

επζθέβμκηαξ ενβέκζηδ ‗ααηναπίζζα‘ γςή, κα ηζαθααμοηάεζ ζηα ακέιεθα κενά ηδξ 

θζικμφθαξ, πανμοζία «υιμνθςκ ααηναπίκςκ». Ο «Κμκημνεαζεμφθδξ» οπμζηαζζμπμζεί 

ημκ ιεζμκμηζηυ άθθμ, μ μπμίμξ ελαζηίαξ ηδξ ζδζαζηενυηδηάξ ημο φρμοξ ημο μδδβείηαζ ζηδκ 

ημζκςκζηή πενζεςνζμπμίδζδ, ιδ πςνχκηαξ ζηα ηοπζηά βεκζηεοηζηά πθαίζζα πενί ζδακζημφ 

ζοκηνυθμο. Ζ επακαθήβδζδ ημο παναιοεζμφ ζημπυ έπεζ κα πνμαθδιαηίζεζ ακαθμνζηά ιε 

ηα ζδακζηά πνυηοπα ζοκηνυθςκ ηαζ μιμνθζάξ πμο βαθμοπήεδηακ επί ζεζνά εηχκ απυ ηα 

                                                           
1557

 Κακαηζμφθδ, Μ., 2008, υ.π., ζ. 138.  
1558

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.12). 2, ζ. 628. 
1559

 Βθ. ζπεηζηά Κακαηζμφθδ, Μ., Πνυζςπα Γοκαζηχκ ζηα Παζδζηά Λμβμηεπκήιαηα, Αεήκα: 

Παηάηδξ, 1999
5
, ζ. 61. 
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ηθαζζηά παναιφεζα ηαζ κα επακελεηάζεζ ημκ ηνυπμ πνυζθδρδξ ηαζ ακηίθδρδξ ηδξ 

μιμνθζάξ.   Σα εθζαενά ζοκαζζεήιαηα επζζηζάγμκηαζ απυ ημ πζμφιμν πμο ακαδφεηαζ, 

πςνίξ κα δζαζπάηαζ δ ηεκηνζηή ζδεμθμβζηή εέζδ ημο ιφεμο, υηακ επζδζχηεζ θζθζηή 

ζοκεφνεζδ ιε ημ «Γίβακηα», ιε ζημπυ κα ημο οπμαάθθεζ ηδκ ελήξ ενχηδζδ, «Σζ ζημ ηαθυ 

έηνςβε ηαζ ρήθςζε ηυζμ;».1560 Χζηυζμ, ιζα εοπάνζζηδ έηπθδλδ δζαδέπεηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ιε ηδκ μπμία ζίβμονα εα ιεζδζάζμοκ μζ κεανμί ακαβκχζηεξ, υηακ μ «Κμκημνεαζεμφθδξ», 

ζοκακηά ημκ παναπθδνςιαηζηυ ημο «Άθθμ», μ μπμίμξ δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ άθθμξ 

απυ ηδκ «Σμζμδμφθα». Σμ πζμφιμν πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ηδκ οπενηακμκζημπμίδζδ 

θέλεςκ, ιε ζημπυ κα πνμζανιμζημφκ ζημ δζηυ ημοξ «ιζηνμζημπζηυ» ιοεμπθαζηζηυ 

ηυζιμ γςήξ. οβηεηνζιέκα, «Έγδζακ εοηοπζζιέκμζ ηαζ έηακακ πμθθά ημζμδμφθζηα 

ημκημνεαζεάηζα, πμο υηακ δεκ ημοξ άνεζε ημ θαβδηυ ημ έηνζαακ ρζπμοθάηζα ηαζ ημ 

ζηυνπζγακ πίζς ημοξ».1561 Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηζξ βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ 

πμο ειθακίγμκηαζ ζημκ ηεζιεκζηυ θυβμ, δίδμκηαξ ιζα ζδζαίηενδ πζμοιμνζζηζηή πζκεθζά 

φθμοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ακαθενυιαζηε ζηα «θασηυηνμπα», αθθά ηαζ ηα αββθζηά. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ ιέζς ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ, παναδμζζαημί ηφπμζ ηαζ ιμηίαα ηςκ 

ηθαζζηχκ παναιοεζχκ πμο αθμνμφκ ζηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ πανςδμφκηαζ ιε ζημπυ ηδκ 

ακαηνμπή ηαζ ημκ ημκζζιυ ηδξ ακάβηδξ εη κέμο μνζμεέηδζδξ ηςκ δφμ θφθςκ ιε ζημπυ κα 

επζηεοπεεί δ ζζυηδηα. Απυ ηδκ εη παναθθήθμο ζφβηνζζδ ηςκ δζαηείιεκςκ, πνμαάθθεηαζ 

ιζα πμζηζθία ακδνζηχκ ηαζ βοκαζηείςκ ηφπςκ πμο μδδβμφκ ζηδκ πνμαμθή ηαζ ηαηαζηεοή 

κέςκ πμθζηζζιζηχκ αλζχκ βζα ηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ, εκανιμκζζιέκςκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ 

ημζκςκζηέξ επζηαβέξ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηήξ ζδεμθμβίαξ.           

Ζ ακαπανάζηαζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ επζημζκςκεί αθδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ απεζηυκζζδ ηςκ εδθοηχκ πνμζχπςκ είκαζ ανηεηά ζοκηδνδηζηή ηαζ 

παναπέιπεζ, ζφιθςκα ιε ηδ ζπεδίαζδ, ζε αοηά ηςκ ακαβκςζηζηχκ ημο δδιμηζημφ 

ζπμθείμο,1562 πνζκ ηδκ πνυζθαηδ αθθαβή ημοξ (1990-2003). Ακαθοηζηυηενα, ιαιά ηαζ 

ηυνδ ιμζάγμοκ εηπθδηηζηά ιεηαλφ ημοξ, απμδίδμκηαξ μπηζηά ηδ δζαζχκζζδ υπζ ιυκμ ηςκ 

θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, αθθά ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή ηςκ ηαοημηήηςκ ιέζς ηδξ 

ζπδιαηζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ. Γζαεέημοκ ηαθμπηεκζζιέκα 

ιαθθζά ζε βήζκεξ απμπνχζεζξ, ηα μπμία είκαζ αοζηδνά ηαηημπμζδιέκα ζε δφμ ημηζίδεξ. 

Σμ ζηενευηοπμ ηδξ βοκαζηείαξ ηαοηυηδηαξ ηςδζημπμζείηαζ ιέζς ηδξ αιθίεζδξ, 

                                                           
1560

 Κάκηγμθα-αιπαηάημο, Β., 2009, υ.π., ζ. 37. 
1561

 .π., ζ. 39.  
1562

 .π., ζζ. 24-29. Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.12). 3, ζ. 628. 
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πανάβμκηαξ μπηζηά ηοπμπμζδιέκεξ ιμνθέξ έιθοθδξ ζοιπενζθμνάξ ιεηαλφ ιάκαξ ηαζ 

ηυνδξ, αθμφ πνυηεζηαζ βζα πανςπδιέκμ κηφζζιμ, ιε ημοιπάηζα ιέπνζ ημ φρμξ ημο 

θαζιμφ, θεοημφξ βζαηάδεξ ηαζ ιαηνζά ιακίηζα. ε ακηίεεζδ ιε ηα εδθοηά ιέθδ, μζ άκδνεξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ειθακίγμκηαζ πζμ εηζοβπνμκζζιέκμζ, δζαεέημοκ αηδιέθδημ πηέκζζια ηαζ 

ημ κηφζζιυ ημοξ είκαζ πζμ παθανυ ηαζ άκεημ. οβηεηνζιέκα, μ ιπαιπάξ ακαπανίζηαηαζ ιε 

ημ πμοηάιζζμ έλς απυ ημ πακηεθυκζ ηαζ μ βζυξ ιε ημκημιάκζημ πάκς απυ ιαηνζά 

ιπθμφγα, παναπέιπμκηαξ ζημ ιμκηένκμ ηαζ ακηζζοιααηζηυ. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ, δ ιδηένα πανμοζζάγεηαζ εκενβδηζηή ηαζ 

δναζηδνζμπμζδιέκδ εηηυξ ζπζηζμφ, ενβάγεηαζ ηαζ ζοκεζζθένεζ ιε ημκ μαμθυ ηδξ ζημκ 

μζημβεκεζαηυ πνμτπμθμβζζιυ. Χζηυζμ, δ ίδζα αιθζηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζημ ζφβπνμκμ 

ηαζ πεζναθεηδιέκμ πνυηοπμ εδθοηυηδηαξ ηαζ ζε παναδμζζαημφξ βοκαζηείμοξ νυθμοξ πμο 

ηθδνμκυιδζε ςξ πεπνςιέκμ.1563 Διθακίγεηαζ θμνηζζιέκδ ηαζ ηαηαπμκδιέκδ ελαζηίαξ ηςκ 

εοεοκχκ πμο επςιίγεηαζ ςξ ενβαγυιεκδ βοκαίηα, ζφγοβμξ, ιδηένα ηαζ κμζημηονά, 

ιαηαζμπμκχκηαξ κα ηα ζοκδοάζεζ άρμβα, αββίγεζ ηα υνζα ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ 

ζςιαηζηήξ οπενηυπςζδξ. Σμ ηείιεκμ οπμβναιιίγεζ ηδ ιεηααμθή ηςκ ημζκςκζηχκ νυθςκ 

βζα ηδ βοκαίηα ιε ζημπυ κα επζζηήζεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ ζηδκ ελμοεεκςηζηή 

ηαεδιενζκυηδηα πμο αζχκεζ ιζα ζφβπνμκδ ιδηένα. Ζ εζνςκζηή ζπέζδ ιεηαλφ θυβμο ηαζ 

εζηυκαξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ ιδηέναξ, δδιζμονβεί ιζα απυζηαζδ ιεηαλφ 

ημοξ, ιε ζημπυ ηδκ ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ ηαζ ημκ ηνζηζηυ πνμαθδιαηζζιυ. 

Πανςδμφκηαζ ηαζ επακελεηάγμκηαζ μζ νυθμζ ηςκ δφμ θφθςκ ζηδκ μζημβεκεζαηή 

ηαεδιενζκυηδηα ηαζ ζημκ ηαηαιενζζιυ εοεοκχκ, εκχ μ ακαβκχζηδξ ςεείηαζ κα 

επελενβαζηεί ηζξ οπενηζιδιέκεξ ζηακυηδηεξ ηδξ ιδηέναξ.1564       

Ο παηέναξ πεζναιαηίγεηαζ ιε πνςηυβκςνμοξ νυθμοξ, υπςξ αοηυκ ημο κμζημηονζμφ ηαζ 

ημκ ηαηαιενζζιυ μζημβεκεζαηχκ οπμπνεχζεςκ. Μυκμ υηακ ακαθαιαάκεζ μνζζιέκεξ απυ 

ημ ζφκμθμ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο ιέπνζ ζηζβιήξ επςιζγυηακ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ δ 

βοκαίηα ημο, ακηζθαιαάκεηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ δοζημθίαξ. Ο παηέναξ ημο παναιοεζμφ, 

ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ημκ εαοηυ ημο υζμ ηαζ ζηδ δζαπνμζςπζηή ημο ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ, 

ζηζαβναθεί ημ πμνηναίημ ημο ζφβπνμκμο ηαζ ακηζζοιααηζημφ παηένα πμο 

απαβηζζηνχκεηαζ απυ ημοξ ζηεκά βζα ημ θφθμ ημο νυθμοξ ηαζ δζαρεφδμκηαξ ηζξ 

                                                           
1563

 Ζ Ακαβκςζημπμφθμο ζηδ ιεθέηδ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηα 

ακαβκςζηζηά ημο δδιμηζημφ (1982-1983), μδδβείηαζ ζημ ζοιπέναζια υηζ ζδιεζχκεηαζ ιία 

πνμζπάεεζα κα απαθθαβεί δ βοκαίηα απυ παναδμζζαηά ζηενευηοπα, ςζηυζμ «παθζκςδεί ζηδκ 

πανεθεμφζα ιμνθή ηαζ ζηδ ζφβπνμκδ». Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., Λμβμηεπκζηή Πνυζθδρδ ζηδκ 

Πνμζπμθζηή ηαζ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα: Παηάηδξ, 2002, ζ. 123.    
1564

 Κακαηζμφθδ, Μ., 1999
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πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ λαθκζάγεζ εοπάνζζηα. Ζ ιεηάααζδ ημο ακδνζημφ βμκεσημφ 

πνμηφπμο απυ παθαζυηενμοξ νυθμοξ, ζε κέμοξ ηαζ εκαθθαηηζημφξ επζζδιαίκεηαζ ηαζ απυ 

ηδκ εζημκμβνάθδζδ, απεζημκίγμκηάξ ημκ ιε νμγ πμδζά -«αοηή ιε ηα νμγ ηανυ ηαζ ηζξ 

δακηεθίηζεξ ζηδκ ηζέπδ»-1565 έκα ζελζζηζηυ ζφιαμθμ πμο ακαδεζηκφεζ ημ ζηενευηοπμ 

βοκαζηείμ νυθμ ηδξ κμζημηονάξ ηαζ μζηεζμπμζμφιεκμξ ηδκ αιθίεζδ αοηή πανςδεί ημ 

ζοβηεηνζιέκμ νυθμ ηαζ ηαοηυπνμκα βίκεηαζ ηαζ μ ίδζμξ ακηζηείιεκμ πανςδίαξ.  

οκμρίγμκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ, ημ ιζηνμαθήβδια αοηυ ζοκζζηά έκα ελαζνεηζηυ 

πανάδεζβια κεμηενζηήξ βναθήξ, ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αθδβδιαηζηεξ ηεπκζηέξ ηαζ ηα είδδ 

πζμφιμν πμο πανμοζζάγεζ ζημ πενζεπυιεκυ ημο υζμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδ εειαημθμβία ηδξ 

ελέηαζδξ ηςκ έιθοθςκ ακαπαναζηάζεςκ. Καηαδεζηκφεζ κέμοξ ηαζ εκαθθαηηζημφξ νυθμοξ 

βζα ηα δφμ θφθα πμο ακηαπμηνίκμκηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. 

 

 

7.1.13 Ο Ηππνπόηεο θαη ε Νεξατγειάδα (2009) 

 

ημ κεμηενζηυ ιζηνμαθήβδια ημο Νίημο Πακαβζςηυπμοθμο Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ 

Νενασβεθάδα,1566 παναηδνμφιε υηζ ημ εέια ημο θφθμο γοιχκεηαζ ζδεμθμβζηά ηαζ ιε άθθα 

γδηήιαηα, υπςξ αοηυ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ μζημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ. Ζ ζζημνία 

αθμνά ζε έκα γςυιμνθμ ζππυηδ πμο εβηαηαθείπεζ ημ νεαθζζηζηυ ηνυπμ γςήξ εκυξ 

ζππμπυηαιμο πνμηεζιέκμο κα ανεζ ηδ κενάζδα ημο. Ζ πμθοζδιία ηδξ αθήβδζδξ επζδέπεηαζ 

πμθοεπίπεδδξ ακάθοζδξ ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζημζκςκία ημο ιε άθθα ηείιεκα υζμ ηαζ 

ελςηεζιεκζηά ζφιθςκα ιε ημοξ ημζκςκζημφξ ζοιαμθζζιμφξ πμο εββνάθμκηαζ.. Ζ 

δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζε παθαζυηενεξ αθδβήζεζξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ζδεμθμβζηή ιεηαθμνά 

ηαζ πνήζδ ημο ιμηίαμο ημο ιμκαπζημφ, πενζπθακχιεκμο1567 ζππυηδ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ 

ακδνζηυξ ηφπμξ θένεζ ηςδζημπμζδιέκεξ ζοιαάζεζξ ιμκηέθςκ δνάζδξ, ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

παναηηδνζζηζηχκ, δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ακάθμβεξ πνμζδμηίεξ ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ. Ζ 

ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν πμο δζαπενκά ηδκ αθήβδζδ έβηεζηαζ ζηδκ πνμζιμκή ηαζ ηδκ 

έηπθδλδ ιέζα απυ ημ πανςδζαηυ παζπκίδζ πμο ηαθθζενβεί ηδκ αίζεδζδ ημο μζηείμο ηαζ 

ημο βκχνζιμο.     

                                                           
1565

 Κάκηγμθα-αιπαηάημο, Β., 2009, υ.π., ζ. 9. 
1566

 Πακαβζςηυπμοθμξ, Ν., (Κείι.), Παπαηζανμφπαξ, Β., (Δίη.), Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα, 

Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 2009.  
1567

 Stephens, J., Language and Ideology in Children‟s Fiction, London& New York: Longman, 

1992, ζ. 85.  
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Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζή ιαξ απυ ηζξ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ελχθοθθμο, μ 

ηίηθμξ ζοκμρίγεζ ημ ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ πμο αθμνά ζημ εέια ηςκ 

έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ηαζ οπμαάθθεζ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ μκμιαημπμζία ημο ηίηθμο ζοκίζηαηαζ ζημ ζοιθονιυ ηςκ θέλεςκ 

«ζππυηδξ» ηαζ «ζππμπυηαιμξ», «κεναΐδα» ηαζ «αβεθάδα», ηαηαζηεοάγμκηαξ ηαζκμφνζεξ 

θέλεζξ πμο αημφβμκηαζ πανυιμζα αθθά έπμοκ δζαθμνεηζηή ζδιαζία. Οζ ηζηθζηέξ ακαθμνέξ 

ζε υκηα πμο απδπμφκ ζε ηάηζ μζηείμ πνμηαθμφκ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ηαζ εκενβμπμζμφκ 

ηδ θεηηζηή θακηαζία ηςκ ακήθζηςκ ακαβκςζηχκ πνμηεζιέκμο κα επζθφζμοκ ηδκ 

αζοιααηυηδηα πμο έπεζ πνμηθδεεί απυ ηδ δζαηαναπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ηςκ θέλεςκ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ μνεή πνήζδ ημοξ ζε νεαθζζηζηά πενζαάθθμκηα. Ζ εζημκμβνάθδζδ ζε 

άιεζδ αζηζαηή ζπέζδ ιε ημκ ηίηθμ ημο αζαθίμο αθήκεζ κα δζαθακεί υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία 

ζπέζδ ζζυηδηαξ ηςκ δφμ θφθςκ ηαεχξ ηα δφμ ζχιαηα έπμοκ βίκεζ έκα, εκχ ηα πνυζςπα 

δζαεέημοκ ανηεηά ημζκά παναηηδνζζηζηά ςξ πνμξ ηδκ απυδμζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ 

ειθάκζζδξ.1568 

Ζ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ δζαηδνεί ημκ ηθαζζηυ ηφπμ έκανλδξ ηςκ θασηχκ παναιοεζχκ 

ιε ζημπυ κα πνμαθδεεί δ άιεζδ δζαθμβζηή ζπέζδ ιε ηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ. Συζμ ημ 

ηείιεκμ υζμ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ ζοκδβμνμφκ ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ απμηάθορδ ηςκ 

ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ―ζππμπυηδ‖ ιε ζημπυ ηδκ μζηείςζδ ημο «Άθθμο»,1569 δ 

μπμία επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ακηζηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ ζημ νεαθζζηζηυ ηνυπμ δζααίςζδξ 

εκυξ ζππμπυηαιμο ζηδ αζμημζκυηδηα πμο ακήηεζ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνμζθχκδζδ ημο 

ηεζιέκμο ζημκ ακαβκχζηδ ζε ηνίημ πνυζςπμ. «Όπςξ λένεζ ηαεέκαξ πμο‟ πεζ θμνέζεζ 

πακμπθία, δ γςή ημο ζππμπυηδ ιυκμ εφημθδ δεκ ήηακ».1570 Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ ημο 

παναιοεζμφ οπμζηαζζμπμζεί ημ ιεζμκεηηζηυ «Άθθμ», ηαεχξ δ εζδμπμζυξ ημο δζαθμνά απυ 

ημοξ οπυθμζπμοξ, «ηακμκζημφξ» ηαηά ημ ηείιεκμ, ζππμπυηαιμοξ αθμνά ζηδκ πακμπθία 

πμο δζαεέηεζ, δ μπμία δεκ ημο επζηνέπεζ κα έπεζ ιζα θοζζμθμβζηή γςή υπςξ ηα οπυθμζπα 

γχα. Συζμ δ πακμπθία υζμ ηαζ ημ υκμιά ημο ζοκζζημφκ ηδκ εηενυηδηά ημο. Μδ 

πςνχκηαξ, θμζπυκ, ζηα ηοπζηά βεκζηεοηζηά πθαίζζα ηδξ μιάδαξ πμο αζμθμβζηά 

εκηάζζεηαζ, ηαηαθεφβεζ ζηδ ιμκαπζηή γςή ημο ζππυηδ, «…υπμο είπε πάνεζ ημ αοηί ημο, 

ζηα παναιφεζα πμο άημοβε ιζηνυξ, υηζ ζοπκάγμοκ μζ ζππυηεξ. Κζ μκεζνεφμκηακ λοπκδηυξ υηζ 

εηεί ιπμνεί κα ζοκακημφζε ηαιζά κενάζδα… Κζ μκεζνεφμκηακ αηυια υηζ δ κενάζδα ημο εα 

                                                           
1568

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.13). 1, ζ. 628. 
1569

 Γζα ηδκ «μζηείςζδ ημο Άθθμ», αθ ακαθοηζηά Αιπαηγμπμφθμο, Φ, Ο Άθθμξ Δκ Γζςβιχ, 

Αεήκα: Θειέθζμ, 1998, ζζ. 252-258.    
1570

 Πακαβζςηυπμοθμξ, Ν., ιε ανίειδζδ ημο αζαθίμο, ζ. 9.  
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ιπμνμφζε ίζςξ κα ημκ απαθθάλεζ απυ ηδκ πακμπθία, βζαηί αοηέξ ηζξ κενάζδεξ βζα υθα ηζξ 

είπε ζηακέξ».1571 ημ ζδιείμ αοηυ, δζεοηνζκίγεηαζ δ δζαηεζιεκζηή ζφκδεζδ ημο 

«πνμηείιεκμο» ένβμο ιε ηα αθεηδνζαηά παναιφεζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημοξ ενφθμοξ ηδξ 

ιεζαζςκζηήξ επμπήξ, ηαηά ημοξ μπμίμοξ δ ακαγήηδζδ ηδξ ζππμηζηήξ πενζπέηεζαξ ζηα «υνδ 

ηαζ ηα άβνζα αμοκά» πνμτπμεέηεζ ηαζ ηδκ πανμοζία ιζαξ κενάζδαξ1572 είηε ζε νυθμ 

ιαβζημφ αμδεμφ είηε ζε νυθμ ενςηζημφ πεζναζιμφ,1573 ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή 

ζοβηεηνζιέκςκ κμδιάηςκ, ζδεχκ ηαζ ακηζθήρεςκ πμο αθμνμφκ ζημ γήηδια ηςκ έιθοθςκ 

ακαπαναζηάζεςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ζππυηδξ ημο παναιοεζμφ απεηδφεηαζ ημ 

ζοιααηζηυ ημζκςκζηυ ημο πνμθίθ ηαζ πνμδζαβνάθεζ ηδ δζηή ημο πμνεία. Μζα πμνεία 

ακαγήηδζδξ, ακαβκχνζζδξ, βκχζδξ ηαζ βκςνζιίαξ ιε ημκ «Άθθμ», αθθά ηαζ ζοιθζθίςζήξ 

ημο ιε ημκ εζςηενζηυ ηαζ ημκ ελςηενζηυ ημο ηυζιμ. Ζ μθμηθήνςζδ εα επέθεεζ ιέζα απυ 

ηδκ ακαηάθορδ ηαζ ακαβκχνζζδ ηδξ εηενυηδηαξ ημο «Άθθμο».  

ηδ ζοκέπεζα, μ ήνςαξ ακαθαιαάκεζ δνάζδ, υπμο παναηδνμφιε ηδκ ηνζημπνυζςπδ 

αθήβδζδ κα δζαηυπηεηαζ απυ δζαθυβμοξ ιεηαλφ ημο ηεκηνζημφ ήνςα ηαζ ηςκ πενίενβςκ 

πθαζιάηςκ πμο ζοκακηά ζηδκ πμνεία ακαγήηδζδξ ηδξ ηαθήξ ημο κενάζδαξ. Ανπζηά, 

ζοκακηά ημ ―ζημοθζηαηζίηζ‖, πνυηεζηαζ βζα θμβμπαίβκζμ ακάιεζα ζηδ θέλδ ‗ζημοθήηζ‘ 

ηαζ ‗ηαηζίηζ‘, δφμ μζηείςκ θέλεςκ πμο δ ζφκεεζή ημοξ ηαηαζηεοάγεζ ιζα ηνίηδ. Ζ 

θεηηζηή αοηή αιθζζδιία ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ απμηεθεί πδβή παναδυλμο, δζυηζ 

δζαηανάζζεηαζ μ βθςζζζηυξ ηακυκαξ ηδξ μνεήξ πνήζδξ ηςκ θέλεςκ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ 

ηαηαζηναηδβείηαζ μ ζδιαζζμθμβζηυξ πενζμνζζιυξ επζθμβήξ. Σμ ζδιαζζμθμβζηυ παζπκίδζ 

ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο θεζημονβεί ελίζμο πζμοιμνζζηζηά ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, 

ηαεχξ δ μπηζηή ηνμπζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ κα οπενηονζμθεηηεί ημο ηεζιέκμο. Ζ 

ακαπανάζηαζδ ημο αθθυημημο υκημξ (ζημοθζηαηζίηζ) ζοκεπζθένεζ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν 

ελεηάγμκηαξ ηδκ ακηζηεζιεκζηή πανμοζία εκυξ ηέημζμο πθάζιαημξ ζε πναβιαηζηέξ 

                                                           
1571

 .π.  
1572

 Magiru, A., ―The Construction of Gender: Knights and Fairies or Animus and Anima in the 

Arthurian Legends‖, Journal of Research in Gender Studies, vol. 4 (2), 2014, ζζ.1151-1160.  
1573

 Ζ Κακαηζμφθδ (1995) ιεθεηχκηαξ ηα βοκαζηεία πνυηοπα ηςκ παναιοεζχκ ακαθένεζ υηζ, «Σα 

παναιφεζα ηςκ Νενάζδςκ επζηεκηνχκμοκ ακάβθοθα ημ εέια ημοξ ζηδ δζαιάπδ ηςκ δφμ θφθςκ βζα 

ηδκ ηονζανπία ημο εκυξ επάκς ζημκ άθθμ ηαζ απμηεθμφκ πενίηνακδ –ηαζ απμβμδηεοηζηή- απυδεζλδ 

υηζ αηυιδ ηαζ δ οπενθοζζηή πακημδοκαιία δεκ βθζηχκεζ ηδ βοκαίηα απυ ηδκ ηεθζηή οπμηαβή». 

Κακαηζμφθδ, Μ., «Σμ Τπενθοζζηυ ζημζπείμ ζηδ Γοκαίηα ηςκ Δθθδκζηχκ Λασηχκ Παναιοεζχκ», 

ζημ Ακαβκςζηυπμοθμξ, Β., 1995, υ.π., ζζ. 182-183. ε ιεηαβεκέζηενδ ιεθέηδ ηδξ (1998) βζα ημ 

βοκαζηείμ θφθμ  ζοιπθδνχκεζ υηζ, μζ Νενάζδεξ «πνμζθένμοκ εζηυκεξ δζπθήξ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

θυνηζζδξ
. 

βζα ηζξ βοκαίηεξ ακάβμκηαζ ζε αλζμγήθεοηα, αθθά ακηζνεαθζζηζηά, πνυηοπα ιζαξ 

οπμηοπχδμοξ ή ακφπανηηδξ βοκαζηείαξ πεζναθέηδζδξ, εκχ βζα ημοξ άκηνεξ ζε πμεδηά ενςηζηά 

ζφιαμθα, ιμζναίεξ βοκαίηεξ άλζεξ κα ηαηαηηδεμφκ ελίζμο βζα ηδκ ςναζυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ 

ακοπυηαηηδ εέθδζή ημοξ». Κακαηζμφθδ, Μ., 1998, υ.π., ζ. 182.            
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ζοκεήηεξ. ημ ζδιείμ αοηυ, μ ‗ζππμπυηδξ‘ ακάβεηαζ δζπθά ζε «Άθθμκ», δζυηζ εζζένπεηαζ 

ζε έκα θακηαζηζηυ ζφιπακ υπμο δ βθχζζα δεκ ελεηάγεηαζ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή πνήζδ 

ηδξ αθθά ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηδξ παναιοεζαηήξ ημζκυηδηαξ, πμο δζαιμνθχκεηαζ, 

αδοκαηχκηαξ ηυζμ μ ζππμπυηδξ υζμ ηαζ μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ κα ενιδκεφζμοκ.1574 

ημ πθαίζζμ αοηυ απαζηείηαζ δ ηνζηζηή εβνήβμνζδ ηαζ παναηδνδηζηυηδηα ημο ακαβκχζηδ 

πνμηεζιέκμο κα βίκεζ δζηυξ ηδξ ημζκςκυξ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ, εκχ ημ ηείιεκμ 

οζμεεηεί ηδκ οπμηεζιεκζηή ιαηζά ημο ζππμπυηδ, ςεχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ 

ζδεμθμβζηή ηαφηζζδ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ιαγί ημο, δ βςκία θήρδξ ηδξ ζηδκήξ 

αοηήξ έπεζ ηνααδπηεί απυ ρδθά εέημκηαξ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ ημκ ηεκηνζηυ ήνςα.  

Ζ βθχζζα πμο μζηεζμπμζείηαζ ημ ηείιεκμ πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ηδ ιοεμπθαζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα πμο ιεηαθένμκηαζ μζ παναηηήνεξ δδιζμονβεί ηαηαζηάζεζξ ακμζηείςζδξ. 

Έηζζ, ζημκ μοημπζηυ αοηυ πχνμ δνάζδξ ηα ζοζπεηζγυιεκα ακηζηείιεκα απμηεθμφκ 

πνμέηηαζδ ηδξ πανεηοιμθμβζηήξ παναδμλυηδηαξ ηςκ ιμνθχκ γςήξ πμο ηαημζημφκ εηεί. 

πςξ ‗αεθακζηζά‘, ‗ζοημιδθζά‘, ‗ααημθθαιμονζά‘, ‗απθανμδζά‘, ‗πμνημηαιδθζά‘, ηαεχξ 

ηαζ ηςκ παναβχβςκ ημοξ ‗θζζηζνίηζα‘, ‗ιπαιζακάκα‘, ‗πμνημηαιδθζά‘. ε ιμνθμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ οπενηακμκζημπμίδζδ, ηδκ πνςηυηοπδ δδθαδή 

ζφκεεζδ θέλεςκ, μζ μπμίεξ ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ δζαεέημοκ ςξ ημζκή ζδιαζζμθμβζηή 

ζοκζζηαιέκδ ηζξ μζημβέκεζεξ θοηχκ, δέκηνςκ ηαζ θνμφηςκ. Οζ θέλεζξ αοηέξ απμηεθμφκ 

πζμοιμνζζηζηέξ επζιείλεζξ δφμ ήδδ οπανπμοζχκ απυ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ θέλεςκ 

ιε ημ απμηεθεζιαηζηυ πνμσυκ, ςζηυζμ, κα ιδκ οθίζηαηαζ ακηζηεζιεκζηά. Ζ ζφιθονζδ 

αοηχκ ηςκ δφμ ημιέςκ ή ζπδιάηςκ, ζε ζδιαζζμθμβζηυ ηαζ πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, 

δδιζμονβεί ηδκ αίζεδζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο πνμαάθθεηαζ ςξ κυνια 

ηυζμ βθςζζζηή υζμ ηαζ ηαηαζηαζζαηή, ζηαεενή ηαζ αλζυπζζηδ υζμ ηαζ αοηή εηηυξ ημο 

παναιοεζμφ.  

Σμ ‗ζημοθζηαηζίηζ‘ αδοκαηεί κα πνμζθένεζ πθδνμθμνίεξ ζημκ ‗ζππμπυηδ‘ πμο κα 

δζεοημθφκμοκ ηδκ ακεφνεζδ ηδξ ηαθήξ ημο κενάζδαξ βεβμκυξ πμο απμβμδηεφεζ ημκ 

ηεκηνζηυ ήνςα. Απυ μίηημ πενζζζυηενμ ημκ παναπέιπεζ ζε έκα άθθμ πνυζςπμ, ημ 

                                                           
1574

 Ζ δοκαηυηδηα ζφθθδρδξ ηςκ κμδιάηςκ πμο οπμαυζημοκ πίζς απυ ημοξ ηακυκεξ ημο 

«παζπκζδζμφ» ηδξ ακάβκςζδξ απμηεθεί ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ κεμηενζηχκ ηαζ δδ 

πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ. ηα ένβα αοηά ζημκ εηάζημηε ακαβκχζηδ πνμζθένμκηαζ δζαθμνεηζηά 

επίπεδα εοπανίζηδζδξ ηαζ πνυζααζδξ ζηζξ ζφκεεηεξ αθδβδιαηζηέξ δμιέξ ημο ηεζιέκμο. Σα 

κεμηενζηά αοηά παναηηδνζζηζηά απμηεθμφκ ιέζα ελάζηδζδξ ηδξ ηνζηζηήξ επελενβαζίαξ πμο 

ακαπηφζζμοκ ηδκ ακαβκςζηζηή ςνζιυηδηα.  Οζημκμιίδμο, ., 2011, ζζ. 59-60. Σμ πζμφιμν 

δζαεέηεζ ζηδ αάζδ ημο ιζα παζβκζχδδ θμβζηή πμο επζημζκςκεί ηάηζ απυ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιζηνχκ 

παζδζχκ πμο δζεβείνεζ ηδ ζηέρδ ημοξ ηαζ ηα ηζκδημπμζεί. Kanatsouli, M., ―Games Inside Books 

for Young Children‖, Bookbird, vol. 50 (4), 2012, ζζ. 33-40.     
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‗ημοκμοπαπί‘, πμο εκδεπμιέκςξ κα βκςνίγεζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ημ ίδζμ. Ζ ζοιαμθζηή 

αοηή ηίκδζδ, υπμο ημ έκα πνυζςπμ μδδβεί ζημ «Άθθμ», ζοκζζηά ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

πενζπθάκδζδξ
1575

 πμο πνμζζδζάγεζ ζηδκ παζδζηή ζηέρδ, ηδξ αθεθμφξ ειπζζημζφκδξ ζημ 

ηοπαίμ. Ζ βκςζηζηή ακηίεεζδ δεκ αθμνά ιυκμ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πμο πενζβνάθεηαζ ςξ 

ηυπμξ δνάζδξ ημο παναιοεζμφ αθθά ηαζ ζηδ βθχζζα πμο οζμεεηείηαζ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ 

ςξ εοεφξ θυβμξ ηςκ δεοηενεουκηςκ πνμζχπςκ. οβηεηνζιέκα, βζα ημ ‗ζημοθδηαηζίηζ‘ ημ 

βθςζζζηυ φθμξ1576 ηδξ μιζθίαξ ημο εα παναηηδνζγυηακ ςξ θασηυηνμπμ δζυηζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ μιζθίαξ ημο παναπέιπμοκ ζηδ παιδθμφ ηφνμοξ ημζκςκζηή ζδζυθεηημ 

ηςκ «ιάβηζηςκ»,1577 ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ: «Άδζηoξ ηυπμξ. Οζ κενάζδεξ ιαξ 

ηεθεζχζακε!».1578 Σμ οθμθμβζηυ πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηδ δζάρεοζδ ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ 

ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ημ επίπεδμ φθμοξ πμο είκαζ ακαιεκυιεκμ ζηδ δεδμιέκδ 

επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ηεθζηά οζμεεηείηαζ. Ζ αζοιααηυηδηα 

πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ ημο ζππμπυηδ κα ακηζθδθεεί ηαζ κα εηθναζηεί 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ πμο δζαιμνθχκεηαζ ααεαίκεζ ημ 

πάζια ακάιεζα ζε αοηυκ ηαζ ηδ βθχζζα ημο «Άθθμο».  

Ζ ζοκέπεζα ηαείζηαηαζ αηυιδ πζμ πζμοιμνζζηζηή αθμφ μ ‗ζππμπυηδξ‘ εκχ ράπκεζ βζα 

ημ ‗ημοκμοπαπί‘ ζοκακηά ημκ ‗ηνμηυζηοθμ‘. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ίδζα ηεπκζηή 

μκμιαημπμζίαξ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μ ζοββναθέαξ ηάκεζ 

ηαηάπνδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ηδξ βθχζζαξ ιε ηνυπμ εοθάκηαζημ ηαζ δδιζμονβζηυ, 

πναβιαημπμζχκηαξ ιζα ζεζνά απυ βθςζζζηά παίβκζα. ηδ ζηδκή δζαθυβμο ιε ημκ 

‗ηνμηυζηοθμ‘ ημ βθςζζζηυ παζπκίδζ δεκ αθμνά ιυκμ ζηδκ μκμιαημπμζία, αθθά ηαζ ζε ιζα 

δζαδμπή ζοββεκχκ απυ ζδιαζζμθμβζηή ηαζ εηοιμθμβζηή άπμρδ θέλεςκ πμο ζηδνίγεηαζ 

ζημ πνςημβεκέξ αζφκδεημ ζπήια ηδξ θέλδξ ‗ηνμηυζηοθμξ‘ πνμηαθχκηαξ εφεοιμ 

                                                           
1575

 Ζ Καθμβήνμο βνάθεζ βζα ημ «ηαλίδζ» ηαζ ηδ «βμδηεία ηδξ πενζπθάκδζδξ» υηζ, «Δηθνάγμοκ ηδ 

δζάεεζδ ηδξ θοβήξ απυ ηδκ απμπκζηηζηή πναβιαηζηυηδηα, ηδ κμζηαθβία ιαηνζκχκ ηυπςκ ηαζ 

παθαζυηενςκ επμπχκ (π.π ημο ζππμηζημφ Μεζαίςκα), ηδκ αζίβαζηδ επζεοιία ημο πμζδηή βζα 

πνςηυβκςνεξ ειπεζνίεξ ηαζ κέεξ ενςηζηέξ ζοβηζκήζεζξ». Καθμβήνμο, Σγ., Σένρεζξ ηαζ Ζιένεξ 

Ακάβκςζδξ, Σ. Α΄., Αεήκα: Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, 1999, ζ. 114.  
1576

 φιθςκα ιε ηδκ ημζκςκζμβθςζζμθμβία, ηα επίπεδα φθμοξ αθμνμφκ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ 

βθχζζαξ αάζεζ ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ ηαζ δζαηνίκμκηαζ απυ ηζξ δζαθέηημοξ μζ μπμίεξ 

αθμνμφκ ζηδ βθςζζζηή πμζηζθία ημο θυβμο ημο μιζθδηή. Σα επίπεδα φθμοξ ςξ βθςζζζηέξ 

πμζηζθίεξ πνμηφπημοκ απυ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ, 

«πεδίμ», «ηυκμξ», «ηνυπμξ». Stamou, A., ―Representations of Linguistic Variation in Children‘s 

Books: Register Stylisation as a Resource for (critical) Language Awareness ‖, Language 

Awareness, vol. 21 (4), 2012, ζζ. 313-329.    
1577

 Βθ. ζπεηζηά ηάιμο, Α., «Μζα Κμζκςκζμβθςζζμθμβζηή Ακάθοζδ ημο Τθμθμβζημφ Υζμφιμν: 

Ακαηνμπέξ (;), Γζδαηηζζιυξ ηαζ «οκ-απυθαοζδ» ζηα Παζδζηά Βζαθία ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά», 

Θέιαηα Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Γζδιενίδα 21-22/01/2011, Θεξ/κίηδ: 2011, ζζ. 291-305.  
1578

 Πακαβζςηυπμοθμξ, Ν., 2009, ζ. 10.  
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απμηέθεζια. Γζα πανάδεζβια, «Σχςςνα ημ ημοκμοπαπί! Έηακε μ ηνμηυζηοθμξ, πφκμκηαξ 

έκα ηνμημζηφθζμ δάηνο».1579 ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ μ ζοββναθέαξ ιε ηδκ ηεπκζηή 

ηδξ οπενηακμκζημπμίδζδξ ηάκεζ πνήζδ ηδξ ιεηαθμνζηήξ έηθναζδξ «Κνμημδείθζα 

δάηνοα» ζε ακμίηεζα πενζαάθθμκηα μδδβχκηαξ ζηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ 

πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Χζηυζμ, θφμκηαξ ηδ ζηζβιζαία ζφβποζδ απυ ηδκ παναδμλμθμβία 

ηδξ πνυηαζδξ αοηήξ ηαζ ζοκελεηάγμκηάξ ηδκ ιε ηα ζοιθναγυιεκα ηδξ αθήβδζδξ, δ 

ακάβκςζή ηδξ πνμζθαιαάκεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζδιαζία πμο οζμεεηείηαζ ζηζξ 

επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ ημο ηαεδιενζκμφ θυβμο. Ζ βθχζζα πμο οζμεεηείηαζ βζα κα 

πενζβνάρεζ ή κα αζηζμθμβήζεζ βεβμκυηα ηαζ ζοιπενζθμνέξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

ιμνθή γςήξ ημο ‗ηνμηυζηοθμο‘, υπςξ «Δβχ εδχ ηνμημζηοθζάγς υθδ ιένα»,1580 

ζοκζζημφκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημο ηαζ θεζημονβμφκ ςξ βθςζζζηυ πνυηοπμ ηδξ 

ημζκυηδηαξ αοηήξ. ημ πθαίζζμ αοηυ δ πανςδία ηςκ θέλεςκ1581 ζημπυ έπεζ κα 

παναηηδνίζεζ αοηυκ πμο ηδκ πνμθένεζ, εκχ μ θυβμξ ημο απμδεζηκφεηαζ αθθυηνζμξ ηαζ 

δζθςκζηυξ οπμηζκμφιεκμξ απυ ζδεμθμβζηή πνυεεζδ, υπςξ δζαθαίκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, 

αθμφ ζημπυ έπεζ κα ελαπαηήζεζ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ακαγήηδζδξ. Σμ πανάθμβμ ζημζπείμ 

ηςκ θυβςκ ημο ‗ηνμηυζηοθμο‘ μδδβεί ζε ζφβποζδ ηαζ αζοκεκκμδζία δ μπμία επζηείκεηαζ 

απυ ηδκ ακαθμνά εκυξ αηυιδ άθμβμο υκημξ ημο ‗αάηναβμο‘, πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ 

ελαθάκζζδ ημο ―ημοκμοπαπζμφ‖, απυ ημ μπμίμ ήθπζγε μ ‗ζππμπυηδξ‘ κα απμζπάζεζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ κενάζδεξ ημο δάζμοξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο 

―ζημοθδηαηζζηζμφ‖. Γίκεηαζ ακηζθδπηυ, θμζπυκ, υηζ αιθζζαδηείηαζ δ έκκμζα ηδξ 

αζηζυηδηαξ ακάιεζα ζηα βεβμκυηα ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ πνάλεςκ ηςκ δνχςκ.1582 Έηζζ, 

αηονχκεηαζ δ ζοιααηζηή πμνεία ακάβκςζδξ ημο ηεζιέκμο ιε ημ ιζηνυ ακαβκχζηδ κα 

αδοκαηεί κα παναημθμοεήζεζ ηδ δζαδμπζηή πμνεία ηςκ βεβμκυηςκ, αθμφ μζ ζοζπεηίζεζξ 

ιεηαλφ ημο αίηζμο ηαζ αζηζαημφ ιμζάγμοκ ακελήβδηεξ. Ο ζοββναθέαξ ιέζα απυ ηδ πνήζδ 

ημο πζμφιμν, ημο πανάθμβμο, ηςκ βθςζζζηχκ πεζναιαηζζιχκ, ηςκ απνυζιεκςκ θεηηζηχκ 

ζοκδοαζιχκ, ηαεχξ ηαζ ημο ‗ενςηζημφ‘ ζημζπείμο πμο ζοκζζηά ηδκ μκεζνζηή επζεοιία ηδξ 

                                                           
1579

 .π., ζ. 12 
1580

 .π., ζ. 13. 
1581

 Βθ. ακαθοηζηά Εεναμφ, Α., «Δοβέκζμξ μ Πανςδυξ, ηδξ Δπμπήξ ιαξ Κθδνςηυξ, ή μζ 

Πενζπέηεζεξ ηςκ Λέλεςκ ηαζ ηςκ Κεζιέκςκ», Κείιεκα, η. 6, 2007, ζζ. 7-13.   
1582

 Ζ κεμηενζηή βναθή ηαηά ημκ Καναηίηζζμ (2010) ζοκδέεηαζ ιε «ηα ηζκήιαηα ηδξ βεκζάξ ημο 

‘30» ηαζ «ηζξ δεζπυγμοζεξ ηεπκζηέξ, ημο οπεννεαθζζιμφ, ημο κεμζοιαμθζζιμφ, ηδξ ζοκεζνιζηήξ 

βναθήξ» ηαζ μφης ηαεελήξ. Καναηίηζζμξ, Α., φβπνμκδ Παζδζηή Μζηνμαθήβδζδ, Θεξ/κίηδ: Εοβυξ, 

2010, ζ. 212.   
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ακαγήηδζδξ, μδδβμφκ ζηδ ζφθθδρδ ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ «οπεν-πναβιαηζηυηδηαξ»1583 ημο 

εκ θυβς παναιοεζμφ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζφιιεζλδ ημο μκείνμο ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

ημο οπμζοκείδδημο ιε ηδ θμβζηή ηαζ ηδξ θακηαζίαξ πμο ανίζηεζ δζέλμδμ ιέζς ηδξ 

ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ πνυζθδρδξ ημο ηεζιέκμο.  

Ζ πνυζθδρδ ημο ηεζιέκμο ηαευηζ ζοκοθαίκεηαζ ιε ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ 

πανςδίαξ πνμζθένεηαζ βζα πμθοεπίπεδδ ακάβκςζδ ηαζ ηνζηζηή επελενβαζία. Έκα απυ ηα 

επίπεδα αοηά αθμνά ζηδ ιεηαθμνά ιζαξ νεαθζζηζηήξ παναιέηνμο, αοηήξ ηδξ μζημθμβζηήξ 

ηαηαζηνμθήξ ζημ δεδμιέκμ πςνμπνυκμ ημο παναιοεζμφ. φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «Μδ 

ιμο ηναηήζεζξ ηαηία βζ‟ αοηυ πμο εα ζμο πς, αθθά κμιίγς πςξ μζ κενάζδεξ ηδκ ημπάκδζακ 

απυ ημ δάζμξ ζηδκ ηεθεοηαία ιεβάθδ πονηαβζά, ημο θχκαλε μ ηνμηυζηοθμξ».1584 Ο ζππυηδξ, 

ακ ηαζ απμβμδηεφεηαζ πνμζςνζκά απυ ηζξ δδθχζεζξ αοηέξ, δεκ εβηαηαθείπεζ ηδκ 

πνμζπάεεζα, ανίζηεζ ηδκ εζςηενζηή δφκαιδ ηαζ ζοκεπίγεζ απηυδημξ ηδκ ακαγήηδζδ. Ζ 

επζεοιία βζα εηπθήνςζδ ημο μκείνμο απμηεθεί ημ ακχηενμ ηίκδηνμ ημο ηεκηνζημφ ήνςα 

απυ ημ μπμίμ ακηθεί δφκαιδ πμο ημκ εέηεζ ζε δζανηή ηίκδζδ. Με άθθα θυβζα δ επζεοιία 

απμηεθεί ηδκ ηζκδηήνζμ δφκαιδ ηδξ πθμηήξ. Ζ ακαγήηδζδ ηδξ αβαπδιέκδξ βοκαίηαξ-

κενάζδαξ θςηίγεζ ηδκ αθήεεζα ημο «Δβχ» ηαζ ςξ εη ημφημο απμηεθεί ιζα πμνεία 

ιαεδηείαξ ηαζ ελάζηδζδξ ζημκ ηυπμ ημο «Άθθμο» ιέζα απυ ηδκ μπμία δζδάζηεηαζ κα 

αθμοβηνάγεηαζ ημκ «Άθθμ» θυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ αοηχκ πνμζχπςκ. Με ηδκ 

αιεζυηδηα ημο θυβμο ηαζ ηδ δζαδμπή ηςκ αθθυημηςκ υκηςκ δ αθήβδζδ ηαεμδδβεί ημ 

παζδί ζημ κα ζοκαζζεακεεί ηδκ φπανλδ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοκζζηςζχκ πμο 

ζοκεέημοκ ημκ ηυζιμ βφνς ημο, ηαεχξ ηαζ ηδ δφκαιδ ηδξ οπένααζδξ ιε ζημπυ ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ημο μκείνμο.  

Ζ πενζπθάκδζδ ζημκ οπεννεαθζζηζηυ ηυπμ ημο «Άθθμο»1585 ζοκίζηαηαζ ηυζμ ζηδκ 

ζοκεφνεζδ ιε ηα αθθυημηα υκηα ηα μπμία ζοιπενζθένμκηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ηχδζηεξ 

ηςκ δζηχκ ημοξ ιμνθχκ γςήξ υζμ ηαζ ζηδ ζοκμιζθία ημο ζππμπυηδ ιαγί ημοξ, ηαεχξ ηα 

θυβζα ημοξ απμθμνηίγμκηαζ απυ ηδ ζοκήεδ πνήζδ ημοξ. Ζ πανάθμβδ ζφγεολδ θέλεςκ πμο 

αθμνμφκ ελίζμο ζηδκ απυδμζδ ζδζμηήηςκ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ, ηςκ θυβςκ 

ημοξ αθθά ηαζ ηςκ ζοζπεηζγυιεκςκ ακηζηεζιέκςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα οπμηείιεκα 

δνάζδξ δζέπμκηαζ απυ ιζα άθμβδ (αζφιααηδ) πνήζδ ηδξ βθχζζαξ (ζφιθςκα ιε ηδκ ημζκή 
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 Αεακαζμπμφθμο, Α., «Ο Τπεννεαθζζιυξ απυ διενζκή ημπζά», Φζθυθμβμξ, η. 138, 2009, 

ζζ. 1209-1222. http://users.sch.gr/afroath/downloads/YPERREALISMOS.pdf   
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 .π.,  
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 Βθ. ζπεηζηά, Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., «Ζ Ακαγήηδζδ ηδξ Δηενυηδηαξ ημο Άθθμο ςξ Ακαβηαία 

Πνμτπυεεζδ Γζαιυνθςζδξ ηδξ Σαοηυηδηαξ ζε Γαθθζηά ηαζ Δθθδκζηά Τπεννεαθζζηζηά 

Λμβμηεπκζηά Κείιεκα», ζημ Ακαπαναζηάζεζξ ημο Γοκαζηείμο ζηδ Λμβμηεπκία, Αεήκα: Παηάηδξ, 

2006, ζζ. 253-272.  
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θμβζηή). Ζ ηεθεοηαία πνμηαθεί ηδκ «απμδυιδζδ ημο ζοκμθζημφ κμήιαημξ» ηαζ πανάβεζ 

έκα άθθμ κυδια «ζοκεζνιζηήξ» πενζζζυηενμ θφζεςξ, ηαηαζηναηδβχκηαξ ζε 

πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ ηδκ αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ. 

Γζα πανάδεζβια, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «ακ ημ πεθαβυ! ζοιθχκδζε ημ βμονμοιαιμφκζ. 

Σζ έπαεε μ πεθανβυξ; Δκδζαθένεδηε μ ζππμπυηδξ Γεκ είπα πεθανβυξ! Πε-θα-βυξ, είπα. 

Έραπκε ηαζ αοηυξ κα ανεζ ηαιζά κενάζδα, ηαθή χνα, ηαζ νςημφζε απυ δς, νςημφζε απυ 

ηεζ, άθθα ημο‟ θεβακ εδχ, άθθα ημο‟ θεβακ εηεί, χζπμο, ζημ ηέθμξ, πεθάβςζε ηζ δζφπαζε, 

είπε παζνέηαηα ημ βμονμοιαιμφκζ». Ζ ηαφηζζδ εηενυηθδηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπδιάηςκ ηαζ 

ζημζπείςκ πμο ανίζημκηαζ αιθυηενα ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά, ζε 

θςκμθμβζηυ, ιμνθμθμβζηυ ηαζ πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ. Οζ ημθιδνμί ζοκδοαζιμί 

ακάιεζα ζε ζημζπεία πανάηαζνα ή άζπεηα ιεηαλφ ημοξ πμο απμηθίκμοκ απυ ημ 

πνμζδμηχιεκμ ηαζ ζφκδεεξ πανάβμοκ εζνςκεία. Χξ εη ημφημο δζεβείνμοκ ηδ ζηέρδ ηαζ 

λαθκζάγμκηαξ ηδ δναζηδνζμπμζμφκ. Ζ μοημπία ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ εηενυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοκάπημκηαζ ηαζ ακαιεζβκφμκηαζ ιε 

ζημπυ κα πνμαθδεεί δ εηενυηδηα ημο «Άθθμο». Ζ ηεθεοηαία δε βίκεηαζ απεοεείαξ 

ακηζθδπηή αθθά εκζηαθάγεηαζ ιέζα απυ ημκ αθθυηνζμ θυβμ ηςκ πνμζχπςκ χζηε κα 

πνμαθδεεί δ δζάηνζζδ ημο «Άθθμο» ιέζα απυ ηδ δζπμηυιδζδ ηςκ θέλεςκ. ηα θυβζα ηςκ 

πνμζχπςκ αοηχκ θακεάκεζ δ αδζαθμνία, δ ηαποπμρία απέκακηζ ζημκ λέκμ (ζππμπυηδξ) 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημ ‗βμονμοιαιμφκζ‘, υπμο αθήκεηαζ κα δζαθακεί οπαζκζηηζηά «μ 

ηοπζηά αθθμηνζςιέκμξ άκενςπμξ» πςνίξ αλίεξ ηαζ ζδακζηά. Ζ απμηάθορδ ηςκ ζδζμηήηςκ 

ημο παναηηήνα ‗βμονμοιαιμφκζ‘ απυ ηζξ πνάλεζξ ημο ηαζ ηα θυβζα ημο ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηα επελδβδιαηζηά ηαζ παναηηδνμθμβζηά ζπυθζα ημο αθδβδηή ηαεμδδβμφκ ηδκ πνυζθδρδ 

ημο παναηηήνα ημο ςξ ανκδηζηή. Ο θυβμξ ημο δζέπεηαζ απυ ζοιαάζεζξ ηαζ παβζςιέκεξ 

εηθνάζεζξ πμο παναπέιπμοκ ζε θασηή ζδζυθεηημ (ιάβηζηα)1586 ηαζ ημ φθμξ ημο είκαζ 

ααεφηαηα εζνςκζηυ ιε ζημπυ κα πνμαθδεεί δ άημπδ ακςηενυηδηά ημο απέκακηζ ζημ 

ιεζμκεηηζηυ ζππμπυηδ. Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ δζαηδνεί ηα ζππμηζηά ημο παναηηδνζζηζηά1587 

                                                           
1586

 ηάιμο, Α., 2011, υ.π.  
1587

 ηα θελζηά ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ μ «ζππυηδξ» ηαζ μ «ζππμηζζιυξ» είκαζ ζοκχκοια ηδξ εοβέκεζαξ 

ηαζ ηδξ πάνδξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ημκ ηέηανημ  ηαζ πέιπημ μνζζιυ ημο θήιιαημξ «ζππυηδξ» 

απυ ημ θελζηυ ημο Μπαιπζκζχηδ πμο αθμνά ζηδ ιεηαθμνζηή έκκμζα ημο υνμο: 4. μ άκδναξ ιε 

εοβεκζημφξ ηαζ πενζπμζδηζημφξ ηνυπμοξ, ηον. απέκακηζ ζηζξ βοκαίηεξ […] ΤΝ. ηγεκηθειακ 5. μ 

άκδναξ πμο ζοβηεκηνχκεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο νμιακηζημφ εναζηή (κέμξ, ςναίμξ ηαζ εοβεκήξ). 

«ζππμηζζιυξ»: ημ ζφκμθμ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο απμδίδμκηαζ ζημοξ ζππυηεξ (ηον. δ εοβέκεζα, δ 

αλζμπνέπεζα, δ βεκκαζυηδηα, η.θ.π.). Μπαιπζκζχηδξ, Γ., 1998, υ.π., ζ. 784.        
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(ζππμηζζιυξ/εοβέκεζα),1588 ηα μπμία εκζζπφμκηαζ απυ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή, ηαεχξ 

βνάθεηαζ, «…γήηδζε ζππμηζηά ζοββκχιδ, ηζ αξ ιδκ ήηακ ιμκάπα δζηυ ημο θάεμξ». Απυ ηα 

παναπάκς πνμηφπηεζ ιζα ακηίεεζδ ακάιεζα ζημκ επζημζκςκζαηυ θυβμ ηςκ δνχςκ δ 

μπμία ηαηαθήβεζ ζηδκ πανχδδζδ ημο ανκδηζημφ παναηηήνα. Συζμ ημ ‗βμονμοκμιαιμφκζ‘ 

υζμ ηαζ ηα οπυθμζπα δεοηενεφμκηα πνυζςπα πνμζπαεμφκ κα ηαηαδμθζεφζμοκ ημκ 

ζππμπυηδ, παναζφνμκηάξ ημκ ζε ηαηαζηάζεζξ παναθυβμο ηαζ ζφβποζδξ ιε ζημπυ κα 

οπμκμιεφζμοκ ημ ζδακζηυ ηδξ ακαγήηδζδξ ηαζ κα ιεηααάθμοκ ααζζηά παναηηδνζζηζηά 

ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. Ζ εκ δοκάιεζ αθθμηνίςζδ ημο πνςηαβςκζζηή ζοκζζηά ηαζ ηδκ 

έκηαλή ημο ζηδκ παναιοεζαηή ημζκυηδηα. 

 ηδ ζοκέπεζα, δ πενζπέηεζα ζοκείδδζδξ ημο ζππμπυηδ ανίζηεζ ηέθμξ ιε ηδκ 

πανέιααζδ ημο ‗θοπίεδημο‘, ημο ακενχπμο οανίδζμ (homo sapiens), ηαευηζ ζε 

πνςηυβμκδ ιμνθή. «Γζαηί ημκ παζδεφεηαζ; Σμοξ νχηδζε μ θοπίεδημξ, ηαεχξ πθδζίαγακ. 

Γζαηί δεκ ημο θέηε υηζ μ ηαεέκαξ ανίζηεζ ιυκμξ ημο ηδ κενάζδα ημο ηζ υηζ ηακείξ δεκ ιπμνεί 

κα ημκ αμδεήζεζ; […] Απθχξ, εημφημζ εδχ μζ ηειπέθδδεξ ημονάζηδηακ κα ράπκμοκ ηζ 

έπμοκ ααθεεί κα πείζμοκ ημοξ πάκηεξ υηζ κενάζδεξ δεκ οπάνπμοκ…».1589 Οζ ιεηαθμνέξ, μζ 

ζοιαμθζζιμί ηαζ μ ιφεμξ ημο «ζππμηζημφ παναηηήνα» ηαζ «ένςηα»1590 δζαηνέπμοκ ημ 

ηείιεκμ ηαζ ημ δζαπμηίγμοκ ιε ζδιαζίεξ. Ζ εηπθήνςζδ ηδξ επζεοιίαξ πνμαάθθεηαζ ςξ 

                                                           
1588

 Μέζα απυ ιζα ζζημνζημ-ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο πνμζέββζζδ, μ Michele Cohen δζενεοκά ηδκ 

έκκμζα ημο ακδνζζιμφ (masculinity) ηαζ ηδξ ακδνζηήξ ηαοηυηδηαξ ςξ ζοκχκοιμ ημο ζππμηζζιμφ 

(chivalry) ηαζ ηδξ ζππμηζηήξ εοβέκεζαξ, ηαεχξ ηαζ ιενζηχκ αηυιδ ζοκμδχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

ζηενεμηοπζηά ζοκδέεδηακ ιε ημ ζππμηζηυ πκεφια ηαζ θεζημφνβδζακ ςξ ιέζα πεζναβχβδζδξ ηαζ 

δζαιυνθςζδξ πνμηφπςκ ηυζμ βζα ηα άημια ημο ζδίμο θφθμο υζμ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ, ςξ ζδακζηυ 

πνυηοπμ ζογφβμο. Ζ εοβέκεζα ηαζ μ ζππμηζζιυξ ακαθένεζ μ Cohen, απμηεθμφκ αλζαηέξ 

ζοκζζηαιέκεξ ηςκ ακδνζηχκ πνμζχπςκ πμο δζέεεηακ ζππμηζηυ αλίςια ηαζ ιένμξ ηδξ ακδνζηήξ 

ημοξ ηαοηυηδηαξ ςξ ακαπυζπαζηδ ζοκέπεζα ηδξ θεαεκηζάξ ηαζ ακδνείαξ πμο οπεδείηκοακ ζημκ 

πυθειμ. Σμ δέηαημ-υβδμμ αζχκα δ αλία ηδξ εοβέκεζαξ πνμζθαιαάκμκηακ ηαζ ςξ ιένμξ ηδξ 

πενζπμζδηζηήξ εοπανίζηδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ζοκχκοιμ ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ αθμζίςζδξ. Cohen, 

M., ――Manners‖ Make the Man: Politeness, Chivalry and the Construction of Masculinity, 1750-

1830‖, The Journal of British Studies, vol. 44 (2), 2012, ζζ. 312-329.            
1589

 Πακαβζςηυπμοθμξ, Ν., 2009, ζζ. 18-21. 
1590

 Ζ αβάπδ ηαζ δ αθμζίςζδ ηςκ ζππμηχκ ζημ Θευ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ, ακαθένεζ μ Cohen 

ζφιθςκα ιε ζζημνζηέξ πδβέξ, απμηεθμφζακ ζδζυηδηεξ ηυζμ ημο αννεκςπμφ ημοξ πνμθίθ υζμ ηαζ 

ζοκζζηάιεκεξ δοκάιεζξ βαθμφπδζδξ ημο πάεμοξ ηςκ βοκαζηχκ. Σμ πάεμξ αοηυ απμηεθμφζε ηδκ 

ηεκηνμιυθμ δφκαιδ, ημ ιέζμ χζδξ ηςκ ζςιάηςκ ημο ζππμηζημφ ηάβιαημξ κα επζδίδμκηαζ ιε 

οπεναάθθμκηα γήθμ ζηζξ ιάπεξ οπέν ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ ζδακζηχκ. Σμ πάεμξ αοηυ ελςναΐζηδηε 

ιε ημ δζαηαή πυεμ ηδξ κίηδξ πμο εκέπκεε ημοξ ζππυηεξ πμθειζζηέξ ηαζ δζαηδνμφζε άζαεζηδ ηδ 

θαηνεία ηςκ βοκαζηχκ ζημ πνυζςπυ ημοξ. Με άθθα θυβζα επνυηεζημ βζα έκα ιέζμ πεζναβχβδζδξ 

ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ, ιζα ρεοδαίζεδζδ πςνίξ ακηζηεζιεκζηή αάζδ, έκα ζδακζηυ 

πενζηφθζβια πμο ηαιμοθθάνζγε ηδκ αζιμδζρή θφζδ ημοξ. Απμβοικχκμκηαξ θμζπυκ, ημ «ζππμηζηυ 

πκεφια», ακαθένεζ μ Cohen απυ ηδκ μοημπζηή ηαζ νμιακηζηή ημο δζάζηαζδ, ημ πάεμξ αοηυ 

απμηεθμφζε έκα ιέζμ ιαγμπμίδζδξ ηαζ ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο ημο ζππμηζημφ υπθμο πνμξ 

ελοπδνέηδζδ ζοιθενυκηςκ είηε ηδξ εηηθδζίαξ είηε ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ ηδξ επμπήξ. Cohen, M., 

2012, υ.π., ζζ. 319-325.      
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εθπίδα πμο ακάβεζ ηδ κενάζδα ζε ζενμπμζδιέκδ βοκαίηα-ζφιαμθμ ηαζ υπζ ακηζηείιεκμ 

πυεμο. Πίζς απυ ημ νμιακηζηυ οπυααενμ ηδξ ελζδακίηεοζδξ  οπμαυζηεζ ιζα αθθδβμνία 

ιε πμθθαπθμφξ ζοιαμθζζιμφξ βζα ηδ θφζδ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ, ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα, 

ηδκ ηνίζδ αλζχκ ηαζ ηδκ αβκή ακαγήηδζδ ημο ένςηα. Πένα απυ ημ δφζημθμ δνυιμ ηδξ 

γςήξ, οπάνπεζ έκαξ ηυζιμξ πανεέκμξ, μ ηυζιμξ ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ εκζηίηηςκ, ηςκ 

μκείνςκ ηαζ ηςκ ιφεςκ, εηείκμξ πμο πάκεηαζ ιαγί ιε ηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ μδδβείηαζ 

ζηδ θήεδ ιε ηδκ απχθεζα ημο ακενςπζζιμφ. ημ ζοβηεηνζιέκμ παναιφεζ, δ ηέπκδ ηδξ 

πανςδίαξ απμηεθεί ηδ ααζζηή ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ δδιζμονβμί ημο παναιοεζμφ, 

ιε ζημπυ κα πνμζθένμοκ ιία πμθοπνζζιαηζηή ηαζ πμθοεπίπεδδ ενιδκεία ηςκ 

ακενχπζκςκ πναβιαηζημηήηςκ ιέζα απυ ηα δεδμιέκα ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ εζηυκαξ 

αηονχκμκηαξ ηδ ζηενεμηοπία. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ αθήβδζδ αθήκεζ πενζεχνζα 

δζείζδοζδξ ημο δζηημφ ημζκμφ, παζδζχκ ηαζ εκδθίηςκ ζοκ-ακαβκςζηχκ, πνμζθένμκηαξ 

δζαθμνεηζηά επίπεδα εοπανίζηδζδξ ηαζ ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ.  

Ζ πενζπθάκδζδ ημο ζππυηδ ηαζ μζ δμηζιαζίεξ ζηζξ μπμίεξ οπμαάθθεηαζ απμηεθεί έκα 

ιέζμ βκςνζιίαξ ιε ημκ εαοηυ ημο, ιζα πμνεία, θμζπυκ, αοημβκςζίαξ, ςνζιυηδηαξ ηαζ 

πνμεημζιαζίαξ βζα ηδ ζοκάκηδζδ ιε ηδκ αβαπδιέκδ βοκαίηα. Σεθζηά, μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ 

αββίγεζ ημ ακεηπθήνςημ ηαζ δζηαζχκεηαζ ιε ηδκ ακεφνεζδ ηδξ ηαθήξ ημο κενάζδαξ. ημ 

ζδιείμ αοηυ, μζ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαηνέπμκηαζ ηαεχξ δ κενάζδα ημο 

παναιοεζμφ απμηθίκεζ απυ ηα ζοκήεδ πνυηοπα αοηχκ ηςκ βοκαζηχκ βκςζηχκ απυ ηα 

θασηά παναιφεζα. Ζ ακαηνμπή ηδξ ζοιααηζηυηδηαξ ζοκίζηαηαζ αθεκυξ ζημ υκμια, 

‗κενασβεθάδα ‘ημ μπμίμ θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ημο παναηηήνα ηδξ αθθά ηαζ 

πζμοιμνζζηζηά, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ημ ζοιθονιυ δφμ αζφκδεηςκ ηαζ άζπεηςκ ιεηαλφ 

ημοξ θέλεςκ, ‗κενάζδα‘ ηαζ ‗αβεθάδα‘. Σμ θεηηζηυ πζμφιμν δδιζμονβεί ιζα ζεζνά απυ 

πανεηοιμθμβζηά παζπκίδζα ηαεμνίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ ηαηαζηεοή, ηδκ 

απμηάθορδ ηαζ ηδκ πνυζθδρδ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα. Ζ ακηζζοιααηζηυηδηα ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ κενάζδαξ δεκ εηθνάγεηαζ ιυκμ ζε επίπεδμ ηεζιεκζημφ κμήιαημξ αθθά ηαζ 

ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ.1591 Ζ μπηζηή ηνμπζηυηδηα οπενηονζμθεηηχκηαξ ημο ηεζιέκμο 

δζαπκέεηαζ απυ έκα «ζμονεαθζζηζηυ» ζοκδοαζιυ εηενυηθδηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

ακηίζημζπμο ακηζεεηζημφ πενζεπμιέκμο  ιε ηδ θεηηζηή αιθζζδιία πμο εκημπίγεηαζ ζημ 

ηεζιεκζηυ επίπεδμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ηδκ μπηζηή απυδμζδ ημο ακηζεεηζημφ 

γεφβμοξ κενάζδα vs αβεθάδα πμο ζοκεπάβεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ακαβκςζηζηή ηαζ 

πναβιαηζηή ειπεζνία ηςκ παζδζχκ ημ δίπμθμ, ιοεζηυ πνυζςπμ vs γχμ. Οζ ακηζεέζεζξ 

                                                           
1591

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (7.1.13). 2, ζ. 628. 



498 

 

αοηέξ εθυζμκ βίκμοκ ακηζθδπηέξ ελοπδνεημφκ ηαοηυπνμκα πμθθά κμήιαηα ζε 

δζαθμνεηζηά επίπεδα. Ζ κενασβεθάδα απεζημκίγεηαζ ιε νεαθζζηζηέξ θεπημιένεζεξ ηδξ 

ακαημιίαξ ιζαξ πναβιαηζηήξ αβεθάδαξ ηαζ ημ ιμκαδζηυ παναηηδνζζηζηυ πμο θεζημονβεί 

ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ ηαζ εα ιπμνμφζε κα ζοζπεηζζηεί ιε 

ηζξ κενάζδεξ, είκαζ ημ ημκζχδμοξ ζπήιαημξ ηαπέθμ πμο ηαηαθήβεζ ζε έκα θεοηυ 

«πέπθμ».1592  

Καευηζ μ ιφεμξ ημο «ζππμηζημφ ένςηα» ηαζ ηδξ ακαγήηδζδξ1593 δζαηνέπμοκ ηδκ 

αθήβδζδ, ηα ιοεζηά πνυζςπα μδδβμφκηαζ ζηδκ ελζδακίηεοζδ ηαζ ηδκ αθθδβμνία. Έηζζ, 

θμζπυκ, ζε αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ανζζηυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ιζα ζεζνά ιεηαθμνχκ πμο 

ζοκοθαίκμκηαζ ιε ημ «ζππμηζηυ πκεφια»1594 ηαζ υναια βζα έκα ηυζιμ ηαθφηενμ ηαζ 

εζνδκζηυ υπμο δ βοκαίηα-ακηζηείιεκμ ακαγήηδζδξ, εκ πνμηεζιέκς δ κενασβεθάδα, αββίγεζ 

ηδκ «ζενμπμζδιέκδ»1595 δζάζηαζδ ιζαξ «παναδεζζζαηήξ βοκαζηείαξ ιμνθήξ».1596 ηδκ 

πνυζθδρδ αοηήξ ηδξ δζάζηαζδξ ζοκδβμνμφκ ηα αββεθζηά θηενά πμο απεζημκίγμκηαζ ζηδκ 

πθάηδ ηδξ, ηαεχξ ηαζ δ ζοιαμθζηή θεζημονβία ηδξ αβεθάδαξ, δ μπμία ςξ μπηζηυ ζφιαμθμ 

οπμζηαζζμπμζεί ζοβηνζιέκεξ αλίεξ-ζδεμθμβίεξ ηαζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ ηαηακυδζή ημοξ 

                                                           
1592

 ηεθακίδδξ, Μ., Ζ Νενάζδα ηαζ ημ Πέπθμ, Αεήκα: ίβια, 1995. Σμ πέπθμ ή ηεθαθμιάκηδθμ 

δζαεέηεζ οπενθοζζηέξ δοκάιεζξ, μ άκδναξ πμο ημ ηαηέπεζ, δζεηδζηεί ηαζ ηδκ οπμηαβή ηδξ ηαηυπμο 

ημο. Σζξ πνχηεξ ηαηαβναθέξ ημο παναιοεζμφ αοημφ ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ βκςνίγμοιε απυ ημκ 

Πμθίηδξ, Ν., Παναδυζεζξ, Σ. Β΄, Ηζημνζηή Ένεοκα, Αεήκα: π. π., ζζ. 462-464.     
1593

 Ο Braudy ααζζγυιεκμξ ζημ ιοεζζημνδιαηζηυ ένβμ ημο Geoffrey Chaucer, Knight Tales, 

ακαθένεζ υηζ μ ιμκαπζηυξ/ιμκαπυξ ζππυηδξ πμο αημθμφεδζε ηδκ αζηδηζηή γςή ηδξ πενζπθάκδζδξ 

εηπμνεφμκηακ απυ ημκ υνημ πίζηδξ ζημ Θευ ηαζ ηδκ «εοβεκή αβάπδ» (courtliness and courtly 

love) ηαζ αβκή αθμζίςζδ ζηδκ Πανεέκμ Μανία. Braudy, L., υ.π., ζζ. 91-102.  Ζ «αβάπδ» αοηή 

ζοκζζηά έκα ζφκεεημ πμθζηζζιζηυ θαζκυιεκμ ακαθμνζηά: ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή δνάζδ ηςκ 

ζππμηχκ, ηα θμβμηεπκζηά ηζκήιαηα ηαζ ηζξ ιοεμπθαζίεξ ηςκ ζππμηχκ, ηδ πνζζηζακζηή Θεμθμβία, 

ηδκ ζδεμθμβία ηαζ ημ ελμοζζαζηζηυ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ Μεζαζςκζηήξ επμπήξ. Roger, B., The 

Origins and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of European Scholarship, Manchester: 

Manchester University Press, 1977, ζζ. 129-130.        
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 Ζ αβάπδ, δ αθμζίςζδ, ημ πάεμξ ηαζ δ ακδνεία απμηεθμφκ ιενζηά απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο 

εκζςιαηχεδηακ ηαζ ζοκδέεδηακ ακά ημοξ αζχκεξ ιε ημ «ζππμηζηυ πκεφια». Οζ βοκαίηεξ πμο 

εεςνμφκηακ αδφκαια ηαζ κηεθζηάηα υκηα ηαζ έπνδγακ πνμζηαζίαξ ηδκ μπμία ακζδζμηεθχξ 

πνμζέθενακ μζ ‗πναβιαηζημί‘ ζππυηεξ ηδξ επμπήξ ζοκζζηά ημ είδμξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηα δφμ θφθα 

απυ ηδκ μπμία ακαδφεδηε δ «ζππμηζηή ζοιπενζθμνά» ηαζ ζηδκ μπμία θακεάκμοκ οπμδυνζεξ 

απυρεζξ ηαζ ελεθζηηζηέξ μνίγμοζεξ ημο ζδακζημφ ακδνζζιμφ, ιζα άπμρδ δ μπμία ηείκεζ κα 

επζαζχκεζ έςξ ηαζ ηζξ ιένεξ ιαξ. Χζηυζμ, μ ζππμηζζιυξ ηαζ ζδζαίηενα μζ ανεηέξ ηαζ μζ αλίεξ πμο 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε αοηυ, μπςζδήπμηε δεκ είκαζ ανκδηζηυξ. Σμ πνυαθδια ζοκίζηαηαζ ζηδκ μοημπζηή 

ελζδακίηεοζδ ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ ημο άκδνα πμο ηαθθζενβεί μοημπζηέξ ηαζ ακαπνμκζζηζηέξ 

πνμζδμηίεξ ζηζξ βοκαίηεξ βζα ημ ζδακζηυ πνυηοπμ άκδνα ηαζ αννεκςπυηδηαξ, πςνίξ ηαιία 

ακηζηεζιεκζηή αάζδ. Cohen, M., 2012, υ.π., ζζ. 325-329.      
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 Ακαβκςζημπμφθμο, Γ., «Ζ Λεζημονβία ηδξ Ηενμπμζδιέκδξ Γοκαίηαξ ζημ Τπεννεαθζζηζηυ 
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παναιφεζα. οβηεηνζιέκα ακαθένεζ υηζ, «Αηυιδ ηαζ δ Πανεέκμξ ημο πνζζηζακζζιμφ 

ακηζιεηςπίγεηαζ πμθφ ζοπκά ζηζξ θασηέξ πίζηεζξ υπςξ μζ κενάζδεξ». Εακ, Ε., Ζ Γφκαιδ ηςκ 

Παναιοεζχκ, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 1996, ζζ.56, 58.    
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ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζοιααηζηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ζημ μπμίμ ακήημοκ μζ 

ακαβκχζηεξ. Ζ οανζδζηή θφζδ ηδξ κενασβεθάδαξ, ιε ηα «ιζηνά θηενά» ηαζ ημ αανφ ζχια 

πμο ηδκ ηναηά ζηδ βδ -«ημ ιεβάθμ αάνμξ ηδξ δεκ ηδξ επέηνεπε κα πεηάλεζ ηαζ πμθφ 

ιαηνζά»-1597 δζαιμνθχκμοκ έκα δίπμθμ πμο παναπαίεζ ακάιεζα ζημ ορδθυ ηαζ ημ 

άπζαζημ ηαζ ημ απυθοηα νεαθζζηζηυ.  

φιθςκα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία δ αβεθάδα απμηεθεί πδβή γςήξ ηαζ 

ςθεθζιυηδηαξ βζα ημκ άκενςπμ, ηυζμ βζα ημ βάθα ηδξ υζμ ηαζ βζα ηδκ ενβαηζηυηδηά ηδξ, 

δζυηζ ζηζξ αβνμηζηέξ ημζκςκίεξ απμηεθμφζε ημ ιμκαδζηυ ιέζμ ηαθθζένβεζαξ ηδξ βδξ ηαζ βζ‘ 

αοηυ επνυηεζημ βζα αλζμζέααζημ έιαζμ μκ. Γεδμιέκμο υηζ ημ πανυκ αθήβδια 

πναβιαηχκεηαζ ιε ηα γήηδιαηα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ 

ηνίκμοιε υηζ δ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο γχμο δεκ είκαζ ηοπαία. Ονιχιεκμζ απυ ηδκ 

πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ δ «αβεθάδα» ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ οπέναανδ ηαζ παπφζανηδ 

βοκαίηα ηαζ απμηεθεί έηθναζδ πενζθνυκδζδξ, ηαπείκςζδξ, πθεοαζιμφ ηαζ ελεοηεθζζιμφ. 

Δπίζδξ, είκαζ ζελζζηζημφ πενζεπμιέκμο ζπυθζμ δζυηζ οπμβναιιίγεζ ηδκ ηαφηζζδ ηδξ 

βοκαίηαξ ιε ηδκ εζηυκα ημο οπμηεθμφξ, ηαηά ηδκ παηνζανπζηή ζδεμθμβία, εηηνεθυιεκμο 

γχμο. φιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ αθήβδζδξ δ ‗κενασβεθάδα‘ οπμζηαζζμπμζεί 

ημ δζαθμνεηζηυ «Άθθμ» ηδξ ημζκυηδηαξ, πμο δ ίδζα ακήηεζ, «Ζ θηενςηή αβεθάδα ημο 

ελήβδζε πςξ μζ λαδένθεξ ηδξ, μζ κενάζδεξ απμβμδηεφηδηακ πμο δεκ ηζξ έραπκε ηακείξ ηζ 

έθοβακ βζ‟ άθθα δάζδ. Δηείκδ, ακ ηαζ εα ημ‟ εεθε δεκ ιπυνεζε κα ηζξ αημθμοεήζεζ. Γεκ ηδκ 

αμδεμφζακ ηα θηενά ηδξ, αθέπεζξ. Έηζζ, είπε απμθαζίζεζ κα ηάκεζ πνχηα ιζα βενή δίαζηα 

ηαζ ιεηά κα πάεζ κα ηζξ ανεζ».1598 Σμ ηςιζηυ ημο παναηηήνα ηδξ ζοκίζηαηαζ ζημ 

ζοζπεηζζιυ ηδξ δίαζηαξ, ιζαξ ακενχπζκδξ επζκυδζδξ, ιε έκα γχμ, αθθά ηονίςξ δ 

αδοκαιία ηδξ κα πεζεανπήζεζ ζε θζβυηενδ ηνμθή ακααάθθμκηάξ ηδκ ζοκεπχξ. ημ πανυκ 

ζδιείμ πανςδείηαζ ημ γήηδια ηδξ παποζανηίαξ ιε έκα ελαζνεηζηά εφζπδιμ ηνυπμ, 

ηαηάθθδθα δμζιέκμ πνμηεζιέκμο κα βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ηα ιζηνά παζδζά, πςνίξ κα 

πθδβχκεζ ηαζ πςνίξ κα δζαζπάηαζ δ ζοκέπεζα ημο ιφεμο. Σμ πζμφιμν θεζημονβεί 

ακηζζηαειζζηζηά ηαζ ηαηαπνατκηζηά ηςκ ροπζηχκ εκηάζεςκ (ζφιθςκα ιε ημ είδμξ ημο 

πναβιαηζημφ ακαβκχζηδ πμο πζεακυκ κα ηαοηζζηεί ιε ηδ ιεζμκεηηζηή εέζδ ηδξ 

αβεθάδαξ), αθθά ζαηζνίγμκηαξ ημ εέια αάνμοξ ηαζ ηδξ δίαζηαξ, κα μδδβδεμφκ ζηδκ 

οπένααζδ  εκδεπμιέκςξ ηαζ ηδκ απμιοεμπμίδζδ ημο ζηενευηοπμο αοημφ. «Ο ζππμπυηδξ, 

ημθαηεοιέκμξ, ζοιθχκδζε πςξ ηαθυ είκαζ κα πνμζέπεζ ηακείξ ηδ ζζθμοέηα ημο, ζδίςξ ακ 
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θμνάεζ εθανιμζηή πακμπθία».1599 Σμ πζμφιμν, θμζπυκ, ζοκζζηά έκα εοβεκζηά 

ηαιμοθθανζζιέκμ δζδαηηζζιυ, πμο έιιεζα απμζημπεί κα πνμαθδιαηίζεζ ηαζ κα δζεβείνεζ 

ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ πςνίξ κα ελςναΐγεζ αθθά ηονίςξ πςνίξ κα απμβμδηεφεζ. Ακηζεέηςξ, 

αθοπκίγεζ ηαζ δζακμίβεζ κέμοξ μνίγμκηεξ βζα ιζα πζμ απεθεοεενςιέκδ φπανλδ, 

απαθθαβιέκδ απυ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δεζζζδαζιμκίεξ βζα ημκ «Άθθμ», ημκ δζαθμνεηζηυ. 

ημκ οπεννεαθζζηζηυ ηυπμ ημο «Άθθμο», δ κενασβεθάδα ακηζπνμζςπεφεζ ιία 

ηαηάζηαζδ εδθοηυηδηαξ ςξ αλία, ημκ παναπθδνςιαηζηυ «Άθθμ» πμο λεθεφβεζ απυ ημ 

ημζκυηοπμ ηαζ αββίγεζ ημκ απυθοημ «Άθθμ». Δλαζηίαξ ηδξ ακαηνεπηζηήξ ή ακηζζοιααηζηήξ 

πνυζθδρδξ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ημο ζςιαηζημφ ηάθθμοξ, ηαηά ηα ζοκήεδ πνυηοπα, ημ 

ιμκηέθμ εδθοηυηδηαξ πμο εηπνμζςπεί δ κενασβεθάδα πνμηείκεζ εκαθθαηηζηέξ υρεζξ ηαζ 

κέμοξ μνίγμκηεξ ηνζηζημφ πνμαθδιαηζζιμφ ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ 

πναβιαηζηή γςή. Ζ ενςηζηή-θζθζηή ζοκάκηδζδ βίκεηαζ έκα ιέζμ  εηενμπνμζδζμνζζιμφ 

πμο μζιχκεηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ1600 ηαζ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ημο 

εηάζημηε ήνςα, ιέζα απυ ηδ δζάζηαζδ ηδξ «δζοπμηεζιεκζηυηδηαξ».1601 Αοηή δ εηενυηδηα 

πμο δζαηδνφζζεηαζ ςξ εθπίδα δζαεθάηαζ ιέζα απυ ηδκ μοημπία ημο ιφεμο ηαζ απυ ημ 

πανάθμβμ ηδξ ηέπκδξ ημο πζμφιμν. Θα ιπμνμφζαιε κα πνμζεέζμοιε υηζ δ ‗κενασβεθάδα‘ 

οπμζηαζζμπμζεί ηδ «βοκαίηα-παζδί»,1602 δ μπμία δζακφεζ ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ ενςηζηήξ 

ςνίιακζδξ, αθεκυξ δζυηζ απεζημκίγεηαζ πςνίξ ―ζηήεμξ‖ αθεηένμο δζυηζ ημ θεηηζηυ 

ηείιεκμ παναηηδνίγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δνχςκ ςξ «θζθζηή»,1603 αθήκμκηαξ, ςζηυζμ, 

ηυζμ ημ είδμξ ηδξ εδθοηυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα υζμ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ζπέζδξ αοηήξ, ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ. Ζ εζημκμβνάθδζδ 

ηδξ ζηδκήξ, υπμο μζ δφμ ήνςεξ έπμοκ θακενά ένεεζ πμθφ ημκηά, αθμφ ηα πνυζςπά ημοξ 

αημοιπάκε ημ έκα ζημ άθθμ, επζδέπεηαζ δζηηήξ ενιδκείαξ: αθεκυξ ηδξ θζθζηήξ ηαηά ηδκ 

μπμία εηθαιαάκεηαζ ςξ ζφζθζλδ ζπέζεςκ αθεηένμο ηδξ ενςηζηήξ, υπμο ημ 

απεζημκζγυιεκμ ‗απθανυδζ‘ θεζημονβεί ςξ ιεηςκοιζηυ οπμηαηάζηαημ ημο ιήθμο ηδξ Δφαξ 

ηαηά ημ πνμπαημνζηυ αιάνηδια. Μαξ δίκεηαζ, θμζπυκ, δ δοκαηυηδηα ηαζ πίζς απυ ημ 

παναπέηαζια ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοιαμθζζιμφ κα θάαμοιε οπυρδ ηαζ ηδκ πανάιεηνμ 
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ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ ζοκέπεζα υπμο ηα δφμ πνυζςπα 

εβηαηαθείπμοκ ηζξ παναδείζζεξ ζοκεήηεξ ημο θζααδζμφ βζα ημ δάζμξ ηςκ πενίενβςκ 

υκηςκ, εκζζπφεζ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ δεφηενδξ ζδεμθμβζηήξ ζοκζζηαιέκδξ πμο ακαθέναιε, 

ιε ηα ηεκηνζηά πνυζςπα κα ιεημοζζχκμκηαζ ζε έηπηςημοξ πνςηυπθαζημοξ ή ζε 

πεθςηζζιέκα απυ ημ Άβζμ Πκεφια πνυζςπα, ακάθμβα ηςκ ιαεδηχκ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ. 

πμο δ ιεηάδμζδ ηδξ αβάπδξ ημο πνζζηζακζζιμφ παναθθδθίγεηαζ ιε ηδκ εθπίδα ηδξ 

εοηοπίαξ ηαζ ηδξ πανδβμνζάξ ζημ πανυκ ακάβκςζια. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ακαθμνά 

ημο ηεζιέκμο ζηα πενίενβα υκηα ημο δάζμοξ απμηαθχκηαξ ημοξ ςξ «άπζζημοξ 

Θςιάδεξ».1604  

Έκα αηυιδ ιοεζηυ οπυααενμ, ζημ μπμίμ εδνάγεηαζ δ ακαγήηδζδ ημο «Άθθμο» ζημ 

οπεννεαθζζηζηυ πεδίμ, είκαζ ημ πθαηςκζηυ ακδνυβοκμ.1605 Καηά ηδκ Πθαηςκζηή θζθμζμθία 

ηα ακδνυβοκα «υκηα ήηακ ενιαθνυδζηα ηαζ ζηνμββοθά», δ δζάζπαζή ημοξ ζε δφμ 

ημιιάηζα ζοκζζηά ηδκ αέκαδ ηαζ αιθυηενδ ακαγήηδζδ ημο «έηενμο ήιζζο». Ο ιφεμξ 

αοηυξ θαίκεηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζεθίδαξ, υπμο ηα 

αζςνμφιεκα ζχιαηα ακαπανίζηακηαζ ζε απυθοηδ ηαφηζζδ ηαζ έκςζδ. Ζ εανναθέα 

αοεοπένααζδ ημο ζππμπυηδ ηαζ δ ιεηάααζδ ζε ακχηενα επίπεδα πκεοιαηζηυηδηαξ, υπμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ επζεοιία επζζηνμθήξ ζημκ αθθυηνζμ ηυζιμ ημο δάζμοξ ιε ζημπυ 

ηδ ιεηάδμζδ ηδξ βκχζδξ αοηήξ ζοβηθίκεζ ζδεμθμβζηά ιε ηδκ παζδαβςβζηή παναηαηαεήηδ 

ηδξ «Αθθδβμνίαξ ημο πδθαίμο».1606 Ζ ιεηαηυπζζδ ζημ δάζμξ υπμο ηαημζημφκ ηα 

αθθυημηα υκηα ζοκζζηά ηδκ ηαεμδζηή πμνεία ημο Πθάηςκα ζημ πήθαζμ ηαζ ηδκ 

πνμζπάεεζα ιφδζδξ ηςκ δεζιςηχκ ζημκ ηυζιμ ημο Αβαεμφ ηαζ ηςκ Ηδεχκ.    

Σμ ηεθεοηαίμ πςνίμ ημο ηεζιέκμο, ιε ηδκ άιεζδ ακαθμνά ζημ πχνμ ηδξ πμίδζδξ, 

αθεκυξ θεζημονβεί αοημακαθμνζηά αθεηένμο οπμβναιιίγεζ ακ υπζ οπμδεζηκφεζ ηα 

οπεννεαθζζηζηά θμβμηεπκζηά ηείιεκα ςξ ηυπμ ακαγήηδζδξ ηδξ εηενυηδηαξ ημο «Άθθμο», 

μηζδήπμηε ηαζ ακ ζδιαίκεζ αοηυ ζε οπμηεζιεκζηυ επίπεδμ βζα ημκ εηάζημηε πναβιαηζηυ 

ακαβκχζηδ. «Κάεε ζππμπυηδξ ηαζ δ κενάσβεθάδα ημο», απμηεθεί πζμοιμνζζηζηή 

παναθεμνά ηδξ πανμζιζχδμοξ έηθναζδξ «Κάεε ζππυηδξ ηαζ δ κενάζδα ημο». Ζ 

ζδεμθμβζηή εέζδ πμο θακεάκεζ ηδξ πνυηαζδξ αοηήξ ζοκζζηά ηδ ζοκεπή ακαγήηδζδ ημο 

ακενχπμο ιέζα απυ ηδκ μπμία αθμοβηνάγεηαζ ηαζ ακαηαθφπηεζ ημκ εαοηυ ημο ηαθφηενα, 

ηαεχξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πίζηδξ ηαζ αθμζίςζδξ ζε ακχηενεξ αλίεξ ηαζ ζδακζηά, είηε 
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αοηά απδπμφκ ζηδ ενδζηεία ημο πνζζηζακζζιμφ είηε ζημκ ηυζιμ ηδξ θζθμζμθίαξ είηε ηαζ 

ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ πμίδζδξ. φιθςκα ιε υζα πνμδβήεδηακ ηδξ ακάθοζδξ 

επαθίεηαζ ζηδκ οπμηεζιεκζηή ζφθθδρδ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ πχξ εα εηθάαεζ ηαζ εα 

μζηεζμπμζδεεί ημκ ζδζαίηενμ αοηυ ηνυπμ ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ. Άθθςζηε αοηή αηνζαχξ 

είκαζ δ «φρζζηδ ηέπκδ ηαζ δ ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ», δ δοκαηυηδηα πμθοεπίπεδδξ 

επελενβαζίαξ κμδιάηςκ, ηα μπμία μδδβμφκ ημκ ακαβκχζηδ ζηδ ζφθθδρδ κέςκ ηαζ 

ιεηελεθζβιέκςκ ζδεχκ, πνμζθένμκηαξ δζαθμνεηζηά επίπεδα ζδεμθμβζηχκ πενζπθμηχκ 

ακάθμβα ιε ημ βκςζηζηυ ηαζ δθζηζαηυ επίπεδυ ημο.1607  

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ ελεηάζαιε ηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ ζε δεηαπέκηε πζμοιμνζζηζηά 

εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα. Ακαθφζαιε ελίζμο ημ νυθμ ηαζ ημο άκδνα ηαζ ηδξ 

βοκαίηαξ ηαζ πχξ αοημί ειθακίγμκηαζ ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ημκ εαοηυ ημοξ υζμ ηαζ ζηδ 

δζαπνμζςπζηή ημοξ ζπέζδ ιε ηνίημοξ. Οζ ηφπμζ βοκαζηχκ πμο πνμέηορακ είκαζ ηδξ 

ακφπακηνδξ βοκαίηαξ, ηδξ ιδηέναξ, ηδξ ζογφβμο, ηδξ πεεενάξ, ηδξ ηυνδξ ηαζ ηδξ βζαβζάξ. 

Ακηίζημζπα, μζ ακδνζημί ηφπμζ είκαζ ημο ενβέκδ, ημο παηένα, ημο ζογφβμο, ημο βζμφ, ημο 

παππμφ. ε ζπέζδ ιε ηδκ μκημθμβζηή ημοξ οπυζηαζδ είκαζ άκενςπμζ, έιαζα υκηα (γχα) 

ηαζ άροπα ακηζηείιεκα. ε ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκζηή ημοξ εέζδ δζαηνίκμκηαζ ζε αοηήκ ηδξ 

άνπμοζαξ ηάλδξ, ααζζθζάδεξ, ααζίθζζζεξ, πνζβηίπζζζεξ, ηαεχξ ηαζ ζε άημια ηδξ ιεζαίαξ 

ηαζ θασηήξ ηάλδξ. ηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ παναηηήνεξ είκαζ επίπεδμζ ηαζ δοκαιζημί ηαζ 

βζ‘ αοηυ ειθακίγμοκ εθάπζζηεξ ιεηααμθέξ ζημ παναηηήνα ηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά. 

Δζδμθμβζηά, πνυηεζηαζ βζα εζημκμβναθδιέκα αζαθία, ζε πεγυ αθθά ηαζ έιιεηνμ πμζδηζηυ 

θυβμ ιε ειθακή ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ παζδμηεκηνζηήξ αθήβδζδξ. Σα αζαθία αοηά 

δζαηνίκμκηαζ βζα ημ πζμφιμν ηαζ βζα ηζξ κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ πμο ειθακίγμοκ ζημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ, ιε επζηναηέζηενεξ αοηέξ, ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, ηδξ πανςδίαξ, ηδξ 

ιεηαιοεμπθαζίαξ, ηδξ αοημακαθμνζηυηδηαξ, ημο ιαβζημφ νεαθζζιμφ, ηδξ παζβκζχδμοξ 

δζάεεζδξ ηαζ ηδξ ιείλδξ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ηαζ ηςδίηςκ. ε ζπέζδ ιε ηα εέιαηα πμο 

πναβιαηεφμκηαζ ημ γήηδια ημο θφθμο ζοκοθαίκεηαζ ιε αοηυ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ηδξ 

μζημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ, ηδξ εκδμ-μζημβεκεζαηήξ αίαξ, ημο ηφηθμο ηδξ γςήξ, ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ ηνίζδξ αλζχκ. Πανάθθδθα είβμκηαζ ακενχπζκα εθαηηχιαηα υπςξ 
                                                           
1607

 Beckett, S., ―Parodic Play with Paintings in Picture Books‖, Children‟s Literature, 29, 2001, 

ζζ. 175-176. 
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αοηυ ηδξ θαζιανβίαξ, ηδξ ακαπμθαζζζηζηυηδηαξ, ηδξ παιδθήξ αοημπεπμίεδζδξ, ηδξ 

άημπδξ θζθανέζηεζαξ, ημο ρεφδμοξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ πεζεανπίαξ. Σα παναπάκς γδηήιαηα 

πνμζεββίγμκηαζ ιε ακαηνεπηζηή δζάεεζδ ιε υπδια ημ πζμφιμν ηαζ ζημπυ έπμοκ κα 

πνμαθδιαηίζμοκ δδιζμονβζηά, πςνίξ κα ζηενμφκ ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδκ παζδζηή δθζηία, 

ηάζδ αζζζμδμλίαξ.  

Ακαθοηζηυηενα, βζα ηζξ βοκαζηείεξ ακαπαναζηάζεζξ, ζδιεζχκεηαζ ιία πνμζπάεεζα κα 

απαθθαβμφκ απυ ζηενευηοπα ηαζ πανςπδιέκεξ απυρεζξ βζα ημ θφθμ ημοξ. Σα ζδακζηά 

πνυηοπα εδθοηυηδηαξ επακελεηάγμκηαζ ηαζ ιέζς ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ πανςδίαξ, μ ακαβκχζηδξ εκεαννφκεηαζ κα ζηαεεί ζε ακαπνμκζζηζηέξ απυρεζξ βζα ημκ 

ημζκςκζηυ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ, ιε ζημπυ κα ηζξ οπεναεί [Σνζαζγάξ, Δ., Ζ Πνζβηίπζζζα 

Γοζημθμφθα, (1996)]. Θίβεηαζ ημ γήηδια ηδξ ελςηενζηήξ μιμνθζάξ ηαζ ιε μδδβυ ημ 

πζμφιμν, ημ ιζηνυ παζδί ηαθείηαζ κα πνμαθδιαηζζηεί ακαθμνζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ πμο ημο 

έπμοκ επζαθδεεί κα ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ςναζυηδηα [Σνζαζγάξ, Δ., Ζ Καζημφθα, δ Κμηέηα, 

δ Κμημφθα, (2007), Πακαβζςηυπμοθμξ, Ν., Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα, (2009)]. 

Γοκαίηεξ εφιαηα ηδξ άημπδξ θζθανέζηεζαξ [Μακημοαάθμο, ., Μζα Μζζυηνεθδ Σζαβζένα, 

(2006)] ηαζ οπμηαβιέκεξ ζηα αλεζμοάν [[Μακημοαάθμο, ., Μία Μφβα ιε Σαημφκζα, 

(2004)], δζαηςιςδμφκηαζ ηαζ ζαηζνίγμκηαζ. Δπίζδξ, επακελεηάγεηαζ ημ γήηδια ημο 

ζδακζημφ βάιμο, ακαηνέπμκηαξ ημ ημζκςκζηυ ζηενευηοπμ πμο εέθεζ ηδ βοκαίηα κα 

ηαηαλζχκεηαζ ημζκςκζηά ιυκμ ιέζα απυ αοηυκ, ςεχκηαξ ζηδκ ημζκςκζηή 

πενζεςνζμπμίδζδ άημια πμο δεκ ηαηαθένκμοκ κα εκςεμφκ ιε ηα δεζιά ηδξ αζχκζαξ 

ζοιαίςζδξ [Βαναανμφζδ, Λ., Μζα ανάπκδ ιυκδ ράπκεζ…(2002)]. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

ημζκςκζηυ ζηενευηοπμ πμο οπμβναιιίγεζ ναηζζζηζηά ιυκμ ημ θφθμ ηδξ βοκαίηαξ, δζυηζ 

βζα ημκ ενβέκδ άκδνα δε θαίκεηαζ κα ζζπφεζ ημ ίδζμ. Σμ ζηενευηοπμ ηδξ ακφπακηνδξ 

βοκαίηαξ, ιεηαθνάγεηαζ οπυ ημκ ιεζςηζηυ υνμ ηδξ ‗βενμκημηυνδξ‘, εκχ βζα ημκ 

ακφπακηνμ άκδνα, ζημο ιμζναίμο ‗βυδ‘ (Νμφθδξ μ Πεηεζκμφθδξ). Σμ γήηδια ηδξ 

ημζκςκζηήξ αοηήξ δζάηνζζδξ, είβεηαζ ζηα αζαθία ηδξ ακάθοζήξ ιαξ, ιε ζημπυ ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ακαηνμπή ημοξ, ζοιπαναζφνμκηαξ ηαζ αοηυ ημο ζδακζημφ 

πνυηοπμο ζογφβμο (Ο Γαθάγζμξ Γφπαξ), ζοκηνυθμο ή ζοκμδμζπυνμο ηδξ γςήξ (Ο 

Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα). Άθθςζηε υθεξ μζ «ακδνυβοκεξ» ζπέζεζξ πμο ακαθφμκηαζ 

δεκ ηαηαθήβμοκ πάκημηε ζε επίπεδμ αθήβδζδξ ζε βάιμ, μνζζιέκεξ θμνέξ οπμκμείηαζ, εκχ 

άθθεξ θμνέξ επαθίεηαζ ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ηςκ ακαβκςζηχκ κα εζηάζμοκ ηδκ 

ηαηάθδλδ ημο γεφβμοξ. Γζαβνάθεηαζ οπαζκζηηζηά δ εθεφεενδ ζοιαίςζδ ηάπμζςκ 

ακενχπςκ, πςνίξ ςζηυζμ μ βάιμξ κα απμηεθεί ηδκ ακαβηαία ζοκεήηδ. ηα παναιφεζα 

πμο ακαθφζαιε βκςνίζαιε βοκαίηεξ δοκαιζηέξ, (Κανθυηα, πνζβηίπζζζα Μανία) πμο 
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ακαθαιαάκμοκ ηδκ ηφπδ ζηα πένζα ημοξ, πεζναθεηδιέκεξ ηαζ ακελάνηδηεξ, εκίμηε 

ελμοζζαζηζηέξ (Πνζβηίπζζζα ίθμοκαξ). Σμ αλζμγήθεοημ πνυηοπμ ηςκ αηυιςκ ηδξ 

άνπμοζαξ ηάλδξ (Ζ Πνζβηίπζζζα Γοζημθμφθα), δζαηςιςδείηαζ ηαζ ακαηνέπεηαζ. Σμ 

ζηενευηοπμ ηδξ ηαηήξ πεεενάξ, ηδξ γδθυθεμκδξ βνζάξ βοκαίηαξ, ηδξ ιάβζζζαξ παφεζ κα 

ζζπφεζ [Κάκηγμθα-αιπαηάημο, Β., Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα,(2009)]. Απυ 

ημ ζφκμθμ ηςκ αζαθίςκ ηδξ ακάθοζδξ βίκεηαζ θακενή δ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ 

ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ, ςζηυζμ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ μνζζιέκεξ παθζκςδίεξ 

ακάιεζα ζηδκ πανεθεμφζα ιμνθή ηαζ ζηδκ πζμ ζφβπνμκδ. ημ αζαθίμ, Καζ μζ Μπαιπάδεξ 

λένμοκ Παναιφεζα, εκημπίζαιε ηδκ ηαηαπμκδιέκδ ιδηένα, δ μπμία ιεηαλφ ηςκ 

παναδμζζαηχκ νυθςκ ηδξ κμζημηονάξ ηαζ ηδξ ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ επζαανφκεηαζ ηαζ 

αοηυκ ηδξ ενβαγυιεκδξ βοκαίηαξ. ημ ιζηνμαθήβδια αοηυ επζδζχηεηαζ μ 

πνμαθδιαηζζιυξ, ιε ζημπυ ιέζς ημο πζμφιμν κα επζηεοπεεί δ ζζυηδηα ηαζ μ ζζυηζιμξ 

ηαηαιενζζιυξ εοεοκχκ ιεηαλφ ζογφβςκ. Τπάνπεζ αέααζα ηαζ ιζα άθθδ άπμρδ, πμο εέθεζ 

ηδ ιδηένα ζημκ παναδμζζαηυ νυθμ ηδξ ηαθήξ ηαζ ζημνβζηήξ ιάκαξ, δζαθοθάζζμκηαξ ηδκ 

αλία ημο πνυηοπμο αοημφ νυθμο. Σμ ζοκακηήζαιε κα ζοιααίκεζ ζημ παναιφεζ ηδξ 

Οθίαζα, υπμο δ ιδηένα ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ εοζζάγεζ ηδ δζηή ηδξ αοημκμιία βζα πάνδ 

ηςκ παζδζχκ ηδξ. ημ αζαθίμ αοηυ, μ παηέναξ είκαζ απχκ ιε ηδ ιδηένα κα ακαθαιαάκεζ 

ηδκ απμηθεζζηζηή θνμκηίδα ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. 

Χζηυζμ, ζηα κεμηενζηά αζαθία ηδξ ελέηαζδξ, ειθακίγεηαζ ηαζ ιζα ζεζνά 

«θειζκζζηζηχκ» ιπαιπάδςκ, ζε εκαθθαηηζημφξ νυθμοξ βζα ημ θφθμ ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα 

ημ πνυηοπμ ημο ζφβπνμκμο ηαζ ακηζζοιααηζημφ παηένα, ακαθμνζηά ιε ηα πνυηοπα ημο 

δβειμκζημφ ακδνζζιμφ. Οζ ιπαιπάδεξ ειθακίγμκηαζ ςξ ζοιιέημπμζ βμκείξ ζηδκ 

μζημβεκεζαηή ηαεδιενζκυηδηα ηαζ ζηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ημοξ (Καζ μζ Μπαιπάδεξ 

λένμοκ Παναιφεζα). Πνμαάθθμοκ ημ πνυηοπμ ηδξ εκςιέκδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ζηακήξ κα 

μνβακχκεηαζ ηαηάθθδθα, πνμξ υθεθμξ υθςκ ηςκ ιεθχκ πμο ηδκ απμηεθμφκ, ιέζα απυ ηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Τζμεεημφκ νυθμοξ πμο δζαθεφβμοκ απυ ηζξ ζηεκά 

πνμδζαβεβναιιέκεξ βζα ημ θφθμ ημοξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζημνβζημί ηαζ 

πνμζζημί [Saux, Al., ακ ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά, (2001)], ζοιαάθθμκηαξ, έηζζ, 

ηαεμνζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εκήθζηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. 

διεζχκεηαζ ιζα θακενή ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ ακαθμνζηά ιε ημ ζφβπνμκμ νυθμ ημο 

άκδνα ηαζ ηδκ ακδνζηή ηαοηυηδηα. Καηαβνάθεηαζ ιία ζαθήξ πνυεεζδ ακαηνμπήξ ηδξ 

δβειμκζηήξ παηνζανπίαξ (Ο παηέναξ ηδξ «Γοζημθμφθαξ», μ «Γνάημξ» απυ ημ παναιφεζ 

ημο Pennart, μ παηέναξ ηδξ «Κανθυηαξ» ηαζ ημο «Φναβηίζημο») ηαζ ημο βμκεσημφ 

ανπδβζημφ πνμηφπμο πμο δζεηδζηεί ημ αθάεδημ (Ο Μπαιπάξ δεκ εέθεζ). Σίεεηαζ πνμξ 
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ελέηαζδ ηαζ επακαπνμζδζμνζζιυ ημ γήηδια ηδξ ακδνζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

αννεκςπυηδηαξ (μ ζππυηδξ Ημφθζμξ) ηαζ βίκεηαζ θυβμξ πενί πμθθχκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ 

ακδνζηχκ ηαοημηήηςκ (ιεηαλφ αοηχκ, μ εοαίζεδημξ ηαζ εδθοπνεπήξ πνίβηζπαξ 

Φναβηίζημξ). Οζ ζπέζεζξ ιεηαλφ βμκζχκ ηαζ παζδζχκ, εκ πνμηεζιέκς παηένα-βζμο, 

επακελεηάγμκηαζ ηαζ αιθζζαδημφκηαζ, πανςδχκηαξ ημ ελμοζζαζηζηυ ηαζ αοηανπζηυ 

βμκεσηυ πνυηοπμ, ακηζπνμηείκμκηαξ εκαθθαηηζηά ιμκηέθα πενζζζυηενμ ζοιααηά ιε ηδκ 

ζζπφμοζα εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ παζδαβςβζηή ακηίθδρδ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ πμο 

δζακφμοιε. ημ ιζηνμαθήβδια, Ο Μπαιπάξ δεκ Θέθεζ, μ ζοββναθέαξ ημθιά ηαζ 

απμηαθφπηεζ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο ιαβζημφ νεαθζζιμφ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ιμνθέξ 

πμο δ ίδζα δ πναβιαηζηυηδηα ακαδεζηκφεζ. Σμθιά κα ιζθήζεζ ηαζ κα ακαιμπθεφζεζ 

εοαίζεδηα ημζκςκζηά γδηήιαηα πμο ζοπκά πνμηαθμφκ αιδπακία, υπςξ δ πεζνμδζηία. 

Χζηυζμ, εέηεζ οπυ θμβμηεπκζηή δζαπναβιάηεοζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ μζημβεκεζαηυ πνυηοπμ 

ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ηα παζδζά, πζεακυκ, δζαεέημοκ πενζζζυηενδ αοημκμιία έκακηζ ημο 

ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο ηςκ βμκζχκ. Ο βζμξ ημο παναιοεζμφ αοημφ, υπςξ ηαζ μ παηέναξ, 

απμηθίκμοκ απυ ηα ζοκήεδ πνυηοπα πμο ζοκακηά ηακείξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ 

βζ‘ αοηυ ανίζημκηαζ πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.  

Σα βμκεσηά πνυηοπα πμο πνμαάθθμκηαζ ζηα παζδζηά αζαθία ηδξ ακάθοζδξ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ εζημζαεηίαξ, έπμοκ απμιαηνοκεεί ζδιακηζηά απυ ηα παναδμζζαηά ηαζ 

ειθακίγμοκ ιία πμζηζθία νυθςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ηυζμ ηςκ βμκζχκ υζμ ηαζ ηςκ ίδζςκ 

ηςκ παζδζχκ. Χξ επζηναηέζηενμ ιμκηέθμ μζημβέκεζαξ είκαζ ημ ζπήια ηδξ πονδκζηήξ ηαζ 

επζηναηέζηενδ παηνζηή θζβμφνα, αοηή πμο εκανιμκίγεηαζ ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ απυρεζξ 

ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Ζ ηεθεοηαία επζεοιεί ημκ άκδνα ελίζμο ζοιιέημπμ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ εοεοκχκ ηαζ πανυκηα ζηδκ μζημβεκεζαηή ηαεδιενζκυηδηα, ιε ζημπυ ηδκ 

μιαθή ημζκςκζημπμίδζδ ηαζ έκηαλδ ημο παζδζμφ, ςξ μθμηθδνςιέκδ πνμζςπζηυηδηα ζηδκ 

εκήθζηδ πμθοπμθζηζζιζηή ημζκςκία ακενχπςκ, δζαβνάθμκηαξ εηεί ηδ δζηή ημο πμνεία 

ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο ιμκαδζηυηδηα ηαζ οπμηεζιεκζηυηδηα. Ζ παζδμηεκηνζηή δζάζηαζδ 

ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ πμο ελεηάγμοκ ηδ ζπέζδ βμκζχκ-παζδζχκ, δζέπμκηαζ απυ ηδκ 

ηεπκζηή ηδξ δζα-ζοββναθήξ ηαημνεχκμκηαξ έηζζ κα εββνάρμοκ ελίζμο ημ εκήθζημ ηαζ 

ακήθζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, πνμζθένμκηαξ δζαθμνεηζηά ιδκφιαηα ηαζ επίπεδα 

εοπανίζηδζδξ ζημ ηαεέκα λεπςνζζηά. Οζ βμκείξ δζεοημθφκμκηαζ κα ακηζθδθεμφκ πςξ έκα 

ιζηνυ παζδί πνμζπαεεί κα ακηεπελέθεεζ ζημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ ημ άβπμξ πμο 

αζχκεζ ελαζηίαξ αοημφ. Οζ βμκείξ εκεαννφκμκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ 

ημο «ηαη‘ εζηυκα ηαζ ηαε‘ μιμίςζδ», δζεοημθφκμκηαξ ηα παζδζά ημοξ κα ακαηαθφρμοκ 

ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ κα δζαβνάρμοκ ηδ δζηή ημοξ πμνεία αοημπναβιάηςζδξ (Οθίαζα, ακ 
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ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά). Σμ παζδί εα δζααάζεζ ημκ εαοηυ ημο ζηζξ αηαλίεξ ηαζ ηζξ 

ζηακηαθζέξ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ηαζ ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ηςκ πανααζάζεςκ ηαζ ηςκ 

ζοιιμνθχζεςκ εα ηεεεί πνμ ηςκ εοεοκχκ ημο ηαζ ζε εέζδ αοημηνζηζηήξ.  

Σα άημια ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ ημπμεεημφκηαζ ζε ιία κέα ηάλδ πναβιάηςκ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία δεκ απμηεθμφκ ζδζυηηδημ ηςκ ιζηνχκ απμβυκςκ ημοξ. οπκά, επζηναημφκ ζηα 

παζδζηά αζαθία ζε νυθμ οπμηαηάζηαημο βμκέα ή ιε ζημπυ κα εζζάβμοκ ημ εοαίζεδημ 

ημζκςκζηυ γήηδια ηδξ απχθεζαξ. ημ, Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ-Γζμ, μζ πνμζδμηίεξ ηςκ 

ακαβκςζηχκ ακαηνέπμκηαζ, δζυηζ ειθακίγμκηαζ ζε νυθμοξ αοηυκμιμοξ ηαζ ακελάνηδημοξ, 

ιε πμζηίθα ροπαβςβζηά εκδζαθένμκηα απαθθαβιέκα απυ ημ ιεβάθςια ηαζ ημ κηάκηεια 

ηςκ ιζηνχκ εββμκχκ ημοξ. Δζδζηυηενα, βζα ηδ βζαβζά δ μπμία απμηεθεί ηδ βδναζυηενδ 

εηπνυζςπμ ηδξ ιδηνζηήξ ζεζνάξ, οζμεεηχκηαξ ακαηνεπηζημφξ ηαζ ακηζζοιααηζημφξ 

νυθμοξ ζοβηνζηζηά ιε ηα ζοκήεδ πνυηοπα, οπμζηάπηεζ ηδ δζαζχκζζδ πνμηαηαθήρεςκ πμο 

αθμνμφκ ζημ βοκαζηείμ θφθμ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιδηνυηδηα ηαζ ημ κμζημηονζυ.        

Σμ πζμφιμν ζηα ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ ακάθοζδξ, ηαηέπεζ πνςηεφμκηα νυθμ ιε 

επζηναηέζηενδ ηδκ ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ. Οζ ιμνθέξ πανςδίαξ πμο εκημπίγμκηαζ είκαζ 

ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ (ιζκζιαθζζηζηή), δ  δζαηεζιεκζηή ηαζ δζ-εζημκζηή πανςδία, δ εη 

ιεηαθμνάξ πανςδία ή αθθδβμνία. ηυπμξ ημο πζμφιμν είκαζ πνυζςπα, ημζκςκζηέξ μιάδεξ 

ακενχπςκ, παβζςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζηενευηοπα νυθςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ είηε βζα ημκ 

άκδνα είηε βζα ηδ βοκαίηα. Πανςδμφκηαζ: μ δβειμκζηυξ ακδνζζιυξ ηαζ δ παηνζανπία, 

ζδακζηά πνυηοπα εδθοηυηδηαξ, δ βμκεσηή ελμοζία, δ άνπμοζα ηάλδ, ημ εθθδκζηυ δδιυζζμ. 

Δπίζδξ, εκημπίγεηαζ δ ηεπκζηή ηδξ οπεναμθήξ, δ μπμία εηθνάγεηαζ ηεζιεκζηά ιε ηδ 

ζοζζχνεοζδ θέλεςκ ιε ημζκή ή ζοββεκή εηοιμθμβζηή ή ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ. ε 

επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, δ οπεναμθή εηθνάγεηαζ ιε ηδ δζυβηςζδ ηςκ ελςηενζηχκ 

θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ. Τπεναμθή εκημπίγεηαζ ζηδκ αιθίεζδ, ζηα 

αλεζμοάν ηαζ ζηδκ ηίκδζδ ιε ηδκ ιμνθή ζπαηάθδξ εκένβεζαξ βζα δναζηδνζυηδηεξ πμο 

απαζημφκ θζβυηενδ ηαηαπυκδζδ. Άθθα είδδ πζμφιμν είκαζ δ εζνςκεία, δ ζάηζνα, ημ 

βηνμηέζημ, δ πμκηνμημιιέκδ θάνζα, ημ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ, ημ πζμφιμν επζεεηζηυηδηαξ, 

ημ ηαιπμφ πζμφιμν είηε ιε ηδ ιμνθή ζηαημθμβζημφ είηε ιε ηδ ιμνθή ενςηζημφ 

πενζεπμιέκμο, ηαεχξ ηαζ ιία πενίπηςζδ ιαφνμο πζμφιμν. Κονίανπδ εέζδ ηαηέπεζ δ 

έηπθδλδ ηαζ ημ εοπάνζζημ λάθκζαζια, ακαηνέπμκηαξ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ, 

ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ ηαζ θεηηζηυ πζμφιμν. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, βίκεηαζ 

πνήζδ ηδξ μιμζμηαηαθδλίαξ, ημο μιμζμηέθεοημο, ηδξ πανήπδζδξ, ηδξ ζοκήπδζδξ, ηδξ 

πανμκμιαζίαξ. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ζοπκά ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ 

οπενηακμκζημπμίδζδ θέλεςκ, πνμζζδζάγμκηαξ ζημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ, ιε 
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πνμζανιμβέξ ηαζ ζοιιυνθςζδ ηςκ θέλεςκ ζημοξ ηνυπμοξ γςήξ ηςκ εηάζημηε 

ιοεμπθαζηζηχκ παναηηήνςκ. Δκημπίγεηαζ δ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ 

επζθμβήξ ηαζ δ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ, ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ 

ζοπκά κα οπενηονζμθεηηεί ιέζς ηδξ εζηαζηζηήξ απυδμζδξ ημο ακηζεέημο ηδξ ιεηαθμνάξ. 

Δπίζδξ, βίκεηαζ πανάθμβδ πνήζδ ηςκ θέλεςκ ιε ηδ ιμνθή ημο nonsense ηαζ ηδκ 

ηαηαζηναηήβδζδ ηδξ ζοκεζνιζηήξ θμβζηήξ, ιε ηδ ζοκεπή οπμκυιεοζδ ηςκ κμδιάηςκ ημο 

ηεζιέκμο ζοιπαναζφνμκηαξ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιία αίζεδζδ αζοκεκκμδζίαξ. Δπίζδξ, 

ζδιεζχκμκηαζ πανεηοιμθμβζηά παζπκίδζα, ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ, 

ζημ αίηζμ ηαζ ζημ αζηζαηυ. Γθςζζμθμβζηά παίβκζα εηθνάγμκηαζ ιε ηζξ μκμιαημπμζίεξ, ηζξ 

ημπςκοιίεξ ηαζ ημ γςκηάκεια ηςκ θέλεςκ ή ηαζ άροπςκ ακηζηεζιέκςκ. Σμ οθμθμβζηυ 

πζμφιμν ζοκζζηά έκα εοπάνζζημ λάθκζαζια, υηακ είκαζ αζφιααημ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ πμο ειθακίγεηαζ ή ζημ άημιμ πμο ημ οζμεεηεί ζημ θυβμ ημο 

(βζα πανάδεζβια, παζδζηυξ ηνυπμξ μιζθίαξ απυ εκήθζηα ή ημ ακηίζηνμθμ). Οζ βθςζζζηέξ 

πμζηζθίεξ πμο εκημπίγμκηαζ είκαζ ηςκ θασηυηνμπςκ ηαζ δδιμθζθχκ εηθνάζεςκ ηδξ 

αββθζηήξ ιε ζημπυ κα απμδμεεί ιία άημπδ ηαζ οπενθίαθδ άκεζδ ζημκ μιζθμφκηα (‗No 

problem‘, ‗I do‘-δέπμιαζ ζε πνυηαζδ βάιμο, ζημ Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα). 

ηυπμξ ημο οθμθμβζημφ πζμφιμν είκαζ κα ζαηζνίζεζ αοηυκ πμο ημ οζμεεηεί ζημ θυβμ 

ηαεζζηχκηαξ μ ίδζμξ ημκ εαοηυ ημο ακηζηείιεκμ βέθςημξ.     

Υζμφιμν ακαδφεηαζ πμθθέξ θμνέξ ελαζηίαξ ηδξ ακηζθαηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ θυβμο ηαζ 

εζηυκαξ, οπμζηάπημκηαξ αιθυηενα ηδκ πακημβκςζία ηαζ ηδκ εζθζηνίκεζα ηςκ θυβςκ ημοξ. 

Υζμοιμνζζηζηέξ δζαζηάζεζξ εκέπμοκ μζ ηεπκζηέξ ηδξ δζ-εζημκζηυηδηαξ, ηδξ εζημκζζηζηήξ 

ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ πανςδίαξ. Οζ παναηηήνεξ ηαείζηακηαζ πζμοιμνζζηζημί ελαζηίαξ 

εηενυηθδηςκ μπηζηχκ ζοκδοαζιχκ ή ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ απυδμζδξ ηςκ ελςηενζηχκ 

ημοξ βκςνζζιάηςκ. Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ, υηακ εβηαείζηαηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, 

επζηείκεζ ή πμθθαπθαζζάγεζ ηδ πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ. Ο ζηδκζηυξ πχνμξ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ηαζ μζ ζοζπεηζγυιεκμζ ακαπανζζηχιεκμζ ζοιιεηέπμκηεξ πνμζεέημοκ 

ζηδκ παναδμλυηδηα ηςκ ιμνθχκ, εκχ δ ηεπκζηή ηδξ οπενηακμκζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

οπενηονζμθελίαξ, θαιαάκμοκ ελίζμο πζμοιμνζζηζηέξ δζαζηάζεζξ ζε επίπεδμ 

εζημκμβνάθδζδξ. Ηδζαίηενα ηςιζηή ζοκίζηαηαζ δ απυδμζδ ηδξ ακζιζζηζηήξ δζάεεζδξ 

έιαζςκ υκηςκ ή ηαζ άροπςκ ακηζηεζιέκςκ, ζφιθςκα ιε ημ επζημζκςκζαηυ ζφζηδια ηδξ 

ζδιεζμθμβίαξ ημο πνχιαημξ, ηδξ βναιιήξ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ ζφκεεζδξ ηςκ μπηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ. Δλίζμο αζηεία ηαείζηαηαζ δ βεθμζμβναθζηή απυδμζδ αηναίςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δφμ θφθςκ. Σα ακηζεεηζηά γεφβδ παναηηήνςκ, υηακ 

ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ μπηζηά, θαιαάκμοκ ελαζνεηζηά εκδζαθένμοζεξ πζμοιμνζζηζηέξ 
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δζαζηάζεζξ (βζα πανάδεζβια, δ ηζαβζένα ηαζ μ μδδβυξ ιπεημκζέναξ απυ ημ, Μζα 

Μζζυηνεθδ Σζαβζένα). Πμθθέξ θμνέξ, είκαζ δ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ πμο 

δζαιμνθχκεζ ηδκ πενζπαζπηζηή δζάεεζδ ηαζ ηδ πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα, ζφιθςκα ιε 

ημ ζηοθ πμο οζμεεηείηαζ. Χξ επζηναηέζηενμ, ζφιθςκα ιε ηα αζαθία ηδξ ελέηαζδξ, 

ακαδεζηκφεηαζ ημ ζμονεαθζζηζηυ ζηοθ, ημ μπμίμ ζοκεζζθένεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ 

παναβςβή πζμοιμνζζηζηχκ ιδκοιάηςκ. Σα εζημκζζηζηά παζπκίδζα ιε ηζξ γςβναθζηέξ 

ηέπκεξ (Οθίαζα), ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ παζβκζχδμοξ θμβζηήξ επζηείκμοκ ηδ 

πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ, αηυιδ ηαζ υηακ δεκ είκαζ ημ ίδζμ ημ πζμφιμν μ αοημζημπυξ ηδξ 

αθήβδζδξ. 

οκμρίγμκηαξ, ζφιθςκα ιε ηδ πνμκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ παναιοεζχκ ηδξ πενζυδμο 

ιεθέηδξ ιαξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ εζημζαεηίαξ δ πνυεεζδ ηςκ 

ζοββναθέςκ κα πανέιαμοκ ηαζ κα ακαηνέρμοκ παναδεδμιέκεξ απυρεζξ ηαζ κεκμιζζιέκεξ 

αλίεξ αθθμηζκχκ ηαζνχκ είκαζ ζδζαίηενα έηδδθδ ηαζ εηθνάγεηαζ άιεζα απυ ηζξ 

ζδεμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ ηςκ ηεζιέκςκ. ηδκ πμνεία ελέθζλδξ ηςκ εηχκ ζδιεζχκεηαζ ιία 

πζμ ζοβηαθοιιέκδ πνυεεζδ ιε θζβυηενμ έηδδθα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

«ιεηαθειζκζζηζηήξ» δεζηήξ, εκχ ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ημπμεεηείηαζ ημ ιζηνυ 

παζδί ηαζ μζ δζηέξ ημο ακάβηεξ. Γζαπζζηχκεηαζ, βεκζηυηενα, δ πνυεεζδ ηυζμ ηςκ 

ζοββναθέςκ υζμ ηαζ ηςκ εζημκμβνάθςκ κα οπεναμφκ ηα ηαηάθμζπα ηςκ παηνζανπζηχκ 

ζηενεμηφπςκ πμο αθμνμφκ ζηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ ηαζ κα ζηδνίλμοκ απυ ημζκμφ ηζξ 

ζδέεξ ηδξ ζζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ. Γζα άθθδ ιία θμνά επζαεααζχκεηαζ δ 

δζαπνμκζηυηδηα ηςκ ηθαζζηχκ παναιοεζχκ, πμο ζοκζζημφκ εφπθαζηδ φθδ ζηα πένζα ηςκ 

εηάζημηε δδιζμονβχκ, ιε ζημπυ κα ηαηαζημφκ πζμ εφημθεξ ηαζ πνμζζηέξ βζα ηα ιζηνά 

παζδζά μζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ πανεθευκηςκ αλζχκ ηαζ ζφβπνμκςκ ημζκςκζηχκ ζδεμθμβζχκ, 

ηυζμ βζα ηα δφμ θφθα υζμ ηαζ ημ ίδζμ ημ παζδί ακελανηήηςξ θφθμο. Κθείκμκηαξ, εα 

εέθαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ ακαθφζεζξ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ, ηζξ μπμίεξ εηεέζαιε 

εηηεκχξ ζημ ηεθάθαζμ αοηυ, είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ ενιδκεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ βζα ηζξ 

μπμίεξ πνμζθένμκηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα. ηυπμξ ιαξ ήηακ κα ακαδείλμοιε ηζξ 

κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν ζε ζφβπνμκα 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, ζηδ εειαημθμβία ηςκ μπμίςκ 

πανεζζθνέεζ ημ γήηδια ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ.               
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ: 

Υηνύκνξ θαη Γηαθνξεηηθόηεηα 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα ελεηάζμοιε ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ εηενυηδηαξ, ζε επηά 

εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα (6 εθθδκζηά, 1 απυ ιεηάθναζδ), ιε έιθαζδ ζηζξ 

θεζημονβίεξ ημο πζμφιμν ηαζ πχξ αοηέξ ζοκοθαίκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ιζα εονφηενδξ 

εειαημθμβίαξ βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ. Σμ γήηδια ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ελαζηίαξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ημο εονφηδηαξ ιαξ απαζπυθδζε ηαζ ζε 

πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ςξ έιιεζδ ζδεμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ. Με ηδ δζαθμνά υηζ ηα αζαθία 

ηδξ ελέηαζδξ ημο ηεθαθαίμο εα παναηηδνίγμκηακ ςξ άιεζα δζαπμθζηζζιζηά, ηαεχξ 

δζαηνίκμκηαζ βζα ηδ ααζζηή ζδεμθμβζηή ζηυπεοζδ πμο είκαζ δ ιεηάδμζδ δζαπμθζηζζιζηχκ 

ιδκοιάηςκ.
1608

 Πνμημφ ειααεφκμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ ηεζιέκςκ πμο εα ιαξ 

απαζπμθήζμοκ, εα ακαθενεμφιε ζοκμπηζηά ζε μνζζιέκεξ εεςνδηζηέξ επζζδιάκζεζξ βζα 

ημκ «Άθθμ», ημκ δζαθμνεηζηυ, ημκ «λέκμ».  

 

 

8.1 Οη Γηαζηάζεηο ηεο Γηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε Λεηηνπξγία ηνπ Υηνύκνξ 

ζην ύγρξνλν Δηθνλνγξαθεκέλν Μηθξναθήγεκα 

 

Ζ έκκμζα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ είκαζ ζφιθοηδ ιε αοηή ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηαζ ημο 

ακεπακάθδπημο πμο δζέπεζ ηάεε ακενχπζκδ φπανλδ ηαζ βζ‘ αοηυ παναηηδνίγεηαζ απυ ιία 

εκκμζμθμβζηή πμθοπθμηυηδηα ακαθμνζηά ιε ηα δεδμιέκα πμο ηδκ απανηίγμοκ ςξ 

μνζζιυ.
1609

 Χξ δζαθμνεηζηυηδηα μνίγμοιε ηα ζημζπεία εηείκα πμο δζαθμνμπμζμφκ έκα 

άημιμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ημ θφθμ, ηδ βθχζζα, ημκ 

πμθζηζζιυ πμο θένεζ μ ηαεέκαξ, ηζξ ενδζηεοηζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ζδεχδδ, 

                                                           
1608

 Ζ δζάηνζζδ ηςκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζδξ ςξ «δζαπμθζηζζιζηά» έβζκε ιε ααζζηυ ηνζηήνζμ ηδ 

εειαηζηή ημοξ, αθμφ υπςξ βνάθεζ δ Γζακκζημπμφθμο, «δ φπανλδ ημο Άθθμο δεκ απμηεθεί απθχξ 

ζημζπείμ ηδξ ζζημνίαξ, αθθά ημκ πονήκα ημο ιοεμπθαζηζημφ ηδξ ζζημφ», Γζακκζημπμφθμο, Α., 

«Άιεζα ηαζ Έιιεζα Ηδεμθμβζηά Μδκφιαηα ζημ Γζαπμθζηζζιζηυ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ 

Βζαθίμ», Κείιεκα, η. 9, 2009, ζ. 2.  
1609

 Γηυημαμξ, Α., Δηπαίδεοζδ ηαζ Δηενυηδηα: Εδηήιαηα Γζαπμθζηζζιζηήξ Παζδαβςβζηήξ, Αεήκα: 

Μεηαίπιζμ, 2002, ζ. 59. 
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ηαζ ςξ πνμξ ηζξ ζςιαηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ μζ μπμίεξ ηαζ εα ιαξ απαζπμθήζμοκ έκημκα ζηζξ 

ακαθφζεζξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο.
1610

  

Χξ «Άθθμξ» μνίγεηαζ αοηυξ πμο πανεηηθίκεζ είηε ζηδ ιμνθή είηε ζε παναηηδνζζηζηά 

ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ απυ εηείκα ηδξ ηονίανπδξ μιάδαξ, ζηδκ μπμία επζεοιεί ηδκ έκηαλή 

ημο.
1611

 Ζ ιδ απμδμπή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αηυιςκ, ημοξ μδδβεί ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ, 

εκχ ζοπκά ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηζξ ηονίανπεξ μιάδεξ ςξ επενμί, ςξ εζζαμθείξ, ςξ 

ημζκςκζηά πανάζζηα ηαζ βζ‘ αοηυ ςεμφκηαζ ζηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ. Ο θυβμξ 

μθείθεηαζ ζημοξ ζηενευηοπμοξ ηνυπμοξ ζηέρδξ ηαζ πνυζθδρδξ ηδξ εηενυηδηαξ ημο 

«Άθθμο», ςξ ημκ εηηυξ πμθζηζζιμφ («λέκμ») απυ ηα ιέθδ ηδξ εκδμ-μιάδαξ ηαζ βζ‘  αοηυ 

επζηίκδοκμο βζα ημκ ηθμκζζιυ ηδξ απυθοηδξ δζάζηαζδξ ηςκ αλζχκ ηαζ ηδξ ηαοηυηδηάξ 

ημοξ. φιθςκα ιε ηδκ Αιπαηγμπμφθμο (2001), «Ζ ηαοηυηδηα δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ 

πςνίξ ηδκ ακηίπαθδ εηενυηδηα. Γζ‟ αοηυ δ ηαοηυηδηα ηαζ δ εηενυηδηα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ 

ημ ημζκςκζηυ θακηαζηζηυ πάκηα ακηζηζεέιεκεξ ηαζ δνμιμθμβμφκ ακηίζημζπεξ εεηζηέξ ηαζ 

ανκδηζηέξ ζηενευηοπεξ εζηυκεξ, ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ μζ ζοββναθείξ ζηα ένβα ημοξ».
1612

 

Ζ δζάηνζζδ ημο ηυζιμο ακάιεζα ζηδκ εζηυκα ημο εαοημφ ηαζ ημο «Άθθμο», ηείκεζ κα 

ακαπανάβεζ ζηενευηοπα ηαζ αοεαίνεηεξ βεκζηεφζεζξ φπμπηςκ βζα ηδκ λεκμθμαία, ηδκ 

λεκμιακία, ημ θακαηζζιυ ηαζ ημ ναηζζζιυ.
1613

 Σμ πζμφιμν, ελαζηίαξ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο κα 

πανααζάγεζ ηδ θμβζηή ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ κα δζαηανάζζεζ ηδ κυνια 

ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, επζηοβπάκεζ ημκ ηθμκζζιυ αοεαίνεηςκ βεκζηεφζεςκ ηαζ 

έηζζ μ ακαβκχζηδξ ςεείηαζ κα ακηζθδθεεί ηδ ζπεηζηυηδηα ηυζμ ηςκ ηακμκζζηζηχκ 

πνμηφπςκ υζμ ηαζ ηδξ έκκμζαξ ηδξ απυηθζζδξ βεκζηυηενα.   

Ζ εειαημθμβία ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ ηδξ ελέηαζδξ ηαζ μζ ιμνθέξ εηενυηδηαξ πμο 

ακζπκεφμκηαζ ζε αοηέξ, απδπμφκ ζηδκ εονφηενδ πμθοπμθζηζζιζηή ζδεμθμβία ηδξ επμπήξ 

πμο δζακφμοιε.
1614

 Με ααζζηυ «υπδια» ημ πζμφιμν, ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα 

πναβιαηεφμκηαζ ημ εοαίζεδημ ημζκςκζηυ γδηήιαηα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, πμο άθθςζηε δ 

                                                           
1610

 Ζ Κακαηζμφθδ βνάθεζ υηζ, «ηάεε ακενχπζκμ μκ, είκαζ πμθοπμθζηζζιζηυ ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

ηάεε θμβμηεπκία είκαζ ακαπυθεοηηα πμθοπμθζηζζιζηή ηαζ πνέπεζ κα δζααάγεηαζ ςξ ηέημζα». 

Κακαηζμφθδ, Μ., Αιθίζδια ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Ακάιεζα ζηδκ Δθθδκζηυηδηα ηαζ ηδκ 

Πμθοπμθζηζζιζηυηδηα, Αεήκα: φβπνμκμζ Ονίγμκηεξ, 2002, ζ. 30.  
1611

 Πνεαεγάκμο, Β., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ημο «Άθθμο» ζημ Δζημκμβναθδιέκμ Παζδζηυ Βζαθίμ», 

Αεήκα: Κέδνμξ, 2007, ζζ. 13-14.   
1612

 Αιπαηγμπμφθμο, Φ., «Ζ Πμθζηζζιζηή Δζημκμθμβία ηαζ μζ ηυπμζ ηδξ», Γζααάγς, η. 417, 2001,  

ζζ. 92-95.  
1613

 Αιπαηγμπμφθμο, Φ., Ο Άθθμξ εκ Γζςβιχ. Ζ Δζηυκα ημο Δαναίμο ζηδ Λμβμηεπκία. Εδηήιαηα 

Ηζημνίαξ ηαζ Μοεμπθαζίαξ, Αεήκα: Θειέθζμ, Αεήκα 1998, ζζ. 244-247.  
1614

 Κακαηζμφθδ, Μ., Ηδεμθμβζηέξ Γζαζηάζεζξ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, Αεήκα: Σοπςεήης, 2000, 

ζ.23. 
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ίδζα δ πναβιαηζηυηδηα ακαδεζηκφεζ. Με ηεκηνζηυ εέια ημκ «Άθθμ», εα ζπκδθαηήζμοιε 

ηζξ ηεπκζηέξ πμο ιεηένπεηαζ ημ πζμφιμν ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ ιδκοιάηςκ ακμπήξ, 

ζεααζιμφ ηαζ απμδμπήξ ηδξ εηενυηδηαξ.
1615

 Δπίζδξ, εα δζενεοκήζμοιε ηδ θεζημονβία ημο 

πζμφιμν ακαθμνζηά ιε ηδκ ζδζυηδηά ημο κα ακαηνέπεζ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ κα ηζκδημπμζεί 

ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ. Σα ηείιεκα ηδξ ακάθοζδξ πνμζθένμκηαζ βζα 

πνμαθδιαηζζιυ ηαζ δεζηυ ακαζημπαζιυ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, ηυζμ ζημκ 

εηενμπνμζδζμνζζιυ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ «Άθθμοξ»
1616

 υζμ ηαζ ζημκ αοημπνμζδζμνζζιυ 

ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επίβκςζδ, ηδ ζοιθζθίςζδ ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ εζηυκαξ ημο εαοημφ 

ημοξ.
1617

 

Ηδζαίηενδ έιθαζδ εα δχζμοιε ζηδ ιεθέηδ ηαζ απμηάθορδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

παναηηήνςκ, μζ μπμίμζ δζαηνίκμκηαζ βζα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ζοκεέημοκ 

ηδκ εηενυηδηά ημοξ. Άθθςζηε, δ δζαθμνεηζηυηδηα ημο ηάεε ήνςα είκαζ ηαεμνζζηζηή ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ πνυζθδρδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο απυ ημοξ ακαβκχζηεξ, ςξ ζδζαίηενμ άημιμ. 

Θα δζενεοκήζμοιε ιε πμζμ ηνυπμ εηθνάγεηαζ ηαζ εηθαιαάκεηαζ δ εηενυηδηα ημο 

εηάζημηε ιοεμπθαζηζημφ παναηηήνα, πχξ ενιδκεφεηαζ ηαζ βζα πμζμ θυβμ δε βίκεηαζ 

απμδεηηυξ απυ άθθα άημια ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ζηδκ μπμία επζεοιεί ηδκ έκηαλή ημο. 

Θα ελεηάζμοιε ηα ηονίανπα ηακμκζζηζηά πνυηοπα μιάδςκ πμο παναηςθφμοκ ηδκ έκηαλδ 

ηςκ παναηηήνςκ πμο πανεηηθίκμοκ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ηοπζηά ζπήιαηα. Δπίζδξ, εα 

ηαηαβνάρμοιε ημοξ ηονίανπμοξ ηφπμοξ παναηηήνςκ πμο δζαηνίκμκηαζ ςξ ηεθείςξ 

δζαθμνεηζημί απυ άθθα πνυζςπα ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ.       

 

 

8.1.1 Σξηβηδάο, Δ., Σν Παπάθη πνπ δελ ηνπ Αξέζαλε ηα Πνδαξάθηα ηνπ, (1991) 

 

Σμ δζηαίςια ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα, δ μπμία εηθνάγεηαζ ςξ επζεοιία ηδξ αθθαβήξ ηδξ 

εζηυκαξ ημο εαοημφ ηαζ ηδξ δζεηδίηδζδξ ημο μκείνμο, πναβιαηεφεηαζ ημ πζμοιμνζζηζηυ 

εζημκμβναθδιέκμ  ιζηνμαθήβδια ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Σμ Παπάηζ πμο δεκ ημο Ανέζακε 

                                                           
1615

 Γηυαανδξ, Υ., «Γζαπμθζηζζιζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ ημ δίθδιια ηςκ Πμθζηζζιζηχκ Γζαθμνχκ», 

Φζθμθμβζηή, η.109, 2009, ζ.212. 
1616

 Υμκημθίδμο, Δ., «Ο Ξέκμξ: Δζηυκεξ βζα ημκ Άθθμ», ζημ Απμζημθίδμο, Β., Καπθάκδ, Β., 

Υμκημθίδμο Δ., (Δπζι.), Γζααάγμκηαξ Λμβμηεπκία ζημ πμθείμ… Μζα Νέα Πνυηαζδ Γζδαζηαθίαξ, 

Αεήκα: Σοπςεήης, 2000, ζζ.259-268. 
1617

 Υμκημθίδμο, Δ., «Ξέκμξ μ Άθθμξ ιμο Δαοηυξ», ζημ Απμζημθίδμο, Β., Καπθάκδ, Β., 

Υμκημθίδμο Δ., υ.π., ζζ.111-122. 
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ηα Πμδανάηζα ημο.
1618

Ζ πθμηή, υπςξ άθθςζηε πνμσδεάγεζ ηαζ μ πενζβναθζηυξ ηίηθμξ ημο 

αζαθίμο, αθμνά ζε έκα ακενςπμπμζδιέκμ παπάηζ πμο αδοκαηεί κα ζοιθζθζςεεί ιε ηδ 

ζοιααηζηή εζηυκα ηςκ ηίηνζκςκ πμδζχκ ημο. Ζ έθθεζρδ απμδμπήξ ηδξ ‗‗θοζζμθμβζηήξ‘‘ 

απυπνςζδξ ηςκ ηάης άηνςκ μδδβεί ημκ ηεκηνζηυ ήνςα ζηδκ απυζπζζδ απυ ηδκ 

ημζκςκζηή μιάδα πμο αζμθμβζηά εκηάζζεηαζ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοκεζδδηή επζθμβή 

ακίπκεοζδξ ηςκ αημιζηχκ ημο επζεοιζχκ ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο, 

ηαεχξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο ζημ πενζαάθθμκ πμο μ ίδζμξ ακήηεζ.    

Οζ οπενζζπφμοζεξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναηείιεκςκ ζοιαάζεςκ είκαζ εηείκεξ ηςκ 

πμθφπνςιςκ ηαζ ηαηημπμζδιέκςκ πθαζζίςκ πμο αθμνμφκ ελίζμο ζημ θεηηζηυ ηαζ μπηζηυ 

παναηείιεκμ ημο αζαθίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ημκ ηίηθμ, ηα μκυιαηα ηςκ 

δδιζμονβχκ, ηςκ ζημζπείςκ έηδμζδξ, ηδξ ζεζνάξ αζαθίςκ πμο ζοβηαηαθέβεηαζ, ηαεχξ ηαζ 

ηδξ εζηυκαξ ημο ελχθοθθμο. Ζ παναπάκς ηεπκζηή δζαιμνθχκεζ έκα εκδζαθένμκ μπηζημ-

θεηηζηυ ημθάγ, πμζηίθςκ πνςιάηςκ, ηοπμβναθζηχκ ζημζπείςκ ηαζ βναθχκ. Χξ ζοκμθζηή 

ζφκεεζδ επδνεάγεζ ηδκ πνυζθδρδ ημο αζαθίμο πμο οζμεεηεί ηζξ πανμφζεξ ζοιαάζεζξ ηαζ 

δζαιμνθχκεζ ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ημ 

εφεοιμ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήβδζδξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ παναηζκεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ακαβκςζηχκ, ηαεχξ ακαπανίζηαηαζ έκα παπάηζ, πζεακυκ μ ακαθενυιεκμξ απυ ημκ ηίηθμ 

παναηηήναξ, κα πνμααίκεζ ζε ιία αλζμπενίενβδ πνάλδ πενζζοθθμβήξ εκυξ ηαιέκμο 

ζπίνημο.
1619

 

Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ ηδκ έηεεζδ ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ, «Εμφζε ηάπμηε έκα παπάηζ πμο ήηακ πάκηα θοπδιέκμ. 

Όθδ ιένα ηάηζ ιμφηνα, κα!».
1620

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηεθεοηαία πνυηαζδ, ημ πζμφιμν 

εκαπυηεζηαζ ζημ λάθκζαζια πμο επζηοβπάκεζ δ πνήζδ ιζαξ ακεπίζδιδξ έηθναζδξ ηδξ 

ηαεμιζθμοιέκδξ ηαζ αθμνά ζημ δεζηηζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο «κα» πνμηεζιέκμο κα 

παναηηδνίζεζ ημ ιέβεεμξ ηδξ εθίρδξ ημο ήνςα. Γεδμιέκμο υηζ πνυηεζηαζ βζα ημκ ηνυπμ 

έκανλδξ ηδξ αθήβδζδξ επζζδιαίκεηαζ εοεφξ ελανπήξ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ημο αζαθίμο 

βεβμκυξ πμο δζαιμνθχκεζ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ. ηδ ζοκέπεζα, ημ 

θεηηζηυ ηείιεκμ ιε ιμνθή δζαθυβμο πανμοζζάγεζ εκαθθαηηζηά ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ 

ιδηέναξ-πάπζαξ ηαζ ημο πνςηαβςκζζηή ιία ζηναηδβζηή πμο δζεοημθφκεζ ηδκ πνυζθδρδ 

ηδξ εηενυηδηαξ ημο «Άθθμο» ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ςξ απυννμζα ηδξ 

                                                           
1618

 Σνζαζγάξ, Δ., (Κείι.), Δθεοεενίμο, Β., (Δζη.), Σμ Παπάηζ πμο δεκ ημο Ανέζακε ηα Πμδανάηζα 

ημο, Απυ ηδ ζεζνά: Ηζημνίεξ απυ ημ Νδζί ηςκ Πονμηεπκδιάηςκ, Αεήκα: Κέδνμξ, 1991. 
1619

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.1).1, ζ. 629.  
1620

 Με ανίειδζδ ημο αζαθίμο. ημ ελήξ, Σνζαζγάξ, Δ., 1991, υ.π., ζ. 4.   
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ροπμθμβζηήξ πίεζδξ πμο αζχκεζ ακαθμνζηά ιε ηδ ζφβηνμοζδ ιε ημκ εαοηυ ημο. Απυ ηα 

παναπάκς ηαηαζηεοάγεηαζ έκα δίπμθμ ακάιεζα ζηδ θςκή ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηάλδξ πμο εηπνμζςπεί δ ιδηένα-πάπζα ηαζ ηδξ παζδζηήξ ζηέρδξ ημο κεανμφ 

παπζμφ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε, ιενζηά απυ ηα θυβζα ηδξ ιδηέναξ-πάπζαξ: «Σζ έπμοκ ηα 

νδιάδζα ηα πμδανάηζα ζμο ηαζ δεκ ζμο ανέζμοκε;», «Όθα ηα παπάηζα ηίηνζκα πυδζα 

έπμοκ!», «Βνε, δεκ είζαζ ζηα ηαθά ζμο άζε ηζξ παναλεκζέξ ηαζ αμφηδλε ζηδ θίικδ.», «Ώζπμο 

εφιςκε δ ιαιά πάπζα ηαζ ημο πάηαβε ιζα δομ ηζζιπζέξ». Σα επζπεζνήιαηα πμο πνμαάθθεζ μ 

πνςηαβςκζζηήξ ακαθμνζηά ιε ηδκ άνκδζδ απμδμπήξ ημο θοζζημφ πνχιαημξ ηςκ πμδζχκ 

ημο απυ ιζα εκήθζηδ μπηζηή παναπέιπεζ ζε ιμνθή παζδζημφ ―ηαπνίηζζμο‖. Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ μ ζοββναθέαξ ηαημνεχκεζ κα εββνάρεζ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ μιζθίαξ ηςκ ιζηνχκ 

παζδζχκ, πζεακυκ ακηίζημζπδξ δθζηίαξ (πνμζπμθζηήξ) ιε ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ πμο 

οπμβναιιίγεζ ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια, «Διέκα δε ιμο ανέζεζ ημ ηίηνζκμ. Δίκαζ 

ηζηνζκζάνζημ», «Θέθς άθθμ πνχια πμδανάηζα». ημ πνυζςπμ ηδξ ηονίαξ «Παπζαπίδμο» 

δζααάγμοιε ηζξ νεαθζζηζηέξ ακδζοπίεξ ηάεε ιδηέναξ πμο ημ παζδί ηδξ απμηθίκεζ απυ ηα 

ζοιααηζηά πνυηοπα ηδξ εηάζημηε ημζκςκζηήξ μιάδαξ ζηδκ μπμία εκηάζζμκηαζ, «Αοηυ ημ 

παπί είκαζ βζα δέζζιμ, ιμκμθμβμφζε δ ηονία Παπζαπίδμο. αθιί εα ηαηακηήζεζ, ηαζ κα ιμο 

ημ εοιδεείηε!».
1621

  

Σμ πζμφιμν είκαζ πθμφζζμ ηαζ δζαηνζηυ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ αθήβδζδξ. Ανπζηά, 

πνυηεζηαζ βζα ηα θεηηζηά παζπκίδζα πμο ηαηαζηεοάγεζ μ ζοββναθέαξ ιε ηδ θέλδ «ηίηνζκμ» 

ηαζ ηδκ πνμζανιμβή θέλεςκ ζημκ ηυζιμ ηςκ παπζχκ ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγμοκ ζημοξ 

ηχδζηεξ ηςκ δζηχκ ημοξ ιμνθχκ γςήξ.
1622

 Σμ «ηζηνζκζάνζημ» πνχια πμο πνδζζιμπμζεί μ 

πνςηαβςκζζηήξ ςξ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ ηδξ ημκζηήξ απυπνςζδξ ηςκ πμδζχκ ημο  

δδιζμονβεί αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ, δζυηζ παναπέιπεζ ζηδ ιεηαθμνζηή πνήζδ ηδξ θέλδξ απυ 

ηδκ ηαεμιζθμοιέκδ, ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ ημ πθςιυ πανμοζζαζηζηυ ηάπμζμο 

άννςζημο απυ παεμθμβζηά αίηζα. οπκά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ εζνςκζηυ-απαλζςηζηυ 

ζπυθζμ βζα ηδκ υρδ ηδξ επζδενιίδαξ ηςκ ζπζζημιάηζδςκ Αζζαηχκ. ε θςκμθμβζηυ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδ πνήζδ ηδξ παναπθήζζαξ δπδηζηά θέλδξ 

«παπζμπανάδμημ» ιε ημ «παηνμπανάδμημ». ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ ηςιζηυ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ μκμιαημπμζία «Παπζαπίδμο», πδβάγεζ απυ ηδκ πνςηυηοπδ ζφκεεζδ θέλεςκ 

«παπί» ηαζ ημο ηαηαθδηηζημφ ιμνθήιαημξ –ίδμο, ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγεζ ζε επίεεηα 

απυ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. Ζ βθχζζα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ 
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ιοεμπθαζηζηήξ ημζκςκίαξ ηςκ παπζχκ ηαζ έηζζ ημ παπάηζ, ακηί βζα ‗ιαφνδ πέηνα‘, «Ένζλε 

ηίηνζκμ αυηζαθμ πίζς ημο». Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ελίζμο ζε ζδιαζζμθμβζηυ ηαζ 

πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, αθεκυξ μδδβχκηαξ ζε ενιδκεοηζηέξ παναηάιρεζξ αθεηένμο 

ακαηνέπμκηαξ ηδ θμβζηή ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδ βκχζδ ημοξ 

απυ ηδ νεαθζζηζηή πναβιαηζηυηδηα.  

Ζ αθήβδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ εκαθθαβέξ πεγμφ ηαζ έιιεηνμο πμζδηζημφ θυβμο. Ο 

ηεθεοηαίμξ δζέπεηαζ απυ πθμφζζα νίια πμζηίθςκ θεηηζηχκ ζοκδοαζιχκ πμο πανάβμοκ 

μιμζμηαηαθδλία ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ ηαζ νοειμφξ ηαζ ςξ εη ημφημο πνμζδίδμοκ ιία 

ιμοζζηυηδηα ηαζ δπδηζηυηδηα ζηδκ εηθμνά ηςκ πνμηάζεςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

μιμζμηαηαθδλία ηαζ μιμζμηέθεοημ: «Πνάζζκνη είκαζ μζ Κζκέδνη ηαζ πζηνό ημ πεηζιέδη. 

Θαθαζζζέξ μζ παζπαθίηζεο ηαζ νζβέ μζ ημοηζμοθίηζεο, ηόηηζκμ είκαζ ημ βηαγόκ ηζ ειπνζιέ 

ηα πόδζα ηςκ παπζώκ».
1623

 Δπίζδξ, δζαπζζηχκεηαζ ζοκήπδζδ ημο «υ», «χ» ηαζ ημο «έ». Σμ 

θεηηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ ζοκμπηζηχκ πμζδιάηςκ οπαημφεζ ζηζξ επζηαβέξ ημο nonsense, 

ηαεχξ ηονζανπεί ημ πανάθμβμ ζημζπείμ αζφκδεηςκ αζηζμθμβζηά ιεηαλφ ημοξ δεδμιέκςκ. 

Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ ζηαημθμβζημφ πενζεπμιέκμο πζμφιμν, ζφιθςκα ιε ηδ πνήζδ ηδξ 

θέλδξ «ημοηζμοθίηζεξ» πμο αθμνά ζηδκ εοβεκζηή δζαηφπςζδ αηάεανηςκ μοζζχκ, υπμο 

ημ ηαηαθδηηζηυ -ίηζεξ εοιίγεζ ημκ παζδζηυ ηνυπμ μιζθίαξ. Ζ δζπθή επακάθδρδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ηαιπμφ θέλδξ ζημ πθαίζζμ ζηζπμιοείαξ ιαιάξ-παζδζμφ, ιε πενζεπυιεκμ 

ιεηαλφ άθθςκ ηδ πνςιαηζηή δζαθςκία ηςκ πενζηηςιάηςκ ηςκ γχςκ, απμβεζχκεζ ημ 

πζμοιμνζζηζηυ ζηίπμ ηαζ πνμηαθεί ελαζνεηζηή ζθανυηδηα ζημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ. 

ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ημ παπάηζ εκακηζχκεηαζ ζηδκ ζζμπεδςηζηή μιμζμιμνθία ηδξ 

«παπζμπανάδμζδξ» ηαζ απμθαζίγεζ κα δνάζεζ εηηυξ ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ πμο 

αζμθμβζηά εκηάζζεηαζ. «Πάς κα ανς ηδκ ηφπδ ιμο!», παναηηδνζζηζηά δζαηδνφζζεζ 

εηθνάγμκηαξ ηδ δζάεεζή ημο κα ιδ ζοιαζααζηεί. Σμ ιζηνυ παπάηζ οπεναζπίγεηαζ ηζξ 

αλίεξ ηαζ ηα πζζηεφς ημο. Ζ αοηυκμιδ πμνεία ακαγήηδζδξ ιε ζημπυ ηδκ εηπθήνςζδ ημο 

μκείνμο πμο αθμνά ζηδκ αθθαβή ηδξ εζηυκαξ ημο, εα ημ αμδεήζεζ κα ηαηακμήζεζ ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ επζεοιίαξ ημο. Σμ «παπζμπανάδμημ» πνχια απμηεθεί έκα 

ιυκζιμ παναηηδνζζηζηυ ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ημο ηεκηνζημφ ήνςα ηαζ ελαζηίαξ 

αοημφ ημ υκεζνυ ημο ιμζάγεζ ιε μοημπία.  

Ζ είζμδμξ ημο κεανμφ παναηηήνα ζημ ιοεμπθαζηζηυ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ πνμηαθεί 

ιζα ζεζνά απυ πζμοιμνζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ πνςημβεκήξ πανάιεηνμξ παναβςβήξ 

πζμφιμν μθείθεηαζ ζηδκ «ηεπκζηή ημο αθεθμφξ ήνςα» ή ζημκ παζδζηυ ηνυπμ ζηέρδξ εκυξ 
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παπζμφ πμο πνμζπαεεί κα ακηαπελέθεεζ ζημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ. Σμ ιζηνυ παπάηζ 

αβκμεί ηζξ βθςζζζηέξ ζοιαάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ αοηήξ, ημοξ υνμοξ επζημζκςκίαξ, ημοξ 

ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ, ηδ πνδιαηζηή ζοκαθθαβή, ηδκ πνμζθμνά ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ 

ιε ηςιζηά απμηεθέζιαηα. Ζ θφζδ ζηδκ αθθαβή ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ ηίηνζκςκ 

πμδζχκ απμηεθεί έκα γεοβάνζ ααηναπμπέδζθα. Ζ ζοβηεηνζιέκδ θφζδ ημο παναδυλμο 

απμηεθεί ιζα απνμζδυηδηδ ελέθζλδ βζα ιία ηαηάζηαζδ πμο ιέπνζ πνυηζκμξ θαζκυηακ 

ακαπυδναζηδ, βεβμκυξ πμο δζαηανάζζεζ ηδ κυνια ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ ακαβκςζηχκ. Χξ 

ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς μ δζάθμβμξ ιε ημοξ ακενχπζκμοξ εηπνμζχπμοξ πμο επζπεζνεί ημ 

παπάηζ ηάεε θμνά, δζέπεηαζ απυ ηδκ «ηεπκζηή ηδξ αζοκεκκμδζίαξ». οβηεηνζιέκα, ζηδ 

ζηδκή πμο επζζηέπηεηαζ ημ ηαηάζηδια «ΜΑΚΡΟΒΟΤΣΖ – ΠΟΡ», ημ παπάηζ νςηάεζ 

ημκ ζδζμηηήηδ: «Παπμοηζάηζα βζα παπάηζα είκαζ αοηά; Αηνζαχξ! Απάκηδζε ιε ιεβάθδ 

εβηανδζυηδηα μ ηφνζμξ Μεκέθαμξ Μαηνμαμφηδξ, βζαηί μ πεθάηδξ έπεζ πάκηα δίηζμ! Κζ άια 

ηα θμνέζς, εα έπς πμδανάηζα ιπθε; Όζμ πζμ ιπθε βίκεηαζ!...Χναία. Μμο ηα δίκεηαζ 

παναηαθχ; Σνία ηαημζηάνζηα είπε μ ηαηαζηδιαηάνπδξ. Όπζ εοπανζζηχ! Δίπε εοβεκζηά ημ 

παπάηζ. Γε εέθς ηνία ηαημζηάνζηα. Σα παπμοηζάηζα γήηδζα. Δζφ εα ιμο δχζεζξ ηνία 

ηαημζηάνζηα, υπζ εβχ! Γζαηί; Απυ πμφ ηζ ςξ πμο; Συζμ ηάκμοκ ηα ααηναπμπέδζθα.
1624

 

Ανπζηά, ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ πανμιμίςζδ ηςκ ααηναπμπέδζθςκ ιε παπμοηζάηζα 

βζα έκα οπμηείιεκμ πμο ακηζηεζιεκζηά δε δζέπεηαζ απυ ακάβηδ οπυδδζδξ. ε 

ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνμζεήηδ ημο ηαηαθδηηζημφ ιμνθήιαημξ –άηζα, 

ζηζξ θέλεζξ «παπάηζα» ηαζ «παπμοηζάηζα», ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγμοκ ζημκ παζδζηυ 

ηνυπμ μιζθίαξ. ε οθμθμβζηυ επίπεδμ, δζαηνίκμοιε ηδκ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ 

ακάιεζα ζημκ παζδζηυ θυβμ πμο εηθςκεί ημ παπάηζ ηαζ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή 

ακηίεεζδ ιε ηδκ ειπμνζηή μνμθμβία ημο ηαηαζηδιαηάνπδ. Δπίζδξ, ιε ηδκ έθθεζρδ 

βκχζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ βθςζζζηχκ ζοιαάζεςκ απυ ημκ ηεκηνζηυ ήνςα ηαηά ηδκ 

ειπμνζηή ζοκδζαθθαβή, πνμζθμνάξ πνδιάηςκ ηαζ πανμπήξ πνμσυκημξ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

απακηήζεζξ πμο δίδεζ ηαηαζηναηδβμφκηαζ μζ ζδιαζζμθμβζημί πενζμνζζιμί επζθμβήξ. Έπεζξ 

θεθηά επάκς ζμο; Σμ παπάηζ ράπηδηε ηαθά ηαθά. Όπζ απάκηδζε. Γεκ έπς θεθηά μφηε πάκς 

ιμο μφηε ηάης ιμο». Δκ πνμηεζιέκς, πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ιζαξ 

ιεηαθμνζηήξ έηθναζδξ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ. Δπζπνυζεεηα, δζαηνίκμοιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

μκμιαημπμζίαξ, «Μεκέθαμξ Μαηνμαμφηδξ» ημο ζδζμηηήηδ ημο ηαηαζηήιαημξ, υπμο ημ 

επίεεημ θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημο ζδζυηδηαξ. Ο ηίηθμξ ηδξ 

επςκοιίαξ ημο ηαηαζηήιαημξ θένεζ δζηηή θεζημονβία: αθεκυξ απμηεθεί ιία βεκίηεοζδ ηδξ 
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εηοιμθμβζηήξ παναδμλυηδηαξ πμο δζέπεζ ηδκ μκμιαημπμζία αθεηένμο πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

πνμζανιμβή μζηείςκ απυ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ζοιαάζεςκ ζημοξ ηχδζηεξ ηδξ 

ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ ημο παναιοεζμφ.  

Ζ ζοκέπεζα ηαείζηαηαζ αηυιδ πζμ πζμοιμνζζηζηή, ηαεχξ ημ παπάηζ αδοκαηεί κα ανεζ 

πνήιαηα ηαζ πνμααίκεζ ζε ιία πανάθμβδ πνυηαζδ ακηζπναβιαηζζιμφ ιε ζημπυ κα 

απμηηήζεζ ηα πμθοπυεδηα ααηναπμπέδζθα. ε οπμηαηάζηαημ ηςκ πνδιάηςκ πνμζθένεζ 

ιενζηά εοηεθή ακηζηείιεκα ηα μπμία έπεζ πενζζοθθέλεζ απυ ημ δνυιμ. Χζηυζμ, ημ ηςιζηυ 

εκημπίγεηαζ ζημκ ηνυπμ πνμχεδζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζημοπζδζχκ ιε ζημπυ κα πείζεζ 

ημκ ηαηαζηδιαηάνπδ. φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «Μμο δίκεηε ηα ααηναπμπέδζθα, πνυηεζκε, 

ακ ζαξ δχζς αοηυ εδχ ημ ιαζδιέκμ ηαθαιάηζ πμνημηαθάδαξ, έκα ηαιέκμ ζπίνημ, ημφημ ημ 

δοζεφνεημ λοθάηζ παβςημφ ηαζ αοηυ ημ ακεπακάθδπημ ηαζ ζηνμββοθυ ημοημφηζζ 

αφζζζκμο;».
1625

 ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ, ζφιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ 

απυ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ-εεαηήξ είκαζ ζε εέζδ κα 

απμηςδζημπμζήζεζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο ηαζ παθζκδνμιχκηαξ ζηζξ ανπζηέξ 

ζεθίδεξ κα ενιδκεφζεζ ημ εββεβναιιέκμ ζηδκ εζηυκα κυδια. ηδ ζοκέπεζα, ημ θεηηζηυ 

ηείιεκμ πενζβνάθεζ ηαε‘ οπεναμθή ηδκ ακηίδναζδ βέθζμο ημο ηφνζμο Μαηνμαμφηδ ζηδκ 

πνυηαζδ ακηαθθαβήξ πνμσυκηςκ ημο πνςηαβςκζζηή, «άνπζζε κα βεθάεζ ηυζμ ηνακηαπηά 

πμο έζπαζακ ηα ηγάιζα ηδξ αζηνίκαξ, θφεδηακ ηα ημνδυκζα ηςκ παπμοηζζχκ ημο ηαζ δ 

ηαιπέθα πμο έθεβε «ΜΑΚΡΟΒΟΤΣΖ-ΠΟΡ» παναθίβμ κα ημο πέζεζ ζημ ηεθάθζ!».
1626

 Σμ 

θεηηζηυ πζμφιμν μθείθεηαζ ηυζμ ζημ είδμξ ηδξ οπεναμθήξ υζμ ηαζ ζηδκ αιθζζφκδεζδ 

αζφιααηςκ αζηζμθμβζηά δεδμιέκςκ ιεηαλφ ημοξ, βέθζμ vs ημνδυκζα/παπμφηζζα. Ζ 

αδοκαιία ζοκεκκυδζδξ ζε έκα εκαθθαηηζηυ πενζαάθθμκ απυ αοηυ πμο ιεβάθςζε ημ 

παπάηζ, ζε ζοκδοαζιυ ηδκ απαλζςηζηή ζοιπενζθμνά ημο ζδζμηηήηδ απέκακηζ ζημ 

πνυαθδια πμο ημκ απαζπμθεί, ακάβεζ ημκ πνςηαβςκζζηή ηδξ ζζημνίαξ ζε «δζπθά Άθθμ». 

«Μα αθμφ δεκ έπς θεθηά! Δίπε ημ παπάηζ έημζιμ κα αάθεζ ηα ηθάιαηα. Σζ εέθεηε κα ηάκς; 

Να ιείκς ζε υθδ ιμο ηδ γςή ιε ηίηνζκα πμδανάηζα; Γε ιε απαζπμθμφκ ηαευθμο ηα 

πμδανάηζα ζμο, ημ απμπήνε μ ηφνζμξ Μεκέθαμξ Μαηνμαμφηδξ. Έπς άθθεξ ζημημφνεξ. 

ήιενα παίγεζ δ μιάδα ιμο ηαζ ίζςξ πάζεζ».
1627

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς βίκεηαζ 

ακηζθδπηή δ απυηθζζδ ηδξ ημοθημφναξ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ αλζχκ, ακαβηχκ ηαζ ημο 

ζοκυθμο ηδξ δνάζδξ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ πμο ημοξ δζέπεζ εηαηένςεεκ. 
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Δπίζδξ, επζζδιαίκεηαζ ζοιαμθζηά δ δζαιεζμθάαδζδ ημο πνήιαημξ ςξ πανάιεηνμ 

δζαιυνθςζδξ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ. 

ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ παναημθμοεμφιε ηδ δζαδζηαζία ακεφνεζδξ ενβαζίαξ ημο 

κεανμφ πνςηαβςκζζηή ιε ζημπυ κα ελαζθαθίζεζ ιενζηά πνήιαηα. ε έκα πνςημαάειζμ 

επίπεδμ, ημ πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ηυζμ ζηδκ αζοιθςκία ιεηαλφ ημο θυβμο πμο εηθςκμφκ 

ηα ιοεμπθαζηζηά πνυζςπα υζμ ηαζ ζηδ δνάζδ ημο ηεκηνζημφ ήνςα. Πνυηεζηαζ βζα ημκ 

ηφπμ ηδξ επεζζμδζαηήξ πθμηήξ, ηαεχξ ηέζζενα επαββεθιαηζηά εβπεζνήιαηα 

δζαιμνθχκμοκ ηέζζενα αοημηεθή ιζηνμ-ζεκάνζα, υπμο ημ έκα αημθμοεεί ημ άθθμ ηαζ ηα 

δζαηνίκεζ έκαξ ηφηθμξ δνάζδξ ιε ημνφθςζδ ηαζ θφζδ. ε δεοηενμαάειζμ επίπεδμ, ημ 

πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηζξ επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ πμο θαιαάκεζ πχνα μ δζάθμβμξ 

ιεηαλφ ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ ηςκ δεοηενεουκηςκ πνμζχπςκ. Ο εηάζημηε 

επαββεθιαηζηυξ πχνμξ δνάζδξ ηαζ ηα πνυζςπα, ιε ηα μπμία ηαθείηαζ κα ζοκενβαζηεί ημ 

παπάηζ, δζαηνίκμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ βθςζζζηέξ πμζηζθυηδηεξ ζφιθοηςκ ιε ημ 

ακηζηείιεκμ πμο εηπνμζςπμφκ ηάεε θμνά. Σμ παπάηζ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

ζοιιμνθςεεί ζηα ηνζηήνζα ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ενβαζίαξ πνμααίκεζ ζε πνάλεζξ πμο 

ανίζημκηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ημκ επαββεθιαηζηυ πχνμ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ηάεε θμνά. 

Δπίζδξ, πνμζπαεεί κα ζοιιμνθςεεί ιε ημοξ ημζκςκζμβθςζζζημφξ ηακυκεξ πμο απαζημφκ 

μζ πενζζηάζεζξ ιε ηςιζηά απμηεθέζιαηα. Υζμοιμνζζηζηή θεζημονβία εκέπεζ ηαζ ημ θεηηζηυ 

πενζεπυιεκμ ηςκ αββεθζχκ ιε ηζξ μπμίεξ ένπεηαζ ζε επαθή μ πνςηαβςκζζηήξ. Μζα ζεζνά 

ηεζιεκζηχκ εζδχκ, ηυζμ ςξ βναπηυξ θυβμξ υζμ ηαζ ςξ μπηζηά ζφιαμθα, πανεζζδφμοκ ζηδ 

ιμκυημκδ θεοηή ζεθίδα ηαζ δδιζμονβμφκ ιία εκδζαθένμοζα εκαθθαβή αθδβδιαηζηχκ 

ημιιαηζχκ ηαζ πθδνμθμνζαημφ έκηοπμο οθζημφ. Ο εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ δζαηνίκεζ 

εκαθθαηηζηά ιμκηέθα πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ πνήζδ ηδξ 

βθχζζαξ ςξ δζαιμνθμφιεκμο ηχδζηα ακάθμβα ιε ηζξ επζημζκςκίεξ πμο ηδκ επδνεάγμοκ 

ηαζ ηδ δζαιμνθχκμοκ.  

Ζ πνχηδ αββεθία βνάθεζ: «ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΜΗΚΡΟ ΣΟΤ ΑΑΝΔΡ. ‗ΠΡΧΣΟ ΜΠΟΨ‘». 

Πνυηεζηαζ βζα θασηυηνμπδ ζδζυθεηημ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, υπμο ημ «ιζηνυξ» δεκ 

οπμβναιιίγεζ ημ δθζηζαηυ ηνζηήνζμ, αθθά πνδζζιμπμζείηαζ ιεηαθμνζηά ηαζ εκέπεζ 

ιεζςηζηέξ ζοιπαναδδθχζεζξ. οβηεηνζιέκα, θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ιζαξ ζεζνάξ 

πνμτπμεέζεςκ ηαζ ηνζηδνίςκ παιδθμφ ηφνμοξ πμο πενζβνάθμοκ έκα επάββεθια ηαηά ημ 

μπμίμ δεκ απαζημφκηαζ ζδζαίηενα πνμζυκηα. Ζ δεφηενδ πνυηαζδ, απμηεθεί, επίζδ,ξ 

ιεηαθμνζηή έηθναζδ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ ιε εζνςκζηέξ ζοκοπμδδθχζεζξ, ςζηυζμ 

πνμηαθεί ηδκ επακακμδιαημδυηδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ πνυηαζδξ ηαηά ηδκ μπμία βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ υηζ δ θέλδ «ιζηνυξ» αλζμθμβείηαζ ςξ πανάιεηνμξ φρμοξ. Δπίζδξ, ζε 
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θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηζξ μιυδπεξ θέλεζξ «ΜΠΟΨ» ηαζ ‗boy‘. 

Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ ζοββναθέαξ θμβμπαίγεζ ιε ηζξ πμθοζδιίεξ ηςκ θέλεςκ 

δδιζμονβχκηαξ ελαζνεηζηά αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ μζ μπμίμζ ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ ηαζ 

εκζζπφμκηαζ απυ ημοξ δζαθυβμοξ ηδξ πανμφζαξ ζηδκήξ. Σμ ιζηνυ δθζηζαηά ηαζ ζε φρμξ 

παπάηζ, αδοκαηεί κα θηάζεζ ηα ημοιπζά ημο αζακζέν ηαζ ηυηε νςηάεζ, «Γεκ έπεζ ηίπμηα 

πζμ παιδθά; Όπζ. Γεκ έπμοιε ηίπμηα πζμ παιδθά. Πμθοηαημζηία είκαζ δεκ είκαζ μνοπείμ. Γεκ 

ηάκεζξ βζα ιζηνυξ ημο αζακζέν. Μήπςξ ηάκς βζα ιεβάθμξ;».
1628

 Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ αοεαίνεηδ ζοζπέηζζδ ακυιμζςκ 

πναβιάηςκ ιεηαλφ ημοξ ιε πνςημβεκέξ ηςιζηυ αίηζμ ηδκ πανάιεηνμ ημο φρμοξ ηαζ ηςκ 

ιεβεεχκ, ηυζμ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ υζμ ηαζ ημο ηεπκδημφ πενζαάθθμκημξ 

(μνοπείμ/οπέδαθμξ/παιδθά vs πμθοηαημζηία/ έδαθμξ/ρδθά). ηδκ ηεθεοηαία πνυηαζδ ηδξ 

παναπάκς πενζυδμο θυβμο ημ πζμφιμν πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ πανααίαζδξ ηςκ 

ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ 

μκμιαημπμζία πμο αθμνά ζημ επίεεημ ημο εονςνμφ ηαζ αημφεζ ζημ «εηθέηδξ». ε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ ημζκή ζδιαζζμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ πμο είκαζ 

ημ «ζεηθεηίγς» ηαζ αθμνά ζε ακεπίζδιδ θέλδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ςξ ζοκχκοιμ ηδξ 

ζδζυηδηαξ ηάπμζμο κα βίκεηαζ δοζάνεζημξ ηαζ κα πνμηαθεί θφπδ. «Έλς θφβε λεημοιπίζμο! 

Ζ κηνμπή υθδ δζηή ζμο! Δίζαζ άπνδζημ παπί μφηε ιία ζπζεαιή». Σμ ζοβηεηνζιέκμ επίεεημ 

θένεζ πενζπαζπηζηή θεζημονβία, ςζηυζμ ζφιθςκα ιε ημ ζοβηείιεκμ πνμζθαιαάκεηαζ ςξ 

εζνςκζηυ παναβθςζζζηυ ιεηαζπυθζμ.   

ηδ δεφηενδ αββεθία πνμζθμνάξ ενβαζίαξ ακαβνάθεηαζ, «ΕΖΣΔΊΣΑΗ ΥΟΡΔΤΣΖ 

ΜΠΑΛΔΣΟΤ». Σμ ηςιζηυ ζηδ ζηδκή αοηή αθμνά ζηδκ αδοκαιία ημο παπζμφ κα 

ακηαπμηνζεεί ζηζξ ιπαθεηζηέξ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ημ νυθμ πμο έπεζ 

πνμζθδθεεί. «Σμ παπάηζ δμηίιαζε κα πμνέρεζ ημ θζκάθε απυ ηδ «Λίικδ ηςκ ηφηκςκ», 

αθθά πυνεοε άηζαθα ηαζ ζημ ηέθμξ έπεζε ιέζα ζημ ηνμιπυκζ ηδξ μνπήζηναξ». Σμ πζμφιμν, 

ανπζηά, ζοκίζηαηαζ ζημ άημπμ ηδξ επζθμβήξ ημο κα ηαηαπζαζηεί ιε έκα επάββεθια πμο 

απαζηεί ελεζδίηεοζδ, ζδιακηζηή εκαζπυθδζδ εηχκ ηαζ θεπηεπίθεπηα πέθιαηα πμο 

ανίζημκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα πυδζα-ημοπζά ηςκ παπζχκ. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ βζα 

πμκηνμημιιέκμ αζηείμ (banana skin humor), ακαθμνζηά ιε ηδκ ακαζηάηςζδ πμο 

δδιζμονβείηαζ ζηδ ιμοζζηή ζηδκή απυ ηζξ ημφιπεξ ηαζ ηζξ γδιζέξ ελαζηίαξ ηδξ 

αδελζυηδηάξ ημο. Ζ έθθεζρδ ιμοζζηήξ ηαζ αδιάηςκ απυ έκα είδμξ πμο παναηηδνίγεηαζ βζα 

ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ, ηαηαζηναηδβεί ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ, 

                                                           
1628

 Σνζαζγάξ, Δ., 1991, υ.π., ζ. 16. 
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ζφιθςκα ιε ηα θυβζα ημο πνςηαβςκζζηή: «Μήπςξ έπεηε ιπαθέημ πςνίξ αήιαηα ηαζ πςνίξ 

ιμοζζηή; Με ιπενδεφμοκ ηα αήιαηα ηαζ δ ιμοζζηή δε ιε αθήκεζ κα ζοβηεκηνςεχ».
1629

 ηα 

θυβζα ημο ιαέζηνμο δζαηνίκμοιε ηδκ ζδζυθεηημ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, «Άδζηα αζπμθμφιεεα 

ιαγί ζμο!». Ο «Πεθμπίδαξ Πζηζζηάημξ» είκαζ μ ιαέζηνμξ ηδξ μνπήζηναξ. ε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ημ ηςιζηυ πδβάγεζ απυ ηδκ μκμιαημπμζία ημο επζεέημο, δ μπμία 

θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ηςκ ζδζμηήηςκ ημο πνμζχπμο πμο οπμβναιιίγεζ. οβηεηνζιέκα, 

ημ «πζηζζηάημ» (pizzicato) απμηεθεί ηνυπμ παζλίιαημξ έβπμνδςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ. 

Πνμηεζιέκμο κα απμθαφζεζ ημ ηςιζηυ ημο μκυιαημξ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ εα 

πνέπεζ κα βκςνίγεζ ηζξ παναπάκς μνμθμβίεξ, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ ημ ζοιπέναζια 

υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ηςιζημφ θαίκεηαζ πςξ οπμβναιιίγεζ ημκ εκήθζηα ζοκ-

ακαβκχζηδ. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ημοξ δζαηεζιεκζημφξ ζοκεζνιμφξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ζημ οπυ ακάθοζδ ζδιείμ, ακαθμνζηά ιε ηδκ μκμιαζία ημο ένβμο δ 

«Λίικδ ηςκ Κφηκςκ». Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία δζαζδιεζαηή δζαζηεοή 

(version intersemiotique)
1630

 ημο δδιμθζθμφξ παναιοεζμφ ημο Άκηενζεκ ημ Αζπδιυπαπμ. 

φιθςκα ιε ημ ηεζιεκζηυ ηαζ εονφηενμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ 

εββνάθεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ δζαζηεοή, οπμβναιιίγεηαζ ημ γήηδια ηδξ εηενυηδηαξ ηαζ ηδξ 

απμδμπήξ ηδξ.    

ηδκ ηνίηδ αββεθία ζδιεζχκεηαζ, «ΕΖΣΔΊΣΑΗ ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΟ. ‗ΔΜΠΔΗΡΟ‘». 

Ζ ααζζηή αίζεδζδ ημο πζμφιμν ζηδ ζηδκή αοηή ζοκίζηαηαζ ζημ δμηζιαζηζηυ έθεβπμ πμο 

πναβιαημπμζεί μ πνμζςπάνπδξ ιε ζημπυ κα επζαεααζχζεζ ηζξ δαπηοθμβναθζηέξ 

δελζυηδηεξ πμο δζαηείκεηαζ μ πνςηαβςκζζηήξ υηζ δζαεέηεζ. οβηεηνζιέκα ημο γδηά κα 

ζοκηάλεζ ηδ θέλδ «Σαρί». Σμ πζμφιμν ζημ ζδιείμ αοηυ θεζημονβεί ζε δφμ επίπεδα. 

Πνςηίζηςξ, εκημπίγεηαζ ζημ αζοκάνηδημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιαηνυζονηδξ θέλδξ πμο 

ζοκέηαλε, ζε ιζα πνμζπάεεζα ακάβκςζήξ ηδξ «πλεζΘΤΖδλεζθζλςκξεζδΖΞΞΚβδ…». 

Γεοηενεουκηςξ, μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ημζκςκυξ ημο ηςιζημφ 

ιδκφιαημξ πνεζάγεηαζ κα πνμαεί ζε ιία μπηζηή ακηζζημίπζζδ ηςκ δφμ ζδιαζκμιέκςκ. Απυ 

ηδ δζαδζηαζία αοηή μ ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ αθεκυξ ηδκ αζοιααηυηδηα πμο 

εββνάθεηαζ αθεηένμο ηδ ζπεδζαζηζηή θεζημονβία ηςκ βναιιάηςκ. Σα θυβζα ημο 

πνμζςπάνπδ πμθθαπθαζζάγμοκ ηδ πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ ηαζ πανάθθδθα ηαεμδδβμφκ 

ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ κα πνμαεί ζηδκ παναπάκς δζαδζηαζία μπηζηήξ ζφβηνζζδξ ηςκ 

                                                           
1629

 Σνζαζγάξ, Δ., 1991, υ.π., ζ. 18. 
1630

 Εεναμφ, Α., «Ζ Γζαζηεοή Ad Usum Delphini: ημζπεία Ηζημνία ηαζ Θεςνία», ζημ Γαιζακμφ, 

Γ., Οζημκμιίδμο, ., (Δπζι.), Αθδβήζεζξ πμο δεκ Σεθεζχκμοκ Πμηέ….Κεζιεκζηέξ ηαζ 

Δζημκμβναθζηέξ Γζαζηεοέξ βζα Παζδζά, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 2011, ζ. 31. 
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ιεβεεχκ ηςκ δφμ θέλεςκ, «Σαρί θέεζ εδχ; Ρχηδζε απμνδιέκμξ μ πνμζςπάνπδξ. Πνχηδ 

θμνά αθέπς ηυζμ ιεβάθμ ηαρί!».
1631

    

Ζ ηέηανηδ ηαζ ηεθεοηαία αββεθία βνάθεζ, «ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΠΑΣΖΣΖ ΣΑΦΤΛΗΧΝ. 

‗ΜΗΘΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ‘». Απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δμοθεζά ημ ιζηνυ παπάηζ εα 

ιπμνέζεζ κα ελαζθαθίζεζ ιε αλζμπνέπεζα ημ απαναίηδημ πνδιαηζηυ πμζυ βζα κα αβμνάζεζ 

ηα πμθοπυεδηα ααηναπμπέδζθα, ηα μπμία εα ζοκεπζθένμοκ ηδ θφζδ ζημ πνυαθδιά ημο. Ζ 

ζδζαζηενυηδηα ηςκ πμδζχκ ημο είκαζ αοηή πμο ημκ ηάκεζ λεπςνζζηυ ηαζ ιμκαδζηυ ζημ 

επάββεθια ιε ημ μπμίμ εα ηαηαπζαζηεί. Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηα ζπυθζα ημο 

δδιάνπμο ημο ηονίμο, «Πακαβζχηδ Πεθεημφδδ», «Μπνάαμ! […] Βθέπς έπεζξ ιζα 

αλζέπαζκδ πθαηοπμδία». οβηεηνζιέκα, ημ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ αιθζζφκδεζδ 

εηενυηθδηςκ ιεηαλφ ημοξ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, ζφιθςκα ιε ηδ πνήζδ ημο επζεεηζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ «αλζέπαζκδ» βζα κα παναηηδνίζεζ ηδκ πθαηοπμδία, ιζα ζδζαζηενυηδηα ηςκ 

ακενχπζκςκ πμδζχκ.  

Σμ παπάηζ αββίγεζ ημ υκεζνυ ημο ηαζ ακαηνέπεζ ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ ηακμκζηυηδηα ηδξ 

ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ πμο αζμθμβζηά εκηάζζεηαζ. Οζ δμηζιαζίεξ ζηζξ μπμίεξ 

οπμαθήεδηε απμηέθεζακ αθμνιή κα ακαιεηνδεεί ιε ηα υνζα ημο ηαζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ 

ηαοηυηδηά ημο. Ζ πενζπθάκδζδ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ απμηεθεί ηδκ 

αημιζηή ημο πμνεία πνμξ ηδκ ςνζιυηδηα. Με επζιμκή ηαζ οπμιμκή οπενααίκεζ ημοξ 

πενζμνζζιμφξ ηδξ θοζζηήξ ημο ιμνθήξ. Σα ααηναπμπέδζθα οπμαμδεμφκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

δφκαιδξ ηαζ ηδξ οπενμπήξ αοημφ πμο ηα θμνά. Ζ ιεηαιθίεζή ημο δεκ ζζμδοκαιεί ιε 

ιεηαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο, ηαεχξ δεκ αθθάγεζ νυθμ, ηαοηυηδηα, 

ζοιπενζθμνά ηαζ ηυπμ δζααίςζδξ. Απεκακηίαξ, επζζηνέθεζ ζζπονυηενμ ζηδ δζηή ημο 

ημζκςκία πναβιάηςκ, ιε αίζεδια αοημβκςζίαξ  ηαζ αοημπεπμίεδζδξ.  

 

 

8.1.2 Βαξβαξνύζε, Λ., Έλαο Καιόθαξδνο Καξραξίαο, (2001) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ Λήδαξ Βαναανμφνδ, Έκαξ Καθυηανδμξ 

Κανπανίαξ,
1632

 δ ζςιαηζηή οπενμπή ημο επζαθδηζημφ αοημφ γχμο ζοκζζηά ηαζ ηδκ 

εζδμπμζυ ημο δζαθμνά απυ ηα οπυθμζπα έιαζα υκηα ηδξ αζμημζκυηδηαξ ηδξ εάθαζζαξ. Σα 

ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ μβηχδμοξ ζςιαηζηήξ δζάπθαζδξ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε 

                                                           
1631

 .π., ζ. 20. 
1632

 Βαναανμφζδ, Λ., (Κείι. & Δζη.), Έκαξ Καθυηανδμξ Κανπανίαξ, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 

2001. 
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ηα ιεβάθα ζαβυκζα ηαζ ηδ δζάηαλδ ηδξ πνζμκςηήξ μδμκημζημζπίαξ είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ 

ζδζυηδηεξ πμο δζαθμνμπμζμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ εαθάζζζμ πθάζια απυ ηα οπυθμζπα ράνζα 

ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ. Σμ είδμξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηάξ ημο δδιζμονβεί 

επζθοθαηηζηυηδηα ελίζμο ζημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ιε αοηυ ηδξ αζμημζκυηδηαξ ημο 

εαθάζζζμο μζημζοζηήιαημξ ημο παναιοεζμφ.  

Ο ηίηθμξ βκςζημπμζεί ημ εεηζηυ παναηηήνα ημο ζοβηεηνζιέκμο γχμο, ιε ηδ πνήζδ ημο 

επζεεηζημφ πνμζδζμνζζιμφ «ηαθυηανδμξ». Γεδμιέκμο υηζ μζ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ 

ζοκζζημφκ ημ πνχημ ιέζμ βκςνζιίαξ ημο ακαβκχζηδ ιε ημοξ ιοεμπθαζηζημφξ 

παναηηήνεξ, ημ ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ πνμζακαημθίγεζ ηδ εεηζηή 

πνυζθδρδ ημο πνςηαβςκζζηή. Άλζμ ζπμθζαζιμφ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ εζημκμβνάθμξ 

δζαηδνεί ηα νεαθζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ακαημιίαξ ημο ηανπανία, βεβμκυξ πμο 

δζεοημθφκεζ ηδ ζφθθδρδ ηδξ εηενυηδηάξ ημο.
1633

 

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ πανμοζία ημο ηεκηνζημφ ήνςα απυ ημκ πακημβκχζηδ 

αθδβδηή ηαζ ηδκ έηεεζδ ηςκ πνμζδζμνζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ζοκεέημοκ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηά ημο. «Ξένς έκα ηανπανία πμο δε πάκεζ εοηαζνία βζα κ‟ ανπίζεζ θαζανία! 

Όθμζ πάκηα ημκ θμαμφκηαζ ηαζ ζηδ εάθαζζα εκμπθμφκηαζ. Έηζζ, υηακ ημθοιπάκε βφνς ημοξ 

ηαθά ημζηάκε!».
1634

 ημ οπυ ακάθοζδ ζδιείμ δ θοζζηή ζδζυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο γχμο 

κα ηοκδβάεζ ηαζ κα εδνεφεζ πανμοζζάγεηαζ οπυ ηδκ εοβεκζηή δζαηφπςζδ ηδξ «θαζανίαξ». 

Δπίζδξ, επζζδιαίκεηαζ ημ ζοκαίζεδια ημο θυαμο ςξ ηνζηήνζμ ιδ απμδμπήξ. Δίκαζ 

λεηάεανμ υηζ ηα οπυθμζπα ράνζα ημκ απμθεφβμοκ ζφιθςκα ιε ημ έκζηζηημ ηδξ 

αοημζοκηήνδζδξ. Δκηφπςζδ πνμηαθεί δ εζημκμβνάθδζδ ηδξ ζηδκήξ, ηαεχξ μ ηανπανίαξ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ πυηδξ, αθμφ ηναηά, πζεακυκ, αθημμθμφπμ πμηυ ζημ πηενφβζυ ημο ηαζ 

πμφνμ ζημ ζηυια. Σα ζοβηεηνζιέκα μπηζηά ζφιαμθα εκέπμοκ ημ ζημζπείμ ηδξ εζνςκείαξ, 

ηαεχξ οπμβναιιίγμκηαζ αηναίεξ ηαζ ζηενεμηοπζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημο ακδνζημφ θφθμο. Ακ ηαζ εζημκίγεηαζ άβνζμξ ηαζ εοιςιέκμξ, ζφιθςκα 

ιε ηα ηυηηζκα ιάηζα,
1635

 ημ ζοκμθνοςιέκμ πνυζςπμ ηαζ ηδκ πνμηθδηζηή επίδεζλδ ηςκ 

δμκηζχκ, δ ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή δεκ πνμηαθεί ηνυιμ ελαζηίαξ ηδξ μπηζηήξ αιθζζφκδεζδξ 

εηενυηθδηςκ παναηηδνζζηζηχκ, γχμο vs ακενχπμο. Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε 

πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, αθμφ μ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ υηζ ηάηζ ηέημζμ 
                                                           
1633

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.2). 1, ζ. 629. 
1634

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ, 

Βαναανμφζδ, Λ., 2001, υ.π., ζ. 1.   
1635

 Ζ Molly Bang ζπμθζάγεζ υηζ ηα ηυηηζκα ιάηζα παναπέιπμοκ ζημ αίια ηαζ ζοκζζηά 

παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ, ηαεχξ παναπέιπεζ ζε αζιμδζρή πνυζςπα, υπςξ ααιπίν ηαζ ιάβζζζεξ. 

Bang, M., Picture This: Perception and Composition, Boston: Little Brown and Company, 1991, 

ζ. 42.      
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δε δφκαηαζ κα ζζπφεζ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ημο αοεμφ. φιθςκα ιε ημ παναπάκς ηαζ 

ελαζηίαξ ηςκ ακζιζζηζηχκ ζημζπείςκ, ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ εέζεζξ πνυζθδρδξ ημο 

παναηηήνα, ηαεχξ δ αθήβδζδ ζοκζζηά ιία ιεηαθμνά ηςκ ακενχπζκςκ ημζκςκζχκ ζημκ 

ηυζιμ ηςκ γχςκ.  

 Ο πχνμξ ημο «Άθθμο» είκαζ μ αοευξ, έκα ακμίηεζμ πενζαάθθμκ βζα ημ κεανυ 

ακαβκχζηδ, δζυηζ ανίζηεηαζ πμθφ ιαηνζά απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο γεζ μ ίδζμξ. Ζ πανάιεηνμξ 

αοηή δζεοημθφκεζ ηδ ζφθθδρδ ηδξ εηενυηδηαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα, δζυηζ μ 

ηανπανίαξ απμηεθεί ημκ εηηυξ πμθζηζζιμφ ηςκ ακενχπζκςκ ημζκςκζχκ. Χξ εη ημφημο 

ζοκεέηεζ ηδ δζαπςνζζηζηή βναιιή ιεηαλφ ημο «Διείξ» ηαζ ημο «Άθθμο» 

ηαηαζηεοάγμκηαξ έηζζ ηδκ παναπάκς δζπμθζηή δζάηνζζδ, ιε ζημπυ κα ηδκ ακαηνέρεζ ζηδ 

ζοκέπεζα.  

Ο ηανπανίαξ ημο παναιοεζμφ αοημπνμζδζμνίγεηαζ ςξ «ηέναξ θμαενυ», «ηνμιαηηζηυ», 

«ηαηυ» ηαζ «κηαήξ». Ζ εζςηενζηή εζηίαζδ ιαξ επζηνέπεζ κα παναημθμοεήζμοιε ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημο θμβμηεπκζημφ ήνςα, δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ ηαφηζζδ 

ημο ακαβκχζηδ ιαγί ημο. «Όθα ηα ράνζα βνήβμνα ειέκα πνμζπενκμφκ, ηάκμοκ πςξ δε ιε 

αθέπμοκ ηαζ βζ‟ άθθμκ ιε πενκμφκ! […] ηέναξ ιε κμιίγμοκε ειέκα θμαενυ! Νηνέπμιαζ πμθφ 

βζ‟ αοηυ πμο ιε αθέπμοκ ζακ ηαηυ».
1636

 Ο αθδβδηήξ ιε «ιεηαθενυιεκμ» θυβμ 

πανμοζζάγεζ ηζξ ακηζδνάζεζξ, ηα θυβζα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ηςκ άθθςκ ιοεμπθαζηζηχκ 

πνμζχπςκ. ε εοεφ θυβμ ακαθένμκηαζ ηα θυβζα ιυκμ ημο ιεζμκεηηζημφ «Άθθμο». Ζ 

αθήβδζδ ηαηαζηεοάγεζ ηδκ εηενυηδηα, πανμοζζάγμκηαξ εκαθθαηηζηά ηδκ μπηζηή βςκία 

ηςκ πμθθχκ (μιάδα) ηαζ ημο εκυξ. Ζ ζδζυηδηά ημο κα είκαζ ηνμιαηηζηυξ απμδίδεηαζ ςξ 

νυθμξ ζημ πθαίζζμ επαββεθιαηζημφ ηαεήημκημξ ηαζ υπζ ςξ ζημζπείμ ζδζμζοβηναζίαξ. 

φιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, «Καζ δεκ είιαζ ζακ ημοξ άθθμοξ ημοξ ηνακμφξ ηαζ ημοξ 

ιεβάθμοξ».
1637

 Ζ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ ημο ηανπανία απυ ηδ εέζδ ζηδκ ακηίεεζδ είκαζ 

ημ ζημζπείμ ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ πμθζηζζιέκδξ ημο θφζδξ. Γεβμκυξ πμο ημκ 

δζαθμνμπμζεί απυ ημκ απαίδεοημ ηαζ αζιμαυνμ εφηδ ημο αοεμφ ζοκεπζθένμκηαξ ηδκ 

απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο.  

Ζ αθήβδζδ είκαζ ζε έιιεηνμ πμζδηζηυ θυβμ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ μιμζμηέθεοηα ηαζ 

μιμζμηαηαθδλίεξ, βεβμκυξ πμο πνμζδίδεζ ιζα ιμοζζηυηδηα ηαζ δπδηζηυηδηα ζηζξ 

πνμηάζεζξ ιεηαηνέπμκηαξ ηα ιδκφιαηα ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ζε πζμ εφθδπηα. Υςνίξ, 

ςζηυζμ, κα επζζηζάγεζ ημκ επζεοιδηυ ζοκαζζεδιαηζζιυ πμο επζδζχηεζ κα 

εοαζζεδημπμζήζεζ ηαζ κα πνμαθδιαηίζεζ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ απέκακηζ ζημ 

                                                           
1636

 Βαναανμφζδ, Λ., 2001, υ.π., ζ. 5.   
1637

 .π., ζ. 10. 
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γήηδια ηδξ εηενυηδηαξ. Ζ βκςζηζηή ακηίεεζδ ακάιεζα ζημ γχμ ηαζ ηα ακενχπζκα 

παναηηδνζζηζηά θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά ελαζηίαξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ. Σμ 

πζμφιμν εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ.
1638

 Ανπζηά, πνυηεζηαζ βζα ημ ζηδκζηυ 

πχνμ υπμο δζαιέκεζ μ ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ απμηαθφπημκηαξ ιε πζμφιμν ζημζπεία 

ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα δζεζημκζημφξ οπαζκζβιμφξ, αθεκυξ 

ζε δδιμθζθή ένβα ηδξ θμβμηεπκίαξ αθεηένμο ζημ πχνμ ημο ηζκδιαημβνάθμο. ε ζπέζδ ιε 

ημ πνχημ, μ πνςηαβςκζζηήξ ακαπανίζηαηαζ κα δζααάγεζ ζζημνίεξ ημο «Κμοζηυ» ηαζ ζε 

ζπέζδ ιε ημ δεφηενμ πνυηεζηαζ βζα ημ ενίθεν ηα «αβυκζα ημο Κανπανία». Γζα κα 

απμθαφζεζ μ ακαβκχζηδξ ηδκ αζοιααηυηδηα πμο εββνάθεηαζ απυ ημ εζημκζζηζηυ ζπυθζμ, 

εα πνέπεζ κα έπεζ επίβκςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηυζμ ηδξ πθμηήξ ηδξ ηαζκίαξ υζμ ηαζ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ εαθάζζζςκ πενζπεηεζχκ πμο εββνάθμκηαζ. Πνυηεζηαζ βζα εζημκζζηζηή 

πανςδία, δ μπμία θαίκεηαζ υηζ οπμβναιιίγεζ πενζζζυηενμ ημκ εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ, 

εκχ ημ ιζηνυ παζδί εα απμθαφζεζ πενζζζυηενμ ηδκ εηδμπή ηδξ δζαηςιχδδζδξ. Ζ 

πνυζθδρδ ημο «Καθυηανδμο Κανπανία» επζηοβπάκεηαζ απυ αθίζεξ πμο δδθχκμοκ 

απαβυνεοζδ αοημκυδηςκ ζοιπενζθμνχκ βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο άβνζμο 

γχμο. πςξ ημ κα εδνεφεζ ηαζ οπυ πνμτπμεέζεζξ κα επζηίεεηαζ ζε ακενχπμοξ 

ημθοιαδηέξ, εθυζμκ εζζαάθθμοκ ζημ θοζζηυ ημο πενζαάθθμκ. Σμ επζαθδηζηυ Υ, ζε 

απυπνςζδ ημο ηυηηζκμο ζοκζζηά ιία ζφιααζδ, βκςζηή απυ ημ ακενςπμβεκέξ 

πενζαάθθμκ ηαζ βζ‘ αοηυ ζηακή κα απμηςδζημπμζδεεί απυ ηα ιζηνά παζδζά ςξ έκδεζλδ ημο 

ιδ επζεοιδημφ ηαζ  αοζηδνχξ αηαηάθθδθμο. Δπίζδξ, δζαηνίκμκηαζ ηαζ θέλεζξ πμο 

δδθχκμοκ ηδκ απαβυνεοζδ, υπςξ «Μδ», «Οφηε αοηυ», «Πμηέ αοηυ», «Απαβμνεφεηαζ», μζ 

μπμίεξ έπμοκ εκηαπεεί ςξ μπηζηά ζφιαμθα πάκς ζηζξ αθίζεξ. Οζ απαβμνεφζεζξ αοηέξ 

ανίζημκηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ ιε ημ ζδιαίκμκ πνυζςπμ ημο παναιοεζμφ ηαζ εθυζμκ βίκεζ 

μ απαναίηδημξ ζοζπεηζζιυξ, μ ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ αζοιααηυηδηα πμο 

εββνάθεηαζ ελαζηίαξ ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ ημο ηανπανία ηδξ ιοεμπθαζίαξ απυ ηςκ 

οπυθμζπςκ μιμθυβςκ ημο. Υζμφιμν, επίζδξ, ακαδφεηαζ απυ ηα μπηζηά ζφιαμθα πμο 

ημζιμφκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο δςιαηίμο ηαζ ηα μπμία απμηεθμφκ πνμέηηαζδ ηδξ 

παναδμλυηδηαξ ημο ηαηυπμο ημοξ, δζυηζ οθίζηακηαζ πνμζανιμβήξ ζημκ ηνυπμ γςήξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ζεθζδμδείηηδ δζαεέηεζ έκα θφηζ, ημ 

ηαθαιάηζ ημο νμθήιαημξ απμθήβεζ ζε ζπήια πηαπμδζμφ, έκα ζεκημφηζ πμο παναπέιπεζ 

ζε αοεζζιέκμοξ εδζαονμφξ πεζναηχκ ηαζ ημκ ημίπμ ημζιμφκ αζηενίεξ.  

                                                           
1638

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.2). 2, ζ. 629.  
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Ο «Καθυηανδμξ Κανπανίαξ» απμηαθφπηεηαζ, επίζδξ, απυ ηζξ πνάλεζξ ημο, μζ μπμίεξ 

ζηζαβναθμφκ ημ πμνηναίημ εκυξ θοζζμθάηνδ. «ημ αοευ πακημφ πδβαίκς ηαζ ι‟ ανέζεζ κα 

ιαεαίκς πςξ πμνεφμοκε ηα ράνζα ηαζ πμο πακ ηα ηαθαιάνζα».
1639

 ηδκ ελέθζλδ ημο 

παναιοεζμφ ημ είδμξ ηδξ εηενυηδηαξ ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ ζημ γήηδια ηδξ ελςηενζηήξ 

ειθάκζζδξ. οβηεηνζιέκα, ηαεμδδβείηαζ δ ζφθθδρδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο κα είκαζ 

ζοκχκοιδ ηδξ αζπήιζαξ ηαζ ηδξ ηαηίαξ. Ακ ηαζ μ ηανπανίαξ βκςνίγεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα 

ηδξ θφζδξ ημο ηαζ πχξ ηδκ εηθαιαάκεζ δ ημζκυηδηα ημο αοεμφ, απμθαζίγεζ κα 

ζοιιεηάζπεζ ζε ηαθθζζηεία. «Μμκαδζηή βζα ιέκα εοηαζνία. Σένια πζα δ δοζηοπία! Με ημοξ 

άθθμοξ κα ανεεχ, ιήπςξ ηαζ δζηαζςεχ!».
1640

 Σμ πζμφιμν ηαζ εδχ εκημπίγεηαζ ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ, ζφιθςκα ιε ημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αθίζαξ-πνυζηθδζδ βζα δήθςζδ 

ζοιιεημπήξ ζε «Φανμηαθθζζηεία». Ανπζηά, ημ ηςιζηυ ακαδεζηκφεηαζ ζε 

ημζκςκζμβθςζζμθμβζηυ επίπεδμ, ζφιθςκα ιε ηδκ οζμεέηδζδ ζοιαάζεςκ ηαζ φθμοξ 

ακηίζημζπςκ ιε αοηχκ ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηδξ ζοιιυνθςζήξ ημοξ ζημκ ηυζιμ ηδξ 

«ρανμημζκςκίαξ». ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνςηυηοπδ ζφκεεζδ 

θέλεςκ, «ράνζ» ηαζ «ηαθθζζηεία». φιθςκα ιε ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ζπυθζμ ημ έπαεθμ 

ηενδίγμοκ, «Σμ μιμνθυηενμ ηαζ ηαθφηενμ ράνζ». Δκ πνμηεζιέκς, οπμβναιιίγεηαζ ημ 

ζηενευηοπμ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ ηαθμζφκδξ αθήκμκηαξ βζα ηδκ εηενυηδηα ημκ ανκδηζηυ 

πυθμ, ηδξ αζπήιζαξ ηαζ ηδξ ηαηίαξ. ηδκ ελέθζλδ ημο παναιοεζμφ παναημθμοεμφιε ηδκ 

πανάηαλδ ηςκ οπμρήθζςκ βζα ημ έπαεθμ παναηηήνςκ, αζζεδημπμζχκηαξ ηδκ πυθςζδ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ακάιεζα ζηζξ μιάδεξ ημζκμφ ιεβέεμοξ ―ρανζχκ‖ ηαζ ημο ιεβάθμο 

ηανπανία. Ζ αθήβδζδ απμηηά ιζα ζοιαμθζηή δζάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία οπμβναιιίγεηαζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ έπεζ δζδαπεεί δ πθεζμρδθία ημο ηυζιμο κα ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ 

ςναζυηδηα. Ζ ειθάκζζδ ημο ηανπανία ιε ιαβζυ, βοαθζά, πεηζέηα εαθάζζδξ ηαζ ζςζίαζμ 

απμηεθεί ιία έηπθδλδ πμο λαθκζάγεζ ηαζ θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά. Χζηυζμ, ημ 

αζηναθηενυ παιυβεθμ πμο ζηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ζοκζζηά πνμκυιζμ, «βζα ηα 

εαθαζζζκά είκαζ ηαηυ ζδιάδζ!». Συηε αημθμοεεί μ πακζηυξ ηαζ δ απυθοηδ απμιυκςζδ ηαζ 

δοζηοπία βζα ημκ πνςηαβςκζζηή ημο παναιοεζμφ. Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε 

ηδκ οπεναμθή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, ακαπανζζηχκηαξ ιία θζικμφθα βφνς απυ ημ πνυζςπμ 

ημο ηεκηνζημφ ήνςα ιε ζημπυ κα απμδμεεί μπηζηά δ πμζυηδηα ηςκ δαηνφςκ πμο 

πφεδηακ.  

Ζ θφζδ πμο εα πνμηφρεζ απμηεθεί έκα εοπάνζζημ λάθκζαζια βζα ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ 

ακαβκςζηχκ. Έκα ιζηνυ, πμθφ ιζηνυ ρανάηζ απμηεθεί ημκ παναπθδνςιαηζηυ «Άθθμ», ημ 

                                                           
1639

 Βαναανμφζδ, Λ., 2001, υ.π., ζ. 7. 
1640

 .π., ζ. 10.  



525 

 

μπμίμ ακηίζημζπα ιε ημκ ηεκηνζηυ ήνςα απμηεθεί ημ ιεζμκεηηζηυ «Άθθμ» ελαζηίαξ ηδξ 

ζςιαηζηήξ ημο ιεζμκελίαξ. Οζ δομ ημοξ θηζάπκμοκ ιία οπένμπδ μιάδα, υπμο μ έκαξ 

ζοιπθδνχκεζ ημκ «Άθθμ» βεβμκυξ πμο παναηζκεί ηδκ πενζένβεζα ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

οπυθμζπςκ ρανζχκ. Σμ ιεβάθμ ράνζ δεκ ηνχεζ ημ ιζηνυ, επμιέκςξ υηζ είκαζ ιεβαθυζςιμ 

δε ζοκζζηά ηαζ απεζθή. Σμ ιζηνυ ακηθεί ακςηενυηδηα, αζθάθεζα ηαζ ζζβμονζά απυ ημκ 

ηανπανία, εκχ επζηέθμοξ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ πανμοζία ημο δίπθα ζε έκα ηυζμ 

ιεβαθυζςιμ πθάζια. Σεθζηά, μζ δφμ ήνςεξ βίκμκηαζ απμδεηημί απυ ηδκ 

«ρανμημζκςκία», δζυηζ «ημ αοευ ηαηάθααακ αοηυ πμο έπεζ αλία. Γεκ είκαζ δ ειθάκζζδ 

πμο έπεζ ζδιαζία, αθθά δ ροπή, ηα αζζεήιαηα ηαζ δ εοαζζεδζία!».
1641

       

 

 

8.1.3 Βαξβαξνύζε, Λ., Πξνζνρή! Σν Πξόβαην… Δαγθώλεη! (2002) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ηδξ Λήδαξ Βαναανμφζδ, Πνμζμπή!
1642

 Σμ 

Πνυααημ… Γαβηχκεζ, είβεηαζ ιε έιιεζμ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ ημ γήηδια ηδξ  

παναααηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Σμ ιαφνμ πνμααηάηζ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

δζαθμνμπμζδεεί απυ ηδ ιάγα ημο ημπαδζμφ απμααίκεζ ζε πνάλεζξ αίαξ, ιε ζημπυ κα έθηεζ 

ηδκ πνμζμπή ηαζ κα απμηεθεί ζοκεπχξ ακηζηείιεκμ παναηήνδζδξ. Ζ δοζάνεζηδ 

ζοιπενζθμνά ημο ημ ςεεί ζημ ημζκςκζηυ πενζεχνζμ ημο ζηάαθμο ηαζ εκ ζοκεπεία ζηδκ 

έλμδυ ημο απυ αοηυ. Μία επζθμβή, ςζηυζμ, υπζ επζαμθήξ ηαζ ελακαβηαζιμφ ιε 

παναδεζβιαηζηέξ δζαζηάζεζξ, αθθά εθεοεενίαξ, ζεααζιμφ ηαζ πνμζςπζηχκ εοεοκχκ, 

ηαεχξ ημ πνμααηάηζ απμπςνεί ιε δζηή ημο απυθαζδ ηαζ ιε ηδ ζοβηαηάααζδ ημο αμζημφ.  

Σα ηοπζηά πνμζδζμνζζηζηά παναηηδνζζηζηά πμο ζοκεέημοκ ηδκ εηενυηδηα ημο 

«Άθθμο», είκαζ ημο πνχιαημξ ηαζ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Δλαζηίαξ ημο δεφηενμο 

δε βίκεηαζ απμδεηηυξ απυ ηδκ ημζκςκζηή μιάδα ηςκ θεοηχκ πνμαάηςκ βεβμκυξ πμο 

εκζζπφεζ ηδκ ακηζζοιααηζηή ημο ζοιπενζθμνά. Ζ αθήβδζδ θαιαάκεζ αθθδβμνζηέξ 

δζαζηάζεζξ, ηαεχξ παναπέιπεζ οπαζκζηηζηά ζηδκ πανααμθή ημο Ηδζμφ Υνζζημφ βζα ημ 

«απμθςθυξ πνυααημ».
1643

 Σμ δεζηυ δίδαβια ηδξ πανααμθήξ ηαζ ημ ζδεμθμβζηυ ιήκοια 

                                                           
1641

 Βαναανμφζδ, Λ., 2001, υ.π., ζ. 24. 
1642

 Βαναανμφζδ, Λ., (Κείι. & Δζη.), Πνμζμπή! Σμ Πνυααημ Γαβηχκεζ!, Αεήκα: Παπαδυπμοθμξ, 

2002. 
1643

 Ζ πανααμθή ημο «παιέκμο πνμαάημο», αθμνά ζημκ παναζηναηδιέκμ άκενςπμ, πμο έπεζ 

λεζηναηίζεζ ηαζ απμιαηνοκεεί απυ ημκ ηαθυ Πμζιέκα, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ. φιθςκα ιε ηδκ Καζκή 

Γζαεήηδ, ηδκ πανααμθή αοηή είπε πεζ μ Υνζζηυξ ζημοξ Φανζζαίμοξ ζε απάκηδζδ ηδξ 
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ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαηαθήβμοκ ζε ημζκυ επζιφεζμ πμο αθμνά ζηδκ επακέκηαλδ ηαζ 

απμδμπή ηςκ αηυιςκ πμο βζα μπμζμδήπμηε θυβμ έπμοκ πανεηηθίκεζ απυ ηδ ζοιααηζηή 

πμνεία ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο.  

Ο επζθςκδιαηζηυξ ηίηθμξ ςξ πνμξ ηδκ εηθμνά ―δζεηδζηεί‖ ηδκ «Πνμζμπή» ηςκ 

ακαβκςζηχκ. Χξ πνμξ ημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ, θεζημονβεί πζμοιμνζζηζηά δζυηζ 

παναπέιπεζ ζε μζηεία ζήιακζδ απυ ημκ πενζαάθθμκηα βναπηυ θυβμ, πμο αθμνά ζε 

πνμεζδμπμζδηζηή πζκαηίδα θφθαλδξ ζδζςηζημφ πχνμο. Σμ πζμφιμν ανπζηά εκημπίγεηαζ ζε 

πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, δζυηζ ημ νήια «δαβηχκεζ» ιε ημ μοζζαζηζηυ «πνυααημ» 

ανίζηεηαζ ζε βκςζηζηή ακηίεεζδ ιε ηδκ ειπεζνία ηδξ γςήξ, ηαηά ηδκ μπμία ημ 

ζοβηεηνζιέκμ γχμ απμηεθεί έκα θζθήζοπμ έιαζμ μκ. Ζ κυνια ακαθμνζηά ιε ηδ θμβζηή 

ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαηνέπεηαζ, ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Ζ 

θναζηζηή δζαηφπςζδ, «Πνμζμπή…δαβηχκεζ» πνδζζιμπμζείηαζ ζηα νεαθζζηζηά 

πενζαάθθμκηα ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα ζηφθμοξ. Ζ ακηζηαηάζηαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

οπμηεζιέκμο, πμο ανίζηεηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ ιε ημ δαβηχκεζ, απυ έκα πνυααημ 

ηαηαζηναηδβεί ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ. Σμ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ 

ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ εζημκμβνάθδζδ, δ μπμία θεζημονβεί 

ζοκδδθςηζηά ημο θεηηζημφ παναηείιεκμο.
1644

 οβηεηνζιέκα, ακαπανίζηαηαζ έκα «ιαφνμ 

πνυααημ», βεβμκυξ πμο δδιζμονβεί αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ακαθμνζηά ιε ηδ ιεηαθμνζηή 

νήζδ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ, πμο οπμβναιιίγεηαζ οπαζκζηηζηά, ζε επίπεδμ οπενηονζμθελία 

ηδξ μπηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ. ηζξ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ δ νήζδ «ημ ιαφνμ πνυααημ», 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα παναηηδνίζεζ ηάπμζμκ ημζκςκζηά ζηζβιαηζζιέκμ ηαζ δεζηά 

οπυθμβμ βζα ιειπηή ζοιπενζθμνά. Οζ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ, ελαζηίαξ ημο 

ακαηνεπηζημφ ζημζπείμο πμο ηζξ δζαηνίκεζ, παναηζκμφκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ, εκχ επζζδιαίκεηαζ ημ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ηδξ 

αθήβδζδξ. Δπίζδξ, ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ 

εειεθζχκεηαζ δ ακαηνμπή ζηενευηοπςκ ηνυπςκ πνυζθδρδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ιε 

έιθαζδ υηζ ηα «θαζκυιεκα ηαιζά θμνά απαημφκ».  

Ο πχνμξ ημο «Άθθμο» είκαζ ημ ιακηνί ηαζ δ ιοεμπθαζηζηή ημζκυηδηα απυ ηδκ μπμία 

απμηθίκεζ ελίζμο βζα θυβμοξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ είκαζ ηα θεοηά 

πνυααηα. Ζ ζδιεζμθμβία ημο πνχιαημξ δζεοημθφκεζ ζηδ παναηηδνμθμβζηή πνυζθδρδ ηδξ 

εηενυηδηαξ, ιε επζηναηέζηενμ αοηυ ημο θεοημφ ημ μπμίμ εηθαιαάκεηαζ ςξ μπηζηή 

                                                                                                                                                                             
πενζπμζδηζηήξ ημο θνμκηίδαξ απέκακηζ ζε άημια αιανηςθά πμο είπακ δζαπνάλεζ ζμαανά 

ημζκςκζηά αδζηήιαηα. Καηά Ηςάκκδκ Δοαββέθζμ, 10: 1-21. Καηά Λμοηάκ Δοαββέθζμ, 15: 1-8.   
1644

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.3) 1, ζ. 629. 
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ιεηαθμνά ηδξ αβκυηδηαξ ηαζ ακηίζημζπα ημο ιαφνμο, βζα ηδ ιεζμρδθία ημο εκυξ, ημο 

ιεζμκεηηζημφ «Άθθμο». Χζηυζμ, μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ δεκ μδδβείηαζ ζημ ημζκςκζηυ 

πενζεχνζμ ελαζηίαξ ηδξ πνςιαηζηήξ ημο απυηθζζδξ αθθά ελαζηίαξ ηδξ ακαίηζαξ αίαζδξ 

ζοιπενζθμνάξ. Ζ ακηίδναζδ αβακάηηδζδξ, πμο εζζπνάηηεζ μ «Άθθμξ» απυ ηδκ ημζκςκζηή 

μιάδα ςξ ζοκέπεζα ηςκ δζηχκ ημο πνάλεςκ, ζοζπεηίγεηαζ  ιε ημκ ηνυπμ πμο 

αοημπνμζδζμνίγεηαζ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ αίζεδζδ ηδξ εζηυκαξ ημο εαοημφ ημο. Ο 

πνςηαβςκζζηήξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο ηαζ ςξ εη ημφημο αδοκαηεί κα 

ζοκοπάνλεζ ανιμκζηά ιε ημοξ «Άθθμοξ», δζυηζ αζζεάκεηαζ υηζ δεκ ακήηεζ πμθζηζζιζηά ζημ 

ίδζμ πενζαάθθμκ. Σα θεοηά πνυααηα πανμιμζάγμοκ ημ ιαφνμ ιε «ημ θφημ ημκ ηαηυ» ηαζ 

εηθνάγμοκ ηδκ επζθοθαηηζηυηδηά ημοξ, βεβμκυξ πμο ηαεμδδβεί ηδκ πνυζθδρή ημο ςξ 

«επενμφ». Ζ ιδ ζοκάδμοζα ζοιπενζθμνά ημο πνςηαβςκζζηή απμηεθεί βζα ηδκ μιάδα 

ηνζηήνζμ ηδξ μκημθμβζηήξ ημο ηαηδβμνζμπμίδζδξ. Υαναηηδνζζηζηά βνάθεηαζ, «Αοηυ ημ 

πνυααημ δαβηχκεζ είκαζ μ θφημξ μ ηαηυξ!!!», «Πνυααημ αοηυ δεκ είκαζ, ημ θμαυιαζηε 

πμθφ. Κάκε ηάηζ ηον αμζηέ ιαξ αβάθ‟ ημ έλς απ‟ ημ ιακηνί!».
1645

 Σα θυβζα ηςκ πνμαάηςκ 

ηαεμδδβμφκ ηδκ πνυζθδρδ ηςκ παναηηήνςκ ημο παναιοεζμφ ςξ ιζηνχκ παζδζχκ, πμο 

δζαθςκμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, «Γεκ ημκ 

παίγμοιε ειείξ άθθμ, ζοκεπχξ ιαξ ηοκδβά, ιαξ δαβηχκεζ, ιαξ πμκά. Γεκ ημκ εέθμοιε θεπηυ, 

δεκ ημκ παίγμοιε ηνοθηυ!».
1646

 Ζ ηοπμθμβζηή αλζμθυβδζδ ηςκ πνμαάηςκ ειπίπηεζ ζηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ ζοθθμβζηχκ παναηηήνςκ (collective characters), ηαεχξ δνμοκ ζοκμθζηά, 

δζαεέημοκ ιζα θςκή ζε αθδβδιαηζηυ επίπεδμ, ημζκή βναιιή ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

θεζημονβίαξ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ ηαζ δε δζαθένμοκ ηαευθμο ιεηαλφ ημοξ, ηυζμ 

ελςηενζηά υζμ εζςηενζηά.
1647

 Έηζζ, θμζπυκ, δ ζδζαζηενυηδηα ημο εκυξ βίκεηαζ ζδζαίηενα 

αζζεδηή ηαζ απμηεθεί ζημζπείμ δζάηνζζδξ πμο θεζημονβεί πνμζεεηζηά ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ 

πνυζθδρδ ηδξ εηενυηδηάξ ημο.        

Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ εηηυξ απυ ηδ δνάζδ ημο απμηαθφπηεηαζ ηαζ απυ ηα θυβζα ημο. 

φιθςκα ιε ηα μπμία, μζ επζεοιίεξ ηαζ ημ αλζαηυ ημο ζφζηδια δε ζοβηθίκεζ ιε αοηυ ηδξ 

μιάδαξ ηςκ πνμαάηςκ. «Όζμ εέθς εβχ δαβηχκς ηαζ πμηέ δε ιεηακζχκς… Γε ιε κμζάγεζ 

ακ παεχ, ηακέκακ δε εα θμαδεχ…». «Άθδζε ιε ήζοπμ πζα είκαζ πνυααηα παγά...».
1648

 Ο 

                                                           
1645

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. Βαναανμφζδ, 

Λ., 2002, υ.π., ζ. 4. 
1646

 .π., ζ. 7. 
1647

 Ζ Nikolajeva ακαθένεζ, υηζ μζ ζοθθμβζημί  παναηηήνεξ, ζοπκά ελοπδνεημφκ παζδαβςβζηέξ 

ζημπζιυηδηεξ ηαζ δίδμοκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα «πμθθμφξ (ανζειδηζηά) δεμπμζμφξ ηαζ 

έκα δνχκ πνυζςπμ» (many actors-one actant). Nikolajeva, M., The Rhetoric of Characters in 

Children's Literature, London: Scarecrow Press, 2002, ζζ. 67-87. 
1648

 Βαναανμφζδ, Λ., 2002, υ.π., ζ. 5. 
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ηεκηνζηυξ ήνςαξ εζνςκεφεηαζ ηδ ζοιααηζηή γςή ηςκ πνμαάηςκ ηαζ μνίγεζ ηδ δζηή ημο 

θαζκμιεκζηή ακςηενυηδηα, απαββέθθμκηάξ ημοξ παναηηδνζζιμφξ, υπςξ «παγά» ηαζ 

«ημφαθα». Ζ αθήβδζδ απμηηά ιζα ζοιαμθζηή δζάζηαζδ δζυηζ επζζδιαίκεηαζ ιεηαθμνζηά 

δ ζζμπεδςηζηή μιμζμιμνθία ηαζ δ έθθεζρδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ απυ ηδ ιάγα ηςκ ακενχπςκ, 

βεβμκυξ πμο ημοξ ηαεζζηά πεζεήκζα υνβακα ηαηαπνδζηζηχκ αμοθήζεςκ ελμοζζαζηζηχκ 

παναηηήνςκ. Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ δζαηνίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ παναπάκς ηαζ βζα ηδ ζοκεζδδηή 

ημο εκακηίςζδ ζημ μνεμθμβζηυ πνυζςπμ ημο αμζημφ, ημο δβέηδ ηδξ ημζκςκίαξ ιε ηδκ 

μπμία ζοκδζαθέβεηαζ. «Καζ μ αμζηυξ ιε εηκεονίγεζ πμο ζοκέπεζα ζθονίγεζ ηζ ιμο θέεζ ηζ εα 

θάς αηυιδ ηζ υηακ δεκ πεζκάς!», Ό, ηζ θέεζ μ αμζηυξ ηάκεηε υθμζ ζοκεπχξ! Θα ηαηαθήλεηε 

ζηδ ζμφαθα, λοπκήζηε θίβμ, ημφαθα».
1649

  

Ζ πμθοεζηζαηή αθήβδζδ πνμζθένεζ ιζα πμθοπνζζιαηζηή πνυζθδρδ ηςκ 

ιοεμπθαζηζηχκ βεβμκυηςκ, εββνάθμκηαξ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ, αθεκυξ 

ηδξ ιεζμρδθίαξ ημο ιαφνμο πνυααημο αθεηένμο ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ηςκ πμθθχκ. Ζ 

αθήβδζδ ηαηαζηεοάγεζ έκα δίπμθμ απυρεςκ πανμοζζάγμκηαξ εκαθθαηηζηά ηδκ μπηζηή 

βςκία ηδξ εηάζημηε πθεονάξ. Ζ ηεπκζηή αοηή πνμζθένεζ αιθυηενα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

παναηηήνςκ, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ζοβηνμοζζαηήξ ζοιπενζθμνάξ 

ημο πνςηαβςκζζηή ιε ηδ ιοεμπθαζηζηή ημζκυηδηα. Δπίζδξ, ηαηαννίπηεηαζ δ βεκζηεοηζηή 

δζάηνζζδ ζε ηαθμφξ ηαζ ηαημφξ, δζυηζ θςηίγμκηαξ ηα αίηζα ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ 

ζδζμζοβηναζζαηήξ απυηθζζδξ ημο πνςηαβςκζζηή απυ ηδκ ηακμκζηυηδηα ηδξ πμζιεκζηήξ 

γςήξ, μ ακαβκχζηδξ αθήκεηαζ κα μδδβδεεί ζηα δζηά ημο οπμηεζιεκζηά ζοιπενάζιαηα. 

Δπίζδξ, πανμοζζάγμκηαξ ηα αίηζα ηδξ απμηθίκμοζαξ ζοιπενζθμνάξ ημο ιεζμκεηηζημφ 

«Άθθμο» ηαζ θςηίγμκηαξ ηα αίηζα ηδξ ιεηαζηνμθήξ ημο, ημ ιζηνυ παζδί εα ιπμνέζεζ κα 

απμδεπεεί εοημθυηενα ηδ ιεηαζηνμθή ημο παναηηήνα ημο, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηεθζηή 

επακέκηαλή ημο ζηδ ιοεμπθαζηζηή ημζκυηδηα ηδξ ζηάκδξ.  

Ζ αθήβδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ έιιεηνμ πμζδηζηυ θυβμ. Γζαηνίκμοιε μιμζμηέθεοημ ζε 

πμζηίθμοξ θεηηζημφξ ζοκδοαζιμφξ πμο πανάβμοκ δπδηζηυηδηα ηαζ έηζζ ηα ιδκφιαηα 

ιεηαδίδμκηαζ απμθμνηζζιέκα ηαζ ιε πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ. Υζμφιμν, επίζδξ, ακαδφεηαζ 

απυ ηδ ζπέζδ θυβμο-εζηυκαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εζημκμβνάθδζδ ειθακίγεηαζ κα 

οπενηονζμθεηηεί ηςκ ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαηαζηεοάγμκηαξ 

ιζα ζεζνά απυ εκδζαθένμκηα μπηζημ-νδιαηζηά παίβκζα. Γζα πανάδεζβια, υηακ ημ ιαφνμ 

πνυααημ απμηαθεί «ημφαθα» ηα άθθα γχα, ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ παναηδνμφιε ηα 

ηεθάθζα ηςκ πνμαάηςκ κα έπμοκ ακηζηαηαζηαεεί απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ μπηζηυ 
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ακηζηείιεκμ.
1650

 Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ αθίζα ιε ηδκ εζηυκα ημο 

θφημο, δ μπμία ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζηδκ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδ ζηδκή ηαηά ηδκ μπμία ηα πνυααηα πανμιμζάγμοκ ημκ «Άθθμ» ιε ημκ 

«ηαηυ θφημ». φιθςκα ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ζηδκ εηάζημηε απεζημκζγυιεκδ ζηδκή 

ημο ζοβηεηνζιέκμο πχνμο, ηα εκδμ-εζημκζζηζηά ζπυθζα πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ αθίζα 

ηνμπμπμζμφκηαζ, ηαεχξ ηαζ ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ ημο θφημο.
1651

 Σα πενζεςνζαηά 

αοηά ζημζπεία, ανίζημκηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ ιε ηζξ ζοζπεηζγυιεκεξ εκένβεζεξ δνάζδξ ημο 

ιαφνμο πνμαάημο, θςηίγμκηαξ έηζζ ηα ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ πθμηήξ. Ανπζηά, 

βνάθεηαζ «Εδηείηαζ Λφημξ» ιε ηδ δεφηενδ θέλδ κα είκαζ επεκδοιέκδ ιε ηυηηζκμ πνχια, 

εκχ μ θφημξ ηδξ εζηυκαξ ακαπανίζηαηαζ κα δείπκεζ ηα δυκηζα ημο. ηακ απμπςνεί ημ 

πνυααημ απυ ημ ιακηνί, ζδιεζχκεηαζ «Καηαγδηείηαζ Λφημξ», εκχ ημ απεζημκζγυιεκμ 

πνυζςπμ ημο θφημο είκαζ πανυιμζα εθζιιέκμ ιε ημο πνμαάημο. Σέθμξ, υηακ ημ πνυααημ 

επζζηνέθεζ ζηδκ εζηία ημο ημ πνυζςπμ ημο θφημο ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημο 

εζημκζγυιεκμο πνμαάημο είκαζ θακενά πζμ βθοηυ ηαζ παιμβεθαζηυ, εκχ ζημ εκδμ-

εζημκζζηζηυ ζπυθζμ βνάθεηαζ, «Βνέεδηε Λφημξ». Σμ πνυζςπμ ημο θφημο, ηαεχξ 

απμηεθεί δζ-εζημκζηυ οπαζκζβιυ ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ ηαηά ηδκ μπμία ιάθζζηα μ 

θφημξ ηαζ ημ πνυααημ ανίζημκηαζ ζε ακηαβςκζζηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, εηθαιαάκεηαζ ςξ 

μπηζηή πανςδία. Με εζνςκζηή, ανπζηά, δζάεεζδ, ζαηζνζηή εκ ζοκεπεία ηαζ ιε ηεθζηή 

δζαπίζηςζδ ηδξ πενζπαζπηζηήξ θεζημονβίαξ. Δπίζδξ, δ ηεπκζηή ηδξ οπεναμθήξ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ θεζημονβεί ελίζμο πζμοιμνζζηζηά, ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ 

μπηζηή ηνμπζηυηδηα πνμζπαεεί κα εββνάρεζ ηδ δζάζηαζδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ημο 

ηεκηνζημφ ήνςα. οβηεηνζιέκα, ηα πνμααηάηζα-εφιαηα απεζημκίγμκηαζ ιε ηυηηζκα 

ηζζνυηα πάκς απυ ημ θεοηυ ηνίπςιά ημοξ. Σμ πζμφιμν πδβάγεζ απυ ηδκ μπηζηή 

αιθζζφκδεζδ εηενυηθδηςκ δεδμιέκςκ, πνυααημ vs ηζζνυημ, ηαζ ηδκ ακαηνμπή ηδξ 

θμβζηήξ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδ βκχζδ ημοξ απυ ηδκ 

πναβιαηζηή γςή, ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. 

Σμ πνμααηάηζ απυ ηδ ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ημζκςκία ιεηαπδδά ζηδ ζφβηνμοζδ ιε ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ θφζδξ. Δβηαηαθείπεζ ηδ ζηάκδ ηαζ εθεφεενμ πζα κα 

δζαπεζνζζηεί ηαηά αμφθδζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμκυιζμ εα ακαιεηνδεεί ιε ηζξ ακημπέξ 

ημο, βεβμκυξ πμο εα ημ αμδεήζεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηα ακηζηεζιεκζηά ημο υνζα ηαζ ηδκ 

αλία ηδξ ―μζημβεκεζαηήξ‖ εαθπςνήξ. Ζ δφζααηδ πμνεία ζημ ζημηεζκυ δάζμξ, ιε ημ ηνφμ 

ηαζ ηδκ πείκα κα ημ εενίγεζ, ηαεχξ ηαζ μ δνυιμξ ηδξ επζζηνμθήξ ζοκζζημφκ ηδκ αημιζηή 
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.3). 3, ζ. 629. 
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ημο πμνεία πνμξ ηδκ αοημβκςζία ηαζ ηδκ ςνζιυηδηα. Με ζοκαίζεδια ιεηαιέθεζαξ ηαζ 

ζοκεζδδημπμίδζδξ ημο ακηίηηοπμο ηςκ πνάλεχκ ημο γδηά ηαπεζκά ζοββκχιδ. Ζ 

ηεθεοηαία εζηυκα ηδξ απυθοηδξ ζοιθζθίςζδξ, ιε ηα πνμααηάηζα ζφζζςια ιαγειέκα 

βφνς ημο, ζοκζζηά ηδκ απμδμπή ημο «Άθθμο» ηαζ ιεηαδίδεζ ιδκφιαηα ακμπήξ, αβάπδξ 

ηαζ αθθδθμηαηακυδζδξ.  

Ζ επζζηνμθή ημο «Άζςημο Τζμφ», πζεακυκ δεκ απμηεθεί εοπάνζζηδ ελέθζλδ βζα υθα ηα 

γχα ηδξ ημζκυηδηαξ. Μπνμζηά απυ ημ ιαφνμ πνμααηάηζ απεζημκίγεηαζ έκα θακενά 

εοιςιέκμ ηνζανάηζ, βεβμκυξ πμο οπμζηάπηεζ ηδκ μοημπζηή δζάζηαζδ ηδξ απυθοηδξ ηαζ 

ζδακζηήξ ζοιθζθίςζδξ.
1652

 Σα ηέναηα ημο ζοβηεηνζιέκμο γχμο, επζηνέπμοκ κα εζηάζμοιε 

ημ χνζιμ ηδξ δθζηίαξ ημο, εκχ ημ ηζζνυημ ημο πνμζχπμο οπμβναιιίγεζ οπαζκζηηζηά υηζ 

οπήνλε εφια αίαξ ημο άθθμηε επζεεηζημφ πνμαάημο. Σμ ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνζζηζηυ 

παναηζκεί ηδκ πνμζμπή ηςκ εκκμμφιεκςκ εεαηχκ, δζυηζ ζοκζζηά ηδκ εζδμπμζυ δζαθμνά 

ημο απυ ηα οπυθμζπα γχα ηδξ ζηάκδξ. Ζ ζηδκή αοηή, ηαευηζ απμηεθεί ηαζ ημκ ηνυπμ 

ηθεζζίιαημξ ηδξ ζζημνίαξ, επζδέπεηαζ δζηηήξ ενιδκείαξ ηαζ ςξ εη ημφημο επαθίεηαζ ζημκ 

μνίγμκηα ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ εηάζημηε ακαβκςζηχκ πςξ εα αλζμθμβήζμοκ ηαζ 

πνμζθάαμοκ ημ παναηηήνα αοηυ. φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ ενιδκεία, ημ εοιςιέκμ 

ηνζανάηζ ελαζηίαξ ηδξ απυηθζζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ ζοκζζηά ημκ εκ δοκάιεζ 

ιεζμκεηηζηυ «Άθθμ». Ζ δεφηενδ ενιδκεία ηαζ πζμ ζφκεεηδ, οπμβναιιίγεζ ημκ εκήθζηα 

ζοκ-ακαβκχζηδ, ηαεχξ θένεζ ζοιαμθζηή θεζημονβία ηαηά ηδκ μπμία δ επζζηνμθή ημο 

«Άζςημο Τζμφ» πνμτπμεέηεζ ηαηά ηδκ πανααμθή ηαζ ιία ζπμκδή, «ηδ εοζία ημο ιυζπμο 

ημο ζζηεοημφ».      

 

 

8.1.4 Βαξβαξνύζε, Λ., Έλα Ψάξη πνπ δελ Ήμεξε λα Κνιπκπάεη, (2004) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ Λήδαξ Βαναανμφνδ, Έκα Φάνζ πμο δεκ 

Ήλενε κα Κμθοιπάεζ,
1653

ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ δζαπθέηεηαζ ιε αοηυ ηδξ 

μζημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ. Σμ ιζηνυ πνοζυρανμ ιεβαθχκεζ ζε ιία βοάθα ζηδκ μπμία 

παίνεζ ζδζαίηενδξ θνμκηίδαξ ηαζ πνμκμιίςκ, υπςξ αζθάθεζαξ ηαζ πθεζάδαξ πνςηυηοπςκ 

παζπκζδζχκ. Παν‘ υθα αοηά ημ ίδζμ αζζεάκεηαζ δοζηοπζζιέκμ ελαζηίαξ ηδξ έκημκδξ 

ιμκαλζάξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ παζβκζχδμοξ αθθδθεπίδναζδξ ιε άθθα έιαζα υκηα ημο είδμοξ 
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 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.3). 4, ζ. 630. 
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 Βαναανμφζδ, Λ., (Κείι. & Δζη.)., Έκα Φάνζ πμο δεκ Ήλενε κα Κμθοιπάεζ, Αεήκα, 

Παπαδυπμοθμξ, 2004. 
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ημο. Ζ αθήβδζδ απμηηά ιία ζοιαμθζηή δζάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία οπμβναιιίγεηαζ ιεηαλφ 

ηςκ παναπάκς ηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο οπενπνμζηαοηεοηζζιμφ ηςκ εκδθίηςκ πνμξ ηα 

ιζηνά παζδζά. 

Ο πενζβναθζηυξ ηίηθμξ ημο αζαθίμο εέηεζ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ αθήβδζδξ ηαζ 

βκςζημπμζεί ηδκ αλζμπενίενβδ ζδζυηδηα ηδξ έθθεζρδξ ημθοιαδηζηχκ δελζμηήηςκ εκυξ 

ρανζμφ. Ο ηίηθμξ πνμηαθεί αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ θυβς ηδξ ζφκδεζδξ ακηζθαηζηχκ 

δεδμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ μκημθμβζηή δζάζηαζδ ημο έιαζμο υκημξ πμο οπμβναιιίγεζ. 

Κάεε ράνζ ηαοηίγεηαζ ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζηακυηδηαξ ηαζ δ 

έθθεζρή ημοξ ανίζηεηαζ ζε αζοιααηυηδηα ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ. Ζ 

εζηυκα ηαείζηαηαζ αηυιδ πζμ πζμοιμνζζηζηή ζοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ ηα θεβυιεκα ημο 

θεηηζημφ παναηεζιέκμο.
1654

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ακαπανίζηαηαζ έκα πνοζυρανμ ιε 

ζςζίαζμ-ημοθμφνα ηαζ ααηναπμπέδζθα. Ο ζοκδοαζιυξ εηενυηθδηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

λαθκζάγεζ ηαζ ςξ ημφημο δζεβείνεζ ηδκ πενζένβεζα ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ ημο ηεπκδημφ 

πενζαάθθμκημξ πμο δζαιέκεζ. Δκηφπςζδ πνμηαθμφκ ηα παζπκίδζα ιε ηα μπμία 

απαζπμθείηαζ, υπςξ ηνεκάηζα, πθμία ηαζ ιπάθα ιεηαηνέπμκηαξ ημκ, έηζζ ηζ αθθζχξ, ιζηνυ 

πχνμ ηδξ βοάθαξ ζε αζθοηηζηά πενζμνζζηζηυ. Ζ εζςηενζηή εζηίαζδ οζμεεηεί ηδκ 

οπμηεζιεκζηή ιαηζά ημο ιζηνμφ ρανζμφ, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο δζεοημθφκεζ 

ηδκ ηαφηζζδ ηαζ ηδκ μζηείςζδ ημο «Άθθμο». «Όθδ ιένα βφνς βφνς, ιε ηδ βοάθα ιμο 

ηνζβφνς, υθμ ιυκμ ιμο ιζθχ ηζ υθμ ιυκμ ημθοιπχ. Νζχες ζακ κα‟ ιαζ ζε ηθμοαί, δεκ 

είκαζ, αθέπεζξ, ηαζ άθθμζ εηεί! Σζ κα ηάκς πζα δεκ λένς είιαζ ιυκμ ηαζ οπμθένς. Θέθς 

ηάπμζμκ βζα κα παίλς ηαζ κα αβς ζηδ θίικδ έλς».
1655

 Ζ εζημκμβνάθδζδ ζε επίπεδμ 

οπενηονζμθελίαξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ηςκ βναιιχκ δδιζμονβεί έκα μπηζηυ 

απμηέθεζια ημ μπμίμ παναπέιπεζ θακενά ζε ηθμοαί-βοάθα.
1656

 ε βεκίηεοζδ ηδξ 

εζημκμβναθζηήξ παναδμλυηδηαξ ημ πνοζυρανμ ηαηά ημ ήιζζο ηδξ ελςηενζηήξ ημο 
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 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (8.1.4). 1, ζ.
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 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ Βαναανμφζδ, 

Λ., 2004, ζζ. 1-3. 
1656

 Ο Serafini ακαθένεηαζ ζηδκ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή δζάζηαζδ ηςκ μπηζηχκ ζοιαυθςκ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα, ακαθφεζ ημ πανάδεζβια ημο ηθμοαζμφ απυ ημ αζαθίμ ημο Browne, Gorilla, 1983. Ο 

Serafini ζδιεζχκεζ υηζ ημ ηθμοαί ηαζ μζ ιπάνεξ πμο εοιίγμοκ ηάβηεθα θοθαηήξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ιεηαθμνζηά βζα κα απμδμεεί δ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, δ ιεθαβπμθία, δ ιμκαλζά. Serafini, F., 

―Understanding Visual Images in Picturebooks‖, ζημ Evans, J., Talking Beyond the Page. 

Reading and Responding to Picturebooks, London: Routledge, 2009, ζζ. 15-16.    
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ειθάκζζδξ είκαζ νζβέ, ζηζξ απμπνχζεζξ ημο άζπνμο-ιαφνμο.
1657

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή 

ηνίκμοιε υηζ δεκ είκαζ ηοπαία, ηαεχξ παναπέιπεζ μπηζηά ζηα ζίδενα ηδξ θοθαηήξ ηαζ ηςκ 

νμφπςκ πμο εκδφμκηαζ μζ ηνυθζιμζ ηςκ ζςθνμκζζηζηχκ ζδνοιάηςκ.
1658

 ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζδιείμ, επζζδιαίκεηαζ ζοιαμθζηά δ ελμοζζαζηζηή πανέιααζδ ημο ακενχπμο ζηδ θφζδ 

ηαζ δ ηαηαπάηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηδξ εθεφεενδξ δζααίςζδξ ηςκ γχςκ ηδ θφζδξ. Σμ 

ιζηνυ ρανάηζ ανίζηεζ ηδκ εζςηενζηή δφκαιδ ηαζ μδδβείηαζ ζηδκ αημιζηή ημο οπένααζδ, 

ηαεχξ εβηαηαθείπεζ ηδ ζζβμονζά ημο μζηείμο ηαζ «Παίνκεζ θυνα ηαζ υηζ βίκεζ ηαζ ηδ βοάθα 

ημο αθήκεζ».
1659

  

Ζ επακέκηαλδ, υιςξ, ζημ θοζζηυ ημο πενζαάθθμκ δεκ εα είκαζ εφημθδ, ελαζηίαξ ημο 

αζθοηηζημφ εβηθεζζιμφ ηαζ ημο πενζμνζζιέκμο πχνμο ζςιαηζημ-ηζκαζζεδηζηήξ 

θεζημονβίαξ πμο έπεζ ζοκεπζθένεζ δοζθεζημονβίεξ ζηδκ ηακμκζηυηδηα ηδξ μιαθήξ ημο 

ζςιαηζηήξ ακάπηολδξ. «Σχνα υιςξ πμο εα πάς; Ξέπαζα κα ημθοιπάς… Κζκδοκεφς κα 

πκζβχ! Εαθίγμιαζ, θζπμεοιχ! Σμ ηεθάθζ ιμο βονίγεζ ηαζ δ ιφηδ ιμο ζθονίγεζ! Πέθης, 

πέθης ηζ εα ηάκς; Νυιζγα πςξ λένς ιπάκζμ!».
1660

 Ζ απμζηένδζδ ημο νοειμφ γςήξ ημο 

θοζζημφ πενζαάθθμκημξ πμο ακηζζημζπεί ζημ ηάεε είδμξ ηδξ θφζδξ, ζδζαίηενα υηακ 

πνυηεζηαζ βζα έκα γχμ ζε ακάπηολδ, παναηςθφεζ ηδκ ηακμκζηή ελέθζλδ ηαζ είκαζ ζηακή κα 

πνμηαθέζεζ επίηηδηεξ ζςιαηζηέξ ακαπδνίεξ, υπςξ αηνμθία ηαζ αδοκαιία ζηα άηνα. 

Ακηίζημζπα, δ έθθεζρδ παζβκζχδμοξ αθθδθεπίδναζδξ, υπςξ ζηα ιζηνά γχα έηζζ ηαζ ζηα 

παζδζά, ακαζηέθθεζ ημ θοζζμθμβζηυ νοειυ ροπμζςιαηζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ ακάπηολδξ 

ηαζ ηδκ μιαθή έκηαλδ ημο αηυιμο ζηδκ ημζκςκία.
1661

 Ζ παζβκζχδδξ θεζημονβία ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ ηδξ ζηδκήξ αοηήξ, απμθμνηίγεζ ηδκ έκηαζδ ηςκ δοζάνεζηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ πμο ακαδφμκηαζ απυ ημ θεηηζηυ ηείιεκμ, ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ πμο 

ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ μπηζηά ηα θεβυιεκά ημο.
1662

 Αηνζαέζηενα, δ εζημκμβνάθδζδ 

απμδίδεζ ηδ δνάζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ παναπάκς ροπμζςιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ απυ ηδ 

αίαζδ αθθαβή πενζαάθθμκημξ, ιε ηθζιαηςηή πανμοζίαζδ ημο πνςηαβςκζζηή ζε 

δεδμιέκεξ ζηάζεζξ ζφιθςκεξ ιε ηδκ εκένβεζα πμο δδθχκεηαζ απυ ημ ακαθενυιεκμ νήια 

                                                           
1657

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (8.1.4). 2, ζ. 630.
  

1658
 οβηεηνζιέκα εα ιπμνμφζε κα ενιδκεοεεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ ζημ πχνμ ηςκ ηυιζηξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα νμφπα ηςκ θοβάδςκ αδεθθχκ Νηάθημκ. Ο Λμφηο Λμφη είκαζ δδιζμφνβδια 

ημο Βέθβμο Morris, ημ ένβμ ημο μπμίμο ζοκέπζζε μ δδιμθζθήξ ζεκανζμβνάθμξ Ρεκέ Γημζίκζ, πμο 

έβναρε ηαζ ηζξ Ηζημνίεξ ημο Αζηενίλ. Ζ πνχηδ ζζημνία, ηδξ πμθοάνζειδξ ζεζνάξ, ημο ιμκαπζημφ 

ηαμοιπυζ εηδυεδηε ημ 1946 ζημ πενζμδζηυ Spirou.    
1659

 Βαναανμφζδ, Λ., 2004, ζ. 4. 
1660

 .π., ζζ. 5-6. 
1661

 Πακηαγήξ, π., Ζ Παζδαβςβζηή ηαζ ημ Παζπκίδζ-Ακηζηείιεκμ ζημ Υχνμ ημο Νδπζαβςβείμο, 

Αεήκα: Gutenberg, 2004, ζζ. 19-26. 
1662

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (8.1.4). 3, ζ. 630. 
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ηάεε θμνά. ηδκ μπηζηή απυδμζδ ηςκ νδιάηςκ ηίκδζδξ ζοιαάθθεζ δ ζφιααζδ ηδξ 

βναιιήξ, ιε εοεείεξ, δζαηεημιιέκεξ, ηεεθαζιέκεξ, εθζημεζδείξ ηαζ ηνειμοθζαζηέξ 

βναιιέξ, ακηίζημζπα. Δπίζδξ, μζ θέλεζξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ηαζ ςξ ζπήιαηα, ηαεχξ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ημο πνςηαβςκζζηή εκζζπφμκηαξ ημ ζδιαζζμθμβζηυ 

πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ ηδκ εηθναζηζηή δφκαιδ ηςκ θέλεςκ. Σμ είδμξ πζμφιμν πμο 

εκημπίγεηαζ ζημ οπυ ακάθοζδ ζδιείμ είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ αζοιααηυηδηαξ, 

ιε ηάζδ πνμξ ημ βηνμηέζημ, εκχ πανςδείηαζ έιιεζα μ άκενςπμξ ακαθμνζηά ιε ημκ 

ακηίηηοπμ ηςκ πνάλεχκ ημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ πανέιααζή ημο ζηδ θφζδ.    

Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ έθθεζρδ ή δοζθεζημονβία ημο ηοπζημφ πνμζδζμνζζηζημφ 

παναηηδνζζηζημφ ηδξ ημθφιαδζδξ ηαηαζηεοάγεζ ημ είδμξ ηδξ εηενυηδηάξ ημο. Δλαζηίαξ 

ηδξ απυηθζζήξ ημο απυ ηδκ ημζκςκία ηςκ ―θοζζμθμβζηχκ‖ ρανζχκ μ πνςηαβςκζζηήξ 

εηθαιαάκεηαζ ςξ ιεζμκεηηζηυξ. Ζ δζαθμνεηζηυηδηά ημο δδιζμονβεί ακμζηείςζδ ζηδ 

αζμημζκυηδηα ηδξ θίικδξ ηαζ μ «Άθθμξ» βίκεηαζ ακηζηείιεκμ πθεφδξ ηαζ ιεζςηζηχκ 

ζπμθζαζιχκ.
1663

 Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ηαεχξ ζδιεζχκμκηαζ 

βθςζζζηά ηαζ δπδηζηά παζπκίδζα ιε ηδ πνήζδ μιμζμηέθεοημο ηαζ παναπθήζζςκ δπδηζηά 

θέλεςκ. Γζα πανάδεζβια, «Σμκ εαθέπακε ηα πέιηα ηαζ πηοπζυκημοζακ ζηα βέιηα». Δπίζδξ, 

ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δζαηνίκμοιε ηδκ πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ 

πενζμνζζιχκ επζθμβήξ, ελαζηίαξ ηδξ ηονζμθεηηζηήξ πνήζδξ ηδξ ιεηαθμνζηήξ έηθναζδξ, 

«Σμ ημζημφζακε ηα ανφα ηαζ θέβακε αζηεία θξύα!».
1664

 Σμ είδμξ πζμφιμν πμο εκημπίγεηαζ 

είκαζ ημο πμκηνμημιιέκμο αζηείμο, ημο ζανηαζιμφ ηαζ ηδξ εζνςκείαξ. Υζμφιμν 

εκημπίγεηαζ, αηυιδ, απυ ηδκ οπενηονζμθελία, ημο ακηζεέημο ηδξ ιεηαθμνζηήξ έηθναζδξ, 

«Έζ, ράνζ, ιδκ ρανχκεζξ!», ζε ζπέζδ ιε ημ οπμηείιεκμ πμο οπμβναιιίγεηαζ, αθμφ 

πνυηεζηαζ υκηςξ βζα ράνζ. 

Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ημο πνςηαβςκζζηή απυ ηα οπυθμζπα ράνζα είκαζ ζδζαίηενα 

πνμθακήξ, αζοκήεζζηδ ηαζ ιδ ακαιεκυιεκδ βζα έκα είδμξ, πμο υπςξ ζδιεζχζαιε ηαζ 

παναπάκς, αοημπνμζδζμνίγεηαζ ιέζς αοημφ ηαζ βζ‘ αοηυ δ ημζκςκία ημο αοεμφ ημ 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ αθθυημημ ηαζ «λέκμ». οβηεηνζιέκα, ημ πανμιμζάγμοκ ιε ελςβήζκμ, 

«Σμο βθοημφ κενμφ ημ ράνζ… πμο ιαξ ήνεε απ‟ ημ θεββάνζ!!».
1665

 φιθςκα ιε ηζξ 

                                                           
1663

 Ο Υακζςηάηδξ, ηάκεζ θυβμ βζα «ηαηάθθδθμ» ηαζ «ακάνιμζημ πζμφιμν». Μζα ιμνθή 

ακάνιμζημο πζμφιμν είκαζ ημ  επζεεηζηυ, επενζηυ πζμφιμν (aggressive humor). Υακζςηάηδξ, Ν., 

Σμ Υζμφιμν ζηδ Γζδαζηαθία, Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 2010, ζζ. 40-42. Ο ίδζμξ βνάθεζ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ υηζ, «Υαναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηάζδ κα πνμζαάθθεζ, κα οπμαζαάγεζ ηαζ κα πθδβχκεζ. 

οκδέεηαζ ιε ηδ πθεφδ, ηδκ εζνςκεία ηαζ ημ ζανηαζιυ ή αηυιδ ηαζ ηδκ οπαζκζζζυιεκδ απεζθή 

βεθμζμπμίδζδξ». Υακζςηάηδξ, Ν., 2010, υ,π., ζ. 41.  
1664

 .π., ζ. 9 
1665

 Βαναανμφζδ, Λ., 2004, ζ. 10. 
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ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ημο παναιοεζμφ ημ είδμξ πζμφιμν πμο εοθναίκμκηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ 

θίικδξ, απυ ηδ ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα πμο αζχκμοκ, είκαζ αοηυ ηδξ 

ακςηενυηδηαξ.
1666

 οβηεηνζιέκα ακηθμφκ εοπανίζηδζδ απυ ηδ ζςιαηζηή ιεζμκελία ημο 

«Άθθμο» ηαζ επζαεααζχκμκηαξ ηδ δζηή ημοξ ηαοηυηδηα ακηθμφκ ζοκαζζεήιαηα 

ακςηενυηδηαξ. ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο δέηηδ ζημ πζμφιμν, υπςξ έπμοιε επζζδιάκεζ ηαζ 

κςνίηενα, οπεζζένπεηαζ ζδιακηζηά δ οπμηεζιεκζηή πανάιεηνμξ
1667

 ηαζ βζ‘ αοηυ δεκ 

είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε εάκ μ πναβιαηζηυξ ακαβκχζηδξ ιεζδζάζεζ ή 

εκμπθδεεί.
1668

 ηυπμξ, ςζηυζμ, ημο ηεζιέκμο είκαζ κα ηαηαζηεοάζεζ έκα δίπμθμ ιε ζημπυ 

κα ημ ακαηνέρεζ ζηδ ζοκέπεζα. Σμ ιζηνυ παζδί πμο πζεακυκ ηαοηζζηεί ιε ηα αζηεία ηαζ 

βεθάζεζ, εα εζζπνάλεζ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ εηηυκςζδ ηδξ ηαηαπζεζιέκδξ επζεεηζηυηδηαξ 

ιέζα ζε έκα αζθαθέξ πενζαάθθμκ βζ‘ αοηυ, πςνίξ κα αζζεάκεηαζ εκμπζηυ ή υηζ 

πνμζαάθεζ.
1669

 Δπίζδξ, μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε πμζηίθεξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ απμπνχζεζξ ηςκ πμθοπμθζηζζιζηχκ ημζκςκζχκ ηαζ έηζζ δζδάζημκηαζ 

πςξ μζ άκενςπμζ δεκ είκαζ υθμζ ίδζμζ, ελίζμο ζηδκ υρδ αθθά ηαζ ζηα ζοκαζζεήιαηα, ζημκ 

ηνυπμ ζηέρδξ αηυιδ ηαζ ζηδκ αίζεδζδ ημο πζμφιμν. Γε εα ιπμνμφζαιε κα 

παναθείρμοιε ηδ ζοιαμθζηή θεζημονβία ηδξ μιάδαξ ρανζχκ πμο δεκ απμδέπμκηαζ ημκ 

«Άθθμ» ηαζ ζοβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ βζα ημ είδμξ ηςκ πεθζχκ. Σμ ζπήια ηςκ πεθζχκ 

παναπέιπεζ μπηζηά ζε αοηυ ηςκ θζδζχκ, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδ ζφθθδρδ ηαζ ηδ 

ιεηααίααζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζδζμηήηςκ ζε έκα ενπεηυ ημ μπμίμ ηαηά ηδ θασηή πανάδμζδ 

ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ δμλαζίεξ ζοιαμθίγεζ ημκ ηαηυ, ημ δαίιμκα.    

                                                           
1666

 Σμ πζμφιμν δεκ είκαζ πάκηα αζηείμ, ιενζηέξ θμνέξ απεκακηίαξ είκαζ «πμθφ ζηθδνυ ηαζ 

αιείθζηημ ιε ημ εφια ημο», βνάθεζ μ Μπενλυκ, Α., Σμ Γέθζμ, Γμηίιζμ βζα ηδ διαζία ημο Κςιζημφ, 

Σμιακάξ, Β., (Μηθ.), Αεήκα: Δλάκηαξ-Νήιαηα, 1998/1965, ζ. 30. Γζα ημ θυβμ αοηυ ζφιθςκα ιε 

ηζξ βκςζηζημ-ακηζθδπηζηέξ εεςνίεξ ιζθάιε βζα εεηζηή ηαζ ανκδηζηή ακηαπυηνζζδ ζημ πζμφιμν. Βθ 

ακαθοηζηά ζημ Πνχημ Μένμξ ηδξ δζαηνζαήξ, 1.1.4. Ζ Θεςνία Ακάπηολδξ ημο Υζμφιμν ζηα 

Παζδζά.  
1667

 Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε, ζδιακηζηή επζννμή αζημφκ μζ πανάιεηνμζ ηδξ κμδιμζφκδξ, ημο 

θφθμο, ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ αζςιαηζηχκ ειπεζνζχκ ημο παζδζμφ. Σγαθενμπμφθμο, Μ., Σμ 

Υζμφιμν ζηδκ Δθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία (Πεγμβναθία 1970-1990), Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, 

Π.Σ.Γ.Δ., Ρέεοικμ: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, 1995, ζζ. 48-65, 194.  
1668

 Ζ Κςκζηακηζκίδμο-έιμβθμο (1998), οπμζηδνίγεζ υηζ ημ πζμφιμν ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

πμζηίθεξ ακηζδνάζεζξ. Σέημζεξ ακηζδνάζεζξ είκαζ δ πενζένβεζα, δ δνάζδ, δ απμνία, δ αιδπακία, δ 

ζφβποζδ, μ θυαμξ, δ αβςκία, μ πακζηυξ, μ μίηημξ, δ απμδμηζιαζία, δ απέπεεζα. Κςκζηακηζκίδμο-

έιμβθμο, Ν., Κυιζηξ ηαζ ηςιζηυ ζημζπείμ: Φοπακαθοηζηή Πνμζέββζζδ εκυξ διεζςηζημφ Δίδμοξ, 

Αεήκα: Δλάκηαξ, 1998/2001, ζζ. 153-160. 
1669

 Ο McGhee ελεηάγμκηαξ ημ πζμφιμν απυ ροπμημζκςκζμθμβζηή ζημπζά, οπμζηδνίγεζ υηζ βζα κα 

απμθαφζεζ μ δέηηδξ ημ αζηείμ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ έκα αζθαθέξ ηαζ ηαεδζοπαζηζηυ πθαίζζμ βζ‘ 

αοηυκ, πςνίξ κα αζζεάκεηαζ υηζ ―απεζθείηαζ‖ ή πνμζαάθεζ ιε ηδκ ακηίδναζή ημο βέθζμο ημο. 

McGhee, P., ―Children‘s Appreciation of Humor: A Test of the Cognitive Congruency Principle‖, 

Child Development, vol. 47 (3), 1976, ζζ. 29-30. 
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Δλαζηίαξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηάξ ημο, ημ ιζηνυ ρανάηζ δε βίκεηαζ απμδεηηυ απυ ηδκ 

πθεζμρδθία ηδξ μιάδαξ ηςκ ρανζχκ. Χζηυζμ, ζημ αοευ ηδξ θίικδξ, πανυιμζα ιε ηζξ 

ημζκςκίεξ ηςκ ακενχπςκ, οπάνπμοκ ηαζ μζ θςηεζκέξ ελαζνέζεζξ αηυιςκ έημζιςκ κα 

πνμζθένμοκ ιζα πείνα αμήεεζαξ ζε αοημφξ πμο πναβιαηζηά ημ έπμοκ ακάβηδ, πςνίξ κα 

ακήημοκ απαναίηδηα ηαζ μζ ίδζμζ ζε ηάπμζα ιεζμκυηδηα. Έηζζ, θμζπυκ, ιζα ζεζνά απυ 

ράνζα-αμδεμφξ ζπεφδμοκ κα αμδεήζμοκ ημ κεανυ ήνςα, ηυζμ ροπμθμβζηά ηαζ δεζηά υζμ 

ηαζ ιε πναηηζηέξ ζδέεξ. Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ, υπμο έκα ράνζ-

αμδευξ απεζημκίγεηαζ κα δζααάγεζ μδδβίεξ ημθφιαδζδξ. Ζ ιεβαθφηενδ έηπθδλδ 

ζοκίζηαηαζ ζημ αοημακαθμνζηυ ζπυθζμ, ηαηά ημ μπμίμ ημ ηείιεκμ ηςκ μδδβζχκ οπμβνάθεζ 

δ ζοββναθέαξ ημο αζαθίμο ιε ημ ιζηνυ ηδξ υκμια, Λήδα.
1670

 Ζ ζοκέπεζα είκαζ ιάθθμκ 

λεηανδζζηζηή, πςνίξ ςζηυζμ κα πνμζαάθθεζ, ηαεχξ ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ 

παναηδνμφιε ημκ πνςηαβςκζζηή κα εκδφεηαζ ιζα ζεζνά απυ αμδεδηζηά-αλεζμοάν 

ημθφιαδζδξ βζα ανπάνζμοξ ή ηαζ επαββεθιαηίεξ. οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ιάζηα ιε 

ακαπκεοζηήνα, ημοθμφνα-ζςζίαζμ, ιπναηζάηζα, ααηναπμπέδζθα. Σμ ηςιζηυ ηδξ εζηυκαξ, 

μθείθεηαζ ζηδκ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ ελαζηίαξ ηδξ αιθζζφκδεζδξ ακηζεεηζηχκ 

ζημζπείςκ. Αθεκυξ ελαζηίαξ ημο πνήζηδ πμο ηα μζηεζμπμζείηαζ αθεηένμο ηδξ θάεμξ πνήζδξ 

ημοξ. Γζα πανάδεζβια, ηα ααηναπμπέδζθα ηα αάγεζ ζηα ‗‗πένζα‘‘ ημο. Δπίζδξ, ημ ιζηνυ 

ρανάηζ ιπμνεί κα έπεζ «ικήιδ πνοζυρανμο» ηαζ κα λέπαζε κα ημθοιπάεζ ηυζμ ηαζνυ 

ζηδ βοάθα, αθθά δε ζηενείηαζ αναβπίςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ μ ακαπκεοζηήναξ είκαζ 

ημοθάπζζημκ οπεναμθή ηαζ βζ‘ αοηυ απμηεθεί αζηία ηαηαζηαζζαημφ πζμφιμν.  

Γοζηοπχξ, δ αδοκαιία ημο κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ επακέκηαλδξ ημ 

ηαεζζημφκ εοάθςημ ζε ηζκδφκμοξ ηαζ ακεπανηέξ κα αοημζοκηδνδεεί. Σα ράνζα- αμδεμί 

ημκ παναπέιπμοκ ζηδκ ανάπκδ ηδξ θίικδξ, δ μπμία θηζάπκεζ «θμοζηάθεξ», «Καζ ημο 

θηζάπκεζ ιζα θμοζηάθα πμο ημο εφιζζε… ηδ βοάθα. Μπαίκεζ ιέζα ιε πανά, ζηα δζηά ημο 

κενά».
1671

 ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ ηονζμθεηηζηή 

πνυζθδρδ ηδξ ιεηαθμνζηήξ νήζδξ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ, «ημθοιπάς ζε βκχνζια κενά», 

ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδ ζζβμονζά ημο μζηείμο. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ 

βζα ηναβζηή εζνςκεία, ηαεχξ δ ακάβηδ επζζηνμθήξ ζε ιία ηαηάζηαζδ εβηθεζζιμφ ελαζηίαξ 

ηδξ μπμίαξ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ πανμφζα δοζθεζημονβία, ζφιθςκα ιε ηα ενβαθεία ηδξ 

ροπμθμβίαξ ιαξ παναπέιπεζ ζημ «φκδνμιμ ηδξ ημηπυθιδξ».
1672

 Ζ θμοζηάθα 

                                                           
1670

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (8.1.4). 4, ζ. 631. 
1671

 Βαναανμφζδ, Λ., 2004, υ.π., ζ. 15. 
1672

 οβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ημ ζοκαζζεδιαηζηυ πανάδμλμ πμο δζαηαηέπεζ ηδκ ροπμθμβία 

ηςκ εοιάηςκ πμο ζοιαζαάγμκηαζ ηαζ ζοιθζθζχκμκηαζ ιε ιία ακεπζεφιδηδ, ςζηυζμ ηαηάζηαζδ 
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οπμζηαζζμπμζεί ημ ημζκςκζηυ πενζεχνζμ ημο αοεμφ, υπμο ςεείηαζ μ πνςηαβςκζζηήξ 

ελαζηίαξ ηδξ ιδ απμδμπήξ ημο. Σα έιαζα υκηα ηδξ εάθαζζαξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ιε 

ζημνβή ηαζ ηαηακυδζδ ημ ιζηνυ πνοζυρανμ ζοκεέημοκ έκα πμθοπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ, 

ηαεχξ απμηεθμφκ έκα ελαζνεηζηά ακμιμζμβεκέξ ζφκμθμ πμζηίθςκ ιμνθζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηαζ πνςιαηζηχκ απμηθίζεςκ. οβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ βζα ημ Γνζαάδζ, 

ημ Γθοκάνζ, ημ Γμοθζακυ, ημ αάηναπμ. Ο αάηναπμξ θεζημονβεί ςξ δζεζημκζηυξ οπαζκζβιυξ 

ζημ ηθαζζηυ παναιφεζ ημο Πνίβηζπα Βάηναπμο, βεβμκυξ πμο εββνάθεζ ιζα θακεάκμοζα 

ιμνθή δζαθμνεηζηυηδηαξ. Σμ ιζηνμαθήβδια οπμβναιιίγεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ αθεηδνζαηυ 

παναιφεζ, ιε ζημπυ κα πνμαάθεζ ηδ δζηή ημο ζδεμθμβζηή εέζδ. φιθςκα ιε ηδκ μπμία δ 

απμδμπή ημο «Άθθμο» δε εα επέθεεζ ιέζα απυ ηάπμζμο είδμοξ ελςηενζηή ιεηαιυνθςζδ 

ηαζ έηζζ απμννίπηεηαζ δ αθθαβή ηδξ ηαοηυηδηαξ ιε ζημπυ κα βίκεζ απμδεηηή δ εηενυηδηά 

ημο. Σα ράνζα ημκ πνμζηαθμφκ ζε παζπκίδζ ηαζ ημο εέημοκ ιζα ζεζνά απυ ηίκδηνα 

εκεαννφκμκηάξ ημ κα απεβηθςαζζηεί απυ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ημο ακαζθάθεζεξ. Ζ 

παναιμκή ημο ιέζα ζηδ θμοζηάθα, δ μπμία ζοκζζηά ημ ιεηςκοιζηυ οπμηαηάζηαημ ηδξ 

βοάθαξ, απμηεθεί ιζα εοηαζνία βζα ακαζημπαζιυ, ακαζοβηνυηδζδ ροπζηχκ ηονίςξ 

δοκάιεςκ, αθθά πενζζζυηενμ ζοιθζθίςζδ ιε ημκ εαοηυ ημο. Ζ αθήβδζδ, ηαεχξ οζμεεηεί 

ηδκ οπμηεζιεκζηή ιαηζά ημο πνςηαβςκζζηή, επζηνέπεζ ζημοξ ακαβκχζηεξ κα βκςνίγμοκ 

ηάεε ημο ζηέρδ ηαζ ζοκαίζεδια, ηαεχξ ηαζ ηδκ εζςηενζηή πάθδ πμο αζχκεζ ιε ημκ εαοηυ 

ημο, ιε ζημπυ κα λεπενάζεζ ηζξ θμαίεξ ημο. Ο πνςηαβςκζζηήξ ιέζα απυ ιζα πμνεία 

αοημβκςζίαξ ηαζ ςνζιυηδηαξ, ιεηαιμνθχκεηαζ ροπζηά ηαζ έηζζ ανίζηεζ ηδκ εζςηενζηή 

δφκαιδ ηαζ μδδβείηαζ ζηδκ οπένααζδ, «Παίνκεζ θυνα πςνίξ ζηέρδ, δε θμαάηαζ ιδ 

ιμοζηέρεζ!». «Κμίηα ηχνα ημθοιπάς ηαζ ζε βοάθα δε πςνάς!!».
1673

                          

 

 

8.1.5 Μαληνπβάινπ, ., Η Χηνλάλε θαη νη Επηά Νάηνη (2005) 

 

Σμ ζφβπνμκμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ηδξ μθίαξ Μακημοαάθμο, Ζ Υζμκάκδ 

ηαζ μζ Δπηά Νάημζ,
1674

 απμηεθεί ιία πνςηυηοπδ ιεηαβναθή
1675

 ημο ηθαζζημφ παναιοεζμφ 

                                                                                                                                                                             
ιαηνυπνμκδξ δζανηείαξ, ιε έιθαζδ  ζημοξ ζοκαζζεδιαηζημφξ δεζιμφξ πμο ακαπηφζζμκηαζ απυ 

ακάβηδ επζαίςζδξ ιε ημ εφηδ ή ημκ ελμοζζαζηζηυ παναηηήνα. Γμσνακθήξ, Ν., «Σμ φκδνμιμ ηδξ 

ημηπυθιδξ», Ζ Πφθδ ηδξ Φοπμθμβίαξ, http://www.e-psychology.gr/violence-abuse2/256-

stockholm-syndrome.html.  
1673

 Βαναανμφζδ, Λ., 2004, ζζ. 22-24. 
1674

 Μακημοαάθμο, ., (Κείι.), Καναπάκμο, Γ. (Δζη.), Ζ Υζμκάκδ ηαζ μζ Δπηά Νάημζ, Αεήκα: 

Νίηαξ, 2005.        

http://www.e-psychology.gr/violence-abuse2/256-stockholm-syndrome.html
http://www.e-psychology.gr/violence-abuse2/256-stockholm-syndrome.html
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ηςκ αδεθθχκ Grimm, Ζ Υζμκάηδ ηαζ μζ Δπηά Νάκμζ.
1676

 Ζ ζοββναθέαξ 

επακαπνδζζιμπμζεί
1677

 ημ αθεηδνζαηυ παναιφεζ ιε ζημπυ ηδκ ζδεμθμβζηή θυνηζζδ ημο 

ακαβκχζηδ ακαθμνζηά ιε ηα γδηήιαηα ηδξ εηενυηδηαξ ηαζ ηδξ απμδμπήξ ημο «Άθθμο». 

Μέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ανπζημφ ιε ημ δεοηενμβεκέξ ένβμ πανάβμκηαζ 

ζοβηεηνζιέκα κμήιαηα ιε ζδεμθμβζηή ζηυπεοζδ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδκ ακαηνμπή 

ζηενεμηοπζηχκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηα. Κονίςξ, υιςξ, δ θεζημονβία ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ επζηοβπάκεζ ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ηαζ ηδκ αιθζζαήηδζδ ημο 

ζηενεμηοπζημφ ηνυπμο ζηέρδξ ηαζ πνυζθδρδξ κμδιάηςκ, ηυζμ ζηδκ ακαβκςζηζηή 

δζαδζηαζία πμο ζοκηεθείηαζ υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ πνυζθδρδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο 

αζχκεζ μ εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ. Σμ ηεθεοηαίμ πναβιαηχκεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ζδζυηδηα ηδξ απμννμθδηζηυηδηαξ
1678

 πμο δζαηνίκεζ ηδκ ηεπκζηή ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ κα 

δζεζζδφεζ ζε παθαζυηενεξ θμβμηεπκζηέξ ιμνθέξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα ηαενεπηίγεζ ηζξ 

ελςηεζιεκζηέξ ζοκζζηχζεξ απυ ηζξ μπμίεξ επδνεάγεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ.
1679

 φιθςκα 

ιε ηζξ ημζκςηζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ πμο ζοκηεθμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ 

αθθά ηαζ ηςκ πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ ηαζ ακαβκςζηζηχκ ειπεζνζχκ ημο ηάεε 

πναβιαηζημφ ακαβκχζηδ, δ ζδεμθμβζηή θυνηζζδ ημο δζα-ηείιεκμο θαιαάκεζ πμζηίθεξ ηαζ 

εκαθθαηηζηέξ δζαζηάζεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ ζδεμθμβζηή αλζμπμίδζή ημο ηάεε θμνά.
1680

 Ο 

ακαβκχζηδξ απμηςδζημπμζεί ηα κμήιαηα πμο πανάβμκηαζ ηαζ πνμεηηείκμκηάξ ηα 

ανιμκζηά ηα ακηζπανααάθεζ ιε ηδκ ημζκςκζηή ή πνμζςπζηή πναβιαηζηυηδηα πμο αζχκεζ. 

Σμ πανυκ ιζηνμαθήβδια πνμζθένεηαζ βζα πμθοεπίπεδδ επελενβαζία, ηαεχξ εββνάθεζ 

πμζηίθεξ ιμνθέξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ςξ εη ημφημο ηαημνεχκεζ κα ιζθήζεζ ιε 

εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ζηα ακαβκςζηζηά ημζκά πμο οπμβναιιίγεζ.    

                                                                                                                                                                             
1675

 Εεναμφ, Α., ηδ Υχνα ηςκ Θαοιάηςκ. Σμ Παζδζηυ Βζαθίμ ςξ διείμ οκάκηδζδξ Παζδζχκ-

Δκδθίηςκ, Αεήκα: Παηάηδξ, 1996, ζ. 172.  
1676

 Σμ παναιφεζ ηδξ Υζμκάηδξ δδιμζζεφεδηε ζηδκ πνχηδ ζοθθμβή ηςκ αδεθθχκ Grimm ημ 1812, 

ζηδ ζοθθμβή Children‟s and Household Tales. Ζ ηεθεοηαία παναθθαβή ημο παναιοεζμφ ηαζ πζμ 

δδιμθζθήξ απυ ημοξ ίδζμοξ δδιζμονβμφξ εηδυεδηε ημ 1854. Ζ αθθαβή ιεηαλφ ηςκ ηεζιέκςκ 

ζδιεζχκεηαζ ζημ νυθμ ηδξ ιδηνζάξ ηαζ ζηδκ ηζιςνία ηδξ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ δμηζιαζίεξ πμο 

οπμαάθθεζ ηδ Υζμκάηδ. Βθ. ζπεηζηά Tatar, M., The Annotated Classic Fairy Tales, New York: 

Norton, 2002, ζζ. 75, 139-143. ημ εονφ ημζκυ δ πζμ δδιμθζθήξ δζαζηεοή είκαζ αοηή ηδξ Disney, 

1930. McClathery, J., (eds.), The Brother Grimm and Folktale, Urbana & Chicago, University of 

Illinois Press, 1991, ζ. 52.  
1677

 ‗reutilization‘, Zipes, J., Fairy Tales and the Art of Subversion, New York & Great Britain: 

Routledge, 2006, ζζ. 74-75. 
1678

 Εεναμφ, Α., «Δοβέκζμξ μ Πανςδυξ, ηδξ Δπμπήξ ιαξ Κθδνςηυξ, ή μζ Πενζπέηεζεξ ηςκ Λέλεςκ 

ηαζ ηςκ Κεζιέκςκ», Κείιεκα, η. 6, επηέιανζμξ 2007, ζζ. 3-4.  

http://keimena.ece.yth.gr.    
1679

 Οζημκμιίδμο, ., 2011, ζζ. 70-71.  
1680

 Stephens, J., McCallum, R., Retelling Stories, Framing Culture, New York & London: 

Garland Publishing, 1998, ζ. 201.   

http://keimena.ece.yth.gr/
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Οζ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ ημο ιζηνμαθδβήιαημξ ηαηαζηεοάγμοκ ηζξ εέζεζξ 

πνυζθδρδξ ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ θεζημονβμφκ ςξ δζαηεζιεκζημί οπαζκζβιμί ζημ 

αθεηδνζαηυ ηείιεκμ. Ο ακαηνεπηζηυξ ηίηθμξ δζαηανάζζεζ ηδ κυνια ηδξ θμβζηήξ ηδξ 

ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο οπμβναιιίγεζ ημκ πνςηυηοπμ. 

οβηεηνζιέκα, δζαηνίκεηαζ δ ηεπκζηή ηδξ αζοιααηυηδηαξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

παναθεμνά ηςκ θέλεςκ «Υζμκάηδ» ηαζ «Νάκμζ». ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν 

πδβάγεζ απυ ηδκ πανμκμιαζία ηςκ θέλεςκ, πμο αημφβμκηαζ υιμζα (Υζμκάηδ-

Υζμκάκδ/Νάκμζ-Νάημζ) ηαζ έπμοκ εηοιμθμβζηή ζοββέκεζα ιε ηα αθεηδνζαηά μκυιαηα πμο 

οπμβναιιίγμοκ, αθθά βνάθμκηαζ δζαθμνεηζηά. ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα 

πνςηυηοπδ ζφκεεζδ, απμηέθεζια ημο ζοιθονιμφ ιεηαλφ ηςκ θέλεςκ «Υζμκάηδ» ηαζ 

«Νάκμζ». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζδιεζχκεηαζ ακηαθθαβή ηαζ ακηζηαηάζηαζδ βναιιάηςκ 

ιεηαλφ, ημο «η» ηδξ Υζμκάηδξ ηαζ ημο «κ» ημο «Νάλμζ». Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο 

ελχθοθθμο
1681

 θεζημονβεί ιεηςκοιζηά ημο ηζηθζημφ ιζηνμ-ηεζιέκμο, υπμο δζαπζζηχκμοιε 

ιία βεκίηεοζδ ηδξ εηοιμθμβζηήξ παναδμλυηδηαξ πμο δζέπεζ ηδ θεηηζηή αιθζζδιία κα 

ηδνείηαζ ηαζ ζε επίπεδμ μπηζηήξ οπενηονζμθελίαξ. οβηεηνζιέκα, παναηδνμφιε δ 

ιεηαιυνθςζδ ηςκ θέλεςκ κα επακαθαιαάκεηαζ ζημκ ηνυπμ ακαπανάζηαζδξ ηδξ 

ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ βκςζηχκ παναιοεζαηχκ δνχςκ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιία 

αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ (Υζμκάηδ-Νάκμζ) ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ (Υζμκάλδ-

Νάημζ). Αηνζαέζηενα, παναηδνμφιε υηζ δ ακηαθθαβή βναιιάηςκ ζοκμδεφεηαζ απυ 

ακηίζημζπδ ακηαθθαβή ιεβεεχκ ιεηαλφ ηςκ ηθαζζηχκ παναηηήνςκ. Οζ κάκμζ, μζ μπμίμζ 

ακηθμφκ ημ υκμιά ημοξ απυ ημ δεδμιέκμ πανμοζζαζηζηυ ημοξ, απεζημκίγμκηαζ ρδθυηενμζ, 

εκχ δ Υζμκάηδ, ζφιθςκα ιε ημ ζοζπεηζγυιεκμ μπηζηυ ζφιαμθμ ηδξ βάηαξ δίπθα ηδξ, 

εζημκίγεηαζ ανηεηά ιζηνμηαιςιέκδ. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ 

πμο ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανααίαζδ ηςκ 

ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ απυ ημ ζδιείμ πμο δ Υζμκάηδ ζφιθςκα ιε ημ αθεηδνζαηυ 

ηείιεκμ έπεζ εβηαηαζηαεεί ζημ ζπίηζ ηςκ κάκςκ. Οζ δζαηεζιεκζημί ζοζπεηζζιμί ηαζ δ 

δζαζφκδεζδ ιε ημ ανπζηυ ηείιεκμ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε εοημθία, ηαεχξ ημ δεοηενμβεκέξ 

ηείιεκμ δζαηδνεί ανηεηά απυ ηα παναδμζζαηά ιμηίαα, υπςξ αοηυ ηςκ ηεκηνζηχκ 

παναηηήνςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ απμηάθορδξ ημο θμβμηεπκζημφ 

παναηηήνα ηδξ Υζμκάηδξ, δ πνςηαβςκίζηνζα εκζανηχκεζ ημ ανπέηοπμ ηδξ βοκαζηείαξ 

αβκυηδηαξ ηαζ μιμνθζάξ. «Σνζβφνζγε κηοιέκδ ιε έκα ιαηνφ άζπνμ θυνεια ιε ηδ ιέζδ ημο 

                                                           
1681

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.5). 1, ζ. 626.  
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ρδθά ζθζβιέκδ ιε ιζα ηυηηζκδ ημνδέθα ηαζ έθαιπε απυ πανά ηαζ ηαθμζφκδ. Σα ιαθθζά ηδξ 

ήηακ ιαφνα, υπςξ ηα ιάηζα ηδξ, ηαζ δ θςκή ηδξ εφιζγε ιέθζ ηαζ ηνεπμφιεκμ κενυ».
1682

 Σμ 

θεηηζηυ ηείιεκμ παναπέιπεζ έιιεζα ηαζ ζπδιαηζηά ζημ πνςιαηζηυ ηνίπηοπμ,
1683

 ημο 

θεοημφ ηδξ αβκυηδηαξ, ημο ηυηηζκμο ημο αίιαημξ ηαζ ημο ιαφνμο ημο εαέκμο.
1684

 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς οπμβναιιίγεηαζ δ κυνια ηςκ αθεηδνζαηχκ ηεζιέκςκ ηαζ 

ακαζφνμκηαξ ηζξ θμβμηεπκζηέξ ικήιεξ επζηοβπάκεζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ακαηνμπή ηαζ ηδκ 

ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ ημο δεοηενμβεκμφξ ηεζιέκμο. Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ ηαεμδδβεί ηδκ 

πνυζθδρδ ηδξ Υζμκάηδξ ςξ ηδξ θζθυζημνβδξ ιδηέναξ πμο εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζςιαηζηή 

ηαζ ροπζηή δζάπθαζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ παζδζχκ ηδξ. ηδ ζφθθδρδ ημο παναπάκς 

κμήιαημξ ζοιαάθθμοκ ηα ιεβέεδ, ιεβάθμξ-ιζηνυξ, ηαεχξ ηαζ μζ πανμιμζχζεζξ ηαζ μζ 

ιεηαθμνέξ πμο δζαηνέπμοκ ημ ηείιεκμ ηαζ ημ δζαπμηίγμοκ ιε ζδιαζίεξ. Γζα πανάδεζβια, 

παίγμοκ έκα παζπκίδζ νυθςκ πμο μκμιάγεηαζ «Γζαηί-βζαηί;», «Γζυηζ-δζυηζ». Ζ Υζμκάηδ 

ελδβεί ημο ηακυκεξ ηαζ αοημπνμζδζμνίγεηαζ ςξ «Δβχ εα είιαζ δ ιαιά».
1685

 Ζ δζαηφπςζδ 

ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ μζ απακηήζεζξ πμο αημθμοεμφκ, παναηηδνίγμκηαζ απυ ημ ζπήια 

θυβμο, επάκμδμξ ή επακαθμνά, ηαεχξ ζε ηάεε θνάζδ ζδιεζχκεηαζ δ επακάθδρδ ηςκ δφμ 

δζαδμπζηχκ θέλεςκ. Γζα πανάδεζβια, «Γζαηί-βζαηί βηνζκζάγεζξ;», «Γζαηί-δζυηζ ιε ηάκμοκ μζ 

άθθμζ κα βηνζκζάγς». Ζ ζοζζχνεοζδ ηαζ δ πμθθαπθή επακάθδρδ ηςκ παναπάκς θέλεςκ 

ζε επακαθαιαακυιεκεξ πνμηάζεζξ ημο ηεζιέκμο παναηηδνίγεηαζ απυ οπεναμθή. Δπίζδξ, δ 

ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή θαιαάκεζ δζαζηάζεζξ βθςζζζημφ παζπκζδζμφ πμο ―δέκεζ‖ ηαζ ―θφκεζ‖ 

ηδ βθχζζα ηςκ ακαβκςζηχκ δδιζμονβχκηαξ ιζα πζμοιμνζζηζηή αηιυζθαζνα. 

Δπζπνυζεεηα, δ μνζγυκηζα ηαηάηαλδ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ πμο 

επζζδιαίκμκηαζ ηάεε θμνά, ηαηά ηδκ παναπάκς ζηζπμιοεία, θένμοκ ιζα ηθζιαηςηή 

δζαδμπή υπμο δ ηάεε ιζα είκαζ πζμ έκημκδ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηδξ, βεβμκυξ πμο 

θεζημονβεί «ζςνεοηζηά» ηαζ εκ ηέθεζ «δζμνεςηζηά». «Κάεε κέμ παναηηδνζζηζηυ ένπεηαζ κα 

                                                           
1682

 Με δζηή ιαξ ανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ, 

Μακημοαάθθμο, ., 2005, ζ. 1. 
1683

 Οζ ηαζ McCallum παναηδνμφκ ημ ααειυ παβίςζδξ ημο πνςιαηζημφ ιμηίαμο θεοηυ-ηυηηζκμ-

ιαφνμ, ςξ οπαζκζβιυ ζημ παναιφεζ ηδξ Υζμκάηδξ. Οζ ίδζμ δζαπζζηχκμοκ ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδ 

πνήζδ ημο ζηενευηοπμο αοημφ ηαζ ζημ πχνμ ημο ηζκδιαημβνάθμο ζφιθςκα ιε ηδθεμπηζηέξ 

δζαζηεοέξ πμο έπεζ θάαεζ ημ παναιφεζ. Stephens, J., McCallum, R., ―Utopia, Dystopia, and 

Cultural Controversy in Ever After and The Grimm Brothers‘ Snow White‖, Marvels and 

Tales:Journal of fairy-tale studies, Vol. 16 (2), 2002, ζζ. 204-206.   
1684

 Καηά ημ αοεεκηζηυ ηείιεκμ, ηα θυβζα ηδξ ααζίθζζζαξ υηακ ηνφπδζε ημ δάπηοθυ ηδξ ιε ηδ 

αεθυκα ημο ηεκηήιαημξ ηαζ έααρε ιε ημ αίια ηδξ ημ θεοηυ πζυκζ, «If only I had a daughter that 

had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony». Grimm, J., Grimm, 

W., ―Little Snow White‖, vol. 1, (53), ζημ Zipe, J., (eds.), The Original Folk and Fairy Tales of 

Brother Grimm: The Complete First Edition, Princeton & Oxford: Princeton University Press, 

2014, ζ. 170.   
1685

 Μακημοαάθθμο, ., 2005, υ.π., ζ. 4. 
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πνμζηεεεί ζημ ήδδ οπάνπμκ πθέβια ζδζμηήηςκ, πνμζδίδμκηάξ ημο ιζα άθθδ δοκαιζηή»,
1686

 

ιε ηαηαθδηηζηυ ηαζ επζηναηέζηενμ κα ζδιεζχκεηαζ ημ ζδακζηυ ηαζ ημ επζεοιδηυ πμο είκαζ 

δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαθθζέπεζα ζηδκ μπμία εκαπυηεζηαζ ηαζ δ εηπέιπμοζα μιμνθζά ηάεε 

ακενχπμο. Σμ ζημζπείμ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο ηάεε κάκμο-παναηηήνα ημοξ δζαηνίκεζ 

ηυζμ ιεηαλφ ημοξ βεβμκυξ πμο ζοκζζηά ηδκ ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζή ημοξ απυ ημοξ 

ζηενευηοπμοξ ηαζ ζοθθμβζημφξ ςξ πνμξ ημ νυθμ ημοξ, παναδμζζαημφξ μιυθμβμφξ ημοξ. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ειθάκζζδξ, πένα απυ ηα πμθφπνςια 

ζημοθάηζα μζ ζοβηεηνζιέκμζ παναηηήνεξ είκαζ πακμιμζυηοπμζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ανηεηέξ 

θμνέξ ημ ηείιεκμ ζοκμρίγεζ ημ θυβμ ηςκ πμθθχκ ζε ιία «θςκή». Γεβμκυξ πμο δίδεζ ηδκ 

εκηφπςζδ πμθθχκ (ανζειδηζηά) δεμπμζχκ ηαζ εκυξ δνχκημξ πνμζχπμο (many actors-one 

actant). φιθςκα ιε ηα παναπάκς ηαζ ηαευηζ μζ κάκμζ είκαζ δζαηείιεκμζ (ζοθθμβζημί) 

παναηηήνεξ, εα ιπμνμφζακ κα εκηαπημφκ ζημκ ηφπμ ζοθθμβζημφ, πμθοεπίπεδμο, 

πνςηαβςκζζηή (collective, multiple, protagonist),
1687

 βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ 

παζδαβςβζηή ηαζ ζδεμθμβζηή πνυζθδρδ ηςκ ιδκοιάηςκ πμο εηθνάγμκηαζ ιέζς ηδξ 

θεζημονβίαξ ηςκ παναπάκς ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ.  

Σμ αθεηδνζαηυ ηείιεκμ ηνμπμπμζείηαζ ηαζ ιεηαθθάζζεηαζ, απμηηά κέεξ ζδιαζίεξ εκχ 

οπμαάθθεηαζ ημ «ιεηά» ηδξ «ιοεμπθαζίαξ», βεβμκυξ πμο ηζκδημπμζεί ημ εκδζαθένμκ ηαζ 

ηδκ παναηδνδηζηυηδηα ημο εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ. Οζ ενςηήζεζξ ημο παζπκζδζμφ 

ιμζάγμοκ κα οπμβναιιίγμοκ ημκ ίδζμ ημκ ακαβκχζηδ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ενςηήζεζξ 

αοημηνζηζηήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ δζαπείνζζδξ, υπςξ δ γήθζα, δ κηνμπή, μ εβςζζιυξ, μ 

φπκμξ, δ βηνίκζα, δ αθέθεζα, δ ηαθμζφκδ. Ο ηάεε κάκμξ δζέπεηαζ ηαζ απυ ιία εη ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ. Ζ ζογήηδζδ ηαζ μ δζάθμβμξ 

δζεοημθφκεζ ημοξ κάκμοξ, ακηίζημζπα ηαζ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, ανπζηά ζηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ημο ηονίανπμο παναηηδνζζηζημφ ημοξ ηαζ εκ ζοκεπεία ζημκ 

εηενμπνμζδζμνζζιυ ημοξ ιέζα ζηδκ μιάδα αάζεζ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηάξ ημοξ. Πχξ 

δδθαδή μζ οπυθμζπμζ κάκμζ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ «Άθθμ» ηαζ πχξ αζζεάκμκηαζ ακαθμνζηά 

ιε ημ ζηενευηοπμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ εηενυηδηάξ ημο. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ 

ζοββναθέαξ πνμζακαημθίγεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ απυ ημ ζηενευηοπμ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζςιαηζηήξ ιεζμκελίαξ ζημκ ροπζηυ ηυζιμ, ηυζμ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ 

υζμ ηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ ακενχπςκ. Σμ δζάααζια, μ δζάθμβμξ ηαζ δ αβάπδ είκαζ μζ 

πναηηζηέξ θφζεζξ πμο πνμηείκεζ δ Υζμκάηδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ 
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 Σμ παναπάκς μνίγεηαζ ςξ ―trait paradigm‖,  ηαηά ημκ Chatman, 1978, ζ. 126. Βθ. ζπεηζηά, 

Γζακκζημπμφθμο, Α., 2008,  ζ. 110.  
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 Nikolajeva, M., 2002, υ.π., ζζ. 67-87.  



541 

 

αβηοθχζεςκ ημο ηάεε παζδζμφ. Ζ αθήβδζδ απμηηά ιζα ζοιαμθζηή δζάζηαζδ ηαηά ηδκ 

μπμία οπμβναιιίγεηαζ ιεηαθμνζηά ημ γήηδια ηδξ αοημπεπμίεδζδξ. Ζ εκίζποζδ ημο 

αοημζεααζιμφ ηαζ ηδξ αημιζηυηδηαξ ημο «Άθθμο», μδδβεί ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ 

πκεοιαηζηή ακάηαζδ ημοξ κάκμοξ, βεβμκυξ πμο ημοξ ηάκεζ κα δείπκμοκ ρδθυηενμζ ηαζ 

αηιαζυηενμζ. «αξ αβαπχ ηαζ ζαξ ηαιανχκς! Δίζαζηε λεπςνζζημί. Σμοξ έθεβε ηαζ ημοξ 

λακάθεβε δ Υζμκάηδ». « “Νάημζ, Νάημζ”, ηζηίαζγακ ηα πμοθζά. “Νάημζ, Νάημζ”, θχκαγακ ηα 

γχα. “Νάημζ, Νάημζ”, βζυνηαγακ μζ ιέθζζζεξ».
1688

  

ηδκ ελέθζλδ ημο παναιοεζμφ ζδιεζχκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ δ ιδηνζά ηδξ Υζμκάηδξ. Ζ 

δζεοηνίκζζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ δεκ επζζδιαίκεηαζ αθθά ιε ηδ ζοιαμθή 

ημο ζοβηείιεκμο είκαζ πνμθακήξ μ δεδμιέκμξ δζαηεζιεκζηυξ ζοζπεηζζιυξ ηςκ πνμζχπςκ. 

πςξ ζημ αθεηδνζαηυ ηείιεκμ έηζζ ηαζ ζημ πνμηείιεκμ ένβμ δ ιδηνζά-ιάβζζζα 

εηπνμζςπεί ημ νυθμ ημο ανκδηζημφ παναηηήνα. ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια δ ιδηνζά θένεζ 

ηδ ζοιαμθζηή θεζημονβία ηδξ δζπυκμζαξ ηαζ ηδξ ακαζθάθεζαξ. ηα θυβζα ημο 

ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα δζααάγμοιε ημ ζφκμθμ ηςκ ηνςηχκ ζδιείςκ πμο απαζπμθεί 

ημκ ροπζζιυ ηςκ κάκςκ, βεβμκυξ πμο δζαθφεζ ηδ ζοκμπή, ηδκ μιυκμζα, ηαζ ηδκ 

αοηεκένβεζα ηςκ εοάθςηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ. Έηημηε ανπίγεζ δ δζάζπαζδ ηδξ 

μιάδαξ ηαζ δ Υζμκάηδ απυ ημ πμθφ ηθάια ηαζ ηδκ αδζαθμνία ηςκ κάκςκ ανπίγεζ κα 

ιζηναίκεζ ηαζ βίκεηαζ ιία «Υζμκάκδ», ιζηνμζημπζηή ηαζ αυναηδ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ιεηαθμνά δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζε επίπεδμ ηονζμθελίαξ ζημ οπυ ακάθοζδ ζδιείμ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πανςδείηαζ δ αιενζικδζία, δ έθθεζρδ πνμζμπήξ ηαζ δ απμζηνμθή 

ημο αθέιιαημξ απυ ηδκ ανεηή ηαζ ηδκ ηαθμζφκδ πμο εηπνμζςπεί ιε ηδκ μιμνθζά ηδξ δ 

Υζμκάηδ. Ζ εθθείπμοζα πανμοζία ηδξ Υζμκάηδξ-ζφιαμθμ ανεηήξ, ακαπθδνχκεηαζ απυ ηδ 

ιεθαβπμθία ηαζ ηδκ αοημηαηαζηνμθζηή δζάεεζδ ηςκ κάκςκ, μζ μπμίμζ παθζκδνμιμφκ ζηζξ 

ακαζθάθεζέξ ημοξ ηαζ μδδβμφκηαζ ζε ηαηάεθζρδ. Ζ δζπυκμζα ηονζανπεί ηαζ ημ ιίζμξ 

θςθζάγεζ ζηζξ ηανδζέξ ηςκ κάκςκ. Υζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηα θυβζα ημο οκαπςιέκμο μ 

μπμίμξ δζαπζζηχκεζ, «ίβμονα πέναζε απυ δς δ ηαηζά ααζίθζζζα ιάβζζζα ηαζ ιδηνζά ηδξ». 

Πνυηεζηαζ βζα οπεναμθή, ζφιθςκα ιε ηδ ζοζζχνεοζδ θέλεςκ πμο απμηεθμφκ ζοκχκοια 

παναηηδνζζηζηά ημο ίδζμο ανκδηζημφ πνμζχπμο.  

Λίβμ πνζκ εηθείρεζ εκηεθχξ δ «Υζμκάκδ», «πέναζε απυ ημ ζπζηάηζ ημο δάζμοξ έκα 

παθζηάνζ υιμνθμ ζακ ααζζθυπμοθμ».
1689

 Πνυηεζηαζ βζα πανμιμίςζδ πμο παναπέιπεζ ζημ 

ηθαζζηυ παναιφεζ ιε ζημπυ κα ημκζζηεί δ εκαθθαηηζηή ζδεμθμβζηή ζδιαζία ηςκ θέλεςκ 

«υιμνθμ» ηαζ «παθζηάνζ» πμο είκαζ ακηίζημζπεξ ηδξ ζδεμθμβζηήξ θυνηζζδξ ηςκ θέλεςκ 
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 Μακημοαάθθμο, ., 2005, υ.π., ζζ. 15-16. 
1689

 .π., ζ. 22. 
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«υιμνθδ» ηαζ «ηαθή» πμο ζοβηεκηνχκεζ δ Υζμκάηδ, υπζ ςξ θοζζηή πανμοζία αθθά ςξ 

ροπζηή ανεηή. Υζμφιμν εκημπίγεηαζ ζημ θυβμ ηςκ κάκςκ, μζ μπμίμζ νςηάκε ημ παθζηάνζ, 

«Μήπςξ ιπμνείξ κα ιαξ αμδεήζεζξ κα βίκεζ δ Υζμκάκδ πάθζ Υζμκάηδ;». Σμ πζμφιμν 

εκημπίγεηαζ ζημ αζφιααημ ηςκ θυβςκ ηαζ ηςκ πνμζχπςκ πμο ημ εηθςκμφκ, ηαεχξ 

πνυηεζηαζ βζα χνζιμοξ δθζηζαηά άκδνεξ (κάκμζ), αθθά μ θυβμξ ημοξ παναπέιπεζ ζημκ 

παζδζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ μιζθίαξ ακάθμβμο ηδξ δθζηίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ πμο εββνάθεζ 

ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια.  

Ζ θφζδ εα πνμηφρεζ ιέζα απυ ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ εηδήθςζδξ αβάπδξ ηαζ ζεααζιμφ ζημ πνυζςπμ ηδξ Υζμκάηδξ, ιζα 

εκένβεζα δ μπμία εηθαιαάκεηαζ ςξ ζζμδφκαιδ πνάλδ αοημηονζανπίαξ ηαζ ζεααζιμφ ζημκ 

ίδζμ ιαξ ημκ εαοηυ. Ζ Υζμκάηδ ηαζ δ «Υζμκάκδ» οπμζηαζζμπμζμφκ  ηζξ δφμ υρεζξ ημο 

ζοκαζζεδιαηζημφ ιαξ ηυζιμο ηαζ είκαζ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή εοπένεζα ημο εηάζημηε 

πναβιαηζημφ ακαβκχζηδ, πμζα απυ ηζξ δφμ εα επζηνέρεζ κα δζαθακεί πενζζζυηενμ.   

 

 

8.1.6 Βαξβαξνύζε, Λ., Έλα θνπιήθη κε Φηεξά, (2006) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια Έκα ημοθήηζ ιε Φηενά,
1690

 δ ζοββναθέαξ Λήδα 

Βαναανμφζδ αλζμπμζεί ιε ζδζαίηενα εονδιαηζηυ ηνυπμ ημκ ηφηθμ γςήξ ηδξ πεηαθμφδαξ 

ιε ζημπυ κα πναβιαηεοηεί ημ γήηδια ηδξ εηενυηδηαξ. Ζ πθμηή αθμνά ζε ιζα ηάιπζα, δ 

μπμία απμηθίκεζ ηυζμ ζηδκ υρδ υζμ ηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά απυ ηδκ «μζηεία μιάδα» ηςκ 

ζημοθδηζχκ. Ζ πναβιαηζηή ηαοηυηδηα ημο ήνςα δεκ απμηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ 

αθήβδζδξ, βεβμκυξ πμο εειεθζχκεζ ηδκ έηπθδλδ ημο απνμζδυηδημο ηέθμοξ. Ο 

εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ ηυζα υζα λένεζ ηαζ μ πνςηαβςκζζηήξ 

βζα ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζηναηδβζηή ελοπδνεηεί ηδκ πθμηή ηαεχξ ηαζ 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαφηζζδξ ιε ηδκ πμνεία αοημβκςζίαξ ημο ήνςα ηαζ ημο ιδ ακέκηαπημο 

πμο αζχκεζ απυ ηδκ ημζκςκία ημο οπεδάθμοξ.   

Ο ηίηθμξ βκςζημπμζεί ηδκ πανμοζία εκυξ ζημοθδηζμφ ηαζ ηδξ αλζμπενίενβδξ ζδζυηδηάξ 

ημο κα δζαεέηεζ θηενά, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ιζα ζφβποζδ ακαθμνζηά ιε ηδ θμβζηή ηδξ 

ειπεζνίαξ ηδξ γςήξ. Οζ παναηείιεκεξ ζοιαάζεζξ δεκ είκαζ ανηεηά εκδεζηηζηέξ, χζηε μ 

ακαβκχζηδξ κα ιπμνέζεζ κα δζααάζεζ πίζς απυ ηδκ έλοπκδ δζαηφπςζδ ημο ηίηθμο, υηζ δ 

                                                           
1690

 Βαναανμφζδ, Λ., (Κείι. & Δζη.), Έκα ημοθήηζ ιε Φηενά, Αεήκα, Παπαδυπμοθμξ, 2006. Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμαθήβδια έπεζ θάαεζ ανααείμ εζημκμβνάθδζδξ απυ ημ Κέκηνμ Παζδζηήξ 

Λμβμηεπκίαξ ΝΑ Δονχπδξ Bankya.   
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ιοζηζηή πθδνμθμνία πμο θακεάκεζ είκαζ ιία πεηαθμφδα. Μυκμ ιε ηδκ ηεθεοηαία πνάλδ 

ηδξ αθήβδζδξ μ ακαβκχζηδξ εα ιπμνέζεζ κα πνμαεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζοζπεηζζιυ ηαζ 

παθζκδνμιχκηαξ ζημ ελχθοθθμο ημο αζαθίμο κα απμηςδζημπμζήζεζ ημκ ηίηθμ ημο ηαζ κα 

ενιδκεφζεζ ηδκ εζημκμβναθζηή πανμοζία ηδξ πεηαθμφδαξ ζημ αάεμξ ηδξ εζημκζγυιεκδξ 

ζηδκήξ ημο ελχθοθθμο. 

Ζ αθήβδζδ λεηζκάεζ ιε ημκ πνςηαβςκζζηή κα αοημζοζηήκεηαζ, «Δίιαζ ζημοθήηζ 

ηαπεζκυ, πνάζζκμ ηαζ κηνμπαθυ»,
1691

 ηαζ κα πανμοζζάγεζ ημκ ηυπμ δνάζδξ ημο, 

«Γεκκήεδηα εδχ, παζδζά, ζε ιζα ηνφπα ααεζά. Καζ απυ ηυηε πμο είιαζ εδχ, κα ανς άηνδ 

πνμζπαεχ». Ο πχνμξ δνάζδξ είκαζ ημ οπέδαθμξ ηαζ δ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ ζοκ-

έκμζηςκ ηδξ βδξ δζεοημθφκεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ 

ηδκ πνυζθδρδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ημο «Άθθμο». Σα ηοπζηά πνμζδζμνζζηζηά 

παναηηδνζζηζηά πμο ζοκεέημοκ ηδκ εηενυηδηά ημο είκαζ  ημ ζπήια, ημ πνχια ηαζ μζ 

ζοκήεεζέξ ημο, ημ ζφκμθμ ηςκ μπμίςκ ακηίηεζκηαζ ζηα ηακμκζζηζηά πνυηοπα ηδξ «μζηείαξ 

μιάδαξ». Ζ ζςιαηζηή ημο ιεζμκελία είκαζ ηαζ δ ααζζηυηενδ αζηία βζα ηδκ ημζκςκζηή ημο 

πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ δ ζδζαζηενυηδηά ημο αοηή, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηακμδηή απυ ηδ 

ιοεμπθαζηζηή ημζκυηδηα ηςκ ζημοθδηζχκ βζ‘ αοηυ ηαζ πνμηαθεί ηδκ ακηίδναζή ημοξ. 

«Καθέ, ηζ ζημοθήηζ είζαζ εζφ;! Υάθαζε δ ζοκηαβή;;; Δίκαζ πνάζζκμ ζημοθήηζ ηαζ ιμζάγεζ ιε 

θζζηίηζ! Γε εα πνυζελε ηαθά ηαζ έπεζε ιεξ ζηδ ιπμβζά! Έπεζ ηαζ πενίενβμ ζπήια ηαζ 

ημοκζέηαζ ζακ ημ ηφια. ημοθήηζ ιμζάγεζξ, ια ζημοθήηζ δεκ είζαζ! Φζζηίηζ ιμζάγεζξ, ια 

θζζηίηζ δεκ είζαζ! Σζ είζαζ, ηζ είζαζ; […] Δίζαζ εζφ ζημοθήηζ ιζζή ιενίδα; Μμζάγεζξ ιε 

πνάζζκδ βανίδα».
1692

 Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ εκδμ-μιάδα πνμζπαεεί κα ενιδκεφζεζ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα ημο πνςηαβςκζζηή εέθμκηαξ κα ημκ ηαηαηάλεζ ζε ιία ελς-μιάδα πμο κα 

παναηηδνίγεζ ηδκ ηαοηυηδηά ημο. Μδκ ιπμνχκηαξ κα ενιδκεφζμοκ ηδκ αζηία ηδξ 

πανέηηθζζήξ ημο ή κα ανμοκ έζης ιζα ηαηδβμνία έιροπςκ υκηςκ ή ηαζ άροπςκ (θζζηίηζ) 

εζδχκ κα ζοκμρίγεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ημκ ακηζιεηςπίγμοκ ςξ ζηζβιαηζηυ. Σμ 

ηςιζηυ πμο ακαδφεηαζ εκ πνμηεζιέκς είκαζ ιεζςηζηυ ηαζ απμζημπεί ιέζς ηςκ 

πανμιμζχζεςκ ηαζ ιεηαθμνχκ, πμο δζέπεζ ημκ εζνςκζηυ θυβμ ηδξ ηονίανπδξ μιάδαξ, κα 

πνμηαθέζεζ ηδ δζαηςιχδδζδ ηαζ ηδ βεθμζμπμίδζδ ημο «Άθθμο».  

Ζ μζηείςζδ ηδξ εηενυηδηαξ ημο επζηοβπάκεηαζ ηυζμ απυ ηα θυβζα ηςκ «Άθθςκ» 

ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ υζμ ηαζ ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ ημο ηεκηνζημφ 

ήνςα. «Νζχες δζαθμνεηζηυξ, ια δεκ λένς πςξ;! Σμοξ άθθμοξ ημζηάς ηαζ δεκ λένς πμο 
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πάς». «Νζχες ιέζα ζηδκ ροπή ιμο πςξ ζ‟ αοημφξ εβχ δε ιμζάγς. Καζ δεκ ημοξ κμζάγεζ ακ 

ιε ηνχεζ ημ ιανάγζ, ακ δ ηανδμφθα ιμο ζπανάγεζ.
1693

Ο «Άθθμξ» δεκ απμηθίκεζ ιυκμ ζηδκ 

ελςηενζηή ειθάκζζδ, αθθά ζηέθηεηαζ ηαζ ζοιπενζθένεηαζ δζαθμνεηζηά. ηακ δ μιάδα 

ηςκ ζημοθδηζχκ ενβάγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ, δζακμίβμκηαξ ηνφπεξ ηαζ νμοθχκηαξ 

ποιμφξ απυ ηδκ εκυνβακδ φθδ ημο οπεδάθμοξ, μ πνςηαβςκζζηήξ ηάκεζ αυθηεξ, 

ακαηαθφπηεζ ημκ ηυζιμ ηαζ δζααάγεζ. Ζ επζεοιία ημο κα ενιδκεφζεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά 

ημο ιεθεηχκηαξ, ημκ ηαεζζηά ακήζοπμ πκεφια. Πανάθθδθα, ελενεοκχκηαξ ηδ βδ βζα κα 

ανεζ δζέλμδμ ηαζ κα ακαδοεεί ζηδκ επζθάκεζα ιε ζημπυ κα αηεκίζεζ ημκ μονακυ, 

ακαηαθφπηεζ πμθζηζζιμφξ ηαζ άθθα έιαζα υκηα ιε δζηέξ ημοξ ζδζαζηενυηδηεξ. Γζα 

πανάδεζβια, ζοκακηά ημκ ηοθθμπυκηζηα. Ζ ηαοηυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα δεκ 

απμηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ανπή, αθθά δ ελςηενζηή ημο ειθάκζζδ ηαζ δ πζμοιμνζζηζηή 

πενζβναθή ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο ηαεμδδβμφκ ηδκ πνυζθδρδ αοημφ. «Γεκ είιαζ ζηέημξ 

πμκηζηυξ, ηδ ιφηδ ιμο δε αθέπς, είιαζ υιςξ πμθφ ηαθυξ, ιπμνχ ηαζ πανααθέπς». Σμ 

πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζημ θμβμπαίβκζμ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ιε ηδ θέλδ «αθέπς» ηαζ ηδκ 

πμθοζδιία ηδξ θέλδξ «πανααθέπς». Οζ πνάλεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα, ςεμφκ 

ηδκ αλζμθυβδζή ημο, ςξ εκυξ υκημξ πμο ανέζηεηαζ κα ακαηαθφπηεζ, έκα θοζζμθάηνδ, έκα 

ζοθθέηηδ πμθφηζιςκ ακηζηεζιέκςκ, έκακ ανπαζμθυβμ ιε αβάπδ ηαζ εαοιαζιυ πνμξ ημοξ 

ανπαίμοξ πμθζηζζιμφξ, «Σδ γςή ιμο ηδκ πενκχ ιεξ ζηα ζημηάδζα. Φάπκς βζα ανπαία 

ζδιάδζα. Βνίζης ηαζ αββίγς πμθζηζζιμφξ, ημκηζκμφξ ή ιαηνζκμφξ, πμο δε ζμο πάεζ μ κμοξ». 

Ζ αζζεδηδνζαηή ημο ιεζμκελία δεκ ημκ ηαεζζηά ακάπδνμ, ηαεχξ δζαηνίκεηαζ απυ 

αοημπεπμίεδζδ, είκαζ απυθοηα ζοιθζθζςιέκμξ ιε ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο ηαζ είκαζ ελίζμο 

θεζημονβζηυξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο ιε υζμοξ δζαεέημοκ υναζδ. Ο ηοθθμπυκηζηαξ δεκ 

έπεζ πνμζανιυζεζ ηδ γςή ζηα ιέηνα ηδξ ακαπδνίαξ ημο, αθθά ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο ζηα 

ιέηνα ηδξ γςήξ, «Μπμνεί ηοθθυξ κα ιμζάγς, ια αημφς ηαζ δζααάγς. Σμ έδαθμξ είκαζ 

ζπμθείμ.», παίγεζ πζάκμ ηαζ ηναβμοδάεζ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς δ αθήβδζδ επζπεζνεί 

έκα ζδεμθμβζηυ άθια ζε ζπέζδ ιε ηδ θφζδ ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα θάαεζ δ 

εηενυηδηα. 

Ζ αθήβδζδ δζαηνίκεηαζ απυ ιεηαθμνέξ ηαζ ζοιαμθζζιμφξ πμο δζαηνέπμοκ ημ ηείιεκμ 

ηαζ ημ δζαπμηίγμοκ ιε ζδιαζίεξ. Ανπζηά, δζαπζζηχκεηαζ δ ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ ηδξ 

άνπμοζαξ ηάλδξ, ηαεχξ μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ πανμιμζάγεζ εζνςκζηά ηα ιοεμπθαζηζηά 

πνυζςπα ηδξ ημζκςκίαξ ημο ιε ααζζθζάδεξ. Σμοξ ηεθεοηαίμοξ δζαηνίκεζ αθαγμκεία, φθμξ 

οπενμρίαξ ηαζ ηηδηζηυηδηαξ, «θεξ ηαζ δ βδ υθδ ημοξ ακήηεζ». Δπίζδξ, δζαπζζηχκεηαζ δ 
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ηεπκζηή ηδξ πανςδίαξ ηςκ θέλεςκ, ηαεχξ ηα ζημοθήηζα-‗ααζζθζάδεξ‘ παναηηδνίγμκηαζ 

ηαζ ςξ «οπυβεζμζ ηφπμζ». ημ ζδιείμ αοηυ ζαηζνίγεηαζ μ ελμοζζαζηζηυξ έθεβπμξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ, δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ηςκ ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ, «ζημοθήηζ» ηαζ «οπυβεζμζ 

ηφπμζ», πμο ζηζξ νεαθζζηζηέξ ημζκςκίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ αιθυηενα βζα κα 

παναηηδνίζμοκ παιενπείξ ηαζ ηζπμηέκζμοξ ακενχπμοξ. Ακηίζημζπα, ενιδκεφεηαζ ημ 

ιεζςηζηυ ζπυθζμ πμο απεοεφκμοκ ζημκ ηεκηνζηυ ήνςα, «ημοθήηζ είζαζ ηαζ ζημοθήηζ εα 

ιείκεζξ, υπμο ηζ‟ ακ παξ υ, ηζ ηζ ακ βίκεζξ», ιε ανηεηή δυζδ εζνςκείαξ ηαζ ηάζδ πνμξ ημ 

βηνμηέζημ. Δπίζδξ, ζαηζνίγεηαζ ημ γήηδια ηδξ άημπδξ θζθανέζηεζαξ, «Δκχ είκαζ απθά 

ζημοθήηζα, έπμοκε φθμξ ζμαανυ, θμνάκ ηαζ ζημοθανίηζα!»
1694

 ηαζ ηδξ ιαηαζμδμλίαξ, «Να 

ανμφιε εδζαονμφξ, κα νμοθήλμοιε ποιμφξ. Πμηέ δε ζηαιαηάιε, υθμ πζμ ααεζά εα 

πάιε».
1695

 Ζ αθήβδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ έιιεηνμ πμζδηζηυ θυβμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

δζαηνίκμοιε ηδ πνήζδ μιμζμηέθεοημο ηαζ μιμζμηαηαθδλίαξ  ζε πμζηίθμοξ θεηηζημφξ 

ζοκδοαζιμφξ πμο πανάβμοκ δπδηζηυηδηα ηαζ έηζζ ηα ιδκφιαηα ιεηαδίδμκηαζ 

απμθμνηζζιέκα ηαζ ιε πζμοιμνζζηζηή δζάεεζδ. 

Υζμφιμν εκημπίγεηαζ απυ ηδ ζπέζδ θυβμο-εζηυκαξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο 

πνχημο κα πενζβνάθεζ ηαζ ημο δεφηενμο κα δείπκεζ.
1696

 Γζα πανάδεζβια, «Ξένς έκακ πμο 

είκαζ δύηεο, θέβεηαζ… ζηςθδημεζδίηεο». Σμ θεηηζηυ ηείιεκμ «θμβμπαίγεζ» ιε ημ 

ηαηαθδηηζηυ ιυνθδια -δίηδξ ηαζ ημο μοζζαζηζημφ «δφηδξ», δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ 

ζοκεζνιμφξ δζυηζ δδιζμονβμφκ νίια ιεηαλφ ημοξ ηαζ αημφβμκηαζ ημ ίδζμ, αθθά βνάθμκηαζ 

ηεθείςξ δζαθμνεηζηά. Δπίζδξ, πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ηαεχξ δ 

θθεβιμκή ηδξ ζηςθδημεζδίηζδαξ πανμοζζάγεηαζ ιε ακζιζζηζηέξ ζδζυηδηεξ πανααζάγμκηαξ 

ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ. Σμ πζμφιμν πμθθαπθαζζάγεηαζ απυ ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ, δ μπμία ζε επίπεδμ οπενηονζμθελίαξ απεζημκίγεζ έκα ζημοθήηζ 

ιεηαιθζεζιέκμ ζε δφηδ, ιε ιάζηα, ακαπκεοζηήνα ηαζ ααηναπμπέδζθα. Σμ εκδμ-

εζημκζζηζηυ ζπυθζμ ηδξ ηαιπέθαξ πμο ηναηάεζ μ απεζημκζγυιεκμξ ήνςαξ, ανίζηεηαζ ζε 

αζηζαηή ζπέζδ ιε ημ ζδιαίκμκ πνυζςπμ πμο οπμβναιιίγεζ δδιζμονβχκηαξ έκα ζδζαίηενα 

απμθαοζηζηυ πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ. οβηεηνζιέκα, βνάθεηαζ «ηςθδημεζδΤηδξ». ε 

ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ οπενηακμκζημπμίδζδ ηδξ θέλδξ, 

«ζηςθδημεζδίηζδα», ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο ηαηαθδηηζημφ ιμνθήιαημξ -δφηδξ, ιε ζημπυ 

κα πνμζζδζάγεζ ζηα ηοπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο πνμζχπμο πμο οπμβναιιίγεζ.  
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Υζμφιμν εκημπίγεηαζ απυ πθήεμξ εζημκμβναθζηχκ ζπμθίςκ ακαθμνζηά ιε ημ 

ακηζηείιεκμ ή πθαίζζμ ζημ μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκα, υπμο ζοπκά ημ μπηζηυ ηείιεκμ 

ανίζηεηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ ιαγί ημοξ ηαζ δ απμηςδζημπμίδζδ ημο εκυξ μδδβεί ζηδκ 

ενιδκεία ημο δεφηενμο. Γζα πανάδεζβια, δ μκμιαημπμζία «ιεηνμζηχθδηαξ», βζα ημ ιεηνυ 

ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ ηςκ ζημοθδηζχκ, πμο ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ παναπέιπεζ 

ζημ «ιεηνμπυκηζηα». ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, πνυηεζηαζ βζα οπενηακμκζημπμίδζδ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ θέλδξ ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγεζ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ 

γςήξ. ε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ, πνυηεζηαζ βζα οπενηονζμθελία ιζαξ ηαηά ηα άθθα 

πανάθμβδξ ζφκεεζδξ θέλεςκ, «ιεηνυ» ηαζ «ζηχθδηαξ», πμο ανίζημκηαζ ελίζμο ζε 

θεηηζηή ηαζ μπηζηή αιθζζδιία ιεηαλφ ημοξ. Δπίζδξ, πζμφιμν εκημπίγμοιε απμηθεζζηζηά 

ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ακαθμνζηά ιε ηα ακαβκςζηζηά εκδζαθένμκηα ημο 

πνςηαβςκζζηή.
1697

 οβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ βζα ημοξ ηίηθμοξ αζαθίςκ, «Ο Γδηεοηήξ ηςκ 

ημοθδηζχκ», «Ηζημνίεξ βζα πνμπςνδιέκα ζημοθήηζα».  Δπίζδξ, πζμφιμν δζαηνίκεηαζ 

ζημοξ ηίηθμοξ εθδιενίδςκ, «Δθδιενίδα Νφπηαξ. Σμ ημοθήηζ», ηίηθμοξ άνενςκ, 

«Βνέεδηε ημοθήηζ κα Κμζηάεζ Σαζκία», «Έηηαηημ! Μονιήβηζα ηαζ ημοθήηζα 

Δβηαζκζάγμοκ Νέεξ Σνφπεξ». Υζμφιμν εκημπίγεηαζ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ άνενςκ πμο 

είκαζ πνμζανιμζιέκμ ζηα ακαβκςζηζηά εκδζαθένμκηα ημο ημζκμφ ηςκ ζημοθδηζχκ πμο 

οπμβναιιίγεζ. Γζα πανάδεζβια, «Νέεξ ηαηαζηεοέξ ζ‟ υθδ ηδ πχνα ημο ηάης ηυζιμο. Σα 

ζημοθήηζα… Ζ πμνςδία ιονιδβηζχκ ηναβμφδδζε άνζεξ». Δοπάνζζημ λάθκζαζια ηαζ ιυκμ 

βζα ημκ εκκμμφιεκμ εεαηή απμηεθμφκ ηα αοημακαθμνζηά ζπυθζα, ηαεχξ δ ζοββναθέαξ 

ημο αζαθίμο οπμβνάθεζ ςξ ζοκηάηηδξ ιε ημ ιζηνυ ηδξ υκμια, Λήδα, ιία ζηήθδ ηδξ 

εθδιενίδαξ. Δπίζδξ, ζηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα δζαηνίκμοιε ημκ ηίηθμ «Άπακηα» πμο 

οπμβναιιίγεζ ηα ένβα ανπαίςκ θζθμζυθςκ, ημο ςηνάηδ, ημο Πθάηςκα ηαζ ημο 

Ποεαβυνα. Χζηυζμ, ιέζα απυ ιία ηνφπα ημο αζαθίμο ακαδφεηαζ έκα ζημοθήηζ κα ηναηά 

ηδθέθςκμ ηαζ ιμθφαζ ηαζ απυ ηάης κα ακαβνάθεηαζ «δεκ απακηά». Σμ ηςιζηυ μθείθεηαζ 

ζημ θμβμπαίβκζμ ηςκ δφμ ημκζηά πανχκοιςκ θέλεςκ «Άπακηα» ηαζ «απακηά», πμο 

βνάθμκηαζ ημ ίδζμ, εηθένμκηαζ δζαθμνεηζηά ηαζ θοζζηά ζδιαίκμοκ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά 

πνάβιαηα.  

Δπζπνυζεεηα, πζμφιμν εκημπίγμοιε ζηα ιπαθυκζα μιζθίαξ ηςκ εζημκζγυιεκςκ 

παναηηήνςκ, εββνάθμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ επζπθέμκ αθδβδιαηζηά επίπεδα ηδξ ήδδ 

οπάνπμοζαξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ. Σμ ηςιζηυ εκαπυηεζηαζ ζηα ζπυθζα ηςκ 

ακαπανζζηχιεκςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημ ζηδκζηυ πχνμ ηδξ 

                                                           
1697

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (8.1.6). 2, ζ. 631. 
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εζημκμβνάθδζδξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ειθάκζζδξ.
1698

 Γζα πανάδεζβια, μ 

βζαηνυξ ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ ηςκ ζημοθδηζχκ είκαζ ιε εζδζηυηδηα 

«ημοθδημθυβμο». ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ ηςιζηυ ηδξ θέλδξ μθείθεηαζ ζηδκ 

πνςηυηοπδ ζφκεεζδ θέλεςκ, «ζημοθήηζ» ηαζ ημο ηαηαθδηηζημφ ιμνθήιαημξ –θυβμο, 

πμο ζε θςκμθμβζηυ επίπεδμ παναπέιπεζ ζε οπανηηέξ απυ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ 

ζαηνζηέξ εζδζηυηδηεξ, υπςξ βαζηνεκηενμθυβμξ. Δπίζδξ, πζμφιμν ακαδφεηαζ απυ ηδ ιείλδ 

ηςδίηςκ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ ζαηνζηήξ ηαζ ηδξ πνμζανιμβήξ ημοξ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ 

ιμνθχκ γςήξ ηςκ ζημοθδηζχκ. Γζα πανάδεζβια, ―Sculicologist‖, εκχ μ ααζζηυξ ηίηθμξ 

ημο δζπθχιαημξ είκαζ «ημοθήηζ ιε δίπθςια». Σμ ηεθεοηαίμ εηθαιαάκεηαζ ςξ μλφιςνμ ή 

ηναβζηή εζνςκεία. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ιζαξ ιεηαθμνζηήξ 

έηθναζδξ ηδξ θασηήξ δζαθέηημο, ιε ηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα κα οπενηονζμθεηηεί, ηαεχξ 

απεζημκίγεζ έκα ζημοθήηζ ιε ζαηνζηή νυιπα.  ηδκ μονά ακαιμκήξ ημο ζαηνείμο έκα 

απεζημκζγυιεκμ ζημοθήηζ θέεζ, «Έπς ζημθίςζδ» ηαζ έκα άθθμ έπεζ ηνειαζιέκδ ιία 

δζεοηνζκζζηζηή ηαιπέθα ζημ θαζιυ ημο πμο βνάθεζ, «ημοθδημθαβςιέκμξ», εκχ, 

πανάθθδθα, μ βζαηνυξ ελεηάγεζ ιία «ημοθδηακηένα». Πνυηεζηαζ βζα μπηζηέξ ιεηαθμνέξ 

μζ μπμίεξ εηθαιαάκμκηαζ ςξ ηέημζεξ ιε ηδ ζοκδνμιή ημο μπηζημφ ηεζιέκμο ηαζ μζ μπμίεξ 

ηαηαζηναηδβμφκ ημοξ ζδιαζζμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ επζθμβήξ. Πνυηεζηαζ βζα 

ζοζζχνεοζδ θέλεςκ πμο δζαεέημοκ ςξ ημζκή ζδιαζζμθμβζηή ή εηοιμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ 

ηδ θέλδ «ζημοθήηζ» ηαζ μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ ακαθμνζηά ιε ημκ 

ηνυπμ πμο μπηζημπμζμφκηαζ. Δπίζδξ, ηαηαζηεοάγμοκ ιία ιοεμπθαζηζηή πναβιαηζηυηδηα 

ηυζμ ζηαεενή ηαζ αλζυπζζηδ υζμ ηαζ αοηή εηηυξ παναιοεζμφ. Δπζπνυζεεηα, πζμφιμν 

εκημπίγεηαζ ζηα μπηζηά ακηζηείιεκα πμο ημζιμφκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ζαηνείμο 

ηαζ ηζξ δζεοηνζκζζηζηέξ εηζηέηεξ πμο δζαηνίκμκηαζ ζε αοηά, ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκυ 

ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα «Άηοπα ζημοθήηζα» ηαζ «Σοπενά ζημοθήηζα». Σα πνχηα 

απεζημκίγμκηαζ ζοκςζηζζιέκα εκηυξ βοάθζκμο αάγμο κα παθεφμοκ κα δζαθφβμοκ, εκχ ηα 

δεφηενα κα παίγμοκ ηέκζξ. Έκα πεναζηζηυ ζημοθήηζ, εφπεηαζ «Πεναζηζηά! Κζ εβχ 

πεναζηζηυ είιαζ».  

Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ηδκ εζημκζζηζηή δζαηεζιεκζηή ακαθμνά, ζημ 

Αζπδιυπαπμ ημο Υακξ Κνίζηζακ Άκηενζεκ,
1699

 ηαεχξ ημ πνμηείιεκμ ένβμ ιε ημ 

                                                           
1698

 Βθ. Πανάνηδια Δζη. (8.1.6). 3, ζ. 631. 
1699

 Γνάθηδηε ηαζ δδιμζζεφεδηε ζηδκ Κμπεβπάβδ ημ 1843, ζηδκ πνχηδ ζοθθμβή ένβςκ ημο ιε 

άθθα ηνία παναιφεζα, οπυ ημκ ηίηθμ New Fairy Tales, εηδυζεζξ, C.A. Reitzel. ηδκ Δθθάδα 

ιεηαβνάθδηε απυ ημκ Πέηνμ Πονβζςηυ ηαζ δδιμζζεφεδηε ιε ημκ ηίηθμ, Σμ Παπάηζ πμο Έβζκε 

Κφηκμξ, ζημ πενζμδζηυ, Γζάπθαζζξ ηςκ Παίδςκ, 4 Οηηςανίμο 1903, αν. 40. φιθςκα ιε ηδ 

δζαζηεοή πμο έθααε ημ πνςηυηοπμ ένβμ ζηα εθθδκζηά, ιία κενάζδα ιεηαιμνθχκεζ ημ 
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αθεηδνζαηυ ηείιεκμ πμο οπμβναιιίγεηαζ δζαεέημοκ ςξ ημζκή ζδεμθμβζηή ζοκζζηαιέκδ ημ 

γήηδια ηδξ εηενυηδηαξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ απμδμπήξ ηδξ. φιθςκα ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ηςκ δφμ ένβςκ, ζημκ ηεκηνζηυ ζδεμθμβζηυ άλμκα ηδξ πανμφζαξ αθήβδζδξ πνμζηίεεηαζ 

ηαζ αοηυ ηδξ «αζπήιζαξ». Ζ δζεζημκζηή ακαθμνά ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ θένεζ 

πμθοεπίπεδδ θεζημονβία: ανπζηά, θεζημονβεί ςξ ηαενέπηδξ πμο ακηακαηθά ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηέθια ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ μ ακαβκχζηδξ ακαγδηχκηαξ πανδβμνζά ηαζ 

αζζζμδμλία ζηζξ ιοεμπθαζίεξ βζα ιζα ηαθφηενδ γςή. Γεοηενεουκηςξ, υπςξ ημ 

αζπδιυπαπμ έηζζ ηαζ ημ ζημοθήηζ ημο παναιοεζμφ αδοκαημφκ κα ενιδκεφζμοκ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ, ηαεχξ αβκμμφκ ηδ αζμθμβζηή ημοξ ηαηαβςβή. Καηαθδηηζηά, 

πνμιδκφεηαζ ημ ηέθμξ ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ, δζυηζ, υπςξ ημ αζπδιυπαπμ πμο ήηακ 

ηφηκμξ εκ αβκμία ημο, έηζζ ηαζ ημ ζημοθήηζ ηδξ ιοεμπθαζίαξ είκαζ ιία ηάιπζα, πμο εα 

ιεηαιμνθςεεί ζε πεηαθμφδα.  

Πνμημφ, υιςξ, πναβιαημπμζδεεί δ ιεηαιυνθςζδ πνμτπμηίεεηαζ ημ ζηάδζμ ημο 

ημοημοθζμφ, «Σοθίπηδηα θμζπυκ ηζ εβχ ζηα υκεζνά ιμο ηζ άνπζζα κα ηάκς ζηνμθέξ ιεξ ζηα 

δάηνοά ιμο. ε ημοημφθζ πχεδηα ηαζ ιεηαιμνθχεδηα. Κμζιήεδηα, λεπάζηδηα πμθφ ηαζνυ 

ηαζ πζάζηδηα. Ξαθκζηά, ιζα ηνφπα ακμίβεζ ηαζ δ γέζηδ ιε ηοθίβεζ».
1700

 Ζ μκημθμβζηή 

ιεηαηυπζζδ πμο ζοκεπζθένεζ δ ιεηαιυνθςζή ημο ζε πεηαθμφδα ημκ ακάβεζ ζε 

πανζζιαηζηυ «Άθθμ», ηαεχξ πθέμκ αηεκίγεζ απυ ρδθά ημκ ηυζιμ ηαζ απμηεθεί ιζα 

υιμνθδ ηαζ αένζκδ φπανλδ. Χζηυζμ, δ ελςηενζηή ημο ιεηαιυνθςζδ δε ζοκεπάβεηαζ ηαζ 

εζςηενζηή ιεηάθθαλδ, ηαεχξ παναιέκεζ ηαπεζκυξ ηαζ ιεηνζυθνςκ, «Έηζζ πμο ημοξ αθέπς 

ηχνα απυ ρδθά, ηαηάθααα πςξ είπα πάκηα δζαθμνά! Σμοξ θοπήεδηα ζη‟ αθήεεζα… ιμο‟ 

πακ βίκεζ ιζα ζοκήεεζα!». ημκ ακηίπμδα, δ μιάδα ηςκ ζημοθδηζχκ ημκ ακηζιεηςπίγεζ ςξ 

πνμδυηδ, «Έβζκεξ ιζα πεηαθμφδα!! Απ, ανε άηζιε Ημφδα!!».
1701

          

                                                                                                                                                                             
δοζηοπζζιέκμ παπάηζ ζε ηφηκμ ιε ζημπυ κα ημ απαθθάλεζ απυ ηα αάζακά ημο. Σμ παπάηζ αζχκεζ 

πενζθνυκδζδ ελίζμο απυ ημοξ ζοββεκείξ αθθά ηαζ απυ ημοξ ηφηκμοξ ηαζ έηζζ απμθαζίγεζ κα 

επζζηνέρεζ ζηδκ ανπζηή ημο ηαηάζηαζδ. Καπθάκμβθμο, M., Δθθδκζηή Λασηή Πανάδμζδ, Αεήκα: 

Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1998, ζζ. 178-184, 203-205. ημ αθεηδνζαηυ ηείιεκμ ημο Άκηενζεκ ημ 

παπάηζ βεκκήεδηε απυ αοβυ ηφηκμο, αθθά εηημθάθεδηε απυ ιζα πάπζα. Μέπνζ κα ζοκακηδεεί ιε 

ημοξ αζμθμβζημφξ ημο ζοββεκείξ πμο εκζηζηηςδχξ εαοιάγεζ ηαζ πνμζεηαζνίγεηαζ ζε αοημφξ αβκμεί 

ηδ θφζδ ημο. Ακδενζεκ, Παναιφεζα, «Σμ Αζπδιυπαπμ»,  Δθεοεενμοδάηδξ, 1931, ζζ. 109-125. 

Τπμζηδνίγεηαζ υηζ ημ Αζπδιυπαπμ απμηεθεί ιία πανααμθή πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηδ δζθμνμφιεκδ 

θφζδ ημο ζοββναθέα. Ο Zipes (1986/2012) ακαθένεζ υηζ ήηακ ζδζαίηενα ηαπεζκήξ ηαηαβςβήξ, 

ζοκακαζηνεθυηακ ιε εοβεκείξ ηαζ πθμοζίμοξ, ζδζαίηενα απυ υηακ δέπηδηε ακαβκχνζζδξ, αθθά δεκ 

ιπυνεζε πμηέ κα ζζμννμπήζεζ ακάιεζα ζημοξ δφμ ηυζιμοξ. Αθεκυξ ημο αζημφ ηαζ 

ελμοζζαγυιεκμο αηυιμο αθεηένμο ηδξ επζεοιίαξ ημο κα δζαθένεζ ηαζ κα ακήηεζ ζε ακχηενδ 

ημζκςκζηή ηάλδ. Zipes, J., Fairy Tales and the Art μf Subversion, Heinemann Educational Books, 

1983/ Routledge, 2012, ζζ. 94-98.            
1700

 Βαναανμφζδ, Λ., 2006, υ.π., ζ. 19. 
1701

 .π., ζ. 22. 
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8.1.7 Γηνύθ, Δ., Ο Γίγαληαο, (2010) 

 

ημ εζημκμβναθδιέκμ ιζηνμαθήβδια ηδξ Δκνζη Γζμφη, Ο Γίβακηαξ,
1702

 υπςξ βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ απυ ημκ ηίηθμ ημο παναιοεζμφ, ημ πνμζδζμνζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ πμο 

ζοκεέηεζ ηδκ εηενυηδηα ημο πνςηαβςκζζηή είκαζ αοηυ ημο ιεβάθμο φρμοξ ηαζ ηδξ 

μβηχδμοξ ζςιαηζηήξ δζάπθαζδξ. Πνυηεζηαζ βζα δζαηεζιεκζηυ ηίηθμ, μ μπμίμξ παναπέιπεζ 

ειθακχξ ζηδ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζηενεμηοπζημφ παναηηήνα, 

υπμο ηαζ ιυκμ δ ακαθμνά ηδξ ζδζυηδηάξ ημο απυ ημ θεηηζηυ παναηείιεκμ θεζημονβεί 

ιεηςκοιζηά ιζαξ ζεζνάξ ανκδηζηχκ παναηηδνμθμβζηχκ ζπμθίςκ. Ο ααειυξ παβίςζδξ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο βίβακηα ηαζ δ απμοζία μκυιαημξ δζεοημθφκμοκ ζδιακηζηά ημοξ 

εκκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ κα πνμαμφκ ζημοξ ζπεηζημφξ δζαηεζιεκζημφξ ζοζπεηζζιμφξ ηαζ 

κα επακαθένμοκ ζηδ ικήιδ ημοξ ηα υζα ζοκεπάβεηαζ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ δ 

πανμοζία ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο.
1703

    

Ο βίβακηαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ απμηεθεί έκα ηενάζηζμ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ελςθμβζηυ 

μκ, ιε ακενςπμθαβζηέξ δζαεέζεζξ ηαζ οπενθοζζηέξ δοκάιεζξ πμο απμηθίκμοκ ζδιακηζηά 

απυ ημκ ηφπμ ημο ζοιααηζημφ ακενχπμο. Δηπνμζςπεί ημ ―αδδθάβμ‖ ηέναξ, ημ ακαίηζα 

ηαηυ μκ,
1704

 πμο εκίμηε ηαοηίγεηαζ ιε ημ δνάημ ή ημκ παηένα πμο ηαηαανμπείγεζ ηα παζδζά 

ημο.
1705

 Ο πνςηυηοπμξ ηίηθμξ ημο πανυκημξ ιζηνμαθδβήιαημξ, ηαευηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιεηαθναζιέκμ ένβμ απυ ηα ζζπακζηά, είκαζ The Ogre, πμο ζηα εθθδκζηά ζδιαίκεζ 

                                                           
1702

 Γζμφη, Δ., (Κείι.), Μπανέθα, ., (Δζη.), Ο Γίβακηαξ, (The Ogre), Γζακκμπμφθμο, Α., (Απυδ.), 

Αεήκα: Μεηαίπιζμ, 2012, (Alzira: Algar Editorial, 2010). 
1703

 Ο Zipes ακαθένεηαζ ζε ιζα ζεζνά θμβμηεπκζηχκ ιμηίαςκ ηαζ ζηενεμηοπζηχκ παναηηήνςκ ηαζ 

ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα ιεηαθένμοκ ελίζμο ημκ ακαβκχζηδ ηαζ ημκ αηνμαηή ιε εοημθία ζε 

θακηαζζαηέξ μοημπίεξ. Μεηαλφ πμθθχκ άθθςκ ακαθένεζ ηαζ ηα ελςθμβζηά υκηα ιε οπενθοζζηέξ 

ζηακυηδηαξ, υπςξ ιάβζζζεξ, δνάημοξ, βίβακηεξ. Zipes, J., When Dreams Came True: Classical 

Fairy Tales and their Tradition, New York: Routledge, 2007, ζζ. 4-5.    
1704

 Ο Zipes οπμζηδνίγεζ υηζ ηάεε θμβμηεπκζηυ ένβμ εα πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ζηδ ζςζηή 

ζζημνζηή ημο αάζδ ηαζ κα αλζμθμβείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ 

επμπήξ βζα ηδκ μπμία βνάθηδηε. Σμ δέηαημ υβδμμ ηαζ ανπέξ ημο δέηαημο έκαημο αζχκα 

ελςθμβζηά υκηα υπςξ αοηά ηςκ κενάζδςκ, ηςκ ιαβζζζχκ, ηςκ δνάηςκ, ηςκ βζβάκηςκ ηαζ ηςκ 

ηενάηςκ ήηακ οπανηηά ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ελοπδνεημφζακ ζοβηεηνζιέκεξ 

πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ζημπζιυηδηεξ ηδξ επμπήξ. Ζ ηαηαβναθή πνμθμνζηχκ θασηχκ 

αθδβήζεςκ απυ ημοξ Grimm, πμο αθμνμφκ ζηδκ μζημκμιζηή ελαεθίςζδ, ζε ακενςπμθαβίεξ, 

εοζίεξ ηαζ εβηαηάθεζρδ ηέηκςκ απμηεθμφκ οπανηηά βεβμκυηα ηδξ ιεζαζςκζηήξ επμπήξ. Σμ 

ηαεανηήνζμ ηέθμξ, ακηακαηθά ηδκ ακάβηδ ηςκ ακενχπςκ απυ ηζξ θηςπμπμζδιέκεξ ημζκςκίεξ βζα 

έκα αζζζυδμλμ ηαζ ηαθφηενμ ιέθθμκ. Zipes, J., Breaking the Magic Spell. Radical Theories of 

Folk and Fairy Tales, (revised and expanded edition), Kentucky: The University Press of 

Kentucky, 2002, ζ. 8.    
1705

 Γζα πανάδεζβια ζημκ Κμκημνεαζεμφθδ, μ βίβακηαξ ηνχεζ ηζξ ηυνεξ ημο ςξ ζοκέπεζα αέααζα ηδξ 

πακμονβίαξ ημο ηεκηνζημφ ήνςα. Ο Κμκημνεαζεμφθδξ απμηεθεί παναδμζζαηυ παναιφεζ ηδξ 

ηεκηνζηήξ Δονχπδξ ηαζ  είπε ηαηαβναθεί βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Charles Perrault ημ 1697.    
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«δνάημξ» ηαζ απμηεθεί παναθεμνά ημο θαηζκζημφ υνμο ―orcus‖ πμο ζδιαίκεζ «ηυθαζδ» ή 

εευηδηα ημο ηάης ηυζιμο.
1706

 Ζ Tatar (1987) ζημ ζοθθμβζηυ ένβμ ηςκ Grimm (1812), 

Nursery and Household Tales, δζαπζζηχκεζ ηνεζξ ηφπμοξ δνάηςκ ζημ ζφκμθυ ημοξ 

ανκδηζημί ηαζ μζ μπμίμζ εηπνμζςπμφκ ημ ηακζααθζζηζηυ ιμηίαμ ηδξ ακενςπμθαβίαξ. Ο 

πνχημ ηφπμξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηέναξ, ημκ άκδνα-βίβακηα, πμο απεζθεί κα ηαηαανμπείζεζ 

ημκ ήνςα.
1707

 Ο Bettelheim (1989/2010) ααζζγυιεκμξ ζημ ανεηακζηυ θασηυ παναιφεζ, 

Jack the Giant Killer, οπμζηδνίγεζ υηζ μ βίβακηαξ ελοπδνεηεί ημ ιδπακζζιυ ακηαπυδμζδξ 

ημο ηαημφ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ ηαενεπηίγεζ ημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ ηα 

παζδζά ημοξ εκήθζηεξ ηαζ δ ζφβηνμοζδ ημο ήνςα ιε ημ βίβακηα ακηακαηθά ηδκ 

ακαιέηνδζδ ηςκ ακδθίηςκ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ.  Ζ ελμθυενεοζδ ημο ηαημφ ηαζ μ 

ενίαιαμξ πμο αζχκεζ ημ παζδί ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηααζδ αοηή, εηημκχκεζ ημ άβπμξ πμο 

εηθφεηαζ ζημκ ροπζζιυ ημο ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ακηαπελέθεεζ ζηδκ ελμοζζαζηζηή 

ηονζανπία ηςκ ιεβαθφηεννςκ.
1708

 Ζ Warner (1994), οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιάπδ δνςζηχκ 

ακδνχκ ιε βίβακηεξ ηαζ ηέναηα, βζα κα ζχζμοκ ηδ γςή βοκαζηχκ, ηνμθμδμηεί ημκ μνζζιυ 

ημο άκδνα ηδξ επμπήξ βζα ημκ μπμίμ βνάθμκηακ ηα ένβα.
1709

   

ημ πανυκ ιζηνμαθήβδια μ βίβακηαξ ημο παναιοεζμφ επζπεζνεί έκα μκημθμβζηυ άθια, 

ηαεχξ δζέπεηαζ απυ έκα ζφκμθμ ακενχπζκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ζδζμηήηςκ. Γεκ 

ειθακίγεηαζ πακημδφκαιμξ, βίκεηαζ εφια επζεεηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ ζηζαβναθεί ημ πνμθίθ 

εκυξ αθεθμφξ ιεβαθυζςιμο άκδνα πανά εκυξ ηέναημξ ιε οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ. Σμ 

δεφηενμ εζχθοθθμ ημο αζαθίμο πνμζζδζάγεζ ζε εκαθθαηηζηυ ελχθοθθμ, ηαεχξ 

ζδιεζχκεηαζ δ επακάθδρδ ημο ηίηθμο, ηςκ δδιζμονβχκ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ έηδμζδξ.
1710

 

Χζηυζμ, δ θεζημονβία ημο μπηζημφ παναηείιεκμο είκαζ αθδβδιαηζηή ηαζ παζβκζχδδξ. ημ 

οπυ ακάθοζδ ζδιείμ δ εζημκμβνάθδζδ ιεηένπεηαζ ηεπκζηχκ πμο δδιζμονβμφκ ηδκ 

ρεοδαίζεδζδ ηδξ ζπζζιέκδξ ζεθίδαξ πμο επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ κα ηνοθμημζηάγεζ 

ζημ εζςηενζηυ ημο παναιοεζμφ. Πνυηεζηαζ βζα ιία μθεαθιαπάηδ πμο παναπέιπεζ ζε 

                                                           
1706

 Εακ, Ε., Ζ Γφκαιδ ηςκ Παναιοεζχκ, Αεήκα: Καζηακζχηδξ, 1996, ζ. 61.  
1707

 Ο δεφηενμξ ηφπμξ απδπεί ζημ ημζκςκζηυ δίπμθμ, ιεηαλφ ακδνχκ-εβηθδιαηζχκ ηαζ 

ακοπμρίαζηςκ βοκαζηχκ-εοιάηςκ, μζ μπμίεξ δμθμθμκμφκηαζ, ηειαπίγμκηαζ ηαζ ιαβεζνεφμκηαζ ζε 

ηζμοηάθζ. Ο ηνίημξ ηφπμξ απανηίγεηαζ απυ βοκαίηεξ-δνάηζζζεξ, ιάβζζζεξ ηαζ ιδηνζέξ. ηδκ 

πνχηδ έηδμζδ ημο παναιοεζμφ ηδξ Υζμκάηδξ δ ιδηνζά ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ δε ζημηχκεηαζ αθθά 

ιεηαιμνθχκεηαζ ζε δνάημ ηαζ μνβακχκεζ ηδ δμθμθμκία ηδξ ηυνδξ ηδξ απαζηχκηαξ κα θάεζ ημ 

ζοηχηζ ηαζ ημκ πκεφιμκά ηδξ.Tatar, M., The Hard Facts of the Crimms‟ Tales, Princeton & New 

Jersey: Princeton University Press, 1987, ζζ. 139-143.  
1708

 Bettelheim, Β., Uses and Enchantments: The Meaning and Importance of Fairy Tales, New 

York: Vintage Books, 1989/2010, ζζ. 27-32.   
1709

 Warner, M., Managing Monsters Six Myths of our Time, England: Vintage Βμμηs, 1994, ζζ. 

19-20.   
1710

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.7). 1, ζ. 632.  
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ηνφπα ιέζα απυ ηδκ μπμία δζαηνίκεηαζ ημ πνυζςπμ ημο βίβακηα ημο ελχθοθθμο. Ζ 

ηεπκζηή αοηή επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ζηδκ οθζηυηδηα ημο αζαθίμο, βεβμκυξ πμο ςεεί ημκ 

ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί υηζ ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ είκαζ ιένμξ ιζαξ πάνηζκδξ 

ιοεμπθαζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ δε δζαηνέπεζ ηακέκα οπανηηυ ηίκδοκμ απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ παναηηήνα. Δπίζδξ, μ βίβακηαξ ιμζάγεζ κα ακαννζπάηαζ απυ ημ 

εζςηεζιεκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ κα ιεηαπδδά απυ ιία ζοβηεηνζιέκδ ιοεμπθαζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα ζε ιία άθθδ μκημθμβζηή δζάζηαζδ. Σα παναηηδνζζηζηά ημο πνμζχπμο 

ημο παναπέιπμοκ ζηα ακενχπζκα, αθθά δζαηνίκμκηαζ απυ αθθυημηεξ ακαθμβίεξ ιεηαλφ 

ημοξ, εκχ δ έηθναζή ημο ακαδεζηκφεζ έηπθδλδ ηαζ απμνία.  

Μία κυνια πνμζδμηζχκ έπεζ δζαιμνθςεεί απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παναηείιεκςκ 

ζοιαάζεςκ, μζ μπμίεξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ δζαρεφδμκηαζ ζοκεπζθένμκηαξ 

ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Ζ αθήβδζδ λεηζκά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο βίβακηα ηαζ ηδ 

βκςζημπμίδζδ ημο μκυιαηυξ ημο, ημ μπμίμ αημφεζ ζημ «Βνμκημπυδαξ». Πνυηεζηαζ βζα 

μκμιαημπμζία, δ μπμία δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ αιθζζφκεεζδ ηςκ θέλεςκ «ανμκηή» ή 

«ανμκηενυξ» ηαζ ηδξ θέλδξ «πυδζ» πμο ςξ απμηέθεζια πανάβμοκ έκα αανφβδμοπμ υκμια, 

ιε ζημπυ κα παναηηδνίζεζ έκα ανπεηοπζηυ πνυζςπμ, ζφιαμθμ δφκαιδξ ηαζ 

επζαθδηζηυηδηαξ. Χζηυζμ, ημ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζηδκ αζοιααηυηδηα πμο ακαδφεηαζ 

ελαζηίαξ ηδξ βκςζηζηήξ ακηίεεζδξ ακάιεζα ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ κεμηενζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

φιθςκα ιε ημ θεηηζηυ ηείιεκμ, «ανήηε ιζα ζπδθζά πμθφ θηδκή ηαζ ιεηαηυιζζε!».
1711

 Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ βίβακηαξ ςξ θμβμηεπκζηυ πνυζςπμ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ γςήξ ηαζ δ ιεηαθμνά ημο ζηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα θεζημονβεί 

ςξ δζαηαναπή ηδξ θμβζηήξ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ. ε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, 

ημ πζμφιμν μθείθεηαζ ζημ ιίζεςια πμο ηαθείηαζ κα ηαηααάθεζ μ βίβακηαξ βζα ιία ζπδθζά. 

Ζ ζπδθζά αθεκυξ δδιζμονβεί ζοκεζνιμφξ ιοζηδνζαημφ πενζεπμιέκμο ζφιθοηςκ ιε ημ 

αθθυημημ ημο πνμζχπμο πμο οπμβναιιίγεηαζ, ςζηυζμ ςξ δεδμιέκμ ανίζηεηαζ ζε 

ακηίθαζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ, δζυηζ απμηεθεί θοζζηυ πχνμ ημο 

πενζαάθθμκημξ πμο δε δφκαηαζ κα απμηεθεί ζδζυηηδημ πνμξ εηιεηάθθεοζδ, πυζμ ιάθθμκ 

βζα εκμζηίαζδ. Οζ πθδνμθμνίεξ «θηδκή» ηαζ «ιεηαηυιζζε» παναπέιπμοκ ζηζξ 

πναβιαηζηέξ ημζκςκίεξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζηδ ζφθθδρδ ηδξ ακενχπζκδξ μκημθμβζηήξ 

δζάζηαζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα, πμο ειθακίγεηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ ιάθζζηα, 

μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ. 

                                                           
1711

 Με δζηή ιαξ ζεθζδανίειδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζεθίδα θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ. ημ ελήξ, 

Γζμφη, Δ., 2012, υ.π.,ζ. 1. 
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Ζ πθδνμθμνία, υηζ μ βίβακηαξ ζημπεφεζ κα ιεηααεί ζημ πςνζυ πνμηεζιέκμο «κα πζάζεζ 

ηάκα παζδί ηαζ βζα κα ημ ιαβεζνέρεζ»,
1712

 θεζημονβεί ςξ παναηηδνμθμβζηυ ζπυθζμ πμο 

ηαηαθάζηεζ ζημ ανκδηζηυ ημο ζηενευηοπμ. Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή δ ζοββναθέαξ 

επζηοβπάκεζ κα ακαζφνεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ανκδηζηχκ ζδζμηήηςκ, πμο δζέπμοκ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ θμβμηεπκζηυ παναηηήνα, ιε ζημπυ κα ακαηναπμφκ ζηδ ζοκέπεζα. Ο 

βίβακηαξ ελαζηίαξ ημο ηνμιαηηζημφ ημο πανμοζζαζηζημφ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ πμθθαπθχκ 

επζεεηζηχκ εκενβεζχκ, ηυζμ απυ γχα πμο ζοκακηά ζηδκ πμνεία ημο βζα ημ πςνζυ υζμ ηαζ 

απυ ακενχπμοξ ζηδκ πνμζπάεεζα ακεφνεζδξ ακενχπζκδξ ζάνηαξ. Σα πηοπήιαηα 

ζοκεπζθένμοκ πζμφιμν ακςηενυηδηαξ ηαζ επζεεηζηυηδηαξ, ηαεχξ θεζημονβμφκ 

ηαηαπνατκηζηά ηςκ ροπζηχκ εκηάζεςκ πμο πνμηφπημοκ ελαζηίαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

θμαζημφ ενεείζιαημξ πμο απεζθεί ηδ γςή παζδζχκ. Σα πηοπήιαηα πμο δέπεηαζ μ βίβακηαξ 

επζηοβπάκμοκ ηδκ απμηθζιάηςζδ ηδξ αβνζυηδηάξ ημο ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα θυβζα ηαζ 

ηζξ πνάλεζξ ημο ηδκ απυθοηδ βεθμζμπμίδζή ημο. Ο βίβακηαξ υηακ έθηαζε ζημ πςνζυ ανπίγεζ 

ηζξ απεβκςζιέκεξ πνμζπάεεζεξ ακεφνεζδξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο αβμνζμφ πμο μνεβυηακ 

απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή πμο ακηίηνζζε. Γζα ημ θυβμ υηζ ημκ απέθεοβακ υθμζ μζ ηάημζημζ 

ιυθζξ ημκ ακηίηνζγακ ηαζ δεκ πνμθάααζκε κα οπμαάθεζ ηδκ ενχηδζή ημο, «θχκαλε ηυηε, 

βζα κα ημκ αημφζμοκ υθμζ, υηζ ήεεθε ιυκμ ημ αβυνζ». Ζ ζοβηεηνζιέκδ εκένβεζα ζηζαβναθεί 

ημ πνμθίθ εκυξ αθεθή ιεβαθυζςιμο άκδνα, πμο δζαηοιπακίγεζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο, μζ 

μπμίεξ ζε ηάεε ημζκςκία ακενχπςκ εα ήηακ ημοθάπζζημκ ηαηαδζηαζηέεξ. Σμ μλφιςνμ 

ανίζηεηαζ ζηδκ απάκηδζδ ημο δδιάνπμο, μ μπμίμξ πζεακυκ ακαεάννδζε απμηαθφπημκηαξ 

μ βίβακηαξ ηζξ πνμεέζεζξ ημο, ηαεχξ μζ εκήθζηεξ δε ζοβηαηαθέβμκηακ ζηζξ δζαηνμθζηέξ 

ημο πνμηζιήζεζξ. οβηεηνζιέκα ημο θέεζ, «Απμηθείεηαζ… Σμ αβυνζ ιαξ είκαζ άννςζημ. 

Έπεζ ηζξ αιοβδαθέξ ημο. Ακ ημ θαξ, εα ζε πζάζεζ ημ ζημιάπζ ζμο».
1713

 Σμ πζμφιμν 

εκημπίγεηαζ ζηδκ παναδμλυηδηα ηςκ θυβςκ ημο δδιάνπμο, ηαεχξ ζοζπεηίγμκηαζ 

αζφκδεηα ιεηαλφ ημοξ αζηζμθμβζηά πνάβιαηα ηαζ ελαζηίαξ αοημφ ηαηαζηναηδβμφκηαζ μζ 

ζδιαζζμθμβζημί πενζμνζζιμί επζθμβήξ. Δπίζδξ, πνυηεζηαζ βζα μλφιςνμ, δζυηζ ακ οπμεέζεζ 

ηακείξ υηζ ημ παζδί ήηακ οβζέξ, μ δήιανπμξ εα ημ πανέδζδε πνμξ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ηακζααθζζηζηχκ μνέλεςκ ημο βίβακηα; ε ηάεε πενίπηςζδ, μ δζάθμβμξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

πνμζχπςκ δζέπεηαζ απυ αζοκεκκμδζία ηαζ απυ ημ ζημζπείμ ημο παναθυβμο. Ζ 

παναδμλυηδηα ηςκ θυβςκ ημο δδιάνπμο εκζζπφεηαζ απυ ηδ θφζδ πμο ακηζπνμηείκεζ ζημ 

βίβακηα ηαζ είκαζ, «έκα ηάζηνμ βειάημ ηνοθενέξ κεανέξ πνζβηίπζζζεξ». Σμ πζμφιμν, 

ανπζηά, εκημπίγεηαζ ζε ημζκςκζμβθςζζμθμβζηυ επίπεδμ, ακαθμνζηά ιε ημ δζάθμβμ 
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 .π. 
1713

 Γζμφη, Δ., 2012, υ.π., ζ. 13. 
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ακάιεζα ζε έκα ελςθμβζηυ υκ ηαζ έκακ ακενχπζκμ εηπνυζςπμ, ημ δήιανπμ, ηαζ ζε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ θυβςκ ημοξ, δζαηανάζζμκηαξ 

ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ ημ 

πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ πμθοζδιία ηδξ θέλδ «ηνοθενέξ» ζημ μοζζαζηζηυ 

«πνζβηίπζζζεξ», ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ 

ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ. Σμ «ηνοθενέξ» εκ πνμηεζιέκς πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα παναηηδνίζεζ 

ημ είδμξ ηδξ ηνμθήξ πμο ηαηακαθχκεηαζ ιε εοημθία, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ηζξ 

«πνζβηίπζζζεξ», ζε πνμσυκ πνμξ ανχζδ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ επίεεημ λαθκζάγεζ ςξ πνμξ ηδ 

πνήζδ ημο ζε ζπέζδ ιε ηα οπμηείιεκα πμο οπμβναιιίγεζ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα θέλδ 

ζοκχκοιδ ηδξ εδθοηυηδηαξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θμβμηεπκζηχκ βοκαζηείςκ παναηηήνςκ. 

ηδ ζοκέπεζα, πανςδείηαζ ημ ανκδηζηυ ζηενευηοπμ ημο βίβακηα αθμφ ηαηαθηάκεζ ζημ 

ηάζηνμ ηαζ θέεζ ζημ ααζζθζά ιε θυβμ ακχνζιμ ηαζ αθεθή 
1714

υηζ εέθεζ, ζφιθςκα ιε ημ 

ηείιεκμ, «Μζα πνζβηίπζζζα βζα ημ ηζμοηάθζ ιμο».
1715

 Ο βίβακηαξ ημο παναιοεζμφ 

δζαηςιςδείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνάλεζξ ημο ηαζ βζ‘ αοηυ είκαζ αδφκαημκ κα ειπκεφζεζ 

ηνυιμ, ηαεχξ ηυζδ ζοζζςνεοιέκδ αθέθεζα παναπέιπεζ πενζζζυηενμ ζε ηαθμζηδιέκδ 

θάνζα. Ο βίβακηαξ ακηί βζα πνζβηίπζζζα εα «θάεζ» ιζα πέηνα ζημ ηεθάθζ ηαζ ζημ δνυιμ 

ηδξ επζζηνμθήξ ημκ ακαιέκεζ πάθζ ιζα ζεζνά απυ αίαζεξ πνάλεζξ ιε ηίκδοκμ ηδ ζςιαηζηή 

ημο αηεναζυηδηα. Ο άθθμηε ηνμιαηηζηυξ εφηδξ έπεζ ιεηαηναπεί πθέμκ ζε αλζμθφπδηδ 

ηανζηαημφνα. ηδκ ελέθζλδ ηδξ αθήβδζδξ ζδιεζχκεηαζ ιζα ζδεμθμβζηή ιεηαηίκδζδ, 

ηαεχξ μ θυβμξ ημο ηεζιέκμο πνμζακαημθίγεηαζ πενζζζυηενμ ζημ ζοκαίζεδια, αθμφ μ 

αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί επζεεηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, υπςξ «ηαδιέκμξ», εκχ πενζβνάθεζ 

ιε οπεναμθή ηδκ πείκα ημο. ημ ζδιείμ αοηυ επζηοβπάκεηαζ δ μζηείςζδ ημο «Άθθμο», 

ηαεχξ πθέμκ μ βίβακηαξ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ μ «λέκμξ» πμο απθά πεζκάεζ ηαζ βονεφεζ 

ηνμθή ηαηαπαηχκηαξ ηδκ πενζμοζία ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηθέαμκηαξ ηζξ ηνμθέξ απυ ηα 

δέκηνα ημοξ. Ο «Άθθμξ» δε βίκεηαζ απμδεηηυξ απυ ηδκ ημζκςκία ηςκ ακενχπςκ, εκχ 

ηαηαθδηηζηά ζδιεζχκεηαζ ιζα ιεηαζηνμθή ζημ παναηηήνα αθμφ έπεζ ιεηαθθαπεεί πθέμκ 

ζε πμνημθάβμ. 

                                                           
1714

Πνυηεζηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Σνζαζγά βζα ηδκ «ηεπκζηή ημο αθεθμφξ ήνςα» (innocent outsider), 

«πμο αβκμεί ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ, ηζξ δεδμιέκεξ βθςζζζηέξ ζοιαάζεζξ, ημοξ υνμοξ επζημζκςκίαξ, 

ημοξ βεκζηά απμδεηημφξ εεζιμφξ, νυθμοξ ηαζ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ιε ηςιζηά απμηεθέζιαηα». 

Σνζαζγάξ, Δ., «Σα Νήιαηα ημο Υζμφιμν ζημ Μαβζηυ Υαθί ηδξ Φακηαζίαξ», Γζααάγς, η. 336, 

1994, ζ. 60. 
1715

 Γζμφη, Δ., 2012, ζ. 18. 
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Ζ ιεβαθφηενδ έηπθδλδ επζθοθάζζεηαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο μζ μπμίεξ 

πνμζζδζάγμοκ ζε πανάνηδια.
1716

 ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ εκαπμηίεεκηαζ ζπυθζα πμο 

αθμνμφκ ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ημο βίβακηα, ζηζξ δζαηνμθζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ, ζημκ 

ηνυπμ γςήξ ημο, ηαεχξ ηαζ μπηζηά ζφιαμθα ηα μπμία είκαζ ζηενεμηοπζηά ζοκδεδειέκα ιε 

ηζξ ανκδηζηέξ δζαεέζεζξ ημο. Ο αθδβδηήξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζφιααζδξ ημο αέθμοξ 

ηαημνεχκεζ κα εββνάρεζ ηα ζπεηζηά επελδβδιαηζηά ζπυθζα ηαζ κα οπμδείλεζ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ-εεαηέξ ημ μπηζηυ ζφιαμθμ πμο οπμβναιιίγεηαζ ηάεε θμνά. Αηνζαέζηενα, βζα 

ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ βνάθεηαζ, «Αζηεία ιζηνά αοηζά-νακηάν, πμο πζάκμοκ ημοξ 

ηζκδφκμοξ», «Απηέκζζηα ιαθθζά βζα κα ηνμιάγμοκ υζμοξ ημοξ αθέπμοκ», «Άβνζα βέκζα, 

θυβς έθθεζρδξ βεκκαίμο ιπανιπένδ», «Σνίπεξ βζα πνμζηαζία απυ βναηζμοκζέξ βάηαξ», 

«Μεβάθα δυκηζα βζα κα ιαζάεζ υηζ ανίζηεζ ιπνμζηά ημο». Γζα ηα ζοκμδεοηζηά αλεζμοάν 

ηδξ ειθάκζζήξ ημο ζδιεζχκεηαζ, «Σζμοηάθζ-ηνάκμξ βζα πνμζηαζία απυ ζπηάιεκεξ 

πέηνεξ», «Μπυηεξ βζα ιεβάθα αήιαηα», «Δπζβμκαηίδεξ βζα πνμζηαζία απυ ηθμηζζέξ 

βασδάνςκ». Γζα ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ εζημκίγμκηαζ θνμφηα οπυ ημ ζπυθζμ, 

«Φαβδηυ βζα χνα ακάβηδξ». Χζηυζμ, ημ εκδμ-εζημκζζηζηυ ζπυθζμ «Αβαπδιέκμ θαβδηυ», 

ζοκμδεφεζ ηδκ εζηυκα ημο αβμνζμφ ηδξ αθήβδζδξ. οκηνμθζά ημο έπεζ, έκα «ημνάηζ» ηαζ 

ημ ηζμοηάθζ πμο ιαβεζνεφεζ ημ θαβδηυ είκαζ «άδεζμ». Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ ζοκμπηζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ ζημ θανζζηυ ζημζπείμ ελίζμο ημο θυβμο ηαζ 

ηδξ εζηυκαξ αθθά ηαζ ζηδκ πνμζβεζςηζηή ηάζδ ημο βηνμηέζημο, πμο οπμζηέθθεζ ημ 

παναηηήνα ημο βίβακηα απυ ηδκ μκημθμβζηή δζάζηαζδ ημο οπενθοζζημφ ζημ οθζηυ 

επίπεδμ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ ελεηάζαιε ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ εηενυηδηαξ ζε επηά 

εζημκμβναθδιέκα ιζηνμαθδβήιαηα. Γζενεοκήζαιε ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά πμο 

ζοκεέημοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ παναηηήνςκ ηαζ δζαπζζηχζαιε υηζ ηα ηοπζηά 

πνμζδζμνζζηζηά παναηηδνζζηζηά ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ ηαζ απμηθίκμοκ απυ ηδκ ημζκςκζηή 

μιάδα ηςκ παναιοεζχκ πμο ειθακίγμκηαζ είκαζ ηδξ ζςιαηζηήξ ιεζμκελίαξ, ηδξ 

απμηθίκμοζαξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ απμδμπήξ ηδξ εζηυκαξ ημο εαοημφ ημοξ. 

Βάζεζ ηςκ ηακμκζζηζηχκ πνμηφπςκ ηςκ μιάδςκ υπμο επζεοιμφκ ηδκ έκηαλή ημοξ. Οζ 

                                                           
1716

 Βθ. Πανάνηδια, Δζη. (8.1.7). 2,3,4, ζ. 632.  
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ηφπμζ ηςκ δνχςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ είκαζ 

επίπεδμζ ηαζ δοκαιζημί ιε ιεηααμθέξ ζημ παναηηήνα ηαζ ζηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ μκημθμβζηή ημοξ οπυζηαζδ είκαζ άκενςπμζ (Υζμκάκδ), οπενθοζζηά ηαζ 

ελςθμβζηά υκηα (βίβακηαξ, κάκμζ), έιαζα υκηα (γχα) ιε ακενςπμιμνθζηά 

παναηηδνζζηζηά, ηδξ λδνάξ (πνυααημ, παπάηζ) ημο οπεδάθμοξ (ζημοθήηζ) ή ηαζ ημο 

κενμφ (ηανπανίαξ, ράνζα).  

Οζ ηφπμζ ημο «Άθθμο» πμο εκημπίζηδηακ είκαζ ημο ιεζμκεηηζημφ ηαζ ημο πανζζιαηζημφ 

«Άθθμο». Οζ ζοβηεηνζιέκμζ παναηηήνεξ ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ πνμζθαιαάκμκηαζ ςξ 

ηεθείςξ δζαθμνεηζημί ελαζηίαξ ηδξ ιδ απμδμπήξ ημοξ απυ ηζξ ιοεμπθαζηζηέξ ημζκςκίεξ ή 

μιάδεξ υπμο επζεοιμφκ ηδκ έκηαλή ημοξ ηαζ αζμθμβζηά εκηάζζμκηαζ. Ζ δζαθμνεηζηυηδηά 

ημοξ δδιζμονβεί ζηζξ εκδμ-μιάδεξ ηςκ παναιοεζχκ ακμζηείςζδ ή επζθοθαηηζηυηδηα ηαζ 

ςξ εη ημφημο ζοπκά ςεμφκηαζ ζημ ημζκςκζηυ πενζεχνζμ. Οζ αθδβήζεζξ ηαηαζηεοάγμοκ 

έκα δίπμθμ ακάιεζα ζημ ιεζςηζηυ ηαζ ημοξ «ηοπζημφξ-θοζζμθμβζημφξ» παναηηήνεξ, ιε 

ζημπυ κα ηαηαζηεί ζαθήξ δ δζάηνζζδ ημο πνχημο. Δλεηάζαιε ηα θυβζα ηυζμ ημο 

«Άθθμο» υζμ ηαζ ηςκ παναηηήνςκ πμο εηπνμζςπμφκ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηςκ πμθθχκ. 

Ο θυβμξ ημο «Άθθμο» είκαζ ζοκαζζεδιαηζηά θμνηζζιέκμξ ηαζ δ οζμεέηδζδ ηδξ 

οπμηεζιεκζηήξ ημο ιαηζάξ ιαξ  επζηνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ 

ημο, ιία πανάιεηνμξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ μζηεζμπμίδζδ ηδξ εέζδξ πνυζθδρδξ πμο 

εηπνμζςπεί μ δζαθμνεηζηυξ. Σα θυβζα ηςκ ηονίανπςκ μιάδςκ ζοπκά δζέπμκηαζ απυ 

πθεφδ, ναηζζζηζηά ζπυθζα ηαζ ιεζςηζημφξ παναηηδνζζιμφξ. Ο δζαθμνεηζηυξ παναηηήναξ 

βίκεηαζ απμδεηηυξ έπεζηα απυ ηάπμζα ιεηααμθή πμο ζδιεζχκεηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο. 

Τπήνλακ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο μ «Άθθμξ» δε βίκεηαζ απμδεηηυξ (βίβακηαξ) ή 

ιεηαθθάπεδηε ηαζ ιεηαπήδδζε ζε ιία άθθδ ημζκςκία υκηςκ, υπςξ ημ ημοθήηζ ιε Φηενά 

πμο έβζκε πεηαθμφδα. Δπίζδξ, ζηδκ πενίπηςζδ ιε Σμ Παπάηζ πμο δεκ ημο Ανέζακε ηα 

Πμδανάηζα ημο, μ πνςηαβςκζζηήξ  δζαηδνεί ηδκ ηαοηυηδηά ημο ηαζ επζζηνέθεζ ζηδ δζηή 

ημο ιοεμπθαζηζηή ηαζ αζμθμβζηή ημζκςκία έπεζηα απυ ιζα πμνεία αοημβκςζίαξ ηαζ 

ςνζιυηδηαξ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ.      

Δζδμθμβζηά, πνυηεζηαζ βζα εζημκμβναθδιέκα αζαθία, ζε πεγυ αθθά ηαζ έιιεηνμ 

πμζδηζηυ θυβμ ιε ειθακή ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ παζδμηεκηνζηήξ αθήβδζδξ. Σα αζαθία 

αοηά δζαηνίκμκηαζ βζα ημ πζμφιμν ηαζ βζα ηζξ κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ πμο ειθακίγμοκ ζημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ, ιε επζηναηέζηενεξ αοηέξ, ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, ηδξ πανςδίαξ, ηδξ 

ιεηαιοεμπθαζίαξ, ηδξ αοημακαθμνζηυηδηαξ, ημο ιαβζημφ νεαθζζιμφ ηαζ ηδξ παζβκζχδμοξ 

δζάεεζδξ ιε ζημπυ κα εββνάρμοκ ηαζ κα ζοιπενζθάαμοκ ημκ εκκμμφιεκμ ακαβκχζηδ-

εεαηή. Σα είδδ πζμφιμν πμο εκημπίζαιε είκαζ ηδξ πανςδίαξ, ηδξ εζνςκείαξ ηαζ εζδζηυηενα 
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ηδξ ηναβζηήξ εζνςκείαξ, ηδξ ζάηζναξ, ημο βηνμηέζημ, ηδξ οπεναμθήξ. Δπίζδξ, εκημπίζαιε 

ηδ πνήζδ ημο ηςιζημφ ιεζςηζημφ, ημο πζμφιμν ακςηενυηδηαξ ηαζ επζεεηζηυηδηαξ, ηδξ 

αζοιααηυηδηαξ, ημο ηαηαζηαζζαημφ ηαζ θεηηζημφ πζμφιμν. Αηυιδ δζαπζζηχζαιε ηδκ 

ηεπκζηή ημο αθεθμφξ ήνςα ηαζ ηδξ αζοκεκκμδζίαξ. ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, ημ πζμφιμν 

πδβάγεζ απυ μιμζμηαηαθδλίεξ ηαζ μιμζμηέθεοηα πμο πνμζδίδμοκ ιζα δπδηζηυηδηα ζηζξ 

πνμηάζεζξ ηαζ ςξ εη ημφημο ιεηαδίδμοκ απμθμνηζζιέκα ηα ιδκφιαηά ημοξ. Αηυιδ, ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ δζαπζζηχζαιε ζοκδπήζεζξ, πανδπήζεζξ ηαζ πνήζδ μιχκοιςκ 

θέλεςκ πμο αημφβμκηαζ πανυιμζα αθθά βνάθμκηαζ ηαζ θοζζηά ζδιαίκμοκ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηά πνάβιαηα. Σμ παζπκίδζ ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ θέλεςκ θαιαάκεζ ζδζαίηενα 

εκδζαθένμοζεξ δζαζηάζεζξ ζημκ ηνυπμ μπηζημπμίδζδξ ηςκ θέλεςκ δδιζμονβχκηαξ ζοπκά 

έκα πανεηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζε αοηά πμο θέβμκηαζ (βνάθμκηαζ), αημφβμκηαζ 

ηαζ απμδίδμκηαζ μπηζηά. Άθθεξ θμνέξ ημ πζμφιμν ανίζηεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ εζηυκα, 

ελζζμννμπχκηαξ έηζζ ζοκαζζεδιαηζηά ηα θμνηζζιέκα ιδκφιαηα πμο ιεηαδίδμκηαζ ιέζς 

ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. Ζ εζημκμβνάθδζδ μνζζιέκεξ θμνέξ ηθμκίγεζ ηδ ζμαανμθάκεζα 

ημο ηεζιέκμο. Καηά ζοκέπεζα, θεζημονβεί ακηζζηαειζζηζηά ηαζ ηαηαπνατκηζηά ηςκ 

ροπζηχκ εκηάζεςκ ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ελαζηίαξ ηδξ ιδ απμδμπήξ ημο «Άθθμο» ή ηςκ 

ναηζζζηζηχκ θεηηζηχκ επζεέζεςκ πμο δέπεηαζ μ ζηζβιαηζζιέκμξ παναηηήναξ.  

ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, μζ επζηναηέζηενεξ ιμνθέξ πζμφιμν πμο εκημπίζαιε είκαζ 

αοηέξ ηδξ οπενηακμκζημπμίδζδξ, ηδξ μκμιαημπμζίαξ ηαζ ηδξ πνςηυηοπδξ ζφκεεζδξ θέλεςκ 

ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγμοκ ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ιμνθχκ γςήξ ηδξ εηάζημηε 

ιοεμπθαζηζηήξ ημζκυηδηαξ ημο παναιοεζμφ. ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δζαηνίκμοιε ηδκ 

πανααίαζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ ηαζ ηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ 

ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ. Δπίζδξ, εκημπίζαιε θμβμπαίβκζα ηαζ θεηηζηά παζπκίδζα 

ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ ηδξ πνυηαζδξ, ιε ηδκ μπηζηή ηνμπζηυηδηα κα 

οπενηονζμθεηηεί ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. ε πναβιαημθμβζηυ επίπεδμ, εκημπίζαιε ηδκ 

ηεπκζηή ημο παναλεκίζιαημξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δζαηανάζζεηαζ δ θμβζηή ηδξ 

ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ δδιζμονβχκηαξ αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ, ηθμκίγμκηαξ ηαη‘ 

επέηηαζδ ηζξ αεααζυηδηεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ απμθοηυηδηα ηδξ ημζκςκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ πμο αζχκμοκ μζ εκκμμφιεκμζ ακαβκχζηεξ. ε οθμθμβζηυ επίπεδμ, ημ 

πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηδκ αζοιααηυηδηα πμο πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ ιδ 

ακαιεκυιεκμο φθμοξ απυ ημο ακαιεκυιεκμο δεδμιέκδξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ. 

Οζ βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ πμο εκημπίγμκηαζ είκαζ ηςκ θασηυηνμπςκ ηαζ ηδξ 

ηαεανεομοζζάκζηδξ μιζθίαξ. Χξ εη ημφημο ηα ιζηνά παζδζά εκεαννφκμκηαζ ζε ηνζηζηή 

επελενβαζία ηαζ ακαζημπαζιυ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ημκ 
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ηνυπμ ζηέρδξ ημοξ βεκζηυηενα. Σα ηείιεκα πμο ειθακίγμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ πνμζθένμκηαζ βζα πμθοεπίπεδδ επελενβαζία 

ηαζ παναηζκμφκ ημοξ ακαβκχζηεξ κα πνμεηηείκμοκ ανιμκζηά ηα ζδεμθμβζηά κμήιαηα πμο 

ακαδφμκηαζ απυ ηδκ αθήβδζδ ζηζξ ημζκςκίεξ ηςκ ακενχπςκ.  

Καηαθδηηζηά, ηα ηονζυηενα εέιαηα ηςκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζδξ είκαζ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ βεκζηά μζ δζαπμθζηζζιζηέξ αλίεξ, ηδξ ακμπήξ, ηδξ ζοιθζθίςζδξ ηαζ 

ημο ζεααζιμφ ηδξ εηενυηδηαξ. Σα ζδεμθμβζηά ιδκφιαηα πμο ιεηαδίδμκηαζ αθμνμφκ ζηδκ 

απμδμπή, ηδκ αλία ηδξ ζοιθζθίςζδξ, ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ δφκαιδξ ηδξ αβάπδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδξ ιυνθςζδξ ςξ ζοκαζζεδιαηζηή δζέλμδμ ηαζ ςξ ιέεμδμ αοημβκςζίαξ ηαζ 

πκεοιαηζηήξ εκδθζηίςζδξ.   
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ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηδ δζαηνζαή αοηή αζπμθδεήηαιε ιε ηδ ιεθέηδ ημο πζμφιμν ηαζ εζηζάζαιε ζηδ 

δζενεφκδζδ ημο ηςιζημφ ηςκ παναηηήνςκ ζε πεκήκηα εζημκμβναθδιέκα 

ιζηνμαθδβήιαηα ηδξ πενζυδμο 1990-2010. ηυπμξ ιαξ ήηακ δ ελέηαζδ ηςκ ηεπκζηχκ ημο 

πζμφιμν ηυζμ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ υζμ ηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ πνμηεζιέκμο κα 

ακαδείλμοιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ιέζα απυ ηδ δνάζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

παναηηήνςκ ζηδκ αθήβδζδ. Ζ ελέηαζδ ηςκ πεκήκηα ιζηνμαθδβήζεςκ 

πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ ζοκδοαζηζηή ιέεμδμ, ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ 

πενζεπμιέκμο ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ πνμζεββίζεςκ βζα ημ πζμφιμν, ημοξ παναηηήνεξ ηαζ 

ηδκ εζημκμβνάθδζδ, ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ πμο ιαξ απαζπυθδζακ ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ 

ηδξ ένεοκαξ.    

Δζδζηυηενα, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ δ ένεοκα επζαεααζχκεζ ηδ «νεοζηυηδηα» ημο 

πζμφιμν, ζφιθςκα ιε ηδκ αδοκαιία ηςκ εεςνδηζηχκ κα ημ μνίζμοκ. Ζ ακάθοζδ ηςκ 

ηνζχκ εεςνζχκ βζα ημ πζμφιμν, ιαξ μδήβδζε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ  

αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, εκχ ζοπκά πνμηείκεηαζ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιε 

ζημπυ ηδκ ενιδκεία ημο. ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, δ εζηζαζιέκδ ένεοκα βζα ημ ηςιζηυ ηςκ 

παναηηήνςκ ζε πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ηαηέδεζλε 

υηζ έπεζ απαζπμθήζεζ θζβυηενμ ζοβηνζηζηά ιε άθθεξ πηοπέξ ημο πζμφιμν, υπςξ 

δζαπζζηχεδηε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ααζζγυιεκμζ ζηδ «βναιιαηζηή 

ημο μπηζημφ ζπεδζαζιμφ», μδδβδεήηαιε ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα ακαθμνζηά ιε ηδ 

ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ηςκ ένβςκ ηδξ ελέηαζδξ. φιθςκα ιε ηδ 

ζοκδοαζηζηή ιεεμδμθμβία πμο δζαιμνθχεδηε ηαζ πανμοζζάζαιε ακαθοηζηά ζημ ηέηανημ 

ηεθάθαζμ, ελεηάζαιε ζε ηέζζενα ηεθάθαζα, ηα πεκήκηα εζημκμβναθδιέκα 

ιζηνμαθδβήιαηα, έκα βζα ηδκ ηάεε ηαηδβμνία ιεθέηδξ πμο ζπδιαηίζηδηε. ηδ ζοκέπεζα, 

πανμοζζάγμοιε ηα ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ αάζεζ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ 

πμο είπαιε εέζεζ πνμξ δζενεφκδζδ. 

φιθςκα ιε ηα αζαθία ηδξ ελέηαζδξ, ημ είδμξ ηδξ εειαημθμβίαξ πμο ημ πζμφιμν 

εκημπίζηδηε είκαζ ειπκεοζιέκδ απυ δζάθμνα πεδία ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Δζδζηυηενα, 

αθμνά ζε γδηήιαηα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ηδξ μζημθμβίαξ, ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ηδξ 

ηνίζδξ ηςκ αλζχκ, ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ δφμ θφθςκ, ηδξ αίαξ, είηε θεηηζηήξ είηε ζςιαηζηήξ, 

ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ημο ηφηθμο ηδξ γςήξ, ημο πμθέιμο ηαζ 

βεκζηυηενα ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ. ηδ ααζζηή εειαημθμβία ηςκ ένβςκ 

δζαπζζηχεδηε ηαζ ιία πμζηζθία οπμεειάηςκ ηαζ εκδεζηηζηά ακαθένμοιε αοηυ ηδξ 
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μιμνθζάξ, ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ πνυζθδρδξ ηδξ ςναζυηδηαξ ηςκ αηυιςκ, ηδξ 

πκεοιαηζηήξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ ηςκ επζθμβχκ. Δπίζδξ, ιεηαδίδμκηαζ 

ιδκφιαηα πακακενχπζκδξ αλίαξ, υπςξ δ ιυνθςζδ, δ αβάπδ, δ εζνήκδ, ηα ακενχπζκα 

δζηαζχιαηα, δ ζοιθζθίςζδ, δ ακμπή ηαζ μ ζεααζιυξ ζε μπμζαδήπμηε ιμνθή γςήξ. Οζ  

ζοβηεηνζιέκεξ εειαηζηέξ αθεκυξ επζαεααζχκμοκ ηδ ζφκδεζδ ηδξ ημζκςκίαξ ιε ηδκ 

Παζδζηή Λμβμηεπκία αθεηένμο απμηεθμφκ ημκ ακηίηηοπμ ημο ιεηαιμκηένκμο 

πνμαθδιαηζζιμφ, ηαεχξ ζημ πενζεπυιεκυ ημοξ επζδζχηεηαζ δ ακαηνμπή ημζκςκζηχκ ηαζ 

θμβμηεπκζηχκ ζηενεμηφπςκ. Δπίζδξ, πνμηφπηεζ ημ ζοιπέναζια υηζ ημ παζδί-ακαβκχζηδξ 

δεκ είκαζ απμζοκδεδειέκμ απυ ημκ εονφηενμ ημζκςκζηυ πνμαθδιαηζζιυ, αθθά είκαζ 

εκηαβιέκμ ζε αοηυ ηαζ ηνμθμδμηείηαζ ιε ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ζημ 

ιέηνμ πμο δφκαηαζ κα δζαπεζνζζηεί. 

Σμ πζμφιμν πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ζδεμθμβζηυξ ιδπακζζιυξ πμο ελοπδνεηεί ηζξ 

ζδεμθμβζηέξ ζημπζιυηδηεξ ηδξ εειαημθμβίαξ πμο εββνάθεηαζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ 

πέιπημ ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ημο θφημο ζε είημζζ δφμ 

ιζηνμαθδβήιαηα υπμο ζοιπενάκαιε υηζ μ ααζζηυξ ζδεμθμβζηυξ ζηυπμξ ημο πζμφιμν είκαζ 

δ ακαηνμπή ημο ζοβηεηνζιέκμο ζηενεμηφπμο. Ακηίζημζπα, ζημ έηημ ηεθάθαζμ, ελεηάζαιε 

ημ θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ «Μάβζζζαξ» ζε μηηχ ιζηνμαθδβήιαηα, υπμο 

δζαπζζηχεδηε υηζ ημ πζμφιμν πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζημπυ κα πανςδήζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζηενευηοπμ. ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ, ελεηάζαιε ζε δεηαηνία ιζηνμαθδβήιαηα ηζξ έιθοθεξ 

ηαοηυηδηεξ, υπμο ζοιπενάκαιε υηζ ημ πζμφιμν πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζδεμθμβζηυξ 

ιδπακζζιυξ ακαηνμπήξ πανςπδιέκςκ πνμηφπςκ εδθοηυηδηαξ ηαζ ακδνζζιμφ, ιε ζημπυ 

ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ ημζκςκζηχκ νυθςκ βζα ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα. ημ υβδμμ 

ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ εηενυηδηαξ, ζε επηά εζημκμβναθδιέκα 

ιζηνμαθδβήιαηα υπμο δζαπζζηχζαιε υηζ ημ πζμφιμν θεζημονβεί ακηζζηαειζζηζηά ηαζ 

αλζμπμζείηαζ ςξ ανναβήξ ζοκαζζεδιαηζηή δζηθείδα, ηαεχξ επζηνέπεζ ζημοξ ζοββναθείξ κα 

πθδζζάζμοκ ηα παναπάκς επχδοκα γδηήιαηα πςνίξ κα ζηενμφκ ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

παζδζηή δθζηία ηάζδ αζζζμδμλίαξ.  

Σμ πζμφιμν δζαπζζηχζαιε υηζ ζοθθεζημονβεί ιε ηζξ κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ πανςδίαξ, 

ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ βζ‘ αοηυ δζεβείνεζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ 

ηςκ ακαβκςζηχκ πςνίξ, ςζηυζμ, κα απμβμδηεφεζ ή κα ελςναΐγεζ ηα πάεδ ημοξ. Βαζζηή 

θεζημονβία ημο πζμφιμν απμδεζηκφεηαζ δ παζβκζχδδξ δζάεεζδ ηαζ θμβζηή είηε ιέζς ηςκ 

παναπάκς κεμηενζηχκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ είηε ηαζ ιέζς ηδξ ζδζυηδηάξ ημο κα 

πνμηαθεί ιία ζηζβιζαία ζφβποζδ. Αθεκυξ ζε θεηηζηυ επίπεδμ ιε ηδκ πανααίαζδ ηςκ 

ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ βθχζζα αθεηένμο ιε ηδκ ακαηνμπή ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ 



561 

 

ακαβκςζηχκ ζοκεπζθένμκηαξ ηαηαζηαζζαηυ πζμφιμν. Ανηεηέξ θμνέξ ημ παζπκίδζ ηδξ 

ιείλδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ δ απνμζδζμνζζηία ηςκ μνίςκ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ δζαιμνθχκεζ ιζα παζβκζχδδ θμβζηή πμο πνμηαθεί ηδκ εφεοιδ αίζεδζδ ηδξ 

πζμοιμνζζηζηήξ αηιυζθαζναξ. Υζμφιμν δζαπζζηχζαιε ηαζ ζε επίπεδμ φθμοξ, ηυζμ 

θεηηζηά, ακαθμνζηά ιε ημ θυβμ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ παναηηήνςκ, υζμ ηαζ 

εζημκμβναθζηά, ςξ ζοκμθζηή ζφκεεζδ ηεπκμηνμπίαξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ, ςξ επζηναηέζηενδ δζαπζζηχκεηαζ αοηή ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ένβςκ πμο ελεηάζαιε ειθακίγμοκ ηδ πνήζδ ηδξ 

δζαηεζιεκζηήξ θεζημονβίαξ, ηαεχξ ανηεηά απυ αοηά αθμνμφκ ζε ιεηαβναθέξ ηαζ 

δζαζηεοέξ δδιμθζθχκ ένβςκ ηδξ ηθαζζηήξ θμβμηεπκίαξ. Με έιθαζδ ζηζξ ζοθθμβέξ ηςκ 

αδεθθχκ Grimm. Σα είδδ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ πμο εκημπίζαιε είκαζ ηςκ ήπςκ ηαζ ηςκ 

θέλεςκ (ιζκζιαθζζηζηή), ηδξ εη ιεηαθμνάξ ή αθθδβμνίαξ, ηδξ οανζδζηήξ βναθήξ ηαζ ηδξ 

δζαζδιεζαηήξ δζαζηεοήξ. Δπίζδξ, βίκεηαζ  πνήζδ βκςζηχκ ιμηίαςκ ηςκ θασηχκ 

παναιοεζχκ, υπςξ δ δζπμθζηή δζάηνζζδ ιεηαλφ ηαθμφ ηαζ ηαημφ, ηαεχξ ηαζ δ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ (‗reutilization‘) ηςδίηςκ ηαζ πνμζχπςκ πμο παναπέιπμοκ ειθακχξ 

ζηδ θασηή πανάδμζδ πςνίξ, ςζηυζμ, κα οπμβναιιίγμοκ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ 

αθεηδνζαηυ ηείιεκμ. Γζαπζζηχκεηαζ δ δζα-ιεζζηή πενζδζάααζδ ηςκ δνχςκ είηε ηδξ 

ηθαζζηήξ θμβμηεπκίαξ είηε ιε αοημακαθμνζηή δζάεεζδ, δνχςκ απυ ηα ένβα ηςκ ίδζςκ ηςκ 

δδιζμονβχκ, ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά ηαζ ηδξ ζοθθμβήξ ημο Geoffroy de Pennart. Δπίζδξ, 

δζαπζζηχκμκηαζ ιεηαθμνέξ απυ ημ πχνμ ηδξ πμίδζδξ (Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα, 

(2009), ηςκ ηζκμφιεκςκ ζπεδίςκ [Barbie ηδξ Disney, ζημ Gouichoyx, R., Ο Πνάζζκμξ 

Λφημξ, (2004), ηδξ «Κνμοέθα κηε Βζθ» ζημ Σνζαζγάξ, Δ., Φνζηακηέθα, Ζ Μάβζζζα πμο 

Μζζμφζε ηα Κάθακηα, (1998)] ηαζ ημο εθθδκζημφ ηαζ λέκμο ηζκδιαημβνάθμο 

(Μακημοαάθθμο, ., Μζα Μζζυηνεθδ Σζαβζένα, (2006), αθθά ηαζ απυ ημ πχνμ ηςκ 

εζηαζηζηχκ ηεπκχκ [Φάθημκεν, Η., Οθίαζα, (2001) ηαζ ημο ιπαθέημο (ναι, Υ., Γνάιιαηα 

ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, (2007)]. Ζ αθήβδζδ 

ανηεηέξ θμνέξ απμηηά ζοιαμθζηή δζάζηαζδ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ελςηεζιεκζηέξ ζοκζζηχζεξ, 

πνμηείκμκηαξ ζημκ ακαβκχζηδ κα πνμαεί ζε ζπεηζηέξ βεκζηεφζεζξ ιε ηδκ πναβιαηζηή γςή 

ηαζ ζοβηνίκμκηαξ κα μδδβδεεί ζε δζηά ημο ζοιπενάζιαηα. ηα ένβα πμο ακαθφζαιε 

παναηδνείηαζ ιία αλζμζδιείςηδ απμννμθδηζηυηδηα ηςκ ηεζιέκςκ ιε ηδκ μπμία 

ιεημοζζχκμοκ ηαζ εηθνάγμοκ ηζξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ πμο απαζπμθμφκ ηδκ 

επμπή, ακαθμνζηά ιε ηδ ζηζβιή πμο ζοκηεθείηαζ δ ακάβκςζδ. ημ ιζηνμαθήβδια ηδξ 

Ρίαξ Φεθεηίδμο, Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ Γμονμοκάηζ, (2006) 

οπμβναιιίγεηαζ αθθδβμνζηά ημ γήηδια ηδξ έθθεζρδξ ζηέβδξ. Ακηίζημζπα, ζημ 
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ιζηνμαθήβδια ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά, Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ-Γζμ, (2003) οπμβναιιίγεηαζ 

πανααμθζηά ημ γήηδια ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ηδξ ζοβπχκεοζδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ 

ηαιείςκ ηαζ ημο θζικάγμκημξ δδιμζίμο, ακαθμνζηά ιε ημ πςνμπνμκζηυ ζηίβια πμο 

ζοκηεθείηαζ δ ακάβκςζή ημο. Δπίζδξ, ζημ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ ημο Νίημο 

Πακαβζςηυπμοθμο, Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα, (2009) εββνάθεηαζ δ ηοπζηή 

αθθμηνίςζδ ηςκ ακενχπςκ, ηαεχξ ηαζ δ αλία ηδξ αβάπδξ ηαζ ηςκ μκείνςκ ζηδκ πμνεία 

ημο αηυιμο βεκζηυηενα ζηδ γςή ημο. 

Δζδμθμβζηά, πνυηεζηαζ βζα εζημκμβναθδιέκα αζαθία, ζε πεγυ αθθά ηαζ έιιεηνμ 

πμζδηζηυ θυβμ, ιε ειθακή ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ παζδμηεκηνζηήξ αθήβδζδξ, δ μπμία 

εηθνάγεηαζ ιε ηδ δζάεεζδ ηςκ ζοββναθέςκ κα εββνάρμοκ παζβκζςδχξ ημοξ κεανμφξ 

ακαβκχζηεξ. Ζ δζάεεζδ αοηή ηαηαβνάραιε υηζ εηθνάγεηαζ είηε ιε άιεζεξ 

πνμζθςκήζεζξ, ζε πνχημ ή δεφηενμ πνυζςπμ, είηε ιε ηδκ εββναθή ημο παζδζημφ ηνυπμο 

ζηέρδξ, αηυιδ ηαζ ζημκ ηνυπμ μιζθίαξ ηςκ παναηηήνςκ πνμζανιυγμκηάξ ημκ 

ηαηάθθδθα, χζηε κα πνμζζδζάγεζ ζε αοηυ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

Δπίζδξ, ακζπκεφζαιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο ιαβζημφ νεαθζζιμφ, εκχ μ εκκμμφιεκμξ 

ακαβκχζηδξ ιέζς ηδξ πμθοηνμπζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ ένβςκ, ηδξ πνήζδξ οπεν-ιεζζηχκ 

ζπμθίςκ ηαζ δζεζημκζηχκ οπαζκζβιχκ ακάβεηαζ ζε παίηηδξ ηαζ πνήζηδξ ημο αζαθίμο, εκχ 

επζζδιαίκεηαζ δ επζζηνάηεοζδ ηδξ απηζηήξ ηνμπζηυηδηαξ πνμηεζιέκμο κα 

απμηςδζημπμζήζεζ πθδνμθμνίεξ ιε ζημπυ ηδ ζοκμθζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ αθήβδζδξ. 

Άλζμ ζπμθζαζιμφ είκαζ ιζα ζεζνά πνςηυηοπςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο εκημπίζηδηακ 

ζφιθοηςκ ιε ηδκ πανάιεηνμ ηδξ δζαδναζηζηυηδηαξ πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ ακάβκςζδ ζε 

ιζα παζβκζχδδ ακαγήηδζδ ηνοιιέκςκ πθδνμθμνζχκ. Αοηυ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ 

πανάηαιρδ ηδξ βναιιζηήξ πμνείαξ ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ιε ηδ δζαπθμηή πμζηίθςκ 

ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ. Ο ακαβκχζηδξ πνμζηαθείηαζ κα 

απανζειήζεζ ηαζ κα ηαοηίζεζ ανζειμφξ ιε ζοθθμβή μναηχκ ακηζηεζιέκςκ, πνμηεζιέκμο κα 

απμηηήζεζ πνυζααζδ (access) ζε ηνοιιέκεξ πθδνμθμνίεξ πμο δεκ είκαζ ανπζηά 

ακηζθδπηέξ, υπςξ ημ ιζηνμαθήβδια ημο Υνήζημο Μπμοθχηδ, Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ 

ηαζ μ Κμονδζζηυξ Λφημξ, (2007). Δπίζδξ, ηαθείηαζ κα λεδζπθχζεζ βνάιιαηα ηα μπμία είκαζ 

ηονζμθεηηζηά ημθθδιέκα πάκς ζημ αζαθίμ (Πνςημράθημο, Υ., Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα 

ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, (2010), κα ακμίλεζ ηάνηεξ ηαζ ιζα ζεζνά 

άθθςκ εκενβεζχκ πμο αθεκυξ επζημζκςκμφκ ηάηζ απυ ημ παζπκίδζ θακηαζίαξ αθεηένμο 

θένκμοκ ημ παζδί ακηζιέηςπμ ιε πμζηίθεξ ιμνθέξ έκηοπμο θυβμο.  

Ζ ηοπμθμβία ηςκ παναηηήνςκ ηδξ ελέηαζδξ αθμνά ηαηά αάζδ ζε επίπεδμοξ ηαζ 

ζηενεμηοπζημφξ παναηηήνεξ, αθθά ηαζ δοκαιζημφξ πμο ιεηαθθάζζμκηαζ ελςηενζηά ή 
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ιεηαζηνέθμοκ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ημοξ. Καηαθήβμοιε, θμζπυκ, ζημ ζοιπέναζια, υηζ δ 

αζοιααηυηδηα απμηεθχκηαξ ηδ βκςζηζηή αάζδ ημο πζμφιμν, ηαζ μζ ζηενεμηοπζημί 

παναηηήνεξ πμο δζέπμκηαζ απυ ιία κυνια ακαθμνζηά ιε ημ πνμζδυηζιμ ηαζ πνμαθέρζιμ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ, υηακ αοημί ειθακίγμκηαζ ζε ελαζνεηζηά ακηζζοιααηζημφξ νυθμοξ 

απυ ηα ζοκήεδ πνυηοπα, ηυηε μζ πνμζδμηίεξ ημο εκκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ακαηνέπμκηαζ, 

ηαεχξ πανααζάγεηαζ δ ηακμκζηυηδηα πμο αθμνά ζηδ θμβζηή ηδξ ακαβκςζηζηήξ ημο 

ειπεζνίαξ ζοκεπζθένμκηαξ πζμοιμνζζηζηά απμηεθέζιαηα. Γεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδ 

ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ ζηενεμηοπζηχκ παναηηήνςκ ζηα ιζηνμαθδβήιαηα πμο ιαξ 

απαζπυθδζακ. Δπίζδξ, μζ παναηηήνεξ πμο ελεηάζαιε αθμνμφκ ζε (ιεηα)ιοεμπθαζηζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ιε ακενχπζκεξ πνμαμθέξ ιέζα ζημ ηείιεκμ, ακάθμβα ιε ημκ ζδεμθμβζηυ 

ζηυπμ πμο ελοπδνεημφκ ηαζ ημ είδμξ ηδξ εειαημθμβίαξ πμο εββνάθμκηαζ ηάεε θμνά.  

Σμ ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ, δζαπζζηχζαιε αηυιδ, υηζ δζαηνίκεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ 

ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ, ηαεχξ δ ζοβηεηνζιέκδ ζοπκά ελοπδνεηεί ημκ ζδεμθμβζηυ 

ζηυπμ ημο πζμφιμν πνμαάθθμκηαξ ζηάζεζξ απέκακηζ ζε βεβμκυηα ηδξ γςήξ. Δπίζδξ, ημ 

πζμφιμν εκημπίγεηαζ ζε πανάθμβεξ πνάλεζξ πςνίξ ηαιία αζηζμθμβζηή ζφκδεζδ ιεηαλφ ημοξ 

[Μακημοαάθμο, ., Μζα Μζζυηνεθδ Σζαβζένα Σναβμοδάεζ ζηδ Μπακζένα, (2006), 

Μακημοαάθμο, ., Μζα Μφβα ιε Σαημφκζα Γανβαθάεζ δομ Ρμοεμφκζα, (2004)] ή ζε 

πνάλεζξ πμο δε ζοκάδμοκ ιε ημ νυθμ ηςκ παναηηήνςκ [Σνζαζγάξ, Δ., Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα 

Γζμ Γζμ, (2003), Κάκηγμθα-αιπαηάημο, Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα, (2009)], 

ή πμο ανίζημκηαζ ζε αζοιααηυηδηα ιε ημ ζηενεμηοπζηυ ημοξ παναηηήνα, [Πνςημράθημο, 

Υ., Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ Κανμηίκμζ, (2010), Γζμφη, Δ., Ζ Μάβζζζα, (2010), 

Γζμφη, Δ., Ο Γίβακηαξ, (2010), Pennart, G.,  Ζ Πνζβηίπζζζα, μ Γνάημξ ηαζ μ Αηνυιδημξ 

Ηππυηδξ, (2008)] ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ [Cantin, Μ., Ζ Πνζβηίπζζζα ίθμοκαξ, 

(2000), Σνζαζγάξ, Ζ Πνζβηίπζζζα Γοζημθμφθα, (1996)]. Υζμφιμν εκημπίζαιε ζηδκ 

οπεναμθή ηςκ ηζκήζεχκ ημοξ [Μεθθζκβη, Νη., ακ ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά, (2003)] ηαζ 

ζηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε άθθμοξ ιοεμπθαζηζημφξ παναηηήνεξ.  

Υζμφιμν εκημπίζηδηε ζηα μκυιαηα ηςκ δνχςκ ηα μπμία ζοπκά θεζημονβμφκ 

ζοκδδθςηζηά ηάπμζαξ αλζμπενίενβδξ ζδζυηδηάξ ημοξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα μιζθμφκηα 

μκυιαηα ή βζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ μκμιαημπμζίαξ. Σμ πζμοιμνζζηζηυ φθμξ ηςκ αζαθίςκ εκίμηε 

επζζδιαίκεηαζ απυ ημ ηζηθζηυ ιζηνμ-ηείιεκμ ή απυ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο. 

Σμ ηςιζηυ ηςκ παναηηήνςκ εκημπίζηδηε, επίζδξ, ζηδκ ελςηενζηή ημοξ ειθάκζζδ. 

οβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ βζα ηδκ μπηζηή αιθζζφκδεζδ εηενυηθδηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ακαβκςζηζηή ιαξ ειπεζνία ή ηδ βκχζδ ιαξ απυ ηδκ 

πναβιαηζηή γςή. Δπζπνυζεεηα, ηαηαβνάθδηε δ ηεπκζηή ημο αθεθμφξ ήνςα, ηδξ οπεναμθήξ 
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ηαζ ηδξ δζυβηςζδξ ηςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνμζχπςκ. Υζμφιμν εκημπίζηδηε 

ζηα θυβζα ηςκ παναηηήνςκ, ζημ θυβμ πμο εηθένμοκ μζ ίδζμζ, άθθμζ ιοεμπθαζηζημί 

παναηηήνεξ ή απυ ημ δζάθμβμ ιεηαλφ ηςκ παναηηήνςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

αζοκεκκμδζίαξ [Σνζαζγάξ, Δ., Σμ Παπάηζ πμο δεκ ημο Ανέζακε ηα Πμδανάηζα ημο, (1991)], 

ηαεχξ ηαζ ζηα ζπυθζα ημο αθδβδηή.  

ε θςκμθμβζηυ επίπεδμ, παναηδνείηαζ δ αηεθήξ ηαζ ακχνζιδ άνενςζδ πμο εοιίγεζ 

παζδζηυ θυβμ. Ζ πνήζδ παναπθήζζςκ δπδηζηά θέλεςκ, μιμζμηέθεοηα, μιμζμηαηαθδλίεξ, 

πανδπήζεζξ, πανμκμιαζίεξ ηαζ ζοκδπήζεζξ. ημ επίπεδμ αοηυ, ημ πζμφιμν ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

ηνμπμπμίδζδ, ηδκ αθαίνεζδ ή ηδκ πνμζεήηδ βναιιάηςκ ή ηαηαθδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ 

ιε απμηέθεζια μζ θέλεζξ κα παναιμνθχκμκηαζ ηαζ κα δδιζμονβμφκηαζ κέεξ.  

ε ιμνθμθμβζηυ επίπεδμ, ηαηά ημ πθείζημκ εκημπίζαιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

οπενηακμκζημπμίδζδξ, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιε ηδ ιμνθή πμθοζφκεεηςκ ηαζ πνςηυηοπςκ 

θέλεςκ. Οζ πνςηυηοπεξ θέλεζξ πμο ζοπκά δδιζμονβμφκηαζ παναπέιπμοκ ζε ηάηζ μζηείμ 

απυ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ δδιζμονβχκηαξ ελαζνεηζηά αζηείμοξ ζοκεζνιμφξ. 

Δπίζδξ, δ παναπμίδζδ ηαζ δ ηνμπμπμίδζδ ηςκ θέλεςκ βίκεηαζ ιε ζημπυ κα πνμζζδζάγμοκ 

ζημοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ γςήξ ηςκ παναιοεζχκ. 

ε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δ ζοπκυηενδ ηεπκζηή πμο δζαηνίκεηαζ είκαζ ηδξ πανααίαζδξ 

ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ επζθμβήξ. Δπίζδξ, εκημπίζαιε θμβμπαίβκζα, πμθοζδιίεξ 

ηαζ πμθοηοπίεξ, ηαεχξ ηαζ παναπθήζζεξ ζδιαζζμθμβζηά ηαζ εηοιμθμβζηά θέλεζξ. ε 

ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ, δζαπζζηχζαιε υηζ ημ πζμφιμν ζοπκά πδβάγεζ απυ ηζξ 

μκμιαημπμζίεξ ηςκ παναηηήνςκ είηε ημο ηονίςξ μκυιαημξ είηε ηαζ ημο επζεέημο 

βκςζημπμζχκηαξ πανάθθδθα ζημζπεία ηαζ ζδζυηδηεξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ πνμζχπςκ. Οζ 

ημπςκοιίεξ δζαηνίκμκηαζ απυ πζμφιμν ηαζ εκίμηε απμηεθμφκ βεκίηεοζδ ηδξ εηοιμθμβζηήξ 

παναδμλυηδηαξ ηςκ ιοεμπθαζηζηχκ πνμζχπςκ πμο ηαημζημφκ εηεί. Αηυιδ δζαηνίκμοιε 

ηδ ιείλδ βθςζζζηχκ ηςδίηςκ ηαζ ζοιαάζεςκ απυ πμζηίθεξ ιμνθέξ πνμθμνζημφ ηαζ 

έκηοπμο θυβμο απυ ημ πχνμ ηδξ δζαθήιζζδξ, ηδξ επζζημθζηήξ βναθήξ, ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ μνμθμβίαξ. οπκά μζ ζοββναθείξ δδιζμονβμφκ εφεοια πανεηοιμθμβζηά 

παζπκίδζα ιεηαλφ ημο ζδιαίκμκ ηαζ ημο ζδιαζκυιεκμο. Πμθθέξ θμνέξ ιία αθθαβή ζημ 

ζδιαίκμκ ζοκεπζθένεζ αθθαβέξ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ. Σέθμξ, δ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ 

ιεηαθμνζηχκ ηαζ πανμζιζςδχκ εηθνάζεςκ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ απμηεθεί ιία ζοπκή 

πενίπηςζδ πζμφιμν ζε ζδιαζζμθμβζηυ επίπεδμ.  

ημ επίπεδμ ηδξ πναβιαημθμβίαξ, ημ πζμφιμν εκαπυηεζηαζ ζηδκ πανααίαζδ ή ηδκ 

ακαηνμπή ηδξ θμβζηήξ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδκ βκχζδ ημοξ απυ 

ηδκ πναβιαηζηή γςή. Μεηαλφ άθθςκ πενζπηχζεςκ πνυηεζηαζ βζα ημκ ακενςπμιμνθζζιυ 
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ηαζ ημ γςκηάκεια άροπςκ ακηζηεζιέκςκ αηυιδ ηαζ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ 

δδιζμονβχκηαξ ιία ζεζνά αζηείςκ ηαηαζηάζεςκ.    

πεηζηά, ιε ηδ ζπέζδ ηςκ δφμ ηνμπζημηήηςκ δζαπζζηχζαιε υηζ ιεηαδίδμοκ ελίζμο 

πζμοιμνζζηζηά ιδκφιαηα ηυζμ ςξ αοηυκμια ζοζηήιαηα κμδιαημδυηδζδξ υζμ ηαζ ζηδκ 

απυ ημζκμφ ζοκενβαζία ημοξ. Ακαθφζαιε ηζξ «πνυηοπεξ» εζηυκεξ, αοηέξ πμο 

δζαπζζηχεδηε ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηςκ ιζηνμαθδβήζεςκ υηζ δζαεέημοκ πζμφιμν, 

πενζπαζπηζηή θεζημονβία, ειθακίγμοκ κεμηενζηά ζημζπεία ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδ ιεθέηδ ημο 

ηςιζημφ ηςκ παναηηήνςκ. Δζδζηυηενα, ημ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ, ακαθμνζηά ιε ημ 

πζμφιμν, πανμοζζάγεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο ημ θεηηζηυ ηείιεκμ πενζβνάθεζ ηαζ δ εζηυκα 

ζοβηεηνζιεκμπμζεί ηα θεβυιεκα ημο ηεζιέκμο. Μενζηέξ θμνέξ δζαπζζηχεδηε υηζ 

δδιζμονβείηαζ ιία ζηυπζιδ απυζηαζδ ή ηαζ ακηίθαζδ ιεηαλφ ημοξ, ιε ζημπυ αθεκυξ ηδκ 

ειπθμηή ηαζ ηδκ παναηδνδηζηή-ηνζηζηή εκενβμπμίδζδ ημο ακαβκχζηδ-εεαηή, αθεηένμο 

ηδκ πνυηθδζδ αζοιθςκίαξ υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ πανάβεηαζ αζοιααηυηδηα. Γζα ηδκ 

αηνίαεζα, εηεί υπμο ημ θεηηζηυ ηείιεκμ εηθνάγεηαζ ιεηαθμνζηχξ δ εζημκμβνάθδζδ 

οπενηονζμθεηηεί ηςκ θεβυιεκςκ ημο πνχημο. Δπίζδξ, δζαπζζηχζαιε ηδ πζμοιμνζζηζηή 

θεζημονβία ηςκ μπηζηχκ ιεηαθμνχκ ηαζ ηςκ μπηζημ-νδιαηζηχκ-παίβκζςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

ιεηςκοιζηή θεζημονβία ηδξ εζηυκαξ κα θεζημονβεί ζοκδδθςηζηά ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο. 

Δκίμηε δ εζημκμβνάθδζδ οπμζηάπηεζ ηδκ εζθζηνίκεζα ημο θεηηζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή πανμοζζάγμκηαξ ιζα εκαθθαηηζηή εέαζδ 

ηςκ βεβμκυηςκ. Ο ακαβκχζηδξ δζαπζζηχζαιε υηζ ζοπκά ειπθέηεηαζ ζε ιία ζοκεπή 

δζαδζηαζία αθμιμζχζεςκ (accommodation) ηαζ ζοιιμνθχζεςκ (assimilation) ιέπνζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ημο αζαθίμο. Κάεε επυιεκδ ζεθίδα επζθοθάζζεζ ηαζ ιία κέα έηπθδλδ, πμο 

ακαηνέπεζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ πμθθαπθαζζάγεζ ηδ πζμοιμνζζηζηή 

αηιυζθαζνα.  

Σα ένβα πμο ελεηάζαιε παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πμθοηνμπζηή θεζημονβία ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ υπμο ζδιεζχκεηαζ δ δζαπθμηή πμζηίθςκ ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ ιε ζημπυ 

ηδ ιεηάδμζδ ιδκοιάηςκ. Γζαπζζηχζαιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο ζοιπζθήιαημξ 

(ημθάγ) ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ζοιαάζεςκ απυ ημ πχνμ ηςκ ηυιζηξ. Με επζηναηέζηενεξ 

ζοιαάζεζξ αοηέξ ημο αέθμοξ, ηςκ εθζημεζδχκ ηαζ ζπεζνμεζδχκ βναιιχκ, ηςκ πθαζζίςκ 

(ηάδνα), ηςκ ιπαθμκζχκ μιζθίαξ, ηςκ κμηχκ, ηαεχξ ηαζ δπμπμίδηςκ θέλεςκ. Δπίζδξ, ημ 

θεηηζηυ ηείιεκμ ζοπκά εβηαηαθείπεζ ημ ζοκήεδ πχνμ ημο ηαζ εκηάζζεηαζ ζηδκ εζηυκα, 

ιέζα ζε πθαίζζα, υπςξ λφθζκεξ επζβναθέξ ή πζκαηίδεξ ζήιακζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ, 

δδιζμονβχκηαξ έκα εηοιμθμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ζημ ζδιαζκυιεκμ, 

εκχ ζοπκά ημ θεηηζηυ πενζεπυιεκμ ανίζηεηαζ ζε αζηζαηή ζπέζδ ιε ημ μπηζηυ ακηζηείιεκμ 
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ημ μπμίμ παναηηδνίγεζ ή ηαζ ημ ιοεμπθαζηζηυ παναηηήνα πμο απεοεφκεηαζ. Δκδεζηηζηά 

εοιίγμοιε, μζ ηίηθμζ ηςκ εθδιενίδςκ πμο δζααάγμοκ μζ ήνςεξ ημο Geoffroy de Pennart, Ο 

Λφημξ Ξακαβφνζζε, (1994), ηαζ μ πενζαάθθςκ έκηοπμξ θυβμξ ζηα ένβα ηδξ Λήδαξ 

Βαναανμφζδ, Έκαξ Καθυηανδμξ Κανπανίαξ (2001), Έκα ημοθήηζ ιε Φηενά, (2006) ηα 

ζοζπεηζγυιεκα μπηζηά ζφιαμθα ιε ημκ ηνυπμ γςήξ ηδξ Άεδξ Αβηάεδξ [ναι, Υ., 

Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, (2007)], ημ 

ανααείμ ηδξ Ανάπκδξ [Βαναανμφζδ, Λ., Μζα Ανάπκδ Μυκδ….Φάπκεζ!, (2002)], ημ Λολζηυ 

Λφηςκ Λοηείμο [Βαναανμφζδ, Λ., Έκαξ Πμθφ Γθοηυξ Λφημξ, (2001)] ηαζ πμθθχκ άθθςκ 

υπςξ ηαηαβνάραιε ακαθοηζηά ζηα ζπεηζηά ηεθάθαζα ηςκ ακαθφζεςκ.  

Ο ζηδκζηυξ πχνμξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδ ιεθέηδ ηαζ 

απμηάθορδ ημο ηςιζημφ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ. Καηαθήβμοιε ζημ 

ζοιπέναζια, υηζ μ ηυπμξ ηαζ εζδζηυηενα μ πνμζςπζηυξ πχνμξ υπμο απεζημκίγμκηαζ ηα 

πνυζςπα, απμηαθφπηεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ αζπμθίεξ ηαζ ηα ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα ηςκ 

παναηηήνςκ. Σμ πζμφιμν εκημπίγεηαζ ιε έιθαζδ, ζημ ζμονεαθζζηζηυ ζοκδοαζιυ 

εηενυηθδηςκ πναβιάηςκ ηαζ ζηδ ιεηςκοιζηή θεζημονβία ημο ζηδκζημφ πχνμο, 

πανμοζζάγμκηαξ ηαε‘ οπεναμθή παναηηήνεξ πμο εκηάζζμκηαζ ανιμκζηά ζημ 

ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ πμο εηείκμζ ακήημοκ. Δπίζδξ, δζαπζζηχζαιε ηα πνμζςπζηά 

ακηζηείιεκα ηςκ παναηηήνςκ ηα μπμία παναπέιπμοκ ζε υιμζα ιε εηείκα ημο ακενχπζκμο 

πενζαάθθμκημξ κα πνμζανιυγμκηαζ ζημοξ ζδζαίηενμοξ ηχδζηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

ιμνθχκ γςήξ ζοκεπζθένμκηαξ πζμοιμνζζηζηά απμηεθέζιαηα ζε επίπεδμ εζημκμβνάθδζδξ.  

Γζαπζζηχκεηαζ δ ζοπκή πνήζδ ηδξ ιεηαιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ηςκ 

μνίςκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ επζηοβπάκεηαζ δ δζάννδλδ ηαζ δ πνμαμθή ηςκ πθαζζίςκ ηδξ 

αθήβδζδξ, ςεχκηαξ ζοπκά ημοξ ακαβκχζηεξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιοεμπθαζηζηέξ ηαηαζηεοέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζαπζζηχκεηαζ δ μκημθμβζηή ιεηαηυπζζδ 

ηςκ δνχςκ ιεηαπδδχκηαξ απυ ημ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ ηδξ αθήβδζδξ-πθαίζζμ ζε οπμ-

δζδβδηζηυ επίπεδμ ή ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Παναηδνήζαιε εζημκζγυιεκα πνυζςπα ηάδνςκ 

κα γςκηακεφμοκ ηαζ κα εηθνάγμκηαζ, (Pennart, G., Να‟ ιαζ Ξακά!, (1999) ιε ιμνθή ιδ 

θεηηζηήξ επζημζκςκίαξ βζα ηα βεβμκυηα πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ζημ ζηδκζηυ πχνμ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ. Δηθνάγμκηαξ θυαμ, έηπθδλδ ή ηαζ εοιυ (Saux, Al., Ο Μπαιπάξ δεκ 

Θέθεζ, (2001). Ζ ζδιεζμθμβία ηδξ βναιιήξ (Παπαδμπμφθμο, Α., Ο Λφημξ πμο δεκ Ήεεθε 

κα είκαζ πζα Καηυξ, (2006), ηαεχξ ηαζ δ οθζηυηδηα ημο αζαθίμο (Duval, E., Ο Λφημξ Πάεζ 

πμθείμ, (2009) οπεκεοιίγμοκ ζημκ ακαβκχζηδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιοεμπθαζηζηέξ 

ηαηαζηεοέξ.  
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Ηδζαίηενα ιαξ απαζπυθδζακ ηα εζχθοθθα ηςκ αζαθίςκ ηδξ ελέηαζδξ. Απυ ηδκ 

επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ ημο μπηζημφ παναηείιεκμο ηδξ ηαπεηζανίαξ μδδβμφιαζηε ζηδ 

δζαπίζηςζδ ηδξ αθδβδιαηζηήξ ηαζ πζμοιμνζζηζηήξ θεζημονβίαξ ημοξ. οβηεηνζιέκα, 

δζαπζζηχζαιε ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ ηδξ αθήβδζδξ πμο έπεηαζ. Δηεί 

υπμο μ ακαβκχζηδξ ζοπκά εκεαννφκεηαζ κα παθζκδνμιήζεζ ζηζξ ανπζηέξ ζεθίδεξ ιε 

ζημπυ κα απμηςδζημπμζήζεζ πθδνμθμνίεξ, κα ζοκδέζεζ ηαζ κα ζοζπεηίζεζ ιε δεδμιέκα 

πμο ακαηφπημοκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ιοεμπθαζίαξ (Pennart, G., Σμ Γεφια ηςκ Λφηςκ, 

(1998) Να‟ ιζα Ξακά, (1999), Σνζαζγάξ, Δ., Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα, (1993) ή ιε ημ ηέθμξ 

ηδξ αθήβδζδξ πνμηαθχκηαξ ηδκ επακακμδιαημδυηδζή ηδξ (εκδεζηηζηά ακαθένμοιε, 

Φαθημκεν, Ί., Οθίαζα, (2001), Pennart, G., Σμ Γεφια ηςκ Λφηςκ, (1998). Δπίζδξ, 

δζαπζζηχζαιε ηδ θεζημονβία ηδξ ιφδζδξ ζημ ιοεμπθαζηζηυ ζφιπακ ηδξ αθήβδζδξ πμο 

αημθμοεεί, (ναι, Υ., Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ 

Μάβζζζα, (2007). Σα εζχθοθθα άθθμηε ηαηαζηεοάγμοκ ηζξ εέζεζξ πνυζθδρδξ ηδξ 

ακάβκςζδξ (Φεθεηίδμο, Ρ., Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ Γμονμοκάηζ, 

(2006) ηαζ άθθμηε επζζδιαίκμοκ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ αθήβδζδξ (Σνζαζγάξ, Δ., 

Φνζηακηέθα δ Μάβζζζα πμο Μζζμφζε ηα Κάθακηα, (1998), Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ Γζμ, 

(2003). 

Σα ιζηνμαθδβήιαηα πμο απαζπυθδζακ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ δζαπζζηχζαιε υηζ 

είκαζ εκδεζηηζηά ηςκ κεμηενζηχκ ηάζεςκ ηδξ πενζυδμο 1990-2010 ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

ηάζεζξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζημ παζδζηυ θμβμηεπκζηυ αζαθίμ βζα 

ακαβκχζηεξ πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. Απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ένβςκ 

ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ παναβςβήξ ημοξ (1990-2010) απυ ηα παθαζυηενα ζηα πζμ 

πνυζθαηα πνμηφπηεζ, υηζ ζηδκ πνχηδ δεηαεηία ηδξ πενζυδμο ιεθέηδξ ιαξ δ ακαηνμπή 

ηςκ ανκδηζηχκ ηαζ ιδ απμδεηηχκ ζηενεμηφπςκ (θφημξ, ιάβζζζα, ημζκςκζημί νυθμζ: 

βοκαίηα, άκδναξ) είκαζ πζμ έηδδθδ ηαζ πνμθακήξ. ηδκ πμνεία ηςκ εηχκ δζαπζζηχκεηαζ δ 

έιιεζδ ακαηνμπή ημοξ ιέζα απυ ημκ ηνζηζηυ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ 

ζηενεμηφπςκ απυ ημοξ ζοββναθείξ ιε ζημπυ κα ιεηαημπίζμοκ ημκ ζδεμθμβζηυ άλμκα ηδξ 

αθήβδζδξ ζε άθθα ημζκςκζηά γδηήιαηα, υπςξ αοηυ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ηδξ 

μζημθμβζηήξ ηαηαζηνμθήξ, ηδξ αίαξ, ηςκ πμθειζηχκ ελμπθζζιχκ.  

πεηζηά ιε ημοξ ζοββναθείξ, ανηεημί είκαζ αοημί πμο έπμοκ εηδχζεζ ένβα ιε πανυιμζα 

εειαηζηή ηαζ αλζμπμζμφκ ημ πζμφιμν ζημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ηδκ 

ηαηδβμνία ιεθέηδξ ημο θμβμηεπκζημφ ζηενευηοπμο βζα ημ θφημ, μ Pennart, G., βζα ημ 

θμβμηεπκζηυ ζηενευηοπμ ηδξ ιάβζζζαξ, μ Σνζαζγάξ, Δ., βζα ηζξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ, δ 

Μακημοαάθμο, ., ηαζ βζα ηδκ εηενυηδηα, δ Βαναανμφζδ, Λ. Δπίζδξ, ιενζηά αηυιδ ένβα 
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ηδξ ζεζνάξ ηςκ παναπάκς ζοββναθέςκ, ιαξ απαζπυθδζακ ζε παναπάκς απυ ιία 

ηαηδβμνία ιεθέηδξ, βεβμκυξ πμο ακηακαηθά ηδ βεκζηυηενδ ζοββναθζηή δζάεεζδ ηαζ 

πνμηίιδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ κα ακαηνέρμοκ  ιε πζμοιμνζζηζημφξ ηνυπμοξ 

ακαπνμκζζηζηέξ απυρεζξ ηαζ ζηενευηοπα. πεηζηά ιε ημοξ εζημκμβνάθμοξ, ημ ιεβαθφηενμ 

εκδζαθένμκ ακαθμνζηά ιε ημ πζμφιμν ηαζ ηζξ κεμηενζηέξ ηεπκζηέξ, πανμοζζάγμοκ εηείκα 

ηα ένβα ηςκ μπμίςκ, ζοββναθέαξ ηαζ εζημκμβνάθμξ είκαζ ημ ίδζμ πνυζςπμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μζ Pennart, G., Weisner, D., Saux, Al., Φαθημκεν, Ί., ηαζ απυ Έθθδκεξ ή 

πμθοανααεοιέκδ Βαναανμφζδ, Λ. Δπίζδξ, άλζμ ζπμθζαζιμφ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ηα 

ένβα ηςκ David Weisner, Σα Σνία Γμονμοκάηζα, (2002) ηαζ Ηακ Φάθημκεν Οθίαζα, (2001) 

πμο ζοιπενζθάααιε ζηδκ ένεοκά ιαξ απέζπαζακ Caldecott Honor, είδμξ ανααείμο βζα ηα 

"πζμ δζαηεηνζιέκα αιενζηακζηά εζημκμβναθδιέκα αζαθία βζα παζδζά". Δπίζδξ, δ ζοθθμβή 

ένβςκ ημο Pennart πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ Γαθθία ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, ιε 

εηπαζδεοηζηή ζηυπεοζδ ηδ βθςζζζηή ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε πζμοιμνζζηζηά ηείιεκα. 

Γε εα ιπμνμφζαιε κα παναθείρμοιε ημ ένβμ ημο, επίζδξ, πμθοανααεοιέκμο Βαζίθδ 

Παπαηζανμφπα, ημ μπμίμ ιαξ απαζπυθδζε ζε δφμ αζαθία ηδξ ελέηαζδξ, Οζ 12 

Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ Κμονδζζηυξ Λφημξ, (2007), Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα, 

(2009), ηαζ ακηζηαημπηνίγεζ ημ ιεηαιμκηένκμ νεφια ηαζ ηδκ ηάζδ ηςκ εζημκμβνάθςκ κα 

πεζναιαηίγμκηαζ ιε πνςηυηοπεξ ηεπκζηέξ πμο εέημοκ ηδκ εζηυκα ζημ επίηεκηνμ ημο 

εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδξ ιεθέηδξ. Δπζπνυζεεηα, αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε ηαζ ηδκ ηάζδ 

κεμειθακζγυιεκςκ ζοββναθέςκ ηαζ εζημκμβνάθςκ, ημ ένβμ ηςκ μπμίςκ ακηακαηθά ηα 

ιείγμκα ημζκςκζηά θαζκυιεκα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ.  

Σδκ πενίμδμ 1990-2010 πμο ιεθεηάιε, παναηδνήεδηε αλζμζδιείςηδ αφλδζδ ζηδκ 

παναβςβή παζδζηχκ αζαθίςκ ιε πζμοιμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ, ηα μπμία δζαεέημοκ 

ζοβηεηνζιέκδ ζδεμθμβζηή ηαζ εηπαζδεοηζηή ζηυπεοζδ, ιε ηδκ ροπαβςβία, ςζηυζμ, κα ιδκ 

απμηεθεί ημκ αοημζημπυ ημο πζμφιμν. Ακηζεέηςξ, ζδιεζχκεηαζ δ ειθάκζζδ ορδθχκ 

ιμνθχκ πζμφιμν, υπςξ δ πανςδία. Ζ πνήζδ ηδξ ζημ θεηηζηυ ηείιεκμ αθθά ηαζ ζηδκ 

εζημκμβνάθδζδ, επζηνέπεζ κα δζαθακεί δ «ζμαανή υρδ ημο πζμφιμν», ηαεχξ 

οπμβναιιίγεζ αθθδβμνζηά ηαζ εοβεκζηά ηαιμοθθανζζιέκεξ γμθενέξ πηοπέξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ. Σμ πζμφιμν δεκ εβηαηαθείπεζ ημκ 

ημζκςκζηυ πνμζακαημθζζιυ μφηε απμηεθεί απμηθεζζηζηά ροπαβςβζηή ειπεζνία, αθθά 

εκζζπφεζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ. Γεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ημ 

ζοιπέναζια υηζ ημ πζμφιμν, ηεθζηά, είκαζ ιία ―ζμαανή οπυεεζδ‖. 
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«The Most Frequently Banned Books in the 1990s», ζημ www.cs.cmu.edu/People /spok/ 

most-banned.html. (Σεθεοηαία πνυζααζδ 9/9/2014).   

 

Ζ Μαβεία ζηδκ Ανπαία Δθθάδα, Δεκζηυ Ίδνοια Δνεοκχκ, 2008.  

http://helios-eie.ekt.gr/.  

 

Λασηυ παναιφεζ, «Ο Παπάξ, δ Αθεπμφ ηζ μ Γάσδανμξ», Ακεμθυβζμ Γδιμηζημφ, Μένμξ Β΄, 

Αεήκα: Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, 1975. http://www.snhell.gr   

Γκςιζηά βζα ημ Γάζδανμ 

http://www.gnomikologikon.gr.  

 

Πφθδ ηδξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ, Λελζηυ ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ, «ζάραθμ». 

http://www.greek-language.gr. 

 

Γμσνακθήξ, Ν., «Σμ φκδνμιμ ηδξ ημηπυθιδξ», Ζ Πφθδ ηδξ Φοπμθμβίαξ, http://www.e-

psychology.gr/violence-abuse2/256-stockholm-syndrome.html. 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=190179
http://www.tovima.gr/
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal.cfm
http://lib.mansfield.edu/caldecott.cfm
http://www.amnesty.org.gr/
http://www.cs.cmu.edu/People%20/spok/%20most-banned.html
http://www.cs.cmu.edu/People%20/spok/%20most-banned.html
http://helios-eie.ekt.gr/
http://www.gnomikologikon.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.e-psychology.gr/violence-abuse2/256-stockholm-syndrome.html
http://www.e-psychology.gr/violence-abuse2/256-stockholm-syndrome.html
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ηδ ζοκέπεζα, παναεέημοιε εκδεζηηζηέξ εζηυκεξ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ 

ιζηνμαθδβήζεςκ πμο πνμδβήεδηακ ηαηά ηεθάθαζμ. Ζ ανίειδζδ ηςκ εζηυκςκ είκαζ 

ζοιθςκεί ιε ηδκ ακηίζημζπδ ημο ηεθαθαίμο ακάθοζδξ ημο ηάεε εζημκμβναθδιέκμο 

αζαθίμο.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ζφιααζδ αημθμοεεί ηδκ ελήξ δζαδμπή:  

Σίηθμξ Βζαθίμο, Δζηυκα, (ανίειδζδ ημο ηεθαθαίμο ακάθοζδξ), ανζειυξ εζηυκαξ, ζεθίδα 

παναπμιπήξ ζημ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ ακάθοζδξ.  

Γζα πανάδεζβια, Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα, Δζη. (5.2.1.1). 1, ζ. 203.  

Ακηίζηνμθα, ζηα ζπεηζηά ηεθάθαζα ηδξ εηάζημηε ακάθοζδξ μζ ζεθίδεξ παναπέιπμοκ, 

ζημ Πανάνηδια.  

 

Παξάξηεκα Πξώηνπ Κεθαιαίνπ  

Πενζεςνζαηά ζπυθζα (―marginal elements‖, ―peri-text‖) ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ςξ οπέν-

ζφκδεζιμζ ιε πνςημβεκή ένβα.  

 

 

Ο Μάβμξ ημο Ογ, Δζη. (1.2.4).1, ζ. 61. 
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Παξάξηεκα Πέκπηνπ Κεθαιαίνπ 

Σν Κσκηθό ηνπ Υαξαθηήξα/Ήξσα Λύθνπ 

 

5.2.1 Οηθνινγία 
 

 
Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα, 

Δζη. (5.2.1.1). 1, ζ. 210.  

 
 

Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα, 

Δζη. (5.2.1.1). 2, ζ. 211. 

 
Σα Σνία Μζηνά Λοηάηζα 

Δζη. (5.2.1.1). 3, ζ. 214. 

 
Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο, 

Δζη.  (5.2.1.2). 1, ζ. 217. 

 
ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ημ πμκηζηάηζ 

πνδζζιμπμζεί ηδ θςηζά απυ ηδ θυνια ημο Λφημο, 

απυ Σα Σνία Γμονμοκάηζα κα ακάρεζ ηδ ζυιπα. 

Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο, Δζη. (5.2.1.2). 2, 

ζ. 221. 

 
 

Έπς Ράιιαηα βζα ηδ Γμφκα ζμο, 
Δζη. (5.2.1.2). 3, ζ. 222. 
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Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ 

Γμονμοκάηζ, Δζη. (5.2.1.3). 1, ζ. 225. 

 
Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ 

Γμονμοκάηζ, Δζη. (5.2.1.3). 2, ζ. 228. 

 
Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ 

Γμονμοκάηζ, Δζη. (5.2.1.3). 3, ζ. 231. 

 
Ο Άζηεβμξ Υμνημθάβμξ Λφημξ ηαζ ημ Έλοπκμ 

Γμονμοκάηζ, Δζη. (5.2.1.3). 4, ζ. 234. 

 
Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ Κμονδζζηυξ 

Λφημξ, Δζη. (5.2.1.4). 1, ζ. 237. 

 
Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ 

Κμονδζζηυξ Λφημξ, Δζη. (5.2.1.4). 2, ζ.240. 
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Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ Κμονδζζηυξ 

Λφημξ, Δζη. (5.2.1.4). 3, ζ. 244. 

 
Οζ 12 Κμηηζκμζημοθίηζεξ ηαζ μ Κμονδζζηυξ 

Λφημξ, Δζη. (5.2.1.4). 4, ζ.244.  

 
Ο Λφημξ ηαζ δ Πναζζκμθοθθίηζα, 

Δζη. (5.2.1.5). 1, ζ. 248. 

 
Σα Σνία Απαίζζα Γμονμοκάηζα, 

Δζη. (5.2.1.6).1, ζ. 249. 

 
Σα Σνία Απαίζζα Γμονμοκάηζα, 

Δζη. (5.2.1.6).2, ζ. 252. 
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5.2.2 Γηαθνξεηηθόηεηα 
 

 
Ο Πνάζζκμξ Λφημξ, 

Δζη. (5.2.2.2). 1, ζ. 256. 

 
Ο Λφημξ πμο δεκ Ήεεθε κα είκαζ πζα Καηυξ, 

Δζη. (5.2.2.3). 1, ζ. 265. 

 
Λφημξ μ Λμοδμαίημξ,  

Δζη. (5.2.2.4). 1, ζ. 267. 

 
Λφημξ μ Λμοδμαίημξ, 

Δζη. (5.2.2.4). 2, ζ. 269. 

 

5.2.3 Αγάπε  
 

 
Ο Λφημξ μ Νίημξ ηαζ δ Πνμααηίκα δ Μαηίκα,  

Δζη. (5.2.3.1). 1, ζ. 277. 
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5.2.4. Μόξθσζε 

 

 
Έκαξ Καθθζενβδιέκμξ Λφημξ, 

Δζη. (5.2.4.1). 1, ζ. 280. 

 

 
 Έκαξ Πμθφ Γθοηυξ Λφημξ, 

Δζη. (5.2.4.2). 1, ζ. 282. 

 
Ο Λφημξ Πάεζ πμθείμ, 

Δζη. (5.2.4.3). 1, ζ. 285. 

 
Ο Λφημξ Πάεζ πμθείμ, 
Δζη. (5.2.4.3). 2, ζ. 286. 

 
Ο Λφημξ Πάεζ πμθείμ, 

Δζη. (5.2.4.3). 3, ζ. 289. 

 
Ο Λφημξ Πάεζ πμθείμ, 
Δζη. (5.2.4.3). 4, ζ. 289. 
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5.2.5 Τπεξ-Παξακύζηα  
 

 
Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε, 
Δζη. (5.2.5.1). 1, ζ. 293. 

 
Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε, 
Δζη. (5.2.5.1). 2, ζ. 298. 

 
Ο Καθυηανδμξ Λφημξ, 

Δζη. (5.2.5.2). 1, ζ. 299. 

 
Ο Καθυηανδμξ Λφημξ, 

Δζη. (5.2.5.2). 2, ζ. 300. 

 
Ο Καθυηανδμξ Λφημξ, 

Δζη. (5.2.5.2). 3, ζ. 302. 



616 

 

 
 Σμ Γεφια ηςκ Λφηςκ, 

Δζη. (5.2.5.3).1, ζ. 303. 

 
Σμ Γεφια ηςκ Λφηςκ, 

Δζη. (5.2.5.3).2, ζ. 304. 

 
Να‟ ιαζ Ξακά!, 

Δζη. (5.2.5.4). 1, ζ. 308. 

 
Να‟ ιαζ Ξακά!, 

Δζη. (5.2.5.4). 2, ζ. 311. 
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Να‟ ιαζ Ξακά!, 

Δζη. (5.2.5.4). 3, ζ. 314. 

 
               

Ο Λφημξ Ξακαβφνζζε 

 
Ζ ηνμββοθμζημοθίηζα, 

Δζη. (5.2.5.5). 1, ζ. 317. 

 
Ο Λφημξ, δ Καηζίηα ηαζ ηα 7 

Καηζζηάηζα, 

Δζη. (5.2.5.6).1, ζ. 318. 

 
Σα Σνία Γμονμοκάηζα,  

Δζη. (5.2.5.7). 1, ζ. 323. 

 
Σα Σνία Γμονμοκάηζα, 

Δζη. (5.2.5.7). 2, ζ. 325. 
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Σα Σνία Γμονμοκάηζα,  

Δζη. (5.2.5.7). 3, ζ. 325. 

 
Σα Σνία Γμονμοκάηζα,  

Δζη. (5.2.5.7). 4, ζ. 325. 

 
Σα Σνία Γμονμοκάηζα, Δζη. (5.2.5.7). 5, ζ. 326. 
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Φνζηακηέθα, Ζ Μάβζζζα πμο 

Μζζμφζε ηα Κάθακηα, 

Δζη. (6.1.1). 1, ζ. 343.  

 
Φμοθήπηνα δ Μάβζζζα ιε ηδκ 

Ζθεηηνζηή ημφπa, 

Δζη. (6.1.2). 1, ζ. 348.  

 
Φμοθήπηνα δ Μάβζζζα ιε ηδκ 

Ζθεηηνζηή ημφπa 

Δζη. (6.1.2). 2, ζ. 350. 

 
άκηνα δ Άζπδιδ Μάβζζζα 

Δζη. (6.1.3). 1, ζ. 351. 

 
Ζ Γυκα Σενδδυκα ηαζ ημ Μοζηζηυ 

ηδξ Γαιήθζαξ Σμφνηαξ 

Δζη. (6.1.4). 1, ζ. 353. 

Παξάξηεκα Έθηνπ Κεθαιαίνπ 

Σν Κσκηθό ηνπ Υαξαθηήξα/Ήξσα Μάγηζζα 
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Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε 

Δζη. (6.1.5). 1, ζ. 358. 

 
Σμ Γασδμονάηζ πμο Γηάνζγε 

Δζη. (6.1.5). 2, ζ. 358. 

 
Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα 

πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα 

Δζη. (6.1.6).1, ζ. 362. 

 
Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα 

Δζη. (6.1.6).2, ζ. 363.  
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Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ 

Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, Δζη. (6.1.6).3, ζ. 365. 
Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο Γεκ 

Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, Δζη. (6.1.6).4, ζ. 367. 

 
Γνάιιαηα ηαζ Ξυνηζα βζα ιζα Μάβζζζα πμο 

Γεκ Ήεεθε κα είκαζ Μάβζζζα, Δζη. (6.1.6).5, ζ. 

369. 

 
Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ 

Κανμηίκμζ, Δζη. (6.1.7).1, ζ. 372.  

 
Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ 

Κανμηίκμζ, Δζη. (6.1.7).2, ζ. 373. 

 
Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ 

Κανμηίκμζ, Δζη. (6.1.7).3, ζ. 375. 
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Ζ Μάβζζζα Κνειιοδμιπζγέθς ηαζ μζ 

Κανμηίκμζ, Δζη. (6.1.7).4, ζ. 377. 

 
Ζ Μάβζζζα 

Δζη. (6.1.8).1, ζ. 380. 

 
Ζ Μάβζζζα 

Δζη. (6.1.8).2, ζ. 381. 

 
Ζ Μάβζζζα 

Δζη. (6.1.8).3, ζ. 385. 
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Παξάξηεκα Έβδνκνπ Κεθαιαίνπ 

Υηνύκνξ θαη Έκθπιεο Σαπηόηεηεο 
 

 
Ζ Πνζβηίπζζζα Γοζημθμφθα, 

Δζη. (7.1.1). 1, ζ. 397. 

 
Ζ Πνζβηίπζζζα ίθμοκαξ, 

Δζη. (7.1.2). 1, ζ. 401. 

 

 
Ζ Πνζβηίπζζζα ίθμοκαξ 

Δζη. (7.1.2). 2, ζ. 403. 

 
Οθίαζα,  

Δζη. (7.1.3). 1, ζ. 412. 

  
Οθίαζα,  

Δζη. (7.1.3). 2, ζ. 413. 



624 

 

 
Οθίαζα 

Δζη. (7.1.3). 3, ζ. 417. 

 
Οθίαζα 

Δζη. (7.1.3). 4, ζ. 419. 

 
Οθίαζα 

Δίη (7.1.3). 5, ζ. 419.  

 
Οθίαζα 

Δζη. (7.1.3). 6, ζ. 421. 

 
Ο Μπαιπάξ δεκ Θέθεζ 

Δζη. (7.1.4). 1, ζ. 422. 

 
«Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα ημκ δαβηχκς», 

Δζη. (7.1.4). 2, ζ. 424. 
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«Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα αιμθάς 

πμνδέξ ιέζα ζηδκ ιπακζένα βζα κα ηάκς 

ιπμονιπμοθήενεξ, Δζη. (7.1.4). 3, ζ. 425. 

 
«Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα ημκ ηενδίγς ζημ 

ζηάηζ», Δζη. (7.1.4). 4, ζ. 426. 

 
«Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα ηνμιάγς ηδ 

ιαιά», Δζη. (7.1.4). 5, ζ. 426. 

 
«Ο ιπαιπάξ δεκ εέθεζ κα δζαζηεδάγς υηακ 

ιμο δίκεζ ιία ζημκ πζζζκυ», 

Δζη. (7.1.4). 6, ζ. 428. 

 
Μζα Ανάπκδ Μυκδ….Φάπκεζ!, 

Δζη. (7.1.5). 1, ζ. 431. 

 
Μζα Ανάπκδ Μυκδ….Φάπκεζ!, 

Δζη. (7.1.5). 2, ζ. 434. 
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Μζα Ανάπκδ Μυκδ….Φάπκεζ!, 

Δζη. (7.1.5). 3, ζ. 436. 

 
ακ ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά 

Δζη. (7.1.6). 1, ζ. 440. 

 
ακ ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά 

Δζη. (7.1.6). 2, ζ. 441. 

 
 

ακ ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά, 

Δζη. (7.1.6). 3, ζ. 441. 

 

 
 

 

ακ ημκ Μπαιπά ιμο, θοζζηά 

Δζη. (7.1.6). 4, ζ. 441. 
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Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ-Γζμ, 

Δζη. (7.1.7). 1, ζ. 443. 

 
Οζ Γζαβζάδεξ ιε ηα Γζμ-Γζμ,  

Δζη. (7.1.7). 2, ζ. 450. 

 
Μζα Μφβα ιε Σαημφκζα Γανβαθάεζ δομ 

Ρμοεμφκζα, Δζη. (7.1.8). 1, ζ. 453. 

 
Μζζυηνεθδ Σζαβζένα Σναβμοδάεζ ζηδ 

Μπακζένα, Δζη. (7.1.9). 1, ζ. 457. 

 
Ζ Καζημφθα δ Κμηέηα δ Κμημφθα 

Δζη. (7.1.10). 1, ζ. 464. 

 
 Ζ Πνζβηίπζζζα, μ Γνάημξ ηαζ μ 

Αηνυιδημξ Ηππυηδξ, Δζη. (7.1.11). 1, ζ. 471. 
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Ζ Πνζβηίπζζζα, μ Γνάημξ ηαζ μ 

Αηνυιδημξ Ηππυηδξ, Δζη. (7.1.11). 2, 

ζ.478. 

 
Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα 

Δζη. (7.1.12). 1, ζ. 481. 

 
Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα 

Δζη. (7.1.12). 2, ζ. 485. 

 
Καζ μζ Μπαιπάδεξ λένμοκ Παναιφεζα 

Δζη. (7.1.12). 3, ζ. 486. 

 
Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα 

Δζη. (7.1.13). 1, ζ. 489. 

 
Ο Ηππμπυηδξ ηαζ δ Νενασβεθάδα 

Δζη. (7.1.13). 2, ζ. 497. 
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Παξάξηεκα γδννπ Κεθαιαίνπ 

Υηνύκνξ θαη Γηαθνξεηηθόηεηα 
 

 
Σμ Παπάηζ πμο δεκ ημο Ανέζακε ηα 

Πμδανάηζα ημο, Δζη. (8.1.1).1, ζ. 512. 

Έκαξ Καθυηανδμξ Κανπανίαξ, 

 Δζη. (8.1.2).1, ζ. 521. 

 
Έκαξ Καθυηανδμξ Κανπανίαξ, 

 Δζη. (8.1.2).2, ζ. 523. 

 
Πνμζμπή! Σμ Πνυααημ Γαβηχκεζ!, 

Δζη. (8.1.3).1, ζ. 526. 

 
Πνμζμπή! Σμ Πνυααημ Γαβηχκεζ!, 

Δζη. (8.1.3).2, ζ. 529. 

 
Πνμζμπή! Σμ Πνυααημ Γαβηχκεζ!, 

Δζη. (8.1.2).3, ζ. 529. 
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Πνμζμπή! Σμ Πνυααημ Γαβηχκεζ!, 

Δζη. (8.1.3).4, ζ. 530. 

 
Έκα Φάνζ πμο δεκ Ήλενε κα Κμθοιπάεζ, 

Δίη. (8.1.4). 1, ζ. 531. 

 
Έκα Φάνζ πμο δεκ Ήλενε κα Κμθοιπάεζ, 

Δίη. (8.1.4). 2, ζ. 532. 

 
Έκα Φάνζ πμο δεκ Ήλενε κα Κμθοιπάεζ, 

Δίη. (8.1.4). 3, ζ. 532. 
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Έκα Φάνζ πμο δεκ Ήλενε κα Κμθοιπάεζ, 

Δίη. (8.1.4). 4, ζ. 535. 

 
Ζ Υζμκάκδ ηαζ μζ Δπηά Νάημζ, 

Δζη. (8.1.5).1, ζ. 538. 

 
Έκα ημοθήηζ ιε Φηενά, 

Δζη. (8.1.6).1, ζ. 545. 

 
Έκα ημοθήηζ ιε Φηενά, 

Δζη. (8.1.6).2, ζ. 546. 

 
Έκα ημοθήηζ ιε Φηενά, 

Δζη. (8.1.6).3, ζ. 547. 
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Ο Γίβακηαξ 

Δζη. (8.1.7). 1, ζ. 550. 

 
Ο Γίβακηαξ 

Δζη. (8.1.7). 2, ζ. 554. 

 
Ο Γίβακηαξ 

Δζη. (8.1.7). 3, ζ. 554. 

  
Ο Γίβακηαξ 

Δζη. (8.1.7). 4, ζ. 554. 
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