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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Με τρεις εκτενείς εργασίες ανοίγει την 

καινούρια χρονιά η «Αισθητική Αγωγή». Η 

πρώτη εργασία, από το χώρο της μουσικής 

θεωρίας, παραλληλίζει την εννοιολογική 

αντίθεση μίμηση-έκφραση με τα δύο 

πρωτοποριακά ρεύματα του μουσικού 

Ιμπρεσιονισμού (Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Manuel de Falla κλπ.) και του μουσικού 

Εξπρεσιονισμού (Arnold Schönberg, Alban 
Berg, Pierre Boulez κλπ.). Ο παραλληλισμός 

είναι τολμηρός αλλά εγκυμονεί αξιόλογες 

επισημάνσεις. 
Οι δύο άλλες εργασίες επεξεργάζονται 

επίλεκτα δείγματα ενός λογοτεχνικού είδους, το 

οποίο έχει αυτοδίκαια κατακτήσει όχι μόνο μια 

καταξίωση αλλά και μια προνομιακή θέση μέσα 

στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Πρόκειται 

για τις «μικρές ιστορίες», που – σε αντιδιαστολή 

από το παραμύθι – αναγνωρίζονται ως αξιόλογο 

εργαλείο αισθητικής αγωγής. Τα εδώ 

δημοσιευμένα άρθρα επιχειρούν μια εκτενή 

φιλολογική ανάλυση μεταφρασμένων από ξένη 

γλώσσα (από γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά) αλλά 

κι ενός αυτόχθονου, νεοελληνικού δείγματος 

μικρής ιστορίας. 
Γιάννης Τζαβάρας 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
EDITORIAL 

Η «Αισθητική Αγωγή» δημοσιεύει 

πρωτότυπα κείμενα που αναφέρονται σε μια 

εκτεταμένη περιοχή: 
Α) Σε θεωρίες γύρω από την τέχνη, το 

ωραίο και τις σχετικές έννοιες. Β) Σε καλλιτεχνικά 

έργα (ανάλυση και αξιολόγησή τους). Γ) Στην 

ιστορία της τέχνης. Δ) Στην αισθητική καλλιέργεια 

και στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Ειδικότερα το 

ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο χώρο της 

προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. 
Τα υπό δημοσίευση άρθρα οφείλουν να 

τηρούν τους όρους συγγραφής επιστημονικών 

κειμένων, π.χ. να χωρίζονται σε κεφάλαια και να 

συμπληρώνονται με σχετική βιβλιογραφία. 
Στη βιβλιογραφία πρέπει να αναγράφονται: 

Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, ο τίτλος του 

βιβλίου (ή του άρθρου), ο εκδοτικός οίκος, ο τόπος 

και το έτος της δημοσίευσης (αν πρόκειται για 

άρθρο σε περιοδικό ο αριθμός του τεύχους, το έτος 

και οι σελίδες). 
Η Διεύθυνση του περιοδικού επιφυλάσσεται 

να κάνει διορθώσεις ή περικοπές· προς τούτο είναι 

χρήσιμο να αναφέρεται η διεύθυνση του 

συγγραφέα ή/και το τηλέφωνό του. Τα κείμενα 

πρέπει να συνοδεύονται από σχετική δισκέτα ή 

CD. Κείμενα και φωτογραφικό υλικό δεν 

επιστρέφονται. 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γιάννης Τζαβάρας, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100 Ρέθυμνο. 
e-mail: itzavar@edc.uoc.gr 
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Ελένη Κυριακοπούλου 
 
Είναι σημαντικότερο να μιμείται ο μουσικός 

τον εξωτερικό κόσμο ή να εκφράζει τον 

εσωτερικό του κόσμο; 
 
ΠΠρρόόλλοογγοοςς 

Η μουσική είναι κάτι που κατατάσσω στα 

ανώτερα πράγματα με τα οποία μπορεί να 

ασχοληθεί ένας άνθρωπος. Μου έχει χαρίσει πολλές 

και διαφορετικές, αλλά πάντα αξιοσημείωτες 

εμπειρίες και ανέκαθεν συντρόφευε τη 

συναισθηματική μου ζωή. Πραγματικά πιστεύω πως 

δε θα μπορούσα να ζήσω χωρίς μουσική. 

Αποφάσισα, λοιπόν, να αναζητήσω τη 

σπουδαιότητα της μουσικής μέσα από τις 

λειτουργίες της μίμησης και της έκφρασης, οι οποίες 

αναμφισβήτητα συνυπάρχουν στη συντριπτική 

πλειοψηφία των μουσικών δημιουργιών ανά τους 

αιώνες: αρχικά να τις γνωρίσω εννοιολογικά και 

ιστορικά και στη συνέχεια να τις αντιπαραθέσω 

μέσα σ’ ένα φιλοσοφικό δίλημμα.  
Η εργασία αυτή θα μπορούσε να αποκτήσει 

παιδαγωγική αξία, αν εκμεταλλευθούμε το υλικό 

της προς τη διαμόρφωση νέων παιδαγωγικών 

εφαρμογών και δραστηριοτήτων, όπως στη 

φιλοσοφία για παιδιά, στην αισθητική αγωγή ή στη 

μουσικοπαιδαγωγική, ως εξερεύνηση δύο 

διαφορετικών λειτουργιών στη μουσική: της 

μίμησης και της έκφρασης, με ενεργή συμμετοχή 

των μαθητών σε ανάλογες μουσικές 

δραστηριότητες.  
 
 

ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ 
 
ΑΑ11..    ΟΟρριισσμμοοίί   

Θεωρούμε σκόπιμο να ορίσουμε αρχικά τις 

λέξεις-κλειδιά αυτής της εργασίας ώστε να μην 

υπάρξουν παρανοήσεις στην πορεία επεξεργασίας 

του θέματός μας. 
Μίμηση (imitation): (α) το να κάνω ό,τι 

κάνει κάποιος άλλος, φέρομαι όπως κάποιος άλλος, 
(β) [ΦΙΛΟΣ.] αρχή της αισθητικής και της θεωρίας 

της τέχνης, σύμφωνα με την οποία η τέχνη 

αναπαριστά δημιουργικά (γεγονότα, πρόσωπα, 

συναισθήματα, πράξεις, καταστάσεις, κ.λπ.), (γ) 

[ΜΟΥΣ.] ο τρόπος μουσικής γραφής, που 

συνίσταται στο να επαναλαμβάνεται το ίδιο 

μελωδικό σχήμα από τη μια φωνή στην άλλη ή από 

το ένα όργανο στο άλλο (Μπαμπινιώτης, 1998, 

1114) . 
«Στην πολυφωνική μουσική, η επανάληψη 

από μια φωνή μιας μελωδίας (ή τμήματός της) που 

έχει ήδη ακουστεί από μια άλλη φωνή. Η 

επανάληψη μπορεί να είναι ακριβώς ίδια ή λίγο 

διαφορετικότερη από το αρχικό άκουσμα» 

(Λεωτσάκος στο: Βυλερμόζ, 1980, 365). 

Έκφραση (expression): (α) Το να καθιστώ 

φανερό κάτι εσωτερικό (σκέψη, συναίσθημα, 

επιθυμία, γενικά ψυχική κατάσταση), (β) ο τρόπος με 

τον οποίο αποδίδεται ένα καλλιτεχνικό μήνυμα, (γ) 

[ΜΟΥΣ.] ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται ένας 

μουσικός φθόγγος, ανάλογα με τους σημειούμενους 

χαρακτήρες ποιότητας (βλ. λ. «εκφράζω» στο: 

Μπαμπινιώτης, 1998). 
 

ΑΑ22..  ΤΤιι  σσηημμααίίννεειι  ««ΔΔηημμιιοουυρργγώώ  έένναα  μμοουυσσιικκόό  έέρργγοο»»  

Αρχικά θα θέλαμε να δώσουμε μια απάντηση 

στο ερώτημα «Τι είναι η μουσική;», δανειζόμενοι την 

παρακάτω παράγραφο των Sadie & Latham (1996, 

14): «Τελικά, τι είναι η μουσική; Έχει ορισθεί ως 

‘οργανωμένος ήχος’. Ένας μουσικός τόνος είναι το 

προϊόν της ομαλής ταλάντωσης στον αέρα, και 

προσλαμβάνεται όταν κάνει ένα εσωτερικό μέρος του 

αυτιού του ακροατή να δονείται αρμονικά. Ένας 

θόρυβος, αντίθετα, είναι το προϊόν της ανώμαλης 

ταλάντωσης. Από το χτύπημα, τη νύξη και την 

εμφύσηση […], το πρώτο μπορεί να παράγει μουσική 

ή θόρυβο, ανάλογα με το αντικείμενο που χτυπάμε και 

τους τρόπους κατά τους οποίους αυτό ταλαντώνεται. 

Φυσιολογικά, νύσσοντας ή χτυπώντας μια τεντωμένη 

χορδή, ή αναγκάζοντας μια στήλη αέρα να 

ταλαντωθεί, θα παραχθεί ένας μουσικός τόνος. 

Οποιαδήποτε σύνθεση, ή μουσικό κομμάτι, θα 

κατασκευαστεί από ένα μεγάλο αριθμό μουσικών 

τόνων, που σκοπό έχουν να ακουστούν σ’ ένα 

προσεκτικά οργανωμένο μοτίβο».   
Η έννοια της δημιουργίας στη μουσική 

προϋποθέτει από την πλευρά του υποκειμένου, εν 

προκειμένω του μουσικού δημιουργού, έμπνευση, 
δηλαδή ιδιαίτερη ψυχοσωματική κατάσταση που 

επιστρατεύει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του 

ανθρώπου με αποτελέσματα την πρωτοτυπία και την 

επιδεξιότητα, και προσπάθεια, δηλαδή καταβολή 

χρόνου και κόπου, πνευματικού και φυσικού, αλλά και 

εφαρμογή διαφόρων τεχνικών και μέσων για την 

υλοποίησή του. Σε αυτό συμφωνεί και ο Kivy (2002), 
ο οποίος επισημαίνει την ύπαρξη δύο σταδίων στη 

διαδικασία της σύνθεσης: (α) το στάδιο της έμπνευσης 
και (β) το στάδιο της εκτέλεσης. Ας ακούσουμε έναν 

ανώνυμο συνθέτη να περιγράφει τη διαδικασία αυτή 

από την εμπειρία του (στο: Kivy, 2002, 115): 
«Το πρώτο στάδιο στη δουλειά του συνθέτη 

είναι… η ‘έμπνευση’. Ο συνθέτης… ‘έχει μια ιδέα’… 

αποτελούμενη από συγκεκριμένες μουσικές νότες και 

ρυθμούς που θα δημιουργήσουν γι’ αυτόν την ορμή με 

την οποία οι μουσικές του σκέψεις αναπτύσσονται. Η 

έμπνευση μπορεί να έρθει αστραπιαία, ή όπως μερικές 

φορές συμβαίνει μπορεί να μεγαλώσει και να 

αναπτυχθεί βαθμιαία. (Στην τελευταία περίπτωση) η 

έμπνευση παίρνει τη μορφή… όχι μιας ξαφνικής 

λάμψης μουσικής, αλλά μιας καθαρά 

προσωποποιημένης ώθησης προς ένα συγκεκριμένο 

στόχο, για τον οποίο ο συνθέτης πρέπει να αγωνιστεί. 
Μετά την έμπνευση και τη σύλληψη έρχεται η 

εκτέλεση. Η διαδικασία της εκτέλεσης απαιτεί πρώτα 

απ’ όλα να αφουγκραστεί εσωτερικά τη μουσική 

καθώς σχηματίζει τον εαυτό της· να αφήσει τη 

μουσική να αναπτυχθεί· να ακολουθήσει και την 

έμπνευση και τη σύλληψη, όπου κι αν αυτές οδηγούν. 

Μια φράση, ένα μοτίβο, ένας ρυθμός, ακόμη και μια 

συγχορδία, μπορεί να περιέχει μέσα της, στη φαντασία 
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του συνθέτη, την ενέργεια που παράγει δράση. Θα 

οδηγήσει το συνθέτη, μέσω των δυνάμεων της δικής 

της ορμής ή τάσης, σε άλλες φράσεις, άλλα μοτίβα, 

άλλες συγχορδίες». 
Η έμπνευση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 

κατά τη δημιουργία μουσικής. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι το σημείο αφόρμησης, το «σημείο 

μηδέν» της δημιουργίας ενός μουσικού έργου, ή με 

άλλα λόγια η κινητήρια δύναμη που θέτει σε δράση 

την ανθρώπινη δημιουργικότητα, ώστε να 

παραγάγει ένα καλλιτεχνικό έργο. Η πηγή της 

έμπνευσης μπορεί να έχει διάφορες υποστάσεις: 
μπορεί να είναι ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα 

αντικείμενο, ένα άλλο έργο τέχνης (μουσικής ή όχι), 

ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένα συναίσθημα. Ο 

Kivy (2002, 116) πιστεύει πως «η έμπνευση μοιάζει 

σχεδόν εξωτερικά ‘δοσμένη’, όπως δίδεται σ’ ένα 

γλύπτη ένας πέτρινος όγκος συγκεκριμένου 

σχήματος και υφής για να τον δουλέψει».  
Πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν ως 

πεποίθηση ότι η έμπνευση προέρχεται από θεϊκές 

δυνάμεις, όπως για παράδειγμα τις Μούσες, τις 

οποίες επικαλούνταν οι αρχαίοι Έλληνες 

καλλιτέχνες. Οι πηγές έμπνευσης διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο, γι’ αυτό και συναντούμε πολλές 

φορές το φαινόμενο διαφορετικών ερμηνειών για 

την έννοια της έμπνευσης, έως και την 

αμφισβήτηση της πραγματικής ύπαρξής της. Η 

αρχική ιδέα που θα συλλάβει το άτομο με την 

έμπνευση δεν μπορεί να είναι κάτι ολοκληρωμένο· 

θα μπορούσε π.χ. να είναι μια μουσική φράση, 

μικρή ή εκτενέστερη, ίσως σε συνδυασμό με κάποιο 

ρυθμό. Με τη σταδιακή επεξεργασία, στην οποία θα 

μπορούσαμε να προσδώσουμε αρχιτεκτονικό 

χαρακτήρα, καθώς η διαδικασία που ακολουθείται 

μοιάζει με «χτίσιμο», η αρχική αόριστη ιδέα θα 

μετατραπεί σε κάτι συγκεκριμένο. 
Η προσπάθεια από μέρους του ατόμου να 

υλοποιήσει μια μουσική ιδέα που συνέλαβε σε μια 

στιγμή έμπνευσης, συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή 

όσων μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων το άτομο 

αυτό κατέχει, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 

επίπεδο. «Η συνθετική επιδεξιότητα απαιτεί την 

ύπαρξη ενός ρεπερτορίου τρόπων επέκτασης και 

δόμησης του δεδομένου, μέσω της ανακάλυψης και 

της χρήσης των εγγενών ιδιοτήτων του βάσει 

κάποιων αρχών» (Kivy, 2002, 116). Σε αυτό το 

στάδιο, το στάδιο της «εκτέλεσης», παίζουν ρόλο τα 

βασικά στοιχεία της μουσικής (Sadie & Latham, 
1996):  

                  
 Ρυθμός (η κίνηση της μουσικής στο χρόνο) 

 Μελωδία (η επιλογή και σειροθέτηση των 

μουσικών φθόγγων) 

 Αρμονία (η συνήχηση των διαφόρων μουσικών 

φθόγγων) 

αλλά και η επιλογή των μέσων μουσικής 

έκφρασης, δηλαδή των μουσικών οργάνων που θα 

χρησιμοποιηθούν, καθώς και η συμβολή ή όχι της 

ανθρώπινης φωνής ή/και της τεχνολογίας.  Η 

ικανότητα, με την οποία θα χειριστεί ο μουσικός 
όλα τα παραπάνω στοιχεία, ίσως μετά από πολλές 

δοκιμές και πειραματισμούς αλλά ενδεχομένως και 

με την ενσωμάτωση στην αρχική ιδέα επιπλέον 

νέων ιδεών, θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα της 

μουσικής δημιουργίας.  
 
Ας διευκρινίσουμε ότι η εκτέλεση μιας 

μουσικής ιδέας μπορεί να είναι στιγμιαία στην 

περίπτωση του αυτοσχεδιασμού, κατά τον οποίο η 

διαδικασία γίνεται επί σκηνής και χωρίς προηγούμενη 

προετοιμασία, και με περισσότερη άνεση χρόνου στην 

περίπτωση της σύνθεσης. Το κατά πόσο ο 

αυτοσχεδιαστής είναι το ίδιο «είδος» μουσικού με τον 
συνθέτη, είναι ένα ερώτημα που τέθηκε και από τον 

Kivy. Αυτός κατέληξε ότι συνθέτης και 

αυτοσχεδιαστής δεν μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ 

στις ικανότητες, καθώς μεγάλοι συνθέτες, του 

αναστήματος των Bach, Händel, Mozart και 

Beethoven, υπήρξαν συνάμα και σπουδαίοι στον 

αυτοσχεδιασμό (Kivy, 2002· Λεωτσάκος, στο: 

Βυλερμόζ, 1980). Η διαφορά του αυτοσχεδιασμού από 

τη σύνθεση έγκειται στο ότι ο αυτοσχεδιαστής έχει εξ 
αρχής κάποιους «τυπικούς περιορισμούς» που 

συνθέτουν το «μοντέλο-σκελετό», με το οποίο ο 

μουσικός οφείλει να εξοικειωθεί καλά και πάνω στον 

οποίο μπορεί να δομήσει κατόπιν τις ιδέες του, 

υπάρχει, δηλαδή, ένα «σχέδιο δράσης» από πλευράς 

του αυτοσχεδιαστή (Kivy, 2002, 139). Αυτό το 

μοντέλο τροφοδοτείται, συνήθως, από τον εξωτερικό 

κόσμο και το πολιτισμικό υπόβαθρο του μουσικού, ο 

οποίος στη συνέχεια το εμπλουτίζει, πιθανώς με 

χαρακτηριστικά στοιχεία του προσωπικού του στυλ 

και όπως εκείνος νομίζει, χωρίς να είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθεί πιστά κάθε φορά τις 

λεπτομέρειες ενός μουσικού μοτίβου που είχε 

εμφανιστεί σε προηγούμενο μέρος του έργου, σε 

αντίθεση με το συνθέτη (Kivy, 2002). Ο Kivy 
αναφέρει μια θεμελιώδη διαφορά του συνθέτη από τον 

αυτοσχεδιαστή (Kivy, 2002, 149): 
«Ο συνθέτης απορρίπτει πιθανές λύσεις, μέχρι 

να βρει μία που φαίνεται να είναι η καλύτερη για το 

σκοπό του. Ο αυτοσχεδιαστής πρέπει να δεχτεί την 

πρώτη λύση που θα συλλάβει. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο δημιουργός πρέπει να έχει ένα 

ρεπερτόριο μοτίβων και πράξεων που μπορεί να κάνει 

με αυτά, έτσι ώστε να μπορεί να τα ανακαλέσει κατά 

βούληση· αλλά στην περίπτωση του αυτοσχεδιασμού 

ο κρίσιμος παράγοντας είναι η ταχύτητα, με την οποία 

ένα ρεύμα ευρηματικότητας μπορεί να διατηρηθεί, και 

η διαθεσιμότητα των πράξεων που μπορεί να κάνει 

ώστε να μην υπερβάλει με τις διαθέσιμες επιλογές. 

Στη σύνθεση, η ρευστότητα γίνεται λιγότερο 

σημαντική· αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να 

διατηρούνται μακροπρόθεσμοι δομικοί στόχοι εν όψει, 

και να ενοποιείται το εκάστοτε υλικό με αυτό που έχει 

προηγηθεί». Για τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό (ή «μη-
ιδιωματικό αυτοσχεδιασμό» κατά τον Bailey, 1993) 
έχει μιλήσει ο Sansom, χαρακτηρίζοντάς τον ως 

«συγκεκριμένη και προσδιοριστή δραστηριότητα, η 

οποία» (Sansom, 2001, 30): 
 

 φανερώνει μια επίγνωση της μουσικής ως μοναδικό 

ηχητικό γεγονός, 
 αναγνωρίζει και εξερευνά το ρόλο και τη σημασία 

του εκτελεστή ως δημιουργού/συνθέτη χωρίς τις 

υπαγορεύσεις της σημειολογίας, των γραφημάτων ή 

οτιδήποτε άλλου, 

 ενσωματώνει τη χρήση της τύχης, ενθαρρύνοντας τη 

χρήση στοιχείων εκτός του συνειδητού και σκόπιμου 

ελέγχου, 
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 εκθέτει μια ελευθερία στην ολότητα των ήχων – 
και σαν μια εξερευνητική προσέγγιση σε συνδυασμό με 

πειραματικές οργανικές τεχνικές και σε σχέση με το 

περιβαλλοντικό πλαίσιο (όχι μόνο ακουστικά, αλλά και σε 

άλλα πεδία της αντίληψης) 

Μπορούμε συνοψίζοντας να πούμε ότι η 

σύνθεση είναι μια διαδικασία κυρίως «θεωρητική», 

ενώ ο αυτοσχεδιασμός κάτι πιο «πρακτικό». 
Πρόκειται για διαδικασίες που θα μπορούσαμε να 

παρομοιάσουμε με τον γραπτό και τον προφορικό 

λόγο αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με τους Sadie & Latham η 

οργάνωση και η μορφή, δηλαδή η «τακτοποίηση 

ποικίλων στοιχείων» (Sadie & Latham, 1996, 59), 
πρέπει απαραιτήτως να διακατέχουν ένα μουσικό 

κομμάτι. Στη λεγόμενη Δυτική μουσική τα 

βασικότερα από αυτά τα στοιχεία είναι η μελωδία 

και η τονικότητα. Κατά τους παραπάνω συγγραφείς, 

όταν κάποιος δημιουργεί ένα μουσικό κομμάτι το 

κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει εύληπτο από 

τον ακροατή, προσδίδοντας στον τελευταίο 

κεντρική θέση στη διαδικασία της σύνθεσης. 

Δεδομένου ότι ο συνθέτης δεν μπορεί παρά να είναι 

και ο ίδιος ακροατής, θα λάβει υπόψη του 

σημαντικά γι’ αυτόν ακούσματα είτε από άλλους 

καλλιτέχνες είτε από τη φύση, και θα προσπαθήσει 

να τα μιμηθεί, ώστε να φτιάξει κάτι παρόμοιο. Το 

έργο θα πρέπει να δίνει την αίσθηση της ενότητας, 

θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

μερών του, το κάθε στοιχείο (π.χ. μια φράση) να 

έχει νόημα, να σχετίζεται κάπως με κάποιο άλλο 

στοιχείο μέσα στο έργο με μια αιτιώδη σχέση. Η 

«στερεότητα», που θα αποδώσει ο ακροατής σε ένα 

μουσικό έργο, έχει να κάνει ως επί το πλείστον με 

την αναγνώριση, με το να ακούει δηλαδή κάτι που 

έχει ξανακούσει, και να το αναγνωρίζει με τη 

βοήθεια της μνήμης (βλ. και Sloboda & Juslin in: 
Juslin & Sloboda, 2001). Για το λόγο αυτό οι 

συνθέτες ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν τη «μελωδική 

επανάληψη ως μέσο για να δώσουν μορφή και 

καλλιτεχνική ενότητα σε μια σύνθεση» (Sadie & 

Latham, 1996, 59). Συνεπώς, η ξεκάθαρη δομή 

φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική στο μουσικό 

έργο, όσον αφορά την πρόσληψή του από τρίτους. 
Μια θεωρία αναφορικά με τη μουσική 

πρόσληψη και εκτίμηση είναι η μαθηματική, 

«πληροφοριακή θεωρία» (information theory) του 

Meyer (1956 in: Sloboda, 1997, 71). Κατ’ αρχάς 

διευκρινίζεται ότι ως πληροφορία εννοείται κάτι 

που το άτομο δεν γνώριζε ή δεν περίμενε να συμβεί, 

το αντίθετο δε συνιστά πληροφορία γι’ αυτό. Η 

πληροφοριακή θεωρία αναφέρει ότι «τα γεγονότα 

βρίσκονται σε ένα φάσμα από το απόλυτα 

αναμενόμενο στο απόλυτα απρόσμενο. Όσο πιο 

αναμενόμενο είναι ένα γεγονός, τόσο λιγότερο 
πληροφοριακό είναι, και αντίστροφα: ένα 

απρόσμενο γεγονός είναι ‘υψηλά πληροφοριακό’, 

ένα αναμενόμενο γεγονός όχι» (Sloboda, 1997, 72). 
Οι προσδοκίες για τα μικρής («συντακτικά 

γεγονότα» / “syntactical events”) ή μεγαλύτερης 

έκτασης («μορφικά γεγονότα» / “formal events”) 

(Sloboda, 1997, 72), μουσικά γεγονότα χωρίζονται 

σε «εξωτερικές» και «εσωτερικές». Ως εξωτερικές 

προσδοκίες περιγράφονται αυτές, τις οποίες το 

άτομο «αποκτά φυσικά, χωρίς να το συνειδητοποιεί, 

μεγαλώνοντας μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο μουσικό 

περιβάλλον», ενώ αντίστοιχα οι εσωτερικές είναι 

«προσδοκίες που κάποιος τις προσαρμόζει ήδη 

διαμορφωμένες σ’ ένα έργο που βιώνει, και 

προσδοκίες που το ίδιο το έργο δημιουργεί στο 

άκουσμά του από κάποιον» (Sloboda, 1997, 73). 
Είναι όμως κύριος σκοπός της μουσικής να 

ευχαριστήσει αυτόν που την ακούει; Όλα 

περιστρέφονται γύρω από τον ακροατή; Ποιος είναι ο 

ρόλος του δημιουργού; Υπάρχουν άλλα κίνητρα γι’ 

αυτόν, ή δημιουργεί απλά και μόνο για να 

ευχαριστήσει το κοινό του; Σύμφωνα με τον Apter 
(1984 στο: Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 82), «η 

Τέχνη είναι ένα κατ’ εξοχήν ‘παρατελικό’ φαινόμενο». 

Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης κατά την ώρα της 

δημιουργίας έχει ως επίκεντρο την ίδια τη διαδικασία 

και όχι το αποτέλεσμα, την επίτευξη, δηλαδή, κάποιου 

απώτερου σκοπού. Αυτό που τον παρακινεί να 

ασχοληθεί με την καλλιτεχνική δημιουργία είναι η 

«αναζήτηση υψηλών βαθμών διέγερσης» (Berlyne, 
1974 στο: Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007), ή όπως 

το διατύπωσε ο Csikszentmihalyi (1990, στο: 

Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 82), η αναζήτηση 

της «βέλτιστης εμπειρίας» (optimal experience) (βλ. 

και peak experience κατά Maslow, 1954 και SEM 
project στο Gabrielsson in: Juslin & Sloboda, 2001, 
431-448). Ο Ούγγρος ψυχολόγος Mihaly 
Csikszentmihalyi έχει εστιάσει τις  έρευνές του στη 

θετική ψυχολογία, την ευτυχία και τη 

δημιουργικότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται 

με την εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε σχολεία των Η.Π.Α. 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007). Η περίφημη 

σύγχρονη θεωρία του περί εμπειριών «ροής» (flow) 
περιγράφει μια κατάσταση, κατά την οποία το άτομο 

είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένο και απορροφημένο 

σε μια δραστηριότητα, χωρίς να το απασχολεί τίποτε 

άλλο εκτός από την ίδια τη δραστηριότητα. Μπορούμε 

να πούμε ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση ροής, 
όταν χειρίζεται τις καταστάσεις έχοντας υψηλά 

επίπεδα (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 82-83): α) 

Συνειδητότητας, β) Εγρήγορσης, γ) Αυτοελέγχου, δ) 

Δύναμης, ε) Απουσίας της αίσθησης του χρόνου, στ) 

Μείωσης της έντασης των ψυχολογικών αναστολών. 
Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε 

αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα ατόμου σε 

εμπειρία ροής, από τον πιανίστα κλασικής και τζαζ 

μουσικής και λάτρη του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, 

Keith Jarrett, τον οποίο αν παρατηρήσουμε «επί τω 

έργω» θα δούμε ότι είναι σε πλήρη εγρήγορση 

πνεύματος και σώματος, γίνεται ο ίδιος η μουσική, και 

για τη διοχέτευση του μεγέθους της ενέργειας που 

ανακτά εκείνη τη στιγμή φαίνεται να μη φτάνουν μόνο 

τα δάχτυλά του, αλλά χρειάζεται κυριολεκτικά όλο του 

το είναι (ενδεικτικά, βλ. “Keith Jarrett - The Art of 
Improvisation”, 2005, URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=_fB5YXgNX-w).  
Το αντίθετο της «ροής», κατά τον 

Csikszentmihalyi, είναι η «απάθεια», την οποία για 

παράδειγμα βιώνουμε κατά την παρακολούθηση 

τηλεόρασης. Η ενεργητικότητα όμως είναι αυτή που 

κάνει το άτομο ευτυχισμένο, γιατί του δίνει την 

αίσθηση της πληρότητας και του νοήματος στην 

ύπαρξή του, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι «συμβαδίζει με 

την ηθική» (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 83). Ο 

Csikszentmihalyi έχει επίσης κατατάξει συναισθήματα 

και δραστηριότητες σε σχέση με τις έννοιες της 

http://www.youtube.com/watch?v=_fB5YXgNX-w
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«ροής» και της «απάθειας» (Σχ. 2 και 3 από το: 

Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 84).  
Οι τέχνες σχετίζονται άμεσα με τις εμπειρίες 

«ροής», όπως επίσης ο αθλητισμός και η θρησκεία 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007). Η εμπειρία 

«ροής» στην τέχνη είναι κατ’ αντιστοιχία η 

«αισθητική εμπειρία». Ο John Dewey υποστηρίζει 

ότι η εμπειρία προέρχεται από «έναν ενισχυμένο 

συσχετισμό ανάμεσα στον εαυτό και στον κόσμο, 

μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ‘ποιώ’ και στο 

‘μεταλλάσσομαι’ και ένα δυναμικό συνδυασμό του 

‘σκέπτομαι’ και του ‘αισθάνομαι’» (Wang, 2001 
στο: Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 64). 

Αυτές οι διεργασίες δε λαμβάνουν χώρα 

μόνο στο νου αυτού που προσλαμβάνει την τέχνη, 

εδώ το μουσικό ερέθισμα, αλλά και στο νου αυτού 

που την παράγει, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε 

μεταξύ άλλων και αν προσέξουμε την τοποθέτηση 

του Dewey για την προέλευση της εμπειρίας. Ο 

μουσικός δημιουργός εμπλέκεται αναμφισβήτητα 

σε διαδικασίες κατά τις οποίες χρειάζεται να 

«ποιήσει», να «μεταλλαχθεί», να «σκεφτεί» και να 

«αισθανθεί». Συνεπώς, η αισθητική εμπειρία της 

μουσικής δεν είναι ένα βίωμα που απολαμβάνει 

μόνο ο ακροατής, αλλά και ο δημιουργός της 

εξίσου. 
Ιδωμένος ο δημιουργός και ως εκτελεστής 

(περισσότερα για τη μουσική ερμηνεία και τα είδη 

της στο Krausz, 1993) έχει επιπλέον υποκειμενικά 

κίνητρα εκτός από την αναζήτηση της βέλτιστης 

εμπειρίας, σύμφωνα με έρευνα των Persson (1993) 
και Persson et al. (1996) (Persson in: Juslin & 
Sloboda, 2001). Μέσα από αυτή την έρευνα 

σχηματίστηκε κατά προσέγγιση ένα «τυπολόγιο» 

κινήτρων του μουσικού εκτελεστή (βλ. Πιν. 1 από 

το: Persson in: Juslin & Sloboda, 2001, 277): 
 

Πιν. 1: Κατηγοριοποίηση των κινήτρων του μουσικού 

εκτελεστή 
Τύπος 

κινήτρου 
Περιγραφή (και λειτουργία) 

1. Ηδονικό 
κίνητρο 

Η αναζήτηση για θετική 
συναισθηματική εμπειρία 

2. Κοινωνικό 
κίνητρο 

Η σημασία της ομαδικής 
ταυτότητας και του ανήκειν 

3. Κίνητρα 

επιτυχίας 
 

3a Επίδειξη Μια επιθυμία να δείχνει 

αποτελέσματα μιας προσπάθειας 

3b Ανεξαρτησία Τα μέσα επιτυχίας είναι 
δευτερεύοντα σε σχέση με την ίδια 

την επιτυχία 
3c Εξάρτηση Τα μέσα επιτυχίας είναι 

σημαντικά, αλλά δε συνιστούν τον 
απόλυτο στόχο 

3d Αισθητική Τα μέσα εξασφαλίζουν και το 

σκοπό 
3e Υποστήριξη Τα κίνητρα παρέχονται εξωτερικά, 

κυρίως από δασκάλους και γονείς 

 
ΑΑ33..    ΤΤιι  σσηημμααίίννεειι  ««ΔΔηημμιιοουυρργγώώ  μμιιμμοούύμμεεννοοςς  ττοονν  
εεξξωωττεερριικκόό  κκόόσσμμοο»»  

Στην αρχαία Ελλάδα η μίμηση ήταν η μία 

από τις δύο θεμελιώδεις λειτουργίες της τέχνης, 

όπως αναφέρει και ο ορισμός της τραγωδίας από 

τον Αριστοτέλη, που τη χαρακτηρίζει ως «μίμηση 

πράξεως σπουδαίας και τελείας». Τότε, ως μίμηση 

χαρακτηριζόταν η πράξη του να μιμείται ή να 

μετασχηματίζει κάποιος μια εξωτερική 

πραγματικότητα, η τέχνη, λοιπόν, θεωρούταν ως 

αναπαράσταση της πραγματικότητας (βλ. και Cook & 
Dibben, in: Juslin & Sloboda, 2001). 

Οι απαρχές της μουσικής θεωρίας είναι 

βασισμένες στη μίμηση, καθώς ο πρώτος άνθρωπος 

που ανακάλυψε τους μουσικούς λόγους, ο Πυθαγόρας, 

μελέτησε τις αποστάσεις των πλανητών και τις 

απεικόνισε με υποδιαιρέσεις στις τεντωμένες χορδές 

μιας λύρας – γι’ αυτό ακούμε πολλές φορές για 

«πλανητική αρμονία» ή «μουσική των σφαιρών» –, με 

αποτέλεσμα να παραχθούν οι γνωστοί μουσικοί 

φθόγγοι τους οποίους μεταχειριζόταν ανέκαθεν η 

απανταχού μουσική δημιουργία (Ferguson, 2009). O 
Πυθαγόρας θεωρείται ότι συνέδεσε την αρμονία και 

την τάξη στη μουσική με την αρμονία και την τάξη 

του σύμπαντος. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Φιλόλαο, 

συμφιλίωσε το άπειρο με το πεπερασμένο (Guthrie, 
2003 στο: Ferguson, 2009, 177-178). 

Αργότερα, πολλοί ακολούθησαν τα χνάρια του 

Πυθαγόρα με σημαντικότερη ίσως τη συμβολή του 

Γερμανού αστρονόμου Johannes Kepler (16ος-17ος 
αιώνας), ο οποίος μελέτησε διεξοδικά τη σχέση του 

καθενός από τα τότε γνωστά ουράνια σώματα με νότες 

και μουσικές κλίμακες (βλ. Ferguson, 2009, 377-412).  
Συμπληρώνοντας τον ορισμό του και με 

κάποια ιστορικά στοιχεία σχετικά με τη μίμηση στη 

μουσική, ο Λεωτσάκος σημειώνει (Λεωτσάκος στο: 

Βυλερμόζ, 1980, 365): «Η μίμηση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο σε αρκετές μουσικές μορφές – οι 

σημαντικότερες είναι ο κανόνας και η φούγκα. Η 

χρησιμότητά της έχει επισημανθεί ήδη από το 13ο 
αιώνα, ή σχεδόν μόλις οι συνθέτες άρχισαν να 

γράφουν μουσική για δύο ή περισσότερες φωνές ίσης 

σημασίας. Τον 16ο αιώνα αποτελούσε βασική 

συνθετική διαδικασία σε μορφές όπως το μοτέτο και το 

ριτσεκάρε, κύριους προδρόμους της φούγκας της 

εποχής του ‘Μπαρόκ’. Την Κλασική Εποχή (1750-
1820), η χρήση της περιορίζεται, παρόλο που 

εξακολουθεί να παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη ή 

επεξεργασία της σονάτας». 
Λαμβάνοντας υπόψη, τώρα, το γενικό ορισμό 

της λέξης «μίμηση», αντιλαμβανόμαστε ότι για να 

υπάρξει η μίμηση, το βασικότερο ρόλο διαδραματίζει 

το περιβάλλον του ατόμου που μιμείται και προσπαθεί 

να το αναπαραστήσει. Το περιβάλλον μπορεί να 

διαχωριστεί σε φυσικό (τα στοιχεία της φύσης, τα 

φυτά, τα ζώα, τα υλικά, η γη, ο ουρανός και τα 

ουράνια σώματα, οι σχέσεις μεταξύ αυτών) και 

ανθρωπογενές (οι μεμονωμένοι άνθρωποι, οι 

πολιτισμοί, οι κοινωνικές σχέσεις, τα ιστορικά 

γεγονότα, οι πολιτικές καταστάσεις κ.λπ.). 
Χρησιμοποιώντας όρους παιδαγωγικής 

ψυχολογίας, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τη 

μίμηση του εξωτερικού κόσμου με τη λεγόμενη 

φυσική γνώση του Piaget. Η φυσική γνώση βοηθά το 

άτομο να ανακαλύψει τις φυσικές ιδιότητες των 

στοιχείων του εξωτερικού κόσμου μέσω των 

αισθήσεων. Αυτός ο τύπος γνώσης θεωρείται έμφυτος, 

όμως είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση του ατόμου 

ώστε να φθάσει σε αυτήν, όπως άλλωστε συμβαίνει με 

κάθε τύπο κατάκτησης της γνώσης στον άνθρωπο. 

Αντιστοιχίζοντάς την, τώρα, με τη δημιουργία στη 

μουσική ως γνώση, θα μπορούσαμε να εκλάβουμε το 
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αποτέλεσμα που θα προκύψει από την επεξεργασία 

των εξωτερικών ερεθισμάτων, μουσικών ή μη, τα 

οποία στην περίπτωση αυτή βρίσκονται στο 

επίκεντρο της διαδικασίας της μουσικής 

δημιουργίας. Αυτή η επεξεργασία θα 

πραγματοποιηθεί σε στοιχεία που αποκτήθηκαν με 

τη συμβολή των αισθήσεων. Για παράδειγμα, το 

άτομο θα ακούσει για μια μεγάλη φυσική 

καταστροφή ή μια μεγάλη αδικία, θα θαυμάσει ένα 

όμορφο τοπίο ή μια ηρωική πράξη, θα βιώσει 

δηλαδή μια εμπειρία από τον εξωτερικό κόσμο, η 

οποία θα αποτελέσει την έμπνευση και θα τον 

εισαγάγει στο αντίστοιχο στάδιο της έμπνευσης. Στη 

συνέχεια, διανύοντας πλέον το στάδιο της 

εκτέλεσης, θα αρχίσει να επεξεργάζεται αυτό το 

βίωμα, μετατρέποντάς το σταδιακά σε κάτι άλλο, 

μετουσιώνοντάς το σε μουσική. Σε αυτή την 

περίπτωση η παρουσία του εξωτερικού κόσμου 

βρίσκεται στη σύλληψη της μουσικής ιδέας. 
Υπάρχει, όμως, και η περίπτωση η μίμηση 

του εξωτερικού κόσμου να γίνεται εμφανής κατά 

την εκτέλεση μιας μουσικής ιδέας. Αυτό το 

φαινόμενο συναντάται πολύ συχνά στους 

σύγχρονους μουσικούς και ιδιαίτερα σε όσους 

ασχολούνται με τον αυτοσχεδιασμό. Εδώ κυριαρχεί 

η μίμηση τεχνικών και τεχνοτροπιών άλλων 

μουσικών, τους οποίους ο συνθέτης εκτιμά. Αυτό 

που συνήθως συμβαίνει είναι ότι ο μουσικός που 

ακούει τη μουσική ενός άλλου μουσικού, αρχικά τη 

θαυμάζει κι έπειτα προσπαθεί να διακρίνει τι είναι 

αυτό που τον κάνει να τη θαυμάζει (η δομή της, η 

κλίμακα πάνω στην οποία στηρίζεται, μια 

μεμονωμένη φράση κ.λπ.). Αφού προσδιορίσει το 

αντικείμενο του θαυμασμού, το αντιγράφει και το 

προσαρμόζει στο δικό του παίξιμο, πιθανόν και με 

κάποιες τροποποιήσεις, κάνοντάς το σιγά-σιγά 

κομμάτι της δικής του τεχνοτροπίας. Οποιοσδήποτε 

έχει ασχοληθεί με την εκμάθηση ενός μουσικού 

οργάνου κι έχει προβληματιστεί πάνω στη 

διαμόρφωση του δικού του προσωπικού στυλ 

(μουσικής τεχνοτροπίας), πιθανότατα το έχει 

βιώσει. Ακούγοντας τη μουσική κάποιου μπορούμε 

να «μαντέψουμε» τις επιρροές του παρατηρώντας 

την προσεκτικά και ανακαλύπτοντας ομοιότητες με 

έργα άλλων, στους οποίους ο συγκεκριμένος 

μουσικός θα λέγαμε ότι «αποτίνει φόρο τιμής», 

καθώς από αυτούς έμαθε και πάνω στη μουσική 

τους «έχτισε» και διαμορφώθηκε κι εκείνος με τη 

σειρά του ως μουσικός (βλ. και Kivy, 1993, 95-
116). Επίσης, η μίμηση προτύπου έχει παρατηρηθεί 

ότι συμβάλλει στη βελτίωση της αυτο-
αποτελεσματικότητας (βλ. Elliott, Kratochwill, 

Littlefield Cook, & Travers, 2008). 
Η λειτουργία της μίμησης στη μουσική, 

αλλά και στην τέχνη γενικότερα, μοιάζει να συνάδει 

με την καταδήλωση (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

ε.ε. 2010-2011), το ένα από τα δύο επίπεδα 

σημασιοδότησης της τέχνης. Η τέχνη είναι ένα είδος 

αναπαράστασης, ένα ζεύγος σημαίνοντος-
σημαινομένου. Για παράδειγμα, όταν λέμε 

«τραπέζι», το σημαίνον είναι η ίδια η λέξη 

(«τραπέζι») και το σημαινόμενο είναι η έννοια που 

συμβολίζει η λέξη («τάβλα με τέσσερα πόδια»). Το 

επίπεδο της καταδήλωσης φτάνει την ανθρώπινη 

σκέψη μέχρι αυτό το σημείο. Ας μεταφέρουμε τώρα 

την έννοια της καταδήλωσης στην περιοχή της 

μουσικής. Όταν ακούμε μια μουσική φράση, ως 

σημαίνον εννοείται η ίδια η φράση («μελωδικά, 

ρυθμικά και άλλα μορφικά χαρακτηριστικά του 

μουσικού ακούσματος»), ενώ ως σημαινόμενο η 

ψυχική κατάσταση που ενδεχομένως μας προκαλεί 

(«συναίσθημα και νόημα που αποδίδεται στη μουσική 

φράση») (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007, 42). Τα 

βασικά χαρακτηριστικά της καταδήλωσης είναι 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, ε.ε. 2010-2011): 
 Μια αλήθεια με κοινωνική διάσταση, μια σύμβαση, 

 Αξιολογείται σε κλίμακα σωστού-λάθους (π.χ. αν 
αντί για «τραπέζι» πούμε «καρέκλα», οι άλλοι θα μας 

διορθώσουν), 
 Η σχέση σημαίνοντος-σημαινομένου είναι αυθαίρετη 

(δεν υπάρχει λόγος που το τραπέζι λέγεται «τραπέζι»). 

 
ΑΑ44..    ΤΤιι  σσηημμααίίννεειι  ««ΔΔηημμιιοουυρργγώώ  εεκκφφρράάζζοοννττααςς  ττοονν  
εεσσωωττεερριικκόό  κκόόσσμμοο»»  

Η έκφραση είναι μια λειτουργία στενά 

συνδεδεμένη με τις τέχνες, ενώ έχει απασχολήσει 

πολλές επιστήμες, όπως αυτές της Φιλοσοφίας, της 

Αισθητικής, της Ψυχολογίας κ.ά., και αφορά την 

εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, 

ο οποίος αποτελείται, ως επί το πλείστον, από σκέψεις 

και συναισθήματα. Μέσω αυτής της λειτουργίας η 

ανθρώπινη ψυχή εξαγνίζεται με τη βοήθεια της 

συναισθηματικής εμπειρίας. Οι αρχαίοι Έλληνες αυτό 

το ονόμαζαν κάθαρση και συνιστούσε τη δεύτερη από 

τις δύο θεμελιώδεις λειτουργίες της Τέχνης (βλ. και 

Cook & Dibben in: Juslin & Sloboda, 2001).  
Οι ψυχολόγοι διαφοροποιούν τα συναισθήματα 

(emotions) από τις διαθέσεις (moods), οι οποίες 

συνιστούν τις «γενικές ποιότητες» (ευχαρίστηση-
δυσαρέσκεια, κατά τον Αριστοτέλη), βάσει των 

οποίων ταξινομούνται τα συναισθήματα σε ευχάριστα 

ή δυσάρεστα (Davies and Sloboda & Juslin in: Juslin 
& Sloboda, 2001). Οι βασικές διαφορές 

συναισθημάτων και διαθέσεων είναι (Sloboda & Juslin 
in: Juslin & Sloboda, 2001, 75): 
 Τα συναισθήματα φαίνονται να είναι σύντομα, 

ενώ οι διαθέσεις διαρκούν πολύ περισσότερο. 

 Τα συναισθήματα συνήθως έχουν ένα 

αναγνωρίσιμο κινητήριο γεγονός, ενώ οι διαθέσεις όχι. 

 Τα συναισθήματα συνοδεύονται από ευδιάκριτες 

εκφράσεις του προσώπου, ενώ οι διαθέσεις όχι. 

Επίσης, οι Sloboda & Juslin διακρίνουν δύο 

είδη μουσικών συναισθημάτων από επιστημολογικής 

πλευράς (Sloboda & Juslin in: Juslin & Sloboda, 
2001): τα συναισθήματα που αναφέρονται στην 

αισθητική αξία της μουσικής και αφορούν σε πεδία 

της Φιλοσοφίας, και τα συναισθήματα που 

υποκινούνται ή εκφράζονται από τη μουσική ξέχωρα 

από την αισθητική αξία της μουσικής και αφορούν 

κυρίως την Ψυχολογία. 
Δύο θεωρίες συναισθημάτων που εντοπίσαμε 

είναι η «υδραυλική θεωρία» και η «γνωστική θεωρία» 
(βλ. Davies in: Juslin & Sloboda, 2001, 26). Κατά την 

υδραυλική θεωρία, βασισμένη σε σκέψεις του 

Descartes, το υποκείμενο υπομένει παθητικά τα 

συναισθήματα, τα οποία συνδέονται αυτόματα με τις 

αιτίες τους και με τις συμπεριφορικές τους 

εκδηλώσεις, είναι μη-συνειδητά. Στα τέλη του 

εικοστού αιώνα, όμως, αναπτύχθηκε η γνωστική 
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θεωρία, που υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα 

(Davies in: Juslin & Sloboda, 2001, 26): 
 έχουν ένα «φαινομενολογικό προφίλ», 

 μπορεί να χαρακτηρίζονται από φυσιολογικές 

αλλαγές, 

 προσανατολίζονται προς τα αντικείμενά τους, 
 κατηγοριοποιούν τα αντικείμενά τους (π.χ. αν 

φοβάμαι κάτι το κατατάσσω στα απειλητικά αντικείμενα), 

 περιλαμβάνουν στάσεις απέναντι στα αντικείμενά 

τους (αντιδράσεις στις οποίες θα προβεί το άτομο αφού 

επεξεργαστεί συναισθηματικά το αντικείμενο-ερέθισμα). 

Από την πλευρά της Φιλοσοφίας έχει 

διατυπωθεί, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η άποψη 

ότι «η καθαρά οργανική μουσική δεν είναι το είδος 

πράγματος που μπορεί να εκφράσει συναισθήματα» 

(Davies in: Juslin & Sloboda, 2001, 25). Αυτό 

βασίζεται στο γεγονός ότι η ίδια η μουσική δε 

μπορεί να αισθανθεί, αφού δεν είναι έμβιο ον, 

συνεπώς δεν μπορεί να φανερώνει στοιχεία κάποιου 

εσωτερικού κόσμου, και το ίδιο συμβαίνει και με τις 

σχέσεις της με προκαλούμενα συναισθήματα, με 

την έννοια ότι δεν θα μπορούσε η ίδια να τα 

εκφράζει (Davies in: Juslin & Sloboda, 2001). Παρ’ 

όλα αυτά, όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει, πολλές 

φορές η μουσική μπορεί να ακούγεται 

αναμφισβήτητα «χαρούμενη» ή «θλιμμένη». Πώς 

είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; 
Η εκφραστικότητα της μουσικής βιώνεται 

«όχι ως ένα κατάλοιπο  συναισθημάτων που 

εκβάλλεται μέσα στη συνθετική διαδικασία, αλλά 

ως κάτι που κατοικεί στη φύση της» (Davies in: 
Juslin & Sloboda, 2001, 32). Υπάρχουν διάφορες 

θεωρίες σχετικά με την εκφραστικότητα της 

μουσικής, εμείς όμως θα επικεντρωθούμε σε μία, η 

οποία αφορά τον μουσικό δημιουργό, εφόσον μας 

ενδιαφέρει η έκφραση κατά τη δημιουργία 

μουσικής. Αυτή ονομάζεται θεωρία της έκφρασης 
(expression theory) και «αναλύει την 

εκφραστικότητα της μουσικής όπως αυτή εξαρτάται 

από το/τη συνθέτη που εκφράζει το τρέχον 

συναίσθημά του/της μέσω της πράξης της 

σύνθεσης» (Davies in: Juslin & Sloboda, 2001, 32). 
Όπως διατείνεται ο Davies (in: Juslin & Sloboda, 
2001), αρχικά η εν λόγω θεωρία μοιάζει 

λανθασμένη, καθώς δε γράφτηκε το σύνολο της 

εκφραστικής μουσικής από ανθρώπους που 

προσπαθούν να εκφράσουν τα συναισθήματα που 

νιώθουν. Επιπρόσθετα, η φυσιολογική 

εξωτερίκευση των ανθρώπινων συναισθημάτων δε 

γίνεται με τη βοήθεια της μουσικής, αλλά μάλλον 

με ορισμένες προφανείς συμπεριφορές, μέσα από 

τις οποίες θα εκτονωθούν (π.χ. η θλίψη προκαλεί 

κλάμα). Η σύνδεση, δηλαδή, συναισθημάτων-
συμπεριφορών ακούγεται περισσότερο λογική από 

τη σύνδεση συναισθημάτων-μουσικής. Αυτό, 

λοιπόν, που κάνει ο μουσικός δημιουργός είναι να 

«προσαρμόζει την εκφραστικότητα της μουσικής, 
έτσι ώστε να κάνει τη σύνδεση με τα δικά του/της 

συναισθήματα» (Davies in: Juslin & Sloboda, 2001, 
32), εναρμονίζει, εν ολίγοις, την εκφραστικότητα 

της μουσικής με τη δική του εκφραστικότητα (βλ. 

και Davies, 2009, 147-151). Τελικά αυτό που 

πρεσβεύει η θεωρία της έκφρασης είναι ότι: 
«Ο συνθέτης είναι σαν ένα άτομο που 

εκφράζει τα συναισθήματά του/της, όχι δείχνοντάς 

τα άμεσα, αλλά φτιάχνοντας μία μάσκα που φορά μια 

κατάλληλη έκφραση. Όπως ακριβώς η μάσκα είναι 

εκφραστική ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιείται σ’ αυτή 

την πολύπλοκη πράξη της αυτο-έκφρασης, έτσι είναι 

και η μουσική». 
Οι Thompson & Robitaille (1992) στα πλαίσια 

έρευνας που διεξήγαγαν, ζήτησαν από συνθέτες να 

δημιουργήσουν μουσική για να εκφράσουν τα 

συναισθήματα της χαράς, της θλίψης, του 

ενθουσιασμού, της ανίας, του θυμού και της ηρεμίας 

(Gabrielsson & Lindström in: Juslin & Sloboda, 2001, 
227). Τα μουσικά αποτελέσματα που εξήγαγαν για το 

κάθε συναίσθημα ήταν: 
Χαρά: μελωδίες ισχυρά τονικές και ρυθμικά 

πολυποίκιλες. 
Θλίψη: μελωδίες αργές με υποδηλούμενες 

ελάσσονες ή χρωματικές αρμονίες. 
Ενθουσιασμός: μελωδίες γρήγορες που 

περιέχουν διαστηματικές μεταπηδήσεις και υψηλές 

συχνότητες. 
Ανία: μελωδίες τονικές σε κίνηση βηματισμού. 
Θυμός: μελωδίες ρυθμικά σύνθετες και με 

υποδηλούμενη χρωματική αρμονία ή ατονικότητα. 
Ηρεμία: μελωδίες τονικές, αργές, που συχνά 

εμπλέκουν κίνηση βηματισμού που οδηγεί σε 

μελωδικές μεταπηδήσεις. 
Η ελευθερία έκφρασης στη μουσική έχει 

χαρακτηριστεί υψηλής σημασίας, καθώς, όπως 

υποστηρίζει ο Jost (1994 in: Sansom, 2001, 29), εδώ 

για την ελεύθερη τζαζ, οδηγεί «σε μια ετερογένεια 

προσωπικών και ομαδικών στυλ με νέους τρόπους 

προσέγγισης θεμάτων οργανικής τεχνικής, παιξίματος 

σε σύνολα και οργάνωσης της μορφής».  
Αντίστοιχα με τη σύνδεση καταδήλωσης και 

μίμησης στη μουσική, η έκφραση μπορεί να συνδεθεί  

με το δεύτερο επίπεδο σημασιοδότησης της Τέχνης, τη 

συμπαραδήλωση (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, ε.ε. 

2010-2011). Αυτό το επίπεδο θεωρείται ανώτερο από 

το πρώτο, καθώς αποτελεί την εξέλιξή του, το 

περικλείει μέσα στον ορισμό του. Η καταδήλωση 

αναφέρεται στα συναισθήματα που είναι συνυφασμένα 

με το σύνολο σημαίνοντος-σημαινομένου της 

καταδήλωσης. Έτσι, το σύνολο της καταδήλωσης  

λειτουργεί ως σημαίνον, από το οποίο προκύπτει νέο 

σημαινόμενο. Αυτό, δηλαδή, για το οποίο μιλάμε, το 

μετατρέπουμε σε σύμβολο, όχι όμως συμβατικό αλλά 

αποκλειστικά προσωπικό. Για παράδειγμα, έστω ότι 

περιγράφουμε την ελληνική σημαία. Η φράση «Η 

σημαία μας είναι γαλανόλευκη» εμπίπτει στο επίπεδο 

της καταδήλωσης. Η φράση, όμως, «Όταν βλέπω τη 

σημαία μας γεμίζω περηφάνια, γιατί μου θυμίζει τη 

μέρα που ήμουν σημαιοφόρος» είναι καθαρά 

συμπαραδηλωτική, δεν μπορεί να ειπωθεί από άλλο 

άτομο, γιατί η εμπειρία εκείνης της συγκεκριμένης 

ημέρας δε βιώθηκε ούτε πρόκειται να βιωθεί στο εξής 

από κανένα άλλο άτομο με τον ίδιο τρόπο. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της συμπαραδήλωσης είναι 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, ε.ε. 2010-2011): 
 Μια αλήθεια με ατομική διάσταση, ένα 

προσωπικό σύμβολο 

 Δεν αξιολογείται σε κλίμακα σωστού-λάθους 

(π.χ. αν πούμε «Το τραπέζι μου θυμίζει Κυριακή 

μεσημέρι» οι άλλοι δεν μπορούν να μας πουν «Όχι, 

κάνεις λάθος!» ή «Ναι, έχεις δίκιο!») 

 Η σχέση σημαίνοντος-σημαινομένου είναι 

απόλυτα δικαιολογημένη (π.χ. «Το τραπέζι μου 
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θυμίζει Κυριακή», όχι Δευτέρα, και μάλιστα 

«μεσημέρι», όχι απόγευμα) 

 
 

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ 
 
ΒΒ11..    ΡΡοομμααννττιισσμμόόςς::  ΛΛιισσττ  ––  ΒΒάάγγκκννεερρ  --  ΜΜππρρααμμςς  

Πριν ασχοληθούμε με τις μουσικές τάσεις 

που κυρίως μας απασχολούν σε αυτή την εργασία, 

θα γνωρίσουμε το πλαίσιο μέσα από το οποίο αυτές 

αναδείχθηκαν, ποια, δηλαδή, «μουσική εποχή» 

προηγήθηκε της εμφάνισης του μουσικού 

Ιμπρεσιονισμού και Εξπρεσιονισμού. Η εποχή αυτή 

είναι ο Ρομαντισμός του 19ου αιώνα, από τον οποίο 

επιλέξαμε τους συνθέτες που θεωρήσαμε ότι 

σχετίζονται στενότερα με το θέμα μας. 
Όπως θα δούμε παρακάτω, και οι δύο τάσεις 

του μουσικού Ιμπρεσιονισμού και Εξπρεσιονισμού 

είχαν χαρακτήρα επαναστατικό σε σχέση με τα 

δεδομένα της μουσικής μέχρι τότε, ο 

Ιμπρεσιονισμός σε μικρότερο και ο Εξπρεσιονισμός 

σε μεγαλύτερο βαθμό. Η «επανάσταση» αυτή, απ’ 

όσα εντοπίσαμε, ξεκίνησε από το Franz Liszt (1811-
1886) και τον προστατευόμενό του, Richard 
Wagner (1813-1883) (Βυλερμόζ, 1979). Μαζί 

ίδρυσαν την – αιρετική όπως χαρακτηρίστηκε – 
«Σχολή της Βαϊμάρης», η οποία «συμβόλιζε την 

έντονη απειθαρχία και την επανάσταση ενάντια 

στην ορθοδοξία της ‘Σχολής της Δρέσδης’. […] 

Έτσι, χάρη στη μεγαλοφυΐα ενός Φραντς Λιστ η 

μουσική μπόρεσε να περάσει από τα 

τετραγωνισμένα και συμβατικά τοπία μιας 

Ποιμενικής σ’ εκείνη την εκπληκτική ελευθερία του 

πινέλου, που επέτρεψε σ’ ένα Ντεμπυσσύ να 

συλλάβει την πρόσφορη στις ονειροπολήσεις ενός 

Φαύνου γοητεία του μαλλαρμεϊκού δάσους, τις 

μαγικές εναλλαγές των νεφών και τα παιχνίδια των 

κυμάτων» (Βυλερμόζ, 1979, 256, 259). Ο Liszt, 
εκτός από τον Wagner, στάθηκε προφητικός 

ευεργέτης και για τις μουσικές του Berlioz, του 

Schubert, του Brahms, του Smetana, του César 
Franck, του Saint-Saëns και του Mussorgsky 
(Βυλερμόζ, 1979). Εύκολα συμπεραίνουμε, λοιπόν, 
ότι η μουσική του Liszt συνέβαλε στην ανάπτυξη 

του μουσικού Ιμπρεσιονισμού, ο οποίος αν και δεν 

παρέκκλινε κατά πολύ από τα παραδοσιακά 

μουσικά πρότυπα μέχρι τότε, ωστόσο άρχισε να 

εισάγει την ελευθερία στη μουσική δημιουργία. 
Ο Richard Wagner, τώρα, ήταν από τη 

φύση του ένας φιλελεύθερος, αγωνιστικός και 

ριζοσπαστικός στις ιδέες του άνθρωπος. Το 1849, 

μάλιστα, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος αναρχικός 

λόγω της φιλίας του με το Ρώσο αναρχικό Bakunin 
και τον August Röckel (Βυλερμόζ, 1979) και της 

συμμετοχής του στην επαναστατική και αναρχική 

προπαγάνδα, την οποία ο ίδιος αρνούταν, κατά την 

Ευρωπαϊκή Επανάσταση του 1848 (Sadie & 
Latham, 1996). Εκείνη τη, δύσκολη γι’ αυτόν 

περίοδο, ο Liszt κατάφερε να τον φυγαδεύσει στη 

Γαλλία προμηθεύοντάς του ένα πλαστό διαβατήριο, 
για να μπορέσει να περάσει τα σύνορα. Εντούτοις, ο 

Wagner δεν έμεινε για πολύ στο Παρίσι, αλλά 

μετοίκησε στην Ελβετία, σ’ έναν τόπο όπου θα 

έβρισκε την έμπνευση και την υποστήριξη, ώστε να 

συνθέσει τις μεγαλύτερες μουσικές δημιουργίες του.  
Ο ρόλος του Wagner υπήρξε καθοριστικός όχι 

μόνο για τη μουσική, αλλά και για την τέχνη 

γενικότερα. Οι Sadie & Latham (1996, 345) γράφουν: 

«Η επιρροή αυτού του άντρα, οι δημιουργίες του και η 

σκέψη του, άφησαν τον κόσμο σ’ ένα διαφορετικό 

μέρος. Αφυπνίζει τα πάθη του ανθρώπου, πνευματικά 

και συναισθηματικά, όπως κανένας προηγούμενος ή 

μεταγενέστερος καλλιτέχνης. Περισσότερα έχουν 

γραφτεί γι’ αυτόν παρά για οποιονδήποτε άλλο εκτός 

του Ιησού Χριστού. Έχει επονομασθεί αρχιερέας 

χιλιάδων φιλοσοφιών, πολλές από τις οποίες είναι 

αποκλειστικές, ακόμη και αλληλοσυγκρουόμενες. Η 

μουσική του μισήθηκε τόσο όσο και λατρεύτηκε. Το 

μόνο αδιαφιλονίκητο θέμα είναι το μεγαλείο του». 

Μια από τις σπουδαιότερες μουσικές καινοτομίες του 

Wagner υπήρξε το λεγόμενο leitmotiv (λάιτμοτιβ = 

οδηγητικό ή εξαγγελτικό μοτίβο), το οποίο, την εποχή 

που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του, 

αντιμετωπίστηκε από πλήθος παρεξηγήσεων. Ο 

Λεωτσάκος (στο: Βυλερμόζ, 1980, 359) το περιγράφει 

ως «σύντομο μουσικό θέμα (μοτίβο), που 

αντιπροσωπεύει ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ένα 

μέρος ή μια ιδέα και που εμφανίζεται κάθε τόσο μέσα 

σε μια μουσική σύνθεση. Παρ’ όλο που μουσικά 

θέματα είχαν χρησιμοποιηθεί μ’ αυτό τον τρόπο τόσο 

στην όπερα (Μότσαρτ, Γκρετρύ, Βέμπερ) όσο και 

στην οργανική μουσική (Μπερλιόζ, Σούμαν, Λιστ), ο 

όρος χρησιμοποιήθηκε αναφορικά με την εκτεταμένη 

χρήση τέτοιων εξαγγελτικών μοτίβων στην τετραλογία 

του Βάγκνερ Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν. 
Αργότερα, leitmotiv χρησιμοποίησαν πολλοί συνθέτες 

(Ρίχαρντ Στράους, ντ’ Εντύ, κ.ά.) στην όπερα και στην 
ενόργανη μουσική, ιδίως σε συμφωνικά ποιήματα» 

(βλ. και Sadie & Latham, 1996, 350-351). Η ιδέα του 

leitmotiv ήταν ουσιαστικά μια εκφραστική ιδέα που 

σκοπό είχε να βοηθήσει τον ακροατή να κατανοήσει 

τη «βαθύτερη σκέψη» του συνθέτη, χωρίς εκείνος να 

την εκφράζει με λόγια (Βυλερμόζ, 1979, 274). Επίσης, 

ο Wagner πέτυχε νέα εφέ και χρησιμοποίησε νέες 

συγχορδίες, αλλά και έβγαλε από την αφάνεια τα 

«χάλκινα» πνευστά μουσικά όργανα της ορχήστρας, 

απαγκιστρώνοντας την ευθύνη της μελωδίας από τους 

αποκλειστικούς μέχρι τότε κυρίαρχους, τα έγχορδα 

(Βυλερμόζ, 1979).  
Ο Arnold Schoenberg, ο κύριος εκπρόσωπος 

του μουσικού Εξπρεσιονισμού, υποστήριζε για τον 

εαυτό του ότι δεν είχε πρόθεση να ανατρέψει τη 
Βιενέζικη μουσική παράδοση, μέσα στην οποία 

μεγάλωσε, αλλά μάλλον να τη διαιωνίσει, 

«συνεχίζοντας μια φυσική διαδικασία εξέλιξης» (Sadie 
& Latham, 1996, 426). Με αυτό το σκεπτικό θεώρησε 

αναγκαίο να εκτείνει τα άκρα αυτής της παράδοσης, 

με κεντρικούς άξονες τη «γλώσσα του Βάγκνερ» και 

τη «λογική του Μπραμς» (Sadie & Latham, 1996, 
427). Ο Schoenberg επεδίωκε, εν ολίγοις, να 

δημιουργήσει μια μουσική τέτοια που να συνδέει την 

επανάσταση του Wagner με την ευρηματικότητα του 

Brahms, ο οποίος ήταν γνωστός για την «εξερεύνηση 

των πιθανοτήτων πολύ απλών ιδεών», τις οποίες 

μπορούσε να «γυρίσει ανάποδα, να τις περιπλέξει και 

να τους αλλάξει τέμπο» (Sadie & Latham, 1996, 360). 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ένα θαυμασμό του Schoenberg 
για τη νοοτροπία του «επαναστατικού» στη μουσική 

δημιουργία, κάτι που φανερώνεται κατάφωρα και 

μέσα από το συνθετικό του έργο. 
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Ο Claude Debussy, ο πρώτος 

ιμπρεσιονιστής συνθέτης, αντίθετα, δε συμφωνούσε 

απολύτως με το μουσικό σκεπτικό του Wagner και 

θέλησε να προσεγγίσει κάπως διαφορετικά τη 

μουσική. «Μόνο ελάχιστα από τα έργα του είναι εξ 
ολοκλήρου Βαγκνερικά» (Sadie & Latham, 1996, 
411). Η αντίθεσή του αυτή θα φανεί και στις 

συνθέσεις του, οι οποίες ναι μεν ενείχαν το στοιχείο 

του διαφορετικού, χρησιμοποιούσαν όμως κυρίως 

συμβατικές μεθόδους ελαφρώς τροποποιημένες και 

ήταν προσανατολισμένες σε θέματα δανεισμένα από 

τη φύση και τους εξωτικούς πολιτισμούς. 
Στα δύο επόμενα κεφάλαια θα μπορέσουμε 

να διακρίνουμε πιο διεξοδικά τις ομοιότητες και τις 

διαφορές της ιμπρεσιονιστικής και 

εξπρεσιονιστικής μουσικής με αυτής του αιώνα που 

προηγήθηκε. 
 

ΒΒ22..    ΜΜοουυσσιικκόόςς  ΙΙμμππρρεεσσιιοοννιισσμμόόςς  

Ο μουσικός Ιμπρεσιονισμός θεωρείται η 

πρώτη σημαντική τάση προς τον μουσικό 

Μοντερνισμό του 20ού αιώνα, ενώ οφείλει την 

ονομασία του στον παραλληλισμό με τον 

Ιμπρεσιονισμό και το Συμβολισμό στο χώρο της 

γαλλικής ζωγραφικής, γλυπτικής και ποιητικής 

τέχνης (Miller, 1973. Sadie & Latham, 1996). Ο 

όρος ιμπρεσιονισμός (αγγλ.: Impressionism, γαλλ.: 

Impressionisme) προέρχεται από τη λέξη 

‘impression’, δηλαδή «εντύπωση», καθώς τέτοιου 

είδους έργα δημιουργούν στον δέκτη, εν 

προκειμένω στον ακροατή, την εντύπωση της 

αναπαράστασης κάποιου υπαρκτού όντος. 

Δημιουργήθηκε ως αντίδραση ενάντια στον 
γερμανικό Ρομαντισμό αναπτύσσοντας νέες 

τεχνοτροπίες και τεχνικές (Miller, 1973).  
Ο μουσικός Ιμπρεσιονισμός ευθύνεται για 

τη συγκρότηση της λεγόμενης «σχολής του 

Παρισιού», η οποία μαζί με τη «σχολή της Βιέννης» 

θεωρούνται ότι αποτελούν τους προγόνους της 

σύγχρονης μουσικής σύνθεσης (Young, 2008). 
Άλλες σχολές που επηρεάστηκαν από τη σχολή του 

Παρισιού ήταν οι Ισπανικές και Αμερικανικές 

σχολές, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν στο Παρίσι, αλλά 

και οι Αγγλικές, Ιταλικές και Ρωσικές σχολές 

(Young, 2008). «Η Γαλλική σχολή ήταν ικανή για 

πολλές διαθέσεις και μορφές – αφελείς, φαιδρές και 

χιουμοριστικές – και δεν εγκατέλειψε ούτε τη 

μελωδία ούτε την τονικότητα» (Young, 2008, 25). 
Η επιρροή της σχολής του Παρισιού αποδείχθηκε 

«εκτεταμένη, δημιουργική και δημοφιλής» (Young, 
2008, 25).  

Σήμερα υπάρχει ένα κίνημα που θεωρείται 

ότι γεννήθηκε από τον Μινιμαλισμό – το μόνο 

καλλιτεχνικό στυλ του μεταπολεμικού αβάν-γκαρντ 

που χαρακτηρίζεται ιμπρεσιονιστικό – και 

ονομάζεται «Η Νέα Τονικότητα» (Young, 2008). 
Τη «Νέα Τονικότητα» ασπάστηκαν σύγχρονοι 

συνθέτες όπως ο John Taverner, ο Henryk Górecki 
και ο Arvo Pärt (Young, 2008). Τέτοιοι συνθέτες 

δίνουν μεγάλη έμφαση στις κοινές πρακτικές, 

μαθαίνουν και χρησιμοποιούν μουσικό υλικό 

άλλων, δε φαίνεται να έλκονται ιδιαίτερα από την 

καινοτομία και δεν ενδιαφέρονται να 

δημιουργήσουν αποκλειστικά δική τους, πρωτότυπη 

μουσική (Young, 2008). Ο Pierre Boulez (θα τον 

δούμε αργότερα στον μουσικό Εξπρεσιονισμό), 

«τρόφιμος» της σχολής της Βιέννης, χαρακτήρισε τη 

μουσική τους ως «αδιάφορη» (Young, 2008, 28), 
όμως, καθώς η μουσική αυτή τάση είναι πολύ νέα 

ακόμη, δε θα μπορούσαμε να εκφέρουμε μια τελική 

και ολοκληρωμένη κριτική όσον αφορά τη 

σπουδαιότητά της. 
Οι κυριότεροι συνθέτες, εκπρόσωποι του 

μουσικού Ιμπρεσιονισμού, είναι (Miller, 1973, 169): 
 Στη Γαλλία: Claude Debussy (1862-1918), 

Maurice Ravel (1875-1937), 

 Στην Αγγλία: Frederick Delius (1862-1934), 

 Στην Ισπανία: Manuel de Falla (1876-1946), 

 Στην Ιταλία: Ottorino Respighi (1879-1936), 

 Στη Ρωσία: Alexander Scriabin (1872-1915), 

 Στη Φινλανδία: Selim Palmgren (1878-1951), 

 Στην Αμερική: Charles Loeffler (1861-1935), 
Charles Griffes (1884-1920). 

Ο συνθέτης, από τον οποίο ξεκίνησε η τάση 

του Ιμπρεσιονισμού, ήταν ο Γάλλος Claude-Achilles 
Debussy, γιος ενός καταστηματάρχη και μιας 

μοδίστρας, γεννημένος στο St. Germain-en-Lay στα 

προάστια του Παρισιού. Η πρώτη του επαφή με τη 

μουσική έγινε στο σπίτι ενός θείου και μιας θείας του, 

ενώ πήρε για πρώτη φορά μαθήματα πιάνου μετά από 

παρότρυνση μιας αδελφής του πατέρα του (Βυλερμόζ, 

1980). Παρά τις αυστηρές επιπλήξεις της μητέρας του 

για τις ονειροπολήσεις του και τις φιλοδοξίες του 

πατέρα του να τον κάνει ναυτικό, ο Debussy κατάφερε 

να μπει στο Ωδείο, με τη βοήθεια της κυρίας Mauté de 
Fleurville, οικογενειακής φίλης και μαθήτριας του 

Chopin, σε ηλικία δέκα ετών (Βυλερμόζ, 1980, Sadie 
& Latham, 1996). Επηρεάστηκε μουσικά από τα έργα 

των Borodin, Balakiref, Rimsky-Korsakov και 

Tchaikovsky, από τους τσιγγάνικους αυτοσχεδιασμούς 

και αργότερα από τη μουσική του Mussorgsky 
(Βυλερμόζ, 1980), ενώ θαύμαζε το συνθετικό έργο 

των Bach, Liszt και Chopin, ιδιαίτερα του Chopin 
(Vergo, 2010). Πειραματίστηκε επίσης και με πιο 

εξωτικές μουσικές, όπως τη μουσική της Ινδονησίας – 
κυρίως με τα κρουστά της Ιάβας –, της Ισπανίας, της 

Ελλάδας και της Αιγύπτου (Sadie & Latham, 1996). 
Ένα από τα σημαντικότερα έργα του είναι το 

Πρελούδιο στο «Απόγευμα ενός Φαύνου» (Prélude à 
“L’ après-midi d’ un faune”), αλλά το ξεκίνημα της 

συνθετικής σταδιοδρομίας του έγινε ουσιαστικά με 

την όπερα Πελλέας και Μελισσάνθη (Pelléas et 
Mélisande), η οποία, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά, δέχτηκε άσχημες κριτικές και χλευασμούς 

ακόμα και από τους συνεργάτες του (βλ. και 

Βυλερμόζ, 1980, 62). Η σταδιακή, ωστόσο, επιτυχία 

του οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στην ανώνυμη 

αφοσίωση σ’ αυτόν μιας ομάδας πενήντα πιστών 

υποστηρικτών του, που απαρτιζόταν από τον 

αρχιμουσικό André Messagé, φοιτητές, ζωγράφους, 

ποιητές, υπαλλήλους και μαθητές του Ωδείου, τους 

οποίους όμως ο «υπερβολικά καχύποπτος» και 

«ελάχιστα κοινωνικός» Debussy δεν γνώρισε ποτέ 

(Βυλερμόζ, 1980,62). Ο Debussy, απ’ όσα έχουν 

γραφτεί γι’ αυτόν, ήταν επαναστατικό πνεύμα, 

«ερωτευμένος με την πατρίδα του» (το γαλλικό ύφος 

ήταν πάντα στο κέντρο των συνθέσεών του, ασχέτως 

αν πειραματιζόταν και με μουσικές άλλων 

πολιτισμών) και λάτρης της τέλειας τεχνικής 
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(Βυλερμόζ, 1980). Επίσης, έτρεφε μεγάλο 

θαυμασμό και για τις σύγχρονές του οπτικές τέχνες, 

ιδιαίτερα τους πίνακες των ζωγράφων Turner και 

Whistler και κυρίως ιμπρεσιονιστών και ρεαλιστών, 

καθώς, όπως πίστευε, φανέρωναν μια «ειλικρίνεια 

απέναντι στη φύση» (Vergo, 2010, 85). Αυτό που 

απασχολούσε περισσότερο τον Debussy και σ’ αυτό 

εφιστούσε την προσοχή των μαθητών του ήταν ο 

σεβασμός προς τη φύση.  
Η ιμπρεσιονιστική μουσική έχει την 

αφετηρία της στις πρακτικές του 19ου αιώνα. Ο 

Miller (1973, 169) την περιγράφει ως «έχουσα έναν 

υψηλό βαθμό λεπτότητας, κομψότητας, αοριστίας 

μορφής κι ενός είδους ατμόσφαιρας ‘φωτεινής 

ομίχλης’», ενώ συγκεκριμενοποιεί περαιτέρω τα 

χαρακτηριστικά της στα εξής (βλ. και Fodor, 2005, 
275-286): 

1. Νέο-τροπικότητα, 2. Ανοιχτές συγχορδίες 

(πέμπτες και οκτάβες χωρίς τρίτες), 3. Προβολή 
των ένατων συγχορδιών και μερικών νέων δομών 

συγχορδιών, 4. Παραλληλισμό και άλλες 

ανορθόδοξες ακολουθίες συγχορδιών, 5. Χρήση 
της ολοτονικής κλίμακας (έξι ολόκληροι τόνοι 

μέχρι την οκτάβα), 6. Ελεύθερους ρυθμούς και 

λιγότερη προβολή κανονικότητας του μέτρου, 7. 
Ευρεία διάταξη στο χώρο και υπερβολικές 

εκτάσεις τονικότητας στα όργανα, ιδιαίτερα στη 

μουσική για πιάνο. 
Σε αυτό το είδος, και κυρίως στη μουσική 

του Debussy, του πρώτου «ιμπρεσιονιστή» συνθέτη, 

κυριαρχεί η ολοτονική ή εξατονική κλίμακα (whole-
tone scale), «επιτρέποντας μέσω της συμμετρίας της 

μια γρήγορη κίνηση γύρω από μακρινά σχετικές 

τονικότητες» (Sadie & Latham, 1996, 414· Fodor, 
2005). Π.χ., η ολοτονική/εξατονική κλίμακα του 

ντο, είναι: ντο (C), ρε (D), μι (E), φα δίεση (F#), σολ 

δίεση (G#), λα δίεση (A#). 
Σε παραλληλισμό με τον ζωγραφικό 

Ιμπρεσιονισμό, ως κοινά στοιχεία διακρίνονται 

(Sadie & Latham, 1996, 413): 1. Η αοριστία των 

σχημάτων, 2. Η λεπτότητα των χρωματισμών, 3. Η 

καινοτομία των μορφών. 
 
Β3.  Μουσικός Εξπρεσιονισμός   

Η τάση του γαλλικού μουσικού 

Ιμπρεσιονισμού προκάλεσε, με τη σειρά της, την 

αντίδραση από την πλευρά της Γερμανίας κατά την 

περίοδο 1910 με 1930, με αποτέλεσμα τη γένεση 

μιας άλλης τάσης, αυτής του μουσικού 

Εξπρεσιονισμού (Miller, 1973). Ο «γενάρχης» 

αυτού που ονομάστηκε μουσικός Εξπρεσιονισμός, ο 

Arnold Schönberg, «απέρριψε τη λεγόμενη 

ιμπρεσιονιστική χρήση των αρμονιών που 

εφαρμόστηκαν κυρίως από τον Debussy ως 

στερούμενες ‘δομικού νοήματος’, συμπεραίνοντας 

ότι τέτοιες αρμονίες δεν έκαναν τίποτε άλλο από το 

να ‘υπηρετούν το χρωματικό σκοπό της έκφρασης 

διαθέσεων και εικόνων’» (Vergo, 2010, 85). Και 

αυτή η τάση οφείλει την ονομασία της στον 

παραλληλισμό με τις οπτικές τέχνες, καθώς ήταν 

προσανατολισμένη στα συναισθήματα (γι’ αυτό και 

πολλοί της αποδίδουν ρομαντισμό) και «επιζητούσε 

την έκφραση του υποσυνειδήτου» (Miller, 1973, 
169).  

Ο μουσικός Εξπρεσιονισμός έχει τις ρίζες 

του στον Γερμανικό Ρομαντισμό του Βάγκνερ, του 

πρώτου συνθέτη που απομακρύνθηκε από τις 

παραδοσιακές μεθόδους και οδήγησε την τονικότητα 

να εξασθενήσει (όπως στο έργο του Τριστάνος και 

Ιζόλδη, το 1865) (Sadie & Latham, 1996, Young, 
2008). Η «σχολή της Βιέννης» επίσης προέρχεται από 

το Γερμανικό Ρομαντισμό, με τα χαρακτηριστικά της 

τεχνοτροπίας της να συνοψίζονται σε: 
 Περιορισμένη έκφραση συναισθημάτων, 

 Απουσία μορφής, 

 Εγκατάλειψη τονικότητας, 

 Ανάπτυξη σειραϊσμού. 

Αυτό που εκτιμήθηκε την εποχή της εμφάνισης 

της ατονικής σχολής της Βιέννης, ιδιαίτερα από 

Ευρωπαίους φιλοσόφους,  ήταν οι καινοτομίες που 

πρότεινε. Η μουσική που πρόσφερε θεωρήθηκε «νέα» 

και «αυθεντική», και κατ’ επέκταση «δημιουργική», 

όπως ακριβώς ο Κυβισμός ή το Αφηρημένο στη 

ζωγραφική τέχνη (Young, 2008, 25). Η ατονικότητα 

της σχολής της Βιέννης διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο 

στη ριζοσπαστική τάση του αβάν-γκαρντ (avant-garde) 
του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα στην Αμερική (Young, 
2008). 

Ως κύριοι εκπρόσωποι του μουσικού 

Εξπρεσιονισμού θεωρούνται οι συνθέτες: 
 Arnold Schoenberg (1874-1951) 

 Alban Berg (1885-1935) 

 Anton Webern (1883-1945) 

 Pierre Boulez (γ. 1925) 

 Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 

 Luigi Nono (1924-1990) 

 Luciano Berio (1925-2003) 

 John Cage (1912-1992) 

Ο Arnold Schönberg ήταν ο πρώτος συνθέτης 

έργων που χαρακτηρίστηκαν «εξπρεσιονιστικά». 

Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1874 και πήρε τα πρώτα του 

μαθήματα βιολιού όταν ήταν οκτώ ετών, λόγω όμως 

της κακής οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς 

του δεν κατάφερε να σπουδάσει σύνθεση (Sadie & 
Latham, 1996). Το 1890, ενώ μελετούσε βιβλία    

μουσικής, ξεκίνησε να δουλεύει σε τράπεζα, και την 

ίδια χρονιά γνωρίζει το συνθέτη και μαέστρο 
Alexander von Zemlinski, έναν άνθρωπο που θα τον 

επηρέαζε μουσικά και θα τον συνόδευε με τη φιλία 

του για το υπόλοιπο της ζωής του (Sadie & Latham, 
1996). Το 1903 άρχισε να παραδίδει ιδιαίτερα 

μαθήματα σύνθεσης, με τους Alban Berg και Anton 
Webern μεταξύ των μαθητών του (Sadie & Latham, 
1996). Το 1908, όπως είδαμε και παραπάνω, συνθέτει 

τα πρώτα του ατονικά έργα, τα οποία αποτέλεσαν 

σκάνδαλο για τα μουσικά δεδομένα της εποχής του.  
Από την πρώτη του, κιόλας, εμπειρία με 

εξπρεσιονιστική μουσική ακόμα και ο πιο αδαής 

ακροατής αντιλαμβάνεται, μάλλον με βίαιο τρόπο, τη 

μεγάλη διαφορά της από τα συνηθισμένα. Είναι ένας 

εντελώς «άλλος κόσμος». Η εξπρεσιονιστική μουσική 

τεχνοτροπία είναι «σκληρά παράφωνη και ατονική» 

(Miller, 1973, 169), σχεδόν τρομακτική, και αλλάζει 

απότομα και συθέμελα τη μουσική αλλά και 

κοινωνική ιδεολογία του 19ου αιώνα, καθώς πολλοί τη 

συνέδεσαν με τον «αμείλικτο εκφυλισμό της 

καπιταλιστικής κοινωνίας» (Martin, 1995, 109). 
Κάποιοι από τους όρους που συνδέθηκαν στενά με τον 
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μουσικό εξπρεσιονισμό είναι η ατονικότητα (σε 

αντιπαράθεση με την τονικότητα που επικρατούσε 

προηγουμένως), το δωδεκάφθογγο σύστημα, η 

σειραϊκή μουσική και η «αλεατορική» μουσική, 
τους οποίους και θα αναλύσουμε στις παρακάτω 

παραγράφους. 
Για να εξηγήσουμε την έννοια της 

ατονικότητας οφείλουμε αρχικά να ορίσουμε τι είναι 

τονικότητα (γαλλ. tonalité, αγγλ. tonality, key, 
γερμ. Tonalität) (Λεωτσάκος στο: Βυλερμόζ, 1980, 

329-330): «Στο σύστημα μείζονος-ελάσσονος που 

κυριάρχησε στη δυτική μουσική μεταξύ 1700-1900 
περίπου, αλλά και κατ’ επέκταση και στους 

αρχαιότερους τρόπους (modes […]) η ιεραρχική 

οργάνωση των ήχων/φθόγγων σε συσχετισμό μ’ ένα 

φθόγγο αναφοράς, την τονική ή τονικό κέντρο, που 

λειτουργεί σαν ‘πυρήνας’-πόλος έλξης όλων των 

υπόλοιπων. Με τον όρο όμως τονικότητα, δεν 

εννοούμε μόνο την παραπάνω γενική ελκτική 

ιδιότητα αυτού του ενός –‘κυρίου’, θα λέγαμε – 
φθόγγου μιας κλίμακας (γαλλ. tonalité) αλλά και 

αυτό που οι Άγγλοι αντιδιαστέλλουν με τον όρο 

key, δηλ. ‘ταυτότητα’ αυτής της κλίμακας μέσα στο 

ηχητικό φάσμα. Η ‘ταυτότητα’ αυτή καθορίζεται 

από το όνομα του φθόγγου που λειτουργεί σαν 

τονικό κέντρο, και από τη διευκρίνιση αν πρόκειται 

για μείζονα ή ελάσσονα (όλα αυτά στο σύστημα 

μείζονος-ελάσσονος, εννοείται). Π.χ. τονικότητα 

της λα μείζονος, της ντο δίεση ελάσσονος, της φα 

μείζονος κ.ο.κ.». Η «εγγύτητα» στο τονικό κέντρο 

ενός μουσικού έργου έχει παρατηρηθεί ότι «μειώνει 

την ένταση» και την πνευματική εγρήγορση των 

ακροατών του, ενώ η «απόσταση» από αυτό το 

κέντρο αντιθέτως την αυξάνει (Sloboda & Juslin in: 
Juslin & Sloboda, 2001, 92-93). 

Ως ατονικότητα, τώρα, εννοείται το 

«μουσικό ύφος που αποφεύγει την αναφορά σε ένα 

τονικό κέντρο ή τονικότητα. Σχεδόν όλη η δυτική 

μουσική μεταξύ 1700 και 1900 περίπου, γραφόταν 

σε μια προσδιορισμένη τονικότητα: ενώ σε μια 

σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνονταν φθόγγοι και 

συγχορδίες άλλων τονικοτήτων, πάντα, κατά 

κάποιον τρόπο, το υλικό αυτό ήταν ή συσχετίσιμο, 

ή επέστρεφε ή λυνόταν στη βασική τονικότητα της 

σύνθεσης. Η μουσική αυτή ονομαζόταν τονική. Στη 

μουσική πριν από το 1700 ωστόσο, η σχέση αυτή 

του υλικού με μια κεντρική τονικότητα δεν υπήρχε 

πάντα. Μετά το 1900, πολλοί συνθέτες άρχισαν να 

την αποφεύγουν σκόπιμα. Στην ουσία οι έννοιες 

τονικότητα και ατονικότητα είναι ζήτημα 

διαβαθμίσεων και αναλογιών. Έτσι, τα έργα του 

Βάγκνερ και του Ντεμπυσσύ, αν και τονικά ακόμη, 

εμφανίζουν γνωρίσματα ατονικότητας – λ.χ. 

συγχορδίες που δε λύνονται πάντα στη βασική 

τονικότητα. Οι πρώτες εντελώς ατονικές συνθέσεις 

είναι του Σαίνμπεργκ, γραμμένες περί το 1909. Ο 

Σαίνμπεργκ θεωρούσε και τους 12 φθόγγους της 

χρωματικής κλίμακας ισότιμους και απέφευγε να 

υπογραμμίζει τον ένα ή τον άλλο από αυτούς σαν 

τονικό κέντρο. Ο ίδιος, ωστόσο, προτιμούσε τον 

όρο παντονικός. Περί το 1920, ο Σαίνμπεργκ 

πρότεινε το δωδεκάφθογγο σύστημα σαν 

υποκατάστατο της τονικότητας» (Λεωτσάκος στο: 

Βυλερμόζ, 1980, 329). Οι πρώτες ατονικές 

συνθέσεις του Schoenberg τοποθετούνται χρονικά 

κατά το 1908 (Λεωτσάκος στο: Βυλερμόζ, 1980). 

Μερικά από τα πλήρως ατονικά έργα του είναι η 

όπερα Erwartung (1909) και ο Pierrot Lunaire (1912) 
(Sadie & Latham, 1996). 

Το δωδεκάφθογγο σύστημα, ή δωδεκάφθογγη 

τεχνική ή δωδεκαφθογγισμός που επινόησε ο 

Schoenberg «χρησιμοποιεί και τους 12 φθόγγους της 

χρωματικής κλίμακας: το σύστημα αυτό αναφέρεται 

μόνο στην οργάνωση των τονικών υψών (φθόγγων)» 

(Λεωτσάκος στο: Βυλερμόζ, 1980, 329). Οι δώδεκα 

φθόγγοι της χρωματικής κλίμακας είναι αυτοί της 

φυσικής κλίμακας: 1. ντο (C), 2. ντο δίεση ή ρε ύφεση 

(C# ή Db), 3. ρε (D), 4. ρε δίεση ή μι ύφεση (D# ή Eb), 
5. μι (E), 6. φα (F), 7. φα δίεση ή σολ ύφεση (F# ή Gb), 
8. σολ (G), 9. σολ δίεση ή λα ύφεση (G# ή Ab), 10. λα 

(A), 11. λα δίεση ή σι ύφεση (A# ή Bb), 12. σι (B). 
Το πρώτο εξ ολοκλήρου δωδεκάφθογγο έργο 

του Schoenberg είναι η Σουίτα για πιάνο, έργο 25, και 

χρονολογείται περί το 1921-23 (Λεωτσάκος στο: 

Βυλερμόζ, 1980).  
Το δωδεκάφθογγο σύστημα είναι το πρώτο 

σημαντικό σύστημα οργάνωσης στη σειραϊκή μουσική. 
Σειραϊκή μουσική ή σειραϊσμός (γαλλ. musique 
serielle, αγγλ. serial music, serialism) ονομάζεται 

«κάθε μουσική σύνθεση που στηρίζεται σε μια 

ορισμένη διαδοχή (σειρά) από τονικά ύψη (φθόγγους), 

ρυθμούς, διαβαθμίσεις δυναμικής ή άλλα στοιχεία, 

που επαναλαμβάνονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια 

ενός έργου. Το πρώτο σημαντικό σύστημα σειραϊκής 

μουσικής διατυπώθηκε από τον Άρνολντ Σαίνμπεργκ 

περί το 1920. Αφού παραμέρισε τις καθιερωμένες ως 

τότε αντιλήψεις για την τονικότητα, δηλαδή την 

οργάνωση μιας μουσικής σύνθεσης γύρω από μία ή 

περισσότερες τονικότητες, ο Σαίνμπεργκ ένιωσε την 

ανάγκη κάποιας οργάνωσης του ηχητικού υλικού των 

μουσικών συνθέσεων» (Λεωτσάκος στο: Βυλερμόζ, 

1980, 387). Έτσι επινόησε το δωδεκάφθογγο σύστημα, 
το οποίο περιγράψαμε νωρίτερα. Το δωδεκάφθογγο 

σύστημα «δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως, εκτός του 

κύκλου των άμεσων επιρροών του Σαίνμπεργκ για 

περισσότερα από 20 χρόνια, και ακόμα και τότε η 

χρήση του δεν διατηρήθηκε για πολύ. Εντούτοις, 

ανέγειρε πιο σύνθετες μορφές σειραϊσμού» (Sadie & 
Latham, 1996, 423). 

Ένα άλλο είδος μουσικής που εντάσσεται στην 

τάση του μουσικού Εξπρεσιονισμού είναι η λεγόμενη 

«αλεατορική» μουσική (γαλλ. musique aléatoire, 
αγγλ. aleatory music). Αυτή περιγράφεται ως 

«μουσική που στη σύνθεση ή στην εκτέλεσή της ο 

συνθέτης εισάγει στοιχεία τύχης ή μη προβλέψιμα 

(unpredictability). Οι όροι αλεατορικός (aleatoric), 
μουσική του τυχαίου (chance music), ή μουσική του 

ακαθόριστου (music of indeterminacy), αποδόθηκαν 

σε πολλά έργα που δημιουργήθηκαν μετά το 1945 από 

συνθέτες με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους σε ό,τι 

αφορά τις αντιλήψεις, τις μεθόδους και την 

αυστηρότητα χρησιμοποίησης των διαδικασιών 

επιλογής του τυχαίου. Το τυχαίο μπορεί να 

εμπεριέχεται στη διαδικασία της σύνθεσης, της 

εκτέλεσης ή και των δύο. Στη διαδικασία της 

σύνθεσης, τα τονικά ύψη, οι διάρκειες, οι διαβαθμίσεις 

της δυναμικής κ.τ.λ. και/ή η κατανομή τους μέσα στο 

χρόνο είναι δυνατό να επιλεγούν με το ρίξιμο των 

ζαριών, την ερμηνεία αφηρημένων σχεδίων (Καίητζ) ή 

την προσφυγή σε ορισμένους μαθηματικούς νόμους 

που διέπουν το τυχαίο (Ξενάκης). Στην εκτέλεση, το 

τυχαίο λειτουργεί όταν αφήνουμε ορισμένα στοιχεία 

και/ή τη σειρά της εμφάνισής τους στη διάκριση του 

εκτελεστή (Μπουλέζ, Στόκχαουζεν, Πουσσέρ, κ.ά.), 



  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Έκτακτη (2014) 

 -13- 

εισάγοντας έτσι την ιδέα της επιλογής. Οι 

περισσότερες από τις διαδικασίες αυτές οφείλουν 

την προέλευσή τους στις νεότερες, γενικές περί 

μουσικής αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες μορφή 

και δομή δεν θεωρούνται πια σαν οριστικά 

καθορισμένες και τελικές, αλλά σαν υποκείμενες σε 

μερική ή ολική μεταμόρφωση από τη μια εκτέλεση 

στην άλλη (ανοιχτές μορφές, κινητές μορφές). Οι 

συνθέτες που αποδέχονται τις ιδέες αυτές 

ακολουθούν ένα γενικότερο ρεύμα (στις τέχνες, τις 

επιστήμες, τη φιλοσοφία), που τείνει να θεωρεί, άρα 

και να εκφράζει, τον κόσμο σαν δυνατότητα 

(possibility) μάλλον παρά σαν αναγκαιότητα 

(necessity)» (Λεωτσάκος στο: Βυλερμόζ, 1980, 

326). 
Αναφορικά με τη σχέση μουσικού και 

ζωγραφικού Εξπρεσιονισμού, ο Marc παρατηρεί (in 
Vergo, 2010, 185): «Τα παράφωνα διαστήματα του 

Schönberg ήταν σαν ‘αδιαχώριστες’ αναμείξεις 

χρωμάτων, μέσω των οποίων η εντύπωση που 

δημιουργούταν από το κάθε ένα χρώμα ξεχωριστά 

εντασσόταν μέσα σε μία και μοναδική ‘εκφραστική’ 

χειρονομία». 
 

 
ΓΓ..  ΑΑΙΙΤΤΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  
 
ΓΓ11..    ΑΑππόόψψεειιςς  ππεερρίί  σσηημμαασσίίααςς  σσττηη  μμοουυσσιικκήή  
δδηημμιιοουυρργγίίαα  ––  ΣΣυυννύύππααρρξξηη  κκααιι  ααννττιιππααρράάθθεεσσηη  
μμίίμμηησσηηςς  κκααιι  έέκκφφρραασσηηςς  σσττηη  μμοουυσσιικκήή  

Πριν προχωρήσουμε στην αντιπαράθεση της 

σημασίας μίμησης και έκφρασης στη μουσική, 

οφείλουμε να ορίσουμε, κατά κάποιο τρόπο, τα 

χαρακτηριστικά που κάνουν το έργο ενός μουσικού 

δημιουργού σημαντικό.  
Σύμφωνα με τον Alfred Einstein, 

μουσικολόγο και ιστορικό της μουσικής (ο οποίος 

πιθανολογείται ότι συγγενεύει με τον γνωστό Albert 
Einstein), η σπουδαιότητα της μουσικής είναι τριών 

ειδών (Einstein, 1941 in: Young, 2008): 
* Ιστορική σπουδαιότητα, 
* Μουσική σπουδαιότητα, 
* Εσωτερική σπουδαιότητα. 

Η ιστορική σπουδαιότητα «είναι το 

ανάστημα το οποίο ένας συνθέτης κατέχει κατά την 

ιστορική αναδιήγηση από τις μεταγενέστερες 

εποχές». Η ιστορική σπουδαιότητα δεν είναι 

δυνατόν παρά να αποδοθεί «επισήμως» σε ένα 

συνθέτη, αφού περάσουν αρκετά χρόνια 

αναστοχασμού πάνω στο έργο του. «Ακόμα και τα 

εξήντα χρόνια (δύο γενιές) ίσως να μην είναι 

αρκετός χρόνος για έναν πολιτισμό να εκφέρει μια 

τελική γνώμη γι’ αυτό το ερώτημα» (Young, 2008, 
26). Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι δε θα μπορούσε 

κάποιος να προσδιορίσει την ιστορική 

σπουδαιότητα των σύγχρονών του μουσικών 

δημιουργών. Επίσης, ο παραπάνω υπολογισμός 

δικαιολογεί το γεγονός ότι το έργο πολλών 

μουσικών, αλλά και καλλιτεχνών γενικότερα, 

εκτιμάται συχνά πολύ μετά το θάνατό τους, ενώ όσο 

ζούσαν αγνοήθηκαν ή και κατακρίθηκαν. 

Χρειάζεται να τον μελετήσει ένα πλήθος ειδημόνων 
(κριτικών, ιστορικών της τέχνης κ.ά.), κυρίως αυτοί 

των επόμενων γενεών, οι οποίοι σε ρόλο 

«ψύχραιμου ιατροδικαστή», όπως θα παρατηρούσε και 

ο Βυλερμόζ (βλ. Βυλερμόζ, 1980, 213), θα 

μελετήσουν τον κάθε μουσικό διεξοδικά, μέχρι να 

εκφέρουν την τελική απόφαση και να τον 

χαρακτηρίσουν ιστορικά σημαντικό ή ασήμαντο, αφού 

οφείλουν να τον συγκρίνουν με όλους τους 

συγχρόνους του μετά, βεβαίως, το πέρας της εκάστοτε 

εποχής. 
Η μουσική σπουδαιότητα «είναι μια τεχνική και 

καλλιτεχνική λαμπρότητα στο συνθετικό επίτευγμα 

που αντανακλάται σε ένα σώμα έργων». Αυτό το είδος 

σπουδαιότητας μπορούν να το κρίνουν οι 

μουσικολόγοι κι έχει να κάνει με την τεχνική 

αρτιότητα, την τεχνοτροπία, τη μουσική 

«αρχιτεκτονική», τα είδη μουσικής και τις διάφορες 

κλίμακες και ύφη που τυχόν παρουσιάζονται μέσα σε 

ένα έργο, αλλά και την επιρροή που άσκησε ο 

εκάστοτε δημιουργός στο έργο των μελλοντικών 

μουσικών. 
Η εσωτερική σπουδαιότητα «είναι ένα 

χαρακτηριστικό των συνθετών οι οποίοι ήταν μουσικά 

σπουδαίοι, παραγωγικοί και ιστορικά σπουδαίοι, αλλά 

που υποχώρησαν από εξέχουσες θέσεις σε επόμενες 

εποχές» (Einstein, 1941 in: Young, 2008, 26). 
Ανάμεσα στους εσωτερικά σπουδαίους συνθέτες 

συγκαταλέγονται αυτοί της Αναγέννησης, με τον 

Palestrina (Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-
1594) να θεωρείται από κάποιους ως ο σπουδαιότερος 

συνθέτης όλων των εποχών, αν και ελάχιστα από τα 

έργα του έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό (Young, 
2008). 

Ένα επόμενο ερώτημα θα μπορούσε να είναι: 

«Τι κάνει ένα συνθέτη σπουδαίο;». Ο Young (2008, 27) 
απαντά ότι τα μουσικά του επιτεύγματα πρέπει να 

είναι αποτέλεσμα «κοινών πρακτικών» και 

«προσωπικής μεγαλοφυΐας». Όταν μιλάμε για κοινές 

πρακτικές αναφερόμαστε σε κοινά στοιχεία στο έργο 

ενός συνθέτη με έργα άλλων, προγενέστερών του, 

συνθετών (π.χ. ίδιες συγχορδίες, αρμονίες και μορφές). 

Οι πρακτικές αυτές είναι μάλλον ασυνείδητες, 

εμφανίζονται ανά εποχές, ενώ φαίνεται να 

εξελίσσονται μέσα στην εποχή όπου συναντώνται κι 

έτσι να αναγνωρίζονται ιστορικά (Young, 2008). Το 

θέμα είναι το πώς θα τις εκλάβει και θα τις 

εκμεταλλευθεί ο εκάστοτε μουσικός, επιστρατεύοντας 

την «προσωπική του μεγαλοφυΐα», ώστε να τις 

ενσωματώσει στη μουσική του και να τις εξελίξει 

δημιουργώντας κάτι νέο, οδηγώντας τη μουσική ένα 

βήμα πιο μπροστά. Η μουσική λειτουργεί δηλαδή 

όπως η γλώσσα που περνά από γενιά σε γενιά: οι 

νεότεροι μαθαίνουν από τους παλαιότερους, 

εξελίσσουν αυτό που έμαθαν τροποποιώντας το, 

λιγότερο ή περισσότερο, και προσθέτοντάς του νέα 

στοιχεία, «χτίζοντας» εν ολίγοις πάνω στο παρελθόν 

και, με τη σειρά τους, μεταδίδουν το αποτέλεσμα στην 

επόμενη γενιά. 
Ενδιαφέρουσες είναι οι, εξαιρετικά και 

δυσνόητα εκλεκτικές, συχνά προσεγγίζουσες τα όρια 

της αντίφασης, απόψεις του Γερμανού κοινωνιολόγου, 

φιλοσόφου και μουσικολόγου, Theodor Adorno (1903-
1969) για την αναζήτηση της αλήθειας στην τέχνη. Ο 

Adorno ενδιαφέρεται έντονα για τη σχέση της τέχνης 

με την κοινωνία. Υποστηρίζει ότι η σύγχρονη τέχνη 

παρέχει μια ψευδαίσθηση της αλήθειας η οποία, 

ωστόσο, είναι κοινωνικά απαραίτητη, γιατί καταθέτει 

μια κοινωνική, πολιτική και ιστορική αλήθεια 

(Zuidervaart, 1991). Ιδιαίτερα η τέχνη της μουσικής 
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είναι ίσως η πιο «κοινωνική» όλων των τεχνών, 

αφού το ελάχιστο που θα μπορούσε να προϋποθέτει 

είναι η συνεργασία μεταξύ των μουσικών που θα 

συντελέσουν ώστε να γίνει πραγματικότητα ένα 

μουσικά ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Η τέχνη δεν 

πρέπει απλώς να αντιδρά στις κοινωνικές αξίες ή 

προσδοκίες, καθώς έτσι «επιβεβαιώνει από τη μία 

την αντίληψη περί ανωτερότητας της κοινωνίας, και 

από την άλλη την ψευδαίσθηση του καλλιτέχνη περί 

ανεξαρτησίας και ελευθερίας» (Thomson, 2006, 
61). Αυτό που οφείλει να κάνει είναι αυτοκριτική, 

να «στραφεί εναντίον του εαυτού της, σε 

αντιπαράθεση με την ίδια της την έννοια, κι έτσι να 

γίνει αβέβαιη για τον εαυτό της έως την ενδότερη 

ίνα της» (Thomson, 2006, 61). 
Ο Adorno πρότεινε μια έννοια που φαίνεται 

να συνδέει τη μίμηση με την έκφραση, ή ίσως να 

ερμηνεύει κάπως διαφορετικά τις δύο αυτές έννοιες. 

Αυτή είναι η έννοια της μιμητικής έκφρασης 
(mimetic expression). Ο Adorno θεωρεί τη μίμηση 

ως «τη γνήσια μορφή του ορθολογισμού» 

(Zuidervaart, 1991, 111). Η «μίμηση» (mimesis) 
αναφέρεται στην προσπάθεια να κάνεις κάτι να 

μοιάζει με κάτι άλλο, όρος που, σύμφωνα με τον 

Lüdke, διαφοροποιείται από την «απομίμηση» 

(mimicry), που είναι ουσιαστικά η πιστή αντιγραφή 

(Zuidervaart, 1991). Η απομίμηση, όμως, μπορεί να 

μετατραπεί σε μίμηση, «όταν η πράξη της μίμησης 

(imitation) του αντικειμένου από το υποκείμενο 

προκαλείται συνειδητά και σκόπιμα, οδηγώντας σε 

‘διπλασιασμό’ της φύσης» (Zuidervaart, 1991, 111). 
Η οντογενετική υπόθεση του Adorno γύρω από τη 

μιμητική έκφραση είναι ότι αρχικά η μίμηση δεν 

εμπλεκόταν με την αντικειμενοποίηση, αργότερα, 

όμως, συνδέθηκε με δύο μορφές 

αντικειμενοποιητικής συμπεριφοράς: μια αισθητική 
και μια μαγική (Zuidervaart, 1991).  

«Η αισθητική συμπεριφορά [της μίμησης] 

χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη να κάνουμε 

κάποιον όπως κάτι άλλο χρησιμοποιώντας κάτι που 

δεν είναι ούτε ο ‘κάποιος’, ούτε αυτό που ο 

‘κάποιος’ θέλει να γίνει» (Zuidervaart, 1991, 111). 
Η αισθητική συμπεριφορά γίνεται εμφανής, όταν ο 

άνθρωπος προσπαθεί να ερμηνεύσει και να 

«δαμάσει» τη φύση με τη λογική, απορρίπτοντας 

«μαγικές» επιρροές (Zuidervaart, 1991). 
Διαβάζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο 

Adorno δεν θα ενστερνιζόταν τη μίμηση στη 

μουσική, αφού αυτή η καταπίεση των 

καλλιτεχνημάτων ώστε να μη μοιάζουν με τον 

εαυτό τους ή με τον ιδεατό εαυτό τους, έρχεται σε 

αντίθεση με το προαναφερθέν «αντικειμενικό 

ιδανικό» που κάθε καλλιτέχνημα δικαιούται να 

αναζητά. Η μίμηση είναι αποδεκτή από τον Adorno 
μόνο ως αυτο-μίμηση, ως μίμηση, δηλαδή, του 

εαυτού του καλλιτεχνήματος. Ωστόσο, υπάρχει ένα 

είδος «αλληλεγγύης», θα λέγαμε, μεταξύ μίμησης 

και τέχνης, με την έννοια ότι από τη μία πλευρά η 

μίμηση είναι απαραίτητη στην τέχνη και η τέχνη, 

από την άλλη, διατηρεί μέσα της τη μίμηση 

(Zuidervaart, 1991).  
Το «μαγικό» στοιχείο, ή αλλιώς το μη-

ανθρώπινο, συναντάται στον αντίθετο πόλο της 

μίμησης: την έκφραση (Zuidervaart, 1991). Ενώ η 

αισθητική συμπεριφορά της μίμησης που είδαμε 

παραπάνω περιείχε μόνο το ανθρώπινο στοιχείο, η 

μαγική συμπεριφορά της μίμησης εμπλέκει τόσο 

ανθρώπινα όσο και μη-ανθρώπινα στοιχεία 

(Zuidervaart, 1991). Κατά τον Adorno, «η ανθρώπινη 

έκφραση αποτελεί την αντικειμενοποιημένη μίμηση 

του πόνου και της δυστυχίας και διακατέχεται από 

στιγμές συλλογικότητας. Η συμπεριφορά που 

περικλείεται στην ανθρώπινη έκφραση διασχίζει 

συνεχόμενα το όριο μεταξύ ψυχοσωματικών 

δραστηριοτήτων-συνειδητότητας και συλλογικότητας-
ατομικότητας» (Zuidervaart, 1991, 112). Το μη-
ανθρώπινο στοιχείο εδώ, είναι οι «εκφράσεις  των 

κατασταλαγμένων ιστορικών διαδικασιών και 

λειτουργιών» κάποιων πραγμάτων ή καταστάσεων, 

στις οποίες (εκφράσεις) είναι επίσης δυνατόν να 

αποδοθεί έκφραση (Zuidervaart, 1991, 112). 
Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι μπορεί να 

σημαίνει η παραπάνω πρόταση περί έκφρασης, 

καταλήξαμε ότι ως μη-ανθρώπινο εννοείται η 

εσωτερική αντικειμενικότητα των πραγμάτων, κάτι το 

κοινό στις «διαδικασίες και τις λειτουργίες κάποιων 

πραγμάτων ή καταστάσεων» που τα κάνει να 

σχετίζονται με έναν τρόπο που δεν τέθηκε αυθαίρετα 

από τον άνθρωπο, αλλά υπήρχε ανέκαθεν στη φύση.  
Ο σκοπός της τέχνης, σύμφωνα με τον Adorno, 

είναι να αντικειμενοποιήσει την ανθρώπινη έκφραση. 

Να βρει δηλαδή κάτι αντικειμενικό, κάτι κοινό μεταξύ 

των υποκειμενικών καλλιτεχνικών εκφράσεων των 

ανθρώπων, ερμηνεύοντας αφουγκραζόμενος το ίδιο το 

καλλιτέχνημα. «Αν η ανθρώπινη έκφραση είναι μια 

εξιδανίκευση της μιμητικής λειτουργίας, τότε η 

καλλιτεχνική έκφραση είναι μια άρνηση αυτής της 

εξιδανίκευσης» (Zuidervaart, 1991, 112). Η εξέλιξη, 

δηλαδή, του υπό μίμηση αντικειμένου (π.χ. η μίμηση 

ενός μουσικού στυλ η οποία μετά από επεξεργασία 

από τον μουσικό-μιμητή έχει φθάσει σε άλλο επίπεδο) 

αποτελεί την ανθρώπινη έκφραση, και η άρνηση αυτής 

της εξέλιξης (η απόρριψη του «χτισίματος» πάνω στο 

παρελθόν και η εισαγωγή ριζοσπαστικών 

καινοτομιών) αποτελεί την καλλιτεχνική έκφραση. 
Έτσι δικαιολογείται ο θαυμασμός του Adorno για την 

ατονική μουσική του Schoenberg και του Berg. 
Συνοψίζοντας, το «κεντρικό δίδαγμα της 

κριτικής του Adorno» όπως διατυπώθηκε από τον 

Thomson (2006, 69) είναι: «κάτι σαν μια αρχή που 

επιτρέπει στο αντικείμενο να επιβιώσει, επιτρέπει την 

πιθανότητα της αληθινής ζωής να συνεχίσει, επιτρέπει 

την ελπίδα της ελευθερίας, χωρίς να διακόπτει, να 

τερματίζει ή να παγώνει τη διαλεκτική ιστορική 

διαδικασία». 
  

ΓΓ22..    ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττοολλοογγίίαα  

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα διατυπώσουμε μια 

σειρά επιχειρημάτων υπέρ και των δύο εναλλακτικών 

σκελών του κεντρικού διλήμματός μας. Τι, λοιπόν, 

είναι σημαντικότερο: να δημιουργείται μουσική μέσω 

της μίμησης του εξωτερικού κόσμου ή μέσω της 

έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του μουσικού; 
 

ΓΓ22..11..    ΥΥππέέρρ  ττηηςς  μμίίμμηησσηηςς  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  κκόόσσμμοουυ   

Είναι σημαντικότερο ο/η μουσικός να 

δημιουργεί μουσική μιμούμενος/η τον εξωτερικό 

κόσμο, διότι: 
 Η μουσική υπάρχει παντού και σε αφθονία 

στη φύση. Μιμούμενοι τη φύση τής αποδίδουμε 
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σεβασμό, γιατί μέσα σ’ αυτήν υπάρχουμε και μας 

προσφέρει από μόνη της μια ποικιλία μουσικών 

ερεθισμάτων (ήχοι ζώων, πουλιών, αέρας, θάλασσα, 

περιοδικότητα των κινήσεων των πλανητών κ.ά.). 

 Η μίμηση είναι στη φύση του ανθρώπου 

και μέσω αυτής μαθαίνει και αναπτύσσεται, 

συνεπώς είναι αδύνατον να μην τη λάβει υπόψη 

του. 

 Η μουσική ξεκίνησε ούτως ή άλλως λόγω 

της μίμησης και αναπαραγωγής των ήχων της 

φύσης από τον άνθρωπο. 

 Οι ήχοι, οι οποίοι αποτελούν το 

θεμελιώδες «συστατικό» της μουσικής, προέρχονται 

από τον αισθητό κόσμο. 

 Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί παρά να 

δημιουργήσει έχοντας υπόψη τα δεδομένα της 

κοινωνίας και της εποχής του, αφού με αυτά 

μεγάλωσε κι ο ίδιος. 

 Τα μουσικά επιτεύγματα που αναφέρονται 

σε πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα 

γνώρισαν μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με αυτά 

που εξέφραζαν τον εσωτερικό κόσμο του 

καλλιτέχνη, και ταυτόχρονα συνέβαλαν στην 

αφύπνιση του κόσμου και στην εξυγίανση της 

κοινωνίας. 

 Η ομορφιά στη μουσική, όπως και σε 

κάθε τι άλλο, διέπεται από φυσικούς νόμους (π.χ. 

ακολουθία Fibonazzi, χρυσή τομή, συμμετρία των 

μερών, κ.λπ.). 

 Μιμούμενοι λ.χ. μουσικές άλλων 

πολιτισμών κατανοούμε σταδιακά τη νοοτροπία 

τους και αναπτύσσουμε σεβασμό προς τους άλλους. 

 Το άτομο, εν προκειμένω ο μουσικός, 

μαθαίνει να υπόκειται σε κανόνες κι έτσι να έχει 

ένα μέτρο και μια εγκράτεια στο έργο του, ώστε να 

μην προκαλεί την ευρύτερη κοινωνία. 

 
ΓΓ22..22..    ΥΥππέέρρ  ττηηςς  έέκκφφρραασσηηςς  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  
κκόόσσμμοουυ  

Είναι σημαντικότερο ο/η μουσικός να 

δημιουργεί μουσική εκφράζοντας τον εσωτερικό 

του/της κόσμο, διότι: 
 Με την έκφραση μπορεί καθένας να 

ανακαλύψει τον εαυτό του, ποιος πραγματικά είναι 

(να αποκτήσει «γνώθι σαυτόν») κι έτσι να επιτύχει 

την πνευματική του γαλήνη. 

 Στην έκφραση δεν υπάρχει σωστό και 

λάθος, όλοι έχουν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη 

χωρίς να κατακρίνονται. Όλες οι γνώμες εκτιμώνται 

ως σημαντικές. 

 Η έκφραση είναι ανώτερη λειτουργία από 

τη μίμηση. Αν ο άνθρωπος έμενε μόνο στη μίμηση 

δεν θα διέφερε σε τίποτα από τα ζώα. 

 Είναι πιο ενδιαφέρον να ακούς κάτι 

εντελώς καινούριο από το να μπορείς εύκολα να 

προβλέψεις τι θα ακολουθήσει. Το καινούριο σε 

κρατάει σε μια συνεχή πνευματική εγρήγορση κι 

ενθαρρύνει τη σκέψη, καθώς το μυαλό θα πρέπει να το 

επεξεργαστεί αντί απλώς να το δεχτεί παθητικά. 

 Το άτομο από μόνο του δεν θα μπορέσει 

ποτέ να είναι εντελώς αντικειμενικό σε κάτι, η 

έκφραση όμως των επιμέρους υποκειμενικοτήτων και 

η σύγκρισή τους μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη 

της αντικειμενικής αλήθειας, εν προκειμένω στη 

μουσική. 

 Η ομορφιά είναι υποκειμενική (κατά τον 

Spinoza). 

 Η μουσική βρίσκεται μέσα μας, αφού ο 

καθένας μπορεί να φανταστεί και να «ακούσει 

μουσική μέσα στο κεφάλι του», άρα θεωρητικά μπορεί 

να φτιάξει μουσική. 

 Η έκφραση του εσωτερικού κόσμου δίνει 

στον μουσικό την αίσθηση της ελευθερίας. 

ΓΓ33..    ΣΣυυζζήήττηησσηη  

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό: να 

δημιουργούμε μουσική μιμούμενοι τον εξωτερικό 
κόσμο ή εκφράζοντας τον εσωτερικό μας κόσμο; Εδώ 

θα ήθελα να δώσω τη δική μου «κατάθεση» γύρω από 

το ερώτημα αυτό, που διαμορφώθηκε μέσα από τη 

μελέτη όσων προηγήθηκαν.  
Η απόφασή μου να παραθέσω τις απόψεις του 

Adorno σε προηγούμενο κεφάλαιο δεν ήταν τυχαία, 

καθώς ανακάλυψα ότι έμοιαζαν με τις δικές μου σε 

πολλά σημεία. Ο Adorno πρέσβευε ότι «όσο 

περισσότερο κάποιος αναζητά να αποσυρθεί από τον 

κόσμο προς την απομόνωση ή την πνευματική ουσία, 

τόσο πιο αποτελεσματικά η πίεση από το εξωτερικό θα 

παραμείνει εκπεφρασμένη μέσα σ’ εκείνον που 

αποσύρεται» (Zuidervaart, 1991, 50). Μέσα σ’ αυτή τη 

φράση περικλείεται όλη η δύναμη της 

αλληλεπίδρασης του εξωτερικού κι εσωτερικού 

κόσμου του ανθρώπου, της ταυτόχρονης ανάγκης του 

για προσωπική αναζήτηση και περιβαλλοντικές 

συναναστροφές που του δίνουν την αίσθηση της 

ταυτότητας με κάτι, το γινόμενο των οποίων δεν 

επιτρέπει στο άτομο να βρει την πνευματική και 

ψυχική του ηρεμία.  
Μια άποψη του Adorno που συμμερίζομαι 

περισσότερο είναι η εξής (Zuidervaart, 1991, 186): 
«Όπως στην εμπειρία, έτσι και στην τέχνη, το 

καθολικό εκδηλώνεται ατομικά, και το ατομικό 

επιτυγχάνεται δια της μεσολάβησης του καθολικού». 
Για να θεωρηθεί κάτι σημαντικό οφείλει να 

είναι καθολικό, δηλαδή να ισχύει για όλα τα πράγματα 

στη φύση. Το να μιμείσαι τον εξωτερικό κόσμο θα 

μπορούσε να ερμηνευθεί ως έκφραση της 

υποκειμενικής αντίληψης που έχει διαμορφώσει το 

άτομο για τον εξωτερικό κόσμο. Αντίστοιχα, το να 

εκφράζεις τον εσωτερικό σου κόσμο θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί ως μίμηση της μορφής και του «ύφους», 

αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του ψυχισμού ενός 

ατόμου γενικότερα ή σε μια ορισμένη χρονική 

περίοδο.  
Κατά την άποψή μου, μόνο ό,τι είναι καθολικό 

μπορεί να θεωρηθεί ως αληθές και ό,τι είναι αληθές 

είναι και σημαντικό, γιατί υπάρχει πραγματικά και 

μάλιστα είναι αυθύπαρκτο. Και μόνο η λέξη «αληθής» 
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(«α+λήθη») προσδίδει, σε ό,τι αποδίδεται, την 
ιδιότητα της αδυνατότητας να ξεχαστεί ή να 

αποκρυφτεί (βλ. και Μπαμπινιώτης, 1998, 120). Ο 

Μπαμπινιώτης τοποθετεί δίπλα στη λέξη «αληθής», 

τη λέξη «ελέγξιμος», απ’ ό,τι φαίνεται ως ιδιότητα 

ή χαρακτηριστικό του αληθινού, κάτι που 

προσωπικά δεν συμμερίζομαι. Πιστεύω ότι η 

αλήθεια, ακριβώς επειδή είναι απολύτως 

αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη, είναι και ανεξέλεγκτη 

από τον άνθρωπο. Είναι όμως αυτή που συνιστά το 

κοινό σημείο που ενώνει τα πάντα και τα κάνει να 

σχετίζονται, τα καθιστά κοινά. Η αλήθεια μπορεί να 

βρεθεί, αν βρεθούν τα κοινά σημεία, κυρίως μέσα 

στις απαντήσεις όλων των «πώς» και των «γιατί», 
για τα οποία μπορεί να διερωτηθεί κανείς. Ιδιαίτερα, 

το «γιατί» είναι η πιο δύσκολη και ταυτόχρονα η 

πιο ουσιώδης ερώτηση που μπορεί τεθεί. Αν 

κατανοήσουμε σε βάθος το «ακριβώς πώς» (μορφή, 

δομή) και το «ακριβώς γιατί» (αιτία) ενός και μόνου 

πράγματος, μιας μόνο εμπειρίας ή μιας διαδικασίας, 

τότε πιθανότατα αυτά θα μπορούν να γενικευθούν 

και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, γιατί 

αποτελούν την ουσία της ζωής και της ύπαρξης, την 

αλήθεια. Ένας ασφαλής τρόπος για να δώσουμε μια 

όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική απάντηση στα 

δύο αυτά ερωτήματα, είναι να εμπλεκόμαστε 

ενεργά σε δραστηριότητες διαφορετικές μεταξύ 

τους ή, ακόμα καλύτερα, και αντίθετες μεταξύ τους, 

«να γίνουμε η αντίθεση», έτσι ώστε βιώνοντάς τη 

να αποθησαυρίσουμε τα κοινά στοιχεία που 

συμφιλιώνουν τα φαινομενικά αντίθετα βιώματα 

και στη συνέχεια να ελέγξουμε αν αυτά τα κοινά 

στοιχεία ισχύουν και σε άλλες περιπτώσεις, 

ενδεχομένως και μέσω διαλόγου με άλλους 

ανθρώπους. Ομολογουμένως, η παραπάνω πρόταση 

είναι νευραλγικά δυσεπίτευκτη στην πράξη και 

πιθανότατα θα οδηγήσει το άτομο που θα 

επιχειρήσει να την εφαρμόσει σε κρίσεις 

προσωπικότητας («Τελικά πού ανήκω;») και σε 

σκληρές αντιπαραθέσεις με τον εαυτό του, αλλά 

ίσως στο τέλος αξίζει τον κόπο.  
Ας έλθουμε, τώρα, στην αναζήτηση της 

αλήθειας στη μουσική. Στο χειροπιαστό κόσμο θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι η ουσία των πραγμάτων, 

από φυσικής απόψεως είναι η ύλη, αφού από αυτήν 
είναι κατασκευασμένα τα πάντα στο σύμπαν, είναι 

αυθύπαρκτη, χωρίς αρχή και τέλος, αέναη, άπειρη 

και ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς ποτέ να 

εξαντλείται, να μειώνεται ή να αυξάνεται. Η 

μουσική όμως δεν ανήκει στον χειροπιαστό κόσμο, 

αλλά στον κόσμο των ιδεών. Ο Πλάτωνας πρέσβευε 

ότι «οι Ιδέες δεν πραγματώνονται ποτέ με 

πιστότητα στον υλικό κόσμο» (Ferguson, 2009, 
373). Αυτό είναι αλήθεια, αφού δεν είναι ποτέ 

δυνατόν να εξωτερικεύσουμε επακριβώς ό,τι 

σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε· πάντα έχουμε στο 

πίσω μέρος του μυαλού μας μια καλύτερη πιθανή 

εκδοχή, π.χ. για το πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να 

πούμε κάτι ή πώς αλλιώς να φτιάξουμε κάτι. Το 

καθετί εμπεριέχει ένα αβέβαιο δυναμικό – με 

κβαντικούς όρους θα μπορούσαμε να το 

παραλληλίσουμε με το τροχιακό των ηλεκτρονίων, 

δηλαδή την περιοχή μέσα στην οποία δύνανται να 

κινούνται, το σύνολο των σημείων όπου δύνανται 

να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή, και την αρχή της 

αβεβαιότητας του Heisenberg, άλλωστε δεν είναι η 

πρώτη φορά που η μουσική παραλληλίζεται με τη 

φυσική – τα όρια του οποίου αντιπροσωπεύουν την 
ιδανική εκδοχή υλοποίησης της ιδέας, την ταύτιση της 

μορφής της ιδέας με αυτό που τελικά εξωτερικεύσαμε 

και βιώσαμε ως αισθητή πραγματικότητα στον υλικό 

κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ενθαρρυντικό 

για τον αναποφάσιστο και ανικανοποίητο μουσικό 

δημιουργό, γιατί δικαιολογεί τους συνεχείς 

πειραματισμούς του και τη δυσκολία του να παράγει 

αυτό που είχε στο μυαλό του, το οποίο ουσιαστικά 

κινείται και μετατρέπεται συνεχώς σε κάτι άλλο προς 

αναζήτηση του ιδεατού, του ιδανικού, δανειζόμενο 

υπόσταση από όλα γύρω του.  
Αν ρωτήσουμε ένα μουσικό, όσο έμπειρος και 

καταρτισμένος κι αν είναι: «Τώρα πλέον μπορείς να 

παίξεις οτιδήποτε έχεις στο μυαλό σου;», η 

πιθανότερη απάντηση που θα πάρουμε θα είναι: 
«Όχι». Το ζήτημα είναι να έχει την ελευθερία να 

εξερευνά όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες 

πραγμάτωσης του ιδεατού και ως εκ τούτου να το 

πλησιάζει συνεχώς. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η 

ελευθερία δεν είναι δυνατόν να παρέχεται τόσο 

απλόχερα από τη μίμηση του εξωτερικού κόσμου, όσο 

από την έκφραση του εσωτερικού κόσμου του καθενός 

από εμάς. Μπορεί ίσως ο άνθρωπος να έχει 

ανακαλύψει μέσω της μίμησης, της αναπαράστασης, 

της παρατήρησης και της ερμηνείας του εξωτερικού 

κόσμου, κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στην 

προσέγγιση της αλήθειας, όμως δεν έχει εξερευνήσει 

επιπλέον νέες δυνατότητες πέρα από αυτά τα 

δεδομένα. Αυτή η περαιτέρω εξερεύνηση είναι κάτι 

που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της έκφρασης, η οποία, 

σε αντίθεση με τη μίμηση, είναι ικανή να γεφυρώσει 

ομαλά τον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο του 

ανθρώπου. 
Με τη μίμηση μπορούμε να φτάσουμε στην 

ανακάλυψη των μυστικών της φύσης, κάτι που ο 

άνθρωπος ανέκαθεν λαχταρούσε να πετύχει και 

ομολογουμένως είναι κάτι το μαγευτικό να 

ανακαλύπτεις την προϋπάρχουσα τάξη που κάποιος 

Άλλος εφάρμοσε στο Σύμπαν. Με την έκφραση, όμως, 

μπορούμε να φτάσουμε στην εφεύρεση όντων που δεν 

υπήρχαν πριν, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την 

ανακάλυψη των δυνατοτήτων μας, την ανακάλυψη του 

ίδιου του εαυτού μας, κάτι κατά τη γνώμη μου πολύ 

σπουδαιότερο. Η μίμηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την ανθρώπινη φύση – αυτό είναι ένα 

αδιαφιλονίκητο δεδομένο. Από τη μίμηση δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. 

Ακόμα και αν επιχειρήσουμε συνειδητά να την 

απορρίψουμε, εκείνη έχει την ικανότητα να λειτουργεί 

και υποσυνείδητα, ως ένστικτο, χωρίς εμείς να 

μπορούμε να την ελέγξουμε. Αυτό που μας απομένει, 

λοιπόν, είναι να τη δεχτούμε και να την ακολουθούμε, 

αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν αρκεί 

όμως το αναπόφευκτο του χαρακτήρα της για να την 

κάνει σημαντική, τουλάχιστον όσον αφορά τη μουσική 

δημιουργία. Η μουσική επικαλείται κατά βάση το 

συναίσθημα, τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και 

όχι τη λογική επεξεργασία του εξωτερικού κόσμου. 
Αποτελεί το μέσο έκφρασης της ανθρώπινης ψυχής 

και ακριβώς επειδή υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί 

άνθρωποι με τόσο διαφορετική ψυχοσύνθεση ο 

καθένας, γι’ αυτό δεν έχει εξαντληθεί ακόμη το εύρος 

εκφραστικών δυνατοτήτων στη μουσική δημιουργία, 

γι’ αυτό βλέπουμε να δημιουργείται συνεχώς νέα 

μουσική. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που οι 

μουσικές κριτικές δεν είναι τόσο απόλυτες όσο 
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υπήρξαν στο παρελθόν, δίνεται η δυνατότητα σε 

όλο και μεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων να 

εκφραστούν ελεύθερα.  
Το ότι επιστρατεύομαι υπέρ της έκφρασης 

στη μουσική δημιουργία δεν σημαίνει ότι αυτή 

επιτυγχάνεται εύκολα, αφού συχνά η πορεία προς 

την ειλικρινή έκφραση γίνεται πολύ δύσκολη και 

μπορεί να διαρκέσει μια ζωή, όμως αυτό είναι που 

της δίνει αξία, καθώς κάνει τον άνθρωπο να 

προβληματίζεται σχετικά με την πραγμάτωση του 

ιδεατού. Δεν συμφωνώ με τις μουσικές ακρότητες 

που υιοθέτησε ο Schönberg και όσοι τον 

ακολούθησαν, γιατί αυτές συνέβησαν πολύ βίαια 

και μάλλον βιαστικά, με αποτέλεσμα ο υπόλοιπος 

κόσμος να μην κατανοήσει την επαναστατική 

νοοτροπία του εξπρεσιονισμού στη μουσική, κάτι 

που απασχολούσε και τον ίδιο, και τελικά να τον 

απορρίψει. Αυτό που ενστερνίζομαι είναι η 

«φιλοσοφία» του εξπρεσιονισμού, η φιλοσοφία της 

ελεύθερης έκφρασης και της καινοτομίας στη 

μουσική δημιουργία. 
Η μουσική έκφραση έχει μεταξύ άλλων και 

παιδαγωγική αξία, αφού δεν υπάρχει σωστός και 

λανθασμένος τρόπος έκφρασης, αλλά μόνο 

ειλικρινής και ανειλικρινής. Με την έκφραση 

μπορούμε να έχουμε πολλά διαφορετικά έργα, εν 

προκειμένω μουσικά, και συγχρόνως ισότιμα 

μεταξύ τους, κάτι που το θεωρώ ανεκτίμητο. 
Αν μπορούσαμε να συμπιέσουμε την ουσία 

της σπουδαιότητας της έκφρασης στη μουσική σε 

μία φράση, αυτή θα ήταν: η ικανότητά της να μη 

«φοράει» ποτέ το ίδιο «πρόσωπο» δύο φορές, ακόμη 

και αν προέρχεται από τον ίδιο άνθρωπο, γιατί κάθε 

φορά του λέει και κάτι διαφορετικό για τον εαυτό 

του. Η ειλικρινής έκφραση, όχι μόνο στη μουσική 

αλλά και σε οτιδήποτε κάνει κάποιος στη ζωή του, 

είναι ο αρωγός του ανθρώπου προς την αυτογνωσία, 

την οποία αν καταφέρει ποτέ να αποκτήσει, θα 

γνωρίσει την πολυπόθητη πραγματική ευτυχία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εξίσου σημαντική με τη λογοτεχνία των 

ενηλίκων είναι και η Παιδική Λογοτεχνία, η οποία 

είναι αφιερωμένη στο παιδί-αναγνώστη. Πολλοί 

είναι οι μελετητές που έχουν προσπαθήσει να 

δώσουν ένα σαφή ορισμό στη λογοτεχνία που 

απευθύνεται στο παιδί, όμως κανείς δεν είναι ικανός 

να εκφράσει με βεβαιότητα τα χαρακτηριστικά της 

παιδικής ηλικίας. Οι περισσότεροι μελετητές της 

Παιδικής Λογοτεχνίας ακολουθούν την ίδια πορεία. 

Προσδιορίζουν αρχικά τον γενικότερο όρο 

«λογοτεχνία», προχωρούν στη διερεύνηση του 

ερωτήματος τι είναι παιδί και τέλος επιχειρούν να 

οριοθετήσουν την Παιδική Λογοτεχνία.1 Έπειτα 

επιχειρούν να ανιχνεύσουν χαρακτηριστικά της 

παιδικής ηλικίας, που είναι διαχρονικά και 

διαπολιτισμικά. Είναι δύσκολο να προσδιορίσει 

κάποιος τον όρο «παιδί», διότι η ψυχοσύνθεση του 

κάθε παιδιού διαφέρει και το παιδικό αναγνωστικό 

κοινό δεν μπορεί να είναι ομοιογενές. Η παιδική 

ηλικία διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή με 

βάση το κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και 

πολιτισμικό επίπεδο της εκάστοτε κοινωνίας. 
Η Rebecca J. Lukens, ξεκινώντας από την 

αρχή ότι τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 

τις εμπειρίες και όχι ως προς τη μορφή, καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι η διαφορά έγκειται στο βαθμό 

και όχι στο είδος. Γι’ αυτό και η Λογοτεχνία για 

παιδιά διαφέρει από τη Λογοτεχνία για ενηλίκους 

ως προς το βαθμό και όχι ως προς το είδος.2 Η 

Παιδική Λογοτεχνία άλλωστε προσφέρει την ίδια 

απόλαυση με αυτήν που προσφέρει και η 

Λογοτεχνία των ενηλίκων. Τα παιδιά ζητούν να 

απολαύσουν μια ιστορία, αλλά οι πηγές αυτής της 

απόλαυσης είναι περισσότερο περιορισμένες, επειδή 
οι εμπειρίες που έχουν είναι περιορισμένες. Η 

Lukens υποστηρίζει ότι οι ιστορίες οφείλουν να 

έχουν μια αμεσότητα, να ταυτίζονται με την 

καθημερινότητα του μικρού παιδιού και να είναι 

ευκρινέστερες οι σχέσεις που διέπουν τα δρώντα 

πρόσωπα. 
Παιδική Λογοτεχνία είναι η τέχνη του λόγου 

που καλλιεργείται από τους ενηλίκους και 

απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα παιδιά. Είναι το 

σύνολο των αισθητικά δικαιωμένων κειμένων που 

είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ψυχαγωγία των 

παιδιών και στην πνευματική τους καλλιέργεια.3 
Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή σχέση 

με τη λογοτεχνία για ενηλίκους, διότι αφενός 

διαβάζεται από λογοκριτές-ενήλικες και αφετέρου 

επειδή η μια τροφοδοτεί την άλλη, έτσι ώστε 

                                                 
1 Peter Hunt, 1996, σελ. 6-17. 
2 R. Lukens, 2007. 
3 Αντ. Μπενέκος, 1981. 

κείμενα γραμμένα για παιδιά μεταμορφώνονται σε 

κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο. 
 Η αφετηρία της παιδικής λογοτεχνίας στην 

Ελλάδα τοποθετείται γύρω στο 1880. Στα κείμενα 

εκείνων των χρόνων κυριαρχεί ένας έντονος 

διδακτικός χαρακτήρας και δέχεται πολλές ξένες 

επιδράσεις, εξαιτίας του ότι μεταφράζονται πολλά 

έργα ξένων συγγραφέων. Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος της 

«Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» το 1917, σύμφωνα 

με την οποία εισάγεται η διδασκαλία της δημοτικής 

γλώσσας στο σχολείο, και η ίδρυση της «Γυναικείας 

Λογοτεχνικής Συντροφιάς» το 1955, μιας ομάδας 

γυναικών που θέτει ως στόχο την προώθηση του 

ελληνικού παιδικού βιβλίου μέσω διαγωνισμών και 

ειδικού βραβείου. Η χρυσή εποχή της παιδικής 

λογοτεχνίας, όμως, αρχίζει στην Ελλάδα από το 1974, 

κατά την οποία συμβαίνουν σημαντικές πολιτικές, 

οικονομικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλλαγές 

που προωθούν την πλούσια παραγωγή παιδικών 

λογοτεχνημάτων. Κατά την περίοδο αυτή 

πολλαπλασιάζονται οι εκδόσεις για παιδιά, 

παρατηρούνται νέες θεματικές που απασχολούν την 

κοινωνία και κατ’ επέκταση το παιδί, επιδιώκεται η 

κριτική, προωθείται η καλή εικονογράφηση του 

παιδικού βιβλίου, ενώ  η ίδρυση πανεπιστημιακών 

παιδαγωγικών τμημάτων επιδιώκει τη μεθοδικότερη 

μελέτη της Παιδικής Λογοτεχνίας.4 
Η Παιδική Λογοτεχνία κατέχει μια προνομιακή 

θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ο 

χώρος της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους 

εξελίσσεται διαρκώς, ενώ ο ορίζοντας του παιδικού 

βιβλίου συνεχώς διευρύνεται, τόσο από πλευράς 

περιεχομένου όσο και από πλευράς μορφής. Ένα από 

τα λογοτεχνικά είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας που 

βρίσκεται στην ακμή του είναι η Μικρή Ιστορία. Η 

Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά προκηρύσσει για 

πρώτη φορά διαγωνισμό που  αφορά τις μικρές 

ιστορίες το 1970. Την πρώτη χρονιά το βραβείο 

αποσπά η Πηνελόπη Μαξίμου για το έργο της «26 
μικρές ιστορίες». Από την επόμενη χρονιά η 

προκήρυξη καθιερώνει τον όρο «μικρές ιστορίες», που 

άλλοτε συνοδεύεται με τον όρο «για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας», άλλοτε «για μικρά παιδιά» ή 

ακόμα «για την προσχολική ηλικία».5  
Η προσφορά της  Γυναικείας Λογοτεχνικής 

Συντροφιάς δεν περιορίζεται μόνο στις εκάστοτε 

προκηρύξεις για μικρές ιστορίες, αλλά θέτει επίσης 

όρους που αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφή των 

μικρών ιστοριών που υποβάλλονται στους 

διαγωνισμούς. Η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 

ανέδειξε το λογοτεχνικό αυτό είδος των μικρών 

ιστοριών, το ενίσχυσε, το πρόβαλε και συντέλεσε στην 

εξελικτική του μορφή έως σήμερα. Σημαντικό είναι 

ότι το λογοτεχνικό αυτό σωματείο δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στο παιδαγωγικό κριτήριο, ώστε η μικρή 

ιστορία να γίνεται κατανοητή από τα παιδιά. Λόγω της 

χαμηλής ποιότητας μικρών ιστοριών δεν διστάζει η 

Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά να απορρίψει 

υποψηφιότητες τα έτη 1992, 1994 και 1996.6  Με 

αποτέλεσμα ολόκληρη η κοινωνία να συνειδητοποιεί 

ότι και τα παιδιά είναι ένα κοινό εξίσου δυναμικό και 

απαιτητικό όπως οι ενήλικοι, το οποίο έχει ιδιαίτερες 

                                                 
4 Μ. Κανατσούλη, 2001. 
5 Τ. Τσιλιμένη, 2002. 
6 Τ. Τσιλιμένη, 2002. 
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απαιτήσεις εξαιτίας της ευαίσθητης ψυχολογίας και 

αντιληπτικότητας των παιδιών.  
Σύμφωνα με το βιβλίο της Τ. Τσιλιμένη 

γνωρίζουμε, ότι στο έντυπο «Έργα και ημέρες 

1993-1994» η Αγγελική Βαρελά δίνει ένα αρχικό 

ορισμό της μικρής ιστορίας, η οποία αποτελείται 

τουλάχιστον από δύο ιστοριούλες, σύντομα 

αφηγήματα, έχοντας κάποιο συνδετικό κρίκο, που 

να μπορούν όμως να σταθούν αυτοτελώς η κάθε 

μια. Πριν όμως ακόμα από την οριοθέτηση των 

χαρακτηριστικών της μικρής ιστορίας από τη 

Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά διαπιστώνουμε 

πιο πρώιμους τρόπους γραφής μικρών ιστοριών. 

Πιο συγκεκριμένα, στο περιοδικό ‘Παιδική 

Αποθήκη’ του Δ. Πανταζή το 1836 δημοσιεύεται η 

«Ιστορία του Κωνσταντίνου Γ΄ μικρού καλού 

παιδιού», που αποτελεί μια προδρομική μορφή των 

μικρών ιστοριών. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος 

καλλιεργεί το είδος αυτό με ιστορίες αυτοτελείς, 

αλλά και σε συνέχειες, όπως «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος» και «Στο μεγάλο πανηγύρι». Επίσης, 

μικρές ιστορίες εκτίθενται στη ‘Διάπλαση των 

Παίδων’ κάτω από τον γενικό τίτλο «Ανάγνωσμα 

δια πολύ μικρά παιδιά». Τέτοιες μικρές ιστορίες 

είναι «Τα σπουργιτάκια και το μαμούδι», του 

Πέτρου Χάρη, και «Το γατάκι», της Ιουλίας 
Δραγούμη.7 

Οι όροι «ανάγνωσμα δια πολύ μικρά 

παιδιά», «ιστοριούλες για μικρά παιδιά» και 

«μικρές ιστορίες» είναι συγγενικές έννοιες και 

απλώς υφίστανται μεταλλαγές από εποχή σε εποχή. 

Αναφορά στον όρο «μικρή ιστορία» γίνεται και από 

τον Β. Αναγνωστόπουλο, χωρίς όμως να την 

κατατάσσει ως αυτόνομο είδος. Κατονομάζει το 

λογοτεχνικό αυτό είδος με τους όρους 

«ιστοριούλες», «εικονογραφημένες ιστοριούλες», 

«μικρές ιστοριούλες» και προσδίδει την άνθισή του 

στην ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής τη 

δεκαετία εκείνη.8 Ακόμη, ο Α. Δελώνης κατατάσσει 

τις μικρές ιστορίες στην «πεζογραφία για παιδιά» 

και τις διαχωρίζει σε «Ιστορίες μικρές για μικρά 

παιδιά» και σε «Ιστορίες μικρές για μεγάλα παιδιά». 

Προσδίδει βέβαια και στη μια και στην άλλη 

περίπτωση κοινά χαρακτηριστικά μιας μικρής 

ιστορίας, υποστηρίζοντας πως δεν είναι ούτε 

παραμύθι ούτε διήγημα αλλά κάτι ενδιάμεσο.9 Σε 

αντίθεση με τον Χ. Σακελλαρίου, ο οποίος στο 

βιβλίο «Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας» εντάσσει 

τις μικρές ιστορίες στο παραμύθι. 
Αν και παρατηρείται μια διάθεση 

διεύρυνσης των ορίων μεταξύ των μικρών ιστοριών 

και του παραμυθιού, είναι σαφές ότι η μικρή 

ιστορία αποτελεί ένα αυτόνομο και δυναμικό είδος 

της παιδικής λογοτεχνίας.  Ο όρος «μικρή ιστορία» 

αναφέρεται σε αφηγηματικά κείμενα ευσύνοπτου 

μεγέθους με δομικές απλουστεύσεις που τα 

καθιστούν κατάλληλα για μικρά παιδιά. Σύμφωνα 

με τον Αντ. Δελώνη: «Μικρή ιστορία είναι μια πολύ 

σύντομη διήγηση, η οποία στα πλαίσια μιας πλέον 

ρεαλιστικής αντιμετώπισης της καθημερινότητας, 

δίνει μια εικόνα ζωής από τον κόσμο του παιδιού, 

με λόγο αφαιρετικό αλλά προσιτό στην 

αντιληπτικότητά του, οικείο, άμεσο και συγχρόνως 

                                                 
7 Τ. Τσιλιμένη, 2002. 
8 Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1984. 
9 Α. Δελώνης, 1986. 

συγκεκριμένο».10 Οι μικρές ιστορίες αναφέρονται στη 

σύγχρονη ζωή, σε κοντινά πράγματα και γεγονότα, σε 

βιώματα κι επιθυμίες του μικρού παιδιού.11 
Ως προς την έκτασή της, η μικρή ιστορία 

μοιάζει με το παραμύθι και με το διήγημα, δεν είναι 

όμως τίποτα από τα δύο. Σύμφωνα με την 

Κανατσούλη είναι μια σύντομη διήγηση των 3-5 
σελίδων, η οποία αναφέρεται σε ρεαλιστικά γεγονότα, 

συνήθως της καθημερινότητας των ίδιων των 

παιδιών.12 Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η 

μικρή ιστορία είναι απλή, σαφής και προσαρμοσμένη 

στο σχετικά περιορισμένο λεξιλόγιο των μικρών 

παιδιών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σ’ αυτές τις 

μικρές ιστορίες είναι σύστοιχη με την αντιληπτικότητα 

του παιδιού. Χρειάζεται λιτότητα στην έκφραση, 

λέξεις καίριες και σύνταξη απλή, στρωτή, χωρίς 

νοηματικές δυσκολίες. Οι έννοιες είναι συγκεκριμένες 

αλλά κι αν υπάρχει στην ιστορία μια αφηρημένη 

έννοια, αυτή αποσαφηνίζεται στην πορεία.  
 Τα πρόσωπα που αφηγούνται την ιστορία είναι 

παιδιά, ζώα ή αντικείμενα, τα οποία εμφανίζουν 

απλοϊκή αποτύπωση χαρακτήρων και η θεματολογία 

της σχετίζεται με τα βιώματα και τα προβλήματα των 

παιδιών. Ο συμβολισμός κυριαρχεί και τα ζώα, τα 

παιχνίδια κι όλα τα άψυχα αντικείμενα μιλούν. Ο 

χρόνος που διαδραματίζονται τα γεγονότα είναι 

ρεαλιστικός και ο χώρος γνώριμος και οικείος στο 

παιδί. Ο χρόνος αναφέρεται στο παρόν και ο χώρος 

στον άμεσο περίγυρο του παιδιού. Επίσης, ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό στη μικρή ιστορία είναι η 

εικονογράφηση, η οποία διατηρεί μορφή ισορροπίας 

με το κείμενο. Είναι πάντα πλούσια και αναγνωρίσιμη 

από το μικρό παιδί, χωρίς συμβολισμούς.   
Παρ’ όλη τη συντομία των μικρών ιστοριών, η 

ύπαρξη μιας πλοκής, μιας αλληλουχίας γεγονότων και 

πράξεων είναι αναγκαία. Υπάρχει μια λογική συνέχεια 

και μια χρονική εξέλιξη, την οποία επιβάλλει η 

αντιληπτική ικανότητα του παιδιού. Δίνεται έμφαση 

σε ένα γεγονός και παρακολουθείται η εξέλιξή του. 

Στη μικρή ιστορία είναι απαραίτητο να υπάρχει αρχή, 

μέση και τέλος, δηλαδή μια διάρθρωση γεγονότων, η 

οποία δίνει μια φυσική ροή στη διήγηση.  Η κατάληξη 

των μικρών ιστοριών είναι συνήθως προβλέψιμη, 

αναμενόμενη και θετική. Το τέλος είναι αίσιο κι 

έχουμε επίλυση του προβληματισμού ή της 

σύγκρουσης που υπήρξε κατά τη διεξαγωγή της 

ιστορίας. 
Παρατηρούμε ότι είναι το μόνο είδος της 

Παιδικής Λογοτεχνίας, το οποίο προσδιορίζεται από 

τον όρο «μικρή ιστορία»  και παραπέμπει στον 

αναγνώστη-παιδί.  Ο προσδιορισμός «μικρός» ίσως να 

ταυτίζεται με την ηλικία του αναγνωστικού κοινού 

αυτού του είδους, δηλαδή με τα «μικρά» παιδιά ή 

ακόμα και με τη σύντομη έκταση της κάθε ιστορίας. 
Στην αγγλική ορολογία της Παιδικής Λογοτεχνίας δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη ορολογία που να αντιστοιχεί 

στο είδος των μικρών ιστοριών. Συνήθως συναντάμε 

το είδος αυτό με τους εξής όρους: short stories, books 
for younger readers, miniaturized stories. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού 

αυτού είδους σε δύο μικρές ιστορίες και να 

                                                 
10 Α. Δελώνης, 1986. 
11 Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1994. 
12 Μ. Κανατσούλη, 2001. 
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κατανοήσουμε τη συμβολή του στις μικρές ηλικίες. 

Τα δύο βιβλία με τα οποία θα ασχοληθώ είναι: 
1) Ν. Moost, A. Rudolph, Όλα δικά μου! 

Δέκα φοβερά κόλπα για να τους τα πάρετε όλα, 
Αθήνα, Παπαδόπουλος 1999. 

2) C. Labaronne, Μια χαριτωμένη ιστορία, 
Αθήνα, Ζεβρόδειλος 2001. 

 
Συγγραφέας  Nele Moost:   

Η Nele Moost πέρασε μέρος της παιδικής 

της ηλικίας στη Σουηδία. Στη συνέχεια σπούδασε 

Πολιτικές Επιστήμες και Γερμανική Φιλολογία κι 

εργάστηκε ως συντάκτης σε εκδοτικό οίκο  για 

παιδικά βιβλία. Για αρκετά χρόνια γράφει 
διηγήματα για ενήλικες, ιστορίες για παιδιά και 

σκηνοθετεί θεατρικές ομάδες. Η Nele Moost είναι 

μια από τις πιο διάσημες συγγραφείς βιβλίων στην 

Γερμανία. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 18 

γλώσσες. Ιδιαίτερα γνωστές είναι οι ιστορίες της με 

την Κάλτσα του μικρού Κόρακα ‘Κlein raben 
socke’, εικονογραφημένες από την Αnnet Rudolph. 
H Νele Moost  ζει στο Βερολίνο.13 

Η εικονογράφος Annet Rudolph σπούδασε 

από το 1984 μέχρι το 1990 γραφιστική στην 

ανώτατη σχολή του καθεδρικού ναού. Πολλά βιβλία 

που δημιούργησε με τη φιγούρα του μικρού κόρακα 

με τη κάλτσα την έκαναν γνωστή διεθνώς. 

Εργάζεται σήμερα ως ελεύθερη επαγγελματίας 

εικονογράφος για διάφορους εκδοτικούς οίκους. 
Το πρώτο βιβλίο της Μoost εκδόθηκε από 

τον εκδοτικό οίκο «Esslinger Verlag» στη Γερμανία 

το 1996. Ο γερμανικός τίτλος είναι ‘Alles meins! 
Oder 10 ticks, wie man alles kriegen kann’. Ο ίδιος 

τίτλος, μεταφρασμένος, παρέμεινε και στην 

ελληνική έκδοση το 1999 από τις εκδόσεις  Αφοί Κ. 

Παπαδόπουλοι. Υπεύθυνος για τη μετάφραση της 

συγκεκριμένης μικρής ιστορίας ήταν ο Κώστας 

Πούλος. 
Μάλλον πρόκειται για μια σειρά αυτόνομων 

μικρών ιστοριών με κοινό ήρωα. Υπάρχουν κι άλλα 

βιβλία με ήρωα το μικρό κόρακα σε διάφορες 

περιπέτειες, όπως: ‘Alles Spiele! Spiele fur drinnen 
und drauben vom kleinen Raben Socke’ (= Όλα τα 
παιχνίδια! Παιχνίδια για εσωτερικούς κι 

εξωτερικούς χώρους από το μικρό κόρακα με τη 

κάλτσα), Alles Schule! (=Τα πάντα για το σχολείο). 
Θέμα του βιβλίου: Το πονηρό μικρό κοράκι 

καταφέρνει να ξεγελάσει όλα τα ζώα του δάσους 

και να μαζέψει κάθε λογής παιχνίδια για τον εαυτό 

του. Ο μικρός κόρακας που «τα ήθελε όλα δικά 

του» σκαρφίστηκε «δέκα φοβερά κόλπα», δηλαδή 

σκανδαλιές και ψέματα, για να πάρει όλα τα 

παιχνίδια που του άρεσαν από τα υπόλοιπα ζώα. 

Γρήγορα όμως θα συνειδητοποιήσει ότι ο 

μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου δεν είναι τα 

παιχνίδια αλλά η φιλία. Έτσι, μετανιωμένος 
επιστρέφει όλα τα παιχνίδια πίσω ζητώντας να 

παίξει μαζί τους.  
 

Συγγραφέας Charlotte Labaronne: 
Αφού η Charlotte ολοκλήρωσε τις σπουδές 

της ως εικονογράφος, το 2000, άρχισε να 

δημοσιεύει πρώιμο έργο και αργότερα πήρε το 

δίπλωμα διακοσμητικών τεχνών. Ειδικεύεται σε 

εικονογραφημένα άλμπουμ και χρησιμοποιεί 

                                                 
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Nele_Moost 

αρκετά το λευκό χρώμα, το οποίο παίρνει ένα 

μοναδικό ρόλο στα έργα της.14 
Το δεύτερο βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθώ 

είναι της Charlotte Labaronne, το οποίο εκδόθηκε από 
τον εκδότη ‘Siphano picture books’ στο Λονδίνο το 

2001. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε και στην Ελλάδα 

υπό την αιγίδα του ίδιου εκδοτικού οίκου αλλά 

προωθήθηκε από τις εκδόσεις Ζερβόδειλος. Η ίδια η 

Labaronne έγραψε και εικονογράφησε το 

συγκεκριμένο βιβλίο. Τη  γλωσσική επιμέλεια στην 

ελληνική έκδοση επιμελήθηκε η Πόπη Μουπαγιατζή, 

η οποία είναι επιμελήτρια-διορθώτρια κειμένων και 

συγγραφέας. Ως επιμελήτρια έχει εργαστεί με 

μεγάλους εκδοτικούς οίκους, περιοδικά κι εφημερίδες. 

Ως συγγραφέας-κειμενογράφος συνεργάστηκε με 

εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών 

προγραμμάτων και άλλους φορείς, όπως το Φεστιβάλ 

Αθηνών, το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο 

και το Ίδρυμα Λεβέντη. Έχει επίσης εργαστεί σε 

Γραφεία Τύπου κι έχει κάνει την έρευνα και τα 

κείμενα για μια σειρά ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν 

από την κρατική τηλεόραση. 
Ο τίτλος της μικρής ιστορίας κατά την αγγλική 

έκδοση είναι ‘Just one road’ (= Μόνο ένας 

βρυχηθμός)’. Στην ελληνική έκδοση ο τίτλος 

μετασχηματίστηκε σε ‘Μια χαριτωμένη ιστορία’, όπου 

το «η» έχει διαγραφεί με μαύρη γραμμή κι έχει 

αντικατασταθεί ακριβώς από πάνω με το «ι». Αν και 

είναι εντελώς διαφορετικός, η ελληνική εκδοχή του 

τίτλου κρύβει ένα έξυπνο λογοπαίγνιο, το οποίο 

προϊδεάζει για τον ένα από τους ήρωες του βιβλίου 

(Χαρη(ι)τωμένη = Χάρις, η μικρή λιονταρίνα). 
Θέμα του βιβλίου: Ο Μάνθος, ένας άτακτος 

μικρός κροκόδειλος, πλήττει αφόρητα στο 

νηπιαγωγείο. Θεωρεί τα παιδιά της τάξης του 

απελπιστικά ήσυχα και υπάκουα, με αποτέλεσμα να 

σκαρφίζεται σκανδαλιές για να τραβήξει την προσοχή 

τους. Μαθαίνοντας την έλευση ενός καινούριου 

μαθητή στην τάξη, ο μικρός κροκόδειλος πιστεύει ότι 

επιτέλους θα βρει ένα σύμμαχο. Με τον «Χάρη, το 

λιοντάρι» ονειρεύεται να σκαρώνουν εκατοντάδες 

σκανταλιές και να επιβληθούν σε όλους τους άλλους 

συμμαθητές τους. Μέχρι που θα συνειδητοποιήσει ότι 

ο καινούριος συμμαθητής είναι ένα κορίτσι, ακόμα πιο 

χαριτωμένο από όλους τους υπόλοιπους, το οποίο 

όμως θα συμβάλει στην αλλαγή του και θα τον 

βοηθήσει να συνειδητοποιήσει τη χαρά της φιλίας. Με 

αποτέλεσμα να μετανιώσει για την αρχική 

συμπεριφορά του και να επιδιώξει την παρέα και το 

παιχνίδι με όλα τα υπόλοιπα ζώα-παιδιά του 

νηπιαγωγείου. 
 

NELE MOOST, ‘ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ! ΔΕΚΑ 

ΦΟΒΕΡΑ ΚΟΛΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΡΕΤΕ 

ΟΛΑ’ 
 

Α) ΓΛΩΣΣΑ 
Πρωταρχικής σημασίας για τη γλωσσική 

ανάπτυξη του νηπίου είναι το παιδαγωγικό κι 

επικοινωνιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

Έχοντας περιορισμένο λεξιλόγιο, το μικρό παιδί έχει 

ανάγκη από ένα κείμενο που θα είναι κοντά στην 

                                                 
14 
http://www.editorialproteus.com/cont/autores/autores_sola_ca
s.php?idField=39 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nele_Moost
http://www.editorialproteus.com/cont/autores/autores_sola_cas.php?idField=39
http://www.editorialproteus.com/cont/autores/autores_sola_cas.php?idField=39
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αντιληπτική του ικανότητα.15 Η συγγραφέας της 

μικρής ιστορίας που αναλύουμε, χρησιμοποιεί 

λέξεις και φράσεις με απλότητα, σαφήνεια και 

αμεσότητα. Λόγω του ότι η ακουστική κατανόηση 

των παιδιών είναι πιο εκτεταμένη από το λεξιλόγιό 

τους, παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούνται αρκετές 

λέξεις, οι οποίες πιθανότατα πρέπει να συζητηθούν 

σημασιολογικά με τα παιδιά, καθώς αρκετές από 

αυτές παρουσιάζονται με έντονα μαυρισμένα 

γράμματα (π.χ. αντιπερισπασμός, κολακεύουν, 

ευφραινόταν, ζητιανέψει). Πολλές είναι οι σύνθετες 

λέξεις που υπάρχουν στη μικρή ιστορία, οι οποίες 

καθιστούν το κείμενο πιο διασκεδαστικό (π.χ. 

κατακίτρινο, αγριογούρουνο, ταχυδακτυλουργός). 

Στο κείμενο συναντάμε επίθετα που προσδιορίζουν 

τα ουσιαστικά, και επιρρήματα που προσδιορίζουν 

τα ρήματα δηλώνοντας το χρόνο, τον τόπο ή τον 

τρόπο. 
Η κυριαρχία των ρηματικών συνόλων 

τονίζει τη δράση και την εξέλιξη της μικρής 

ιστορίας, όπως επίσης δείχνει ότι ο συγγραφέας 

απευθύνεται σ’ ένα λιγότερο καλλιεργημένο κοινό, 
τα παιδιά (π.χ. πετούσε, τρέχει, φώναξε). 

Ανεξαρτήτως, όμως, του επιπέδου των μικρών 

παιδιών, η κυριαρχία αυτή συνηθίζεται σε 

επικοινωνιακές περιστάσεις της καθημερινότητας κι 

έτσι το κείμενο γίνεται πιο οικείο. Το λεξιλόγιο 

αντλείται από τον προφορικό λόγο και συνήθως οι 

ολιγοσύλλαβες λέξεις είναι πιο εύχρηστες από τις 

πολυσύλλαβες.16 Παρατηρούμε ότι ο λόγος είναι 

βραχυπερίοδος, αποφεύγεται η υποτακτική σύνταξη 

και προτιμάται ο παρατακτικός λόγος. Ο 

συγγραφέας εκφράζεται έτσι με σαφή, λιτό και 

απέριττο τρόπο. Επίσης ο μικροπερίοδος λόγος και 

το ασύνδετο σχήμα προσδίδουν στο ύφος και τον 

τόνο χαρακτήρα λιτό, γοργό και κοφτό. 
Ακόμα, στη μικρή αυτή ιστορία εντοπίζουμε 

παρομοιώσεις (π.χ. «σαν μωρό παιδί») και 

μεταφορές (π.χ. «σήμανε συναγερμό», «δεν ήθελαν 

να χάνουν άλλο τον καιρό τους»), οι οποίες 

εμπλουτίζουν το λόγο και τον καθιστούν πιο 

ελκυστικό στο αναγνωστικό κοινό, όπως επίσης και 

ηχοποίητες λέξεις (π.χ. «βροντώντας την πόρτα 

πίσω της», «φώναξε»), οι οποίες προσδίδουν 

ζωντάνια στο κείμενο. Αρκετά είναι και τα 

επιφωνήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο 

και το καθένα απ’ αυτά δηλώνει κάτι διαφορετικό.17 
Όπως το «Ααα!» χρησιμοποιείται για να δηλώσει το 

ουρλιαχτό του λαγού όταν τον φόβισε και τον 

τρόμαξε το κοράκι. Το «Ε;» που δηλώνει την 

αδιαφορία και την αντίδραση του μικρού λύκου στο 

σχόλιο που του κάνει το κοράκι.  Όπως επίσης το 

«Αχ!» που συνοδεύει μια σκέψη εκφράζοντας 

δυστυχία και λύπη και τα «Αχ,αχ,αχ! Οχ,οχ,οχ!» , 

τα οποία αποτελούν ειρωνικές κραυγές πόνου για να 

πάρει το κοράκι το ποδήλατο του μικρού αρκούδου. 

Πέρα, όμως, και από το «Ποπό» που 

χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ο θαυμασμός που 

είχε τάχα το κοράκι για την αλυσίδα της 

κουκουβάγιας, αξιοσημείωτο είναι και το 

επιφώνημα «Ου!», το οποίο σχολιάζεται από το 

                                                 
15 Μ. Κανατσούλη, 2002. 
16 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 
17 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitsteam/10889/4155/6/
Nimertis_Ntiliou(ptde).pdf 

συγγραφέα ότι το εξέφρασε το αγριογούρουνο «στη 

γλώσσα του», για να συμφωνήσει με το σχόλιο που 

έκανε το κοράκι. 
Τέλος δεν υπάρχουν υποκορισμοί στη μικρή 

ιστορία. Υπάρχουν, όμως, λέξεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στον καθημερινό λόγο, αλλά η 

ετυμολογία τους δεν προέρχεται από ελληνική λέξη. 

Παραδείγματος χάριν, η μια λέξη είναι «κοτζάμ», η 

οποία προέρχεται από την τούρκικη λέξη “kocaman”18 
και η άλλη είναι «πάτσι», επίρρημα ιταλικής 

προέλευσης που είτε είναι από τη λέξη “pace” (= 

ειρήνη) είτε από την έκφραση “siamo  pace” (=είμαστε 

ισόπαλοι).19 Σε πολλά σημεία συναντάμε θαυμαστικό 

για να δοθεί η κατάλληλη ένταση στο λόγο, και 

παύλες ή εισαγωγικά που δηλώνουν το διάλογο που 

διεξάγεται στην ιστορία μας. 
 
Β) ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 
Β1) ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

Σε μια αφήγηση δεν μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν. 

Γίνεται μια επιλογή γεγονότων, η οποία εξαρτάται από 

την οπτική γωνία του προσώπου που κάνει την 

αφήγηση, δηλαδή από τη σκοπιά ή τη θέση από την 

οποία βλέπει τα δρώμενα.20 Στη συγκεκριμένη μικρή 

ιστορία της Moost έχουμε αφήγηση με μηδενική 

εστίαση. Πρόκειται για αφήγηση χωρίς συγκεκριμένη 

οπτική γωνία από έναν παντογνώστη αφηγητή, o 
οποίος γνωρίζει τα πάντα για τα πρόσωπα της 

αφήγησης, ακόμα και τις πιο μύχιες σκέψεις τους. 

Χαρακτηρίζεται ως ένας αφηγητής-Θεός που βλέπει 

τον κόσμο από παντού. Στη συγκεκριμένη μέθοδο της 

οπτικής γωνίας, την ιστορία διηγείται ένα αφηγητής, 

του οποίου η γνώση και τα προνόμια είναι 

απεριόριστα. Χρησιμοποιείται τριτοπρόσωπη 

αφήγηση, με εξαίρεση ορισμένους διαλόγους της 

μικρής ιστορίας, που εκτυλίσσονται σε πρώτο ή 

δεύτερο ενικό πρόσωπο (π.χ. «Σ’ έφαγα, λαγέ!», 

«Έλα, μπορείς κι εσύ να τη φορέσεις για λίγο») ή 

ακόμα και πρώτο πληθυντικό πρόσωπο (π.χ. «Να 

’χαμε καμιά σοκολάτα ή καμιά τούρτα!»). 
Με βάση τη συμμετοχή του αφηγητή στην 

ιστορία έχουμε έναν εξωδιηγητικό αφηγητή, ο οποίος  

είναι επιφορτισμένος με την αφήγηση των γεγονότων 

και σχολιάζει συχνά τα γεγονότα της μικρής ιστορίας. 

Επίσης, με βάση το αφηγηματικό επίπεδο είναι 

ετεροδιηγητικός, αφού δεν μετέχει στην ιστορία. Για 

τους αναγνώστες, η εξέταση της οπτικής γωνίας 

μπορεί να είναι σημαντική τόσο για την κατανόηση 

όσο και για την εκτίμηση της ιστορίας.21 Επίσης, 

παρατηρούμε ότι η  ειρωνεία είναι έντονη στα σχόλια 

του αφηγητή  και στους προσδιορισμούς που δίνει στο 

μικρό κόρακα (π.χ. καημένος, κατεργαράκος, κι 

αμέσως ανέβηκε ο καλός σου στο ποδήλατο και μην 

τον είδατε), καθώς προσπαθεί να στηλιτεύσει την 

ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του προς τα υπόλοιπα ζώα  

και να δώσει ζωντάνια στο κείμενο παρασύροντας τον 

αναγνώστη-παιδί να κάνει τη δική του κριτική σκέψη 

για τις πράξεις του κόρακα. 
 

Β2) ΣΚΗΝΙΚΟ 

                                                 
18 http://el.wiktionary.org/wiki/κοτζάμ 
19 http://www.slang.gr/lemma/show/patsi_4518 
20 Ε. Γ. Καψωμένος, 2004. 
21 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 
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Το σκηνικό σε ένα παιδικό λογοτέχνημα 

αφορά κυρίως το χώρο μέσα στον οποίο 

εκτυλίσσεται η ιστορία και το χρόνο που καλύπτουν 

τα γεγονότα της αφήγησης. Με έκπληξη 

παρατηρούμε ότι στη μικρή μας ιστορία, ο χώρος δε 

συνδέεται με τη δράση των ηρώων, διατηρώντας 

μια ουδετερότητα. Αποτελεί απλώς το χωρικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση των 

χαρακτήρων, με αποτέλεσμα να μη γίνεται 

αναγκαία η περιγραφή του. Έχουμε, λοιπόν, μη 

ολοκληρωμένο σκηνικό στο οποίο δίνεται 

προτεραιότητα στους ήρωες. Εξαιτίας της 

εικονογράφησης, καταλαβαίνουμε ότι ο χώρος που 

λαμβάνει χώρα η μικρή ιστορία είναι ένα δάσος. 

Παρουσιάζεται ρεαλιστικός, καθώς σε αυτόν 

μένουν και όλα τα ζώα-ήρωες που έχει επιλέξει ο 

συγγραφέας. Η περιγραφή του χώρου επιχειρείται 

με την εικονογράφηση. Ο εικονογράφος απεικονίζει 

τον χώρο, όπως τον δημιουργεί η δική του 

φαντασία, στηριζόμενος μόνο σε μια απλή αναφορά 

του χώρου σε συνδυασμό με την εξέλιξη της πλοκής 

και τις απαιτήσεις τις ιστορίας.22 
Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, τα 

γεγονότα εξελίσσονται ευθύγραμμα χωρίς 

αναχρονισμούς. Πιθανότατα η ιστορία μας 
εκτυλίσσεται το καλοκαίρι, διότι το δάσος που 

απεικονίζεται είναι γεμάτο πρασινάδα, τα χρώματα 

στην εικονογράφηση είναι έντονα και φωτεινά. 

Συνήθως επιλέγεται το καλοκαίρι, γιατί δίνεται 

έμφαση στην παιδική και στη νεανική ηλικία ως μια 

ευτυχισμένη, στατική και αμετάβλητη περίοδο.23   
Αν και δεν προσδιορίζεται ακριβώς ο χρόνος, 

μπορούμε να υποθέσουμε από κάποια σημεία του 

κειμένου και από την εικονογράφηση ότι έχουν 

διάρκεια σχεδόν 5 ημερών. Η ιστορία ξεκινάει το 

βράδυ μιας ημέρας, κάτι το οποίο γίνεται κατανοητό 

λόγω της εικονογράφησης, και συνεχίζει στην 

επόμενη σελίδα εικονίζοντας πλέον μέρα, καθώς 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Την επόμενη μέρα...». 
Πραγματοποιείται αφηγηματικό κενό της υπόλοιπης 

ημέρας και στην αμέσως επόμενη σελίδα έχουμε 

μια καινούρια μέρα, λέγοντας «Πρωί-πρωί την άλλη 

μέρα…». Έπειτα σε μια μόνο πρόταση της μικρής 

ιστορίας φαίνεται να έχουμε αλλαγή δύο ημερών 

(π.χ. την επόμενη μέρα έπαιξαν τους εξωγήινους και 

τη μεθεπόμενη κρυφτό και κυνηγητό). Ο 

συγγραφέας ήθελε ίσως να δηλώσει το χρονικό 

διάστημα που πέρασε για να συνειδητοποιήσει το 

μικρό κοράκι το λάθος του δίχως να αποφασίσει με 

επιπολαιότητα. Βλέποντας τα άλλα ζώα να παίζουν 

ζήλεψε και σκέφτηκε σοβαρά ότι δεν υπάρχει λόγος 

να είναι μόνος του με τόσα παιχνίδια, εάν δεν έχει 

φίλους να τα μοιραστεί. Έτσι, βλέπουμε ότι το 

τέλος της ιστορίας πραγματοποιείται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, όπου το κοράκι γύρισε όλα τα 

παιχνίδια στα υπόλοιπα ζώα για να παίζουν πλέον 

όλα μαζί παρέα.  
Αξιοσημείωτη είναι η αοριστία του χρόνου 

που υπάρχει σε αυτή την μικρή ιστορία. Μπορεί 

κάποιος εύκολα να τη συσχετίσει με το παραμύθι, 

διότι ξεκινάει με την έκφραση «Ήταν μια φορά». 

Δηλαδή ο χρόνος δράσης της ιστορίας μας είναι 

«μια φορά» σ’ ένα δάσος. Τόσο ο χώρος όσο και ο 

χρόνος, αρχικά παραπέμπουν στον κόσμο των 

                                                 
22 Γ. Παπαντωνάκης, 2011. 
23 Γ. Παπαντωνάκης, 2011. 

παραμυθιών. Παρατηρούμε μια εξαίρεση στη 

συγγραφή αυτής της ιστορίας, γιατί παρελκύει από τα 

γενικά χαρακτηριστικά της μικρής ιστορίας, στην 

οποία ο χρόνος τις περισσότερες φορές έχει 

καθοριστικό ρόλο. 
 

Β3) ΠΛΟΚΗ 
Ο αφηγητής και ο συγγραφέας είναι δύο 

διαφορετικά πρόσωπα που δεν πρέπει να συγχέονται. 

Ο συγγραφέας είναι ένα πραγματικό πρόσωπο με 

αληθινή ζωή, υπάρχει έξω από το κείμενο. Αντίθετα, ο 

αφηγητής είναι ένα πρόσωπο του κειμένου που 

υπάρχει μόνο μέσα στο πλαίσιο του πλασματικού 

λόγου, είναι δηλαδή απλά ένα κατασκεύασμα από 

λέξεις.24 Πλοκή, κατά τη Lukens, είναι η ακολουθία 

των γεγονότων που δείχνουν τους χαρακτήρες σε 

δράση.25 Εάν ο συγγραφέας επιλέξει τον καλύτερο 

τρόπο να αφηγηθεί την ιστορία, καταφέρνει στην 

πλοκή να παράγει συγκρούσεις, ένταση και δράση, 

στοιχεία που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη.   
Έχουμε μια ευθύγραμμη χρονική εξέλιξη, όπου 

η δράση κινείται με ένταση και η ιστορία εξελίσσεται 

με επεισόδια που ακολουθούν το ένα το άλλο και 

δένονται σε ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι διευκολύνονται 

τα παιδιά στην πληρέστερη κατανόηση της μικρής 

ιστορίας, διότι αποφεύγονται οι αναδρομές ή οι 

προληπτικές αφηγήσεις. Τα γεγονότα μιας ιστορίας 

παρατίθενται σε χρονολογική σειρά και 

παρακολουθούν τους χαρακτήρες που εκτελούν μια 

δράση μετά από μιαν άλλη και μετακινούνται από το 

ένα μέρος στο άλλο. Παρατηρούμε να επικρατεί η 

προοδευτική πλοκή, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από 

ειρωνεία όσο και από χιούμορ. Επίσης υπάρχουν 

στοιχεία στη μικρή ιστορία που προσδίδουν χιούμορ, 

όπως εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στην 

καθημερινότητά μας (π.χ. το κοράκι σήμανε 

συναγερμό, το ράμφος του είχε γίνει πιο κίτρινο από 

κάθε άλλη φορά) ή στοιχεία της εικονογράφησης 

(αφίσες όπου ο τυφλοπόντικας ψάχνει τα γυαλιά του). 
Καθώς δρουν οι ήρωες, συχνά δημιουργούνται 

συγκρούσεις. Στη μικρή ιστορία που αναλύουμε, 

ουσιαστικά έχουμε σύγκρουση του ατόμου με τον ίδιο 

του τον εαυτό. Το μικρό κοράκι αισθάνεται ζήλια, 

φόβο και ανασφάλεια ως εσωτερικές συγκρούσεις που 

μπορεί να βιώσει κάθε παιδί. Επιθυμεί να έχει όλα τα 

πράγματα που του αρέσουν κι επιδιώκει να τα πάρει 

με οποιαδήποτε δολοπλοκία. Αν και σκαρώνει 

διάφορους τρόπους για ν’ αποκτήσει τα πράγματα των 

άλλων, δεν παρουσιάζεται να έρχεται σε 

αντιπαράθεση με κανένα. Παρόλο που γνωρίζουν και 

οι υπόλοιποι ήρωες-ζώα  ποιος παίρνει τα πράγματα 

που λείπουν, του ζητάνε να παίξει μαζί τους. Αυτό 
θέλει να τονίσει ακόμα περισσότερο την εσωτερική 

σύγκρουση του πρωταγωνιστή της μικρής ιστορίας. 

Άλλωστε αυτή η στιγμή μπορεί να θεωρηθεί και ως η 

κορύφωση της μικρής ιστορίας, καθώς το μικρό 

κοράκι φαίνεται να αλλάζει στάση και να κατανοεί ότι 

δεν έχουν και τόση αξία αυτά τα πράγματα, εάν δεν 

έχεις με κάποιον να τα μοιραστείς. 
Η πλοκή αυτής της μικρής ιστορίας προωθείται 

συχνά μέσω του διαλόγου. Έντονοι διάλογοι, φυσικοί 

και παραστατικοί μεταξύ των ηρώων φανερώνουν 

συναισθηματική ζωηρότητα και προχωρούν σε μια 

                                                 
24 Ε. Γ. Καψωμένος, 2004. 
25 R. Lukens, 2007. 
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βαθύτερη ψυχολογική διερεύνηση των χαρακτήρων. 

Σε πολλά σημεία είναι ευδιάκριτες οι σκέψεις των 

ηρώων, οι οποίες βρίσκονται κλεισμένες σε 

εισαγωγικά. Το τέλος της μικρής ιστορίας είναι 

κλειστό και δεν αφήνει στον αναγνώστη-παιδί 

αναπάντητα ερωτήματα. 
 

Β4) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
Ο όρος ‘χαρακτήρες’ χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει τις έμφυτες ιδιότητες και τις μορφές 

συμπεριφοράς που διακρίνουν ένα πρόσωπο.26 
Συνήθως στην παιδική λογοτεχνία οι χαρακτήρες 

είναι είτε προσωποποιημένα ζώα είτε εμψυχωμένα 

αντικείμενα. Στη μικρή ιστορία που 

επεξεργαζόμαστε, ήρωες είναι ζώα που διατηρούν 

τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες  και τη 

φυσιογνωμία τους, αλλά παράλληλα διαθέτουν και 

ανθρώπινες ιδιότητες.  
Βασικός ήρωας της ιστορίας είναι ο μικρός 

κόρακας, ο οποίος αποτελεί δυναμικό και σφαιρικό 

χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά του είναι διακριτά 

στον αναγνώστη, έχει σύνθετη προσωπικότητα και 

εξελίσσεται κατά την έκβαση της ιστορίας. Αρχικά 

παρουσιάζεται ως κακομαθημένος, εγωιστής, 

πονηρός, ψεύτης και δολοπλόκος, καθώς ξεγελά 

τους υπόλοιπους ήρωες-ζώα με σκοπό να τους 

πάρει τα αγαπημένα τους αντικείμενα. Έπειτα, 

όμως, παρατηρούμε ανατροπή στην ψυχοσύνθεση 

του μικρού κόρακα, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι 

όσα παιχνίδια και να έχει δεν μπορεί να τα παίξει με 

χαρά, εάν δεν έχει παρέα. 
 Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγγραφέας επέλεξε 

ως κεντρικό ήρωα ένα κοράκι. Στην αρχαιότητα το 

κοράκι ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών, σημάδι 

ευημερίας και σοφίας, ικανό να αλλάξει την 

κακοτυχία. Με το πέρασμα των αιώνων, όμως, 

μετατράπηκε σε ένα πουλί που είναι κακός οιωνός. 

Ένας αγγελιοφόρος θανάτου, επειδή περνάει αρκετό 

χρόνο στα νεκροταφεία. Συμβολίζει την προδοσία, 

τη δυσαρμονία, την ατυχία και το θάνατο. Αν και ο 

θάνατος μπορεί να είναι συμβολικός και να 

συμβολίζει το τέλος μιας συνήθειας στη ζωή μας, το 

κοράκι συμβολίζει επίσης τη συνειδησιακή 

αλλαγή.27 
Δευτερεύοντες χαρακτήρες συναντάμε 

αρκετούς στη μικρή μας ιστορία, οι οποίοι βοηθούν 

στη δράση και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο 

κεντρικός ήρωας συμπεριφέρεται. Ως ήρωες δεν 

είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι και δεν εξελίσσονται, 

είναι επίπεδοι και στατικοί. Αυτοί οι ήρωες είναι: ο 

σκαντζόχοιρος, το αγριογούρουνο, η κουκουβάγια, 

ο λαγός, η αλεπού, το πρόβατο, ο λύκος, ο 

σκίουρος, ο ασβός και ο αρκούδος. Παρατηρούμε 

ότι η συγγραφέας χρησιμοποιεί αρκετούς τέτοιους 

χαρακτήρες, με αποτέλεσμα η όλη εναλλαγή τους 

να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα παιδιά κατανοούν 

ευκολότερα τους επίπεδους χαρακτήρες, των 

οποίων τα χαρακτηριστικά δίνονται ξεκάθαρα λόγω 

των περιορισμένων γνώσεων που αυτά διαθέτουν. 
Ίσως και εδώ η συγγραφέας δεν διάλεξε 

τυχαία τους περισσότερους ήρωες-ζώα. Ίσως ήθελε 

να τονίσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του μικρού κόρακα, ο οποίος σχεδίαζε με επιτυχία 

                                                 
26 Γ. Παπαντωνάκης, 2011. 
27 http://el.wikipedia.org/wiki/κοράκι. 

διάφορες σκανδαλιές και σφετεριζόταν τα αντικείμενα 

των άλλων. Η κουκουβάγια ως ένα έξυπνο πουλί, το 

οποίο και συμβολίζει τη σοφία, εξαπατήθηκε από το 

μικρό κόρακα. Το ίδιο συνέβη στην αλεπού και στο 

λύκο, αρπακτικά ζώα που το ένα χαρακτηρίζεται για 

την πονηριά του και το άλλο για έντονη επιθετικότητα. 
Το μόνο ζώο-ήρωας που συμβολίζει την υπακοή και 
την αβουλησία είναι το πρόβατο, το οποίο και 

μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αρκετά εύκολα ο κόρακας. 
Γενικότερα ο συγγραφέας επιλέγει να 

παρουσιάσει τους ήρωες μέσω των πράξεών τους. Ως 

ανθρωποποιημένα ζώα δρουν κι αισθάνονται σαν 

άνθρωποι. Κάποια από αυτά φορούν ρούχα, ενώ άλλα 

κρατούν τα χαρακτηριστικά τους ως ζώα κι έχουν ένα 

στοιχείο από την ανθρώπινη ενδυμασία (π.χ. σκούφο, 

κάλτσα, κορδέλα στο κεφάλι). Με αρκετή προσοχή 

στην ανάγνωση του κειμένου συνειδητοποιούμε ότι τα 

ζώα μιλούν στη γλώσσα τους και όχι όπως οι 

άνθρωποι (π.χ. Ου! Είπε το αγριογούρουνο στη 

γλώσσα του). 
 

Β5) ΘΕΜΑ 
Κάθε ιστορία διαμορφώνεται από ένα κύριο 

θέμα ή ιδέα. Το θέμα είναι η κυρίαρχη ιδέα ή 

αντίληψη που επικρατεί και δίνει τη δυνατότητα 

επιλογής για τα στοιχεία που παίρνουν μέρος στην 

ιστορία, όπως οι χαρακτήρες, η δράση, η λύση της 

σύγκρουσης.28 Το κυρίαρχο θέμα της μικρής ιστορίας 

που αναλύουμε, είναι η φιλία. Ένα θέμα που γίνεται 

κατανοητό μέσω ενός δευτερεύοντος θέματος, που 

σχετίζεται με προβλήματα συμπεριφοράς ενός παιδιού. 

Ο αναγνώστης-παιδί μπορεί να ταυτιστεί με τον ήρωα 

τόσο έντονα, όσο μπορεί να ταυτιστεί και με τους 

δευτερεύοντες χαρακτήρες και να κατανοήσει την 

ψυχολογία τους. Είναι ένα από τα συχνότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νηπιαγωγείο. Η 

επιθυμία απόκτησης του παιδιού για διάφορα 

πράγματα και κυρίως για τα παιχνίδια που ανήκουν σε 

άλλα παιδιά είναι φυσιολογική σε αυτή την ηλικία. Σ’ 
αυτό το στάδιο το παιδί κάνει ένα πέρασμα από ένα 

στάδιο απόλυτης εξάρτησης από τους γονείς σε ένα 

στάδιο μερικής αυτονομίας. Το παιδί δεν έχει ακόμα 

ακριβή εικόνα στο μυαλό του για το ποια είναι τα όριά 

του, δεν έχει βρει ακόμα τη θέση του στον κόσμο σε 

σχέση με τους άλλους και αντιδρά έτσι από 

φυσιολογικό εγωκεντρισμό. 
Στην ιστορία μας ο μικρός κόρακας 

εξαπατώντας τα υπόλοιπα ζώα καταφέρνει να 

συγκεντρώσει ένα σωρό από παιχνίδια. Κάθε φορά 

που έβλεπε κάτι που του άρεσε με δόλιο τρόπο 

κατάφερνε να το πάρει και να το κρατήσει για τον 

εαυτό του. Ο τίτλος του βιβλίου είναι 

αντιπροσωπευτικός της συμπεριφοράς αυτής που 

έχουν τα παιδιά στην πρώιμη ηλικία. Η φράση «είναι 

όλα δικά μου» χαρακτηρίζεται ως κοινότυπη και 

δηλώνει την αλλαγή στην αναπτυξιακή πορεία του 

παιδιού. Ο υπότιτλος που ακολουθεί προϊδεάζει ότι θα 

υπάρχουν δέκα οδηγίες-βήματα για να πάρουν τα 

αντικείμενα που τους πήραν ξανά πίσω. Διαβάζοντας, 
όμως, το κείμενο συνειδητοποιούμε ότι αναφέρεται 

στα δέκα ζώα και στους τρόπους που χρησιμοποίησε ο 

μικρός κόρακας για να συγκεντρώσει τα παιχνίδια των 

άλλων ζώων στο δικό του χώρο. 
Μετά τη συλλογή των παιχνιδιών κι εξαιτίας 

της μοναξιάς που ένιωθε, ο κόρακας κατάλαβε τη 
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λάθος στάση του κι επιδίωξε τη διόρθωσή της. 

Βλέποντας τα υπόλοιπα ζώα να παίζουν χαρούμενα 

κατάλαβε ότι σημασία δεν έχει πόσα παιχνίδια 

κατέχεις, αλλά να έχεις φίλους για να τα 

μοιράζεσαι. Κανείς δε νιώθει όμορφα αν δεν έχει 

παρέα. Οι φίλοι είναι σημαντικοί για εμάς, διότι 

μπορούν να μας υποστηρίζουν σε θέματα 

αποφάσεων, στη διασκέδαση, σε αμοιβαία 

κατανόηση, εμπιστοσύνη και αφοσίωση, 

ενισχύοντας την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθησή 

μας. 
Η μικρή ιστορία της Moost πιστεύω ότι 

μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να 

εξωτερικεύσουν τα παιδιά δικά τους συναισθήματα.  

Καθώς πέρα από τα παιδιά που θεωρούν τον εαυτό 

τους ‘κατακτητή’ υπάρχουν και άλλα, τα οποία 

καταπιέζονται από τέτοιες συμπεριφορές είτε στο 

χώρο του νηπιαγωγείου είτε στο ίδιο τους το σπίτι 

από κάποιο αδερφάκι τους. Η ύπαρξη φίλων στη 

ζωή μας θεωρείται καθοριστική για την ποιότητα 

ζωής και την  ικανοποίηση που επακολουθεί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Στον κόσμο της εικόνας επικρατεί 

ποικιλομορφία. Τα εκφραστικά μέσα, η 

θεματολογία, η σκοπιμότητα και ο τρόπος 

δημιουργίας και εκφοράς των εικόνων δημιουργούν 

μια οπτική πανδαισία. Η εικονογράφηση των 

παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων γίνεται με στόχο να 

ερμηνεύσει το παιδί με τη δική του αντίληψη την 

εικόνα που η ερμηνεία της εκτείνεται σε πολλά 

επίπεδα ανάγνωσης.29 
Η μικρή ιστορία που αναλύουμε λαμβάνει 

χώρα, όπως είναι φανερό και από την 

εικονογράφηση, σε ένα δάσος. Καταλαβαίνουμε 

από διάφορα αντικείμενα που επαναλαμβάνονται 

στις εικόνες ότι ουσιαστικά η ιστορία μας 

δραματοποιείται σε ένα μέρος του δάσους, στο 

οποίο διαμένουν τα ζώα αυτά, και πιθανότατα 

αποτελεί κάτι σαν τη γειτονιά τους. 

Επαναλαμβάνονται αρκετά αντικείμενα στις 

εικόνες, όπως ο απλωτός, τα μπαλόνια, το 

ποδήλατο, το αρκουδάκι, η σκάλα έτσι ώστε να 

δημιουργείται οικειότητα στον θεατή-παιδί, με μόνη 

διαφορά σε κάθε εικόνα ότι τα βλέπουμε από άλλη 

οπτική γωνία. Η εικονογράφηση είναι ρεαλιστική, 

χωρίς επιβλητικά σχήματα και με έντονο το 

στοιχείο της λεπτομέρεια. Αν παρατηρήσει 

προσεκτικά, ο θεατής-παιδί θα συναντήσει συχνά 

στις εικόνες το σκαντζόχοιρο που τοποθετεί 

απαγορευτικές ταμπέλες με το κοράκι, πινακίδες 

που έχουν στήσει έξω από τα σπίτια τους για να 

κρατήσουν μακριά το κοράκι, όπως επίσης θα 

παρατηρήσει κάποιος ότι λείπει από τον απλωτό η 

μια κάλτσα30 από το ζευγάρι που ήταν απλωμένες, 

την οποία και φοράει το μικρό κοράκι στο  ένα του 

πόδι. 
Οι μορφές αποδίδονται μετωπικά, 

δισδιάστατες, χωρίς υλικό βάρος και με ευδιάκριτες 

τις εκφράσεις του προσώπου τους, ώστε να 

αποκαλύπτεται η ψυχική τους ιδιοσυγκρασία. Οι 

μορφές τους δεν είναι αυστηρά κλεισμένες μέσα 

στο περίγραμμά τους, είναι στρογγυλές κι 

                                                 
29 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 
30 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 

ενδιαφέρονται να μεταδώσουν ένα συναίσθημα, μια 

διάθεση. Στις εικόνες έχουμε βάθος χώρου. 

Παρατηρούμε διαφορετικά επίπεδα, όπου αυτό που 

είναι μπροστά υποτίθεται ότι είναι κοντά στο θεατή, 

ενώ αυτό που βρίσκεται πιο πάνω στην εικόνα κι έχει 

ένα πολύ πιο ανοιχτό χρώμα από όλα τα υπόλοιπα 

δηλώνει το πόσο μακριά είναι. Αυτή η δισδιάστατη 

σύλληψη προσφέρει επέκταση του χώρου και 

ποικιλίες  μεγέθους και σχήματος, όπως επίσης 

κατεύθυνση και προσανατολισμό.  
Το κέντρο της σελίδας είναι το πιο ελκυστικό 

σημείο, στο οποίο απεικονίζεται συνήθως ο 

χαρακτήρας του βιβλίου για να τονίσει την κατάστασή 

του. Όσο πιο μεγάλο είναι το αντικείμενο στην εικόνα, 

τόσο πιο έντονα συναισθήματα προκαλεί. Η προς τα 

αριστερά κατεύθυνση είναι μια κίνηση που 

αποκαλύπτει κάτι το απόμακρο, ο ήρωας τείνει να 

‘δραπετεύσει’, να απελευθερωθεί (π.χ. ο λαγός από 

την τρομάρα του το βάζει στα πόδια φεύγοντας από 

την αριστερή πλευρά). Στη μικρή ιστορία δεν 

υπάρχουν πλαίσια, κάτι το οποίο ενθαρρύνει τον 

θεατή-αναγνώστη να συμμετέχει και να ταυτιστεί αν 

θελήσει με κάποιον ήρωα. 
Ο τόνος τον χρωμάτων δεν είναι έντονος. 

Κυριαρχεί το πράσινο σε διάφορες αποχρώσεις, καθώς 

αντιπροσωπεύει το χώρο της ιστορίας, τη φύση. Κατά 

την απεικόνιση της ημέρας συναντάμε αποχρώσεις σε 

κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε, καφέ, λιλά, κόκκινο: 

χρώματα που εμπνέουν ισορροπία, σοφία, 

ενεργητικότητα, ευελιξία, θαλπωρή, ευτυχία. 

Χρώματα που σχετίζονται, επίσης, με την απάτη, τη 

δειλία, τη ζήλια, τη ντροπή, τον πειρασμό. Εξίσου, 

όμως, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και στις 

εικόνες που παρουσιάζουν τη νύχτα υπάρχουν το 

μπλε, το χρυσό, το πράσινο: αυτά εκφράζουν την 

αρμονία, την ελπίδα, την τάση για ανάπαυση όπως και 

τη συμφιλίωση και τη συνεργασία. Τα ζώα 

εικονίζονται με το πραγματικό χρώμα της γούνας τους. 
Γενικότερα, η εικονογράφηση είναι αρκετά 

ρεαλιστική. Απεικονίζεται το δάσος με φυσικά 

χρώματα, δίχως να μεταφέρει το θεατή σε άλλο 

ονειρικό χώρο. Η εμφάνιση πιο ανοιχτού χρώματος, 

σα να δημιουργείται ξέβαμμα, είναι από το φυσικό 

φως είτε του ήλιου είτε του φεγγαριού ανάλογα. 
Το κείμενο εντάσσεται μέσα στην 

εικονογράφηση, έχοντας μια αρμονική σχέση εικόνας 

και κειμένου, ώστε να μην υπερκαλύπτει το ένα το 

άλλο. Υπάρχει σχέση συνεργασίας μεταξύ εικόνας και 

κειμένου, για να μπορεί να υπάρχει αναπαράσταση του 

νοήματος του κειμένου. Σε μερικά σημεία 

παρατηρούμε κάποιες λέξεις γραμμένες με έντονα 

γράμματα, ώστε ο αναγνώστης να δώσει περισσότερο 

προσοχή. Σε ορισμένες από αυτές χρειάζεται επιπλέον 

σημασιολογική εξήγηση, ενώ σε άλλες δηλώνεται 

ένταση. 
Τέλος, το εξώφυλλο είναι εικονογραφημένο 

και αυτό με ρεαλισμό. Απεικονίζει το βασικό ήρωα 

της μικρής ιστορίας, το κοράκι, να βρίσκεται στη 

φωλιά του με τα αντικείμενα που πήρε από τα 

υπόλοιπα ζώα. Υπάρχουν στην εικόνα αρκετά 

αντικείμενα που αναφέρονται στο κείμενο, όπως το 

αρκουδάκι, ο σκούφος, η κάλτσα. Το μεγαλύτερο 

χώρο καταλαμβάνει το μπλε χρώμα, το οποίο 

συμβολίζει τον ουρανό και συσχετίζεται συνήθως με 

την πνευματική ανάπτυξη. Οι ανοιχτές αποχρώσεις 

του μπλε είναι φιλικές, χαλαρωτικές και ηρεμιστικές. 
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C. LABARONNE, ‘ΜΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ’ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Α) ΓΛΩΣΣΑ 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται στη 

συγκεκριμένη μικρή ιστορία είναι απλός, φυσικός, 

ανεπιτήδευτος. Η γλώσσα είναι σύμφωνη με το 

σχετικά περιορισμένο λεξιλόγιο του μικρού παιδιού. 

Γίνεται χρήση καθημερινών λέξεων και εκφράσεων, 

οι οποίες αποτελούν οικεία ακούσματα των μικρών 

παιδιών.  
Αρκετές είναι και οι σύνθετες λέξεις που 

χρησιμοποιούνται στη μικρή αυτή ιστορία και 

χρειάζονται επεξήγηση. Μερικές από αυτές είναι: 

μαμόθρεφτα, βουτυρόπαιδα, καθωσπρέπει, 

εχθροπραξιών, πισωπάτησε. Αξιοπρόσεκτη είναι 

και η χρήση παθητικών μετοχών, που φανερώνουν 

ότι η ενέργεια του ρήματος έχει επηρεάσει το 

υποκείμενο σε παρελθόντα χρόνο (π.χ. 

εντυπωσιασμένα, ενοχλημένη). Επίσης έντονη είναι 

και η χρήση επιθέτων στο αφηγηματικό κείμενο, 

τόσο για να χαρακτηρίσει τη μικρή λιονταρίνα (π.χ. 

καλότροπη, χαριτωμένη, ευγενική) όσο και για να 

δώσει επιπλέον λεπτομέρειες στα αντικείμενα που 

κρατάει η μικρή (π.χ. λουλουδάτο σάκο, γούνινο 

αρκουδάκι).   
Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από 

παραστατικότητα και ζωντάνια, κάτι που οφείλεται 

στην πληθωρική χρήση ρήματος και ουσιαστικού. 

Κατά κύριο λόγο οι προτάσεις είναι ανεξάρτητες 

(κύριες) και καταφατικές. Στις προτάσεις αυτές 

έχουμε και παρατακτική και υποτακτική σύνδεση 

(π.χ. «Στη γωνιά έστριψε τώρα ένα λιοντάρι», «Η 

Χαρούλα κρυφοκοίταζε το Μάνθο, όταν αυτός δεν 

τη κοίταζε»). Τα περισσότερα ρήματα είναι σε 

παροντικό χρόνο, πράγμα που υποδηλώνει την 
εξέλιξη της ιστορίας. Παρατηρούμε, επίσης, ότι στη 

μικρή ιστορία δεν γίνεται χρήση υποκοριστικών, 

εκτός από ένα σημείο, όπου χρησιμοποιείται 

υποτιμητικά προς το γυναικείο φύλο 

υποδηλώνοντας κάποιο στερεότυπο της σύγχρονης 

κοινωνίας («Και πώς θα τον σεβόντουσαν τώρα τα 

άλλα παιδιά, που τον είχε τρομάξει ένα 

κοριτσάκι!»). 
Αρκετές είναι στη μικρή ιστορία μας και οι 

ηχομιμητικές λέξεις που χρησιμοποιούνται. Άλλοτε 

παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο κι άλλοτε 

παίρνουν ξεχωριστή θέση στη σελίδα, 

συνοδεύοντας την αντίστοιχη εικονογραφημένη 

κίνηση-πράξη.  Αν και τα εν λόγω στοιχεία 

αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό αριθμό λέξεων σε 

σχέση με το λεξιλογικό πλούτο που μπορεί να 

διαθέτει μια γλώσσα, στο κείμενο προσδίδουν 

ενέργεια και εξέλιξη. Στη μικρή μας ιστορία 

υπάρχουν οι εξής ηχοποίητες και ηχομιμητικές 

λέξεις: «νταπ-ντουμ-ντουμ-νταπ», με την οποία 

δίνεται ο ήχος του τυμπάνου που χτυπάει ο Μάνθος, 

«μπαμ»  ακούστηκε όταν ο Μάνθος κλώτσησε τον 
πύργο με τους κύβους της μικρής Χαρούλας, 

«σπλάαατς» ταυτίζεται με τον ήχο που πιθανότατα 

ακούστηκε όταν έριξε τη μπογιά πάνω στη 

ζωγραφιά της μικρής λιονταρίνας, ως «τσουπ» 

αποδίδεται η ξαφνική εμφάνιση της ίδιας της μικρής 

ίσως με σκοπό τη συμφιλίωση των δυο τους. 

Εντυπωσιακός είναι, όπως δίνεται στην ιστορία, ο 

βρυχηθμός της μικρής Χαρούλας, όταν ο Μάνθος ο 

κροκόδειλος ρίχνει τη μπογιά πάνω στη ζωγραφιά της. 

Υπάρχει με έντονα μεγάλα γράμματα και 

συμπληρώνεται από την εικονογράφηση. 
Τα επιφωνήματα, αν και αποτελούν τυπικά 

στοιχεία του προφορικού λόγου, δε λείπουν και από το 

γραπτό κείμενο. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

καθημερινή γλωσσική επικοινωνία και εκφράζουν 

συναίσθημα. Στο υπό εξέταση βιβλίο γίνεται εμφανές 

το επιφώνημα «Αχ», το οποίο συνοδεύεται από μια 

έκφραση παραπόνου (π.χ. «Αχ, πόσο αργούσε να έρθει 

αυτό το αύριο!»).31  
Τέλος, αξιοσημείωτος είναι και ο σχολιασμός 

στα σημεία στίξης αυτής της μικρής ιστορίας. Σε 
μεγαλύτερο βαθμό συναντάμε την τελεία που 

ανταποκρίνεται σε σταμάτημα ή κατέβασμα της 

φωνής και τοποθετείται στο τέλος μιας πρότασης, 

δείχνοντας πως ό,τι ειπώθηκε έχει ακέραιο νόημα και 

το θαυμαστικό που δίνει έμφαση, θαυμασμό ή 

ειρωνεία. Χρησιμοποιούνται εισαγωγικά στους 

διαλόγους, για να διακρίνονται τα πρόσωπα αλλά και 

στους εσωτερικούς διαλόγους, δηλαδή τα λόγια που 

σκέφτονται τα ίδια τα πρόσωπα που συμμετέχουν (π.χ. 

«Δε νοιάζεται για το αρκουδάκι της»). Έντονη είναι 

εδώ η παρουσία αποσιωπητικών. Τα αποσιωπητικά 

σημειώνονται όταν δεν τελειώνουμε τη φράση ή για να 

δηλώσουμε θαυμασμό, ειρωνεία, συγκίνηση, φόβο, 

δισταγμό, ντροπή, περιφρόνηση, απειλή για όσα θα 

σημειωθούν αργότερα. Στη συγκεκριμένη, όμως, 

ιστορία πιστεύω ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα 

αποσιωπητικά προκειμένου να τονιστούν εκείνα που 

θ’ ακολουθήσουν. 
 

Β) ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Β1) ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

Στη μικρή ιστορία που πραγματευόμαστε 

συναντάμε τον παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος 

γνωρίζει τα πάντα, εποπτεύει τα πάντα, αλλά δεν 

μετέχει στη δράση, δεν είναι δηλαδή ένα από τα 

πρόσωπα της ιστορίας. Στον παντογνώστη αφηγητή 

αντιστοιχεί η μηδενική εστίαση, η αφήγηση δηλαδή 

χωρίς εστίαση, δεδομένου ότι αυτός δεν παρακολουθεί 

την αφήγηση από μια οπτική γωνία, αλλά είναι 

πανταχού παρών σαν ένας μικρός Θεός. Γνωρίζει 

περισσότερα από ό,τι τα πρόσωπα και είναι ικανός να 

παραθέσει ακόμα και τις σκέψεις των προσώπων 

αυτών (π.χ. «Δε νοιάζεται για το αρκουδάκι της», 

σκέφτηκε ο Μάνθος). Ο αφηγητής είναι 

εξωδιηγητικός: αφηγείται την κύρια ιστορία ενώ 

βρίσκεται έξω από τη δράση. Σε ορισμένα σημεία 

πάντως ο παντογνώστης-αφηγητής λειτουργεί και ως 

παρατηρητής και εκθέτει το δικό του σχόλιο, με 

αποτέλεσμα να είναι έντονο το στοιχείο της ειρωνείας 

στη μικρή μας ιστορία  (π.χ. Ποτέ ο Μάνθος δεν 
μπορούσε να φανταστεί πως το λιοντάρι που περίμενε 

θα ήταν κορίτσι! Και τι κορίτσι! Αίσχος!). Η αφήγηση 

πραγματοποιείται σε γ’ πρόσωπο, καθώς ο 

ετεροδιηγητικός αφηγητής δε συμμετέχει σε ό,τι 

διηγείται.32  
Γίνεται χρήση α΄ ενικού προσώπου μέσα σε 

εισαγωγικά, μόνο όταν ο Μάνθος ο κροκόδειλος και η 

Χαρούλα η λιονταρίνα αναφέρονται στον εαυτό τους 

                                                 
31 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitsteam/10889/4155/6/Ni
mertis_Ntiliou(ptde).pdf 
32 Ε. Γ. Καψωμένος, 2004. 
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(π.χ. «Εγώ είμαι κροκόδειλος και δεν πρόκειται, 

βέβαια, να πιάσω φιλίες μ’ αυτά τα μαμόθρεφτα», 

«Με λένε Χάρη, αλλά όλοι στο σπίτι με φωνάζουν 

Χαρούλα»). Είναι αυτά τα δύο σημεία στη μικρή 

μας ιστορία, στα οποία θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι έχουμε μια κλασική περίπτωση 

περιορισμένης παντογνωσίας. Ο τριτοπρόσωπος 

αφηγητής τοποθετείται έντεχνα στο πλάι των δύο 

χαρακτήρων της μικρής ιστορίας, για να εκφράσει 

τις ενδόμυχες σκέψεις και τη συμπεριφορά τους.33 
Επίσης, έντονη είναι η ειρωνεία στα σχόλια 

που πραγματοποιεί ο αφηγητής στη μικρή ιστορία, 

δίνοντας την αίσθηση της ανατροπής. Στο σημείο 

όπου εμφανίζεται η λιονταρίνα κατανοούμε ότι δεν 

ήταν έτσι όπως περίμενε ο μικρός κροκόδειλος το 

νέο του συμμαθητή (π.χ. «Μα τι λιοντάρι ήταν 

αυτό, μ’ ένα φιόγκο στα μαλλιά; Βοήθεια!»). 

Εκπλήσσεται και δυσκολεύεται να πιστέψει την 

αλήθεια. Αξιοσημείωτο είναι το ειρωνικό σχόλιο 

του συγγραφέα, με το οποίο απευθύνεται στον κάθε 

αναγνώστη και προσδίδει αμεσότητα στο κείμενο 

(«Πήρε ο καλός σου ένα κουτί...»).  
 

Β2) ΣΚΗΝΙΚΟ 
Με τον όρο ‘σκηνικό’ εννοούμε το χώρο και 

το χρόνο των γεγονότων. Μερικές φορές το σκηνικό 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άλλοτε όμως 

αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα μιας ιστορίας, 

διότι επηρεάζει τη δράση και την πλοκή της. Το 

σκηνικό ως χώρος δράσης προβάλλει συχνά ποικίλα 
εμπόδια στους λογοτεχνικούς χαρακτήρες ή τους 

παρέχει βοήθεια, υποβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στους αναγνώστες μια ευνοϊκή ή μη διάθεση προς 

τους ήρωες και την εξέλιξη της πλοκής.34  
Ο χρόνος στη μικρή ιστορία που 

πραγματευόμαστε είναι ορισμένος. Δε γίνεται 

κατανοητό αν είναι αρχή της σχολικής χρονιάς ή 

όχι. Σίγουρα, όμως, διαπιστώνουμε μετά την 

ανάγνωση του βιβλίου, ότι η ιστορία λαμβάνει χώρα 

δύο ημέρες. Ξεκινά από το μεσημέρι της μιας 

ημέρας, όπου τα παιδιά-ζώα, έχοντας ήδη 

ενημερωθεί για την έλευση ενός νέου συμμαθητή, 

λίγο πριν φύγουν από το σχολείο κάθονται να τους 

διαβάσει η νηπιαγωγός παραμύθια. Ενώ στη σελίδα 

που ακολουθεί, μεταφερόμαστε στο πρωί της 

επόμενης ημέρας, όπου ο μικρός κροκόδειλος 

περιμένει με αγωνία να συναντήσει τον καινούριο 

μαθητή. Η δεύτερη ημέρα της μικρής ιστορίας 

καλύπτει το διδακτικό ωράριο ενός κλασικού 

τμήματος νηπιαγωγείου. Δηλαδή η ημερήσια 

διδασκαλία ξεκινά το πρωί και τελειώνει το 

μεσημέρι. Τόσο η εικονογράφηση όσο και το ίδιο το 

κείμενο επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή (π.χ. 

«Κόντευε πια μεσημέρι. Σε λίγο θα σχολούσαν»). 
Μεταξύ της αλλαγής αυτής των ημερών 

παρεμβάλλεται από το συγγραφέα η τεχνική της 

παράλειψης, με την οποία επιδιώκει να συντομεύσει 

το χρόνο της αφήγησης και να αποκρύψει τα 

επακόλουθα γεγονότα εκτός σχολείου, τα οποία δε 

σχετίζονται με την ιστορία μας.35 Αυτή η 

παράλειψη παρουσιάζεται στη μικρή μας ιστορία με 

μια φράση του συγγραφέα (Αχ, πόσο αργούσε να 

έρθει αυτό το αύριο!). Μια φράση που δείχνει τη 

                                                 
33 Ρ. Σιβροπούλου, 2004.  
34 Γ. Παπαντωνάκης, 2011. 
35 Ε. Γ. Καψωμένος, 2004. 

σχέση των παιδιών με το χρόνο. Η έννοια του χρόνου 

για αυτά είναι διαφορετική από αυτή των ενηλίκων. Οι 

χρονικές έννοιες δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα μικρά 

παιδιά, τα οποία έχουν τις δικές τους εμπειρίες για το 

χρόνο. 
 Η μικρή ιστορία διαδραματίζεται στο χώρο 

του νηπιαγωγείου. Σ’ ένα χώρο οικείο για τα μικρά 

παιδιά, που συνήθως αποτελεί το δεύτερο σπίτι τους. 

Τα ίδια τα παιδιά αποτελούν μέλη μιας μικρής 

κοινότητας. Κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσουν 

δεξιότητες και αποκτούν εμπειρίες. Υπάρχει εναλλαγή 

του χώρου, από την αυλή στην τάξη, από την τάξη 

στην αυλή και από την αυλή ξανά στην τάξη.  Αυτή η 

εναλλαγή ανοιχτού και κλειστού χώρου δε γίνεται 

τυχαία.36 Συνήθως στη λογοτεχνία επικρατεί η ταύτιση 

του εξωτερικού χώρου με θετικές εμπειρίες και 

συναισθήματα ενώ του κλειστού χώρου με δυσάρεστα 

γεγονότα και στεναχώρια. Την άποψη αυτή 

επιβεβαιώνει και η μικρή ιστορία που αναλύουμε. Στο 

χώρο της αίθουσας παρουσιάζεται ο μικρός 

κροκόδειλος να δημιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις 

φασαρίας, να «κοπανάει το τύμπανο μέσα στ’ αυτιά» 

των συμμαθητών του, να ρίχνει την πορτοκαλάδα στο 

αρκουδάκι της μικρής λιονταρίνας και να καταστρέφει 

τη ζωγραφιά της με τη μπογιά που έριξε πάνω στο 

χαρτί. Αντιθέτως, στην αυλή γίνεται η συμφιλίωση του 

Μάνθου και της Χαρούλας και όλα τα παιδιά 

καταλήγουν να παίζουν και να σκαρφαλώνουν μαζί 

στον ξύλινο κύβο που υπάρχει εκεί έξω. 
Στη μικρή μας ιστορία, λοιπόν, έχουμε 

ολοκληρωμένη σκηνογραφία, καθώς έχουμε τον τόπο 

όπου εκτυλίσσεται η δράση, τους χαρακτήρες οι 

οποίοι δρουν και αναπτύσσουν την ιστορία και το 

χρόνο μέσα στον οποίο εκτυλίσσεται η δράση. 
 

B3) ΠΛΟΚΗ 
Η κατανόηση μιας ιστορίας βασίζεται συνήθως 

στην κατανόηση της πλοκής. Η πλοκή, δηλαδή η 

ακολουθία των γεγονότων που σχετίζονται με τους 

ήρωες ενός κειμένου, περιλαμβάνει συγκρούσεις, 

ένταση, δράση, στοιχεία που εγείρουν το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη.37 Δεν περιλαμβάνει μόνο την 

κατανόηση των γεγονότων αλλά και την αναγνώριση 

της επίπτωσης που έχουν αυτά τα γεγονότα στους 

χαρακτήρες και στην εξέλιξη της ιστορίας. Η εξέλιξη 

της πλοκής είναι ευθύγραμμη και στοιχειώδης, 

ακολουθεί το τρισκελές σχήμα: δέση-κορύφωση-λύση. 

Η δέση γίνεται με την έλευση της μικρής λιονταρίνας 

στο σχολείο, η κορύφωση με το ξέσπασμα της ίδιας 

στο μικρό Μάνθο, εξαιτίας της σκανταλιάς που έκανε, 
και η λύση επέρχεται από το μικρό κροκόδειλο όταν 

της ζητάει να παίξουν μαζί. 
Στην πλοκή ο συγγραφέας αναπτύσσει μια 

σύγκρουση, η οποία δημιουργεί ένταση και αγωνία. 
Στη συγκεκριμένη μικρή ιστορία που αναλύουμε, ο 

μικρός κροκόδειλος, ο Μάνθος, φαινομενικά 

συγκρούεται με έναν άλλο χαρακτήρα, τη μικρή 

λιονταρίνα. Ουσιαστικά, όμως, πέρα από αυτή την 

εξωτερική σύγκρουση μπορούμε να διακρίνουμε και  

μια εσωτερική σύγκρουση, που πηγάζει από τον ίδιο 

τον ήρωά μας. Η σύγκρουση ξεκινάει από τον ίδιο το 

Μάνθο, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από 

τους συμμαθητές του. Η Χαρούλα, η λιονταρίνα, είναι 

                                                 
36 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 
37 Γ. Παπαντωνάκης, 2011. 
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κατά τη γνώμη μου το πρόσωπο-κλειδί της μικρής 

αυτής ιστορίας. Η εξωτερική σύγκρουση των δύο 

αυτών ηρώων επιφέρει την κορύφωση της ιστορίας, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η επίλυση μέσω της 

εσωτερικής σύγκρουσης του ήρωα. Ο μικρός 

Μάνθος μετά το ξέσπασμα της Χαρούλας 

συνειδητοποιεί την εσφαλμένη συμπεριφορά του. Η 

λύση δίνεται από τον ίδιο και μόνος του 

ξαναπροσεγγίζει αρχικά τη μικρή λιονταρίνα κι 

έπειτα τους υπόλοιπους συμμαθητές του (π.χ. «ο 

Μάνθος πήγε κοντά της και τη ρώτησε πολύ 

ευγενικά αν ήθελε να παίξουν μαζί»). 
Η εξέλιξη μιας πλοκής δημιουργεί ορισμένες 

προσδοκίες στον αναγνώστη για τη μελλοντική 

πορεία των γεγονότων και της δράσης, καθώς και 

για την αντίδραση των χαρακτήρων σε αυτά. Η 

αβεβαιότητα του αναγνώστη που ενδιαφέρεται για 

το τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια, ιδιαίτερα 

στους χαρακτήρες προς τους οποίους έχει αναπτύξει 

μια συμπάθεια, είναι γνωστή ως σασπένς 

(suspense). Πιστεύω ότι στη μικρή μας ιστορία 

υπάρχει έντονο τόσο το στοιχείο του σασπένς όσο 

και το στοιχείο του χιούμορ και της ειρωνείας. Το 

χιούμορ και η ειρωνεία παρέχουν το ρεαλιστικό 

υπόβαθρο της αφήγησης. Παρατηρούμε ότι η 

ειρωνεία υπερέχει σε σχέση με το χιούμορ. Όσον 

αφορά το χιούμορ, γίνεται εμφανές μέσα από τις 

σκανταλιές του Μάνθου, με σκοπό να διασκεδάσει 

και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μικρών 

ακροατών.  
Αξιοσημείωτο στη μικρή μας ιστορία είναι 

ότι ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου δεν είναι ο 

ίδιος με αυτόν που έδωσαν για τη μετάφρασή της 

στην ελληνική γλώσσα. Ο πρωτότυπος τίτλος είναι 

«Just one roar» (= Μόνο ένα βρυχηθμό), ο οποίος 

ταυτίζεται με την κορύφωση της ιστορίας, διότι 

είναι ο βρυχηθμός που βγάζει η μικρή λιονταρίνα 

όταν ξεσπάει στο κροκόδειλο. Ίσως στην ελληνική 

εκδοχή του τίτλου υπάρχει ένα λογοπαίγνιο στη 

λέξη «χαρη(ι)τωμένη». Ένα λογοπαίγνιο που 

προμηνύει το λογοτεχνικό χαρακτήρα, ο οποίος 

λειτουργεί ως πρόσωπο-κλειδί στη μικρή αυτή 

ιστορία, τη μικρή λιονταρίνα. Ο τίτλος της μικρής 

ιστορίας δε σχετίζεται με το περιεχόμενό της, όμως 
προϊδεάζει τον μικρό αναγνώστη για μια ευχάριστη 

ιστορία. Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί τον όρο 

«χαριτωμένη ιστορία», ο οποίος έχοντας ήδη 

συμπεριλάβει τη λέξη ιστορία μας παραπέμπει σε 

κάτι μικρό με το χαρακτηρισμό ‘χαριτωμένη’. 

Δίνεται, δηλαδή, μια εκδοχή της μικρής ιστορίας ως 
είδος, ήδη στον τίτλο.  

Το τέλος της μικρής ιστορίας είναι 

παιγνιώδες και δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση 

στον αναγνώστη. Έντονο είναι το στοιχείο της 

οικουμενικότητας, καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι 

μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να το 

θελήσουμε πραγματικά. Είναι κλειστό και δεν 

δημιουργεί κενά στον αναγνώστη-παιδί. Κανείς δε 

γεννιέται καλός ή κακός, ήσυχος ή άτακτος, 

γελαστός ή κατσούφης. Αναπτύσσουμε την 

προσωπικότητά μας επηρεασμένοι από το 

περιβάλλον μας και τα ερεθίσματα που αποκτούμε 

από αυτό. 
 

Β4) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
Η παρουσίαση των προσώπων, που δρουν 

και συνομιλούν σε ένα λογοτεχνικό έργο, είναι 

αναπόσπαστα δεμένη με την πλοκή της ιστορίας. Ένας 

χαρακτήρας γίνεται γνωστός μέσα από τη δράση του, 

από τα λόγια του, από την εμφάνισή του, από τα 

σχόλια των άλλων ή από τα σχόλια του συγγραφέα. 

Στην παιδική λογοτεχνία, συχνά, οι ήρωες είναι 

προσωποποιημένα ζώα ή αντικείμενα.38 Σ’ αυτή τη 

μικρή ιστορία που εξετάζουμε, οι ήρωες είναι 

ανθρωποποιημένα ζώα, τα οποία παρουσιάζονται με 

ανθρώπινη μορφή και ιδιότητες (π.χ. πάνε σχολείο, 

κρατάνε τσάντα, παίζουν, πίνουν χυμό). 
Στην αφήγηση υπάρχει πάντα ο κεντρικός 

χαρακτήρας (κύριος, βασικός) και οι περιφερειακοί 
χαρακτήρες (δευτερεύοντες), των οποίων  συνήθως τα 

χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο έντονα όσο του 

κεντρικού χαρακτήρα. Στην ιστορία μας κεντρικός 

χαρακτήρας είναι ο μικρός κροκόδειλος, ο Μάνθος, 

και περιφερειακοί χαρακτήρες είναι η μικρή 

λιονταρίνα, η Χαρούλα, οι υπόλοιποι συμμαθητές-ζώα 

και η δασκάλα.  
Ο μικρός κροκόδειλος είναι ένας πλήρως 

αναπτυγμένος χαρακτήρας, διότι τα περισσότερα 

χαρακτηριστικά του δηλώνονται μέσα στην ιστορία. 

Ως αναγνώστες γνωρίζουμε την εμφάνιση, τις 

ενέργειες, τα λόγια και τις σκέψεις του, ακόμα και τη 

γνώμη που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν έχει 

επιλεγεί, όμως, τυχαία. Ο κροκόδειλος ως αρπακτικό 

ζώο προκαλεί φόβο και χαρακτηρίζεται από 

επιθετικότητα. Ο Μάνθος είναι ένας σφαιρικός-
δυναμικός χαρακτήρας, διότι ωριμάζει και 

εξελίσσεται. Τα χαρακτηριστικά της σύνθετης 

προσωπικότητάς  του γίνονται διακριτά στο μικρό 

αναγνώστη, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να 

αναγνωρίσει και δικά του προσωπικά στοιχεία. 

Παρουσιάζεται ως ο ‘ταραξίας’ της τάξης, σκαρώνει 

σκανταλιές και ενοχλεί τα υπόλοιπα παιδιά-ζώα, με 

σκοπό να κερδίσει τόσο τη δική τους προσοχή όσο και 

της δασκάλας. Έχει ανάγκη από επιβεβαίωση και 

αποδοχή. Θεωρεί ότι δεν είναι «μαμόθρεφτος», λέξη 

με την οποία χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους 

συμμαθητές του και δείχνει να τους υποτιμά.  Η 

αρχική αντιπάθεια, όμως, του μικρού κροκόδειλου 

μετατρέπεται σε δυνατούς δεσμούς φιλίας με την 

ομάδα της τάξης. 
Το κλειδί-πρόσωπο που βοηθά την εξέλιξη του 

κύριου χαρακτήρα είναι η μικρή λιονταρίνα. Ένας 

δευτερεύων, στατικός και επίπεδος χαρακτήρας, ο 

οποίος δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος αλλά βασικός 

και αναγκαίος, γιατί βοηθά στη δράση της ιστορίας. Η 

μικρή λιονταρίνα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

αντίμαχος, διότι τα χαρακτηριστικά της έρχονται σε 

αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του κύριου ήρωα. Η 

Χαρούλα παρουσιάζεται ως καλοαναθρεμμένη, 

γελαστή, καθωσπρέπει, ευγενική, καλότροπη και 

χαριτωμένη. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 

αποτελεί και ένα στερεοτυπικό χαρακτήρα της 

ιστορίας, διότι συγκεντρώνει  χαρακτηριστικά του 

συνόλου της τάξης. Στη μικρή λιονταρίνα της ιστορίας 

μας δίνεται, ακόμα, ένα βασικό στοιχείο που 

χαρακτηρίζει την παιδική αυτή ηλικία. Παρουσιάζεται 

να κρατάει στο σχολείο ένα αρκουδάκι, ένα δηλαδή 

από τα αντικείμενα ανακούφισης και παρηγοριάς, που 

συχνά τα παιδιά της μικρής ηλικίας έχουν στα πρώτα 

βήματα της ανεξαρτησίας τους. Το παιδί αρχίζει να 

ανεξαρτητοποιείται όλο και περισσότερο από τους 

γονείς του. Από τη μια ο ενθουσιασμός για το 

                                                 
38 Γ. Παπαντωνάκης, 2011. 
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καινούριο και τις προκλήσεις που το περιμένουν κι 

από την άλλη ο φόβος για όσα δεν γνωρίζει, το 

κάνει να προσκολλάται σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα, τα οποία αποκτούν ξεχωριστή σημασία 

γι’ αυτό, γιατί έτσι νιώθει πληρότητα και ενισχύει 

το αίσθημα της ασφάλειας.  
Εδώ δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο 

συγγραφέας επιλέγει ένα λιοντάρι, ένα ακόμα 

αρπακτικό ζώο. Το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των 

ζώων και αντιπροσωπεύει το πνεύμα, την αντίληψη, 

το κουράγιο και τη δύναμη.39 Εξίσου ενδιαφέρουσα 

είναι η επιλογή αγοριού-κοριτσιού για να 

αντιπροσωπεύσουν τους παραπάνω χαρακτήρες. Οι 

διαφορές των δύο φύλων στην εμφάνιση της 

επιθετικής συμπεριφοράς, ειδικά όταν τα παιδιά 

είναι σε ομάδα, είναι προφανείς σε όλους τους 

πολιτισμούς και σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. Τα αγόρια εμπλέκονται σε καβγάδες πιο 

συχνά από τα κορίτσια, παίζουν πιο σκληρά 
παιχνίδια, επιβάλλουν την άποψή τους και είναι πιο 

συχνά σωματικά βίαια. Τα αγόρια δημιουργούν 

τρόπους επικοινωνίας που ενισχύουν την 

επιθετικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη 

διεκδίκηση στις σχέσεις, ενώ τα κορίτσια 

αναπτύσσουν τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους και 

κάνουν περισσότερες προσπάθειες να λύσουν την 

σύγκρουση με συμβιβασμό. 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα μικρά παιδιά-ζώα 

και τη δασκάλα, είναι δευτερεύοντες, στατικοί και 

επίπεδοι χαρακτήρες. Ανήκουν στην ομάδα της 

τάξης και έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα 

οποία υπονομεύονται από το κύριο ήρωα της 

ιστορίας. Συμπεραίνουμε πως μερικά από τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι συναφή με τα 

χαρακτηριστικά της μικρής λιονταρίνας. 

Χαρακτηρίζονται από απλότητα και σταθερότητα 

και εξυπηρετούν την πλοκή της ιστορίας. Ο Μάνθος 

έμαθε από τους συμμαθητές του για την έλευση 

καινούριου μαθητή στην τάξη τους, ενώ η δασκάλα 

παρουσιάζεται στο τέλος της μικρής ιστορίας να 

τονίζει την αλλαγή στη συμπεριφορά του μικρού 

κροκόδειλου («Τι φρόνιμοι που είστε όλοι!»).    
 

Β5) ΘΕΜΑ 
Η λογοτεχνία για παιδιά έχει τη δύναμη να 

προετοιμάσει τους νέους αναγνώστες, να τους 

δώσει τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να 

ζήσουν όχι σαν άβουλα όντα, αλλά σαν υπεύθυνα κι 

ευαίσθητα άτομα. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο, εκτός 

από την αισθητική απόλαυση, πρέπει να προσφέρει 

στον αναγνώστη και μια στάση ζωής. Η λογοτεχνία 

για παιδιά εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό σε θέματα 

που αφορούν την ατομική ή συλλογική ταυτότητα, 

τη συνύπαρξη και την επικοινωνία των ανθρώπων. 

Κάθε ιστορία διαμορφώνεται από ένα κυρίαρχο 

θέμα, από μια βαθύτερη σημασία.40 
Πρωτεύον θέμα στη μικρή ιστορία της 

Labaronne είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς που 

συνήθως υπάρχουν σε μια σχολική τάξη. Δηλαδή οι 
συμπεριφορές εκείνες που δείχνουν τη δυσκολία 

του παιδιού να προσαρμοστεί στο καθημερινό του 

περιβάλλον και να επικοινωνήσει με τρόπους 

αποδεκτούς. Αν και η ιστορία αναφέρει την έλευση 

                                                 
39 http://el.wikipedia.org/wiki/λιοντάρι 
40 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 
 

ενός νέου μαθητή, ο συγγραφέας δεν εστιάζεται  στο 

συναισθηματικό κόσμο του νέου μαθητή, αλλά 

παρουσιάζει την αντίδραση που εμφανίζει ο ήδη 

υπάρχων μαθητής, ο οποίος επιδιώκει την αποδοχή 

των υπολοίπων. Ο μικρός κροκόδειλος στην ιστορία 

μας χαρακτηρίζεται από έλλειψη διάθεσης για 

συνεργασία και εκζήτηση προσοχής. Συνεχώς 

σκαρώνει σκανταλιές για να κερδίζει το ενδιαφέρον 

της τάξης (π.χ. χτυπάει το τύμπανο μέσα στα αυτιά 

των άλλων παιδιών, έκανε μούσκεμα το αρκουδάκι 

της Χαρούλας με την πορτοκαλάδα και μετά το 

πάτησε). 
Η  δύσκολη συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται 

στο ίδιο το παιδί (δυσλειτουργίες ορμονικής, νοητικής, 

νευρολογικής, ψυχολογικής μορφής), στην οικογένεια 

(κακές οικογενειακές σχέσεις, διαζύγιο, απώλεια 

γονέα, κακοποίηση, οικονομικές δυσκολίες), στο 

σχολείο (απόρριψη, κακό κλίμα, πίεση, υπερβολικές 

απαιτήσεις), ακόμα και στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον και στα ΜΜΕ (μίμηση αντικοινωνικών 

συμπεριφορών). Σ’ αυτή τη μικρή ιστορία δε δίνεται 

καμιά εξήγηση για τη συμπεριφορά του μικρού 

Μάνθου. Ο συγγραφέας δίνει ελευθερία στον 
αναγνώστη να συσχετίσει τη συμπεριφορά του μικρού 

κροκόδειλου με οποιαδήποτε αιτία κι έτσι να ταυτιστεί 

με τον ίδιο τον ήρωα.  
Η έκφραση επιθετικής συμπεριφοράς στα 

μικρά παιδιά αποτελεί συχνό φαινόμενο της παιδικής 

ηλικίας. Ευτυχές είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα 

παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς μαθαίνουν και 

επιλύουν αυτά τα προβλήματα πριν μπουν στο 

Δημοτικό σχολείο. Λόγω, λοιπόν, του ότι η περίοδος 

της προσχολικής ηλικίας αποτελεί την ιδανική περίοδο 

για πρόληψη, αυτή η μικρή ιστορία μπορεί να 

βοηθήσει στην ενίσχυση θετικών συμπεριφορών στο 

σχολείο.  
Ένα ακόμα θέμα που πραγματεύεται η μικρή 

ιστορία είναι η φιλία. Οι φιλίες και οι δεσμοί που 

δημιουργούν τα μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας 

έχουν μεγάλη σημασία για τη μετέπειτα κοινωνική 

τους πορεία. Οι καλές σχέσεις στην προσχολική ηλικία 

σχετίζονται με λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς 

και καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες. Στη μικρή 

ιστορία μας ο Μάνθος φαίνεται να μην έχει αναπτύξει 

τις κοινωνικές του ικανότητες, με αποτέλεσμα να 

απομονώνεται από το σύνολο της τάξης, το οποίο και 

παρουσιάζει υπαίτιο της κατάστασης αυτής. 

Χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης 

«μαμόθρεφτα και βουτυρόπαιδα», ούτως ώστε να τα 

μειώσει και να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες για 

επιβεβαίωση και αποδοχή. Μετά την αντίδραση, όμως, 

της μικρής λιονταρίνας κατανοεί το λάθος της 

συμπεριφοράς του προς αυτή κι επιδιώκει τη 

συμφιλίωσή τους. Συνειδητοποιεί ότι όσο μπορεί να 

κάνει φασαρία αυτός άλλο τόσο μπορούν να κάνουν 

και τα άλλα παιδιά, δε διαφέρει σε κάτι από αυτά. 

Αισθάνεται άσχημα, με αποτέλεσμα να αναθεωρήσει 

τις πράξεις του και να κατανοήσει τους κανόνες 

ηθικής του σχολείου. Καταλαβαίνει ότι οι φίλοι είναι 

σημαντικοί για την ευχαρίστηση που προσφέρει το 

συνεργατικό παιχνίδι, για τη συντροφικότητα, για την 

υποστήριξη και την αλληλοβοήθεια. Ακόμα κι εδώ 

παρουσιάζεται η σκοπιμότητα στην επιλογή των δύο 

αυτών ζώων (κροκόδειλος-λιονταρίνα). Ο συγγραφέας 

τονίζει το κριτήριο της επιλογής φίλου με βάση την 

έννοια της ισοτιμίας και της ομοιότητας. Δύο φίλοι 

μπορεί να μην έχουν ίδιες γνωστικές, μαθησιακές και 
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κοινωνικές δεξιότητες, έχουν όμως ίδιες αξίες και 

κοινές αντιλήψεις, φιλοδοξίες, σκοπούς και 

στόχους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Αν και ο χώρος που διαδραματίζεται η 

ιστορία μας είναι το νηπιαγωγείο, ένας χώρος 

γνωστός και οικείος στα παιδιά, επιλέγεται 
εικονογράφηση του καινοφανούς-φανταστικού 

κόσμου. Δε δίνεται τόση σημασία σε αυστηρές 

δομές και γραμμές στην εικόνα, καθώς η 

εικονογράφηση στοχεύει να δώσει συγκινησιακή 

διάσταση και όχι ρεαλιστικές πληροφορίες. 
Στη μικρή ιστορία που εξετάζουμε υπάρχει η 

φυσική οπτική γωνία, στο ύψος δηλαδή του 

ανθρώπου και από μπροστά που θέτει το 

εικονιζόμενο σε μια σχέση ισότητας με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα διακριτό 

πλαίσιο αλλά έντονη είναι η παρουσία πολλών 

πλάνων μέσα στο πεδίο βάθους της εικόνας. Στην 

πρώτη εικόνα συναντάμε το κοντινό πλάνο. Ο 

μικρός κροκόδειλος εμφανίζεται από τη μέση και 

πάνω, προβάλλοντας έκδηλα το αίσθημα που τον 

κυριεύει. Το ύφος του δηλώνει τη νευρικότητα και 
το θυμό που έχει. Αυτό συναντάμε και στη σελίδα 

4, όπου έχει ένα πονηρό ύφος, και στη σελίδα 9, 

στην οποία όμως εμφανίζεται σαστισμένος από την 

έλευση της νέας μαθήτριας.  Παρατηρούμε ακόμα 

ότι σ’ αυτές τις σελίδες απεικονίζονται και οι 

υπόλοιποι συμμαθητές του μικρού κροκόδειλου, οι 

οποίοι βρίσκονται σε απόσταση από αυτόν και 

δίνεται έμφαση στην πράξη (π.χ. «ακούν τη 

δασκάλα που τους διαβάζει παραμύθι», 
«μαζεύτηκαν γύρω από τη μικρή λιονταρίνα»). 
Επίσης κοντινό πλάνο έχουμε στις σελίδες 8 και 18, 

στο οποίο όμως ο ήρωας που βρίσκεται σε 

μεγαλύτερο μέγεθος κι εμφανίζεται από τη μέση και 

πάνω είναι η μικρή λιονταρίνα, η Χαρούλα. 

Αξιοπρόσεκτο είναι πως αν και στο κοντινό αυτό 

πλάνο είναι η νέα μαθήτρια, η συγγραφέας τονίζει 

το συναισθηματικό κόσμο του μικρού κροκόδειλου. 

Εξάλλου εμφανίζεται μόνο το δικό του πρόσωπο, η 

μικρή ηρωίδα είναι με γυρισμένη πλάτη και στις 

δύο αυτές σελίδες. Στη σελίδα 8 απεικονίζεται η 

Χαρούλα, η οποία κρατάει στην πλάτη της -καθώς 

φαίνεται μόνο αυτή απ’ τη μικρή- μια λουλουδένια 

τσάντα με το αρκουδάκι της μέσα σ’ αυτήν και στο 

βάθος της εικόνας ο Μάνθος στον προαύλιο χώρο 

του νηπιαγωγείου και ακόμα λίγο πιο πίσω ένας από 

τους συμμαθητές του. Αξίζει να αναφερθεί και η 

διαφορά της απόστασης σ’ αυτή την εικόνα μεταξύ 

του Μάνθου και του μικρού ελέφαντα. Ο Μάνθος 

βρίσκεται πιο μπροστά από το συμμαθητή του, κάτι 

που δείχνει ότι στο «προσκήνιο» μας ενδιαφέρει η 

συναισθηματική κατάσταση μόνο του μικρού 

κροκόδειλου. Επίσης στη σελίδα 18, βλέπουμε ξανά 

με γυρισμένη την πλάτη τη Χαρούλα να κάθεται 

στην τραμπάλα και το Μάνθο πιο μακριά να την 

κοιτάζει.  
Εντυπωσιάζουν τον αναγνώστη οι σελίδες 

13 και 14, όπου το πλάνο που υπάρχει είναι το γκρο 

πλαν. Βλέπουμε τη Χαρούλα και το Μάνθο σε 

μεγέθυνση. Με τη χρήση αυτού του πλάνου δεν 

δίνεται περιθώριο ανάδειξης των υπόλοιπων 

στοιχείων της εικόνας στα πλαίσια της υπόθεσης, 

καθώς βρίσκονται εκτός πεδίου. Το γκρο πλαν 

χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην εικονογράφηση 

της παιδικής λογοτεχνίας, διότι με αυτό προσδίδεται 

μια συγκινησιακή χροιά στην εικόνα. Σ’ αυτή τη 

σελίδα, που αποτελεί και την κορύφωση της μικρής 

ιστορίας, δηλώνεται εκφραστικότατα ο θυμός της 

μικρής λιονταρίνας και ο φόβος του μικρού 

κροκόδειλου. Ο βρυχηθμός της λιονταρίνας 

εμπεριέχεται στην εικόνα με έντονα μεγάλα γράμματα, 

τα οποία δηλώνουν και την ένταση της φωνής. Οι 

πιτσιλιές και οι γραμμές από την κόκκινη μπογιά, που 

έριξε ο Μάνθος στη ζωγραφιά της Χαρούλας, 
δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό το θυμό. Άλλωστε το 

κόκκινο είναι ένα χρώμα που αντιπροσωπεύει τη 

δράση, την επιθετικότητα, τον αυθορμητισμό, την 

επαναστατικότητα. Ένα ακόμα στοιχείο που 

παρατηρούμε σ’ αυτή τη σελίδα είναι η μεγέθυνση 

ενός σχεδίου που απεικονίζει τη μικρή λιονταρίνα στο 

φόντο της εικόνας να χαμογελά. Ίσως ο συγγραφέας 

θέλει να τονίσει την αντίθεση της ήρεμης, γελαστής, 

χαριτωμένης Χαρούλας με την εξοργισμένη πλέον ίδια 

Χαρούλα.  
Σε αρκετές σελίδες εμφανίζονται απλά σκίτσα 

της μικρής λιονταρίνας, τα οποία εντάσσονται σε 

κάποια άκρη κοντά στο κείμενο. Δηλώνοντας ίσως 

είτε τη φαντασία, τη σκέψη του μικρού κροκόδειλου 

είτε την κίνηση (π.χ. στη σελ. 6 φαίνεται ένα λιοντάρι 

να παίζει μπάλα και άλλο ένα να σηκώνει βάρη, 

υπονοείται ότι περιμένει αγόρι συμμαθητή και όχι 

κορίτσι, και στη σελ. 7 πάει στο σχολείο). Όλες οι 

υπόλοιπες εικόνες εμφανίζονται σε γενικό πλάνο. 

Πότε είναι οι δυο τους σε μια εικόνα και πότε όλη η 

τάξη μαζί, ενώ ο αναγνώστης-θεατής παρακολουθεί 

από απόσταση. 
Τα χρώματα και ο φωτισμός είναι δύο στοιχεία 

της εικονογράφησης, τα οποία ασκούν μεγάλη 

επίδραση στη σχέση θεατή και εικόνας. Στη μικρή 

ιστορία που εξετάζουμε, ο εικονογράφος προσέχει το 

φωτισμό στις εικόνες. Η επίδραση του φωτισμού στην 

εικόνα εξαρτάται από τη φυσική πηγή του φωτός, που 

είναι ο ήλιος. Αν και δεν απεικονίζεται ο ίδιος ο ήλιος 

σε κάποια εικόνα, μπορούμε να τον συμπεράνουμε 
χωρίς αμφιβολίες, διότι η ιστορία διαδραματίζεται 

κατά τη διάρκεια του σχολείου, και φυσικά από την 

παρατήρηση των εικόνων, όπου σε κάποια σημεία 

φαίνεται σα να είναι ξεθωριασμένο το χρώμα. Έχουμε, 

λοιπόν, ρεαλιστικό φωτισμό, ο οποίος παρουσιάζει τα 

αντικείμενα και τους ανθρώπους όπως είναι στην 

πραγματικότητα, χωρίς έντονη φωτοσκίαση και 

παραμόρφωση του όγκου και του σχήματος των 

αντικειμένων στο χώρο. Τέτοιου είδους φωτισμός, 

σκοπό έχει να παρουσιάσει τα πράγματα απλά και 

φυσικά. 
Αν και ανθρωποποιημένα ζώα, οι ήρωες της 

μικρής ιστορίας δεν εικονίζονται με ρούχα αλλά 

διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. η λιονταρίνα 

είναι καφέ, ο κροκόδειλος πράσινος, ο ελέφαντας 

γκρι). Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι 

έντονα και αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά το 

περιβάλλον. Στους εξωτερικούς χώρους κυριαρχούν το 

ανοιχτό πράσινο, που δηλώνει τη χαρά, την ελπίδα, τη 

συμφιλίωση, την κοινωνική διάθεση, την ειλικρίνεια 

και το χρυσαφί χρώμα, το οποίο συμβολίζει τον ήλιο, 

έχει θεραπευτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τη 

δυσαρμονία και προστατεύουν από τις αρνητικές 

επιδράσεις. Σε όλες σχεδόν τις εικόνες υπάρχει το 

λευκό χρώμα και σε μερικές από αυτές είναι το 

μοναδικό χρώμα, το οποίο λειτουργεί ως υπόβαθρο 
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και τονίζει έτσι το γεγονός που λαμβάνει χώρα στην 

ιστορία. Το λευκό εκφράζει ειλικρίνεια, αθωότητα 

και λάμψη. Αυτή η μονοτονία, όμως, του άσπρου 

στο σκηνικό αντιπροσωπεύει ένα χώρο ψυχρό και 

άδειο. Όλες οι σκανταλιές του μικρού κροκόδειλου 

παρουσιάζονται σε άσπρο υπόβαθρο (π.χ. ρίχνει 

πορτοκαλάδα στο αρκουδάκι της Χαρούλας, πατάει 

το αρκουδάκι της, ρίχνει τον πύργο με τα τουβλάκια 

που είχε φτιάξει η μικρή). Έντονη είναι και η 

παρουσία του άσπρου χρώματος και στη σελίδα 16, 

όπου δηλώνει την αδιαφορία των συμμαθητών του 

Μάνθου. Τα παιδιά-ζώα εικονίζονται να βγαίνουν 

από την αίθουσα με γυρισμένη την πλάτη μετά το 

ξέσπασμα θυμού της μικρής λιονταρίνας προς το 

σκανταλιάρη κροκόδειλο. 
Τέλος, υπάρχουν και αρκετά αντικείμενα-

σύμβολα στις εικόνες, τις οποίες κάνουν πιο 

προσιτές και οικείες στα παιδιά-αναγνώστες (π.χ. 

μπάλα, αρκουδάκι, βιβλία). Η εικόνα αλληλεπιδρά 

με το κείμενο, καθώς αναλαμβάνει έναν 

διευκρινιστικό και βοηθητικό ρόλο.41 Το νόημα 

παράγεται ταυτόχρονα από τις λεκτικές και οπτικές 

υποδείξεις. Οι εικόνες είναι τοποθετημένες 

γραμμικά και ανήκουν στο χώρο, έτσι ώστε η 

εικονογράφηση να είναι αντίστοιχη της 

αντιληπτικότητας των μικρών αναγνωστών. Στη 

μικρή μας ιστορία η σχέση κειμένου και εικόνας 

είναι συμμετρική, αποδίδει κυριολεκτικά ό,τι λέει 

το κείμενο και παράλληλα παρέχει πλεονάζουσες 

πληροφορίες στο κείμενο. Αξιοσημείωτη είναι η 

σχέση ειρωνείας κειμένου και εικόνας που 

παρουσιάζεται στη σελίδα 6. Παρατηρούμε κοντά 

στο κείμενο δύο μικρά χρωματιστά σκίτσα 

λιονταριού, που δηλώνουν τη σκέψη του μικρού 

κροκόδειλου για το νέο μαθητή που θα πήγαινε στο 

σχολείο. Από τα σκίτσα συμπεραίνουμε ότι 

απεικονίζεται ένα αγόρι-λιοντάρι που παίζει μπάλα 

και σηκώνει βάρη. Κάτι εντελώς αντίθετο με αυτό 

που παρουσιάζεται στον αναγνώστη στην επόμενη 

σελίδα, διότι τελικά πρόκειται για ένα κορίτσι-
λιοντάρι. Σε ορισμένα σημεία το κείμενο εισχωρεί 

στην εικόνα, ενώ σε άλλα είτε βρίσκεται σε 

ξεχωριστή σελίδα είτε στην ίδια σελίδα αλλά σε 

χωριστό μέρος (πάνω, κάτω, δίπλα στην εικόνα).   
Σημαντικό είναι και το εξώφυλλο της μικρής 

μας ιστορίας, στο οποίο εικονίζονται οι δύο βασικοί 

ήρωες, ο μικρός κροκόδειλος και η μικρή 

λιονταρίνα να κάνουν ποδήλατο ευτυχισμένοι. 

Υπάρχει ακόμα στην εικόνα το αρκουδάκι που 

κρατάει στο χέρι της η Χαρούλα, οι κύβοι κι ένα 

βιβλίο. Το χρώμα, όμως, που επικρατεί στο 

εξώφυλλο έρχεται σε αντίθεση με την ευδιάθετη 

έκφραση των δύο ηρώων της ιστορίας. Το γκρι 

χρώμα που κυριαρχεί συμβολίζει τη σκληρότητα, 

την ψυχρότητα, την απομόνωση, αν και βοηθάει 

στην εύρεση συμβατικών λύσεων. Τη διαφορά 

κάνει το μωβ χρώμα που υπάρχει στο αριστερό 

μέρος του εξωφύλλου, το οποίο συσχετίζεται με την 

ανώτερη πνευματική εξέλιξη, τον οραματισμό και 

την εξισορρόπηση ψυχολογικών προβλημάτων. 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

                                                 
41 Ρ. Σιβροπούλου, 2004. 

Πολλοί είναι οι καταξιωμένοι δημιουργοί και 

καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πέρα από τα 

υπόλοιπα είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας και με τη 

μικρή ιστορία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

παρατήρηση, ότι η πλειοψηφία των συγγραφέων  της 

μικρής ιστορίας είναι γυναίκες.42 Πολύ πιθανόν, διότι 

υπάρχει συσχέτιση με την ηλικία του αποδέκτη του 

κειμένου και τη μητέρα-γυναίκα. 
Στην παρούσα μελέτη των δύο μικρών 

ιστοριών επιβεβαιώθηκε ότι το συγκεκριμένο είδος 

λογοτεχνίας είναι προσφιλές για τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας. Είναι το λογοτεχνικό είδος που 

τα παιδιά αγαπούν, διότι αναφέρεται στη σύγχρονη 

ζωή, σε κοντινά γεγονότα, σε βιώματα κι επιθυμίες 

του μικρού παιδιού.43 Η μικρή ιστορία δεν είναι 

διήγημα, γιατί δεν έχει ούτε τους στόχους ούτε τη 

δομή του διηγήματος, όπως επίσης δεν είναι και 

παραμύθι, διότι λείπουν από αυτή τα παραμυθικά 

στοιχεία του αυθεντικού παραμυθιού. Εντούτοις 
πολλοί υποστηρίζουν ότι η μικρή ιστορία κινείται 

ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο είδη, έχοντας όμως τα δικά 

της χαρακτηριστικά.44  
Καταληκτικά, η μικρή ιστορία ως αυτόνομο 

λογοτεχνικό είδος της Παιδικής Λογοτεχνίας κατέχει 

ιδιαίτερη θέση στις προτιμήσεις των νηπίων, αλλά και 

στο χώρο των νηπιαγωγών, καθώς αποτελούν 

σημαντικό υλικό για την καλλιέργεια και την 

ανάπτυξη βασικών στόχων της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Η προσφορά των μικρών ιστοριών 

μπορεί να θεωρηθεί ευεργετική, γιατί προωθεί την 

ένταξη του παιδιού στην κοινωνία, ενώ παράλληλα το 

μυεί στο χώρο της λογοτεχνίας και του βιβλίου. Όπως 

γνωρίζουμε, η συνάντηση του παιδιού με τη 

λογοτεχνία γίνεται κυρίως με τη μεσολάβηση ενός 

ενήλικα. Για να μπορέσει όμως ο ενήλικας να 

κινητοποιήσει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού και 

να διεγείρει τη δημιουργικότητά του, οφείλει να έχει 

νιώσει ο ίδιος τη μαγεία και την τέρψη που μπορεί να 

του προσφέρει το κείμενο. Να μυηθεί δηλαδή στα 

μυστικά της λογοτεχνικής ανάγνωσης, να γίνει ο 

επαρκής αναγνώστης που είναι σε θέση να 

αποκρυπτογραφεί τους τρόπους που διαβάζονται τα 

κείμενα, έτσι ώστε να τα μεταδίδει στο παιδί 

προσφέροντάς του ευκαιρίες για απρόσκοπτη έκφραση 

σκέψεων, βιωμάτων και συναισθημάτων. 
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Έρτα Μάτα 
 

O σπόρος των μικρών ιστοριών. 
(Isabel Pin: Ο Σπόρος της Ειρήνης, 2001 

– Νικόλας Ανδρικόπουλος: Παιχνίδια 

και Ψιλικά, 2006) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Μικρή Ιστορία απαντάται ως ο μοναδικός  

ειδολογικός όρος που δεν απαιτεί τον επιθετικό 

προσδιορισμό «παιδικός», ενώ αναφέρεται σε  

κείμενα σύντομου μεγέθους με δομικές 

απλουστεύσεις που τα καθιστούν κατάλληλα για 

παιδιά. Ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε ότι 

απευθυνόμενη σε μικρά παιδιά η Μικρή Ιστορία «δίνει 

μια εικόνα ζωής από τον κόσμο τους»45. Αναπόσπαστο 

κομμάτι της αποτελεί η εικονογράφηση. Συναντάμε 

έτσι τις περιπτώσεις εκείνες όπου «το κείμενο 

ψιθυρίζει και η εικόνα εξιστορεί». Η εικόνα επομένως 

μπορεί να διαθέτει ολοκληρωμένη αφηγηματική δομή 

και το κείμενο να διατηρεί συνοδευτικό χαρακτήρα.  
Η έκταση της Μικρής Ιστορίας είναι σύντομη 

λόγω του αναγνωστικού κοινού στο οποίο 

απευθύνεται. Ο υπονοούμενος αναγνώστης είναι παιδί 

μικρής ηλικίας, σχολικής και προσχολικής· έτσι το 

κείμενο είναι σύντομο, για να διατηρείται η προσοχή 

και να γίνεται κατανοητό από αυτές τις ηλικίες. Η 

Κανατσούλη αναφέρει πως η Μικρή Ιστορία είναι μια 

σύντομη διήγηση με έκταση τριών με πέντε σελίδων.46 
Συναντάμε βέβαια και συλλογές στις οποίες υπάρχει 

κάποιο κοινό θέμα ή ήρωας. 
Η γλώσσα  των παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση. 

Το ανάγνωσμα επομένως που τους προσφέρεται θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις λεξιλογικές τους 

δυνατότητες. Αυτή είναι (όπως και σε κάθε άλλο 

παιδικό λογοτεχνικό ανάγνωσμα που απευθύνεται σε 

αυτές τις ηλικίες) λιτή, χωρίς πολλές αφηρημένες 

έννοιες ή δυσνόητες φράσεις. Συνήθως συναντάμε 

περιορισμένη χρήση των επιθέτων, και ο λόγος είναι 

αφαιρετικός αλλά και προσιτός στην αντιληπτικότητά 

του παιδιού, οικείος, άμεσος και συγχρόνως 

συγκεκριμένος. Έτσι η γλώσσα συμβαδίζει με το 

σχετικά περιορισμένο λεξιλόγιο του μικρού παιδιού.47 
Χρησιμοποιούνται βέβαια και πιο δύσκολες και 

παράξενες λέξεις, για να προσελκύεται το ενδιαφέρον 

των παιδιών. 
Το θέμα με το οποίο καταπιάνεται ο 

συγγραφέας στη Μικρή Ιστορία αντλείται από την 

καθημερινότητα των παιδιών. Το παιδί ταυτίζεται με 

τον ήρωα και μπορεί να μιμείται ενδεχομένως κάποιες 

συμπεριφορές. Τα διλήμματα και οι συγκρούσεις που 

βιώνει το παιδί μεταφέρονται στην ιστορία και η 

επίλυσή τους έρχεται αβίαστα μέσω της ταύτισης με 

τον ήρωα. Το ρεαλιστικό στοιχείο είναι επομένως 

έντονο. Τα θέματα που προβάλλονται μπορεί να είναι 

προσωπικά,  όπως προβλήματα στην οικογένεια και 

στο σχολείο, αλλά και κοινωνικά. Αυτά αποτελούν 

συνήθως έναν αρωγό για να αντιμετωπίσουν και να 

κατανοήσουν τα παιδιά τους φόβους και τις ανησυχίες 

τους. Το χιούμορ και η «περιέργεια» («curiosity» κατά 

τη Lukens), τo σασπένς δηλαδή, είναι στοιχεία που 

συναντάμε συχνά48. Επιπλέον, στοιχεία του θέματος 

είναι το συγκινησιακό και το φανταστικό στοιχείο, το 

οποίο λειτουργεί με τρόπο που να αποκαλύπτει την 

αλήθεια μέσω συμβολισμού ή αλληγορίας, η οποία και 

                                                 
45 Μ. Κανατσούλη, Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της 
παιδικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, University Studio Press 
2002, σελ.101. 
46 Μ. Κανατσούλη, Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της 
παιδικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, University Studio Press 
2002, σελ.101 
47 Μ. Κανατσούλη, Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της 
παιδικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, University Studio Press 
2002,σελ.101. 
48 R. Lukens, A critical handbook of children’s literature, 
Boston, Pearson 2007, σελ. 49 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nele_Moost
http://www.editorialproteus.com/cont/autores/autores_sola_cas.php?idField=39
http://www.editorialproteus.com/cont/autores/autores_sola_cas.php?idField=39
http://el.wikipedia.org/wiki/λιοντάρι
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αποτελεί «την ανησυχία, το διφορούμενο, την 

αμφιβολία ανάμεσα σε δυο κόσμους».49 
 Οι Μικρές Ιστορίες στοχεύουν στην 

εξοικείωση του παιδιού με την πραγματικότητα που 

το περιβάλλει. Το θέμα με το οποίο καταπιάνεται ο 

συγγραφέας στη Μικρή Ιστορία αντλείται από την 

καθημερινότητα των παιδιών, μπορεί να 

αναδεικνύει προσωπικά προβλήματα, που 

διαδραματίζονται στην οικογένεια και στο σχολείο 

ή και κοινωνικούς προβληματισμούς. Στόχος είναι 

το παιδί να ταυτίζεται με τον ήρωα και να μπορεί να 

μιμείται κάποιες συμπεριφορές. Τα διλήμματα και 

οι συγκρούσεις που βιώνει το παιδί μεταφέρονται 

στην ιστορία και η επίλυσή τους έρχεται αβίαστα 

μέσω αυτής της ταύτισης. Η εμπλοκή του 

υπονοούμενου αναγνώστη-παιδιού σε μια 

διαδικασία παιχνιδιού αποτρέπει από μια άμεση 

διδακτική προσπάθεια, αφού οι στόχοι 

πραγματοποιούνται έμμεσα μέσω της πλοκής της 

ιστορίας. 
 
Οι Μικρές μας Ιστορίες 

 
«Ο Σπόρος της Ειρήνης» 

Στον «Σπόρο της Ειρήνης» παρακολουθούμε  

την προετοιμασία για μια επερχόμενη σύγκρουση 

ανάμεσα σε χαρακτήρες συλλογικούς και 

συμβολικούς, τα σκαθάρια και τους σκαραβαίους. 

Το «μήλο της έριδος» είναι ένας σπόρος, ένα «θείο» 

δώρο που πέφτει πάνω στις συνοριακές γραμμές 

των γειτόνων. Το θέμα του πολέμου καθώς και τα 

κίνητρα και τα ζωτικά στοιχεία του αναδεικνύονται 

κι έρχονται από το βάθος στην επιφάνεια, με τη 

βοήθεια της Ιζαμπέλ Πιν. 
 
«Παιχνίδια και Ψιλικά» 

Ο πόλεμος, τοποθετημένος στο μικρο-
επίπεδο του παιδικού ψυχισμού αλλά και των 

ανθρώπινων σχέσεων, έρχεται για να παρασύρει τον 

αναγνώστη στον κόσμο των παιχνιδιών μαζί με τον 

Φώτη και να ξεκινήσει έναν αγώνα στο πεδίο της 

συνείδησης. Έναν αγώνα για να κερδίσει τελικά 

στις γραμμές του την ωριμότητα που υπόσχεται η 

Μικρή Ιστορία ως είδος. Φαντασία και 

πραγματικότητα περιπλέκονται και δυσχεραίνουν 

την αγωνιώδη προσπάθεια της παιδικής ψυχής να 

βρει απαντήσεις. Για να ξαναχτίσει ο Φώτης τον 

γκρεμισμένο κόσμο των παιχνιδιών του θα 

σφυρηλατηθεί από τη δύναμη των ανθρώπινων 

σχέσεων και τότε είναι που ο Νικόλας 

Ανδρικόπουλος θα δώσει στον ήρωά του πνοή για 

να ξεκινήσει ένα νέο αγώνα. Για έναν κόσμο χωρίς 

πόλεμο γεννήθηκε ο Φώτης… 
 
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς 

Η Isabel Pin («Σπόρος της Ειρήνης») 

γεννήθηκε στις Βερσαλλίες στις 9 Ιανουαρίου 1975, 

κόρη γερμανίδας μητέρας και γάλλου πατέρα. 
Εξοικειωμένη με τη γερμανική και τη γαλλική 

κουλτούρα από μικρή ηλικία, αφού πέρασε κάποια 

χρόνια στην Ισπανία με τους γονείς της, μεγάλωσε 

στη Γαλλία. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στο 

Στρασβούργο, για να σπουδάσει εικονογράφηση 

                                                 
49 Ρ. Σιβροπούλου, Ταξίδι στον κόσμο των μικρών 

εικονογραφημένων ιστοριών. Θεωρητικές και διδακτικές 
διαστάσεις , Αθήνα, Μεταίχμιο 2004, σελ. 57.  

στο École Supérieure des Arts Décoratifs (ESAD). 
Συνέχισε τις σπουδές της στη Hochschule für 
Gestaltung στο Αμβούργο. Τα βιβλία της Isabel έχουν 

δημοσιευθεί σε 20 χώρες κι έχουν μεταφραστεί σε 

περισσότερες από δώδεκα γλώσσες. Η Isabel ζει και 

εργάζεται στο Βερολίνο και είναι μητέρα δύο παιδιών. 

Έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τη δουλειά της, 

μεταξύ των οποίων και  το Prix Enfantaisie για τον 

«Σπόρο της Ειρήνης», ο οποίος επιλέχθηκε από μια 

κριτική επιτροπή πάνω από 1.500 παιδιών ηλικίας 

επτά έως δέκα ετών ως το αγαπημένο τους βιβλίο. «Ο 

Σπόρος της Ειρήνης» είναι στην προτεινόμενη λίστα 

ανάγνωσης της Καθολικής Λίστας Βιβλίων για Παιδιά 

και Νέους στη Γερμανία.50  
Ο Νικόλας Ανδρικόπουλος («Παιχνίδια και 

Ψιλικά») γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε 

γραφίστας στο Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών 

(1973-1976) κι έχει εργαστεί σε συναφείς με τις 

σπουδές του δραστηριότητες (1975-1980). Από το 

1982 έως το 1995 έχει δουλέψει ως ελεύθερος 

επαγγελματίας, γραφίστας με ειδίκευση στην 

εικονογράφηση, κυρίως με τη μέθοδο του 

αερογράφου. Από το 1994 έως σήμερα έχει 

εικονογραφήσει 72 βιβλία για παιδιά, τα 8 από αυτά 

δικής του συγγραφής. Τα 7 από τα βιβλία που έχει 

εικονογραφήσει έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό, 2 
από αυτά δικής του συγγραφής. Ο Ανδρικόπουλος έχει 

κάνει κατά καιρούς εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και 

στο εξωτερικό, ομαδικές και ατομικές, ενώ είναι μέλος 

του Εικαστικού Επιμελητηρίου και του Κύκλου του 

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. «Κάποια λόγια» που 

παίρνουμε αυτούσια από την προσωπική ιστοσελίδα  

του εικονογράφου και συγγραφέα, τα οποία 

αποκαλύπτουν την καλλιτεχνική ευαισθησία και το 

σαρκασμό του: «Λοιπόν από το 1955 που γεννήθηκα, 
όλο μεγάλωνα. Κάποια μέρα όμως του 1993, ήρθε 

ένας κόκκινος φουσκωτός ανθρωπάκος και μου 

ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Από εκείνη τη στιγμή άρχισα 

να εικονογραφώ παιδικά βιβλία, να κολυμπάω σε 

χρώματα και να κάνω συννεφένιες σκέψεις. Ένα 

παράξενο πράγμα όμως, από τότε έπαψα να μεγαλώνω 

και γνώρισα ήρωες παραμυθιών που με έμαθαν και να 

μικραίνω. Μερικές φορές βραβεύτηκα, γιατί λέει τα 

καταφέρνω καλά στο παιχνίδι της εικονογράφησης, 

και η χαρά μου ήταν τότε πολύ μεγάλη. Ίσως οι πιο 

σημαντικές ήταν το 1993 με το 1ο  βραβείο στην 

Τεχεράνη, το 1999 με το Κρατικό βραβείο στην 

Ελλάδα και το 3ο βραβείο πάλι στην Τεχεράνη ή το 

2012 η υποψηφιότητά μου για το βραβείο Άντερσεν. 
Ξέχασα να σας πω, ο κόκκινος φουσκωτός 

ανθρωπάκος μου είχε ψιθυρίσει στο αυτί: ‘Ανακάλυψε 

τα μυστικά και τα μυστήρια του κόσμου των 

παιδιών’.51 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 
Γλώσσα 
«Παιχνίδια και ψιλικά» 

Στο «Παιχνίδια και Ψιλικά» έχουμε αρκετά 

ουσιαστικά  και λεξιλόγιο οικείο στον αναγνώστη- 
παιδί: «σφυρίχτρες»,«καραμέλες», «στρατιωτάκια», 
«σοκολάτες», «εφημερίδες», «περιοδικά», «μολύβια», 

                                                 
50 Ι.Πίν, http://isabelpin.net/, 5/9/2013 
51 Ν. Ανδρικόπουλος, 
http://nikolasandrikopoulos.gr/thought.aspx,5/9/2013 

http://isabelpin.net/
http://nikolasandrikopoulos.gr/thought.aspx


  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Έκτακτη (2014) 

 -33- 

«γομολάστιχες», «γλειφιτζούρια», «φακούς», 
«μπίλιες», «αεροπλανάκια», «στρατιωτάκια», 
«σκόνη», «καπνός», «πέτρες». Υπάρχει ωστόσο και 

πιο απαιτητικό λεξιλόγιο: «κόπιτσες», 
«κουβαρίστρες», «ξιφολόγχη», «έφοδος», «εκ του 

συστάδην», «χαρακώματα», «δόρυ», «γκισές», 
«αχός». Εντοπίζουμε και τη χρήση των επιθέτων σε 

μεγάλη έκταση αντί για τη χρήση ρημάτων που 

προσδίδουν δράση. Έτσι δίνεται  μεγαλύτερη 

συναισθηματική φόρτιση στα  γεγονότα, έχουμε 

«καλοί», «κακοί», «αδύναμους», «ευαίσθητο», 
«δίκαιο», «πρόθυμο», «καλοσυνάτος», «μικρό», 
«έτοιμοι», «ευέλικτοι», «πολύχρωμος», 
«ζαχαρωτός»,  «μελωδικός». Από τη στιγμή που ο 

πρωταγωνιστής μας ο Φώτης μένει μόνος του στο 

μαγαζί, η φωνή του αφηγητή ξεκινά να σβήνει 

σταδιακά κι εμφανίζεται η φωνή του 

πρωταγωνιστή.52  
 
«Ο Σπόρος της Ειρήνης» 

Θα συναντήσουμε στο κείμενο απαιτητικό 

λεξιλόγιο, το οποίο εξοικειώνει τον αναγνώστη με 

την ορολογία του πολέμου, λ.χ. «επιστράτευσαν», 

«βλήματα», «καταπέλτες», «στρατιωτικές 

δυνάμεις», «σήραγγες», «πυρομαχικά», 
«σάλπιγγες»,  «στρατεύματα», κυρίως ουσιαστικά  

και σύνθετες λέξεις: «πευκοβελόνες», 

«καρυδότσουφλα». Τα επίθετα δεν είναι πολλά, 
όμως έχουμε πληθώρα ρημάτων, η οποία φανερώνει 

δράση: «επιστράτευσαν», «στρώθηκαν», «πότιζαν», 

«πανηγύρισαν», «να αντιμετωπίσουν», «σύρουν», 

«τραβήξουν», «προσπάθησαν», «έστησαν», 

«κατασκεύασαν», «ετοιμάστηκαν», «μελέτησαν». 
 
 

Αφηγηματικές Τεχνικές 
 

Νικόλας Ανδρικόπουλος: «Παιχνίδια και ψιλικά» 
Οπτική Γωνία 

Οπτική γωνία είναι η απόσταση που τηρεί ο 

αφηγητής -και  όχι ο συγγραφέας- από την ιστορία. 

Εδώ ο αφηγητής αφηγείται τα γεγονότα, αλλά δεν 

συμμετέχει στη δράση. Αφού δεν συμμετέχει 

καθόλου στην ιστορία που αφηγείται, τον 

ονομάζουμε ετεροδιηγητικό αφηγητή και την 

αφήγηση ετεροδιήγηση. Είναι φανερό ότι ο 

συγγραφέας αναθέτει την αφήγηση σε ένα άλλο 

πρόσωπο που δεν έχει σχέση με την ιστορία, κι έτσι 

η αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. Διακρίνουμε 

την οπτική γωνία ενός  περιορισμένου παντογνώστη 

αφηγητή. Ο αφηγητής παρακολουθεί τα γεγονότα  

μέσα από τα μάτια ενός προσώπου της ιστορίας 

(του πρωταγωνιστή Φώτη) και γνωρίζει ό,τι 

γνωρίζει και το πρόσωπο: «Είναι ο πόλεμος που οι 

μεγάλοι περίμεναν, αλλά δεν ήθελαν να ’ρθει». 
Είναι το κακό που ονόμαζαν: «Είναι σοβαρά τα 

πράγματα»53. Όμως ο παντογνώστης αφηγητής 
σχολιάζει τα γεγονότα διακόπτοντας  την αφήγηση 

και περνά μηνύματα ως ενήλικος πλέον: «Είναι ο 

πόλεμος ο ύπουλος, ο αληθινός, που έκανε τον 

                                                 
52 Με τον εσωτερικό μονόλογο αλλά και το διάλογο θα 

ασχοληθούμε στο κεφάλαιο των αφηγηματικών τεχνικών 
και πιο συγκεκριμένα στους «Χαρακτήρες»,οι οποίοι και 

αναδεικνύονται μέσω αυτών των τεχνικών.  
53 Ν. Ανδρικόπουλος, Παιχνίδια και Ψιλικά, Αθήνα, 
Λιβάνη 2006, σελ. 27. 

Φώτη και τον κυρ Διονύση να μην βρεθούν ποτέ»54. 
Ενώ έχουμε και γλωσσική κατασκευή της οπτικής 

γωνίας55,  γίνεται εστίαση με διαλογικό χαρακτήρα και 

ακολουθούν ρήματα όπως «είπε», «ήξερε», κι έτσι 

έχουμε ταύτιση του αναγνώστη με το πρόσωπο «Κι 

αφού του εξήγησε, τον ρώτησε: Λοιπόν, μπορείς;»56. 
Στην κατασκευή της οπτικής γωνίας με εστίαση, με 

διάλογο, δίνεται η εντύπωση μηδενικού ελέγχου από 

το συγγραφέα, εντούτοις ο έλεγχος ασκείται από το 

περιεχόμενο των διαλόγων. 
 
Σκηνικό: 

Το σκηνικό συναποτελούν ο χώρος και ο 

χρόνος, εντός των οποίων εκτυλίσσεται η πλοκή. Στην 

περίπτωση της ιστορίας του Φώτη το σκηνικό 

λειτουργεί ως αποτύπωση της συνείδησης του 

πρωταγωνιστή, κι αυτό γιατί έχουμε να κάνουμε με 

την παιδική συνείδηση, η οποία βιώνει συνεχώς νέα 

ερεθίσματα και συγκρούσεις. Το σκηνικό αποτελεί  

στην ιστορία μας μεταίχμιο ανάμεσα στο φαντασιακό 

και το ρεαλιστικό. Ο χώρος για τη μετάβαση από τη 

μια κατάσταση στην άλλη είναι οικείος – το μαγαζί  
του κυρ Διονύση, και το σκηνικό λειτουργεί εδώ ως 

χώρος μύησης κι ενηλικίωσης57. Αυτά τα στοιχεία 

είναι τα πλέον κυρίαρχα στο κατάστημα του κυρ 

Διονύση. Έτσι, όσον αφορά τις διαστάσεις αυτές που 

κλείνουν μέσα τους την πλοκή, υπάρχει ελαστικότητα 

ως προς τη διάρκεια  και αοριστία  ή οριστικότητα  ως 

προς τον χώρο.  
Συγκεκριμένα στο «Παιχνίδια και Ψιλικά» 

χρησιμοποιείται το παρόν – ο Ενεστώτας, για την 

αφήγηση της ιστορίας. Το «τώρα» κυριαρχεί – όλα 

συμβαίνουν τώρα. Η αφήγηση είναι ευθύγραμμη και 

τα γεγονότα διαδραματίζονται το ένα μετά το άλλο 

χωρίς αναδρομές. Ο χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος 

και προσδιορίζεται ήδη από τον τίτλο του βιβλίου. 
Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει, επειδή 
ο χώρος διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην πλοκή 

της ιστορίας – τα γεγονότα εκτυλίσσονται  σε ένα 

κατάστημα, το κατάστημα του κυρ Διονύση, το οποίο 

και ονομάζεται «Παιχνίδια και Ψιλικά». Ο χώρος 

υποβάλλει εκτός των άλλων τον αναγνώστη σε μια 

ορισμένη διάθεση58, η οποία αρχικά είναι ευχάριστη 

αλλά σταδιακά περιπλέκεται, παράλληλα με την 

αμηχανία που αισθάνεται ο ήρωας. 
 

Πλοκή: 
Η πλοκή αποτελεί την ακολουθία των 

γεγονότων που υπάρχουν σε ένα κείμενο. Στην πλοκή 

δίνεται έμφαση στην αιτιότητα και τη συνεκτικότητα 

των γεγονότων, τα οποία οδεύουν προς ένα στόχο: 

αυτόν του τέλους. Η πλοκή απαντά στο γιατί, είναι η 

τα γεγονότα που δείχνουν τους χαρακτήρες σε 

δράση.59 Η σύγκρουση συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι 

                                                 
54 Ανδρικόπουλος, ό.π, σελ. 27. 
55 Γ. Παπαντωνάκης, Θεωρίες λογοτεχνίας και ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις κειμένων για παιδιά και νέους, Αθήνα, Πατάκης 
2009, σελ. 195. 
56  Ν.Ανδρικόπουλος, Παιχνίδια και Ψιλικά, Αθήνα, Λιβάνη 

2006, σελ. 20. 
57Γ. Παπαντωνάκης, Τ. Κωτόπουλος, Σκηνικό, χαρακτήρες, 

πλοκή. Διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά και 

νέους, Αθήνα, Ίων 2011. 
58 Γ. Παπαντωνάκης, Τ. Κωτόπουλος, Σκηνικό, χαρακτήρες, 

πλοκή. Διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά και 

νέους, Αθήνα, Ίων 2011, σελ.63. 
59 Γ. Παπαντωνάκης, Τ. Κωτόπουλος, ο.π,  σελ.147. 
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της πλοκής, αφού και το ίδιο το παιδί βιώνει 

συγκρούσεις, ενώ αυτές δημιουργούν συγκίνηση 

και αγωνία, συναισθήματα που βιώνει κι 

εσωτερικεύει ο ίδιος ο αναγνώστης-παιδί: Οι 

συγκρούσεις μπορεί να διακρίνονται σε: Άτομο 

εναντίον εαυτού, Άτομο εναντίον ατόμου, Άτομο 

εναντίον κοινωνίας,  Άτομο εναντίον φύσης. Ενώ η 

πλοκή μπορεί να είναι είτε επεισοδιακή είτε 

σταδιακή.  
Στο «Παιχνίδια και ψιλικά» η πλοκή είναι 

σταδιακή· οδηγείται δηλαδή σε μία κλιμάκωση  της 

ιστορίας, για να κορυφωθεί με τη λύση της 

σύγκρουσης και του προβλήματος και να φτάσει σε 

ένα τέλος αίσιο και λυτρωτικό για τον 

ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Υπάρχει 

αρχικά μια σταθερή περίοδος ηρεμίας, οπού όλα 

κυλούν με την καθημερινή σταθερότητα και 

συνήθεια  που είχαν ορίσει οι πρωταγωνιστές: ο 

Φώτης και ο κυρ Διονύσης. Η ιστορία θα 

φανερώσει, πώς τελικά ο Φώτης έρχεται σε 

σύγκρουση με την κοινωνία. Οι δύο φίλοι έρχονται 

σχεδόν σε καθημερινή επαφή, ώσπου να έλθει κάτι 

για να ανατρέψει  αυτή την ευχάριστη ρουτίνα. Κάτι 

που ακόμα και ο αναγνώστης ενήλικας μόνο να 

φανταστεί μπορεί, αφού δεν του δίνεται έτοιμο από 

την αφήγηση, παρά μόνο υπονοείται: «Ανησυχία! 

Σοβαρή η κατάσταση στην περιοχή μας»60. Οι 

τίτλοι των εφημερίδων που διαβάζει ο Φώτης 

αποκαλύπτουν ότι κάτι σοβαρό θα πρέπει να 

συμβαίνει. Κάτι που μάλλον θα οδηγήσει τον κυρ 

Διονύση στο να ζητήσει από τον Φώτη να αναλάβει 

το μαγαζί για όσο θα λείπει. Κάτι τέτοιο αποτελεί 

προσήμανση για τη συνέχεια της ιστορίας, αφού θα 

διαπιστώσουμε ότι ο κυρ Διονύσης δεν θα 

επιστρέψει στο μαγαζί, όμως το πνεύμα του θα 

μείνει εκεί, με τη βοήθεια του Φώτη. Κανείς δεν 

γνωρίζει το λόγο που φεύγει ο κυρ Διονύσης, ούτε ο 

Φώτης ούτε ο αναγνώστης – μόνο να τον φανταστεί 

μπορεί. Και όλη αυτή η αγωνία θα κρατήσει έως 

ότου κορυφωθεί η ιστορία μας, έως ότου ο Φώτης 

κι εμείς μαζί του δούμε τους τίτλους των 

εφημερίδων να ζωντανεύουν και να γίνονται κρότοι 

και πέτρες, έως ότου ο Φώτης νιώσει τη σκόνη στο 

πρόσωπό του, έως ότου ακούσει τα σπασμένα 

τζάμια  του μαγαζιού κι έως ότου το «παιχνίδια και 

ψιλικά» μετατραπεί σε «σκόνη και θρύψαλα». Έως 

τότε ο Φώτης θα μείνει στην «ασφάλεια» του 

κόσμου των παιχνιδιών, το ίδιο και ο αναγνώστης.  
Πρωταγωνιστής και αναγνώστης βιώνουν με 

την ίδια σύγχυση και την ίδια αγωνία τη σύγκρουση 

και την κορύφωση. Είναι τελικά παιχνίδι ή μήπως η 

πραγματικότητα; Το πραγματικό δεν διαφέρει κατά 

πολύ από το φανταστικό. Ο Φώτης έχει στήσει ένα 

πεδίο μάχης το οποίο ζωντανεύει με το παιχνίδι του· 
όμως η σκόνη και οι πέτρες μήπως είναι και αυτά 

στο παιχνίδι; Ο αναγνώστης δεν θα καταλάβει, 
ώσπου ο αφηγητής να ξεκαθαρίσει αυτό το θολό 

τοπίο. Μόνο στο τέλος καταλαβαίνουμε τι συνέβη, 

όταν όλα έχουν τελειώσει. Τα νοηματικά κενά που 

έχει αφήσει ο συγγραφέας υπάρχουν για τη 

δραστηριοποίηση του αναγνώστη, λ.χ. η μυστήρια 

φράση «Είναι σοβαρά τα πράγματα», ή οι τίτλοι 

των εφημερίδων: «Ανησυχία! Σοβαρή η κατάσταση 
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στην περιοχή μας».61 Τα νοηματικά κενά που αφήνει ο 

συγγραφέας/αφηγητής στη διάθεση του πραγματικού 

αναγνώστη είναι μια ακόμα ανεκτίμητη συμβολή της 

αισθητικής της πρόσληψης. Η λογοτεχνική αξία τους 

είναι σημαντική, επειδή η παρουσία τους αυξάνει τη 

λογοτεχνικότητα του κειμένου, ενώ η πλήρης απουσία 

τους το καθιστά διδακτικό62. Δημιουργείται 

παράλληλα μια  αίσθηση μυστηρίου γύρω από το 

θέμα, η οποία ερμηνεύεται θεωρητικά από τον 

Greimas με το  «τετράγωνο της αληθολογίας». 

Υπάρχουν έτσι το Αληθινό (το είναι και το φαίνεσθαι) 

και το Ψεύτικο (μη είναι και μη φαίνεσθαι). 

Παράλληλα το είναι και το μη φαίνεσθαι τα συνδέει το 

Μυστικό. Το μη είναι και το φαίνεσθαι τα συνδέει η 

Απάτη.63 
Τελικά καταλαβαίνουμε ότι ο κυρ Διονύσης 

έφυγε εξαιτίας του πολέμου και ότι γι’ αυτό δεν 

ξανασυναντήθηκαν με τον Φώτη. Καταλαβαίνουμε τι 

ήθελαν να πουν οι τίτλοι των εφημερίδων. 

Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος στο παιχνίδι δεν είναι 

παρά ένας καθρέφτης του πραγματικού πολέμου, ότι 

μοιραία αυτοί οι δύο πόλεμοι γίνονται ένα και δεν 

διαφέρουν πολύ. Πόσο εύκολο είναι να πιστέψει ένα 

παιδί για τον πραγματικό πόλεμο ότι είναι ένα 

παιχνίδι; Και πόσο εύκολο  τελικά είναι να μετατρέψει 

το παιχνίδι μεγαλώνοντας σε πραγματικότητα; Όμως ο 

αφηγητής θα φέρει λύτρωση στον αναγνώστη και η 

ελπίδα θα παραμείνει ζωντανή. Το μαγαζάκι 

«Παιχνίδια και Ψιλικά» τώρα θα αλλάξει και θα 

μετονομαστεί σε «Παιχνίδια και Ψιλικά ο κυρ 
Διονύσης»64. Γιατί τελικά δεν είναι μόνο τα παιχνίδια 

και τα προϊόντα που έχουν αξία. Αξία έχει και ο 

άνθρωπος: ο κυρ Διονύσης, αυτός που βρέθηκε από 

τον φανταστικό στον πραγματικό πόλεμο πολύ 

σύντομα. Ενώ μια νέα συνείδηση θα γεννηθεί: ο 

Φώτης, που είναι αποφασισμένος να σταματήσει τον 

πόλεμο. Και θα το κάνει, όπως λέει, ακόμα κι αν δεν 

ξέρει ακόμα τον τρόπο. Εντοπίζουμε σε αυτό το 

σημείο στοιχεία από την «καρναβαλική θεωρία», η 

δυναμική της οποίας έγκειται στο ότι επιτρέπει στον 

μελετητή να εξετάσει θέσεις δύναμης και εξουσίας 

ανάμεσα στους ενήλικες και στα παιδιά μέσα στα 

λογοτεχνικά κείμενα και την κοινωνία, χωρίς να 

καταφύγει στην ιδεολογία. Με την καρναβαλική  

θεωρία μπορούμε να διερευνήσουμε, με ποιον τρόπο 

εργάζεται η ανατρεπτική δύναμη, είτε υπάρχει 

επάνοδος στην καθιερωμένη τάξη πραγμάτων είτε 
υπάρχουν ανατρεπτικά αποτελέσματα.65 Στη Μικρή 

μας Ιστορία φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι 

ανατρεπτικά. Δεν διατηρείται η καταστροφή που έχει 

επέλθει, αντίθετα κάτι νέο δημιουργείται και φέρει την 

υπογραφή ενός παιδιού. Ο θάνατος του κυρ Διονύση 

στο τέλος θα λειτουργήσει δημιουργικά στην ψυχή του 
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Φώτη, για να φτιάξει κάτι νέο: το «Παιχνίδια και 

Ψιλικά ο κυρ Διονύσης». Διαγράφεται κατ’ αυτό τον 

τρόπο με αλληγορικό τρόπο ο κύκλος της ζωής, από 

τον θάνατο στη ζωή, από την ανυπαρξία στη 

δημιουργία – και αντίστροφα. 
Στη σύγκρουση όμως του ατόμου με την 

κοινωνία, του Φώτη που ωριμάζει βίαια μέσω της 

πραγματικότητας, η λύση και η έκβαση είναι 

ξεκάθαρη κι έρχεται από το ίδιο το άτομο. Η 

σύγκρουση με την κοινωνία ευαγγελίζεται έναν 

καλύτερο κόσμο και η ένταξη αυτών των 

συγκρούσεων γίνεται με βάση το διπολικό αρχέτυπο 

«καλό εναντίον κακού».66 Ο πόλεμος αναδεικνύεται 

ως κακό, αφού «ο ύπουλος … έκανε τον Φώτη και 

τον κυρ Διονύση να μην ξαναβρεθούν ποτέ, έκανε 

τους ανθρώπους να χωρίσουν για πάντα». Από την 

άλλη βλέπουμε τον Φώτη ως καλό και σύμβολο 

ελπίδας να δίνει ζωή ξανά σε ό,τι καταστράφηκε: 
«Και άρχισαν ο Φώτης και οι φίλοι του να 

επισκευάζουν»67. Το  σασπένς  που συναντάμε είναι 

του τύπου «αμφίρροπος αγώνας», αφού δεν 

γνωρίζουμε ποια δύναμη θα υπερισχύσει, κι έτσι 

δημιουργείται αγωνία. Εδώ η σκέψη «Αρκετά  πια, 

δεν πάει άλλο. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει μια 

για πάντα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά είμαι 

σίγουρος ότι θα τον βρω»68 μετουσιώνεται σε 

πράξη: «Κι άρχισαν ο Φώτης και οι φίλοι του να 

επισκευάζουν τις ευτυχώς μικροζημιές του 

μαγαζιού. Όταν τελείωσαν, ήρθε η σειρά της 

επιγραφής: Παιχνίδια και ψιλικά ο κυρ Διονύσης»69. 
Την ελπίδα έτσι την φέρνει η δράση και ο 

ανθρώπινος παράγοντας που στοχάζεται και δρα, 

που δρα κι επιμένει να στοχάζεται για κάτι 

καλύτερο. 
 

Χαρακτήρες: 
«Οι χαρακτήρες αποτελούν θεμελιώδη 

οχήματα για την αποκάλυψη του νοήματος σε ένα 

αφηγηματικό κείμενο – κειμενικές κατασκευές που 

απηχούν όμως τη ζωή».70 Oι χαρακτήρες 

ενδεχομένως να παρουσιάζονται σε ένα λογοτεχνικό 

κείμενο μέσω της εξωτερικής εμφάνισης του 

χαρακτήρα και των σκέψεων ενός προσώπου. Σε 

άλλες περιπτώσεις τα πρόσωπα του έργου μιλούν 

για την εξωτερική εμφάνιση, τον χαρακτήρα και τα 

αισθήματα του ήρωα, ενώ αντιλαμβανόμαστε τον 

χαρακτήρα μέσα από τις πράξεις του – δραματικός 

χαρακτήρας. Η αξιοποίηση και των τριών τρόπων 

απηχεί αν μη τι άλλο μια επιτυχία.  
Χαρακτηριστικό στοιχείο που αναδεικνύει 

στην ιστορία μας τον χαρακτήρα του 

πρωταγωνιστή, είναι ο εσωτερικός μονόλογος. Στον 

εσωτερικό μονόλογο ο πρωταγωνιστής δεν  

απευθύνεται σε κανένα αναγνώστη ούτε αφηγείται. 

Αντανακλά όμως στη συνείδησή του την 

κατάσταση που επικρατεί, καθώς και όλα όσα η 

παρούσα κατάσταση επιτρέπει να ανακληθούν στη 
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μνήμη. Έχει επομένως και ένα ανασκοπικό χαρακτήρα 

ο εσωτερικός μονόλογος, που επιτρέπει έτσι να 

διαγραφεί πληρέστερα η πραγματικότητα και ό,τι 

επηρέασε τη διαμόρφωσή της. «Δεν βαριέσαι… έτσι 

κι αλλιώς παιχνίδι είναι, σήμερα αυτοί, αύριο οι 

άλλοι»71. «Μα ένα παιχνίδι είναι μόνο. Πώς είναι 

δυνατό να προκαλέσει τόσο κακό;»72. «Αρκετά πια, 
δεν πάει άλλο ο πόλεμος, πρέπει να σταματήσει και θα 

σταματήσει μια για πάντα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, 
αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τον βρω».73  

Στο «Παιχνίδια και ψιλικά» συναντάμε και 

διάλογο: «Καλημέρα κυρ Διονύση. Θες τίποτα ψώνια 

σήμερα;» «Καλώς τον Φωτάκο» «Ότι πεις, κυρ 

Διονύση!» «Πάντα μου ζητούσες… λοιπόν μπορείς» 

«Μα τι λες κυρ Διονύση, το μαγαζί και τα μάτια 

μου!»74. Ο διάλογος έχει αξία, αφού ξεκουράζει το 

νεαρό αναγνώστη. Δίνει αμεσότητα στο κείμενο και 

κάνει την ιστορία πιο παραστατική. Κάνει πιο 

πραγματικούς και λογοτεχνικά υπαρκτούς τους 

μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, ενώ ο αφηγητής 

τίθεται στο παρασκήνιο και μειώνονται  τα σχόλια, η 

παρέμβαση και η σκηνοθετική παρουσία του. Ο 
διάλογος προκύπτει από τις αφηγηματικές ανάγκες του 

κειμένου, και όπου η παρουσία του αφηγητή είναι 

εξαιρετικά ισχυρή, είναι απαραίτητο να δούμε τους 

ήρωες μέσα από τα δικά τους λόγια. Προάγεται  έτσι η 

πλοκή και το κείμενο προσλαμβάνεται πιο εύκολα. 
Ειδολογικά οι χαρακτήρες διαιρούνται όσον 

αφορά τα χαρακτηριστικά σε επίπεδους ή 

στερεοτυπικούς. Όπου υπάρχει κάποιο κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό στον ήρωα και η όλη του 

συμπεριφορά καθορίζεται από αυτό, σε σφαιρικούς, οι 

οποίοι είναι πιο πολύπλοκοι χαρακτήρες, αυτοί που 

μπορούν  να εκπλήξουν κατά πάσα πιθανότητα και 

βιώνουν συγκρούσεις εσωτερικά ή διέπονται από 

αντιφάσεις. Όσον αφορά το ρυθμό της εξέλιξής τους 

οι χαρακτήρες μπορούν να είναι είτε δυναμικοί κι 

επομένως να αλλάζουν, είτε να είναι στατικοί και να 

παραμένουν αναλλοίωτοι κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης. 
Είναι φανερό ότι ο Φώτης μας απασχολεί πολύ 

περισσότερο από ό,τι οι σκαραβαίοι και τα σκαθάρια. 

Θα λέγαμε ότι ήδη από την ονοματοδοσία κατανοούμε 

τη διάσταση που δίνεται στους χαρακτήρες. Ο Φώτης 
και ο κυρ Διονύσης είναι άτομα σε ρεαλιστικές 

καταστάσεις. Το όνομα «Φώτης», που αποδίδεται στον 

ήρωα, δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού – όπως θα 

δούμε και μέσω της έκβασης της ιστορίας – αποτελεί 

ένα φωτεινό παράδειγμα, μια συμβολική έκφραση της 

ελπίδας. Αυτό φαίνεται και μέσα από τα 

συναισθήματα ενός άλλου χαρακτήρα, του κυρ 

Διονύση, «κάθε φορά που τον βλέπει να πηγαίνει, 

ανοίγει η καρδιά του. Σαν να μπαίνει φως στο μαγαζί 

του»75, αλλά και μέσω της απεικόνισης στην 

εικονογράφηση. Ο ήρωάς μας, ο Φώτης,  είναι ένα 

παιδί που συγκροτεί έναν δυναμικό και σφαιρικό76 
χαρακτήρα, ο οποίος προσιδιάζει όσον αφορά την 
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πολυπλοκότητα και τις εσωτερικές συγκρούσεις 

στον χαρακτήρα του υπονοούμενου αναγνώστη- 
παιδιού, γεγονός που κάνει πιο εύκολη τη 

διαδικασία ταύτισης με αυτόν κι εν συνεχεία 

επίλυσης και των ίδιων των συγκρούσεων που 

βιώνει το παιδί. Η παρουσίαση του χαρακτήρα του 

Φώτη γίνεται μέσα από τις σκέψεις και τα λόγια 

ενός άλλου χαρακτήρα, του κυρ Διονύση: «Ο κυρ 
Διονύσης έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Φώτη. Τον 

ξεχωρίζει και τον αγαπάει πιο πολύ από όλα τα 

παιδιά της γειτονιάς. Γιατί είναι, λέει, ευαίσθητο 

παιδί, δίκαιο και πρόθυμο»77. Προβάλλονται και τα 

συναισθήματα του κυρ Διονύση για τον Φώτη με 

τον ίδιο τρόπο: «Θα μπορούσε να ήταν, ή μάλλον 

θα ήθελε να ήταν, και γιος του, μιας και ο ίδιος δεν 

έχει παιδιά. Γι’ αυτό και κάθε φορά που τον βλέπει 

να πηγαίνει, ανοίγει η καρδιά του. Σαν να μπαίνει 

φώς στο μαγαζί του». Αντίστοιχα και ο κυρ 
Διονύσης παρουσιάζεται μέσω των σκέψεων του 

Φώτη, στις οποίες ωστόσο ακούγεται η φωνή του 

παντογνώστη αφηγητή που τις μεταφέρει και όχι 

του ίδιου του Φώτη: «Κι ο Φώτης αγαπάει τον κυρ 

Διονύση, αφού του κάνει όλα τα χατίρια, του 

κατεβάζει παιχνίδια από τα ράφια για να παίξει και 

πολλές φορές βρίσκει ευκαιρία για να τον 

συντροφέψει και αυτός στο παιχνίδι. Σαν δυο καλά 

φιλαράκια».78 Κατανοούμε έτσι και τη σχέση που 

έχουν οι δυο χαρακτήρες μέσω των σκέψεων του 

Φώτη.  
Οι σχέσεις τους με τους άλλους χαρακτήρες 

αποκαλύπτουν πολλά για την προσωπικότητά 

τους.79 Οι ήρωες παρουσιάζονται έτσι μέσω των 

σκέψεων και συναισθημάτων κι εν συνεχεία μέσω 

των πράξεων, αφού από τη μια ο κυρ Διονύσης 

παίζει με τον Φώτη και στη συνέχεια του προτείνει: 

«Πάντα μου ζητούσες να κάτσεις πίσω από τον 

γκισέ, στο πόστο μου. Ήρθε ο καιρός, λοιπόν»80, 
και από την άλλη ο Φώτης είναι πρόθυμο παιδί, 
αφού «ώσπου να πεις κύμινο,  έχει  τελειώσει τις 

παραγγελίες του»81. Επιπλέον «ο Φώτης και οι 

φίλοι του» άρχισαν  «να επισκευάζουν τις ευτυχώς 

μικροζημιές του μαγαζιού. Όταν τελείωσαν ήρθε η 

σειρά της επιγραφής: Παιχνίδια και ψιλικά ο κυρ 

Διονύσης»82. Ο Φώτης, αν και διακρίνεται από την 

αθωότητα του μικρού παιδιού, όπως και όλα τα 

παιδιά αποκαλύπτει στα πλαίσια αυτής της 

αθωότητας μεγάλες αλήθειες. Ανάμεσα στις 

σκέψεις του για το παιχνίδι των Ινδιάνων και των 

ιπποτών διαβάζουμε και το εξής: «Δεν βαριέσαι, 
έτσι κι αλλιώς παιχνίδι είναι, σήμερα αυτοί, αύριο 

οι άλλοι». «Σε λίγο το πεδίο μάχης είναι έτοιμο. 

Αριστερά οι Ινδιάνοι, δεξιά οι ιππότες. Αχός, μάχη, 

οι στρατοί ισοδύναμοι. Ποιος θα νικήσει; Η 

απόφαση ανήκει στον Φώτη, μα είναι δύσκολη. 

Γιατί και οι δύο του αρέσουν το ίδιο. Οι Ινδιάνοι 

                                                 
77 N. Aνδρικόπουλος, Παιχνίδια και Ψιλικά, Αθήνα, 

Λιβάνη 2006, σελ.12. 
78 Ανδρικόπουλος, ο.π, σελ.12. 
79 Γ. Παπαντωνάκης, Τ. Κωτόπουλος, Σκηνικό, 

χαρακτήρες, πλοκή. Διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο 

για παιδιά και νέους, Αθήνα, Ίων 2011, σελ. 89. 
80 N. Aνδρικόπουλος, Παιχνίδια και Ψιλικά, Αθήνα, 

Λιβάνη 2006, σελ. 18. 
81 Ανδρικόπουλος, ο.π, σελ. 16. 
82 Ανδρικόπουλος, ο.π, σελ. 27. 

γιατί είναι αδικημένοι και οι ιππότες γιατί έχουν 

ωραίες πανοπλίες.»83 
Η παιδική σκέψη όμως θα περάσει σε λίγο σε 

ένα δεύτερο στάδιο. Διακρίνουμε μια προσπάθεια 

εκλογίκευσης του πολεμικού παιχνιδιού αλλά και 

απόδοσης ηθικής διάστασης. Ο  Φώτης φαίνεται να 

διαθέτει τη στοιχειώδη ωριμότητα για να κρίνει τι 

είναι δίκαιο και τι όχι: «Και νίκησαν οι Ινδιάνοι – 
άλλωστε είναι πιο ευέλικτοι και πιο γυμνασμένοι. 

Έχουν και το δίκιο με το μέρος τους»84. Όμως αυτό 

που θα ωριμάσει πραγματικά τον ήρωα, είναι η 

επιβολή της πραγματικότητας πάνω στο φανταστικό 

και εύκολα ελέγξιμο παιχνίδι του. Σε αυτό το 

καθοριστικό σημείο είναι που θα μας αποκαλυφθεί η 

αγωνία και η σύγχυση του παιδιού. «Τζάμια έσπασαν, 

κι ο Φώτης κρύφτηκε κάτω από τον πάγκο φοβισμένος 

κι απορημένος: Μα ένα παιχνίδι είναι μόνο. Πώς είναι 

δυνατό να προκαλέσει τόσο κακό;»85 Κι ύστερα η 

μεγάλη αποκάλυψη στη φοβισμένη παιδική ψυχή που 

δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το παιχνίδι.  
Τα στάδια από τα οποία διέρχεται η συνείδηση 

του Φώτη ερμηνεύονται εύκολα από την 

ψυχαναλυτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Η 

ψυχαναλυτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τα 

λογοτεχνικά κείμενα ως αντικατοπτρισμό και προβολή 

του εσωτερικού κόσμου του ατόμου, το οποίο 

εξελίσσεται σε τρία στάδια: το στάδιο του 

ασυνείδητου, όπου το άτομο αγνοώντας κινδύνους που 

εγκλείει ο εξωτερικός κόσμος είναι ευτυχισμένο – 
φυσική και τέλεια αθωότητα παιδικής ηλικίας. Το 

στάδιο της συνείδησης – συνείδηση κινδύνων· και  το 

στάδιο της ανησυχίας, της αγωνίας, του διχασμού της 

προσωπικότητας. Εδώ ο ήρωας μπορεί να επιλέξει να 
οπισθοχωρήσει στο πρώτο στάδιο, όμως τότε ο ήρωας 

δεν ολοκληρώνεται, μένει στάσιμος, και αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε δυσαρμονία και ψυχική διαταραχή. Σε 

άλλη περίπτωση μπορεί να φτάσει αισίως στο τρίτο 

στάδιο,  στην ολοκλήρωση της συνείδησής του. Στην 

παιδική λογοτεχνία συνήθως ο ήρωας παραμένει σε 

μια ενδιάμεση κατάσταση προσωρινής συμφιλίωσης, η 

διαδικασία δεν ολοκληρώνεται πλήρως, επειδή το 

παιδί δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως ως άτομο. 

Υπονοείται έτσι απλώς η λογοτεχνική «ολοκλήρωσή 
του».86 Εμείς θα δούμε τον Φώτη σε μια «λογοτεχνική 

ολοκλήρωση» να αντιμετωπίζει κάποιους, οι οποίοι 

τώρα έχουν πάρει θέση  πίσω από τον γκισέ, κάποιους 

πιο μεγάλους από τον Φώτη, ο οποίος κρύβεται στην 

πιο σκοτεινή χαραμάδα της παιδικής του σκέψης για 

να μην τον δουν. Εκεί μέσα είναι που θα βρει μια 
γενναία απάντηση: «Δεν είναι το παιχνίδι που το 

προκάλεσε, είναι ο αληθινός πόλεμος, που δεν 

γνωρίζει καλούς και κακούς. Μόνο να καταστρέφει 

ξέρει, κτίρια, ζωές, φιλίες. Είναι ο πόλεμος που οι 

μεγάλοι περίμεναν, αλλά δεν ήθελαν να ’ρθει. Είναι το 

κακό που όλοι ονόμαζαν: ‘Είναι σοβαρά τα 

πράγματα’»87. Με την ίδια γενναιότητα ο ήρωάς μας 

και σε πείσμα αυτού του εχθρού που τον χώρισε από 

τον αγαπημένο του φίλο, τον κυρ Διονύση,  

                                                 
83 Ανδρικόπουλος, ο.π, σελ. 20. 
84 Ανδρικόπουλος, ο.π, σελ.22 
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αποφασίζει να βγει έξω από τη χαραμάδα και να 

επισκευάσει τις ζημιές, να φέρει τη ζωή και την 

ελπίδα, τώρα πια όμως χωρίς πόλεμο. Φαίνεται έτσι 

πως σε ένα πολυφωνικό κείμενο οι 

μυθιστορηματικοί χαρακτήρες είναι περισσότερο 

ιδεολογικά παρά ψυχολογικά αντικείμενα, οι 

εκφράσεις των οποίων δεν είναι αποκλειστικά για 

τον εαυτό τους και για το στενότερο περιβάλλον 

τους, αλλά για όλο τον κόσμο.88 
 Γιατί από τα Παιχνίδια και Ψιλικά ο κυρ 

Διονύσης δεν θα φύγει ποτέ, προς τιμήν του λοιπόν 

το μαγαζί ονομάζεται «Παιχνίδια και Ψιλικά ο κυρ 

Διονύσης», γιατί στο πεδίο της ζωής πάντα θα 

υπάρχει κάποιος  κυρ Διονύσης, πάντα θα υπάρχει ο 

άνθρωπος που θα αποφασίζει να γκρεμίσει ή να 

κρατήσει ζωντανό, όρθιο και ασφαλές το 

πολύχρωμο αύριο και το εξίσου σημαντικό σήμερα 

των παιδιών. Οι ελπίδες στρέφονται στον Φώτη, στο 

παιδικό πείσμα και στη συνείδηση. Όμως ο κυρ 

Διονύσης είναι και ο άνθρωπος  που χάθηκε στο 

πεδίο της μάχης, είναι οι τόσοι νεκροί στις τόσες 

μάχες, είναι αυτοί προς τιμή των οποίων οφείλουμε 

να βγούμε γενναία από τις χαραμάδες μας, να 

υψώσουμε τη συνείδησή μας και να πούμε όπως και 

ο Φώτης: «Αρκετά πια, δεν πάει άλλο. Ο πόλεμος 

πρέπει να σταματήσει μια για πάντα. Δεν ξέρω με 

ποιο τρόπο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τον βρω». Ο 

Φώτης έρχεται με νέα συνείδηση, να πει στον 

αναγνώστη ότι ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι κι ότι 

πρέπει να σταματήσει. Χωρίς να ξέρει τον τρόπο, 
θα προσπαθήσει να τον βρει. Ταυτισμένος ο 

αναγνώστης-παιδί, πιθανόν με τη βοήθεια και του 

ενήλικα ή παιδαγωγού να προσπαθήσει να κάνει το 

ίδιο. 
 

Θέμα: 
Στο «Παιχνίδια και Ψιλικά» αποκτούμε μια 

όψη του πολέμου, έτσι όπως τη βιώνει ο άνθρωπος 

στην καθημερινότητα της ύπαρξής του. Κυριαρχεί 

εδώ η αγωνιώδης προσπάθεια να καταλάβουμε από 

κοινού με τον πρωταγωνιστή, τι είναι αυτό που 

συμβαίνει, και φαίνεται εν τέλει να ονομάζεται 

πόλεμος. Το θέμα  γίνεται αντιληπτό μέσα από την 

αποκάλυψη της φύσης της σύγκρουσης, όταν ο 

Φώτης αναρωτιέται: «Μα ένα παιχνίδι είναι μόνο. 

Πως είναι δυνατόν να προκαλέσει τόσο κακό;». Και 

η φωνή του αφηγητή αποκαλύπτει: «Αλλά δεν είναι 

το παιχνίδι που το προκάλεσε, είναι ο αληθινός  

πόλεμος, που δεν γνωρίζει καλούς και κακούς»89. 
Στοιχεία του θέματος είναι το συγκινησιακό, το 

ρεαλιστικό, αλλά και η αλληγορία που δημιουργεί 

την αμφιβολία ανάμεσα  στους κόσμους του Φώτη, 

αυτόν του πολέμου στο παιχνίδι και αυτόν του 

πολέμου στην πραγματικότητα. Επειδή όμως το 

θέμα μπορεί να αποκαλύπτεται και μέσα από τις 

αλλαγές στη συμπεριφορά και τη στάση των 

ηρώων,90 διακρίνουμε κι ένα δευτερεύον91: τη 
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για παιδιά και νέους, Αθήνα, Ίων 2011, σελ. 102. 
89 N. Aνδρικόπουλος, Παιχνίδια και Ψιλικά, Αθήνα, 

Λιβάνη 2006, σελ. 27. 
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φιλία. Για χάρη αυτής της φιλίας ο Φώτης κρατά 

ζωντανό το «Παιχνίδια και Ψιλικά».   
 Η ιστορία επικεντρώνεται στην αμηχανία  και 

σταδιακά στη συνειδητοποίηση του ανθρώπου και 

συγκεκριμένα του παιδιού, όταν έρχεται αντιμέτωπος 

με κάτι τόσο περίπλοκο και δυσνόητο όσο ο πόλεμος. 

Εν τέλει η ιστορία καταλήγει στην ωρίμανση που 

προκύπτει μέσα από αυτό το βίωμα, το οποίο γίνεται 

και βίωμα του αναγνώστη που μετέχει χωρίς 

αμφιβολία συναισθηματικά  στην ιστορία. 
 

 
Isabel Pin: «Ο Σπόρος της Ειρήνης» 
 
Οπτική γωνία: 

Έχουμε κι εδώ την οπτική γωνία ενός 

παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος γνωρίζει πολύ 

περισσότερα από ό,τι οι ήρωες. Γνωρίζει τι συμβαίνει 

και στα δύο στρατόπεδα, των σκαθαριών και των 

σκαραβαίων. «Όταν ξημέρωσε, ο αρχηγός των 

σκαθαριών συγκάλεσε έκτακτη συνέλευση του λαού 

… το ίδιο έκανε και ο αρχηγός των σκαθαριών».92 
 

Σκηνικό: 
Το σκηνικό λειτουργεί ως σύμβολο93. Η άγονη 

γη, η οποία και αποτελεί το χώρο, υπάρχει συμβολικά, 
εάν τη συσχετίσουμε με το θάνατο της φύσης, το μη 

γόνιμο και μη δημιουργικό στοιχείο του πολέμου, τη 

στασιμότητα  που αυτός φέρνει στον πολιτισμό. Στο 

«Ο σπόρος της Ειρήνης» υπάρχει  αοριστία χώρου και 

χρόνου. Από αυτή την άποψη το σκηνικό έχει τα 

χαρακτηριστικά του παραμυθιού. Εάν λάβουμε 

μάλιστα υπ’ όψιν και το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η 

φράση «Κάποτε, μια όμορφη ημέρα»94, αυτό έρχεται 

να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο το μυθώδες 
στοιχείο. Ωστόσο το θέμα δεν εμπεριέχει μαγικά 

στοιχεία, ενώ και οι χαρακτήρες αποκαλύπτουν ένα 

μεγαλύτερο ειδολογικό εύρος, στο οποίο και ακουμπά 

η Μικρή Ιστορία που επιδιώκουμε να ξεγυμνώσουμε 

μέσω ανάλυσης αλλά και να εμπλουτίσουμε μέσω 

ερμηνείας. Ρεαλιστικότητα και κοινωνική διάσταση 

στο θέμα από τη μια και ανθρωποποίηση ζώων στους 

χαρακτήρες από την άλλη στρέφουν την έρευνα ως 

προς τη Μικρή Ιστορία και το μύθο αντίστοιχα. Ο 

μύθος κατά τη Σακελλαρίου δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά μια πρωτόγονη επιστήμη, μια ιστορία, μια 

ενσάρκωση από ασυνείδητες φαντασιώσεις ή κάτι 

άλλο, που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις κάθε 

εποχής, ενώ η προσπάθεια να κατανοήσει ο άνθρωπος 

τους μύθους ερμηνεύεται ως η «αμφίδρομη πορεία του 

ανθρώπου για απελευθέρωση ή υποδούλωση της 

σκέψης»95. Στην περίπτωση του «Σπόρου της Ειρήνης» 
το στοιχείο του μύθου με το ξεκάθαρο διδακτικό 

στόχο δεν θα μπορούσε παρά ν’ αποτελεί το 

κατάλληλο μέσο για την εμφύσηση αντιπολεμικών 

συναισθημάτων στα παιδιά. 
Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο χώρο, ο 

οποίος δεν διαδραματίζει εδώ σπουδαίο ρόλο, αφού η 
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πλοκή μπορεί να εξελιχθεί εντός οποιουδήποτε 

σκηνικού. Ο πόλεμος αποτελεί ένα κοινωνικό θέμα 

με οικουμενικές και διαχρονικές διαστάσεις. Έτσι 

και το σκηνικό σπεύδει ως αόριστο να αναδείξει 

αυτή την οικουμενικότητα μέσω  της αποσιώπησης 

του τόπου και του χρόνου. Τα γεγονότα μπορούν να 

διαδραματίζονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Σε 

αυτό αναφέρεται και η Lukens, όταν λέει ότι το 

σκηνικό μπορεί να λειτουργεί ως φόντο 
(«backdrop») και το διαχωρίζει από το 

αναπόσπαστο σκηνικό («integral»).96 Η στεγνή και 

άγονη γη, που προσφέρει η εμπόλεμη κατάσταση, 
είναι το μοναδικό συγκεκριμένο στοιχείο σκηνικού 

που είναι ταυτόχρονα και αφηρημένο και δίνεται 

μέσω της εικονογράφησης και όχι της αφήγησης. 
 

Πλοκή: 
«Ο Σπόρος της Ειρήνης» εξελίσσεται επίσης 

στα πλαίσια μιας σταδιακής προοδευτικής πλοκής, 
αυτή τη φορά όμως η σύγκρουση συντελείται 

ανάμεσα σε άτομα.97 Σύντομα και σε αυτή την 

περίπτωση η αρχική κατάσταση ηρεμίας, η 

προερχόμενη από την οριοθέτηση των κεκτημένων 

περιοχών, η οποία έχει ωστόσο δημιουργήσει δύο 

αντίπαλες ομάδες, αυτή των σκαθαριών από τη μια 

και των σκαραβαίων από την άλλη, έρχεται να 

ανατραπεί. Ένα παράξενο προς διερεύνηση 

αντικείμενο θα αποτελέσει την αφορμή για μία 

σύγκρουση ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα. Η 

αναμενόμενη σύγκρουση και κυρίως οι 

προετοιμασίες γι’ αυτήν «έστησαν καταπέλτες... 
κατασκεύασαν πύρινα βλήματα… εξόπλισαν τους 

φρουρούς με ακόντια από πευκοβελόνες… οι 

στρατηγοί άνοιξαν τους χάρτες… οι κατάσκοποι 

πληροφόρησαν τους αρχηγούς… έσκαβαν… 

αποθήκευαν πυρομαχικά… για χρόνια ετοιμάζονταν 

για πόλεμο»98, δημιουργεί μια αίσθηση αγωνίας 

στον αναγνώστη. Υπάρχει σασπένς «του τύπου: 

ποιος θα κάνει κάτι που θα δημιουργήσει ένταση»99. 
Η γραμμή που έχουν θέσει οι αντίπαλοι όμως 

παραβιάζεται εν τέλει, όχι από αυτούς τους ίδιους, 

άλλα από κάτι άλλο, κάτι μυστήριο, ένα κουκούτσι,  
«το δώρο του ουρανού»100. Το ίδιο αυτό μυστήριο 

που θα δημιουργήσει την εμπόλεμη κατάσταση, θα 

δώσει και τη λύση. Αυτό θα κορυφώσει την ιστορία, 
για να την φτάσει στο αισιόδοξο τέλος. Η ίδια η 

ζωή, η φύση, είναι αυτή που ενώ τη μια στιγμή 

πατάει τη διαχωριστική  γραμμή, την άλλη χαρίζει 

τα ανθισμένα  της λουλούδια αλλά και τα μαραμένα 

της φύλλα, για να γίνουν τροφή για το άγονο 

έδαφος. Έτσι, ενώ φέρνει τη σύγκρουση, τελικά 
κουβαλά και σκορπίζει τη λύτρωση και τη λύση. 

Το τέλος οφείλει να είναι ξεκάθαρο στην 

παιδική λογοτεχνία, χωρίς να αφήνει αναπάντητα 

ερωτηματικά. Ενώ στην κλασσική λογοτεχνία 

συναντάμε συνήθως αίσιο τέλος, στη νεότερη 

                                                 
96R.Lukens, A critical handbook of children’s literature, 
Boston, Pearson 2007, σελ.159-151. 
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λογοτεχνία είναι διαδεδομένη η κριτική της σύμβασης 

του αίσιου τέλους και ο συγγραφέας επιδιώκει να 

προβληματίσει τον αναγνώστη σε σχέση με την 

έκβαση της ιστορίας, η ηθική δικαίωση παρόλα αυτά 

είναι παρούσα και στις δύο περιπτώσεις. Το τέλος της 

μικρής μας ιστορίας προσφέρει ηθική δικαίωση και 

λύτρωση. Μια γεύση ελπίδας αγγίζει τον αναγνώστη, 
ο οποίος υποθέτουμε ότι είναι μικρής ηλικίας. Ύστερα 

από  την σύγκρουση των σκαραβαίων με τα σκαθάρια 

(άτομο εναντίον ατόμου) έρχεται η λύση, η οποία 

όμως προσφέρεται από κάτι άλλο. Η λύση 

προσφέρεται από το ίδιο το αντικείμενο, για τη 

διεκδίκηση του οποίου συμβαίνει η σύγκρουση, από 

τον σπόρο – τη φύση. Υπάρχει λοιπόν ένας βοηθός 

που οδηγεί στην αίσια έκβαση. Η  συνέχεια μένει στην 

φαντασία του αναγνώστη, αφού δεν γίνεται ξεκάθαρο 

εάν τελικά επήλθε σύγκρουση: «Ένα χαμόγελο 

συνόδευσε τη σκέψη πως δεν υπήρχε πια λόγος να 

πολεμήσουν, αφού μπορούσαν και οι δυο λαοί να 

μοιραστούν την ομορφιά και τους καρπούς του»101. 
Έγινε όμως η σκέψη πράξη ή παρέμεινε σε αυτό το 

στάδιο; Η εικονογράφηση θα καλύψει αυτό το κενό. 
 

Χαρακτήρες: 
Τα σκαθάρια και οι σκαραβαίοι δεν 

παρουσιάζουν κάποιον ιδιαίτερο χαρακτήρα. 

Αποτελούν συλλογικό υποκείμενο δράσης102 και η 

επιλογή τους ως πρωταγωνιστών γίνεται με συμβολικό 

τρόπο. Η  χρήση των σκαθαριών και των σκαραβαίων 

ως πρωταγωνιστών δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς τα 

σκαθάρια συνήθως κυλούν σβόλους κοπριάς, όπου 

αυτή υπάρχει, ανήκουν  στην τάξη των κολεόπτερων 

και αναπτύσσονται με τέλεια μεταμόρφωση103. Δεν 

αποτελούν μια σαφή ταξινομική οντότητα, εντούτοις 

σχεδόν όλα ανήκουν στην υπεροικογένεια των 

σκαραβαιοειδών. Βλέπουμε έτσι ότι εκτός των άλλων 

οι δυο αντίπαλοι είναι κατά κάποιον τρόπο αδέρφια, 
όπως και οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αναδεικνύεται 

επομένως και η ιδέα ότι κάθε πόλεμος είναι 

αδελφοκτόνος. Όσον αφορά τη συμβολική σημασία 

που έχουν στο κείμενο, οι σκαραβαίοι  συνδέονται με 

τη λατρεία του θανάτου και των ταφών, και ο πόλεμος 

δεν μπορεί παρά να είναι άμεσα συνδεδεμένος με το 

θάνατο. Είναι ωστόσο σύμβολα αναγέννησης και 

ανάστασης για τους Αιγύπτιους, οι οποίοι 

τοποθετούσαν φυλακτά σκαραβαίου στους νεκρούς 

τους αλλά και πάνω στην περιοχή της καρδιάς της 

μούμιας. Οι σκαραβαίοι και τα σκαθάρια ανήκουν 

στον τύπο των χαρακτήρων οι οποίοι μιλούν και έχουν 

ανθρώπινα αισθήματα, όμως διατηρούν τις ιδιότητές 

τους ως ζώα, και δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε 

αυτά κάποια εξέλιξη ή δυναμικότητα, αφού δεν 

διέπονται ούτε από το στοιχείο του επίπεδου ούτε από 

την πολυπλοκότητα που θα μπορούσαν να έχουν οι 

ήρωες, πολύ απλά γιατί δεν διαθέτουν χαρακτήρα. 

Υπάρχει όμως διάκριση στους ρόλους και ιεραρχία ως 

προς την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι 

έχουμε μια πλήρη εικόνα σε σχέση με τους φορείς του 

πολέμου, οι οποίοι έχουν μεγάλη αναλογία με την 
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πραγματικότητα. Έτσι έχουμε τους επιστήμονες, 
τους αρχηγούς και τη μάζα. Έχουμε κατασκόπους, 

στρατηγούς, στρατιωτικές δυνάμεις και επίλεκτες 

ομάδες. Οι επιστήμονες μπορούμε να πούμε πως 

παρουσιάζονται μέσα από τις πράξεις τους, οι 

οποίες και δεν δείχνουν χαρακτήρα, απλώς είναι 

μέρος ενός σχεδίου και μιας μηχανής. Ως 
εξαρτήματα λοιπόν: «Κράτησαν σημειώσεις, 
έφτιαξαν σχέδια και ξεσήκωσαν όλες τις 

επιστημονικές βιβλιοθήκες και τα αρχεία της χώρας 

τους για να λύσουν το μυστήριο»104. Η σκέψη τους 

περιορίζεται σε συμπεράσματα σχετικά με την 

προέλευση του μυστήριου αντικειμένου και την 

αξιοποίησή του. Υπονοείται έτσι ένας 

τεχνοκρατισμός από μέρος τους. Τα σκαθάρια και 

οι σκαραβαίοι (ο λαός) συνιστούν άμορφες μάζες 

δίχως βούληση, οι οποίες ακολουθούν τον αρχηγό, 
που με τη σειρά του ίσως αποτελεί έναν αφηρημένο 

τύπο χαρακτήρα: είναι ο μόνος που διαθέτει 

βούληση κι επομένως καθοδηγεί: «Όπως 

καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει πόλεμο!... Πρέπει να 

πολεμήσουμε για να κατακτήσουμε το θείο δώρο, 
ηρωικέ λαέ των σκαθαριών»105. Ο αρχηγός μας 

αποκαλύπτεται μέσα από τα λόγια του αλλά και τις 

πράξεις του, τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και 

την απόφαση πολέμου. Ενώ: «Τα σκαθάρια και οι 

σκαραβαίοι δεν ενθουσιάστηκαν από τα λόγια των 

αρχηγών τους, γιατί είχαν συνηθίσει στην ησυχία 

και δεν είχαν σκοπό να μπλεχτούν σε καβγάδες και 

πολέμους. Αλλά τι να κάνουν; Έπρεπε να 

υπακούσουν»106. Οι κατάσκοποι, οι στρατηγοί και 

οι στρατιωτικές δυνάμεις απλώς επιτελούν το σκοπό 

τους, κάνουν τη δουλειά τους και σε αυτό δεν 

δίνεται καμία συναισθηματική φόρτιση, δεν 

παρουσιάζεται κάποιο δίλημμα ή αμφιβολία από 

μέρους  τους, απλώς πράττουν ως εξαρτήματα 

μηχανής, μιας μηχανής δολοφονικής. «Οι στρατηγοί 

με μεγάλη μυστικότητα άνοιξαν τους χάρτες και 

μελέτησαν τα σχέδια της επίθεσης… Έστειλαν 

κατασκόπους… οι κατάσκοποι πληροφόρησαν τους 

στρατηγούς  και αυτοί σημείωσαν στους χάρτες τα 

σημεία. Κάθε εμπόδιο μπορούσε να αποβεί μοιραίο 

για τις στρατιωτικές δυνάμεις.»107 «Τότε ανέλαβαν 

δράση οι επίλεκτες ομάδες, με σκοπό να δέσουν και 

να σύρουν το πολύτιμο δώρο στο δικό τους 

έδαφος»108. Αποκαλύπτεται έτσι η «μηχανική» 

απλώς διασύνδεση των εξαρτημάτων. Οι 

χαρακτήρες, όπως γίνεται φανερό, παρουσιάζονται 

μέσω των σκέψεων και συναισθημάτων κι εν 

συνεχεία μέσω των πράξεων (της πολεμικής 

ετοιμότητας και προετοιμασίας), αλλά και μέσω της 

εξωτερικής  εμφάνισης, την οποία συμπληρώνει η 

εικονογράφηση και όχι το κείμενο. Αξιοποιούνται 

επομένως όλοι οι δυνατοί τρόποι παρουσίασής τους. 

Μάλιστα η εικονογράφηση μιλά πολύ πιο δυνατά 

από το κείμενο σε σχέση με τους χαρακτήρες και 

δίνει εκτενέστερες λεπτομέρειες. Εάν δούμε λοιπόν 

πέρα από την επιφάνεια, θα κατανοήσουμε ότι 
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αναδεικνύεται μια κάποια πολυπλοκότητα σε αυτούς. 
 

Θέμα: 
Στο «Σπόρο της Ειρήνης» γνωρίζουμε τον 

πόλεμο στην παγκόσμια διάστασή του και 

αναδεικνύονται φορείς και μηχανισμοί, η αληθοφάνεια 

των οποίων επιβεβαιώνεται ιστορικά, ενώ η φύση της 

σύγκρουσης είναι αυτή που αποκαλύπτει και πάλι το 

θέμα: «Πρέπει να πολεμήσουμε για να κατακτήσουμε 

το θείο δώρο, ηρωικέ λαέ των σκαθαριών»109. Εάν 

σταθούμε λίγο στα λόγια του αρχηγού σκαραβαίου θα 

δούμε ότι αποκαλύπτονται ορισμένοι μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούνται είτε ως κίνητρα είτε ως αφορμές για 

τη διεξαγωγή πολέμων ανά τους αιώνες. Ο 

θρησκευτικός χαρακτήρας που προσδίδεται για την 

ηθική νομιμοποίηση  στις  πολεμικές συγκρούσεις 

επιβεβαιώνεται ιστορικά. Αναδεικνύεται μεταξύ 

άλλων η κύρια αιτία του πολέμου στη σύγχρονη 

εποχή. Το casus belli είναι η εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων. Ο σπόρος συμβολίζει εκτός από τη 
φύση και την δημιουργική και λυτρωτική της ισχύ και 

αυτή την αιτία. Βλέπουμε τα γεγονότα όντας 

αντικειμενικοί παρατηρητές. Θα ήταν λάθος εάν η 

συγγραφέας μας οδηγούσε να ταυτιστούμε με τη μια ή 

την άλλη ομάδα. Η προσπάθεια να μην συμβεί αυτό, 

πράγμα δύσκολο για την παιδική ηλικία που συνηθίζει 

να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τις δικές του 

εμπειρίες, οπότε και αναζητά το ίδιο του τον εαυτό 

στο κείμενο, αντικατοπτρίζεται και στη γλώσσα, όπου 

χρησιμοποιούνται όλοι οι δυνατοί μηχανισμοί για να 

αποφευχθεί αυτό. Επομένως στοιχείο  του  θέματος  

είναι το φανταστικό, που αποκαλύπτει την αλήθεια 

μέσω συμβολισμού των σκαθαριών και των 

σκαραβαίων. Η αναγέννηση που αυτά σηματοδοτούν 

αφήνουν μια ζεστασιά ελπίδας για την έκβαση. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Επειδή  η ανάγνωση στις  μικρές ιστορίες  δεν 

περιορίζεται στο κείμενο, αλλά παραχωρεί ένα μεγάλο 

μέρος της ευθύνης στην εικονογράφηση, ο ρόλος του 

εικονογράφου αποβαίνει  εξίσου καθοριστικός με του 
συγγραφέα.  Αυτό γίνεται ακόμα πιο κατανοητό, εάν 

σκεφτούμε ότι οι εικόνες εντυπώνονται ευκολότερα 

στο  νου και είναι ουσιαστικό να δούμε τι μένει μετά 

την ανάγνωση. Με τον όρο «εικονογραφημένο βιβλίο» 
στην ελληνική βιβλιογραφία εννοούμε το σύνολο των 

εικόνων και άλλων διακοσμητικών κυρίως στοιχείων 

που εντάσσονται οργανικά στο κείμενο κι έχουν 

σκοπό να το καταστήσουν ελκυστικότερο ή να το 

τεκμηριώσουν και να το προεκτείνουν στη σκέψη του 

ανθρώπου.110  
Η εικονογράφηση διαχωρίζεται με βάση τη 

σχέση προς το κείμενο σε «ερμηνευτική» και 

«αφηγηματική». Η ερμηνευτική εικονογράφηση 
αφορά εικόνες  που επεκτείνουν το κείμενο και του 

προσθέτουν εννοιολογικό πλούτο. Αντίθετα η 

αφηγηματική αντανακλά τις λέξεις του συγγραφέα και 

αποτελεί ξεπερασμένη και φλύαρη αντίληψη 

εικονογράφησης.111 Η εικονογράφηση  στα βιβλία μας 
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είναι ερμηνευτική· συνοδεύει την αφήγηση 

συμπληρώνοντάς την. Δεν υπάρχει πλαίσιο σε αυτή, 
οπότε και δεν γίνεται λόγος για προσπάθεια να 

αποδοθεί η αφήγηση αντικειμενικά μέσω αυτής της 

τεχνικής. Αντίθετα, το κείμενο και η εικόνα 

συνυπάρχουν και η συναισθηματική εμπλοκή του 

αναγνώστη αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους. Πιο συγκεκριμένα, στον «Σπόρο της 

Ειρήνης» η αφήγηση μπαίνει μέσα στην εικόνα και 

τα όρια καταργούνται εντελώς. Ο κειμενικός και ο 

εικονικός λόγος γίνονται ένα γεγονός που 

φανερώνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλούς 

συσχετισμούς. Ενώ ξεκινώντας από το μέγεθος των 

βιβλίων προϊδεαζόμαστε ευθύς εξαρχής για τη 

δράση που θα ακολουθήσει, μιας και τα δύο είναι 

μεγάλα. Επίσης το γεγονός ότι είναι μεγάλα σε 

μήκος φανερώνει μια πρόθεση για εστίαση στην 

απεικόνιση των χαρακτήρων, κάτι που ωστόσο 

ανατρέπεται στο «Σπόρο της Ειρήνης», οπού δεν 

υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από το συγγραφέα. 
 

«Παιχνίδια και Ψιλικά» 
Η Προοπτική - η Οπτική γωνία 

παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον στο κείμενο. Ο 

Φώτης και ο κυρ Διονύσης παρουσιάζονται ισχυροί 

σε σχέση με το περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονται 

σε ένα πρώτο επίπεδο. Βλέπουμε τους χαρακτήρες 
από πάνω προς τα κάτω, ενώ αναλογικά με το 

περιβάλλον τους είναι μεγαλύτεροι. Στη συνέχεια 
όμως θα δούμε τον Φώτη σε μια σουρεαλιστική 

απεικόνιση του παιχνιδιού του να γίνεται 

μικρότερος από τους ήρωες που παίζει112, κι εν 

τέλει θα μας παρουσιαστεί σουρεαλιστικά και πάλι 

αδύναμος και μικρός, σχεδόν ίδιος σε μέγεθος με τα 

παιχνίδια του. Αντίθετα κάποιος άλλος τώρα είναι 

ισχυρός, κάποιος που μόνο τις αρβύλες του 

μπορούμε να δούμε και που φαίνεται να έχει 

διάσταση ασύγκριτη σε σχέση με τους ήρωες και 

τον Φώτη που έχουν γίνει πλέον ένα μέσα στη 

χαραμάδα τους113. Αυτός ο άγνωστος,  γίγαντας 

τώρα, απρόσωπος, μπορεί με ένα του βήμα να τους 

ποδοπατήσει. Θα μπορούσε να αποδίδεται 

συμβολικά ο πόλεμος μέσω του άγνωστου αυτού 

που δημιουργεί έναν τρόμο έκδηλο στα πρόσωπα 

των ηρώων. 
Στο «Παιχνίδια και Ψιλικά» υπάρχουν 

διάφορα σύμβολα και μορφές που δεν εμφανίζονται  

στην κυρίως αφήγηση, αλλά είναι παρούσες σε όλη 

την έκταση του βιβλίου, κυρίως για να κάνουν 

ακόμα πιο έντονο το στοιχείο του παιχνιδιού και να 

τονίσουν φορτώνοντας τις σελίδες με το περίπλοκο 

στοιχείο του θέματος. «Μια φορτωμένη 

εικονογράφηση, που εκτείνεται πέρα από τα 

περιθώριά της, με τα αντικείμενα κυριολεκτικά 

στοιβαγμένα μέσα της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να καθρεφτίσει την ψυχική κατάσταση κάποιου 

χαρακτήρα ή για να σχολιάσει μια φορτωμένη 

πλοκή».114 
Η συμμετρία στις μορφές των 

πρωταγωνιστών δημιουργεί το αίσθημα της ηρεμίας 
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και σταθερότητας. Οι μορφές των χαρακτήρων είναι 

στρογγυλές και η ενδυμασία τους είναι απλή, κάτι που 
έρχεται σε αντίθεση με το φορτωμένο και πολύχρωμο 

σκηνικό. Τα σταθερά χαρακτηριστικά του ήρωά μας 

μπορεί να είναι ενδεικτικά του ήθους του. 
 Ένα χαρακτηριστικό μοτίβο που φανερώνει 

κίνηση είναι η μετακίνηση από τα αριστερά στα δεξιά, 
την οποία συναντάμε στο «Παιχνίδια και Ψιλικά» όταν 

ο Φώτης απεικονίζεται να περπατά με τους ήρωες του 

παιχνιδιού του.115 
Στο εξώφυλλο υπάρχει το χρώμα που 

συναντάμε κυρίως εντός του βιβλίου, από τη μια το 

πορτοκαλί και το κόκκινο και από την άλλη το 

πράσινο και το χρυσαφί – το οποίο και παραπέμπει 

στο φώς του ήλιου –: ο Φώτης αποτελεί μια φωτεινή 

μορφή. Το λευκό ή ανοιχτό φόντο δίνει την αίσθηση 

μεγαλύτερης ασφάλειας, ίσως γιατί η εμπειρία μας 

λέει ότι τη μέρα βλέπουμε καλύτερα από τη νύχτα116. 
Οι  φωτεινές απλές φιγούρες των πρωταγωνιστών στο 

«Παιχνίδια και Ψιλικά» μας δίνουν αυτή την αίσθηση 

της ασφάλειας, όπως και το περιβάλλον δράσης τους, 
το οποίο απεικονίζεται σε μεγάλη έκταση φωτεινό αν 

και πολύχρωμο, πράγμα που αφήνει μια αίσθηση 

πολύπλοκου και αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί 

αντίθεση. 
 

«Ο Σπόρος της Ειρήνης» 
Η Προοπτική - η Οπτική γωνία από την 

οποία βλέπουμε τα πράγματα στον «Σπόρο της 

Ειρήνης» έχει ως εξής: Έχουμε χαρακτήρες που 

εξουσιάζονται  από το περιβάλλον και χαρακτήρες που 

εξουσιάζουν οι ίδιοι το περιβάλλον. Ο αρχηγός των 

σκαραβαίων παρουσιάζεται εξουσιαστικά μεγάλος σε 

σχέση προς τις αδύναμες μορφές του λαού. «Όσο πιο 

μεγάλο είναι το αντικείμενο στην εικόνα, τόσο πιο 

έντονα αισθήματα προκαλεί», και δίνει την εντύπωση 

ότι είναι δυνατός.117 Οι μορφές των σκαραβαίων είναι 

μικρές και τις βλέπουμε από πάνω, ενώ ο αρχηγός 

φαίνεται ισχυρός όντας μεγάλος σε μέγεθος και 

διατηρώντας μια προοπτική ισχύος – από κάτω προς 

τα πάνω. Ο σπόρος, όντας και αυτός μεγάλος σε σχέση 

με τους σκαραβαίους και τα σκαθάρια, φαίνεται να 

άσκει δύναμη πάνω τους118. Σε σχέση με το ευρύτερο 

περιβάλλον ωστόσο ο σπόρος δείχνει μικρός, «έμοιαζε 

με μικρό βράχο»119. Αυτό αποκαλύπτεται μέσω της 

εικονογράφησης όταν οι επιστήμονες επιστρατεύονται 

για να το εξετάσουν, οπότε και φαίνεται η  αναλογία 

του με το χώρο. Κάτι τέτοιο ίσως να είναι και 

ενδεικτικό  μιας υπερβολής από μέρους των 

σκαθαριών και των σκαραβαίων, οι οποίοι 

επιστρατεύτηκαν αμέσως στην εξερεύνησή του. Σε 

αυτό το σημείο η  εικονογράφηση αφήνει να 

υπονοηθεί η υπεροχή της επιστήμης, αφού τα 

επιστημονικά όργανα αλλά και οι επιστήμονες 

εικονογραφούνται μεγαλύτερα και κατά 

                                                 
115 N. Aνδρικόπουλος, Παιχνίδια και Ψιλικά, Αθήνα, Λιβάνη 
2006, σελ.17 
116 Ρ. Σιβροπούλου, Ταξίδι στον κόσμο των 

εικονογραφημένων μικρών ιστοριών.Θεωρητικές και 
διδακτικές διαστάσεις, Μεταίχμιο 2003, σελ. 131. 
117 Ρ. Σιβροπούλου, Ταξίδι στον κόσμο των 

εικονογραφημένων μικρών ιστοριών. Θεωρητικές και 
διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα, Μεταίχμιο 2003, σελ.132. 
118 Ί.Πιν, Ο Σπόρος της Ειρήνης, Αθήνα, Σύγχρονοι 

Ορίζοντες 2001, σελ. 2. 
119 Πιν, ο.π, σελ. 4. 
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προτεραιότητα μπροστά από τον σπόρο120. 
Υποτιμάται ίσως έτσι μέσω εικονογράφησης το 

λεγόμενο casus belli, εν προκειμένω δηλαδή ο 

σπόρος (οι πλουτοπαραγωγικές πηγές) και 

αναδεικνύεται η υπεροχή της επιστήμης, η οποία 

μπορεί να μηδενίσει την εξουσία του πάνω στα όντα 

του πλανήτη, δίνοντας λύσεις που θα αποτρέψουν 

τις πολεμικές συρράξεις. 
 Όσον αφορά τα σύμβολα έχουμε τη χρήση 

ενός διακριτικού – της ράβδου – για να 

αντιληφθούμε ότι αυτός που την κρατά είναι ο 

αρχηγός.  
Δεν υπάρχει προσπάθεια να αποδοθούν 

χαρακτηρισμοί καλός-κακός στους χαρακτήρες 

μέσω σκίασης ή σκούρων χρωμάτων· αντίθετα 

αυτοί φαίνονται στο «Σπόρο της Ειρήνης» 
πολύπλοκοι και πολυδιάστατοι, απεικονίζονται από 

πολλές οπτικές γωνίες και με διάφορα χρώματα. Η 

ασυμμετρία και οι πολλές διαστάσεις 
αποτυπώνουν τη δράση και την κινητικότητα των 

χαρακτήρων. Ωστόσο αισθανόμαστε πιο φοβισμένοι 

όταν βλέπουμε σχήματα με αυστηρές γραμμές, ενώ 

αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ή πιο εφησυχασμένοι 

όταν βλέπουμε στρογγυλά σχήματα ή καμπύλα121. 
Έτσι στο «Σπόρο της Ειρήνης» αυτό που 

προσλαμβάνουμε από την εικονογράφηση, η οποία 

αποκαλύπτει πολλά για την υπόθεση και την 

ατμόσφαιρα της ιστορίας122, είναι στη μεγαλύτερη 

του έκταση ,κάθε άλλο παρά θετικό συναίσθημα.  
Ενδεικτική  είναι η σκηνή οπού οι επίλεκτες 

ομάδες και των δύο στρατοπέδων  δένουν τον 

σπόρο με σκοπό να τον σύρουν η κάθε μία στο δικό 

της έδαφος. Η εικόνα παρουσιάζει κίνηση με την 

ασυμμετρία και την άνιση κατανομή βάρους123 
 Τα χρώματα δημιουργούν τη διάθεση του 

κειμένου, την ατμόσφαιρα124. Έτσι τα σκούρα 

χρώματα στον «Σπόρο της Ειρήνης» υποβάλλουν 

τον αναγνώστη σε μια πιο μελαγχολική διάθεση και 

δημιουργούν μια αρνητική ένταση. Ενώ το φως 

βοηθάει να δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση βάθους 

και τρισδιάστατου σχήματος, αφού «οι 

διακυμάνσεις και οι ανωμαλίες των επιφανειών 

κερδίζουν μια ιδιαίτερη ζωντάνια μόλις 

απελευθερώνονται από την κηδεμονία των γραμμών 

και αρχίζουν να αποδίδονται με το ελεύθερο 

παιχνίδι του φωτός.»125  «Το απόλυτο πράσινο είναι 

το πιο κατευναστικό χρώμα που υπάρχει, γιατί δεν 

καλεί σε καμία κατεύθυνση και δεν έχει καμία 

παρήχηση χαράς, θλίψης, πάθους, δεν απαιτεί το 

παραμικρό, δεν καλεί προς πουθενά. Η 

παθητικότητα είναι η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα 

του απόλυτου πράσινου και η ιδιότητα αυτή 

εμπλουτίζεται από έναν κορεσμό 

                                                 
120 Πιν, ο.π, σελ. 4-5 
121 Ρ. Σιβροπούλου, Ταξίδι στον κόσμο των 

εικονογραφημένων μικρών ιστοριών. Θεωρητικές και 

διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα, Μεταίχμιο 2003, σελ. 131. 
122 Α.Πολυδεύκης , Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής 

λογοτεχνίας ,Αθήνα, Καστανιώτης 2001,σελ. 141. 
123 Ρ.Σιβροπούλου, Ταξίδι στον κόσμο των 
εικονογραφημένων μικρών ιστοριών. Θεωρητικές και 

διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα, Μεταίχμιο 2003, σελ. 115. 
124R.Lukens, A critical handbook of children’s literature, 
Boston, Pearson 2007, σελ. 45. 
125 Ρ. Σιβροπούλου, Ταξίδι στον κόσμο των 

εικονογραφημένων μικρών ιστοριών.Θεωρητικές και 
διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα, Μεταίχμιο 2003, σελ. 112. 

αυτοϊκανοποίησης»126. Αυτή η δήλωση 

επιβεβαιώνεται εάν τη συνδέσουμε και με τα 

προηγούμενα συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε 

για τον ρόλο των επιστημόνων στον «Σπόρο της 

Ειρήνης». Ο ρόλος αυτός ενδυναμώνεται από το 

παθητικό στοιχείο που προσδίδει το πράσινο, όταν 

αυτοί επιτελούν τις διαδικασίες έρευνας. Έτσι η 

εικονογράφηση προβάλλει κι ενισχύει  την ιδέα του 

κειμένου. 
Όμως η εικονογράφηση στο τέλος της ιστορίας 

δίνει μια ξεκάθαρη έκβαση, σε αντίθεση με το κείμενο 

που δεν είναι απόλυτο ως προς αυτή. «Ένα χαμόγελο 

συνόδευσε τη σκέψη πως δεν υπήρχε πια λόγος να 

πολεμήσουν, αφού μπορούσαν κι οι δυο λαοί να 

μοιραστούν την ομορφιά και τους καρπούς του». Σε 

απάντηση αυτής της σκέψης ο εικονογράφος έρχεται 

να πράξει στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην προσχολική εκπαίδευση η αναγκαιότητα 

να μυηθεί το παιδί στην ανάγνωση της εικόνας είναι 

επιτακτική. Η άσκηση στη γραμματική της 

εικονογράφησης συντελεί, ώστε το παιδί να αναπτύξει 

δεξιότητες ή να επιταχύνει την ανάπτυξή τους. Τέτοιες 

είναι η παρατηρητικότητα, η φαντασία, η δημιουργική 

αναπαραγωγή νοημάτων και η επινόηση νέων 

στοιχείων. Το παιδί εξελίσσεται γλωσσικά, εφόσον 

καλείται να περιγράψει την εικόνα ή να συνεχίσει τη 

διήγηση με βάση τα εικονογραφούμενα στοιχεία, 

ανακαλύπτει λεπτομέρειες και τις αποδίδει λεκτικά. 

Ένα λάβουμε υπ’ όψιν βασικά χαρακτηριστικά της 

νηπιακής ηλικίας (που είναι –συνοπτικά-  η κυριαρχία 

της φαντασίας, η τάση ανθρωπομορφισμού ή 

γενικότερα ανιμισμού, η ασάφεια στην αίσθηση του 

χρόνου και του τόπου, η αδυναμία της προσοχής του 

παιδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο 

εγωκεντρισμός του, ο οποίος στρέφει το ενδιαφέρον 

του σε θέματα καθημερινότητας), η Μικρή  Ιστορία 

αποτελεί εξαιρετικά κατάλληλο μέσο για διδασκαλία. 

Αυτό είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε και από το 

εύρος των δραστηριοτήτων που προσφέρει. Αυτός 

είναι και ένας βασικός λόγος που τις προτείνω για 

εφαρμογή στην τάξη. 
Για την ανάλυση των Μικρών Ιστοριών 

βασιστήκαμε σε ένα φαινόμενο της ύπαρξης του 

ανθρώπινου γένους ανά τους αιώνες δύσκολη να 

συλληφθεί. Αυτό το φαινόμενο είναι ο πόλεμος. 
Ακόμα και ο ώριμος νους του ενήλικου ανθρώπου δεν 

καταφέρνει να συλλάβει τον πόλεμο στην πλήρη 

διάστασή του, τις ρίζες και τους καρπούς του. Τι είναι 

άραγε αυτό που θρέφει τις ρίζες, τι είναι αυτό που τις 

ποτίζει, ποιοι είναι εκείνοι που κρατάνε στη ζωή αυτό 

το δηλητηριώδες δέντρο, ποιοι επωφελούνται από τους 

καρπούς του και ποιοι όχι; Μπορούμε να κόψουμε το 

δέντρο του πολέμου, το οποίο φυτρώνει σε 

διαχωριστικές γραμμές όχι για να προσφέρει σπόρους 

ειρήνης, αλλά για θερίσει μίσος και διχόνοια; Μήπως 

τελικά είναι ένα αέναο παιχνίδι με νικητές και 

χαμένους; Όμως πάλι, τι γίνεται με τους χαμένους; Θα 

βρουν αυτοί τη δύναμη να χτίσουν πάνω στα 

συντρίμμια έναν νέο κόσμο, όπως ο ήρωας μας ο 

Φώτης; Πώς θα πλάσσουμε άραγε νέους Φώτηδες, που 

θα θελήσουν να βρουν έναν τρόπο για να ξεριζώσουν 
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το δέντρο; Ίσως η αρχή να γίνει με την ανάγνωση 

μιας Μικρής Ιστορίας… 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ελληνική: 

Ανδρικόπουλος Ν., Παιχνίδια και Ψιλικά, 
Αθήνα, Λιβάνη 2006. 

Ασωνίτης Π., Η εικονογράφηση στο βιβλίο 

παιδικής λογοτεχνίας, Καστανιώτη 2001. 
Burnie D., Λεξικό της φύσης, Αθήνα, 

Ερευνητές 1994. 
Κανατσούλη Μ., Εισαγωγή στη θεωρία και 

κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, 
University Studio Press 2002. 

Κρασανάκης Γ., Ψυχολογία Παιδιού και 

Εφήβου Θέματα Ψυχολογίας της ανθρώπινης 

ανάπτυξης, Ηράκλειο, Γεώργιος Ε. Κρασανάκης 

2003. 
Μπενέκος A., Το εικονογραφημένο παιδικό 

βιβλίο, Αθήνα,  Δίπτυχο, 1981. 
Παπαντωνάκης Γ., Θεωρίες λογοτεχνίας και 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις κειμένων για παιδιά και 

νέους, Αθήνα, Πατάκης 2009. 
Παπαντωνάκης Γ., Κωτόπουλος Τ., Σκηνικό, 

χαρακτήρες, πλοκή. Διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό 

κείμενο για παιδιά και νέους, Αθήνα, Ίων 2011. 
Πιν I., Ο Σπόρος της Ειρήνης, Αθήνα, 

Σύγχρονοι Ορίζοντες 2001. 
Πολίτης Δ, «Ο ρόλος του αναγνώστη και η 

‘συναλλακτική’ θεωρία της L.M. Rosenblatt», 
Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, αρ. τόμου 11: 

21-33, Αθήνα, Πατάκης, 1996. 
Πολυδεύκης A., Η εικονογράφηση στο βιβλίο 

παιδικής λογοτεχνίας, Καστανιώτη 2001.  
Σακελαρίου X., Η Ιστορία της Παιδικής 

Λογοτεχνίας, Ελληνική και Παγκόσμια, Αθήνα, 

Δανιά 1996. 
Σιβροπούλου Ρ., Ταξίδι στον κόσμο των 

μικρών εικονογραφημένων ιστοριών. Θεωρητικές 

και διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα, Μεταίχμιο 2004.  
 
Ξενόγλωσση: 

Lukens R., A critical handbook of children’s 

literature, Boston, Pearson 2007. 
 

Διαδικτυακή: 
Ανδρικόπουλος Ν., 

http://nikolasandrikopoulos.gr/thought.aspx,5/9/2013   
Παπαντωνάκης Γ., «Διδάσκοντας Παιδική 

Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Τζιάνι 

Ροντάρι περιπέτεια με την τηλεόραση», Κείμενα 8 
(Δεκέμβριος 2008), http://keimena.ece.uth.gr 

Πίν Ι., http://isabelpin.net/, 5/9/2013 
Τσιλιμένη Τ.Δ., Εικονογραφημένο παιδικό 

βιβλίο. Όψεις και απόψεις, Βόλος, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2007, Κείμενα 8 
http://keimena.ece.uth.gr 

 

 

http://nikolasandrikopoulos.gr/thought.aspx
http://keimena.ece.uth.gr/
http://isabelpin.net/
http://keimena.ece.uth.gr/

