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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Το «έκτακτο» αυτό τεύχος περιλαμβάνει μόνο 

μία  εργασία,  που  εκπόνησε  η  νηπιαγωγός  Ελένη 
Κουτσούκου σε ένα σεμινάριο λογοτεχνίας. Πρόκειται 
για  ανάλυση  και  σύγκριση  δύο  αξιόλογων 
παραμυθιών με κοινό ήρωα τον Πινόκιο. Το κλασικό 
ιταλικό  παραμύθι  εκδόθηκε  το  1883,  το  σύγχρονο 
ελληνικό παραμύθι το 2002. 

Η  επιστημονική  αντιπαράθεση  των  δύο 
παραμυθιών  είναι  ενδιαφέρουσα,  επειδή  ο  Έλληνας 
παραμυθάς,  ο  Χρήστος  Μπουλώτης,  θέλησε  να 
αντιμετωπίσει  το  ιταλικό  παραμύθι  αντλώντας  από 
αυτό  τον  ήρωά  του.  Τι  θέλησε  να  πει  και  πόσα 
στοιχεία χρησιμοποίησε από το «προκείμενό» του; Τι 
πέτυχε και τι δεν πέτυχε;

Ίσως  χρειάζεται  να  πάρουμε  στα  σοβαρά τα 
μυθολογικά πονήματα των δύο αυτών παραμυθάδων. 
Τουλάχιστον σ’ αυτό αποβλέπει η ερευνήτρια.

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
___________________________________________
Ελένη Κουτσούκου:
Η διακειμενικότητα μεταξύ της παιδικής ιστορίας 
του Carlo Collodi «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» και 
του  παραμυθιού  του  Χρήστου  Μπουλώτη  «Ο 
Πινόκιο και το άγαλμα του Δισκοβόλου»

Περιεχόμενα
Εισαγωγή

• Τι σημαίνει ο όρος «διακειμενικότητα»

• Καταγωγή της διακειμενικότητας

• Κατά  πόσο  το  παιδί  μπορεί  να  γίνει 
επαρκής αναγνώστης της διακειμενικότητας;

• Με ποιους άξονες μπορεί να οργανωθεί η 
διακειμενικότητα σε ένα κείμενο;

• Παιδαγωγικές εκφάνσεις διακείμενου

1ο Κεφάλαιο
Τίτλος προκείμενου: «Οι περιπέτειες του Πινόκιο»  του  
Carlo Collodi

1ος Άξονας: Εστίαση
2ος Άξονας: Σκηνικό
3ος Άξονας: Δομή
4ος Άξονας: Πλοκή
5ος Άξονας: Χαρακτήρες

2ο Κεφάλαιο
Τίτλος  διακείμενου:  «Ο Πινόκιο  και  το  άγαλμα  του  
δισκοβόλου» του Χρήστου Μπουλώτη

1ος Άξονας: Εστίαση
2ος Άξονας: Σκηνικό
3ος Άξονας: Δομή
4ος Άξονας: Πλοκή
5ος Άξονας: Χαρακτήρες

3ο Κεφάλαιο
Σύγκριση μεταξύ των δύο κειμένων

Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
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Ελένη Κουτσούκου

Η διακειμενικότητα μεταξύ της παιδικής 
ιστορίας  του  Carlo Collodi «Οι 
περιπέτειες  του  Πινόκιο»  και  του 
παραμυθιού του Χρήστου Μπουλώτη «Ο 
Πινόκιο και το άγαλμα του Δισκοβόλου»

Εισαγωγή
Η  διακειμενικότητα απασχόλησε δεόντως τον 

λογοτεχνικό  χώρο  και  πολλοί  ήταν  εκείνοι  που 
θέλησαν να την μελετήσουν και να συγκροτήσουν τον 
ορισμό  της.  Από  την  αρχή,  η  παιδική  λογοτεχνία 
υπήρξε μια βαθιά διακειμενική λογοτεχνία διασκευών 
και  μεταγραφών.  Αναδιηγήσεις,  παρωδίες, 
διαπολιτισμικές αναφορές, απλές καθώς και σύνθετες, 
ή  περίπλοκα  είδη  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ 
λογοτεχνιών  από  διαφορετικές  γλώσσες  και 
πολιτισμούς,  είναι  κάποια  από  τα  θέματα  των 
διακειμενικών  σπουδών  (E.  O’  Sullivan  2010,  σελ. 
87).

Τι σημαίνει ο όρος «διακειμενικότητα»;
Αρχικά,  σύμφωνα  με  την  Α.  Ζερβού  η 

διακειμενικότητα  προσδιορίζει  το  υπαρκτό  πλέγμα 
των σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους διάφορα 
κείμενα, που είτε τα έχει γράψει ο ίδιος συγγραφέας 
είτε  απέχουν  μεταξύ  τους  χωροχρονικά.  Πρόκειται 
λοιπόν  για  μια  εργοκεντρική  θεώρηση,  που 
αντιμετωπίζει  τα  κείμενα  σαν  ζωντανούς 
οργανισμούς.  Πιο συγκεκριμένα,  η διακειμενικότητα 
ορίστηκε  ως  η  συγχρονική  και  διαχρονική  σχέση 
συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα 
κείμενα,  που  διέπει  τη  δημιουργία  αλλά  και  την 
ανάγνωσή τους (Α. Ζερβού 1997, σελ. 165-166).  

Η  διακειμενικότητα  είναι  εντυπωσιακά 
αισθητή  και  ανιχνεύσιμη  στο  χώρο  της  Παιδικής 
Λογοτεχνίας, όπου τα κείμενα δημιουργούν και άλλα 
δευτερογενή  και  βρίσκονται  κάποια  στιγμή  σε 
διαλεκτική σχέση και σύγκρουση με άλλα κείμενα (Α. 
Ζερβού ό.π.,  σελ.  166-168). Σύμφωνα  με  την  C. 
Wilkie  Stibbs  ο  όρος  «διακειμενικότητα» 
χρησιμοποιείται  πολύ  συχνά  δηλώνοντας  τις 
λογοτεχνικές νύξεις σε λογοτεχνικά ή μη λογοτεχνικά 
κείμενα, όπως και την ευρεία παράθεση χωρίων τους 
(P. Hunt (ed.), (επιμ.) 2006, σελ. 295).

Ο Stephens αντιμετωπίζει τη διακειμενικότητα 
ως μια κριτική δυναμική που μπορεί να αντιδράσει σε 
περιοριστικές  και  παθητικές  στάσεις:  η 
διακειμενικότητα  ενθαρρύνει  τη  συνειδητοποιημένη 
υποκειμενικότητα,  επειδή  είναι  δομημένη  με  τρόπο 
που μοιάζει με τη δια-υποκειμενικότητα, επειδή κρατά 
ορατή τη διαδικασία της αφηγηματικής επικοινωνίας 
και αναπαράστασης, και επειδή ο τρόπος που παίζει 
με τις διαφορές λειτουργεί ως κριτική των κοινωνικών 
αξιών (E. O’ Sullivan 2010, σελ. 88-89).

Η διακειμενικότητα  στην  παιδική  λογοτεχνία 
δεν περιορίζεται σε κείμενα για αναγνώστες ώριμων 
σταδίων  ανάπτυξης.  Με  παιγνιώδη  τρόπο, 
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη λογοτεχνία 
για  μικρά  παιδιά  ακόμη  και  για  εκείνα  που  δεν 
μπορούν  να  διαβάσουν.  Κυρίως  χρησιμοποιούνται 
αναφορές αποσπασμάτων από λογοτεχνικά έργα, από 
παραμύθια, βιβλία με ποιήματα για νήπια ακόμη και 
εικονοβιβλία (E. O’ Sullivan ό.π., σελ. 89).

Επίσης,  υπάρχουν  διαφορές  ανάμεσα  στη 
διακειμενικότητα  για  ενήλικες  και  στη 
διακειμενικότητα για παιδιά. Αυτές οφείλονται κυρίως 
στη φύση και το βάθος των διακειμενικών σχέσεων 
μεταξύ  του  προκείμενου  και  του  διακείμενου,  αλλά 
και στο βαθμό που τα κείμενα για παιδιά χρειάζεται 
να  υπερτονίσουν  τις  διαφορές.  Το  πιο  συχνό 
συγκείμενο  για  τη  διακειμενικότητα  στην  παιδική 
λογοτεχνία  είναι  η  κωμωδία.  Οι  αναφορές  που 
γίνονται  σχετικά  με  κάτι  ήδη  γνωστό,  είναι  αστείες 
λόγω του στοιχείου της έκπληξης ή της αντίθεσης (E. 
O’ Sullivan ό.π., σελ. 90-91).

Επειδή  κυριαρχεί  το  παιγνιώδες  στοιχείο, 
υπάρχει  περίπτωση  να  είναι  πιο  επιφανειακές  οι 
διακειμενικές  αναφορές  στην  παιδική  λογοτεχνία. 
Περισσότερο  συνηθισμένη  είναι  μια  γενική  και 
εκτεταμένη  διακειμενικότητα  που  αντλεί  από  πολλά 
προκείμενα, παρά μια διακειμενικότητα που εξαντλεί 
όλες τις πιθανές παρηχήσεις των αναφορών. Το βάθος 
των  διακειμενικών  σχέσεων  είναι  γενικά  μικρό  στα 
παιδικά βιβλία (E. O’ Sullivan ό.π., σελ. 91).

Τέλος, η διακειμενικότητα δεν αφορά μόνο τον 
χώρο  της  λογοτεχνίας.  Περιλαμβάνει  εικόνες, 
κινούμενες  ή  μη  (P.  Hunt (ed.),  (επιμ.)  2006,  σελ. 
295),  και  μια  σειρά  άλλων  παραστάσεων  και 
εμπειριών.  Επηρεάζεται  από  εξωλογοτεχνικές  και 
εξωκειμενικές  συνιστώσες  (Α.  Ζερβού  1997,  σελ. 
169).  Οι  τελευταίες  θα  μπορούσαν  συνοπτικά  να 
οριστούν  ως  οι  κοινωνικο-πολιτισμικοί  παράγοντες 
που  καθορίζουν  σε  κάθε  ιστορική  στιγμή  την 
παραγωγή νοημάτων (Σ. Οικονομίδου 2000, σελ. 70-
71).

Καταγωγή της διακειμενικότητας
Ο  όρος  «διακειμενικότητα»  επινοήθηκε  για 

πρώτη  φορά  από  τη  Julia Kristeva,  η  οποία 
αναγνώρισε ότι τα κείμενα έχουν νόημα μόνο επειδή 
εξαρτώνται από άλλα κείμενα, γραπτά και προφορικά, 
από αυτό που ονομάζει «διυποκειμενική» γνώση των 
συνομιλητών  τους,  δηλαδή  από  τη  συνολική  τους 
γνώση,  που  πηγάζει  μέσω  άλλων  βιβλίων,  από  τη 
γλώσσα που χρησιμοποιούν, από το  συγκείμενο και 
από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβάζουν το 
κείμενο. 

Η  Kristeva επέμενε πως η διακειμενικότητα 
είναι κάτι παραπάνω από μια διαδικασία αναγνώρισης 
πηγών  και  επιδράσεων  και  πως  το  λογοτεχνικό 
κείμενο είναι ένας χώρος όπου συνυπάρχουν πολλοί 
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λόγοι  και  διάφορες  φωνές.  Ακόμη,  πολλές  φορές 
επηρεαζόταν από το έργο του Μπαχτίν, με την αρωγή 
του  οποίου  το  λογοτεχνικό  κείμενο  προσέλαβε  για 
πρώτη φορά μια χωρική διάσταση, όπου συναντήθηκε 
ο  συγγραφέας  με  το  κείμενο  και  το  κείμενο  με  το 
συγκείμενο. Μάλιστα, ο Μπαχτίν περιέγραφε αυτή τη 
διαδικασία  ως  ένα  διάλογο  ανάμεσα  σε  διάφορα 
γραπτά  και  ως  διασταύρωση  των  κειμενικών 
επιφανειών (P. Hunt (ed.), (επιμ.) 2006, σελ. 296).

Επιπλέον,  ο  Μπαχτίν  θεωρούσε  πως  για  να 
είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο επιτυχημένο πρέπει να 
είναι  διαλογικό,  δηλαδή πολυφωνικό.  Να εμπεριέχει 
όχι  μόνο  τη  φωνή  του  συγγραφέα  αλλά  και  άλλες 
φωνές που υποκρύπτονται. Τέτοιες μπορεί να είναι οι 
διάφορες  οπτικές  γωνίες,  οι  χαρακτήρες  που 
συμμετέχουν  στην  αφήγηση  και  η  φωνή  των 
κοινωνικών  και  πολιτικών  συμφραζομένων  που 
«αναδύονται» μέσα από την αφήγηση.

Η  διακειμενικότητα  αναπτύχθηκε  περαιτέρω 
από  τους  J.  Culler και  R.  Barthes.  Αυτοί  οι  δύο 
θεώρησαν  ότι  ο  αναγνώστης  αποτελεί  ένα  από  τα 
βασικά  στοιχεία  της  διακειμενικότητας.  Πιο 
συγκεκριμένα, ο Culler όρισε τη διακειμενικότητα ως 
τον γενικό χώρο, που αποτελείται από λόγους, μέσα 
στον οποίο γίνεται αντιληπτό το νόημα (P. Hunt (ed.), 
(επιμ.),  ό.π., σελ. 296). Επιπλέον, έκρινε ότι η βάση 
της διακειμενικότητας είναι η αληθοφάνεια μέσω της 
οποίας  οι  αναγνώστες  μπορούν  να  εντοπίζουν  τα 
γνωρίσματα ενός λογοτεχνικού έργου. Με αυτόν τον 
τρόπο,  κυρίως  τα  παιδιά-αναγνώστες,  ασυνείδητα 
μαθαίνουν ότι  η μυθοπλασία στη λογοτεχνία αφορά 
αναπαραστάσεις  που  αναφέρονται  σε  άλλα κείμενα, 
τα οποία έχουν αφομοιωθεί  από  την κουλτούρα και 
θεωρούνται «φυσικά» (P. Hunt (ed.), (επιμ.), ό.π., σελ. 
299-300).

Από την πλευρά του ο Barthes συνέλαβε τον 
όρο «άπειρη διακειμενικότητα» για να δηλώσει τους 
διακειμενικούς  κώδικες,  με  τους  οποίους  οι 
αναγνώστες  κατανοούν  το  λογοτεχνικό  κείμενο.  Το 
«Εγώ»  που  προσεγγίζει  το  κείμενο  είναι  ήδη  μια 
πληθυντικότητα  από  άλλα  κείμενα  και  αυτός  είναι 
ένας  γνώμονας  που  καθορίζει  τον  τρόπο  που  ένα 
«Εγώ»  διαβάζει  ένα  συγκεκριμένο  βιβλίο  (P.  Hunt 
(ed.), (επιμ.), ό.π., σελ. 296-297).

Ακόμη,  σύμφωνα με  τους  Μ.  Worton  και  J. 
Still  ένα  κείμενο  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  ως  ένα 
αύταρκες  σύνολο  και  συνεπώς  δεν  μπορεί  να 
λειτουργήσει ως ένα κλειστό σύστημα (P. Hunt (ed.), 
(επιμ.),  ό.π.,  σελ.  297-298).  Με  αυτόν  τον  τρόπο η 
διακειμενικότητα  εμφανίζεται  αναπόφευκτα  στην 
Παιδική Λογοτεχνία καθώς οι συγγραφείς συνειδητά 
ή  ασυνείδητα  εμπλέκονται  στον  διακειμενικό  χώρο. 
Αυτό  συμβαίνει  επειδή  οι  συγγραφείς  από  παιδιά 
διάβαζαν παιδικά βιβλία (Σ. Οικονομίδου 2000, σελ. 
71-72).  Γι’  αυτό  ένα  λογοτεχνικό  έργο  διαπερνάται 
από  την  προηγούμενη  αναγνωστική  εμπειρία  του 
δημιουργού του,  η οποία εκδηλώνεται  με  αναφορές, 
αποσπάσματα  και  κάθε  είδους  επιρροές  και  είναι 
συναισθηματικά αλλά και ιδεολογικά φορτισμένο (P. 
Hunt (ed.), (επιμ.) 2006, σελ. 297-298).

Κατά  πόσο το παιδί  μπορεί  να  γίνει  επαρκής  
αναγνώστης της διακειμενικότητας;

Οι  περισσότεροι  παιδαγωγοί  επιλέγουν  να 
διδάσκουν στους μικρούς μαθητές τους  λογοτεχνικά 
κείμενα τα οποία εμπλέκονται με τη διακειμενικότητα. 
Η  επιδίωξή  τους  είναι  να  μπορέσουν  τα  παιδιά  να 
αντιληφθούν το νόημα του κειμένου κατά τη διάρκεια 

της  ανάγνωσης  και  με  την  πάροδο  του  χρόνου  να 
δημιουργούν και να παράγουν κείμενα (P. Hunt (ed.), 
(επιμ.), ό.π., σελ. 295-296).

Ακόμη, τα παιδιά  μπορούν να αναγνωρίσουν 
τη διακειμενικότητα κυρίως μέσω των κειμένων που 
λειτουργούν  ως  παραθέματα.  Τα  παραθέματα 
θεωρούν  τις  γνώσεις  των  παιδιών  για  τα  άλλα 
παραμύθια δεδομένες. Γι’ αυτό το λόγο επιχειρούν να 
φαίνονται  περισσότερο  έγκυρα  από  τα  κείμενα  στα 
οποία  παραπέμπουν,  κι  έτσι  τα  παιδιά  αρχίζουν  να 
αμφισβητούν  τα  προκείμενα  που  έχουν  διαβάσει. 
Επειδή όμως στη σημερινή εποχή τα παιδιά μπορεί να 
διαβάζουν  πρώτα  τα  διακείμενα  και  μετά  τα 
προκείμενα,  η  διακειμενική  τους  εμπειρία  είναι 
αχρονική.  Συνεπώς, τα παιδιά μπορούν να βρουν το 
νόημα  μεταξύ  των  κειμένων  όταν  έχουν  διαβάσει 
αρκετά βιβλία, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν και 
να  ερμηνεύουν  τις  ιστορίες  (P.  Hunt (ed.),  (επιμ.), 
ό.π., σελ. 300-302).

Επιπλέον,  τα  παιδιά  μπορούν  να  έρθουν  σε 
επαφή με τη διακειμενικότητα και να επεκτείνουν τις 
γνώσεις τους και εκτός του χώρου της Λογοτεχνίας. 
Προτού  προσεγγίσουν  πρωτότυπα  έργα  και 
συνειδητοποιήσουν  το  πραγματικό  τους  νόημα, 
παρακολουθούν  κινούμενα  σχέδια,  διαφημίσεις  και 
ταινίες κυρίως μέσω της τηλεόρασης.

Η  διακειμενικότητα  οδηγεί  τα  παιδιά-
αναγνώστες σε μια σταδιακή κατανόηση του τρόπου 
δημιουργίας  των  κειμένων  στο  παρόν  και  στο 
παρελθόν.  Μπορεί  να  ενεργοποιήσει  την 
υποκειμενικότητα  του  παιδιού-αναγνώστη,  η  οποία 
χαρακτηρίζεται  από  διακειμενική  συνείδηση  και 
λογοτεχνική επάρκεια.

Τέλος,  η  διακειμενικότητα  φέρει  την  ευθύνη 
να  διδάξει  στα  παιδιά-αναγνώστες  τους  κυρίαρχους 
λογοτεχνικούς,  γλωσσικούς  και  πολιτισμικούς 
κώδικες  της  εγχώριας  κουλτούρας  (P.  Hunt (ed.), 
(επιμ.), ό.π., σελ. 306-312).

Με  ποιους  άξονες  μπορεί  να  οργανωθεί  η 
διακειμενικότητα σε ένα κείμενο;

Στο  χώρο  της  παιδικής  λογοτεχνίας  και 
ιδιαίτερα  της  σύγχρονης  παιδικής  λογοτεχνίας,  η 
διακειμενικότητα  είναι  μια  στρατηγική  που 
χρησιμοποιείται  πολύ  συχνά.  Στη  συγκεκριμένη 
εργασία θα εξετάσουμε τους τρόπους οργάνωσης που 
προτείνει η C. Wilkie Stibbs και ο J. Stevens. 

    Αρχικά, σύμφωνα με τη C. Wilkie Stibbs, 
μπορούμε  να  εντοπίσουμε  τρεις  κατηγορίες 
διακειμενικότητας.  Στην  πρώτη  ανήκουν  τα 
παραθέματα που παραπέμπουν σε άλλα λογοτεχνικά ή 
μη  λογοτεχνικά  έργα.  Στη  δεύτερη  κατηγορία 
υπάγονται  τα  κείμενα  μίμησης  που  προσπαθούν  να 
μιμηθούν,  να παρωδήσουν ή να υποκαταστήσουν το 
πρωτότυπο  με  σκοπό  να  απελευθερώσουν  τους 
αναγνώστες από τον υπερβολικό θαυμασμό τους για 
τους  παλαιότερους  συγγραφείς.  Η  τρίτη  κατηγορία 
έχει να κάνει με κείμενα που ανήκουν στο ίδιο είδος. 
Έχουν  δηλαδή  κάποιες  κοινές  λογοτεχνικές 
συμβάσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες να 
τις  εντοπίζουν  αλλά  και  να  τους  παρακινούν  να 
εντοπίσουν παρόμοια κείμενα (P.  Hunt (ed.), (επιμ.), 
ό.π., σελ. 300).

Ο J. Stevens αφετέρου αναφέρει τα κείμενα με 
τα  οποία  ένα  συγκεκριμένο  κείμενο  μπορεί  να 
αναπτύξει μιας μορφής διακειμενική σχέση. Πρώτον, 
το  κείμενο  μπορεί  να  ταυτιστεί  με  συγκεκριμένα 
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προηγούμενα  κείμενα,  στα  οποία  ενδέχεται  να 
αναφέρεται  άμεσα,  εγγράφοντας αποσπάσματά τους, 
ή έμμεσα με απλές αναφορές σε αυτά. Δεύτερον, το 
κείμενο μπορεί να αναπτύξει μια διακειμενική σχέση 
με μια πολύ γνωστή ιστορία που υπάρχει σε πολλές 
αλλά όχι σε συγκεκριμένες παραλλαγές.

    Τρίτον, το κείμενο μπορεί να συσχετίζεται 
με ένα αρχέτυπο που υπάρχει σε πολλά κείμενα, όπως 
είναι  ο  περιπλανώμενος  ήρωας,  το  περιφρονημένο 
παιδί, το φτωχό παιδί. Τέταρτον, το κείμενο μπορεί να 
έχει να κάνει με λογοτεχνικά είδη και συγκεκριμένες 
λογοτεχνικές συμβάσεις που αφορούν το περιεχόμενο, 
τη  δομή  και  τους  χαρακτήρες  τους.  Πέμπτον,  το 
κείμενο μπορεί να αναπτύξει μια διακειμενική σχέση 
με  κοινωνικά  ή  ιστορικά  κείμενα  και  περιστάσεις. 
Μπορεί δηλαδή να εμπνευστεί από αποσπάσματα σε 
εφημερίδες,  από  χρονολογίες,  τοπωνύμια  ή  και 
υπαρκτά πρόσωπα.

    Έκτον,  το κείμενο μπορεί να συσχετιστεί 
και  με  μορφές  τέχνης  όπως  είναι  η  ζωγραφική,  η 
μουσική,  ο  κινηματογράφος,  το  θέατρο,  με  την 
τηλεόραση  και  πιο  συγκεκριμένα  με  τη  διαφήμιση. 
Έβδομον  και  τελευταίο,  το  κείμενο  μπορεί  να 
λειτουργήσει  ως  προκείμενο  για  άλλα  κείμενα, 
δηλαδή με βάση αυτό να δημιουργηθούν νέα κείμενα 
(Σ. Οικονομίδου 2000, σελ. 73-75).
Παιδαγωγικές εκφάνσεις διακείμενου

Τα  παιδιά-αναγνώστες  μελετώντας  κείμενα 
που  έχουν  σχέσεις  προκείμενου-διακείμενου  μπορεί 
να εντοπίσουν αρχικά τις ομοιότητες και τις διαφορές 
που  υπάρχουν  μεταξύ  τους,  να  αντιληφθούν  τις 
κοινωνικές αξίες που προβάλλουν όπως είναι η αγάπη, 
η ειρήνη, η φιλία, η οικογένεια και η ισότητα, καθώς 
και να τα εξετάσουν από χρονολογική άποψη.

Η  διαδικασία  της  ανακάλυψης  νοημάτων 
μεταξύ των κειμένων μπορεί αρχικά να αιφνιδιάζει τα 
παιδιά,  αλλά σίγουρα είναι  μια  ευχάριστη εναλλαγή 
για  εκείνα.  Η  διακειμενικότητα  μεταξύ  των 
λογοτεχνικών έργων βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν 
την κριτική τους σκέψη και  με αυτόν τον τρόπο να 
αισθάνονται  περισσότερη  σιγουριά  για  τον  εαυτό 
τους.  Ακόμη,  τα  παιδιά-αναγνώστες  συνήθως 
θεωρούν συναρπαστικά τα βιβλία που καταρρίπτουν 
τα  στερεότυπα των κλασικών  παραμυθιών  βάζοντας 
τους «κακούς χαρακτήρες» να αναπαραστήσουν τους 
«καλούς»  και  το  αντίστροφο,  κάτι  που  οφείλεται 
κυρίως στη μεγάλη ταύτιση που έχουν κάποια παιδιά 
με τους κακούς χαρακτήρες επειδή είναι περισσότερο 
δυναμικοί και ενδιαφέροντες. 

Κεφάλαιο 1ο 
Τίτλος προκείμενου:  «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» 
του Carlo Collodi

Ο  Carlo Loreginni γεννήθηκε στη Φλωρεντία 
της  Ιταλίας  το 1826.  Χρησιμοποίησε  το ψευδώνυμο 
Collodi από την ονομασία του τόπου καταγωγής της 
μητέρας  του.  Έζησε  στην  περίοδο  της  ιταλικής 
ανασυγκρότησης και υπερασπίστηκε την προσάρτηση 
της  Τοσκάνης  στο  Πιεμόντε.  Κυκλοφόρησε  δύο 
εφημερίδες,  έγραψε  κωμωδίες  και  μυθιστορήματα. 
Αφού δημοσίευσε αρκετά άρθρα και βιβλία, ήρθε σε 
επαφή με την παιδική  λογοτεχνία  όταν  ο  εκδοτικός 
οίκος  Paggi του ανέθεσε τη μετάφραση του βιβλίου 
«Ιστορίες με Νεράιδες» του Charles Perrault καθώς και 
άλλων Γάλλων συγγραφέων. 

Τότε  άλλαξε  επαγγελματικό  προσανατολισμό 
και  από  εκείνη  τη  στιγμή  συνέγραφε  σχεδόν 
αποκλειστικά  βιβλία  για  παιδιά,  είτε  σχολικά  είτε 
εξωσχολικά.   Η  φήμη  του  συγγραφέα  οφείλεται 
αποκλειστικά  στο  παραμύθι  του  Πινόκιο.  Το  1881 
δημοσίευσε  στην  «Εφημερίδα  για  παιδιά» το  πρώτο 
επεισόδιο της «Ιστορίας μιας μαριονέτας» και το 1883 
τα επεισόδια εκδόθηκαν σε  μορφή βιβλίου με τίτλο 
«Οι  περιπέτειες  του  Πινόκιο»,  όπου  μας  δίνει  την 
εικόνα της τότε ιταλικής κοινωνίας αλλά και τη δική 
του οπτική γωνία.

  Έγραψε και άλλα παιδικά βιβλία, όπως  «Το 
ταξίδι  του  Τζιανετίνο  και  του  Μινούτσολο» στην 
Ιταλία.  Επιπλέον ο  Collodi ήταν χρονικογράφος και 
θεατρικός συντάκτης. Πέθανε στη Φλωρεντία το 1890 
σε  ηλικία  64  ετών  («Δημοσιεύσεις  για:  Κάρλο 
Κολόντι», στο 
http://www.whatsnew.gr/wikilinks/10/1254530625_10
.html (28-02-2011),  Morpheus,  «Κάρλο Κολόντι»  στο 
http://www.biblioasi.gr/author_info.php?
authors_id=6958(28-02-2011).
1ος Άξονας: Εστίαση

Στο  παραμύθι  του  Collodi συναντάμε  την 
αφήγηση χωρίς εστίαση (Μηδενική εστίαση). Γίνεται 
από  έναν  παντογνώστη  αφηγητή  που  ασκεί  ευθέως 
έλεγχο  στον  αναγνώστη,  εφόσον  η  όλη  θέαση  της 
ιστορίας γίνεται μέσα από το πώς συλλαμβάνονται τα 
γεγονότα από αυτόν τον ένα μοναδικό αφηγητή (Μ. Δ. 
Κανατσούλη 2000,  σελ. 32).  Υπάρχει τριτοπρόσωπη 
αφήγηση και σε πολλά σημεία συναντάμε διαλόγους 
που  ζωντανεύουν  την  αφήγηση.  Επιπλέον,  ο 
συγγραφέας  για να πετύχει  την αμεσότητα  ανάμεσα 
σε εκείνον και τους αναγνώστες απευθύνεται πολλές 
φορές σε αυτούς κατά τη διάρκεια της αφήγησης.

2ος Άξονας: Σκηνικό
Χώρος: Ο συγγραφέας μάς τοποθετεί  σε ένα 

χωριό,  χωρίς  να  αναφέρει  το  όνομά του.  Λογικά  η 
ιστορία λαμβάνει χώρα στην Ιταλία. Στο παραμύθι δεν 
υπάρχει  κάποιο  σταθερό σκηνικό  αλλά μια  συνεχής 
εναλλαγή του χώρου και των σκηνικών. Στο κεντρικό 
μοτίβο του παραμυθιού ο Πινόκιο αρχικά  βρίσκεται 
στο  σπίτι  του,  έπειτα  φεύγει  από  αυτό  και  ζει  τις 
περιπέτειές  του  και  στο  τέλος  επιστρέφει  στο  σπίτι 
του έχοντας  πλέον ωριμάσει (Σ. Γαβριηλίδου 2008, 
σελ. 50).

Το σκηνικό του σπιτιού, είτε είναι του Τζεπέτο 
είτε της Νεράιδας, αντιπροσωπεύει την ασφάλεια που 
αισθάνεται  ο  Πινόκιο  όταν βρίσκεται  εκεί.  Είναι  το 
καταφύγιό του. Βέβαια, η ζωή στο σπίτι είναι ήρεμη 
και δεν κρύβει τίποτα το συναρπαστικό σε αντίθεση 
με  την  απομάκρυνση  από  το  σπίτι  που  είναι 
συναρπαστική  και  συνάμα  επικίνδυνη  (Σ. 
Γαβριηλίδου, ό.π., σελ. 50).

Τα  σκηνικά  των  χωραφιών,  των  ανώνυμων 
χωριών, της θεατρικής σκηνής, του περιστερώνα, των 
ακροθαλασσιών,  της  τάξης  του  σχολείου,  του 
στάβλου,  του  τσίρκου,  δεν  καθορίζουν  τη 
συμπεριφορά των χαρακτήρων, δεν προσδιορίζουν τα 
επεισόδια  της  πλοκής  και  συμβάλλουν  ελάχιστα  ή 
καθόλου στην εξέλιξη  της  πλοκής (Μ.  Καρπόζηλου 
1994, σελ. 193-194).

Επιπλέον,  οι  δρόμοι,  τα  μονοπάτια  και  οι 
θάλασσες  που  συναντά  ο  Πινόκιο  συμβολίζουν  τη 
θέληση για φυγή και προσφέρουν παράλληλα  και τη 
δυνατότητα για νέες προοπτικές  και περιπέτειες (Μ. 
Καρπόζηλου, ό.π., σελ. 201-202).
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Στο  1ο και  στο  2ο κεφάλαιο  του  βιβλίου 
βρισκόμαστε  στο  ξυλουργείο  του  μαστρο-  Κεράση. 
Στο 3ο η ιστορία εξελίσσεται στο σπίτι  του Τζεπέτο 
αλλά και στους δρόμους του χωριού. Στο 4ο κεφάλαιο 
αναφέρονται τα χωράφια που διασχίζει ο Πινόκιο για 
να πάει σπίτι του, καθώς και το σπίτι του Τζεπέτο. Στο 
5ο κεφάλαιο η ιστορία συνεχίζεται στο σπίτι, ενώ το 6ο 

κεφάλαιο  ξεκινά  με  τον  Πινόκιο  στην  πόρτα  του 
σπιτιού.  Η  ιστορία  διαδραματίζεται στο  διπλανό 
χωριό,  έξω  από  το  σπίτι  ενός  γεράκου,  και  το 
κεφάλαιο  κλείνει  με  την  επιστροφή  του  ξύλινου 
αγοριού στο σπίτι.

Στο  7ο και  στο  8ο κεφάλαιο  ο  Πινόκιο 
βρίσκεται  στο  σπίτι  του  Τζεπέτο,  ενώ  στο  9ο 

αναφέρεται ο δρόμος προς το σχολείο, ο δρόμος προς 
την πλατεία και η πλατεία ενός χωριού έξω από τον 
θίασο  μαριονετών. Η  πλατεία  είναι  ένας  ανοιχτός 
χώρος όπου ο Πινόκιο αθετεί τις υποσχέσεις του για 
πρώτη φορά, καθώς πουλά το αλφαβητάρι του για να 
πληρώσει το εισιτήριο.

Στο 10ο κεφάλαιο η ιστορία εξελίσσεται μέσα 
στον θίασο αλλά και στην κουζίνα του Πυροφάγου. Η 
κουζίνα  του  Πυροφάγου  είναι  ένας  κλειστός  χώρος 
όπου ο Πινόκιο παρά λίγο να χάσει τη ζωή του, καθώς 
την τελευταία στιγμή ο θιασάρχης αποφασίζει να τον 
αφήσει  ελεύθερο.  Στο  11ο κεφάλαιο  ως  σκηνικό 
παραμένει η κουζίνα του θιασάρχη και μόνο στο τέλος 
αναφέρεται η σκηνή του θεάτρου, όπου χορεύουν όλο 
το βράδυ οι μαριονέτες.

Στο 12ο κεφάλαιο ο ξύλινος κούκλος προτού 
φύγει από τον θίασο μιλάει με τον Πυροφάγο και όλο 
το  υπόλοιπο  κεφάλαιο  διαδραματίζεται  στον  δρόμο, 
όπου ο Πινόκιο συναντά για πρώτη φορά την Αλεπού 
και  τον  Γάτο. Στο  13ο κεφάλαιο  αναφέρεται  το 
Πανδοχείο  της  Κόκκινης  Γαρίδας,  που  είναι  ένας 
κλειστός χώρος και επιτρέπει στους δύο απατεώνες να 
θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο που είχαν ετοιμάσει. 
Επιπλέον, αναφέρεται και ο δρόμος που ακολουθεί ο 
Πινόκιο για να πάει στο Χωράφι των Θαυμάτων. Το 
γεγονός ότι είναι νύχτα και ο αέρας φυσά πολύ δυνατά 
προοικονομεί  ένα  δυσάρεστο  γεγονός  (Μ. 
Καρπόζηλου  1994,  σελ. 201-202). Σε  όλο  το  14ο 

κεφάλαιο ο Πινόκιο τρέχει  για να ξεφύγει από τους 
φονιάδες,  οπότε  μπορούμε  να  πούμε  ότι  εδώ  το 
σκηνικό είναι η φύση.

Στο 15ο κεφάλαιο ο Πινόκιο σταματά μπροστά 
από το σπίτι της παιδούλας, που δεν είναι άλλη από τη 
Νεράιδα,  και  ύστερα  το  σκηνικό  αλλάζει  καθώς  οι 
φονιάδες  τον  κρεμούν  στην  Θεόρατη  Βελανιδιά. Η 
Θεόρατη  Βελανιδιά  συμβάλλει  στην  εξέλιξη  της 
πλοκής, επειδή ο Πινόκιο είναι έτοιμος να πεθάνει και 
η Νεράιδα αποφασίζει να τον σώσει. Στο 16ο, στο 17ο 

και μέχρι ενός σημείου του 18ου κεφαλαίου η ιστορία 
λαμβάνει χώρα στο σπίτι  της Νεράιδας.  Η συνέχεια 
της ιστορίας στο δέκατο όγδοο κεφάλαιο εξελίσσεται 
στο δάσος. Το σκηνικό του δάσους (ανοιχτός χώρος) 
επηρεάζει  την  πλοκή,  καθώς  εκεί  συναντά  ξανά  ο 
Πινόκιο την Αλεπού και το Γάτο και εν τέλει πηγαίνει 
στην Χώρα των βλακόμουτρων και στο Χωράφι των 
Θαυμάτων.

    Στο 19ο κεφάλαιο υπάρχει έντονη εναλλαγή 
των  σκηνικών.  Ο  ξύλινος  κούκλος  φεύγει  από  το 
Χωράφι και επιστρέφει στην Πόλη, φεύγει ξανά από 
την Πόλη και πηγαίνει προς το Χωράφι, φτάνει στο 
Χωράφι όπου δεν βρίσκει τα νομίσματά του και γι’ 
αυτό  απευθύνεται  στο  Δικαστήριο.  Επειδή  όμως  ο 
δικαστής  τον  αδικεί,  το  κεφάλαιο  τελειώνει  με  τον 

Πινόκιο να βρίσκεται στη φυλακή. Το Χωράφι είναι 
ένας  ανοιχτός  χώρος  και  βοηθά  την  εξέλιξη  της 
πλοκής, καθώς ο Πινόκιο, επειδή εκεί αντιλαμβάνεται 
ότι η Αλεπού και ο Γάτος τον ξεγέλασαν, αποφασίζει 
να πάει στο Δικαστήριο. Και το Δικαστήριο, που είναι 
κλειστός χώρος, ευνοεί την εξέλιξη της πλοκής καθώς 
ο Γορίλας δικαστής κρίνει ένοχο τον Πινόκιο και τον 
κλείνει στη φυλακή.

Στο  20ό  ο  Πινόκιο  αποφυλακίζεται  και 
αποφασίζει  να  ξεκινήσει  για  το  σπίτι  της  Νεράιδας 
(δρόμος),  αλλά κάποια  στιγμή μπαίνει  μέσα σε ένα 
αμπέλι  για  να  κόψει  ένα  τσαμπί  σταφύλι.  Στο  21ο 

κεφάλαιο  ο  Πινόκιο  συνεχίζει  να  είναι  μέσα  στο 
αμπέλι, όμως όταν τον βρίσκει ο χωρικός τον οδηγεί 
στην αυλή του σπιτιού του για να φυλάει τις  κότες 
του,  μέχρι  να  σκεφτεί,  πώς  θα  τον  τιμωρήσει. Το 
αμπέλι, που είναι ένας κλειστός χώρος, ενισχύει την 
πλοκή, επειδή εκεί τον πιάνει ο εξαγριωμένος χωρικός 
και τον οδηγεί στο σπίτι του.

    Στο 22ο κεφάλαιο ο Πινόκιο συνεχίζει να 
βρίσκεται  φυλακισμένος  στην αυλή του σπιτιού του 
χωρικού. Η αυλή είναι ένας ανοιχτός χώρος, όπου ο 
Πινόκιο αλλάζει την τύχη του βοηθώντας τον χωρικό 
να  βρει  τους  κλέφτες  των  πουλερικών  του.  Έτσι 
κερδίζει  την  ελευθερία  του  και  το  σκηνικό  αλλάζει 
ξανά. Στο 23ο κεφάλαιο ο Πινόκιο περιπλανιέται μέσα 
στη φύση, καθώς ψάχνει για το σπίτι  της Νεράιδας. 
Μπαίνοντας στο δάσος αντί για το σπίτι βρίσκει μία 
μαρμάρινη πλάκα, όπου είναι θαμμένη η Νεράιδα. Στη 
συνέχεια  του  κεφαλαίου  ο  Πινόκιο  διασχίζει  τον 
ουρανό  στη  ράχη  ενός  περιστεριού. Ύστερα,  ο 
κούκλος βρίσκεται μέσα σε έναν περιστερώνα για να 
φάει, και την επόμενη μέρα πηγαίνει στον προορισμό 
του,  την  ακροθαλασσιά,  όπου  σύμφωνα  με  το 
περιστέρι  βρίσκεται  ο  πατέρας  του. Στο  τέλος  του 
κεφαλαίου,  βουτάει  στη θάλασσα για  να σώσει  τον 
Τζεπέτο.

Στο 24ο κεφάλαιο ο Πινόκιο εξακολουθεί να 
βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, αλλά κάποια στιγμή ένα 
δυνατό κύμα τον ξεβράζει στην ακτή ενός νησιού. Στη 
συνέχεια ο Πινόκιο φεύγει από την ακροθαλασσιά και 
πηγαίνει  στο  χωριό  των  Εργατικών  Μελισσών. Το 
χωριό αυτό, που είναι ένας ανοιχτός χώρος, είναι πολύ 
σημαντικός  για  την  πλοκή,  καθώς  εκεί  συναντά  ο 
Πινόκιο τη Νεράιδα και την ακολουθεί στο σπίτι της. 
Στο 25ο κεφάλαιο το παραμύθι συνεχίζεται στο σπίτι 
της Νεράιδας, όπου ο Πινόκιο της υπόσχεται πως θα 
αλλάξει συμπεριφορά.

Στο  26ο κεφάλαιο  αναφέρεται  η  τάξη  του 
σχολείου  στο  οποίο  άρχισε  να  φοιτά  ο  Πινόκιο,  ο 
δρόμος που διασχίζει ο ξύλινος κούκλος για να πάει 
στο σχολείο και ο δρόμος προς την παραλία.

Στο  27ο κεφάλαιο  ο  Πινόκιο  βρίσκεται  στην 
παραλία,  όπου  και  τσακώνεται  με  τους  συμμαθητές 
του για την πλάκα που του έκαναν. Η παραλία, που 
είναι ένας ανοιχτός χώρος, ενισχύει την πλοκή, καθώς 
εκεί  τσακώνεται  ο  Πινόκιο  και  συλλαμβάνεται  από 
τους χωροφύλακες, οι οποίοι τον πηγαίνουν προς το 
χωριό.  Έπειτα  αναφέρεται  ο  δρόμος  προς  την 
παραλία, καθώς ο Πινόκιο τρέχει για να ξεφύγει από 
τον σκύλο Αλιντόρο που τον κυνηγάει.

Στο  28ο κεφάλαιο  το  κυνηγητό  συνεχίζεται 
στον  δρόμο  προς  την  ακροθαλασσιά,  ώσπου  ο 
Πινόκιο και ο Αλιντόρο πέφτουν μέσα στη θάλασσα. 
Στη συνέχεια όμως ο Πινόκιο σώζει το σκύλο από τον 
βέβαιο πνιγμό βγάζοντάς τον στην ακρογιαλιά. Έπειτα 
ο  Πινόκιο  πέφτει  ξανά  μέσα  στη  θάλασσα  και 
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προσπαθεί να φτάσει κάποια βράχια. Εκείνη τη στιγμή 
αντιλαμβάνεται  ότι  έχει  εγκλωβιστεί  στο  δίχτυ  ενός 
ψαρά. Ο ψαράς τραβάει το δίχτυ έξω από τη θάλασσα 
και  το φέρνει  μέσα στη σπηλιά του. Η σπηλιά,  που 
είναι  ένας  από  τους  κλειστούς  χώρους  του 
παραμυθιού,  προκαλεί  αγωνία  στους  αναγνώστες, 
επειδή ο ψαράς ετοιμάζεται να φάει τον Πινόκιο.

Στο  29ο κεφάλαιο  ο  Πινόκιο  συνεχίζει  να 
βρίσκεται μέσα στη σπηλιά του ψαρά, μέχρι τη στιγμή 
που ο σκύλος  τον σώζει και  τον αφήνει στο χωριό. 
Έπειτα, ο Πινόκιο φτάνει στο σπιτάκι ενός γέρου που 
τον πληροφορεί για την τύχη του συμμαθητή του και 
του  δίνει  ένα  σακί  για  να  ντυθεί.  Στη  συνέχεια  ο 
κούκλος περπατά μέχρι το χωριό και όταν το βρίσκει 
κατευθύνεται  προς  το σπίτι  της Νεράιδας,  όπου και 
εξελίσσεται η ιστορία μέχρι το τέλος του κεφαλαίου.

Στο 30ό κεφάλαιο η ιστορία συνεχίζεται  στο 
σπίτι  της  Νεράιδας,  μέχρι  τη στιγμή που ο Πινόκιο 
φεύγει για να καλέσει τους φίλους του στη γιορτή του 
και πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Τον πιο καλό του φίλο 
όμως, τον Φιτίλη, δεν τον βρίσκει σπίτι του αλλά στη 
βεράντα  ενός  χωριατόσπιτου,  όπου  ο  Φιτίλης 
ανακοινώνει στον Πινόκιο ότι θα πάει στη Χώρα των 
Τεμπέληδων. Η βεράντα του χωριατόσπιτου, που είναι 
ένας ανοιχτός χώρος, λειτουργεί καταλυτικά για την 
υπόθεση  της  ιστορίας,  καθώς  εκεί  ο  Πινόκιο 
αποφασίζει να φύγει για τη Χώρα των Τεμπέληδων. 

Στο  31ο κεφάλαιο η ιστορία συνεχίζεται  έξω 
από το χωριατόσπιτο, όπου κάποια στιγμή φτάνει και 
η άμαξα που θα μεταφέρει τα παιδιά στη Χώρα των 
Τεμπέληδων.  Τα  δύο  παιδιά  επιβιβάζονται  και  το 
ταξίδι τους ξεκινά. Το κεφάλαιο κλείνει με την άφιξη 
των παιδιών  στη  Χώρα των Τεμπέληδων,  που είναι 
γεμάτη από παιδιά και παιχνίδια όλων των ειδών.

Στο  32ο κεφάλαιο  τα  δύο  αγόρια 
εξακολουθούν  να  βρίσκονται  στη  Χώρα  των 
Τεμπέληδων.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  κεφάλαιο  μας 
τοποθετεί  στο  σπίτι  του  Πινόκιο  τη  στιγμή  που 
αντιλαμβάνεται  ότι  στη  θέση  των  αυτιών  του 
υπάρχουν αυτιά γαϊδουριού. Ο Πινόκιο ρίχνοντας τις 
ευθύνες  στον  Φιτίλη  ψάχνει  να  τον  βρει  στους 
δρόμους  της  Χώρας,  αλλά τελικά  τον  βρίσκει  σπίτι 
του όπου και οι δύο μεταμορφώνονται σε γαϊδούρια. 
Το σπίτι του Πινόκιο είναι ένας κλειστός χώρος, όπου 
ο Πινόκιο καταλαβαίνει ότι έχει αυτιά γαιδάρου, αλλά 
και  το  σπίτι  του  Φιτίλη  είναι  επίσης  ένας  κλειστός 
χώρος, όπου οι δύο ήρωες βρίσκονται στην τραγική 
θέση να μεταμορφωθούν σε γαϊδούρια.

    Στο 33ο κεφάλαιο μπαίνει μέσα στο σπίτι ο 
αμαξάς,  παίρνει  τα δύο αγόρια και  τα πηγαίνει  στο 
παζάρι  για  να  τα  πουλήσει.  Το  παζάρι  είναι  ένας 
ανοιχτός χώρος και λειτουργεί αρνητικά για τους δύο 
φίλους,  καθώς  εκεί  πουλιούνται.  Τον  Πινόκιο  τον 
αγοράζει  ο  θιασάρχης  ενός  τσίρκου  και  τον  βάζει 
μέσα  σε  ένα  στάβλο.  Ύστερα  από  πολύ  καιρό,  ο 
Πινόκιο είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος και έτοιμος 
να  συμμετέχει  στην  παράσταση  του  τσίρκου.  Σε 
εκείνη την παράσταση βλέπει και τη Νεράιδα. Κατά 
τη διάρκεια του νούμερού του όμως χτυπά το πόδι του 
και μεταφέρεται στο στάβλο. Εκεί διαπιστώνεται ότι 
δεν θα μπορέσει να περπατήσει όπως πρώτα, γι’ αυτό 
τον πηγαίνουν στο παζάρι για να τον πουλήσουν. Τον 
αγοράζει ένας άνδρας και τον οδηγεί σε μια παραλία. 
Εκεί τον πετά μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί, ούτως 
ώστε  να  του  πάρει  το  δέρμα  για  να  το  κάνει 
ταμπούρλο.  Η  θάλασσα  ευνοεί  την  εξέλιξη  της 

ιστορίας, επειδή δεν πεθαίνει τελικά ο Πινόκιο, αφού 
τον βοηθούν τα ψάρια που στέλνει η Νεράιδα. 

Το  34ο κεφάλαιο  λαμβάνει  χώρα  στην 
παραλία,  όπου ο άντρας αντί για γαϊδαράκι  τραβάει 
προς τα πάνω τον Πινόκιο. Εξοργισμένος εκείνος που 
έφαγαν το τρίχωμα του Πινόκιο τα ψάρια, αποφασίζει 
να  τον  πουλήσει.  Τότε  ο  Πινόκιο  βουτάει  στη 
θάλασσα και  ξεφεύγει.  Ενώ κολυμπάει,  εμφανίζεται 
ένα  θαλάσσιο  κήτος  που  τον  καταπίνει,  κι  έτσι  ο 
Πινόκιο καταλήγει μέσα στο στομάχι του κήτους.  

Στο 35ο κεφάλαιο ο Πινόκιο, που εξακολουθεί 
να βρίσκεται μέσα στο στομάχι του κήτους, συναντά 
τον  πατέρα  του,  τον  Τζεπέτο,  και  αποφασίζουν  να 
δραπετεύσουν. Η παρουσία του Πινόκιο στο στομάχι 
του κήτους βοηθά την εξέλιξη του παραμυθιού, επειδή 
εκεί  βρίσκει  ο  κούκλος  τον  πατέρα  του. 
Σκαρφαλώνουν  στο  λαιμό  του  κήτους  και  περνούν 
στο  στόμα  του,  αλλά  λίγο  πριν  πηδήξουν  στην 
θάλασσα το  κήτος  φτερνίζεται  και  βρίσκονται  ξανά 
στο  στομάχι  του.  Ο  Πινόκιο  όμως  δεν  παρατά  την 
προσπάθεια.  Κάνει  ξανά  όλον  αυτό  το  δρόμο  και 
φτάνει  στο  στόμα  του  κήτους.  Κουβαλώντας  τον 
πατέρα  του  στην  πλάτη  πέφτει  στη  θάλασσα  και 
αρχίζει να κολυμπάει.

Στο  36ο κεφάλαιο  ο  ξύλινος  κούκλος  και  ο 
Τζεπέτο βρίσκονται ακόμη μέσα στην θάλασσα, αλλά 
ο  Τόνος,  ο  φίλος  του  Πινόκιο,  τους  βγάζει  στην 
στεριά.  Μόλις  συνέρχονται,  ακολουθούν  ένα  δρόμο 
μήπως  βρουν  κάπου  να  μείνουν  και  να  φάνε.  Στο 
δρόμο  τους  βρίσκουν  ένα  σπιτάκι  όπου  μένει  ο 
Γρύλος.  Ο Πινόκιο  τον ρωτά,  πού θα  μπορούσε να 
βρει  ένα  ποτήρι  γάλα  για  τον  πατέρα  του,  και  ο 
Γρύλος τον στέλνει στον Βικέντιο, τον κηπουρό. Όταν 
πηγαίνει εκεί, ο κηπουρός του εξηγεί πως γάλα θα του 
δώσει  μόνο  αν  εργαστεί  για  εκείνον.  Ο  Πινόκιο 
συμφωνεί  και  τότε  ο  Βικέντιος  τον  οδηγεί  στο 
περιβόλι  του. Το  περιβόλι  του  Βικέντιου  είναι  ένας 
ανοιχτός  χώρος  και  βοηθά  στην  εξέλιξη  του 
παραμυθιού,  καθώς  ένας  από  τους  λόγους  που  ο 
Πινόκιο  μεταμορφώθηκε  σε  αγόρι  είναι  ότι  έβγαζε 
τίμια τα χρήματα και συντηρούσε τον εαυτό του και 
τον γέρο πατέρα του.

Κάποια  στιγμή  ο  Βικέντιος  εξηγεί  στον 
κούκλο ότι τη δουλειά που θα του αναθέσει την έκανε 
το  γαϊδουράκι  του.  Μόλις  ακούει  ο  Πινόκιο  για 
γαϊδουράκι  θέλει  να  πάει  να  το  δει  και  έτσι  ο 
Βικέντιος τον οδηγεί στο στάβλο του, όπου ο κούκλος 
ανακαλύπτει  ότι  το  γαϊδουράκι  είναι  ο  Φιτίλης.  Ο 
Φιτίλης  αφού  μιλά  με  τον  Πινόκιο  πεθαίνει  και  ο 
κούκλος  επιστρέφει  στο  σπίτι.  Στη  συνέχεια  του 
κεφαλαίου  δεν  αναφέρεται  κάποιος  συγκεκριμένος 
χώρος, αλλά αναφέρεται ο τρόπος ζωής του Πινόκιο.

Προς το τέλος του κεφαλαίου συναντάμε τον 
Πινόκιο στο σπίτι του να λέει στον πατέρα του ότι θα 
πάει  να  αγοράσει  καινούρια  ρούχα από  το  διπλανό 
χωριό. Στον  δρόμο  του  για  το  χωριό  συναντά  τον 
Σαλίγκαρο, τον υπηρέτη της Νεράιδας, και του δίνει 
όλα του τα χρήματα, επειδή τα χρειάζεται η Νεράιδα. 
Το τελευταίο σκηνικό του βιβλίου είναι το σπίτι του 
Πινόκιο,  όπου ο κούκλος ανταμείβεται  γι’  αυτή την 
καλή πράξη από τη Νεράιδα και μεταμορφώνεται σε 
πραγματικό αγόρι.

Χρόνος: Ο  συγγραφέας  δεν  δίνει  την 
χρονολογία,  αλλά  από  την  εξέλιξη  των  δρώμενων 
αντιλαμβανόμαστε  πως  περιγράφει  την  ιταλική 
κοινωνία  στην  οποία  ζει.  Ο  χρόνος  της  ιστορίας 
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(βιωματικός  χρόνος)  υπολόγισα πως είναι  21 μήνες. 
Στο 35ο κεφάλαιο όμως ο Τζεπέτο λέει πως βρίσκεται 
στην κοιλιά του κήτους ήδη 2 χρόνια. Εάν αυτό δεν 
είναι κακός υπολογισμός του Τζεπέτο, τότε η ιστορία 
εξελίσσεται σε δύο χρόνια και 4 μήνες. Ο χρόνος της 
αφήγησης  είναι  183  σελίδες.  Είναι  μία  ευθύγραμμη 
αφήγηση.  Βρίσκουμε  επίσης  λίγες  προλήψεις,  που 
είναι κυρίως οι συμβουλές που δίνονται στον Πινόκιο 
–  συνήθως  από  τη  Νεράιδα  και  τον  Γρύλο  –  και 
κάποιες  αναδρομές,  συνήθως  όταν  ο  Πινόκιο 
αφηγείται σε κάποιον τις περιπέτειές του.

Προλήψεις  (=  Λήψεις  μέτρων  για  την  αποτροπή 
δυσάρεστων συμβάντων): 

Αρχικά  θα  αναφερθούμε  στην  παρουσία 
προλήψεων  στο  παραμύθι  του  Collodi.  Οι  πρώτες 
προλήψεις  εμφανίζονται  στο  4ο κεφάλαιο,  όπου  ο 
Γρύλος προσπαθεί να συμβουλεύσει τον Πινόκιο, να 
τον επαναφέρει στο σωστό δρόμο, να του δείξει  τις 
συνέπειες των πράξεών του και ουσιαστικά μιλάει για 
αυτά που πραγματικά θα πάθει ο Πινόκιο εξαιτίας των 
πράξεών του.

Στο 7ο κεφάλαιο εμφανίζεται η εξής πρόληψη: 
Ο  Τζεπέτο  συμβουλεύει  τον  Πινόκιο  να  μην  είναι 
περίεργος στο φαγητό, επειδή στη ζωή δεν μπορεί να 
ξέρει τις  καταστάσεις που θα έρθουν.  Και πράγματι 
στην  πορεία  της  ιστορίας  ο  Πινόκιο  μπροστά  στη 
μεγάλη  έλλειψη  φαγητού  τρώει  κάποιες  τροφές,  τις 
οποίες δεν σκεφτόταν πως θα τις έτρωγε ποτέ.

Στο  8ο κεφάλαιο  υπάρχει  πρόληψη,  όταν  ο 
ξύλινος  κούκλος  υπόσχεται  στον  μπαμπά  του  τον 
Τζεπέτο  ότι  θα  μάθει  μια  τέχνη  και  πως  θα  τον 
στηρίζει  στα γεράματά του  και  αυτό συμβαίνει  στο 
τέλος  της  ιστορίας. Στο  11ο κεφάλαιο  υπάρχει 
πρόληψη, όταν ο κότσυφας δίνει μια συμβουλή στον 
Πινόκιο και  του λέει πως θα μετανιώσει αν δεν τον 
ακούσει. Και πράγματι ο κούκλος το μετανιώνει πικρά 
που ακολούθησε την Αλεπού και τον Γάτο. 

Στο 13ο κεφάλαιο εμφανίζονται προλήψεις στα 
λόγια της σκιάς του Γρύλου που μιλά, τα οποία στη 
συνέχεια  επαληθεύονται.  Η  σκιά  του  Γρύλου 
προσπαθεί  να  αποτρέψει  τον  κούκλο  από  το  να 
ταξιδέψει μέσα στην νύχτα και να του δείξει πως δεν 
πρέπει να εμπιστεύεται την Αλεπού και τον Γάτο. Στο 
14ο κεφάλαιο  υπάρχει  πρόληψη,  όταν  ο  Πινόκιο 
σκέφτεται  το  τι  θα  κάνει  εάν  συναντήσει  τους 
φονιάδες.  Και  όντως  τους  συναντά.  Δεν  είναι  τόσο 
γενναίος όσο φανταζόταν, αλλά το βάζει στα πόδια, 
που το είχε ως εναλλακτική ιδέα.

Στο  15ο κεφάλαιο  συναντάμε  άλλη  μια 
πρόληψη,  όταν  ο  Πινόκιο  είναι  κρεμασμένος  στη 
Θεόρατη Βελανιδιά και ελπίζει πως κάποιος θα βρεθεί 
να τον βοηθήσει. Και η Νεράιδα είναι εκείνη που τον 
βοηθά.

Στο 26ο κεφάλαιο υπάρχει πρόληψη στα λόγια 
του  δασκάλου  του  Πινόκιο  και  της  Νεράιδας. 
Προσπαθούν  να  προφυλάξουν  τον  Πινόκιο  από  τις 
κακές  παρέες  και  να  τον  προειδοποιήσουν  για  τις 
συνέπειες. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχει ακόμα 
μια  πρόληψη  στα  λόγια  του  αφηγητή,  όπου 
προμηνύονται  τα  δεινά  που  θα  αντιμετωπίσει  ο 
Πινόκιο  εξαιτίας  της  απερισκεψίας  του. Στο  27ο 

κεφάλαιο  εμφανίζεται  πρόληψη  στα  λόγια  του 
κάβουρα,  χάρη  στα  οποία  ο  αναγνώστης 
αντιλαμβάνεται  ότι  ο  καβγάς  των  παιδιών  θα  έχει 
άσχημη κατάληξη.

Ακόμη  μια  πρόληψη  παρουσιάζεται  στο  28ο 

κεφάλαιο, όταν ο Αλιντόρο λέει στον Πινόκιο ότι αν 
ποτέ τον χρειαστεί θα τον βοηθήσει. Και πράγματι ο 
σκύλος  θα  τον  σώσει  από  τον  πράσινο  ψαρά 
κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Στο 29ο κεφάλαιο 
άλλη  μια  πρόληψη  εμφανίζεται  στα  λόγια  του 
αφηγητή, ο οποίος ενημερώνει τους αναγνώστες ότι ο 
Πινόκιο θα περάσει και άλλες περιπέτειες.

Στο 30ό κεφάλαιο συναντάμε πρόληψη, όταν η 
Νεράιδα  προϊδεάζει  το  αναγνωστικό  κοινό  ότι 
φοβάται,  μήπως  ο  Πινόκιο  δεν  κρατήσει  την 
υπόσχεσή του  να  γυρίσει  στην  ώρα  του  και  μήπως 
πάθει κάτι κακό εξαιτίας της απερισκεψίας του. Και 
πράγματι  ο  Πινόκιο  δεν  γύρισε  ποτέ  στο  σπίτι  από 
εκείνη την ημέρα.

Στο 31ο κεφάλαιο περιγράφεται ο αμαξάς της 
άμαξας  που  μεταφέρει  τα  παιδιά  στη  Χώρα  των 
Τεμπέληδων. Αυτή την περιγραφή μπορούμε να την 
θεωρήσουμε πρόληψη, επειδή γίνεται  κατανοητό ότι 
αυτός ο άνθρωπος δεν επιθυμεί το καλό των παιδιών, 
ότι είναι πονηρός και ότι θέλει να τα ξεγελάσει. Στο 
ίδιο κεφάλαιο υπάρχει και μια δεύτερη πρόληψη, όταν 
ο γάιδαρος  πάνω στον  οποίο  έχει  ανέβει  ο  Πινόκιο 
μιλάει  στον κούκλο και  του λέει  ότι για ακόμα μια 
φορά πήρε λάθος απόφαση και ότι θα το μετανιώσει 
πικρά.

Την  τελευταία  πρόληψη  του  παραμυθιού 
συναντάμε  στο  32ο κεφάλαιο,  όταν  το  ποντίκι  που 
μένει  στο ίδιο  σπίτι  με  τον  Πινόκιο στη Χώρα των 
Τεμπέληδων  ενημερώνει  τον  Πινόκιο  ότι  σε  λίγες 
ώρες θα μεταμορφωθεί σε γάιδαρο.

 
Αναδρομές:

Στο  7ο κεφάλαιο  συναντάμε  την  πρώτη 
αναδρομή του παραμυθιού, όταν ο Πινόκιο αφηγείται 
στον Τζεπέτο όσα του συνέβησαν από τη στιγμή που 
έφτασε σπίτι μετά τη σύλληψη του Τζεπέτο ως και τη 
στιγμή που τον πήρε ο ύπνος μπροστά στο μαγκάλι.

      Στο 11ο κεφάλαιο αναδρομή υπάρχει όταν ο 
Πινόκιο  επαναλαμβάνει  κάποια  από  τα  λόγια  του 
Γρύλου. Στο  17ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  μια  ακόμη 
αναδρομή, όταν η μαριονέτα αφηγείται στη Νεράιδα 
την ιστορία της από τότε  που έφυγε από τον θίασο 
των μαριονέτων, μέχρι τη στιγμή που την κρέμασαν οι 
φονιάδες στη Θεόρατη Βελανιδιά.

    Αναδρομή συναντάμε και στο 18ο κεφάλαιο, 
όταν ο Πινόκιο μιλάει για την περιπέτειά του με τους 
φονιάδες  στην  Αλεπού  και  τον  Γάτο. Μετά  από 
αρκετά κεφάλαια συναντάμε δύο αναδρομές στο 29ο 

κεφάλαιο.  Την  πρώτη  όταν  ο  σκύλος  Αλιντόρο 
διηγείται στον Πινόκιο, πώς έφτασε στην σπηλιά, απ’ 
όπου κατάφερε να τον σώσει από τον πράσινο ψαρά, 
και  τη  δεύτερη  όταν  ένας  γεράκος  διηγείται  στον 
Πινόκιο τι συνέβη με τον Ευγένιο από τη στιγμή που 
ανέλαβαν την φροντίδα.

Στο 32ο κεφάλαιο υπάρχει  αναδρομή, όταν ο 
Πινόκιο  εξηγεί  στο  ποντικάκι,  με  ποιον  τρόπο  τον 
έπεισε ο Φιτίλης να τον ακολουθήσει στη Χώρα των 
Τεμπέληδων,  όταν  βρίσκονταν  έξω  από  το 
χωριατόσπιτο. Στο  33ο κεφάλαιο  εμφανίζεται 
αναδρομή, όταν ο θιασάρχης διηγείται  στους θεατές 
του τσίρκου του τον τρόπο με τον οποίο δάμασε τον 
Πινόκιο.

Αναδρομή  συναντάμε  και  στο 34ο κεφάλαιο, 
όταν ο Πινόκιο διηγείται στον αγοραστή του, τι  του 
συνέβη  από  τότε  που  κατάλαβε  πως  έχει  αυτιά 
γαϊδουριού μέχρι και τη μέρα που τον πούλησαν σε 
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αυτόν,  καθώς  και  όταν  του  εξηγεί  με  ποιο  τρόπο 
απελευθερώθηκε από το γαϊδουρινό δέρμα του.

Στο  35ο κεφάλαιο  υπάρχουν  δύο  αναδρομές. 
Την πρώτη την συναντάμε όταν ο Πινόκιο αφηγείται 
στον Τζεπέτο τις περιπέτειές του από την ημέρα που 
έφυγε από το σπίτι τους μέχρι και τότε που τον είχε 
δει στην θάλασσα πάνω σε μια βάρκα, και τη δεύτερη 
όταν ο Τζεπέτο αφηγείται στον Πινόκιο τι του συνέβη 
εκείνη τη μέρα που ειδώθηκαν από μακριά καθώς και 
πώς  κατάφερε  να  επιβιώσει  τόσο  καιρό  μέσα  στο 
στομάχι του κήτους.

    Στο 36ο κεφάλαιο συναντάμε την τελευταία 
αναδρομή του παραμυθιού του Collodi, όταν ο Τόνος 
εξηγεί  στον  Πινόκιο,  πώς  κατάφερε  να  ξεφύγει  και 
εκείνος από το στομάχι του κήτους.

3ος Άξονας: Δομή 
Το παραμύθι του  Collodi είναι χωρισμένο σε 

τριάντα έξι κεφάλαια.

4ος Άξονας: Πλοκή 
Η  πλοκή  είναι  ένα  από  τα  κύρια 

χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού έργου και αφορά 
την εξέλιξη των γεγονότων που στήνουν ουσιαστικά 
την  ιστορία.  Στο  παραμύθι  του  Collodi η  πλοκή 
βασίζεται  στο  σασπένς  και  κινητοποιεί  αμέσως  τη 
φαντασία και το ενδιαφέρον του παιδιού-αναγνώστη. 
Συγκεκριμένα,  ο  Collodi κρατά  αμείωτο  το 
ενδιαφέρον των παιδιών,  κάτι  που επιτυγχάνει  μέσα 
από τις  αλλεπάλληλες κορυφώσεις που προκύπτουν 
μέσα  από  καταστάσεις  σύγκρουσης  (Μ.  Δ. 
Κανατσούλη 2000, σελ. 35-36).

    Η  πλοκή  προωθείται  κυρίως  με  τις 
συγκρούσεις και τις αντιθέσεις των χαρακτήρων του 
παραμυθιού, επειδή δημιουργούν μεν ένα φορτισμένο 
συναισθηματικά  κλίμα  το  οποίο  επιζητεί  το  παιδί- 
αναγνώστης, αλλά αποδίδουν και την ηθική δικαίωση 
που περιμένει. Ο Lukens επισημαίνει πως στα παιδικά 
βιβλία  διακρίνουμε  τέσσερα  είδη  αντιθέσεων:  α) 
άτομο  εναντίον  του  εαυτού  του,  β)  άτομο  εναντίον 
ατόμου, γ) άτομο εναντίον της κοινωνίας και δ) άτομο 
εναντίον της φύσης (Μ. Καρπόζηλου 1994, σελ. 176-
177).

Στο  1ο κεφάλαιο  συναντάμε  τη  σύγκρουση 
άτομο  εναντίον  ατόμου,  όταν  ο  μαστρο-Κεράσης 
αρχίζει να φέρεται βάναυσα στο κούτσουρο που μιλά 
χτυπώντας  το  στους  τοίχους.  Στο  2ο κεφάλαιο 
εμφανίζεται  η  σύγκρουση  άτομο  εναντίον  ατόμου, 
όταν τσακώνεται ο μαστρο-Κεράσης με τον Τζεπέτο.

Στο  3ο κεφάλαιο  συναντάμε  τη  σύγκρουση 
άτομο εναντίον ατόμου, όταν ο Πινόκιο ενοχλεί τον 
Τζεπέτο την ώρα που τον σκάλιζε, καθώς και όταν ο 
Τζεπέτο  προειδοποιεί  τον  ξύλινο  κούκλο  για  την 
τιμωρία του όταν θα φτάσουν στο σπίτι.  Σε αυτό το 
κεφάλαιο  εμφανίζεται  και  η  σύγκρουση  άτομο 
εναντίον του εαυτού του, όταν ο Τζεπέτο παραδέχεται 
πως ευθύνεται ο ίδιος για όσα αντιμετωπίζει εξαιτίας 
του  Πινόκιο. Τέλος,  συναντάμε  και  τη  σύγκρουση 
άτομο εναντίον της κοινωνίας, όταν ο Τζεπέτο απειλεί 
από τα συμφραζόμενα τη σωματική ακεραιότητα του 
Πινόκιο που είναι ένα μικρό παιδί και γι’ αυτόν τον 
λόγο συλλαμβάνεται.

    Στο  4ο κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η 
σύγκρουση άτομο εναντίον  ατόμου,  όταν ο Πινόκιο 
έρχεται  σε  αντιπαράθεση  με  τον  Γρύλο,  τον  οποίο 
τελικά  σκοτώνει.  Επίσης  υπάρχει  και  η  σύγκρουση 
άτομο εναντίον του εαυτού του. Η σύγκρουση αυτή 

δεν είναι πολύ εμφανής. Προκύπτει από τα σχέδια που 
θέλει να πραγματοποιήσει  ο ξύλινος κούκλος,  χωρίς 
να  αντιλαμβάνεται  τα  προβλήματα  που  θα  του 
προκαλέσουν. Δεν καταλαβαίνει το κακό που θα κάνει 
στον ίδιο του τον εαυτό.

    Στο 5ο κεφάλαιο συναντάμε τη σύγκρουση 
άτομο εναντίον του εαυτού του, καθώς ο Πινόκιο με 
τις αταξίες του στέλνει τον πατέρα του στη φυλακή 
και αντιμετωπίζει τις συνέπειες.

Στο  6ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  η  σύγκρουση 
άτομο εναντίον ατόμου,  όταν ο Γεράκος καταβρέχει 
τον Πινόκιο, επειδή πιστεύει ότι τον ενόχλησε για να 
διασκεδάσει.

    Στο 9ο κεφάλαιο διακρίνουμε την αντίθεση 
άτομο  εναντίον  του  εαυτού  του,  καθώς  ο  Πινόκιο 
πουλώντας  το  αλφαβητάρι  του  δεν  μπορεί  να 
μορφωθεί. Στο 10ο κεφάλαιο συναντάμε την αντίθεση 
άτομο εναντίον ατόμου, όταν ο Πυροφάγος θέλει να 
κάψει  τον  Πινόκιο  επειδή  του  διέκοψε  την 
παράσταση. Στο 11ο κεφάλαιο εμφανίζεται η αντίθεση 
άτομο εναντίον ατόμου, όταν ο Πυροφάγος θέλει να 
κάψει τον Αρλεκίνο αντί του Πινόκιο.

    Στο 12ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αντίθεση 
άτομο εναντίον ατόμου, επειδή η Αλεπού και ο Γάτος 
θέλουν να κλέψουν τα χρήματα του Πινόκιο. Στο 13ο 

κεφάλαιο  συναντάμε  δύο  αντιθέσεις:  Αρχικά  την 
αντίθεση  άτομο  εναντίον  του  εαυτού  του,  επειδή  ο 
Πινόκιο βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο όταν περπατά 
μόνος  του  μέσα  στο  σκοτεινό  δάσος. Η  δεύτερη 
αντίθεση  είναι  άτομο  εναντίον  ατόμου,  επειδή  η 
Αλεπού και ο Γάτος θέλουν να κλέψουν τα χρήματα 
του Πινόκιο.

    Στο 14ο κεφάλαιο διακρίνουμε την αντίθεση 
άτομο εναντίον ατόμου, καθώς η Αλεπού και ο Γάτος 
κάνουν  την  απόπειρα  να  τον  κλέψουν.  Στο  15ο 

κεφάλαιο  εμφανίζεται  η   αντίθεση  άτομο  εναντίον 
ατόμου, καθώς η Αλεπού και ο Γάτος συνεχίζουν να 
κυνηγούν  τον  Πινόκιο  και  όταν  τον  πιάνουν  τον 
κρεμούν  σ’ ένα κλαδί της Θεόρατης Βελανιδιάς για 
να πνιγεί, ώστε να του κλέψουν τα χρήματα.

    Στο 17ο κεφάλαιο υπάρχει η αντίθεση άτομο 
εναντίον του εαυτού του, καθώς η μύτη του Πινόκιο 
μεγαλώνει με κάθε ψέμα που λέει,  κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει από την πόρτα. 
Στο  18ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  η  αντίθεση  άτομο 
εναντίον  ατόμου,  επειδή  η  Αλεπού  και  ο  Γάτος 
συναντούν ξανά τον ξύλινο κούκλο και τον ξεγελούν 
για να καταφέρουν αυτή τη φορά να τον κλέψουν.

    Στο 19ο κεφάλαιο συναντάμε την αντίθεση 
άτομο εναντίον ατόμου, επειδή η Αλεπού και ο Γάτος 
καταφέρνουν  να  κλέψουν  τα  χρήματα  του  Πινόκιο, 
και  την  αντίθεση  άτομο  εναντίον  της  κοινωνίας, 
επειδή  ο  Δικαστής  είναι  άδικος  και  τιμωρεί  πολύ 
σκληρά τον Πινόκιο για την αφέλειά του αντί να τον 
βοηθήσει να βρεθούν οι δύο κλέφτες.

    Στο 20ό κεφάλαιο συναντάμε αρχικά την 
αντίθεση  άτομο  εναντίον  της  κοινωνίας,  επειδή  ο 
Πινόκιο  προσπαθεί  να  κλέψει,  και  στη  συνέχεια 
συναντάμε την αντίθεση άτομο εναντίον του εαυτού 
του, διότι ο κούκλος, όντας απερίσκεπτος, τιμωρείται 
για την παράνομη πράξη του πιάνοντας το πόδι του 
στο δόκανο.

    Στο 21ο κεφάλαιο διακρίνεται η αντίθεση 
άτομο  εναντίον  ατόμου,  καθότι  ο  χωρικός 
συμπεριφέρεται με πολύ άσχημο τρόπο στον Πινόκιο. 
Κακομεταχειρίζεται  και  κρατά  φυλακισμένο  ένα 
μικρό  παιδί. Στο  22ο κεφάλαιο  εξακολουθεί  να 
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υπάρχει η αντίθεση άτομο εναντίον ατόμου, καθώς ο 
χωρικός  κρατά  φυλακισμένο  τον  Πινόκιο.  Οι  δύο 
αυτές  αντιθέσεις  μπορούν  να  θεωρηθούν  και 
αντιθέσεις  εναντίον  της  κοινωνίας,  επειδή 
κακομεταχειρίζεται  ένα  παιδί.  Ακόμα  μια  αντίθεση 
άτομο εναντίον ατόμου συναντάμε, όταν οι νυφίτσες 
κλέβουν τον χωρικό.

Στο  24ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  η  αντίθεση 
άτομο εναντίον του εαυτού του, όταν ο Πινόκιο που 
εξαιτίας  της τεμπελιάς  του αντί  να δουλέψει  για να 
φάει,  παραμένει  νηστικός.  Στο  26ο κεφάλαιο 
συναντάμε  την  αντίθεση  άτομο  εναντίον  ατόμου, 
καθώς οι συμμαθητές του Πινόκιο τον παρασέρνουν 
με  το  σχέδιό  τους  και  τελικά  ο  Πινόκιο  χάνει  το 
μάθημα στο σχολείο. Στο 27ο κεφάλαιο προβάλλεται η 
σύγκρουση άτομο εναντίον ατόμου, καθώς τα παιδιά 
ξεγελούν  τον  Πινόκιο  και  στη  συνέχεια  τον 
κοροϊδεύουν  και  του  επιτίθενται.  Σύγκρουση  του 
άτομου εναντίον της κοινωνίας συναντάμε σε αυτό το 
κεφάλαιο, καθώς οι χωροφύλακες συλλαμβάνουν τον 
Πινόκιο  χωρίς  αποδείξεις. Στο  27ο και  στο  28ο 

κεφάλαιο  υπάρχει  η  σύγκρουση  άτομο  εναντίον 
ατόμου,  καθώς  ο  Αλιντόρο  κυνηγά  τον  Πινόκιο. 
Επίσης  άλλη  μια  αντίθεση  άτομο  εναντίον  άτομου 
εμφανίζεται, όταν ο πράσινος ψαράς θέλει να φάει τον 
Πινόκιο.

Στο 29ο κεφάλαιο υπάρχουν δύο συγκρούσεις. 
Αρχικά παρουσιάζεται  η σύγκρουση άτομο εναντίον 
του εαυτού του,  τη στιγμή που η μύτη του Πινόκιο 
μεγαλώνει εξαιτίας των ψεμάτων που λέει ο κούκλος 
στο γεράκο. Έπειτα εμφανίζεται ξανά η ίδια αντίθεση, 
όταν ο ξύλινος κούκλος εξαιτίας της ανυπομονησίας 
του κλωτσά την πόρτα του σπιτιού της Νεράιδας και 
το πόδι του εγκλωβίζεται εκεί. Έτσι παραμένει με το 
πόδι σφηνωμένο στην πόρτα μέχρι το επόμενο πρωί.

Στο  30ό  κεφάλαιο  συναντάμε  τη  σύγκρουση 
άτομο εναντίον ατόμου, επειδή ο Φιτίλης προσπαθεί 
να παρασύρει  τον  Πινόκιο  να τον ακολουθήσει  στη 
Χώρα  των  Τεμπέληδων.  Στο  31ο κεφάλαιο 
εμφανίζεται  ξανά  η  σύγκρουση  άτομο  εναντίον 
ατόμου,  καθώς  ο  Φιτίλης  καταφέρνει  να  παρασύρει 
τον  Πινόκιο  αφού  ο  κούκλος  αποφασίζει  να  τον 
ακολουθήσει στη Χώρα των Τεμπέληδων. Σε αυτό το 
κεφάλαιο  υπάρχει  και  η  σύγκρουση άτομο εναντίον 
του  εαυτού  του,  επειδή  ο  Πινόκιο  εξαιτίας  της 
απόφασης που παίρνει δεν θα γίνει πραγματικό αγόρι, 
απογοητεύοντας έτσι για ακόμα μια φορά τη Νεράιδα 
που τόσο τον έχει εμπιστευτεί.

Η  αντίθεση  άτομο  εναντίον  του  εαυτού  του 
παρουσιάζεται και στο 32ο κεφάλαιο, καθώς ο Πινόκιο 
ευθύνεται  που  έβγαλε  αρχικά  αυτιά  και  που  στη 
συνέχεια  γίνεται  γάιδαρος,  αφού   εγκατέλειψε  τη 
Νεράιδα  και  αθέτησε  τις  υποσχέσεις  του.  Στο  33ο 

κεφάλαιο   παρουσιάζονται  τρεις  αντιθέσεις  άτομο 
εναντίον ατόμου. Στην πρώτη αντίθεση ο θιασάρχης 
πουλάει τα δύο αγόρια που έχουν μεταμορφωθεί  σε 
γαϊδούρια στο παζάρι. Ύστερα συναντάμε τη δεύτερη, 
όταν  ο  θιασάρχης  συμπεριφέρεται  βάναυσα  στον 
Πινόκιο χτυπώντας τον με το μαστίγιο, και την τρίτη 
όταν  ο  αγοραστής  του  Πινόκιο  προσπαθεί  να  τον 
πνίξει.

Επιπλέον,  το  παραμύθι  μπορούμε  να  το 
εξετάσουμε και σύμφωνα με τα  επίπεδα πλοκής, που 
είναι  τέσσερα  σύμφωνα  με  τον  Sutton-Smith.  Στο 
πρώτο  επίπεδο  ο  ήρωας  απειλείται  από  κάποιον  ή 
αντιμετωπίζει μια έλλειψη και δεν μπορεί να αλλάξει 
την  κατάσταση.  Στο  δεύτερο  επίπεδο  ο  ήρωας 

αποφεύγει  τον  κίνδυνο ή αντιμετωπίζει  την έλλειψη 
χωρίς να είναι σίγουρο ότι έχει απαλλαχτεί εντελώς. 
Στο  τρίτο  επίπεδο  ο  πρωταγωνιστής  ξεπερνά  τον 
κίνδυνο και αναπληρώνει την έλλειψη με τη βοήθεια 
ενός συμμάχου και στο τέταρτο επίπεδο ο ήρωας νικά 
και  ανατρέπονται  εντελώς  οι  αρχικές  συνθήκες  (Μ. 
Καρπόζηλου 1994, σελ. 176).  

    Τέλος,  χρειάζεται  να  αναφέρω  ότι  το 
παραμύθι  του  Collodi χαρακτηρίζεται  από  μία 
προοδευτική  πλοκή,  καθώς  υπάρχει  μια  σταδιακή 
κλιμάκωση της ιστορίας έως το αποκορύφωμα και τη 
λύση (Μ. Καρπόζηλου 1994, σελ. 181).

5ος Άξονας: Χαρακτήρες
Οι χαρακτήρες είναι ένα αναπόσπαστο μέρος 

της  πλοκής.  Έχουν την ελευθερία να κινούν και  να 
διαμορφώνουν την πλοκή (Σ. Γαβριηλίδου 2008, σελ. 
49), αλλά και η πλοκή η ίδια τους αναδεικνύει, καθώς 
αντιμετωπίζουν  καταστάσεις  και  εκδηλώνουν 
διάφορες  συμπεριφορές.  Με  αυτό  τον  τρόπο  οι 
αναγνώστες  τους  γνωρίζουν  καλύτερα  (Σ. 
Γαβριηλίδου, ό.π., σελ. 50).

Στο  παραμύθι  υπάρχουν  πρωτεύοντες  και 
δευτερεύοντες  χαρακτήρες.  Πρωτεύοντες  είναι  οι 
χαρακτήρες που έχουν ένα κύριο ρόλο στην εξέλιξη 
της πλοκής και δευτερεύοντες είναι εκείνοι που έχουν 
ένα  πιο  υποβαθμισμένο  ρόλο  και  που  επηρεάζουν 
ελάχιστα ή καθόλου την εξέλιξη της πλοκής.

Επιπλέον,  οι  χαρακτήρες  μιας  παιδικής 
ιστορίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε επίπεδους 
και  σφαιρικούς.  Επίπεδοι  είναι  εκείνοι  που  έχουν 
συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά.  Αναγνωρίζονται 
ευκολότερα  από  τους  αναγνώστες  και  τα 
χαρακτηριστικά  τους  δεν  αλλάζουν από την πάροδο 
του  χρόνου  και  από  τις  εξελίξεις  της  ιστορίας  (Μ. 
Καρπόζηλου 1994, σελ. 189-190). Σφαιρικοί είναι οι 
χαρακτήρες  της  ιστορίας  που  είναι  ολοκληρωμένοι. 
Τα χαρακτηριστικά  τους εμφανίζονται  μέσα από τις 
πράξεις  τους,  τα  λόγια  τους  και  τα  σχόλια  των 
υπόλοιπων  χαρακτήρων  ή  και  του  αφηγητή  της 
ιστορίας.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  μαθαίνουμε  την 
προσωπικότητά  τους,  ώστε  να  μπορούμε  να 
φανταστούμε  τις  αντιδράσεις  και  τα  συναισθήματά 
τους  σε  κάποιο  περιστατικό  (Μ.  Καρπόζηλου,  ό.π., 
σελ. 190).

    Ακόμη ένας διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα 
στους  χαρακτήρες,  όταν  τους  διακρίνουμε  σε 
δυναμικούς  και  σε  στατικούς.  Οι  δυναμικοί 
χαρακτήρες  εξελίσσονται  συνεχώς  στην  πορεία  της 
ιστορίας,  γεγονός  που  συνήθως  οφείλεται  στη 
βελτίωση  και  την  ωρίμανσή  τους.  Αντίθετα,  οι 
στατικοί χαρακτήρες δεν μεταβάλλονται καθόλου (Σ. 
Γαβριηλίδου 2008, σελ. 190).

    Το παραμύθι  του Collodi χαρακτηρίζεται 
από  μια  πληθώρα  χαρακτήρων.  Συναντάμε  πολλούς 
ανθρώπους  αλλά  και  πολλά  ζώα   που 
προσωποποιούνται και μιλούν όπως και οι άνθρωποι. 
Κάποια από αυτά μιμούνται με τη συμπεριφορά, τις 
ενέργειες  και  τον  ρουχισμό  των  ανθρώπων  (Σ. 
Γαβριηλίδου, ό.π., σελ. 86-87). Εξάλλου, η ανάμειξη 
και  η  συνύπαρξη των  χαρακτήρων  αποτελεί  βασικό 
γνώρισμα  της  παιδικής  λογοτεχνίας  σε  αντίθεση  με 
τον  ανθρωποκεντρικό  προσανατολισμό  της 
πεζογραφίας (Μ. Καρπόζηλου, 1994, σελ. 184).
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Τους χαρακτήρες του παραμυθιού επέλεξα να 
τους διαχωρίσω σε δύο κατηγορίες: Στους ανθρώπους 
και στα προσωποποιημένα ζώα.

Άνθρωποι: Στους  πρωτεύοντες  ανθρώπινους 
χαρακτήρες ανήκουν ο Πινόκιο, ο Τζεπέτο, η Νεράιδα 
και ο Φιτίλης.

Ο  Πινόκιο είναι  ο  πρωταγωνιστής  του 
παραμυθιού,  είναι  ένας  σφαιρικός  και  δυναμικός 
χαρακτήρας  και  εμφανίζεται  σε  όλα  τα  κεφάλαια. 
Είναι  ένας  ξύλινος  κούκλος  που  μέσα  από  πολλές  
περιπέτειες  κατάφερε  να  κάνει  το  όνειρό  του  
πραγματικότητα  και  να  γίνει  ένα  αληθινό  αγόρι.  Ο 
Πινόκιο μπορεί να είναι μια ξύλινη μαριονέτα, αλλά 
αντιλαμβάνεται  ό,τι  και  ένας  άνθρωπος.  Μπορεί  να 
νιώθει τη χαρά, τη λύπη, την αγάπη, τις τύψεις, την 
ευγνωμοσύνη,  τον  φόβο.  Έχει  στόχους,  όνειρα  και 
φιλοδοξίες.  Η  ρεαλιστική  του  συμπεριφορά 
συμβάλλει στο να εξοικειώνονται μαζί του οι μικροί 
αναγνώστες (Σ. Γαβριηλίδου 2008, σελ. 85-86).

Ουσιαστικά ο Πινόκιο είναι συνδεδεμένος με 
τις κοινωνικές αξίες, αν και αυτό δεν είναι καθόλου 
φανερό.  Είναι  ένα παιδί  που φοβάται  να μεγαλώσει 
και  να  ενσωματωθεί  σε  μια  κοινωνία  που  δεν  του 
ταιριάζει.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  συμπεριφέρεται 
όπως συμπεριφέρεται και έχει την τάση να ξεφεύγει 
από  το  ασφαλές,  πλην  κάπως  καταπιεστικό  για  την 
προσωπικότητά του, περιβάλλον του. Στο τέλος όμως 
αποφασίζει  να  ακολουθήσει  τον  τρόπο  ζωής  που 
«αρμόζει»  και  να  συμμορφωθεί.  Γι’  αυτό  και  η 
μεταμόρφωσή  του  φανερώνει  το  παιδί  που 
ενηλικιώνεται  καθώς  και  το  τέλος  της  παιδικότητας 
(E. Ο’ Sullivan 2010, σελ. 151).

Όταν σκαλίστηκε από τον Τζεπέτο, ο Πινόκιο 
είχε  τη  συμπεριφορά  ενός  ατίθασου  και 
κακομαθημένου  παιδιού.  Ήταν  ένα  τεμπέλικο  αγόρι 
που  δεν  ήθελε  να  πάει  σχολείο  να  μορφωθεί  και 
αντιπροσώπευε ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών του 
19ου αιώνα. Αυτή η συμπεριφορά όμως δεν κράτησε 
πολύ.  Από  τα  πρώτα  κεφάλαιο  του  παραμυθιού  ο 
Πινόκιο αρχίζει να συνειδητοποιεί  τις  συνέπειες των 
πράξεών  του,  όταν  ξεκινά  να  κάνει  τη  ζωή  που 
εκείνος επιλέγει.

    Όταν  ο  Τζεπέτο  μπαίνει  στη  φυλακή,  ο 
Πινόκιο καταλαβαίνει πόσο σκληρή είναι η ζωή για 
ένα παιδί  που δεν  έχει  κανένα για να το φροντίσει. 
Λυπάται  και  μετανιώνει  πικρά  που  εξαιτίας  του  ο 
πατέρας  του  μπήκε  στην  φυλακή.  Γενικότερα,  ο 
Πινόκιο στεναχωριέται για τη συμπεριφορά του προς 
τους  άλλους,  όταν  οι  συνέπειες  πλήττουν  πρώτα 
εκείνον. Όταν συνειδητοποιεί ότι δεν πήρε τη σωστή 
απόφαση,  αναλογίζεται  αν  θα  τον  συγχωρέσει  ο 
Τζεπέτο ή η όμορφη Νεράιδα. Όμως ο Πινόκιο κάνει 
λάθη  που  οφείλονται  κυρίως  στην  αφέλειά  του  και 
ίσως στην καλή του την καρδιά. Δεν κάνει αταξίες με 
τη λογική ότι θα εκμεταλλευτεί την καλοσύνη και την 
ανοχή  τους.  Εξάλλου  και  η  Νεράιδα  αλλά  και  ο 
Τζεπέτο τον τιμωρούν με τον τρόπο τους, προτού τον 
συγχωρέσουν.

    Επιπλέον, ο ξύλινος κούκλος, όπως όλα τα 
παιδιά,  πιστεύει  πως  όλοι  είναι  καλοσυνάτοι  και 
καλοπροαίρετοι. Παρασύρεται πάρα πολύ εύκολα και 
δεν  μπορεί  να  ξεχωρίσει  το  προφανές.  Για 
παράδειγμα, όταν συναντά την Αλεπού και τον Γάτο 
δεν προβληματίζεται για την ειλικρίνειά τους. Επίσης, 
όταν τον κυνηγούν οι φονιάδες, που δεν είναι άλλοι 
από την Αλεπού και τον Γάτο, ο Πινόκιο κόβει το ένα 
πόδι  του  Γάτου  και  ύστερα όταν  τους  συναντά  δεν 

υποψιάζεται  ότι  εκείνοι  προσπάθησαν  να  τον 
σκοτώσουν,  μολονότι  παρατηρεί  ότι  του  Γάτου  του 
λείπει το ένα πόδι. 

Επιπρόσθετα,  ο  Πινόκιο  δεν  ακούει  τις 
συμβουλές  κανενός.  Πιστεύει  πως  εκείνος  ξέρει 
καλύτερα  απ’  όλους  και  πως  δεν  μπορεί  να  πάθει 
κακό. Πολλές φορές μέσα στο παραμύθι, προτού του 
συμβεί  κάτι  κακό,  εμφανίζεται  κάποιος  για  να  τον 
αποτρέψει  από  αυτό  που  πρόκειται  να  κάνει. 
Εντούτοις ο ξύλινος κούκλος δεν δίνει καμία βάση και 
το αποτέλεσμα είναι να τον βρει ακόμα μία συμφορά. 
Όμως,  ακόμη  και  όταν  καταλαβαίνει  ότι  πρέπει  να 
ακούει τις συμβουλές των άλλων, εκείνος συνεχίζει να 
κάνει λάθη στην πορεία του. Μάλιστα στο παραμύθι ο 
ξύλινος  κούκλος  κινδυνεύει  πάρα  πολλές  φορές  να 
πεθάνει, αλλά πάντοτε την τελευταία στιγμή σώζεται 
εκ  θαύματος.  Επιπλέον  βιώνει  πάρα  πολύ  σκληρές 
τιμωρίες,  εξευτελιστικές  θα  τις  χαρακτήριζε  κανείς, 
εξαιτίας των ανάρμοστων συμπεριφορών και πράξεών 
του.

Τέλος,  βλέπουμε  τον  Πινόκιο  να 
αυτοθυσιάζεται  αρκετές  φορές  για  να  σώσει  είτε 
κάποιο κοντινό του πρόσωπο, όπως είναι  ο Τζεπέτο 
όταν  βρίσκεται  στην  αγριεμένη  θάλασσα  με  την 
βάρκα  του,  όταν  κολυμπά  προς  την  ακτή 
κουβαλώντας τον στην πλάτη του, όταν δουλεύει για 
να  τον  συντηρήσει,  για  τη  Νεράιδα  όταν  είναι 
άρρωστη,  είτε  κάποιον  φίλο  του,  όπως  είναι  ο 
Αρλεκίνος. Χαρακτηρίζεται από θάρρος και θέλει να 
βοηθάει εκείνους που τον έχουν  ανάγκη.

Ο Τζεπέτο είναι ο μαραγκός που δημιούργησε 
τον  Πινόκιο  και  είναι  ένας  επίπεδος  και  δυναμικός 
χαρακτήρας. Τον συναντάμε αρχικά στο 2ο και στο 3ο 

κεφάλαιο, όπου παίρνει το ξύλο και το μετατρέπει σε 
μια μαριονέτα, στο 7ο και στο 8ο όπου γυρίζει σπίτι 
και φροντίζει τον μικρό Πινόκιο, στο 9ο κεφάλαιο να 
κρυώνει  αφού  έμεινε  χωρίς  πουκάμισο,  στο  23ο 

κεφάλαιο όπου τον καταπίνει μια φάλαινα ενώ ψάχνει 
για τον Πινόκιο, στο 35ο κεφάλαιο όταν ο Πινόκιο τον 
ξαναβρίσκει μέσα στη φάλαινα και στο 36ο να μένει 
πια μαζί με τον γιο του.

Από  τη  στιγμή  που  τον  κατασκεύασε,  τον 
αντιμετωπίζει  σαν  παιδί  του  και  όχι  σαν  μια 
μαριονέτα.  Τον  αγαπά  και  τον  πονά.  Τις  ελάχιστες 
μέρες  που  περνούν  μαζί,  ο  Τζεπέτο  προσπαθεί  να 
δώσει  κάποιες  συμβουλές  στον  Πινόκιο  και  να  τον 
φροντίσει. Θεωρεί πως είναι η προτεραιότητά του και 
γι’  αυτό  κάνει  θυσίες  και  παραμερίζει  τις  επιθυμίες 
του,  για  να  μπορέσει  ο  Πινόκιο  να  μορφωθεί.  Του 
συμπεριφέρεται σαν σωστός γονιός και ενώ έχει φύγει 
από το σπίτι  ο Πινόκιο,  ο Τζεπέτο τον αναζητά και 
ρισκάρει τη ζωή του για εκείνον.

Η  Νεράιδα είναι  ένα  μαγικό  πλάσμα  με 
γυναικεία  μορφή.  Είναι  ένας  επίπεδος  και  στατικός 
χαρακτήρας. Αρχικά εμφανίζεται στο 15ο κεφάλαιο σε 
ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος με τη μορφή ενός μικρού 
κοριτσιού που δεν μπορεί να ανοίξει στον Πινόκιο την 
πόρτα του σπιτιού της,  επειδή  είναι  νεκρή.  Στο  16ο 

κεφάλαιο αντιλαμβανόμαστε ότι η Νεράιδα κάθε άλλο 
παρά νεκρή είναι,  αφού σώζει  τον  Πινόκιο  από τον 
πνιγμό και  στο  17ο του  δίνει  φάρμακο  για  να  τον 
γιατρέψει.  Στο 18ο κεφάλαιο λέει στον Πινόκιο πως 
κάλεσε τον Τζεπέτο και δίνει στον Πινόκιο την άδεια 
να τον προϋπαντήσει.

Στο  24ο κεφάλαιο  η  Νεράιδα  βρίσκει  τον 
Πινόκιο να ζητιανεύει, αλλά δεν του  αποκαλύπτει την 
ταυτότητά  της.  Του  προτείνει  να  την  βοηθήσει 
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μεταφέροντας τις στάμνες με το νερό που κουβαλάει 
και ο Πινόκιο δέχεται. Όταν πηγαίνουν στο σπίτι της, 
ο Πινόκιο καταλαβαίνει ότι η περαστική που βοήθησε 
είναι  η  Νεράιδα  που  έχει  μεγαλώσει.  Στο  25ο 

κεφάλαιο  η  Νεράιδα  προσπαθεί  να  βοηθήσει  τον 
Πινόκιο  να  πάρει  τον  σωστό  δρόμο  και  να  τον 
καθοδηγήσει. Στο 26ο κεφάλαιο τον συμβουλεύει να 
μην  κάνει  παρέα  με  τους  συμμαθητές  του  που  δεν 
τους αρέσει το σχολείο και το διάβασμα, για να μην 
τον παρασύρουν. 

Η  Νεράιδα  παρουσιάζεται  και  στο  29ο 

κεφάλαιο και δέχεται για ακόμη μια φορά τον Πινόκιο 
στο σπίτι  της, παρόλο που εκείνος έχει εξαφανιστεί. 
Επίσης, του υπόσχεται πως θα τον μεταμορφώσει σε 
πραγματικό  παιδί  και  στο  30ό  κεφάλαιο  του  δίνει 
άδεια να καλέσει τους φίλους του για να γιορτάσουν 
το χαρούμενο γεγονός. Αυτή είναι η τελευταία φορά 
που ο Πινόκιο μιλάει με τη Νεράιδα. 

Στο  33ο κεφάλαιο  και  ενώ  ο  Πινόκιο  είναι 
γαϊδούρι,  η  Νεράιδα  πηγαίνει  να  τον  δει  στην 
παράσταση  που  δίνει  σε  ένα  τσίρκο.  Φοράει  ένα 
μενταγιόν με τη φωτογραφία του Πινόκιο και έτσι την 
αναγνωρίζει ο κούκλος. Δεν προλαβαίνει όμως να την 
πλησιάσει,  επειδή εκείνη φεύγει από το τσίρκο. Στο 
34ο κεφάλαιο  συναντάμε  τη  Νεράιδα  πάνω  σε  ένα 
βράχο  στη  μέση  της  θάλασσας  μεταμορφωμένη  σε 
κατσίκα.  Η  Νεράιδα  φωνάζει  στον  Πινόκιο  να 
κολυμπήσει πιο γρήγορα, ώστε να μην τον καταπιεί το 
κήτος,  μα  εκείνος  δεν  τα  καταφέρνει.  Η  τελευταία 
εμφάνιση  της  Νεράιδας  γίνεται  στο  όνειρο  του 
Πινόκιο  στο  36ο κεφάλαιο,  όπου  του  λέει  πως  τον 
συγχωρεί  και  πως  θα  τον  ανταμείψει  για  την  καλή 
συμπεριφορά του.

Ο Πινόκιο όταν την γνωρίζει  την αισθάνεται 
σαν αδελφή του και όταν την ξαναβρίσκει, αυτή είναι 
πια μια ώριμη γυναίκα, που την αισθάνεται πλέον σαν 
τη μητέρα που δεν έχει. Πραγματικά, η Νεράιδα είναι 
μια  γλυκιά  ύπαρξη  στη  ζωή  του  ξύλινου  αγοριού. 
Ενδιαφέρεται  για  τη  μόρφωσή  του,  του  δίνει 
συμβουλές  και  του  παραστέκεται  στις  δυσκολίες, 
καθώς τον σώζει  επανειλημμένα από βέβαιο θάνατο 
και στέκεται πάντα δίπλα του. Δεν επιβάλλεται στον 
Πινόκιο, αλλά του δείχνει τον σωστό δρόμο και τον 
συγχωρεί όταν αυτός κάνει λάθη. Η υπομονή της είναι 
μεγάλη και η αγκαλιά της χωράει όλες τις σκανταλιές 
του Πινόκιο, επειδή γνωρίζει ότι θα φτάσει η στιγμή 
που αυτός  θα συνετιστεί  και  θα μάθει  από τα λάθη 
του.

Ο  Φιτίλης είναι  ο  καλύτερος  φίλος  του 
Πινόκιο.  Ο  χαρακτήρας  αυτός  είναι  στατικός  και 
επίπεδος.  Αρχικά τον συναντάμε στο 30ό κεφάλαιο, 
όπου ανακοινώνει στον Πινόκιο ότι θα φύγει για τη 
Χώρα των Τεμπέληδων και προσπαθεί να τον πείσει 
να  έρθει  κι  εκείνος  μαζί  του.  Στο  31ο κεφάλαιο  ο 
Φιτίλης  πείθει  τελικά  τον  Πινόκιο  και  οι  δύο φίλοι 
ταξιδεύουν  για  τη  Χώρα  των  Τεμπέληδων.  Όταν 
φτάνουν εκεί, καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους θα είναι 
πλέον  ανέμελη.  Στο  32ο κεφάλαιο  ο  Φιτίλης  και  ο 
Πινόκιο μεταμορφώνονται σε γαϊδούρια και  στο 33ο 

οδηγούνται στο παζάρι και πουλιούνται. Η τελευταία 
φορά που εμφανίζεται ο Φιτίλης στο παραμύθι είναι 
στο 36ο κεφάλαιο με τη μορφή του γαϊδουριού. Τον 
βρίσκει  ο  Πινόκιο  στο  στάβλο  του  Βικέντιου 
εξαντλημένο  και  πεινασμένο,  και  μόλις  ο  Φιτίλης 
αποκαλύπτεται στον Πινόκιο, ξεψυχάει.

    Πολλοί  θα  χαρακτήριζαν  τον  Φιτίλη  ως 
δευτερεύοντα  χαρακτήρα.  Θέλησα  όμως  να  τον 

συμπεριλάβω στους πρωτεύοντες, επειδή είναι εκείνος 
που  επηρεάζει  καταλυτικά  τον  Πινόκιο.  Κατά  τη 
γνώμη  μου  δεν  είναι  τυχαίο  που  ο  Πινόκιο  και  ο 
Φιτίλης  είναι  οι  καλύτεροι  φίλοι.  Πιστεύω  πως  ο 
Πινόκιο τον κάνει παρέα επειδή του θυμίζει τον παλιό 
του  εαυτό  που  ίσως  να  του  έχει  λείψει.  Βέβαια 
εξαιτίας  του  παλιού  του  εαυτού  βιώνει  πολλές 
άσχημες καταστάσεις, αλλά τότε νιώθει ελεύθερος.

     Ο Φιτίλης φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
για τις περιπέτειες του Πινόκιο ως γάιδαρος. Θεωρώ 
ότι μέχρι και το όνομά του μπορεί να υποδηλώσει κάτι 
για τον χαρακτήρα του. Στην καθομιλουμένη γλώσσα 
χρησιμοποιείται  η  φράση  «μου  έβαλε  φιτιλιές», 
δηλαδή  «με  ξεσήκωσε».  Και  πράγματι  ο  Φιτίλης 
ξεσηκώνει  τον  Πινόκιο  προβάλλοντας  κυρίως  την 
ελευθερία και την ξεγνοιασιά που θα έχουν, εάν πάνε 
στη Χώρα των Τεμπέληδων. 

    Και ο Φιτίλης, όπως και ο ξύλινος κούκλος, 
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 
του  19ου αιώνα.  Είναι  ένα  άκακο  παιδί,  αλλά 
παράλληλα ανυπάκουο και άτακτο, που ίσως να μην 
είχε την κατάλληλη φροντίδα από την οικογένειά του, 
όπως άλλωστε και τα περισσότερα παιδιά εκείνη την 
εποχή,  και  θέλει να ξεφύγει  από τη μέχρι  τότε  ζωή 
του.  Αν  και  ο  θάνατος  των  μικρών  παιδιών 
αποφεύγεται  στις  παιδικές  ιστορίες,  ο  Φιτίλης  στην 
ιστορία  του  Collodi  πεθαίνει.  Σε  αντίθεση  με  τον 
Πινόκιο, ο Φιτίλης τιμωρείται για τα ελαττώματά του 
με  τη  σκληρότερη τιμωρία  αναδεικνύοντας  έτσι  μια 
άβουλη παιδική  ηλικία  που δεν  χαρακτηρίζεται  από 
χαρά και ελευθερία (Σ. Γαβριηλίδου 2008, σελ. 101).

Στο  παραμύθι  του  Collodi υπάρχουν  πάρα 
πολλοί  δευτερεύοντες  χαρακτήρες.  Κάποιοι 
επηρεάζουν  την  πλοκή  και  κάποιοι  άλλοι  καθόλου. 
Αρχικά,  στο  1ο και  στο  2ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  ο 
Μαστρο-Κεράσης,  εκείνος  που  ανακάλυψε  το  ξύλο 
που μιλάει και που το πουλάει στον Τζεπέτο. Στο 3ο 

κεφάλαιο  συναντάμε  τον χωροφύλακα που σταματά 
τον  Πινόκιο  και  που  συλλαμβάνει  τον  Τζεπέτο. 
Επίσης εμφανίζονται κάποιοι διαβάτες που γελούν με 
τον  Πινόκιο  και  κάποιοι  που  παρατηρούν  την 
αντιπαράθεση του Τζεπέτο και του Πινόκιο. Μάλιστα, 
δύο από αυτούς λυπούνται τον Πινόκιο και λένε ότι ο 
Τζεπέτο θα τον τιμωρήσει πολύ άσχημα.

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας γεράκος 
που  καταβρέχει  τον  Πινόκιο,  ενώ  στο  9ο κεφάλαιο 
βλέπουμε τον κόσμο που βρίσκεται στην πλατεία, το 
αγοράκι στο οποίο προσπαθεί ο Πινόκιο να πουλήσει 
το αλφαβητάρι του και τον παλιατζή που το αγοράζει. 
Στο 10ο κεφάλαιο συναντάμε αρκετούς δευτερεύοντες 
χαρακτήρες, όπως είναι ο Αρλεκίνος, ο Πουλτσινέλας, 
η  δεσποινίς  Ρόζα,  οι  υπόλοιπες  μαριονέτες  που 
χαίρονται όταν αντικρίζουν τον Πινόκιο, ο διευθυντής 
της ορχήστρας, οι θεατές που παραπονιούνται για την 
τροπή  που  πήρε  η  παράσταση και  ο  θιασάρχης 
Πυροφάγος που θέλει να κάψει τον ξύλινο κούκλο.

Στο  11ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  ο  Πυροφάγος 
που  τελικά  δεν  ψήνει  ούτε  τον  Πινόκιο  ούτε  τον 
Αρλεκίνο. Ακόμη εμφανίζονται οι χωροφύλακες που 
φέρνουν στην κουζίνα του Πυροφάγου τον Αρλεκίνο, 
καθώς  και  κάποιες  μαριονέτες. Στο  12ο κεφάλαιο  ο 
Πινόκιο αποχαιρετά τον Πυροφάγο, τις μαριονέτες και 
τους χωροφύλακες.

    Στο 13ο κεφάλαιο συναντάμε τον ξενοδόχο 
του πανδοχείου που βοηθά την Αλεπού και τον Γάτο 
να κοροϊδέψουν τον Πινόκιο,  και  στο 19ο κεφάλαιο 
τον  δεσμοφύλακα  που   αποφυλακίζει  τον  Πινόκιο, 
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καθώς και τον χωριάτη που αιχμαλωτίζει τον Πινόκιο 
επειδή  σκέφτεται  πως  εκείνος  κλέβει  τα  πουλερικά 
του.  Στο 20ό κεφάλαιο βλέπουμε ξανά τον χωριάτη 
που  αφήνει  ελεύθερο  τον  Πινόκιο,  επειδή  του 
αποκαλύπτει τις νυφίτσες που τον έκλεβαν.

Στο  23ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  αρχικά  ο 
κόσμος που βρίσκεται στην παραλία, η γριούλα στην 
οποία μιλάει ο Πινόκιο και οι ψαράδες που λυπούνται 
για την τύχη του Τζεπέτο και  του Πινόκιο.  Στο 24ο 

κεφάλαιο συναντάμε έναν ανθρακέμπορο, ένα χτίστη 
και  άλλους  είκοσι  ανθρώπους  που  προσφέρουν 
δουλειά στον Πινόκιο και τον συμβουλεύουν να μην 
ζητιανεύει.  Στο  26ο κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι 
συμμαθητές του Πινόκιο που τον πειράζουν την ώρα 
του  μαθήματος,  κάποια  άτακτα  παιδιά  που  κάνει 
παρέα, ο δάσκαλος που προσπαθεί να συμβουλεύσει 
τον Πινόκιο και κάποιοι από τους φίλους του που τον 
ξεγελούν και έτσι χάνει το μάθημα.

Στο  27ο κεφάλαιο  συναντάμε  ξανά  τους 
συμμαθητές του Πινόκιο με τους οποίους μαλώνει ο 
κούκλος,  τον  Ευγένιο  που  είναι  το  παιδί  που 
τραυματίζεται  κατά  τη  διάρκεια  του  καβγά,  τους 
χωροφύλακες που συλλαμβάνουν τον ξύλινο κούκλο, 
τους  ψαράδες  στους  οποίους  αναθέτουν  οι 
χωροφύλακες  να  φροντίσουν  τον  Ευγένιο  και  τον 
κόσμο  που  παρακολουθεί  τον  σκύλο  Αλιντόρο  να 
κυνηγάει  τον  Πινόκιο.  Στο  28ο και  στο  29ο 

εμφανίζεται ο πράσινος ψαράς που θέλει να φάει τον 
ξύλινο κούκλο και στο 29ο κεφάλαιο εμφανίζεται ένα 
γεράκος  που  ενημερώνει  τον  Πινόκιο  για  την υγεία 
του Ευγένιου, του παιδιού που έχει τραυματιστεί.

    Στο 30ό κεφάλαιο αναφέρονται οι φίλοι του 
Πινόκιο τους οποίους καλεί στη γιορτή που θα κάνει. 
Στο 31ο κεφάλαιο συναντάμε αρκετούς δευτερεύοντες 
χαρακτήρες:  Αρχικά,  παρουσιάζεται  ο  αμαξάς  της 
άμαξας  που  οδηγεί  τα  παιδιά  στη  Χώρα  των 
Τεμπέληδων, τα παιδιά που είναι στην άμαξα και τα 
παιδιά της Χώρας των Τεμπεληδων. Στο 32ο κεφάλαιο 
εμφανίζονται  κάποια  παιδιά  τα  οποία  ο  Πινόκιο 
ρωτάει, εάν ξέρουν πού είναι ο Φιτίλης. Επιπλέον, στο 
32ο καθώς και στο 33ο κεφάλαιο εμφανίζεται ο αμαξάς 
που παίρνει τα δύο αγόρια και τα πουλάει στο παζάρι.

Ακόμη,  στο  33ο κεφάλαιο  συναντάμε  τον 
χωρικό  που  αγοράζει  τον  Φιτίλη,  και  τον  θιασάρχη 
του  Τσίρκου  που  αγοράζει  τον  Πινόκιο.  Επίσης 
παρουσιάζονται  οι  θεατές  της  παράστασης,  ο 
κτηνίατρος που εξετάζει τον Πινόκιο, ο επιστάτης του 
στάβλου  που  πουλά  τον  Πινόκιο  στο  παζάρι  και  ο 
αγοραστής  του  Πινόκιο.  Ο  αγοραστής  του  Πινόκιο 
εμφανίζεται  και  στο  35ο κεφάλαιο,  όπου  ο  Πινόκιο 
του αφηγείται ένα μέρος της ιστορίας του καθώς και 
τον τρόπο που έγινε από γαϊδούρι ξανά ένας ξύλινος 
κούκλος. Στο 36ο κεφάλαιο συναντάμε τον Βικέντιο, ο 
οποίος  προσφέρει  δουλειά  στον  Πινόκιο,  ώστε  να 
κερδίζει χρήματα αξιοπρεπώς.

Όλοι  οι  δευτερεύοντες  χαρακτήρες  είναι 
στατικοί  και  επίπεδοι.  Μονάχα  ο  Πυροφάγος  είναι 
δυναμικός. Η συμπεριφορά του προς τον Πινόκιο και 
τον Αρλεκίνο αλλάζει, και στην πραγματικότητα πίσω 
από  το  σκληρό  παρουσιαστικό  του  κρύβεται  ένας 
ευαίσθητος άνθρωπος που συγκινείται αληθινά.

Προσωποποιημένα  Ζώα: Στους  πρωτεύοντες 
προσωποποιημένους  χαρακτήρες,  δηλαδή  στα  ζώα 
που  έχουν  ανθρώπινα  χαρακτηριστικά,  ανήκουν  ο 
Γρύλος, η Αλεπού και ο Γάτος.

Ο  Γρύλος είναι  ένας  στατικός  και  επίπεδος 
χαρακτήρας.  Εμφανίζεται  αρχικά  στο  4ο κεφάλαιο, 
όπου προσπαθεί να καθοδηγήσει τον Πινόκιο και να 
τον προειδοποιήσει  για τα δεινά που θα τον βρουν, 
εάν δεν ακολουθήσει τις συμβουλές του.  Ο Πινόκιο 
όμως επειδή εκνευρίζεται,  του πετάει ένα σφυρί και 
τον σκοτώνει.  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι  ο 
Γρύλος  αντί  να  επιδοκιμάζεται  που  προσπαθεί  να 
βοηθήσει  τον  Πινόκιο,  δέχεται  επίθεση  (E.  Ο’ 
Sullivan  2010,  σελ.  329).  Εντούτοις  ο  Γρύλος  δεν 
πεθαίνει, αφού εμφανίζεται και σε επόμενα κεφάλαια. 
Στο 13ο κεφάλαιο δεν εμφανίζεται  ο Γρύλος με την 
αρχική  του  μορφή  αλλά  η  σκιά  του  Γρύλου,  που 
συμβουλεύει τον Πινόκιο να γυρίσει στον πατέρα του 
και να μην εμπιστεύεται την Αλεπού και τον Γάτο.

Στο 16ο κεφάλαιο  ο Γρύλος  εμφανίζεται  στο 
σπίτι της Νεράιδας ως γιατρός. Με τα σκληρά λόγια 
που χρησιμοποιεί εναντίον του ο Πινόκιο, ο κούκλος 
αρχίζει  να  κλαίει  και  έτσι  καταλαβαίνουν  ότι  είναι 
ζωντανός. Στο 30ό κεφάλαιο συναντάμε για τελευταία 
φορά  τον  Γρύλο  με  την  κανονική  του  μορφή,  στο 
σπίτι που συναντούν στο δρόμο τους ο Πινόκιο με τον 
πατέρα του. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Γρύλος συγχωρεί 
τον κούκλο για το κακό που του έχει κάνει και βοηθά 
τον  Πινόκιο  να  βρει  δουλειά  στον  Βικέντιο  τον 
κηπουρό.

Ο  Γρύλος  διακρίνεται  από  μια  πρωτόγνωρη 
ειλικρίνεια.  Δεν φοβάται  να πει  την  γνώμη του  και 
κάποιες  φορές  τα λόγια του προς  τον Πινόκιο είναι 
πολύ  σκληρά.  Θέλει  να  τον  ταπεινώσει,  ώστε  να 
αισθανθεί τύψεις για τη συμπεριφορά του. Ο Γρύλος 
αντιπροσωπεύει  τη  λογική  και  τη  συνείδηση  του 
Πινόκιο  (Σ.  Γαβριηλίδου  2008,  σελ.  165).  Είναι  η 
φωνή που  ακούει  μέσα του  ο  Πινόκιο  και  που  του 
προκαλεί τύψεις, είτε όταν τον προειδοποιεί είτε όταν 
τον  αποδοκιμάζει.  Θεωρώ  μάλιστα  πως  δεν  είναι 
τυχαίο που ο Γρύλος επανεμφανίζεται, αν και τον έχει 
σκοτώσει ο Πινόκιο στο 4ο κεφάλαιο. Είναι απολύτως 
φυσιολογικό,  καθώς  η  συνείδηση  και  η  λογική 
ακολουθούν  τον  καθένα  μας,  ακόμη  και  αν  εμείς 
πηγαίνουμε κόντρα σε αυτές. 

Η Αλεπού και ο Γάτος είναι δύο στατικοί και 
επίπεδοι  χαρακτήρες.  Για πρώτη φορά εμφανίζονται 
στο 12ο κεφάλαιο, όπου συναντούν τον Πινόκιο. Όταν 
μαθαίνουν για τα χρήματα που κουβαλά, αποφασίζουν 
να τον κλέψουν και τον πείθουν να τους ακολουθήσει 
σε ένα μαγικό χωράφι όπου τάχα θα πολλαπλασιάσει 
τα χρήματά του.  Στο 13ο κεφάλαιο η Αλεπού και  ο 
Γάτος  παρατούν  τον  Πινόκιο  στο  Πανδοχείο  του 
Κόκκινου Κάβουρα, επειδή τάχα κάτι τους έτυχε, και 
στο  14ο κεφάλαιο  μεταμφιέζονται  σε  φονιάδες  και 
κυνηγούν τον ξύλινο κούκλο για να τον κλέψουν. Στο 
15ο κεφάλαιο οι δύο κλέφτες πιάνουν τον Πινόκιο και 
τον κρεμούν σε μια βελανιδιά για να πεθάνει και να 
του πάρουν τα φλουριά.

Στο 18ο κεφάλαιο εμφανίζεται ξανά η Αλεπού 
και ο Γάτος να ξανασυναντούν τον Πινόκιο και τελικά 
να καταφέρνουν να τον κλέψουν, αφού τον οδηγούν 
στο  μαγικό  χωράφι.  Η  τελευταία  φορά  που 
εμφανίζονται  η  Αλεπού  και  ο  Γάτος  είναι  στο  36ο 

κεφάλαιο,  σε  μια  πραγματικά  άθλια  κατάσταση,  να 
ζητούν ελεημοσύνη από τον ξύλινο κούκλο.

Η Αλεπού και ο Γάτος είναι οι αντιήρωες του 
παραμυθιού.  Λειτουργούν με  βάση την πονηριά και 
την κακία και αντιπροσωπεύουν το ακριβώς αντίθετο 
από τον ήρωα. Είναι δύο απατεώνες που θέλουν να 
ξεγελάσουν τον Πινόκιο.  Μολονότι  τα  ψέματά τους 
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είναι ολοφάνερα, ο Πινόκιο είναι πολύ αφελής για να 
τα  αντιληφθεί  και  για  κακή  του  τύχη  τους 
εμπιστεύεται. Η Αλεπού είναι ο αρχηγός και ο Γάτος 
είναι  ο  ακόλουθος  και  το  φερέφωνο  της  Αλεπούς, 
καθώς  συνεχώς  επαναλαμβάνει  την  τελευταία  λέξη 
που λέει η Αλεπού.

Όσον  αφορά  τους  δευτερεύοντες 
προσωποποιημένους  χαρακτήρες,  εμφανίζονται 
πάρα πολλοί στο παραμύθι του Ιταλού παραμυθά και 
είναι  όλοι  στατικοί  και  επίπεδοι.  Τον  πρώτο 
δευτερεύοντα  χαρακτήρα  τον  συναντάμε  στο  5ο 

κεφάλαιο. Είναι ένα μικρό πουλάκι που βγαίνει από το 
αβγό,  όταν  το  σπάζει  ο  Πινόκιο.  Στο  12ο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται  ο  κότσυφας,  που  συμβουλεύει  τον 
κούκλο να μην ακούει την Αλεπού και τον Γάτο, αλλά 
όχι  μόνο  δεν  ανταμείβεται  που  προσπαθεί  να 
βοηθήσει, αλλά τρώγεται από τον Γάτο.

 Στο 16ο κεφάλαιο εμφανίζεται το γεράκι που 
κόβει το σχοινί που έσφιγγε το λαιμό του Πινόκιο, ο 
σκύλος  Μεντόρο που  μεταφέρει  τον  ξύλινο  κούκλο 
στο  σπίτι  της  Νεράιδας  με  την  άμαξά του,  τα  100 
ζευγάρια άσπρα ποντικάκια που σέρνουν την άμαξα 
και ο γιατρός Κόρακας με την γιατρό Κουκουβάγια. 
Στο  17ο κεφάλαιο  συναντάμε  τέσσερα  άσπρα 
κουνέλια που έρχονται με ένα φέρετρο για να πάρουν 
τον ετοιμοθάνατο  Πινόκιο και στο 18ο κεφάλαιο τους 
κατοίκους  της  πόλης  που  λέγεται  Παγίδα  για 
Βλακόμουτρα. Στο 19ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας 
παπαγάλος  που  αποκαλύπτει  στον  Πινόκιο  ότι  η 
Αλεπού και ο Γάτος του έκλεψαν τα φλουριά του, ο 
γορίλας δικαστής που κλείνει τον Πινόκιο στη φυλακή 
και  δύο  μαντρόσκυλα  ντυμένα  χωροφύλακες  που 
οδηγούν τον Πινόκιο στη φυλακή.

Στο  20ό  κεφάλαιο  εμφανίζεται  ένα  φίδι  που 
βρίσκει  ο  Πινόκιο  στο  δρόμο  του,  και  στο  21ο μία 
πυγολαμπίδα να συνομιλεί με τον Πινόκιο όση ώρα 
βρίσκεται στο αμπέλι του χωρικού. Στο 22ο κεφάλαιο 
βλέπουμε τέσσερις νυφίτσες που είναι και οι κλέφτες 
των  πουλερικών  του  χωρικού  και  η  μια  από  αυτές 
μιλάει στον Πινόκιο.

    Στο 23ο κεφάλαιο συναντάμε ένα περιστέρι 
που  μεταφέρει  τον  ξύλινο  κούκλο  στην  ακρογιαλιά 
και  στο  24ο κεφάλαιο  ένα δελφίνι  που δείχνει  στον 
Πινόκιο  τον  δρόμο για το  χωριό. Στο 27ο κεφάλαιο 
εμφανίζονται τα ψάρια που δεν καταδέχονται να φάνε 
τα βιβλία που έπεσαν μέσα στη θάλασσα, ο κάβουρας 
που  συμβουλεύει  τα  παιδιά  να  σταματήσουν  να 
μαλώνουν  και  ο  σκύλος  Αλιντόρο,  το  σκυλί  που 
στέλνουν  οι  χωροφύλακες  για  να  κυνηγήσει  τον 
Πινόκιο.  Ο  Αλιντόρο  εμφανίζεται  και  στο  28ο 

κεφάλαιο,  όπου  τον  σώζει  ο  Πινόκιο  από  βέβαιο 
πνιγμό, καθώς και στο 29ο κεφάλαιο όπου ο Αλιντόρο 
σώζει τον Πινόκιο από τον πράσινο ψαρά. Επιπλέον, 
στο  29ο κεφάλαιο  συναντάμε  τον  σαλίγκαρο,  τον 
υπηρέτη της Νεράιδας. Στο 31ο κεφάλαιο βλέπουμε τα 
δώδεκα γαϊδουράκια που σέρνουν την άμαξα καθώς 
και το γαϊδουράκι που λέει στον Πινόκιο ότι δεν πήρε 
τη σωστή απόφαση. 

    Στο 32ο παρουσιάζεται  το ποντικάκι  που 
λέει στον Πινόκιο ότι θα μεταμορφωθεί σε γαϊδούρι. 
Στο 34ο κεφάλαιο συναντάμε τα ψάρια που τρώνε το 
γαϊδουρινό  σώμα  του  Πινόκιο  και  τον  τόνο  που 
βρίσκει ο Πινόκιο στο στομάχι του κήτους. Στο 36ο 

κεφάλαιο  εμφανίζεται  ξανά  ο  τόνος  που  σώζει 
κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τον ξύλινο κούκλο 
και  τον  Τζεπέτο  από  τον  πνιγμό.  Επίσης  στο  ίδιο 
κεφάλαιο  βλέπουμε  και  τον  σαλίγκαρο  που 

ενημερώνει τον Πινόκιο για την κατάσταση της υγείας 
της Νεράιδας. 

Τέλος,  χρειάζεται  να αναφέρουμε ότι  σε δύο 
κεφάλαια του παραμυθιού εμφανίζονται ζώα που δεν 
προσωποποιούνται. Στο 18ο κεφάλαιο συναντάμε τους 
δρυοκολάπτες να μικραίνουν τη μύτη του Πινόκιο που 
έχει μεγαλώσει από τα ψέματα και στο 34ο και στο 35ο 

κεφάλαιο  συναντάμε  το  κήτος  που  καταπίνει  τον 
Πινόκιο.
2ο Κεφάλαιο
Τίτλος διακείμενου: «Ο Πινόκιο και το άγαλμα του 
δισκοβόλου» του Χρήστου Μπουλώτη

 Ο Χρήστος  Μπουλώτης γεννήθηκε το 1952 
στη  Μύρινα  της  Λήμνου.  Σπούδασε  Ιστορία, 
Αρχαιολογία  και  Συγκριτική  Γλωσσολογία  στην 
Αθήνα  και  τη  Γερμανία,  όπου  ανακηρύχτηκε 
Διδάκτωρ  το  1980.  Έχει  διδάξει  στο  Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο,  σε  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  του 
Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  στην  Ανωτάτη  Σχολή 
Καλών Τεχνών. Έχει διεξαγάγει ανασκαφικές έρευνες 
στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στην αρχαία Ηλεία και 
στη Λήμνο.

Ο  Μπουλώτης  είναι  αναγνωρισμένος 
συγγραφέας  παιδικών  βιβλίων  που  απευθύνονται  σε 
παιδιά της σχολικής ηλικίας. Ξεκίνησε να ασχολείται 
με την παιδική λογοτεχνία το 1987, και τα βιβλία του 
διαπνέονται από αγάπη για το περιβάλλον, τα ζώα, το 
συνάνθρωπο,  την ειρήνη και  την αλληλοκατανόηση. 
Οι  ιστορίες  του  είναι  πρωτότυπες  και  συχνά  έχουν 
αρχαιολογικό  υπόβαθρο.  Πολλά  βιβλία  του  έχουν 
τύχει  διεθνών  διακρίσεων,  ενώ  το  2007  του 
απονεμήθηκε  το  βραβείο  παιδικού  βιβλίου  από  την 
Ακαδημία Αθηνών. Έχει εκδώσει περισσότερα από 30 
βιβλία.  Το συγκεκριμένο παραμύθι  του εκδόθηκε το 
2002  (Creative     Commons     Attribution  /  Share  -  Alike   
License, «Χρήστος Μπουλώτης» στο           

http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /_Χρήστος_Μπουλ  
ώτης(28-02-2011), Ε. Φαλίδα, «Χρήστος Μπουλώτης:  
ο  αρχαιολόγος  παραμυθάς» στο 
http  ://  www  .  arxaiologia  .  gr  /  site  /  content  .  php  ?  artid  =8156   
(28-02-2011).

    Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις τεχνικές του 
Μεταμοντερνισμού  και  της  μεταμυθοπλασίας.  Ο 
Μεταμοντερνισμός  ασχολείται  και  με  αισθητικά 
προβλήματα  αλλά  και  με  φιλοσοφικές,  κοινωνικές, 
πολιτικές  και  επιστημονικές  προσεγγίσεις  της 
πραγματικότητας. Επιπλέον, ενδιαφέρεται για τα ίδια 
τα κείμενα, που αποκτούν σημασία κυρίως μέσω των 
διακειμενικών  τους  σχέσεων  με  άλλα  έργα.  Η 
μεταμυθοπλασία   θεωρείται  ως  ένα  μέρος  του 
μεταμοντέρνου  πειραματισμού  στην  πεζογραφία  και 
θέτει  προβληματισμούς  για  τη  σχέση  ανάμεσα  στη 
μυθοπλασία και την πραγματικότητα (Τ. Καλογήρου 
1999, σελ. 179-184).

1ος Άξονας: Εστίαση
Στο παραμύθι του Μπουλώτη συναντάμε την 

αφήγηση  χωρίς  εστίαση  («μηδενική  εστίαση»). 
Γίνεται  από  έναν  παντογνώστη  αφηγητή  που  ασκεί 
ευθέως έλεγχο στον αναγνώστη, εφόσον η όλη θέαση 
της ιστορίας γίνεται μέσα από το πώς συλλαμβάνονται 
τα γεγονότα από αυτόν τον μοναδικό αφηγητή (Μ. Δ. 
Κανατσούλη  2000,  σελ.32).  Υπάρχει  τριτοπρόσωπη 
αφήγηση και σε πολλά σημεία συναντάμε διαλόγους 
που ζωντανεύουν την αφήγηση. Επίσης, το παραμύθι 
χαρακτηρίζεται  και  από  προφορικότητα,  καθώς  ο 
αφηγητής  κάποιες  στιγμές  απευθύνεται  στους 
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αναγνώστες  προκαλώντας  έτσι  την  αμεσότητα 
ανάμεσα σε εκείνον και στο αναγνωστικό κοινό.

2ος Άξονας: Σκηνικό
Χώρος: Ο  συγγραφέας  μάς  τοποθετεί  στην 

Αθήνα,  την πρωτεύουσα της Ελλάδας,  και  αναφέρει 
πολλές περιοχές της. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται 
η Ακρόπολη και η οδός Σταδίου. Από το  2ο κεφάλαιο 
μέχρι  και  το  τέλος  του  παραμυθιού  συναντάμε  το 
κεντρικό  σκηνικό  του  παραμυθιού  που  είναι  το 
Καλλιμάρμαρο  Στάδιο. Στο  3ο κεφάλαιο  συναντάμε 
την πιτσαρία που βρισκόταν στο Παγκράτι και στο 5ο 

κεφάλαιο  τα  νερά  του  Φαλήρου  όπου  έπεσε  ο 
δεύτερος δίσκος που έριξε ο Πινόκιο. Στο 8ο κεφάλαιο 
αναφέρεται η πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, όπου 
είχε κοιμηθεί παλαιότερα ο Πινόκιο, και  στο όνειρο 
του Πινόκιο ο συγγραφέας μας τοποθετεί στο Στάδιο 
όπου διεξάγονταν οι αγώνες δισκοβολίας.

Χρόνος: Ο  συγγραφέας  μεταφέρει  τους 
αναγνώστες του παραμυθιού του στον Αύγουστο του 
2004.  Ο  χρόνος  της  ιστορίας  (βιωματικός  χρόνος) 
είναι τρεις  μέρες,  ενώ ο χρόνος της αφήγησης είναι 
δέκα σελίδες.  Είναι μία ευθύγραμμη αφήγηση, αλλά 
περιλαμβάνει και αναδρομές. 

Στο  1ο κεφάλαιο  συναντάμε  την  πρώτη 
αναδρομή του παραμυθιού: ο αφηγητής αναφέρει ότι 
ο Πινόκιο στο παρελθόν έχει ξαναέρθει στην Αθήνα 
και ότι τότε ο δήμαρχος του πρόσφερε το χρυσό κλειδί 
της  πόλης.  Στο  2ο κεφάλαιο  εμφανίζεται  η  δεύτερη 
αναδρομή, όταν το άγαλμα μιλάει στον Πινόκιο για 
την ιστορία του Καλλιμάρμαρου.

    Στο  4ο κεφάλαιο  παρουσιάζονται  δύο 
αναδρομές.  Αρχικά,  όταν  το  άγαλμα  μαθαίνει  στον 
Πινόκιο  τι  σήμαινε  το  όνομά  του  στην  αρχαία 
Ελλάδα, κι έπειτα όταν του δίνει πληροφορίες για το 
αρχαιότερο  άγαλμα δισκοβόλου και  τον  γλύπτη  του 
αλλά και  για τον δικό του γλύπτη. Στο 6ο κεφάλαιο 
εμφανίζεται ακόμα μια αναδρομή, όταν αναφέρονται 
τα βιώματα που έχει αποκτήσει το άγαλμα όλα αυτά 
τα  χρόνια  που  είναι  στημένο  στο  Καλλιμάρμαρο 
Στάδιο.  Η  τελευταία  αναδρομή  που  συναντάμε 
βρίσκεται στο 8ο κεφάλαιο, όταν ο Πινόκιο λέει στο 
άγαλμα ότι την τελευταία φορά που ήρθε στην Αθήνα 
κοιμήθηκε στην πλατεία Δεξαμενής, στο Κολωνάκι.

3ος Άξονας: Δομή
Το  παραμύθι  του  Μπουλώτη  δεν  έχει 

κεφάλαια και γι’ αυτό το λόγο θέλησα να το χωρίσω 
στα εξής οκτώ κεφάλαια:

Στο 1ο κεφάλαιο με τίτλο «Ο Πινόκιο έφτασε  
στην Αθήνα!» ο ξύλινος κούκλος ήρθε στην Αθήνα για 
να  παρακολουθήσει  τους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  και 
για να μεταφέρει την ολυμπιακή φλόγα στο Στάδιο. 
Επίσης,  ευχόταν  να  μπορέσει  να  πάρει  μέρος  και 
αυτός  σε  κάποιο  άθλημα  που  τόσο  πολύ  το  ήθελε. 
Όσους συναντούσε στον δρόμο του τον υποδέχονταν 
με  τα  καλύτερα  λόγια  και  εκείνος  ήταν  πολύ 
χαρούμενος  που  επισκεπτόταν  ξανά  την  όμορφη 
πρωτεύουσα.

Στο  2ο κεφάλαιο,  με  τίτλο  «Ο  Πινόκιο  στο  
Καλλιμάρμαρο  Στάδιο  και  η  γνωριμία  του  με  το  
άγαλμα  του  Δισκοβόλου»,  ο  Πινόκιο  έφτασε  στο 
Καλλιμάρμαρο  στάδιο  όπου  τον  καλωσόρισε  το 
άγαλμα  του  Δισκοβόλου.  Επειδή  ήταν  ένα  από  τα 
αγάλματα που θαύμαζε πολύ, ο Πινόκιο άρχισε να του 
κάνει  ερωτήσεις  και  το  άγαλμα  τις  απάντησε  όλες. 
Μάλιστα  του έμαθε  και  πολλά καινούρια  πράγματα 

για  την  αρχαία  Ελλάδα  και  τους  Ολυμπιακούς 
Αγώνες.

Στο  3ο κεφάλαιο,  με  τίτλο  «Το  άγαλμα  του 
Δισκοβόλου τρώει πίτσα για πρώτη φορά»,  ο Πινόκιο 
πρότεινε στο άγαλμα να φάνε πίτσα.  Ο Δισκοβόλος 
δέχτηκε και κατάφεραν να φάνε μονάχα οι δυο τους 
τέσσερις  πίτσες.  Μάλιστα,  το  άγαλμα  άφησε  για 
πρώτη  φορά  τον  δίσκο  του  και  έφαγε 
χρησιμοποιώντας τα χέρια του.

Στο  4ο κεφάλαιο,  με  τίτλο  «Ο  Πινόκιο 
μαθαίνει  για  την  αρχαία  Ελλάδα»,  το  άγαλμα 
πληροφόρησε  τον  καινούριο  φίλο  του  από  πού 
προέρχεται  το όνομά του και  τον  πληροφόρησε  για 
τον  γλύπτη  του  πιο  γνωστού  αρχαίου  αγάλματος 
δισκοβόλου αλλά και για τον δικό του γλύπτη.

Στο 5ο κεφάλαιο, με τίτλο «Ο Πινόκιο πετάει  
τους δίσκους από τις πίτσες», το άγαλμα δεν έδωσε τον 
δίσκο του στον Πινόκιο για να τον ρίξει, επειδή ήταν 
πολύ  βαρύς  και  μπορεί  να  χτυπούσε  τους 
περαστικούς. Έτσι ο κούκλος πήρε τους δίσκους από 
τις πίτσες και άρχισε να τους πετάει.

 Στο  6ο κεφάλαιο,  με  τίτλο  «Ο  Πινόκιο 
ετοιμάζεται για την πρώτη του βόλτα στην Αθήνα»,  ο 
Δισκοβόλος είπε στον Πινόκιο ότι τον στενοχωρούσε 
πολύ που δεν μπόρεσε ποτέ του να γνωρίσει την πόλη 
του, την Αθήνα. Έτσι ο Πινόκιο αποφάσισε να πάρει 
την θέση του για εκείνο το βράδυ, ώστε να μπορέσει 
να κάνει  το άγαλμα μια  μεγάλη βόλτα στην Αθήνα 
πραγματοποιώντας το μέχρι τότε άπιαστο όνειρό του. 
Επειδή όμως ήταν γυμνός, ο Πινόκιο χρησιμοποίησε 
εφημερίδες  για  να  τον  ντύσει,  του  ζωγράφισε 
σανδάλια  και  ένα  μοβ λουλούδι  στο πέτο.  Έτσι,  το 
άγαλμα ξεκίνησε για την πολυπόθητη βόλτα του.  

Στο  7ο κεφάλαιο,  με  τίτλο  «Ο  Πινόκιο  στη 
θέση του Δισκοβόλου», ο κούκλος πήρε τη στάση του 
αγάλματος και έβαλε τα δυνατά του για να παραμείνει 
ακίνητος.  Ο Πινόκιο,  ωστόσο,  δεν  πέρασε  καθόλου 
απαρατήρητος. Μαζί με τον κόσμο που ήρθε να τον 
δει,  ήρθαν  φωτογράφοι,  δημοσιογράφοι  και  τρεις 
εικονογράφοι παιδικών βιβλίων. Επίσης, ήρθε και μια 
παλιά  του  φίλη,  η  κυρία  Περιστέρα,  για  να  τον 
καλωσορίσει.

Στο  8ο και  τελευταίο  κεφάλαιο  του 
παραμυθιού, με τίτλο «Η επιστροφή του αγάλματος και  
το  όνειρο  του  ξύλινου  κούκλου»,  το  άγαλμα  γύρισε 
πίσω στο Στάδιο  πολύ ευτυχισμένο για την όμορφη 
βραδιά που πέρασε. Έκανε μασάζ στον Πινόκιο που 
είχε πιαστεί και για να τον ευχαριστήσει του έδωσε 
φιστίκια  Αιγίνης  και  γλειφιτζούρια.  Ο  Πινόκιο 
κουρασμένος  καθώς  ήταν,  έπεσε  να  κοιμηθεί.  Στο 
όνειρό  του  είδε  ότι  πήρε  μέρος  στο  αγώνισμα  της 
δισκοβολίας και ότι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Όταν 
τον  ξύπνησε  το  άγαλμα,  για  να  πάει  να 
παρακολουθήσει  τον  πραγματικό  αγώνα,  ο  Πινόκιο 
κατάλαβε  πως  έβλεπε  όνειρο,  αλλά  δεν 
απογοητεύτηκε καθόλου. Το μόνο που έκανε ήταν να 
σκεφτεί πως με σκληρή προσπάθεια θα μπορούσε να 
πραγματοποιήσει το όνειρό του.

4ος Άξονας: Πλοκή
Στο  παραμύθι  του  ο  Μπουλώτης  δεν 

αναπτύσσει  κανένα  είδος  αντίθεσης.  Ούτε 
διαβαθμίσεις συναντάμε, παρά μόνο την εξής μία: Το 
άγαλμα κινδυνεύει να μην πάει ποτέ βόλτα και να δει 
την  πόλη  της  Αθήνας.  Ο  Πινόκιο  όμως  παίρνει  τη 
θέση του κι έτσι το άγαλμα κατορθώνει προσωρινά να 
ξεφύγει από αυτή την έλλειψη.
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Η πλοκή του παραμυθιού είναι  προοδευτική, 
καθώς υπάρχει μια σταδιακή κλιμάκωση της ιστορίας 
έως το αποκορύφωμα και τη λύση (Μ. Καρπόζηλου 
1994, σελ. 181).

5ος Άξονας: Χαρακτήρες
    Οι  χαρακτήρες  είναι  ένα  αναπόσπαστο 

μέρος  της  πλοκής,  όπως  αναφέραμε  και  στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, που έχουν την ελευθερία να 
κινούν και να διαμορφώνουν την πλοκή,  αλλά και η 
πλοκή η ίδια τους αναδεικνύει καθώς αντιμετωπίζουν 
καταστάσεις και εκδηλώνουν διάφορες συμπεριφορές. 
Με αυτόν τον τρόπο οι αναγνώστες τους γνωρίζουν 
καλύτερα (Σ. Γαβριηλίδου 2008, σελ. 49-50).

Επειδή  αναφέρθηκα  στο  προηγούμενο 
κεφάλαιο στους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες 
χαρακτήρες  καθώς  και  στις  κατηγοριοποιήσεις  τους 
σε  επίπεδους  και  σφαιρικούς  καθώς  και  σε 
δυναμικούς  και  στατικούς,  θεωρώ  ότι  δεν  είναι 
απαραίτητο να τις επαναλάβω. 

Στο παραμύθι του Μπουλώτη υπάρχουν λίγοι 
χαρακτήρες  και  επέλεξα να τους  διαχωρίσω σε δύο 
κατηγορίες:  Στους  πρωτεύοντες  και  τους 
δευτερεύοντες.

Ο  Πινόκιο  είναι  ο  ένας  από  τους  δύο 
πρωτεύοντες χαρακτήρες. Είναι ο κλασικός ήρωας του 
παραμυθιού του Collodi, μόνο που ο χαρακτήρας του 
Μπουλώτη  διαφοροποιείται  έντονα από  τον  αρχικό. 
Ναι μεν έχει το στοιχείο της περιπέτειας ακόμη μέσα 
του,  αλλά  μπορούμε  να  πούμε  πως  είναι  σαν  να 
συνεχίζεται  η  ιστορία  από  τότε  που  ο  Πινόκιο  του 
Collodi ωρίμασε  και  είναι  ένα  βήμα  πριν  τη 
μεταμόρφωσή  του.  Παρουσιάζεται  πολύ  ώριμος, 
περισσότερο κατασταλαγμένος και ήρεμος, ακούει τις 
συμβουλές των άλλων και θέλει να μαθαίνει συνεχώς 
καινούρια πράγματα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι 
πως ο Πινόκιο βοηθά το άγαλμα που τον χρειάζεται, 
όπως είχε προσφέρει τη βοήθειά του και στο παραμύθι 
του Collodi.

Ο δεύτερος πρωτεύων χαρακτήρας, που είναι 
και  ο  πρωταγωνιστής  του  παραμυθιού,  είναι  το 
άγαλμα  του  Δισκοβόλου.  Είναι  ένα  άγαλμα  που 
ζωντανεύει  κι  έχει  ανθρώπινα  χαρακτηριστικά  και 
συναισθήματα.  Είναι  ευγενικός,  φιλόξενος, 
υπομονετικός.  Ακόμη,  έχει  πολλές  γνώσεις  για  την 
αρχαία  Ελλάδα  αλλά  και  για  τους  Ολυμπιακούς 
Αγώνες  και  τις  μεταλαμπαδεύει  στο  ξύλινο  αγόρι. 
Επιπλέον, θέλει να ζήσει κι εκείνος την περιπέτεια, να 
κάνει  κάτι  διαφορετικό  στη  ζωή  του  και 
στεναχωριέται  που  η  αγαλματένια  φύση  του  τον 
εμποδίζει. Κανένας δεν μπορεί να τον καταλάβει όσο 
ο  Πινόκιο,  που  τον  βοηθά να  πραγματοποιήσει  την 
επιθυμία του. Και ο Πινόκιο αλλά και το άγαλμα είναι 
χαρακτήρες δυναμικοί και επίπεδοι.

Στο  παραμύθι  του  Μπουλώτη  υπάρχουν 
πολλοί  δευτερεύοντες  χαρακτήρες,  οι  περισσότεροι 
από  τους  οποίους  δεν  έχουν  κεντρικό  ρόλο  στην 
πλοκή.  Στο  1ο κεφάλαιο  συναντάμε  το  γαλάζιο 
χελιδονόψαρο  που  μετέφερε  τον  Πινόκιο  από  την 
Ιταλία στην Ελλάδα και τους πολίτες της Αθήνας που 
τον καλωσόρισαν. Επίσης αναφέρεται ο δήμαρχος της 
Αθήνας  που  είχε  δώσει  το  κλειδί  της  πόλης  στον 
Πινόκιο την προηγούμενη φορά που είχε έρθει, καθώς 
και ο Τζέμινι ο Γρύλος που συμβούλευσε τον Πινόκιο 
να πάει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Στο  2ο κεφάλαιο  γίνεται  λόγος  για  τους 
αρχαιολόγους  που  ανακάλυψαν  το  Καλλιμάρμαρο 

Στάδιο και στο 4ο κεφάλαιο για τους γλύπτες Μύρωνα 
και  Δημητριάδη.  Στο  5ο κεφάλαιο  συναντάμε  την 
ψηλομύτα  τραγουδίστρια,  πάνω  στο  κεφάλι  της 
οποίας έπεσε ο πρώτος δίσκος που έριξε ο Πινόκιο, το 
ψαράκι που βρισκόταν στα νερά του Φαλήρου όπου 
έπεσε ο δεύτερος δίσκος και την κυρία που είχε γίνει 
κατακόκκινη  από  τη  ζέστη  και  χρησιμοποίησε  τον 
τρίτο δίσκο ως βεντάλια.

Στο 6ο κεφάλαιο εμφανίζεται το αστεράκι που 
τον  έλεγαν  Μήτσο,  και  στο  έβδομο  κεφάλαιο  οι 
άνθρωποι  που  ήρθαν  να  δουν  τον  Πινόκιο  να 
παριστάνει  το  άγαλμα,  οι  φωτογράφοι,  οι 
δημοσιογράφοι,  οι  εικονογράφοι  και  η  κυρία 
Περιστέρα,  η  φίλη  του  ξύλινου  κούκλου. Επιπλέον, 
αναφέρονται  οι  σαλίγκαροι  Σάλης  και  Γκάρης,  ο 
μουσικός, ο ποιητής, η τραγουδίστρια και η κόκκινη 
τρύπια μπάλα που ήταν όλοι φίλοι του Πινόκιο. Τέλος, 
στο  8ο κεφάλαιο  αναφέρονται  οι  αθλητές  της 
δισκοβολίας, οι θεατές και οι κριτές που έβλεπε στο 
όνειρό  του  ο  Πινόκιο. Όλοι  οι  δευτερεύοντες 
χαρακτήρες είναι στατικοί και επίπεδοι.
3ο Κεφάλαιο:
Σύγκριση μεταξύ των δύο κειμένων

Τη  διακειμενική  σχέση  μεταξύ  των  δύο 
κειμένων  θέλησα  να  την  εξετάσω  μέσω  των 
κατηγοριοποιήσεων  που  έκανε  ο  J.  Stevens.  Ο 
Μπουλώτης  εμπνεύστηκε  το  παραμύθι  του  από  το 
πολύ γνωστό παραμύθι του Collodi, το οποίο υπάρχει 
σε  πάρα  πολλές  αλλά  όχι  σε  συγκεκριμένες 
παραλλαγές,  και  έχει  υιοθετήσει  το  αρχέτυπο  του 
παιδιού  που  αγαπά  της  περιπέτειες,  όπως  ακριβώς 
συμβαίνει και στο παραμύθι του Collodi.

Και  τα  δύο  λογοτεχνικά  κείμενα  είναι 
παραμύθια που συνδυάζουν τον πραγματικό κόσμο με 
τον φανταστικό. Κατά βάση είναι δύο παραμύθια που 
τοποθετούν τον αναγνώστη μέσα σε έναν πραγματικό 
χώρο,  όπου  όμως  συμβαίνουν  εξωπραγματικά 
γεγονότα,  και  κάποιοι  από  τους  χαρακτήρες  είναι 
φανταστικοί. Και οι δύο συγγραφείς ανατρέπουν τους 
στερεοτυπικούς τρόπους της αφήγησης κι επιδιώκουν 
να  αποδείξουν  στους  αναγνώστες  τους  πως  δεν 
χρειάζεται  να  ξεχωρίζουν  τον  κόσμο  της 
πραγματικότητας  από τον κόσμο της φαντασίας.  Να 
τους βοηθήσουν να αντιληφθούν πως αυτοί οι κόσμοι 
είναι  ενωμένοι  και  πως  πορεύονται  μαζί  τόσο  στα 
παραμύθια  όσο  και  στην  πραγματική  ζωή  (Μ.  Δ. 
Κανατσούλη 2000, σελ. 114-115).

Ο  Collodi από  τη  μια  πλευρά  έχει  ως 
πρωταγωνιστή  της  ιστορίας  του  ένα  άτακτο  και 
περιπετειώδες αγόρι, γεγονός που έκανε το παραμύθι 
του να μην είναι και τόσο κατάλληλο για τα παιδιά 
εκείνης  της  εποχής.  Επιπλέον,  η  αφήγηση  του 
συγγραφέα μπορεί να ξεκινά με το στερεότυπο «ήταν 
μια  φορά…» εισάγοντας  τα  παιδιά  στον  κόσμο του 
παραμυθιού, όπου οι χαρακτήρες δεν είναι βασιλιάδες 
που  ζουν  σε  παλάτια,  αλλά  απλοί  και  καθημερινοί 
άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα.

Ο  Collodi καταρρίπτει  κάποια  από  τα 
κοινωνικά  στερεότυπα  της  εποχής  με  το  παραμύθι 
του.  Οι  ηλικιωμένοι  στην  παιδική  λογοτεχνία 
αντιμετωπίζονταν  ως  εκπρόσωποι  της  σοφίας,  ως 
πρότυπα της σωστής συμπεριφοράς. Έτσι, ήταν άξιοι 
σεβασμού και θαυμασμού. Ο Collodi όμως, βάζοντας 
τον Τζεπέτο και τον Μαστρο-Κεράση να μαλώνουν, 
ανατρέπει  τη  μέχρι  τότε  εικόνα  τους,  καθώς 
παρουσιάζει μια αδύναμη πλευρά των ισχυρών αυτών 
συμβόλων  της  σοφής  ενήλικης  ηλικίας.  Ακόμη,  οι 
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ηλικιωμένες ευγενικές μορφές απαξιώνονται,  όταν ο 
γεράκος  καταβρέχει  τον  Πινόκιο  σε  μια  εποχή  που 
συνηθίζονταν οι φιλάνθρωπες συμπεριφορές.

Επίσης,  αν  και  ο συγγραφέας προβάλλει στο 
παραμύθι του χαρακτήρες της λαϊκής παράδοσης και 
ακολουθεί  τις  αποδεκτές  τεχνικές  αφήγησης  της 
λαϊκής λογοτεχνίας,  παρεμβαίνει  στις  συμβάσεις και 
στα πρότυπα της στερεότυπης παραμυθικής αφήγησης 
και  ανατρέπει  το  μοτίβο  της  ηθικής  των  λαϊκών 
παραμυθιών  που  ανταμείβουν  το  καλό  και  που 
τιμωρούν το κακό. Στο παραμύθι του  Collodi πολλοί 
από  τους  κακούς,  όπως  η  Αλεπού  και  ο  Γάτος,  ο 
ξενοδόχος, ο αμαξάς και ο θιασάρχης του Τσίρκου δεν 
τιμωρούνται, ενώ εκείνοι που είναι αξιέπαινοι για τις 
πράξεις τους, όπως ο Γρύλος, ο Κότσυφας, ο Τζεπέτο 
και  η  Νεράιδα  τιμωρούνται  (Σ.  Γαβριηλίδου, 
«Ξαναδιαβάζοντας τις Περιπέτειες του Πινόκιο» στο 
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?
option=com_content&view=article&id=209:12gavrihl
idou&catid=56:tefxos12&Itemid=92 (04/04/2011)).

Ιδιαίτερα ο Μπουλώτης κινεί τους χαρακτήρες 
του  σε  ένα  μυθοπλαστικό  σύμπαν,  του  οποίου  τα 
κύρια χαρακτηριστικά είναι το όνειρο και η φαντασία. 
Χρησιμοποιεί επίσης τους κώδικες των παραμυθικών 
αφηγήσεων για να διατυπώσει σκέψεις που αφορούν 
τη  ζωή  και  τις  ανθρώπινες  σχέσεις  (Τ.  Καλογήρου 
1999,  σελ.  179) και  αποφεύγει  τα  επίπεδα  και  τις 
διαβαθμίσεις του άξονα της πλοκής.

Όσον  αφορά  τους  άξονες  των  κειμένων, 
παρατηρούμε  διαφοροποίηση  μεταξύ  τους,  εάν 
εξαιρέσουμε το γεγονός ότι μοιράζονται τη μηδενική 
εστίαση, ότι υπάρχει έντονος διάλογος και ότι και οι 
δύο χρησιμοποιούν την προφορικότητα. 

Αρχικά,  όσον  αφορά  το  σκηνικό,  τα  δύο 
παραμύθια  διαφοροποιούνται  έντονα.  Ο  Collodi 
τοποθετεί τους ήρωες σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας 
και εναλλάσσει συνεχώς τα σκηνικά. Το παραμύθι του 
Μπουλώτη από την άλλη πλευρά λαμβάνει χώρα στην 
πρωτεύουσα  της  Ελλάδας,  την  Αθήνα.  Αναφέρει 
κάποιες  περιοχές,  αλλά  το  Καλλιμάρμαρο  Στάδιο 
είναι το κεντρικό σκηνικό.

Επιπλέον  χρησιμοποιούν  διαφορετικά  μοτίβα 
αφήγησης. Στο προκείμενο, ο ήρωας βρίσκεται αρχικά 
στο  σπίτι  του,  έπειτα  φεύγει  από  αυτό,  βιώνει 
περιπετειώδεις καταστάσεις και στο τέλος επιστρέφει 
στο  σπίτι  του  ώριμος  (Σ.  Γαβριηλίδου  2008,  σελ. 
505).  Στο  διακείμενο,  δεν  χρησιμοποιείται  ένα 
παραδοσιακό μοτίβο αλλά ένα πιο σύγχρονο, δηλαδή 
το Στάδιο, καταργώντας έτσι κάποιες από τις κλασικές 
συμβάσεις αλλά και την απόσταση του πραγματικού 
από  τον  φανταστικό  κόσμο  (Σ.  Οικονομίδου  2000, 
σελ.  43).  Οι  καινούριες  περιπέτειες  που  βιώνει  ο 
Πινόκιο  του  διακείμενου  οφείλονται  στις  επιλογές 
του.  Δεν  τιμωρείται  για  τις  πράξεις  του,  όπως 
συμβαίνει στο προκείμενο. 

Διαφορές  παρατηρούμε  και  σχετικά  με  τον 
άξονα του χρόνου των δύο παραμυθιών. Ο Collodi δεν 
αναφέρει καθόλου τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
εξελίσσεται η ιστορία του, αλλά καταλαβαίνουμε πως 
περιγράφει την εποχή του 1880 στην οποία ζει και ο 
ίδιος, ενώ ο Μπουλώτης  μεταφέρει τους αναγνώστες 
στον  Αύγουστο  του  2004.  Επίσης,  διαφέρει  ο 
βιωματικός τους χρόνος. Στο προκείμενο ο χρόνος της 
ιστορίας  είναι  περίπου  δύο  χρόνια,  ενώ  στο 
διακείμενο είναι τρεις ημέρες.

 Και  ο  χρόνος  της  αφήγησης  είναι 
διαφορετικός: στο προκείμενο συναντάμε την εκτενή 

αφήγηση  των  183  σελίδων,  ενώ  στο  διακείμενο 
συναντάμε την πολύ μικρή σε έκταση αφήγηση των 
10  σελίδων.  Επίσης,  και  στα  δύο  παραμύθια  η 
αφήγηση είναι ευθύγραμμη: το παραμύθι του Collodi 
έχει  αρκετές  αναδρομές  και  προλήψεις,  ενώ  το 
παραμύθι  του  Μπουλώτη  έχει  μόνο  αναδρομές. 
Ακόμη,  όσον  αφορά  τη  δομή,  στο  προκείμενο 
συναντάμε 36 κεφάλαια, ενώ το διακείμενο δεν είναι 
χωρισμένο σε κεφάλαια.

Η  πλοκή  είναι  ακόμα  ένας  άξονας  που 
παρουσιάζει διαφορές ανάμεσα στο προκείμενο και το 
διακείμενο,  μολονότι  και  στα  δύο  η  πλοκή  είναι 
προοδευτική.  Στο  προκείμενο  εμφανίζονται  πάρα 
πολλές  αντιθέσεις  και  διαβαθμίσεις,  ενώ  στο 
διακείμενο  εμφανίζεται  μόνο  μια  διαβάθμιση  και 
καμία  αντίθεση.  Πιστεύω  πως  ο  Μπουλώτης 
σκοπίμως ανατρέπει τα επίπεδα πλοκής, επειδή θέλει 
να δείξει την ωριμότητα του Πινόκιο. Ο κούκλος δεν 
κινδυνεύει  πια  από  κάτι  και  δεν  έχει  εχθρούς.  Έχει 
μάθει  από  τα  λάθη  του  και  έχει  καταφέρει  να 
ενσωματωθεί στα κοινωνικά «πρέπει». 

Σχετικά  με  τον  άξονα  των  χαρακτήρων 
μπορούμε να πούμε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο 
κειμένων  είναι  φανερές.  Σταθερός  πρωτεύων 
χαρακτήρας παραμένει βέβαια ο Πινόκιο που έρχεται 
από  την  όμορφη  Ιταλία,  αλλά  στο  διακείμενο  την 
παράσταση  «κλέβει»  περισσότερο  το  άγαλμα  του 
Δισκοβόλου.  Ο  Πινόκιο  του  Μπουλώτη  είναι  ένα 
υπόδειγμα.  Εξακολουθεί  να  είναι  περιπετειώδης,  να 
έχει πολλούς φίλους και να προσφέρει τη βοήθειά του 
σε όσους την χρειάζονται, αλλά χαρακτηρίζεται πλέον 
από  ωριμότητα  και  διαφέρει  κατά  πολύ  από  τον 
άτακτο,  ανυπάκουο  και  ασυμβίβαστο  ήρωα  του 
Collodi. Επίσης,  σε αντίθεση με το προκείμενο,  στο 
διακείμενο  η  ευχή  του  δεν  πραγματοποιείται.  Ο 
Πινόκιο όμως δεν  πτοείται  και  αποφασίζει  να κάνει 
ό,τι μπορεί για να πετύχει τον στόχο του. 

Το  άγαλμα,  που  είναι  και  ο  πρωταγωνιστής 
του  διακείμενου,  παρουσιάζει  κοινά  γνωρίσματα  με 
τον  Πινόκιο.  Είναι  φτιαγμένο  από  πέτρα  όπως  ο 
κούκλος είναι φτιαγμένος από ξύλο, κι εντούτοις είναι 
γεμάτος  από συναισθήματα,  όνειρα κι  επιθυμίες και 
αναζητά κι εκείνος την περιπέτεια όπως και ο ξύλινος 
κούκλος.  Επίσης,  κάνει  το  όνειρό  του 
πραγματικότητα,  αφού  ο  Πινόκιο  σαν  από  μηχανής 
θεός  του  δίνει  την  ευκαιρία  να  κάνει  βόλτα  στην 
Αθήνα.

Όσον αφορά τους δευτερεύοντες χαρακτήρες, 
στο  διακείμενο  εμφανίζονται  πάρα  πολύ  λίγοι,  ενώ 
στο προκείμενο πάρα πολλοί. Επιπλέον, και στα δύο 
παραμύθια  εμφανίζονται  προσωποποιημένα  ζώα,  αν 
και  στο  διακείμενο  είναι  ελάχιστα,  καθώς  και 
ανθρώπινοι  χαρακτήρες.  Ακόμη,  στην  αρχή  του 
διακείμενου αναφέρεται και ο Γρύλος, ως δευτερεύων 
πλέον  χαρακτήρας,  με  το  όνομα  Τζέμινι,  όπως 
λεγόταν και ο Γρύλος στην παιδική ταινία της Disney. 

Θα αναφερθώ τώρα στα θέματα που θέλουν να 
πραγματευτούν οι συγγραφείς μέσω των παραμυθιών 
τους.  Ο  Collodi μέσα  από  τις  περιγραφές  του 
φανερώνει  τις  συνθήκες  διαβίωσης  των  ανθρώπων 
στην Ιταλία του 1880. Εκείνη την εποχή επικρατούσε 
η  ανέχεια  και  η  επαιτεία  ήταν  συχνό  φαινόμενο. 
Επιπλέον, οι διαστάσεις της εγκληματικότητας είχαν 
αυξηθεί,  καθώς  πολλοί  ήταν  οι  ληστές  που 
καραδοκούσαν  στις  πιο  απομακρυσμένες  περιοχές. 
Ακόμη, ο συγγραφέας αναφέρεται στις συνθήκες των 
φυλακών  και  στις  απονομές  χάριτος  που  δίνονταν 

- 17 -  

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=209:12gavrihlidou&catid=56:tefxos12&Itemid=92
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=209:12gavrihlidou&catid=56:tefxos12&Itemid=92
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=209:12gavrihlidou&catid=56:tefxos12&Itemid=92


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                                                        Έκτακτο Τεύχος  (Ιανουάριος 2013)  

ενίοτε  στους  φυλακισμένους,  και  ειρωνεύεται  το 
σύστημα δικαιοσύνης. Επίσης, περιγράφει τα φτωχικά 
σπίτια  των  χωρικών,  αναφέρει  τα  αντικείμενα  που 
χρησιμοποιούσαν για να μαγειρεύουν, όπως είναι το 
μαγκάλι,  τα  κάρβουνα και  τα  ξύλα,  κάποια  από  τα 
συνηθέστερα φαγητά όπως η μπομπότα,  τα αχλάδια 
και  το  κουνουπίδι,  και  αντικείμενα  που 
χρησιμοποιούσαν οι άνθρωπου στην καθημερινή τους 
ζωή  όπως  το  φανάρι  και  το  αλφαβητάρι,  και  μας 
πληροφορεί ότι η άμαξα ήταν το μεταφορικό μέσο της 
εποχής. 

    Ακόμη  κάνει  λόγο  για  τα  συνηθέστερα 
επαγγέλματα  της  εποχής.  Τότε  οι  περισσότεροι 
άνθρωποι  ήταν ξυλουργοί,  ψαράδες, ανθρακέμποροι, 
χτίστες,  παλιατζήδες,  πλανόδιοι,  πωλητές  στα 
παζάρια,  καραμπινιέροι  και  κάποιοι  ιατροί  και 
δάσκαλοι.  Επίσης  αναφέρει  τους  τρόπους 
διασκέδασης  των  Ιταλών  που  ήταν  τα  καπηλειά,  οι 
θίασοι με μαριονέτες και το τσίρκο. 

    Αναφέρεται και στον θεσμό του σχολείου, 
τον  οποίο  σατιρίζει  μέσα στο παραμύθι  του,  καθώς 
πίστευε  πως  έτσι  όπως  ήταν  διαμορφωμένος  δεν 
εκπαίδευε  πραγματικά  τα  παιδιά.  Εξάλλου,  στο 
παραμύθι  ο  Πινόκιο  δεν  κερδίζει  τίποτα  από  το 
σχολείο  παρά  μόνο  την  ευχαρίστηση της  Νεράιδας. 
Δεν είναι το σχολείο εκείνο που ωριμάζει τον Πινόκιο 
αλλά η αγάπη, η θυσία και τα αγνά του συναισθήματα 
(Σ. Γαβριηλίδου, στο      
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?
option=com_content&view=article&id=209:12gavrihl
idou&catid=56:tefxos12&Itemid=92 (04/04/2011)).

Επιπλέον,  ο  Collodi περιγράφει  τη  θέση του 
παιδιού  στην  τότε  ιταλική  κοινωνία,  η  οποία  ήταν 
αρκετά υποβαθμισμένη.  Ήταν περιθωριοποιημένο το 
παιδί του 19ου αιώνα και οι συνθήκες στα σχολεία δεν 
ήταν  και  οι  καλύτερες,  αφού  τότε  το  σχολείο  δεν 
θεωρούταν απαραίτητο.  Τα  περισσότερα παιδιά  είτε 
δούλευαν είτε ζητιάνευαν.  Ήταν σύνηθες φαινόμενο 
να γίνονται τα παιδιά αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
να  μην  τους  δίνεται  η  απαραίτητη  προσοχή  και 
φροντίδα.  Ο  Collodi όμως  με  τους  χαρακτήρες  του 
Τζεπέτο και της Νεράιδας με τα γαλάζια μαλλιά, που 
νοιάζονται και φροντίζουν τον ήρωα του παραμυθιού, 
επιθυμεί  να  υποδείξει,  πώς  θα  έπρεπε  να  είναι  η 
συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά τους.

Επίσης, θεωρώ ότι ο συγγραφέας έγραψε αυτό 
το παραμύθι για να δείξει στα μικρά παιδιά τον τρόπο 
που πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα στην οικογένειά 
τους  και  ποια  θέση  οφείλουν  να  έχουν  μέσα  στην 
κοινωνία.  Δείχνει  τα  προβλήματα  που  μπορεί  να 
αντιμετωπίσει ένα παιδί που δεν ακούει τις συμβουλές 
των γονιών του, που παίρνει βιαστικές αποφάσεις και 
που δεν σκέφτεται τις συνέπειες.

Σαφώς  και  το  παραμύθι  μπορεί  να 
διαμορφώσει  χαρακτήρες.  Είναι  διδακτικό,  αφού 
διδάσκει  μια  ηθική  και  κοινωνική  συμπεριφορά, 
σύμφωνα με την τότε αντίληψη της Ιταλίας ως προς 
την  κοινωνική  ιεραρχία  και  ηθική  διαστρωμάτωση, 
τους ανθρώπινους δεσμούς και αξίες (Σ. Γαβριηλίδου, 
«Ξαναδιαβάζοντας τις Περιπέτειες  του Πινόκιο»,  στο 
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?
option=com_content&view=article&id=209:12gavrihl
idou&catid=56:tefxos12&Itemid=92 (04/04/2011)).

Παράλληλα όμως προβάλλει και τις δυσκολίες 
που  αντιμετωπίζει  ένα  παιδί  που  είναι  διαφορετικό 
από τα άλλα και  που υποχρεώνεται να ακολουθήσει 
τις νόρμες τις εποχής, θυσιάζοντας την ελευθερία του 

για να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία στην οποία 
ανήκει.  Ουσιαστικά  προβάλλει  το πέρασμα από  την 
παιδική  στην  ενήλικη  ζωή  και  τις  συμβάσεις  που 
πρέπει να ακολουθήσει καθένας. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  αφηγήσεις  του 
παραμυθιού του Μπουλώτη δεν είναι κοινές με αυτές 
του  Collodi.  Ο Έλληνας συγγραφέας μας μεταφέρει 
στην  Αθήνα  του  2004,  όπου  θα  διεξαχθούν  οι 
Ολυμπιακοί  Αγώνες.  Φαντάζεται  πόσο  ζωντανή  θα 
είναι η πόλη με τόσους επισκέπτες που ήρθαν γι’ αυτό 
το σπουδαίο γεγονός. Στην ιστορία του βάζει έναν από 
τους πιο γνωστούς παιδικούς ήρωες, τον Πινόκιο, που 
έχει μεράκι να μάθει για τα αγάλματα, για την αρχαία 
Ελλάδα, για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα 
από τα κεντρικά θέματα του παραμυθιού λοιπόν είναι 
η  ελληνικότητα.  Η  ελληνικότητα  προβάλλει  τις 
πολιτισμικές  ιδιαιτερότητες  της  χώρας  μας  και 
συμβάλλει  στην  καλύτερη  κατανόηση  των 
διαφορετικών κουλτούρων (Μ. Δ. Κανατσούλη 2002, 
σελ.  22).  Στο  παραμύθι  εμφανίζεται  μια  πληθώρα 
στοιχείων  ελληνικότητας,  καθώς  προβάλλεται  ο 
αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Αρχικά, το άγαλμα που 
είναι  ο  πρωταγωνιστής  του  παραμυθιού  και  το 
Καλλιμάρμαρο  Στάδιο,  που  είναι  ο  τόπος  όπου 
εκτυλίσσεται  η  ιστορία,  αποτελούν  στοιχεία 
ελληνικότητας.  Επιπλέον,  η  Ακρόπολη,  οι 
πληροφορίες  που  δίνει  το  άγαλμα  του  δισκοβόλου 
στον  Πινόκιο  για  την  αρχαία  Ελλάδα,  τους 
Ολυμπιακούς  Αγώνες  και  το  άγαλμα  του  γλύπτη 
Μύρωνα,  φανερώνουν  την  ελληνικότητα  του 
παραμυθιού.

Επιπλέον,  η εικονογράφηση του βιβλίου από 
τον  Βασίλη  Παπατσαρούχα  αποπνέει  ελληνικότητα. 
Οι εικόνες του παραμυθιού όπως είναι η Ακρόπολη, 
το άγαλμα του Δισκοβόλου, ο αρχαιοελληνικός ναός 
που  είναι  ζωγραφισμένος  πάνω  στο  λεωφορείο  και 
στις  ταμπέλες,  καθώς και  το βιβλίο που αναφέρεται 
στο γλύπτη  Μύρωνα και  δίπλα έχει  την εικόνα του 
αγάλματός του, αναδεικνύουν το ελληνικό τοπίο της 
ιστορίας.

Στο ελληνικό παραμύθι αναδεικνύεται έντονα 
το  αρχαιολογικό  υπόβαθρο  του  συγγραφέα,  η 
αρχαιολατρία  και  οι  ιστορικές  του  γνώσεις.  Ο 
συγγραφέας  πιστεύει  πως  οι  σημερινοί  άνθρωποι 
έχουν  ξεχάσει  τη  αξία  του  αρχαίου  ελληνικού 
πολιτισμού και πως πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα 
για το ιστορικό παρελθόν της χώρας τους. Δεν είναι 
τυχαίο  που  το  άγαλμα,  ο  πρωταγωνιστής  του 
παραμυθιού, ζωντανεύει παρόλο που είναι ένα άψυχο 
δημιούργημα. Ο συγγραφέας θέλει να υποδείξει ότι τα 
αγάλματα και γενικότερα ό,τι μπόρεσε να διατηρηθεί 
με το πέρασμα των χρόνων από την  αρχαία Ελλάδα 
δεν  είναι  νεκρά,  αλλά  αναβιώνουν  την  αίγλη  της 
αρχαίας  εκείνης  εποχής,  μας  θυμίζουν  τη 
σπουδαιότητα των αρχαίων μνημείων και μας κάνουν 
να αισθανόμαστε περήφανοι.

Επίσης,  το  παραμύθι  έχει  διδακτικό 
περιεχόμενο,  αφού  ο  Μπουλώτης  περνά  πολύ 
σημαντικά μηνύματα. Αρχικά περνά το αντιπολεμικό 
μήνυμα  των  Ολυμπιακών  Αγώνων,  ιδιαίτερα  με  το 
τραγούδι που τραγουδά ο Πινόκιο όταν φτάνει στην 
Αθήνα, επιθυμώντας  να δείξει  ότι  όλοι οι  άνθρωποι 
όλων  των  ομάδων  μπορούν  να  συνυπάρχουν 
αρμονικά.  Υπενθυμίζει  ότι  κάποτε  οι  άνθρωποι 
έβρισκαν τρόπους για να σταματούν τις διαμάχες και 
να  συμφιλιώνονται.  Την  περίοδο  που  γράφτηκε  το 
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βιβλίο είχαν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις για τον πόλεμο 
της Αμερικής ενάντια στο Ιράκ. 

Ακόμη,  ισχυρίζεται  πως  ο  αθλητισμός  είναι 
παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο παροτρύνει τα παιδιά να 
ασχοληθούν με κάποιο άθλημα για να διασκεδάσουν 
και  ταυτόχρονα  περνά  το  μήνυμα  της  ευγενούς 
άμιλλας, δηλαδή ότι ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει το 
ευ  αγωνίζεσθαι και  ότι  δεν  πρέπει  να 
ανταγωνιζόμαστε αλλά να συναγωνιζόμαστε.

Τέλος, η σκέψη του Μπουλώτη να βάλει τον 
Πινόκιο να παριστάνει το άγαλμα και να έχει τέτοια 
απήχηση  στον  κόσμο,  ίσως  υποκρύπτει  το  εξής:  Ο 
κόσμος  που  πήγε  να  τον  δει  δεν  αναρωτήθηκε  τι 
μπορεί  να  έγινε  με  το  πραγματικό  άγαλμα,  ούτε 
φάνηκε  να  ανησυχεί.  Θαύμαζαν  κάτι  ψεύτικο  στη 
θέση του αληθινού. Μπορεί ο συγγραφέας να έχει στο 
μυαλό του τα ελγίνεια μάρμαρα και να διαμαρτύρεται 
που  δεν  γίνονται  ουσιαστικές  προσπάθειες  για  την 
επιστροφή τους στη χώρα μας.  

Τα  δύο  παραμύθια  λοιπόν  έχουν  πολλές 
διαφορές,  αλλά  όπως  έχει  αναφερθεί  πιο  πάνω 
υπάρχουν  και  κοινά  σημεία.  Αρχικά,  και  στα  δύο 
πρωτεύων χαρακτήρας είναι ο Πινόκιο. Επίσης, και τα 
δύο ακολουθούν τη μηδενική εστίαση και τοποθετούν 
τον αναγνώστη σε ένα κόσμο που συνδυάζει και την 
πραγματικότητα  αλλά  και  το  στοιχείο  του 
φανταστικού.  Ακόμη,  και  οι  δύο  συγγραφείς  είναι 
πρωτοποριακοί για την εποχή τους, αφού ανατρέπουν 
με  τα  παραμύθια  τους  κάποια  στερεότυπα  της 
παιδικής  λογοτεχνίας.  Τέλος,  μπορεί  τα  δύο  αυτά 
παραμύθια να περνούν διαφορετικά μηνύματα,  αλλά 
έχουν και τα δύο διδακτικό περιεχόμενο.

Η  εργασία  αυτή  δεν  θα  μπορούσε  να 
ολοκληρωθεί, εάν δεν δινόταν απάντηση στο εύλογο 
ερώτημα,  αν  το  παιδί-αναγνώστης  είναι  ικανό  να 
συλλάβει τη διακειμενικότητα ανάμεσα στα δύο αυτά 
παραμύθια.  Σαφώς  το  παιδί-αναγνώστης  δεν είναι 
ικανό  να  συλλάβει  την  απόλυτη  έννοια  της 
διακειμενικότητας μεταξύ των δύο αυτών έργων λόγω 
του  νεαρού  της  ηλικίας  του  αλλά  και  λόγω  της 
έλλειψης γνώσεων. 

Το παιδί θα συνδέσει αυτά τα δυο παραμύθια, 
αρχικά  εξαιτίας  του  πρωταγωνιστή  Πινόκιο,  και 
πιστεύω ότι θα μπορούσε να δει τα κοινά στοιχεία που 
υπάρχουν  μεταξύ  του  Πινόκιο  του  Collodi και  του 
Πινόκιο του Μπουλώτη: το στοιχείο της περιπέτειας 
και η καλοσύνη. Επίσης θα μπορούσε να αντιληφθεί 
την  ωριμότητα  και  την  αλλαγή  που  παρουσιάζει  ο 
Πινόκιο  του  διακείμενου  σε  σχέση  με  την 
ανευθυνότητα του ήρωα στο προκείμενο.

Επιπλέον τα παιδί θα μπορούσε να καταλάβει 
ότι  το  παραμύθι  του  Μπουλώτη  αναφέρεται  στην 
εποχή που εκείνο ζει και ότι το παραμύθι του Collodi 
αναφέρεται  σε  μια  πιο  παλιά  εποχή,  ίσως  όχι  τόσο 
μακρινή όσο πραγματικά είναι. Ακόμη, πιστεύω ότι το 
παιδί  θα  αντιλαμβανόταν  πιο  εύκολα  τα  διδακτικά 
μηνύματα  του  Ιταλού  συγγραφέα  παρά  του 
Μπουλώτη, επειδή είναι περισσότερο φανερά.  

Το  παιδί-αναγνώστης  θα  μπορούσε  να 
συνειδητοποιήσει  ότι  και  τα  δύο  παραμύθια 
συνδυάζουν  τον  κόσμο  του  πραγματικού  με  τον 
κόσμο του φανταστικού,  αλλά δεν  θα μπορούσε να 
αντιληφθεί  ότι  και  τα  δύο  παραμύθια  καταργούν 
κάποια από τα στερεότυπα της παιδικής λογοτεχνίας. 

Τέλος,  το παιδί-αναγνώστης θα μπορούσε να 
καταλάβει την αλλαγή του σκηνικού όσον αφορά το 
χώρο, τη διαφορά του βιωματικού χρόνου, του χρόνου 

της αφήγησης, καθώς και τις διαφορές που υπάρχουν 
σχετικά  με  τη  δομή  και  τους  χαρακτήρες.  Δεν  θα 
μπορούσε όμως να αντιληφθεί τις διαφορές ανάμεσα 
στους χρόνους της αφήγησης και στην πλοκή.
Συμπεράσματα:

Ο  Μπουλώτης,  ως  συγγραφέας  του 
διακείμενου,  υιοθέτησε  ελάχιστα  στοιχεία  από  το 
προκείμενο: τον Πινόκιο που αποτελεί τον κεντρικό 
ήρωα  και  τον  ρεαλιστικό-φανταστικό  χώρο  του 
παραμυθιού.  Τα  δύο  κείμενα  εμφανίζουν  πολλές 
διαφορές  στον  τρόπο της  συγγραφής  τους,  αλλά τα 
παιδιά-αναγνώστες  είναι  ικανά  να  αντιληφθούν  έως 
ένα  σημείο  τη  διακειμενική  τους  σχέση,  θα  έλεγα 
μάλιστα ότι μπορούν να καταλάβουν αυτά που τους 
επιτρέπει η ηλικία τους, οι λογοτεχνικές τους γνώσεις 
αλλά και οι αναγνωστικές τους εμπειρίες. Και οι δύο 
συγγραφείς  ωστόσο  είναι  δύο  επαναστάτες  της 
παιδικής  λογοτεχνίας που άφησαν πίσω τους μερικά 
από τα στερεότυπα της εποχής τους δίνοντας μια νέα 
πνοή στον λογοτεχνικό  χώρο και  κάνοντας  τα έργα 
τους διαχρονικά.  
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