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ΛΙΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ 

 
Ένα σηµαντικό ρόλο παίζουν στη ση-

µερινή κοινωνία οι ταινίες κινουµένων σχε-
δίων και τα έργα παιδικού θεάτρου. Αυτά τα 

έργα χρειάζεται όµως να µελετηθούν µε ε-

πιστηµονική εγκυρότητα και νηφαλιότητα, 

να ιδωθούν µέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο 

και να αποτιµηθεί η προσφορά τους στην 

αισθητική, ηθική και γενικά πνευµατική δι-

απαιδαγώγηση των παιδιών. Αυτό το µέλη-

µα αναλαµβάνει η Γεωργία Μαυρουδάκη 

στην εκτενή εργασία της (σελ. 3-18). 

Τι είναι το αισθητικό κίνηµα του ρο-

µαντισµού και πόσο άρτια το εξέθεσε ένας 

από τους πιο αντιπροσωπευτικούς υποστη-

ρικτές του, ο Βίκτωρας Ουγκώ; Σ’ αυτά τα 

ερωτήµατα επιχειρεί να απαντήσει η Πα-

ντελεούσα Ζαχαράκη (σελ. 19-25). 

Τέλος, η Άννα Λαµπράκη αναλαµβά-

νει να µελετήσει τις παιδαγωγικές δυνατό-

τητες που προσφέρει ένα µουσικό παραµύθι 
που εµπνεύστηκε και πραγµατοποίησε αρι-

στοτεχνικά ο Ρώσος συνθέτης Σεργκέι Προ-

κόφιεφ (σελ.25-33). 
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Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Π. Ε. 

του 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 καλλι-
τεχνικά έργα (ανάλυση και αξιολόγησή 

τους). Γ) Στην ιστορία της τέχνης. ∆) Στην 

αισθητική καλλιέργεια και στην καλλιτεχνι-

κή εκπαίδευση. Ειδικότερα το ενδιαφέρον 

µας εστιάζεται στο χώρο της προσχολικής 

και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. 

Τα υπό δηµοσίευση άρθρα οφείλουν 

να τηρούν τους όρους συγγραφής επιστηµο-

νικών κειµένων, π.χ. να χωρίζονται σε κεφά-

λαια και να συµπληρώνονται µε σχετική βι-

βλιογραφία. 

Στη βιβλιογραφία πρέπει να αναγράφο-

νται: Το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα, ο 

τίτλος του βιβλίου (ή του άρθρου), ο εκδοτι-

κός οίκος, ο τόπος και το έτος της δηµοσίευ-

σης (αν πρόκειται για άρθρο σε περιοδικό ο 

αριθµός του τεύχους, το έτος και οι σελίδες). 

Η ∆ιεύθυνση του περιοδικού επιφυλάσ-

σεται να κάνει διορθώσεις ή περικοπές· προς 

τούτο είναι χρήσιµο να αναφέρεται η διεύθυν-

ση του συγγραφέα ή/και το τηλέφωνό του. Τα 

κείµενα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική 

δισκέτα ή CD. Κείµενα και φωτογραφικό υλι-

κό δεν επιστρέφονται. 

Ταχυδροµική διεύθυνση: Γιάννης Τζα-

βάρας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 74100 Ρέθυ-

µνο. 

e-mail: itzavar@edc.uoc.gr 
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Γεωργία Μαυρουδάκη 
 

Οι αισθητικές, ψυχαγωγικές και  

παιδαγωγικές λειτουργίες των ταινιών  

κινουµένων σχεδίων και του θεάτρου  

για παιδιά. Ο ρόλος του ήρωα 
 

 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή έχει στόχο να προβάλει τις 

βασικές λειτουργίες του κινηµατογράφου µε κινούµε-

να σχέδια και του θεάτρου για παιδιά. Επιπλέον, θα 

εξετάσουµε τη θέση του ήρωα και της ηρωίδας µέσα 

σε αυτά τα καλλιτεχνήµατα. Για να το πετύχουµε αυτό 

επιλέξαµε αντιπροσωπευτικά είδη των δύο ειδών σε 

τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

Επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε τον κινηµα-

τογράφο για παιδιά επειδή είναι µια σύγχρονη τέχνη, 

η οποία εξελίσσεται συνεχώς κι έχει µεγάλη απήχηση 

στο παιδικό κοινό τα τελευταία χρόνια, ενώ το θέατρο 

για παιδιά είναι ένα είδος θεάµατος που έχει ψυχαγω-

γήσει και εκπαιδεύσει πολλές γενιές νέων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Αισθητικές,  ψυχαγωγικές και  παιδαγωγικές  λει-

τουργίες του παιδικού θεάµατος 

 

Α. Τα είδη του θεάµατος  

Η λέξη «θέαµα» αφορά κάθε µορφή παρα-

στατικής τέχνης κατά την οποία το ανθρώπινο σώµα, 

δρώντας, εκπέµπει σήµατα µε συγκεκριµένο αισθητι-

κό και νοητικό σκοπό. Για να υπάρξει, όµως, θέαµα, 

απαιτείται η παρουσία ενός έστω θεατή, καθώς χωρίς 

αυτόν δεν λειτουργεί ο σκοπός του. 

Το θέαµα για παιδιά δεν απευθύνεται µόνο 

σε παιδιά, άλλα και στους ενήλικες που τα συνοδεύ-

ουν. Κάποια από αυτά τα θεάµατα είναι το θέατρο, ο 

κινηµατογράφος, το κουκλοθέατρο, οι µαριονέτες, το 

θέατρο σκιών και το τσίρκο. Τα είδη του παιδικού 

θεάµατος είναι ανεξάρτητα  µεταξύ τους, διότι «είναι 

τόσο ετερογενή που δύσκολα συνεξετάζονται, αφού 

ακόµα και ανάµεσα στα όµοια υπάρχουν αυτόνοµα 

και αυτοδύναµα στοιχεία εντελώς ανεξάρτητα το ένα 

από το άλλο» (Γραµµατάς, 1996, 47). 

 Αναλυτικότερα, το θέατρο για παιδιά εµφα-

νίζει πολλές οµοιότητες µε το θέατρο για ενήλικες, 

γιατί σε µια θεατρική παράσταση για παιδιά υπάρχουν 

οι ηθοποιοί, τα σκηνικά και το κείµενο όπως σε µια 

παράσταση ενηλίκων. Ο κινηµατογράφος για παιδιά 

πάλι, ήταν αρχικά συνδεδεµένος κυρίως µε το κινού-

µενο σχέδιο. Όµως, µετά τη δεκαετία του 1980 και µε 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας παρατηρείται η στροφή 

σε έργα που ξεφεύγουν από το κλασικό κινούµενο 

σχέδιο, για παράδειγµα ο «Χάρυ Πόττερ» ή «Ο Τσάρλυ 

και το εργοστάσιο της σοκολάτας», όπου τα διάφορα 

εφέ δίνουν τη δυνατότητα της έκφρασης του φαντα-

στικού. Το θέατρο σκιών, µε τη σειρά του, είναι ένα 

είδος λαϊκής τέχνης, επειδή ανταποκρίνεται στα βασι-

κά κριτήρια της λαϊκής τέχνης όπως ο αυτοσχεδια-

σµός, η προφορικότητα, η πολιτισµική ταυτότητα και 

οι κοινωνικές συνθήκες (Αυδίκος, 1997, 17). Στην 

Ελλάδα ο Καραγκιόζης είναι ο πιο γνωστός ήρωας 
του θεάτρου σκιών κι έχει υποστεί διάφορες αλλαγές 

κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο καραγκιοζοπαίχτης 

τροποποιεί και οργανώνει τα σκηνικά ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις του κοινού και διαµορφώνει το σενάριο σύµ-

φωνα µε τις ανάγκες της εποχής και της επικαιρότητας 

(π.χ. «Ο Καραγκιόζης Ολυµπιοµπινελίκης» σε σενάριο 

Γιάννη Βουλτσίδη). Τέλος, τόσο το κουκλοθέατρο όσο 

και οι µαριονέτες αποτελούνται κυρίως από άψυχα αντι-

κείµενα-κούκλες που εµψυχώνονται από ανθρώπους. Η 

τέχνη της εµψύχωσης δίνει στην κούκλα µια δύναµη πει-

θούς και ο εµψυχωτής µε τη φωνή και τις κινήσεις του 

βοηθά το κοινό να βιώσει τα συναισθήµατα που εκείνος 

θέλει να προκαλέσει (Γραµµατάς: 1996, 62-65). 

Το θέατρο για παιδιά έχει τις ρίζες του στην 

αρχαία Ελλάδα, αλλά έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές 

ως προς τη µορφή του στο πέρασµα των αιώνων κι έχει 

εξελιχθεί ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε εποχής. Για πα-

ράδειγµα, στην αρχαιότητα το θέατρο είχε ψυχαγωγικό 

και εκπαιδευτικό χαρακτήρα µε στόχο να καλλιεργήσει 

την ψυχή, το πνεύµα και τη συνείδηση των θεατών. Κά-

θε θεατρικό έργο απευθυνόταν σε όλους, χωρίς να γίνε-

ται σαφής διαχωρισµός σε θέατρο για ενήλικες και θέα-

τρο για παιδιά.  

Αφετέρου ο κινηµατογράφος για παιδιά µε την 

εξέλιξη της τεχνολογίας γίνεται γνωστός µε αλµατώδεις 

ρυθµούς. Σήµερα οι κινηµατογραφικές ταινίες για παιδιά 

διαδέχονται η µια την άλλη και υπάρχει µια τεράστια 

ποικιλία τέτοιων ταινιών. Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυ-

ξη του κινηµατογράφου για παιδιά παίζουν τα µέσα µα-

ζικής ενηµέρωσης, τα οποία καθηµερινά προτείνουν και-

νούργιες ταινίες για τους µικρούς θεατές.   

 

Β.  Σύγκριση του θεάτρου µε τον κινηµατογράφο για 

παιδιά 

Προσεγγίζοντας τον κινηµατογράφο για παιδιά 

τον βλέπουµε να σχετίζεται κυρίως µε το κινούµενο σχέ-

διο, το οποίο διαφέρει σηµαντικά από τον κινηµατογρά-

φο για ενήλικες. Όπως προκύπτει από την ονοµασία, το 

κινούµενο σχέδιο είναι η φανταστική κίνηση ενός σχεδί-
ου δηµιουργηµένου αποκλειστικά από τον animateur, σε 

αντίθεση µε τις κινηµατογραφικές ταινίες όπου η µορφή 

και η κίνηση των ηρώων είναι ρεαλιστική. Βασικά χα-

ρακτηριστικά του κινούµενου σχεδίου είναι η κατάργηση 

των φυσικών νόµων και η απελευθέρωση της φαντασίας. 

Σε ένα κινούµενο σχέδιο τα πάντα µπορούν να συµβούν: 

οι ήρωες µπορούν να πέφτουν από µεγάλα ύψη και τα 

σώµατά τους να ανοίγουν τρύπες στο έδαφος, µπορούν 

να φουσκώνουν σα µπαλόνια και να πετούν στον ουρανό 

ή να πέφτουν στα κεφάλια τους τεράστιες ποσότητες υ-

λικών χωρίς να τραυµατίζονται.  

Το θέατρο πάλι, σύµφωνα µε τον Νικηφόρο 

Παπανδρέου (1989), «είναι η αναπαράσταση µιας δρά-

σης, µιας σειράς πράξεων». Κατά τον Τσατσούλη, το 

θέατρο αποτελεί ένα κοινωνικό θεσµό και «είναι ο κα-

θρέφτης της κοινωνίας που το παράγει» (1999, 14). Επί-

σης, ως πράξη το θεατρικό γεγονός είναι εφήµερο, η 

διάρκειά του είναι ίση µε τη διάρκεια της θεατρικής πα-

ράστασης και µια θεατρική παράσταση είναι ένα µονα-

δικό γεγονός. Πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την ιδιότητα 

του θεάτρου παίζει το κοινό. Σε κάθε θεατρική παρά-

σταση η σύσταση του κοινού είναι διαφορετική. Το θέα-

τρο για παιδιά αποτελεί πρώτιστα θεατρική πράξη µε 

άµεσο στόχο το παιδί-θεατή. Σε µια θεατρική παράστα-

ση για παιδιά, το παιδί είναι αυτό που θα αξιολογήσει 

την παράσταση, τις δικές του ψυχικές και πνευµατικές 

ανάγκες έρχεται να ικανοποιήσει το θεατρικό έργο.  

Επιχειρώντας µια σύγκριση των παραπάνω ει-

δών θα διαπιστώσουµε πολλά κοινά σηµεία αλλά και 
κάποιες διαφορές. Μερικά από τα κοινά σηµεία είναι ότι 
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και τα δύο είδη τέχνης έχουν σκοπό να ψυχαγωγήσουν 

τους θεατές, εκφράζουν τις κοινωνικές συνθήκες της 

κάθε εποχής, έχουν ως βάση ένα σενάριο-κείµενο και 

είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Θα παρατηρήσουµε 

αναλυτικότερα τις διαφορές τους, για να βοηθηθούµε 

στην εξέταση των αισθητικών, ψυχαγωγικών και παι-

δαγωγικών τους λειτουργιών. 

 Μια από τις πιο σηµαντικές διαφορές είναι 

η σχέση λόγου και εικόνας. Στο θέατρο, αν εξαιρέ-
σουµε την παντοµίµα, το κύριο εκφραστικό µέσο είναι 

ο λόγος, ενώ στον κινηµατογράφο η εικόνα. Σε µια κι-

νηµατογραφική ταινία, η κάµερα περιγράφει εξονυχι-

στικά τον περίγυρο µε όλες του τις λεπτοµέρειες, ενώ 

σε µια θεατρική παράσταση ο περίγυρος µπορεί να 

µην υπάρχει και να ανακοινώνεται κάθε φορά από 

τους ηθοποιούς. Στο θέατρο ο λόγος είναι αυτός που 

εκφράζει τα συναισθήµατα και τις ιδέες. Με άλλα λό-

για, το πραγµατικό ενσωµατώνεται στον κινηµατο-

γράφο, ενώ στο θέατρο απλά σηµαίνεται. Για παρά-

δειγµα, σε µια κινηµατογραφική ταινία ο σκηνοθέτης 
θα δείξει τη θάλασσα ή το δάσος µέσα στο οποίο δια-

δραµατίζεται µια σκηνή, ενώ το θέατρο µπορεί µόνο 

να παραπέµπει λεκτικά σε αυτά.  

∆ιαφορές υπάρχουν και ως προς τη διαδικα-

σία κατασκευής των δύο ειδών. Θέατρο µπορεί να γί-

νει παντού, ακόµα και στη µέση του δρόµου, χωρίς 
καµία ιδιαίτερη υποδοµή, σε αντίθεση µε τον κινηµα-

τογράφο όπου βασική προϋπόθεση είναι η τεχνολογι-

κή υποστήριξη για την καταγραφή των πλάνων στο 

σελιλόιντ. Οι ηθοποιοί στην περίπτωση του θεάτρου 

πρέπει να παίζουν µε έµφαση, ενώ στον κινηµατο-

γράφο µε λιτότητα. Επιπλέον, στον κινηµατογράφο 

υπάρχει η δυνατότητα διορθωτικών παρεµβάσεων πά-

νω στο τελικό αποτέλεσµα, κάτι που δεν ισχύει στο 

θέατρο. Ό,τι γίνεται σε µια θεατρική παράσταση είναι 

µοναδικό.  

Μια τελευταία διαφορά εντοπίζεται στη 

σχέση µεταξύ του θεατή και του ήρωα σε καθένα από 

τα δύο είδη θεάµατος. Στη διάρκεια µιας θεατρικής 

παράστασης ο ηθοποιός παίζει για συγκεκριµένους 

κάθε φορά θεατές, οι οποίοι µε τις αντιδράσεις τους 

µπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσµα. Έτσι δηµιουρ-

γείται µια αµφίδροµη και πολύπλοκη σχέση που δεν 

υπάρχει στον κινηµατογράφο.        

Αφού αναλύσαµε σε γενικές γραµµές τα εί-

δη του θεάµατος µε τα οποία θα ασχοληθούµε σε αυτή 

την εργασία, θα εξετάσουµε τις αισθητικές, τις ψυχα-

γωγικές και τις παιδαγωγικές λειτουργίες των παρα-

πάνω παιδικών θεαµάτων. 

 

Γ. Αισθητικές λειτουργίες του θεάτρου και του κι-

νηµατογράφου για παιδιά  

Πρωταρχικό ρόλο σε µια θεατρική παρά-

σταση για παιδιά παίζει το κείµενο και η εκφορά του 

λόγου. Παλιότερες τάσεις θεατρικών συγγραφέων που 

απευθύνονταν σε κοινό ανηλίκων, στην προσπάθειά 

τους να δηµιουργήσουν ένα κείµενο κατανοητό από 

τους µικρούς θεατές, οδηγούνταν στην υπεραπλοποί-

ηση της γλώσσας στα έργα τους, καταργώντας τους 

κανόνες του σωστού λόγου, χρησιµοποιώντας υποκο-

ριστικά και «παιδιάστικες» λέξεις. Σ’ αυτά τα κείµενα 

παρατηρούµε επίσης την αντικατάσταση της συντα-

κτικής δοµής του κειµένου τους µε µια παρατακτική, 

πιο απλή σύνταξη, όπως αυτή που χαρακτηρίζει το 

λόγο ενός παιδιού. Περιορίζοντας το πλούσιο λεξιλό-

γιο της Ελληνικής γλώσσας, πίστευαν ότι θα δηµιουρ-

γήσουν µια πιο οικεία σχέση µε τους ανήλικους θεα-

τές. Με άλλα λόγια, οδηγούνταν σε γλωσσικές υπερβο-

λές που συχνά αλλοίωναν το περιεχόµενο του έργου αλ-

λά και υποβάθµιζαν την αισθητική του λειτουργία. 

Οι νέες τάσεις και οι νέοι συγγραφείς παρου-

σιάζουν έναν άλλο τρόπο έκφρασης. Θεωρούν τις ανά-

γκες των παιδιών για σωστή γνώση και έκφραση ισότι-

µες µε των ενηλίκων και δεν τις υποβαθµίζουν, µε απο-

τέλεσµα να χρησιµοποιούν στα έργα τους ένα ύφος που 

διατυπώνει τα νοήµατα χωρίς να τα απλοποιεί, για να γί-
νουν προσιτά στο ιδιαίτερο αυτό κοινό. Οι συγγραφείς 

αυτοί αντλούν τα θέµατα τους κυρίως από τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα, ακόµα και αν ο κόσµος της πραγµατι-

κότητας δίνεται µέσα από χαρακτήρες που δεν έχουν αν-

θρώπινη µορφή (για παράδειγµα ζώα ή αντικείµενα). 

Έτσι, το πραγµατικό µε το φανταστικό συνδέονται αρ-

µονικά για τη δηµιουργία ενός συνόλου που διαθέτει την 

ελευθερία των αισθητικών αναγκών του παιδιού αλλά 

και τα αισθητικά αιτήµατα που απαιτεί ο κόσµος των ε-

νηλίκων (Γραµµατάς, 1996, 180-181). 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα που χρησιµο-

ποιείται ως τεχνική για την αισθητική και µορφολογική 

επάρκεια ενός παιδικού θεατρικού κειµένου είναι ο γορ-

γός και έντονος διάλογος. Με αυτόν δίνεται η δυνατότη-

τα στους θεατές να παρακολουθήσουν µε αµείωτο ενδι-

αφέρον τη δράση στη σκηνή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα είναι η έντονη προφορικότητα του λόγου. Το 

παιδί ως θεατής βιώνει άµεσα την επικοινωνία µε την 

παράσταση. Για να είναι προσιτός στο παιδικό κοινό, ο 

λόγος θα πρέπει να διαθέτει το στοιχείο του οικείου και 

του αβίαστα αρθρωµένου ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 

στιγµής.  

Η ελαττωµατική άρθρωση και η κακή προφο-

ρά του λόγου από τον ηθοποιό είναι δυνατόν να αλλοιώ-

σει ή και να ακυρώσει το επιζητούµενο µήνυµα (Τσα-

τσούλης, 1999, 34). Επιφωνήµατα που εκφράζουν ποικί-

λες συναισθηµατικές καταστάσεις όπως «Αααχ!», 

«Μµµµ!» «Ουφ!» κ.ά., λέξεις µε επαναλαµβανόµενα 

γράµµατα και συλλαβές όπως «Εφηµερίδεεεες…», «όο-

οοχι», «τάκα-τάκα» κ.ά., ακόµη και η χρήση υποκορι-

στικών που δίνουν αυξητικές ή µειωτικές τάσεις στην 

έννοια µιας λέξης, χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό 

από συγγραφείς του είδους. Με αυτό τον τρόπο, το τρα-

πέζι γίνεται τραπεζάκι, η Μαρία γίνεται Μαράκι ή Μα-

ριώ. Με εργαλείο την ορθοφωνία και τη φωνητική ως 

µέσα εκφοράς του λόγου, ο ηθοποιός θα γνωστοποιήσει 

στο κοινό τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του και θα 

συµβάλει ώστε ο λόγος του να χαρακτηρίζεται από ζωη-

ρότητα, έντονο τονισµό και γοργό ρυθµό.  

Τον προφορικό λόγο και την εκφορά του, ακο-

λουθεί ο λόγος ως εκφραστικός κώδικας, δηλαδή οι χει-

ρονοµίες και οι γκριµάτσες του προσώπου µε τα οποία ο 

ηθοποιός µπορεί να φορτίσει ή να αποφορτίσει αυτό που 

θέλει να προβάλει (Γραµµατάς, 1996, 202-203). Ας µην 

ξεχνάµε ότι ο ανήλικος θεατής βλέπει το σώµα του ηθο-

ποιού «ως ένα ποµπό µετάδοσης άπειρων σηµάτων» 

(Κουρετζής, 1990, 51) όπου µέσα από αυτή τη διαδικα-

σία αισθάνεται τη σηµαντικότητα του ανθρώπινου σώ-

µατος και πώς αυτό συµπεριφέρεται. Το παιδί έχει ανά-

γκη από κίνηση και έντονες εναλλαγές, ώστε να µείνει 

αµείωτο το ενδιαφέρον του για τη δράση του έργου. Ε-

ποµένως, η ένταση ή η στατικότητα των κινήσεων του 

ηθοποιού ανάλογα µε τις ανάγκες του θεατρικού έργου 

δηµιουργούν στους ανήλικους θεατές µια συναισθηµατι-

κή έξαρση, που έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της ε-

πικοινωνίας ανάµεσα στο παιδικό κοινό και τη σκηνή.  

Άλλα εργαλεία που βοηθούν τους ηθοποιούς 
στην τελειοποίηση των ρόλων τους είναι το µακιγιάζ, τα 
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κοστούµια και οι µάσκες. Όλα αυτά συνδυασµένα 

ανάλογα µε τις ανάγκες του θεατρικού έργου, δηµι-

ουργούν στα παιδιά εικόνες και αναπαραστάσεις κα-

ταλήγοντας έτσι σε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για 

τα σκηνικά δρώµενα. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο του θεάτρου εί-

ναι η σκηνογραφία. Στα θεατρικά έργα για παιδιά, είτε 

τα θέµατα σχετίζονται µε το φανταστικό είτε συνδυά-

ζουν το φανταστικό µε το πραγµατικό, ο σκηνικός 
διάκοσµος απόκτα ιδιαίτερη σηµασία. Η παρουσία 

πλούσιων σκηνικών και οι άρτιες εναλλαγές τους παί-

ζουν ξεχωριστό ρόλο, αφού ωθούν τους ανήλικους 

θεατές να µεταβούν συνειδητά από τον κόσµο της 

πραγµατικότητας στον κόσµο της φαντασίας. Με επι-

δίωξη την προσέλκυση της προσοχής και την αύξηση 

του ενδιαφέροντος, χρησιµοποιούνται επίσης διάφορα 

οπτικο-ακουστικά εφέ τα οποία δίνουν έµφαση στα 

κύρια σηµεία της παράστασης. Με τη σειρά του, ο 

φωτισµός παίζει όλο και µεγαλύτερο ρόλο στις θεα-

τρικές παραστάσεις για παιδιά, αφού σηµατοδοτεί το 

χρόνο (µέρα, νύχτα), το χώρο δράσης του έργου (µέσα 

στο δωµάτιο, έξω από το δωµάτιο) αλλά και τονίζει τη 

σπουδαιότητα ενός προσώπου ή κάποιας πράξης, ό-

που είναι απαραίτητο. Εξίσου χαρακτηριστικό ρόλο 

παίζει η µουσική, η οποία µαζί µε το χορό και το τρα-

γούδι αναπτύσσει το ενδιαφέρον των παιδιών και πα-

ροτρύνει την ενεργό συµµετοχή τους στην παράστα-

ση.  

Τέλος, σε µια καλά οργανωµένη θεατρική 

παράσταση µπορούν οι παραγωγοί εσκεµµένα να ευ-

αισθητοποιήσουν την όσφρηση και την όραση των µι-

κρών θεατών, δηµιουργώντας µε εφέ ευχάριστες ή 

δυσάρεστες µυρωδιές, καπνούς από φωτιά κ.ά. Σε αυ-

τό το σηµείο στόχος τους είναι να εντάξουν τον ανή-

λικο θεατή σε ένα ψευδαισθητικό περιβάλλον και να 

του δηµιουργήσουν µεγαλύτερη επιθυµία συµµετοχής 

του στο δρώµενο. Μέσα από όλα αυτά το παιδί, πέρα 

από τη φαντασία του, αναπτύσσει τα αισθητικά του 

κριτήρια. 

Ας δούµε τώρα τον κινηµατογράφο για παι-

διά. Στο κινούµενο σχέδιο κυριαρχεί το σκίτσο αν-

θρώπων, ζώων και αντικειµένων πάνω σε χαρτί, τα 

οποία ζουν σε ένα δικό τους χώρο-χρόνο. Τα σκίτσα 

είναι απλοποιηµένα και στυλιζαρισµένα και χαρακτη-

ρίζονται από ελεύθερη φαντασία και χιούµορ (Εκπαι-

δευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 28, 1999). 

Ο σκιτσογράφος αποτελεί τον αποκλειστικό δηµιουρ-

γό ενός κόσµου και εκφράζει την κίνηση δηµιουργικά 

χωρίς να την αντιγράφει ρεαλιστικά (Βασιλειάδης, 
1985).  

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας παρατη-

ρείται µια νέα τάση στην έκφραση  του κινηµατογρά-

φου για παιδιά. Το κινούµενο σχέδιο δηµιουργείται 

µέσα από τη χρήση ψηφιακών και αναλογικών υπολο-

γιστών, σε συνδυασµό µε σύγχρονες τεχνικές ηλε-
κτρονικών µηχανών λήψης. Εκτός από το κινούµενο 

σχέδιο, τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται µια στρο-

φή του κινηµατογράφου για παιδιά σε ταινίες µε 

πραγµατικούς ηθοποιούς και κινούµενα σχέδια, συν-

δυάζοντας το φανταστικό µε χαρακτήρες που έχουν 

ανθρώπινη υπόσταση. Για παράδειγµα, στην ταινία 

«Ποιος παγίδεψε το Roger Rabbit» σε σκηνοθεσία του 

Robert Zemechis (1988), οι πραγµατικοί ηθοποιοί 

µπλέκουν σε περιπέτειες µε το κουνέλι-κινούµενο 

σχέδιο. Από τότε, µε τη χρήση των νέων τεχνικών µέ-

σων, άνθρωποι συνυπάρχουν µε µάγους, µάγισσες και 

τέρατα, ζώα µιλούν, άνθρωποι πετούν και ο φανταστικός 

κόσµος µοιάζει αληθινός.  

Βασικό ρόλο στον κινηµατογράφο για παιδιά 

παίζει η εικόνα. Σύµφωνα µε τον Metz (1968): «Η εικό-

να παράγει µε την εµφάνισή της το σηµαινόµενο θέαµα 

του οποίου είναι το σηµαίνον. Είναι αρκετό από µόνο 

του αυτό που δείχνει ώστε δε χρειάζεται να ‘‘σηµαίνει’’, 

να φτιάχνει δηλαδή ένα σηµείο». Στον κινηµατογράφο 

για παιδιά, η εικόνα παρουσιάζει τις βασικές πληροφορί-
ες για τον τόπο και το χρόνο όπου εξελίσσεται η δράση. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ανήλικοι θεατές µέσα από την ει-

κόνα καταλαβαίνουν σε ποιο µέρος πραγµατοποιούνται 

τα γεγονότα, µε όλες τις λεπτοµέρειες του περίγυρου. 

Επίσης, είναι εµφανές σε ποιο χρόνο δρουν οι ήρωες 

(µέρα ή νύχτα). Ένα άλλο στοιχείο που δίνεται από την 

εικόνα είναι  τα καιρικά φαινόµενα που επικρατούν, σε 

αντίθεση µε το θέατρο για παιδιά, όπου όλα τα παραπά-

νω είτε ανακοινώνονται από τους ηθοποιούς είτε σηµα-

τοδοτούνται µε τη βοήθεια του φωτισµού και της ηχο-

ληψίας. 
Ένα άλλο βασικό στοιχείο του κινηµατογρά-

φου για παιδιά είναι το σενάριο. Η συγγραφή του σενα-

ρίου είναι το πρώτο στάδιο πραγµατοποίησης ενός κινη-

µατογραφικού έργου. Το σενάριο είναι η ιστορία που θα 

µας αφηγηθεί ο σκηνοθέτης µε την ταινία του. Όπως σε 

κάθε ιστορία (θεατρική, λογοτεχνική κτλ.), έτσι και στο 

κέντρο του κινηµατογραφικού σεναρίου βρίσκεται συ-

νήθως ένα πρόσωπο, ο λεγόµενος ήρωας, ο οποίος δρα 

ανάµεσα σε άλλα πρόσωπα, πραγµατικά ή φανταστικά, 

µέσα σε ένα χωροχρονικά προσδιορισµένο περιβάλλον. 

Τα θέµατα που χρησιµοποιούνται στον κινηµατογράφο 

για παιδιά αντλούνται από µύθους, παραµύθια, λογοτε-
χνικά έργα αλλά και από την καθηµερινότητα. Γι’ αυτό 

πολλές φορές µπορεί να ξεκινούν από µια ανέµελη και 

χιουµοριστική διάθεση, η οποία σιγά- σιγά στρέφεται 

προς σύγχρονους προβληµατισµούς όπως είναι το άγχος 

της καθηµερινότητας και ο παραλογισµός της σύγχρονης 
κοινωνίας. Οι νέες συνθήκες ζωής του ανθρώπου επη-

ρεάζουν τον κινηµατογράφο για παιδιά και του µεταφέ-

ρουν τα χαρακτηριστικά τους (Εκπαιδευτική Ελληνική 

Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 28, 1999).  

Συνοψίζουµε: Τόσο η θεατρική όσο και η κι-

νηµατογραφική θέαση απαιτούν τη συµµετοχή όλων των 

αισθήσεων των παιδιών. Είναι δύο είδη τέχνης, στα ο-

ποία το παιδί καλείται να καλλιεργήσει την αντίληψη και 

τις αισθήσεις του, σε ένα κόσµο που συνδυάζει την 

πραγµατικότητα µε τη φαντασία. 

 

∆. Ψυχαγωγικές λειτουργίες του θεάτρου και του κι-

νηµατογράφου για παιδιά  

Το θέατρο και ο κινηµατογράφος για παιδιά 

αποτελούν µέσα διασκέδασης και ψυχαγωγίας των ανή-

λικων θεατών, άποψη που βρίσκει σύµφωνο τον Θεόδω-

ρο Γραµµατά στο βιβλίο του «Fantasyland» (1999). Σε 

αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουµε τις θετικές και αρνη-

τικές πλευρές της ψυχαγωγικής λειτουργίας του θεάτρου 

και του κινηµατογράφου για παιδιά. 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι κάποιοι 

συγγραφείς θεωρούν την ψυχαγωγία ως µέσο διασκέδα-

σης, ενώ άλλοι ως αγωγή ψυχής. Πιο συγκεκριµένα, από 

τη µια πλευρά η ψυχαγωγία είναι µια διάθεση και µια ε-

νέργεια, µε την οποία ο καθένας γεµίζει και περνάει ευ-

χάριστα τον ελεύθερο χρόνο του (Παπανούτσος, 1984). 

Από την άλλη, είναι η αγωγή της ψυχής µε την ταυτό-

χρονη αποµάκρυνση των φροντίδων της καθηµερινότη-

τας που κουράζουν σωµατικά, πνευµατικά και ψυχικά 

τον άνθρωπο. Είναι η γόνιµη φόρτιση της ψυχής, η δηµι-
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ουργική αξιοποίηση του εσωτερικού δυναµικού µας. 

Παρακολουθώντας µια θεατρική παράσταση (ή και 

µια κινηµατογραφική ταινία για παιδιά), το κοινό των 

ανηλίκων εντυπωσιάζεται, µεταφέρεται σε έναν δια-

φορετικό κόσµο, διδάσκεται, µορφώνεται και άρα ψυ-

χαγωγείται (Γραµµατάς, 1994). Ωστόσο, η ψυχαγωγία 

στα είδη αυτά µπορεί να επιδρά τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά στις ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού.   

Αν αναζητήσουµε τη διαφορά ανάµεσα στη 

νοερή εικόνα που δηµιουργεί το παιδί όταν φαντάζε-

ται µια συνθήκη σε σχέση µε την έτοιµη εικόνα που 

του προσφέρεται στο θέατρο και τον κινηµατογράφο 

για να την επεξεργαστεί µε τη φαντασία του, θα δια-

πιστώσουµε ότι οι προκατασκευασµένες θεατρικές και 

κινηµατογραφικές εικόνες δε µετατρέπονται και δεν 

προσαρµόζονται εύκολα στην ψυχική κατάσταση του 

παιδιού, αλλά το προσκαλούν να προσαρµοστεί στη 

συναισθηµατική ατµόσφαιρα που αυτές προκαλούν. 

Αντίθετα, οι νοερές εικόνες αναπαριστούν µεταβαλ-

λόµενες πληροφορίες, των οποίων η σηµασία µετα-

τρέπεται ανάλογα µε την ψυχική κατάσταση και τις 

ανάγκες του παιδιού (Ντάβου, 2005). Με άλλα λόγια, 

δηµιουργώντας νοερές εικόνες το παιδί έχει τη δυνα-

τότητα να τις επεξεργαστεί µε όποιο τρόπο είναι πιο 

κοντά στις ψυχικές και νοητικές του ανάγκες. Για πα-

ράδειγµα, ας εξετάσουµε το γνωστό σε όλους µας πα-

ραµύθι της Σταχτοπούτας. Ένα παιδί που θα διαβάσει 

ή θα ακούσει το συγκεκριµένο παραµύθι, θα δηµιουρ-

γήσει στο µυαλό του την εικόνα µιας Σταχτοπούτας, η 

οποία µπορεί να είναι ξανθιά ή µελαχρινή, αδύνατη ή 

παχουλή, για κείνο όµως ιδανική. Αν νιώσει αδικηµέ-

νο, µπορεί να πάρει τη θέση της Σταχτοπούτας, ή να 

µπει στη θέση ενός άλλου προσώπου, εκείνου που τη 

δεδοµένη στιγµή ταιριάζει στα συναισθήµατά του, λό-

γου χάρη της ζηλιάρας αδερφής. Σε κάθε περίπτωση, 

το παιδί ταυτίζεται µε τον ήρωα που µοιάζει πιο πολύ 

µε το ίδιο, ανάλογα µε την ψυχική και νοητική κατά-

σταση στην οποία βρίσκεται (Ντάβου, 2005).   

Αντίθετα, στο θέατρο για παιδιά υπάρχει η 

δυνατότητα επέκτασης των νοερών εικόνων. Με άλλα 

λόγια, το παιδί έχει στη διάθεσή του µια εικόνα για το 

χώρο και τα πρόσωπα, αλλά µπορεί µέσω της φαντα-

σίας του να την επεκτείνει, να την προσαρµόσει στις 
συναισθηµατικές, νοητικές και κοινωνικές του ανά-

γκες και να ταυτιστεί µαζί της. Στις “έτοιµες” κινηµα-

τογραφικές εικόνες οι δυνατότητες ταύτισης περιορί-

ζονται και εξειδικεύονται. Οι µορφές των ηρώων δεν 

προσαρµόζονται στις εκάστοτε ανάγκες του παιδιού, 

αλλά το παιδί πρέπει να προσαρµοστεί, συνήθως στην 

εξωτερική µορφή και στα εµφανή χαρακτηριστικά 

τους. Έτσι, το παιδί οδηγείται συνήθως στην ταύτισή 

του µε τον ήρωα που είναι ο πιο όµορφος ή ο πιο κα-

λός, χωρίς να επεξεργάζεται αν ο «καλός ήρωας» 

µπορεί να έχει και αρνητικά συναισθήµατα, όπως φυ-

σιολογικά συµβαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις. Κατά 

κανόνα, στις κινηµατογραφικές εικόνες που αφορούν 

παιδιά οι άσχηµες και καταγέλαστες µορφές ταυτίζο-

νται µε συναισθήµατα κακίας και φθόνου, αρνητικών 

δηλαδή ενεργειών. Ο λύκος, για παράδειγµα, είναι µια 

µορφή που στις περισσότερες περιπτώσεις εµφανίζε-

ται κακός.  

Οι έτοιµες εικόνες συνεπώς αναστέλλουν 

την ψυχολογική ωρίµανση, γιατί συντηρούν σχετικώς 

πρωτογενείς και ακατέργαστους διαχωρισµούς όπως η 

διχοτόµηση ανάµεσα σε καλό και κακό, σε όµορφο 

και άσχηµο κ.ο.κ. (Ντάβου, 2005). Συγχρόνως ευ-

νοούν την οµογενοποίηση της σκέψης και της φαντα-

σίας. Για παράδειγµα, η εικόνα της Χιονάτης είναι στα-

θερή για εκατοµµύρια παιδιά στον κόσµο όταν παρακο-

λουθούν τη συγκεκριµένη ταινία. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις εικόνες 

που δίνονται στα παιδιά µέσω του κινηµατογράφου συ-

ντελούν στην παρουσίαση µιας µονοδιάστατης πλευράς 

των χαρακτήρων των ηρώων και συνεπώς στην οµοιογέ-

νεια του ύφους και της δοµής της αφήγησης. Επιπλέον, 

ήρωες όπως ο Superman, ο Spiderman και ο Batman δι-
δάσκουν τον πατριωτισµό, την έννοια του καθήκοντος 

των κρατικών αρχών και την ενότητα της οικογένειας. 

Για παράδειγµα, µε τον Spiderman προβάλλεται ένα 

πρότυπο όπου οι κρατικές αρχές θέλουν πάντα το καλό 

του πολίτη, άρα οι πολίτες θα πρέπει να τις σέβονται και 

να µην αντιστέκονται στις αποφάσεις τους. Με αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται η µείωση κάθε επιθυµίας για αντί-

σταση, για κριτική σκέψη και συµπεριφορά, ενώ παρου-

σιάζεται σαν αρετή ό,τι υπερασπίζονται οι Αρχές, ακόµη 

κι αν πρόκειται για µηχανισµούς µιας βίαιης εξουσίας 

(Γιάνναρης, 2001).  

 Κατά τον Κουρετζή (1990) «τα θεάµατα, που 

πολλές φορές τα θεωρούµε κατάλληλα, ανώδυνα, δια-

σκεδαστικά, είναι ίσως τα πιο ακατάλληλα, οδυνηρά και 

πληκτικά για τα παιδιά», και καταλήγει ότι το κακό θέα-

τρο και ο κακός κινηµατογράφος για παιδιά «απονεκρώ-

νει την έµφυτη ευαισθησία τους, τα αποπροσανατολίζει 
εύκολα, γιατί τα παιδιά δεν έχουν προλάβει ακόµα να 

αναπτύξουν αξιολογικές κλίµακες και κριτήρια. Τα µε-

τατρέπει σε άβουλους, παθητικούς θεατές, απλούς κατα-

ναλωτές ψυχαγωγικών προϊόντων αµφίβολης ποιότη-

τας».  

Ένα άλλο αρνητικό σηµείο ορισµένων κινηµα-

τογραφικών ταινιών για παιδιά είναι η παρουσίαση της 

βίας ως µέσου επίλυσης καταστάσεων. Ειδικότερα, στον 

σύγχρονο κινηµατογράφο για παιδιά παρατηρείται πλη-

θώρα ταινιών µε σκηνές βίας. Ο Batman, τα Trasformers 

ή τα Χελωνονιτζάκια είναι µερικά παραδείγµατα από 

µορφές που χρησιµοποιούν τα όπλα και τη βία για να 

λύσουν τις διαµάχες τους και να υπερασπιστούν το δί-

καιο. Το παιδί-θεατής εσωτερικεύει αυτές τις συµπερι-

φορές και σε µια παρόµοια περίπτωση µπορεί να αντι-

δράσει µε αντίστοιχο τρόπο, χρησιµοποιώντας δηλαδή 

βία.  

Σε κάποια κινηµατογραφικά και θεατρικά έργα 

για παιδιά παρατηρούµε διαφορετική προσέγγιση στους 

ρόλους των γυναικών και των ανδρών. Ήρωες-αγόρια µε 

υπερφυσικές δυνάµεις που σώζουν τον κόσµο, επιθετι-

κοί, φιλόδοξοι και ανταγωνιστικοί, όπως για παράδειγµα 

ο Μπάτµαν που κυνηγάει τις σκοτεινές δυνάµεις της νύ-

χτας, σε αντίθεση µε τις ηρωίδες-κορίτσια που παρου-

σιάζονται τρυφερές, υποτακτικές, νοικοκυρές και πολλές 

φορές θύµατα βίας, όπως η Σταχτοπούτα που φεύγει από 

το σπίτι µόνο όταν την παντρεύεται ο πρίγκιπας. Έτσι, 

δηµιουργούνται πρότυπα που τείνουν να διατηρούν και 

να διαιωνίζουν την αντιπαλότητα των δύο φύλων.  

Τέλος, µερικές φορές οι κινηµατογραφικές 

ταινίες και τα θεατρικά έργα για παιδιά δε σέβονται τις 

ανάγκες των ανήλικων θεατών και λειτουργούν χωρίς να 

δηµιουργούν συγκίνηση εµποδίζοντας την ανάπτυξη και 

τη διαπαιδαγώγησή τους (Γιάνναρης, 2001). Στις ανά-

γκες συγκαταλέγονται τα συναισθήµατα που βιώνει το 

παιδί παρακολουθώντας µια ταινία ή ένα έργο, η συναι-

σθηµατική αποφόρτιση, η διαµόρφωση αντιλήψεων και 

η δόµηση των πνευµατικών του λειτουργιών (Κούτρας, 

2001). Η ουσία της ψυχαγωγίας γεννιέται από τη δυνα-

µική της ζωής και τη θετική διαχείριση των καταστάσε-
ων. Το θέατρο και ο κινηµατογράφος για παιδιά µπορούν 
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να προσφέρουν γνήσια ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, 

όταν προσφέρουν υλικό που αναπτύσσει την φαντασί-

α, καλλιεργεί τον συναισθηµατικό τους κόσµο και πα-

ρέχει γνώσεις και εµπειρίες (Γραµµατάς, 1999).  

Ο δραµατικός χώρος και χρόνος στα δυο 

αυτά είδη θεάµατος για παιδιά καθορίζεται συνήθως 

από το φανταστικό και το εξωπραγµατικό. Με αυτό 

τον τρόπο, το µυθολογικό στοιχείο επικαλύπτει το 

πραγµατικό και το αλληγορικό αποµακρύνει το ρεαλι-
στικό. Το παιδικό κοινό διαφεύγει από την πραγµατι-

κότητα, µεταφέρεται σε ένα διαφορετικό κόσµο, βιώ-

νει άλλου είδους καταστάσεις, µορφώνεται και ψυχα-

γωγείται. Το παιδί µεταφέρεται σε έναν κόσµο µαγεί-

ας και µυστηρίου και εντυπωσιάζεται από τις υπερρε-

αλιστικές καταστάσεις και τα διαφορετικά πλάσµατα 

που εµφανίζονται παραστατικά µπροστά του ως αυ-

θύπαρκτες οντότητες (Γραµµατάς, 1999).  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το παιδί προ-

χωράει σε ένα βαθµό συνειδητοποίησης ή αποσαφή-

νισης προσώπων, σχέσεων και εννοιών. Όπως υπο-

στηρίζει ο Κουρετζής, «η αποσαφήνιση είναι το εν-

διάµεσο στην πορεία για την ανακάλυψη της αλήθειας 

και της µετατροπής σε φανταστικό παρόν µιας ακαθό-

ριστης φαντασίωσης που για το παιδί µπορεί να είναι 

κάτι οδυνηρό» (1990). Για παράδειγµα, η παρουσία 

ενός αγριµιού στη θεατρική σκηνή ή σε ένα κινηµατο-

γραφικό πλάνο, δεν φοβίζει το παιδί όπως ένα πραγ-

µατικό αγρίµι. Το φοβίζει όµως ανάλογα µε την εικό-

να και την έννοια αυτής της εικόνας που, ίσως, έχει 

πλάσει µέσα του (Κουρετζής, 1990). 

Το θέατρο και ο κινηµατογράφος για παιδιά 

είναι µέσα αυτογνωσίας, αφού το παιδί παρατηρώντας 
τους ήρωες, ταυτίζεται µε αυτούς και αναγνωρίζει κά-

ποια σηµεία κοινά µε τον χαρακτήρα του. Οι σχέσεις 

των κεντρικών ηρώων µε τους υπόλοιπους το βοηθούν 

να διεισδύσει και να κατανοήσει τις σχέσεις µεταξύ 

των ανθρώπων και τα προβλήµατά τους (Κουρετζής, 
1990). 

Με µια καλή οργάνωση και υψηλή ποιότητα 

θεάµατος, τα δρώµενα παρουσιάζονται µε ανάλογη 

ένταση και ενέργεια, ώστε να διατηρείται αµείωτο το 

ενδιαφέρον των ανήλικων θεατών, προκαλώντας µε 

αυτόν τον τρόπο αισθήµατα ευφορίας και χαρούµενης 
διάθεσης. Συµµετέχοντας σε ένα θέαµα µε οµοίους 

του το παιδί χαίρεται και αποκτά αισιοδοξία. Σε µια 

χαρούµενη ατµόσφαιρα, το παιδί αναζητεί το διάλογο, 

αποφεύγει την αποµόνωση, καλλιεργεί τον προφορικό 

λόγο και ταυτόχρονα προβληµατίζεται (Γιάνναρης, 

2001). ∆ιευρύνονται οι πνευµατικοί του ορίζοντες, 
καλλιεργούνται νοητικές αρετές όπως είναι η µνήµη, 

η κρίση, η φαντασία και, τέλος, κοινωνικοποιείται.  

Μέσα λοιπόν από τη γνήσια ψυχαγωγία, µε 

τη βοήθεια άλλοτε των κωµικών και άλλοτε των δρα-

µατικών στοιχείων µέσα από µια σοβαρή διάθεση, το 

παιδικό κοινό οδηγείται στη σταδιακή απόκτηση γνώ-

σεων και εµπειριών, δεξιοτήτων και παραστάσεων 

που συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικό-

τητάς του (Γραµµατάς, 1999).        

 

Ε. Παιδαγωγικές λειτουργίες του θεάτρου και του 

κινηµατογράφου για παιδιά  

Το θέατρο και ο κινηµατογράφος για παιδιά 

οφείλουν να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Σε αυτήν 

την ενότητα θα εξετάσουµε τα κύρια σηµεία της παι-

δαγωγικής λειτουργίας τους. 

Τα δύο αυτά είδη παραστατικής τέχνης 
µπορεί να αποτελούν σηµαντικά εργαλεία διαπαιδα-

γώγησης. Εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου για 

δράση και θέαση του κόσµου µέσα από την ιδιαιτερότη-

τα της εικόνας και της παραστασιοποίησης των κοινωνι-

κών διεργασιών (Κουρετζής, 1990). Κατά τον Γραµµατά 

(1999, 269), το παιδικό κοινό που παρακολουθεί το θέα-

µα «αποκτά γνώσεις και πληροφόρηση, δέχεται ένα συ-

νειδησιακό προβληµατισµό και µια ηθική διδαχή και υ-

φίσταται µια γενικότερη ψυχοπνευµατική καλλιέργεια 

που συντελεί στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπι-
κότητάς του». Ο ψυχισµός και ο πνευµατικός κόσµος 

του παιδικού κοινού είναι ακόµα ανολοκλήρωτος και οι 

παραστάσεις της καθηµερινότητας που έχει προσλάβει 

περιορισµένες. Έτσι, ο ανήλικος θεατής µε τη συµµετο-

χή του στα θεατρικά και κινηµατογραφικά δρώµενα α-

ποκτά γνώσεις και εµπειρίες που διαφορετικά δύσκολα 

θα αποκτούσε (Γραµµατάς, 1999). 

Το θεατρικό και το κινηµατογραφικό γεγονός 

παρουσιάζουν µια ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας. 

Μη µπορώντας ακόµα να διακρίνει τη διαφορά του 

πραγµατικού από το «φτιαχτό», το παιδί ταυτίζει στη 

συνείδησή του το θεατρικό ή κινηµατογραφικό γεγονός 

µε µια πραγµατική κατάσταση και άρα ανάγει το ψευ-

δαισθητικό σε βιωµατικό. Έτσι, ενεργοποιείται ο ψυχο-

πνευµατικός του κόσµος και, αυτόµατα, µπορεί να επι-

βραβεύσει ή να αποδοκιµάσει τα πρόσωπα και τις κατα-

στάσεις µε τα οποία ταυτίζεται και εξοµοιώνεται. Η θεα-

τρική και κινηµατογραφική ψευδαίσθηση εκλαµβάνεται 

στη συνείδησή του ως πραγµατικότητα που δεν αµφι-

σβητείται, αλλά θεωρείται ως µια δυνατή και υπαρκτή 

κατάσταση, η οποία µετατρέπει το θέατρο και τον κινη-

µατογράφο σε ζωή (Γραµµατάς, 1999). Αυτό µπορεί να 

έχει θετικές και αρνητικές διαστάσεις. Μέσα από αυτή 

τη διαδικασία, το παιδί αντιλαµβάνεται τα προβλήµατά 

του και προσπαθεί να τα αντιµετωπίσει µε τον δικό του 

τρόπο. Ανακαλύπτει ιδανικά και αξίες, ωριµάζει η κρίση, 

η σκέψη και το συναίσθηµά του. Αντίθετα, εξαιτίας του 

εύθραυστου συναισθηµατικού του κόσµου, µια άσχηµη 

σκηνή µπορεί να του δηµιουργήσει ανασφάλειες, φόβους 

και άγχη. Λόγου χάριν, ένα παιδί που δεν έχει καλές σχέ-

σεις µε τη θετή του µητέρα µπορεί να σκεφτεί ότι θα το 

διώξει από το σπίτι, όπως έκανε η µητριά της Χιονάτης.  

Επιπλέον, ο συνδυασµός της πραγµατικότητας 

µε τη φαντασία δίνει στους ανήλικους θεατές τη δυνατό-

τητα «να αποδράσουν από τη διάσταση της αµεσότητας 

και της βιωµατικότητας, σε αυτή της οικειότητας και του 

διαφορετικού, που κάποτε µπορεί να αντιφάσκει προς 

αυτό που συστηµατικά και µε εµµονή τους παρέχεται 

από άλλους φορείς αγωγής και παιδείας, ενώ άλλοτε 

µπορεί να ανατρέπει τις µέχρι τότε γνωστές παραστάσεις 
και δεδοµένα του», υποστηρίζει ο Θ. Γραµµατάς (1999). 

Αυτή η οµαλή και ανώδυνη υπέρβαση επιφέρει αλλαγές 

στον ψυχικό και πνευµατικό τους κόσµο. ∆ιότι τα παιδιά 

αποδέχονται αβίαστα και ευκολότερα τα σκηνικά και ει-

κονικά µηνύµατα, µέσα από την παραστατικότητα των 

δρώµενων και την εικονοποίηση αφηρηµένων εννοιών 

και καταστάσεων, σε αντίθεση µε µια τυπική µορφή δι-

δασκαλίας όπου η πρόσληψη των πληροφοριών γίνεται 

µε πιο πεζό τρόπο (Γραµµατάς, 1999).  

Σε αυτό το σηµείο, ας επισηµάνουµε και τον 

κριτικό ρόλο του θεάτρου και του κινηµατογράφου για 

παιδιά. Ως κριτική σκέψη ορίζεται η νοητική και συναι-

σθηµατική λειτουργία κατά την οποία το άτοµο αποφα-

σίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει µέσω συλλογισµών που 

γίνονται βάσει όλων των πιθανών στοιχείων που µπορεί 

να έχει στη διάθεσή του. Πιο συγκεκριµένα, το άτοµο 

µαθαίνει να σκέφτεται κριτικά, όταν γνωρίζει τι να ρωτά, 

µε ποιο τρόπο και µε ποιες µεθόδους µπορεί να αντιµε-
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τωπίσει µια κατάσταση. Έτσι, ο ανήλικος θεατής µετά 

από µια θεατρική παράσταση ή µια κινηµατογραφική 

ταινία, µπορεί να απορήσει, να αναρωτηθεί και να 

µπει στη διαδικασία να αναλύσει αυτό που παρακο-

λούθησε, µε άλλα λόγια να µάθει σιγά-σιγά να σκέ-

φτεται κριτικά και να µη γίνεται παθητικός δέκτης 

όλων αυτών που του µεταβιβάζονται έντεχνα (Κοσε-

γιάν, 2003). 

 Εξετάζοντας την παιδαγωγική λειτουργία 

των δύο αυτών ειδών από κοινωνιολογική σκοπιά, 

παρατηρούµε ένα έντονο ενδιαφέρον της πολιτείας για 

το θέατρο και τον κινηµατογράφο για παιδιά, αφού 

µέσα από αυτά µπορούν να διοχετευθούν και τελικά 

να επιβληθούν ιδέες και αρχές που είναι σύµφωνες µε 

τις υπάρχουσες δεδοµένες κοινωνικές συνθήκες της 

κάθε εποχής. Έτσι, ο παιδαγωγικός ρόλος του θεάτρου 

και του κινηµατογράφου για παιδιά είναι επιφορτι-

σµένος µε την έκφραση αξιών και ιδεών που προβάλ-

λει το κοινωνικό γίγνεσθαι της κάθε εποχής ως προς 

τα αισθητικά-καλλιτεχνικά και παιδαγωγικά του πρό-

τυπα (Γραµµατάς, 1999). Όπως αναφέρει ο Ν. Παπαν-

δρέου, το παιδί σήµερα δεν είναι το ίδιο σε σχέση µε 

το παρελθόν και τα συναισθήµατά του επηρεάζονται 

από τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής στην οποία 

ζει (Παπανδρέου, 1994). Απόρροια αυτού του γεγονό-

τος είναι ότι αυτά τα είδη τέχνης βοηθούν τους ανήλι-
κους θεατές να κατανοήσουν, να αναλύσουν, να ερ-

µηνεύσουν κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικές δοµές 

ή να γνωρίσουν τις διάφορες ιστορικές εξελίξεις 

(Κουρετζής, 1990). 

Το θέατρο και ο κινηµατογράφος για παιδιά 

βοηθούν στη συνειδητοποίηση και στην ανάπτυξη της 
πολιτιστικής µνήµης. Τα παιδιά συµµετέχοντας σε αυ-

τά ως θεατές, διαµορφώνουν µια πολιτιστικά καλλιερ-

γηµένη προσωπικότητα, αποκτούν επίγνωση του πα-

ρόντος και του παρελθόντος, έτσι ώστε µελλοντικά να 

µπορούν να αξιολογούν σωστά το ιστορικό και πολι-
τισµικό τους περιβάλλον σε εθνικό και παγκόσµιο ε-

πίπεδο, έχοντας δηµιουργήσει µια πολιτισµική µνήµη 

ευρείας αναφοράς. Ας προσθέσουµε ότι µέσα από τη 

σκηνική εικονοποίηση των έργων και µέσα από τις 

ποικίλες και διαφορετικές παραδόσεις λαών και επο-

χών, το παιδικό κοινό σχηµατίζει µια προσωπική βιω-

µατική γνώµη και δηµιουργεί µια δική του άποψη, 

που συνεισφέρει στη µελλοντική ανάπτυξη µιας ευρύ-

τερης διαπολιτισµικής συνείδησης και εµπειρίας. 

Αναφέραµε ότι ο παιδαγωγικός σκοπός του 

θεάτρου για παιδιά πραγµατώνεται ανάλογα µε τις 

κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες της κάθε επο-

χής. Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε, αν κάνου-

µε µια αναδροµή στην ιστορία του θεάτρου, εστιάζο-

ντας στο ρόλο του παιδιού τόσο ως συµµετέχοντα στα 

δρώµενα, όσο και ως θεατή. Στο αρχαίο θέατρο τα 

παιδιά ερµήνευαν διάφορους ρόλους και οι θεατρικές 

παραστάσεις απευθύνονταν σε κοινό ανεξαρτήτου η-

λικίας (Κουρετζής, 1990). Εντούτοις ο Πλάτωνας υ-

ποστηρίζει ότι κάθε θέαµα έχει το κοινό του. Μάλι-

στα, ορίζει το ‘‘κοινό’’ ανάλογα µε το είδος θεάµατος. 

Έτσι, στην αρχαιότητα έχουµε, κατά τον Πλάτωνα, 

για τα µικρά παιδιά τους θαυµατοποιούς-ταχυ-

δακτυλουργούς, για τους έφηβους την κωµωδία και 

για τους ενήλικες την τραγωδία (Κουρετζής, 1990). 

Ιδιαίτερο σηµείο αναφοράς στην ιστορία του θεάτρου 

για παιδιά αποτελεί και η ελισαβετιανή εποχή, όπου 

τα παιδιά εµφανίζονται στη σκηνή ως κανονικοί ηθο-

ποιοί. Την εποχή εκείνη υπήρχαν θίασοι που αποτε-

λούνταν µόνο από παιδιά και οι παραστάσεις που έδιναν 

είχαν µεγάλη επιτυχία (Γραµµατάς, 1999). 

Με το πέρασµα του χρόνου, περίπου τον 16ο 

αιώνα, το θέατρο για παιδιά εισχωρεί στους χώρους της 

εκπαίδευσης και µετατρέπεται σε σχολικό θέατρο. Από 

τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι πρώτοι που χρησιµο-

ποίησαν το θέατρο ως παιδαγωγικό µέσο ήταν οι Ιησουί-

τες. Βέβαια, η ένταξή του στα κολλέγια που ίδρυσαν έγι-

νε για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της συγκεκριµέ-
νης εκπαίδευσης που ήθελαν να δώσουν στα παιδιά 

(Κουρετζής, 1990). Τα έργα που παίζονταν ήταν κυρίως 

θρησκευτικά µυστήρια µε στόχο την τόνωση του χριστι-

ανικού ιδεώδους.  

Μετά τη λήξη του δεύτερου παγκόσµιου πολέ-

µου και του εµφύλιου που ακολουθεί, αυτή η άποψη ενι-

σχύεται από τις  δύο βασικές αρχές του Ελληνισµού: την 

ορθοδοξία και τον πατριωτισµό. Οι αξίες αυτές σηµατο-

δοτούν την πορεία του θεάτρου για παιδιά στον 20ό αιώ-

να (Γραµµατάς, 1999). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, ο χα-

ρακτήρας αυτών των θεατρικών έργων να είναι έντονα 

ηθοπλαστικός, προβάλλοντας ιδέες µε έµφαση στον η-

ρωισµό, στην αυτοθυσία και στην αγάπη για την πατρί-

δα. Ταυτόχρονα το παιδικό θέατρο δίδασκε τα ηθικά δι-

δάγµατα της Παλαιάς και Καινής διαθήκης και έδινε έµ-

φαση στο ρόλο της εκκλησίας, της οικογένειας και του 

σχολείου (Γιάνναρης, 2001). Ως πρότυπο προβάλλονταν 

το «καλό» παιδί, δηλαδή εκείνο που υπακούει σε όλα τα 

παραπάνω και συµπεριφέρεται σύµφωνα µε αυτά. Σε αυ-

τό το σηµείο θα προσθέσουµε ότι η σκηνική απόδοση 

των συγκεκριµένων έργων ήταν αισθητικά περιορισµένη, 

γιατί όπως υποστηρίζει ο Θ. Γραµµατάς «στόχος των έρ-

γων είναι ο διδακτισµός και ο παραδειγµατισµός των 

παιδιών και των νέων και όχι η καλλιτεχνική τους από-

λαυση» (1999, 256).  

Προσεγγίζοντας το σύγχρονο θέατρο, από το 

1990 και µετά διακρίνουµε µια αλλαγή στα θέµατα που 

πραγµατεύεται και µια διαφορετική καλλιτεχνική αισθη-

τική. Εµφανίζονται νέες αξίες, αντίστοιχες της σύγχρο-

νης εποχής, και δηµιουργείται µια νέα σχέση µεταξύ ε-

νήλικων συγγραφέων και παιδικού κοινού. Τα θεατρικά 

έργα για παιδιά αντιµετωπίζονται ως καλλιτεχνικά προ-

ϊόντα, µε αποτέλεσµα οι συγγραφείς να δίνουν έµφαση 

στα δραµατικά στοιχεία, έχοντας ως στόχο την αύξηση 

του ενδιαφέροντος των ανήλικων θεατών και τη συµµε-

τοχή τους στο σκηνικό θέαµα. Στη σύγχρονη εποχή, ό-

που το παιδί έχει άµεση πρόσβαση στα µέσα µαζικής ε-

πικοινωνίας και στο διαδίκτυο κι έχει αναπτύξει τα ενδι-

αφέροντα και τις αισθητικές του εµπειρίες, το θέατρο 

οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Εξαιτίας 
αυτού, το παιδί πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αυτοτελής 

οντότητα µε ιδιαίτερες αναζητήσεις και γι’ αυτό τα θεα-

τρικά έργα στοχεύουν να καλλιεργήσουν το παιδί αισθη-

τικά και να του παρέχουν βιώµατα καλλιτεχνικής ποιό-

τητας (Γραµµατάς, 1999).  

Αφετέρου παρατηρούµε ότι η ιστορία του κι-
νηµατογράφου για παιδιά δεν έχει τις ρίζες της τόσο βα-

θιά όσο το θέατρο. Εντούτοις στην πορεία αυτού του κι-

νηµατογράφου εµφανίζονται διαφορετικές τάσεις σχετι-

κά µε την παιδαγωγική του λειτουργία. Όπως το θέατρο, 

έτσι και ο κινηµατογράφος επηρεάζεται από τις κοινωνι-

κές συνθήκες της κάθε εποχής. Τόσο οι παλιότερες όσο 

και οι σύγχρονες τάσεις διαµορφώνουν πρότυπα που 

σύµφωνα µε τις αξίες της εποχής δίνονται στα παιδιά 

µέσα από την κινηµατογραφική προβολή.  

Οι παλιότερες τάσεις, µε πρωτοπόρο τον Walt 

Disney, αντιµετωπίζουν το παιδί σαν “αθώα ύπαρξη”. 

Σκοπός των ταινιών για παιδιά είναι η προβολή ενός 
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προτύπου προικισµένου µε αρετές όπως η καθαριότη-

τα, η καλοσύνη, η υπακοή και η πίστη στην οικογέ-

νεια. Για παράδειγµα, ο Πινόκιο είναι µια σκανταλιά-

ρικη ξύλινη κούκλα που λέει πολλά ψέµατα και µπλέ-

κει σε περίεργες περιπέτειες. Όταν όµως αποφασίζει 

να γίνει καλό παιδί, τότε όλα γίνονται καλύτερα και 

καταλήγει να µεταµορφωθεί από κούκλα σε άνθρωπο. 

Με άλλα λόγια, όταν ένα παιδί λέει ψέµατα και είναι 

ανυπάκουο, του συµβαίνουν άσχηµα πράγµατα, ενώ 

όταν υπακούει και συµµορφώνεται µε τις επιθυµίες 

των γονιών είναι πιο ευτυχισµένο. Το παιδί µέσα από 

τις ταινίες αποδέχεται ό,τι καλό σχετίζεται µε όλα αυ-

τά που βλέπει στην οθόνη, ενώ αντίθετα απορρίπτει 

ό,τι προβάλλεται ως κακό.  

Επιπλέον, παρατηρούµε ότι στις ταινίες για 

παιδιά ενισχύεται το πρότυπο του άνδρα µε αρετές 

όπως η ανδρεία, η επιµονή, η κατάκτηση του στόχου, 

η ευγενής άµιλλα και η γενναιότητα. Αντίθετα οι γυ-

ναικείες φιγούρες έχουν ρόλους  πιο υποτακτικούς, ε-

νισχύοντας έτσι την εικόνα της γυναίκας ως τρυφερής 
και αδύναµης ύπαρξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο 

δυνατός και ατρόµητος Ποπάυ παρέα µε την ελαφρό-

µυαλη και αφελέστατη Όλιβ. Από τον παραπάνω συν-

δυασµό προβάλλεται το πρότυπο µιας οικογένειας, 

χαρακτηριστικό της εποχής, όπου ο άντρας είναι ικα-

νότερος και παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις, ενώ 

η γυναίκα ακολουθεί τα χνάρια του και δε µπορεί να 

αντιµετωπίσει µόνη της τους διάφορους κινδύνους. 

Οι ταινίες αυτές διαπνέονται από έντονο 

χιούµορ και αστείρευτη φαντασία. Τα παιδιά βλέπουν 

τους ήρωες της οθόνης να λύνουν τα προβλήµατά 

τους µε χιούµορ, ενώ ταυτόχρονα εξασκούν τη φα-

ντασία τους µε δηµιουργικό τρόπο. Αν παρατηρήσου-

µε το Mickey στην ταινία του Walt Disney «Φαντασί-

α», ο ήρωας παλεύει µε την τύχη του µέσα σε µια χι-

ουµοριστική διάθεση. Τον καταδιώκουν αµείλικτες 

σκούπες, πνίγεται µέσα σε κουβάδες από νερό, αλλά 

όλα αυτά φαίνονται τόσο αστεία, ώστε δίνεται στο 

παιδί η δυνατότητα να αποφορτιστεί συναισθηµατικά, 

βρίσκοντας διέξοδο και εκτόνωση στα αντίστοιχα συ-

ναισθήµατα που βιώνει.  

Οι νέες τάσεις πάλι επηρεάζονται από τις 

κοινωνικές αλλαγές, γι’ αυτό και στις σύγχρονες κι-
νηµατογραφικές ταινίες για παιδιά παρατηρείται η ει-

σαγωγή θεµάτων κοινωνικού προβληµατισµού όπως 

είναι το άγχος, το αδιέξοδο, το παράλογο και η µονα-

ξιά, ενώ παράλληλα γίνεται διερεύνηση του σύγχρο-

νου χώρου, του ατόµου, της κοινωνίας και της ανθρω-

πότητας. Οι ταινίες αυτές θέτουν σε αµφισβήτηση 

πολλά θέµατα, όπως οι ρόλοι των κοινωνικών οµά-

δων, των δύο φύλων, των ανθρωπίνων σχέσεων, α-

σχολούνται µε κοινωνικά φαινόµενα όπως ο ρατσι-

σµός ή η βία και εισβάλλουν στις ατοµικές εµπειρίες 

(Βασιλειάδης, 1985). Πιο συγκεκριµένα, µέσα από τα 

προβαλλόµενα στις κινηµατογραφικές ταινίες πρότυ-

πα, συµπεριφορές και µηνύµατα το παιδί διαµορφώνει 

αντιλήψεις, νοοτροπίες και στάσεις, σχηµατίζοντας 

µια άποψη για την κοινωνική πραγµατικότητα. Ταυτί-

ζεται µε τον ήρωα, αποκτά συµπεριφορές και γνώσεις 

που συµβαδίζουν µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Βέ-

βαια, αυτό µπορεί να είναι τόσο θετικό όσο και αρνη-

τικό. Από τη µια πλευρά, το παιδικό κοινό µαθαίνει 

για την κοινωνία, από την άλλη µπορεί να βιώνει αρ-

νητικά συναισθήµατα, να αποκτά αρνητικά πρότυπα, 

ακόµη και να σχηµατίζει εξωπραγµατικές απόψεις για 

τη ζωή (Καραθανάση-Κατσαούνου, 2001). Για παρά-

δειγµα, ο Batman παρόλο που προβάλλεται ως υπέρ-

ήρωας και σκοτώνει τις δυνάµεις του σκότους, δεν παύει 

να χρησιµοποιεί τη βία για να σώσει τον κόσµο. Ένα 

παιδί που θα ταυτιστεί µε τον Batman, θα µάθει να χρη-

σιµοποιεί τη βία για να λύνει τις διαφορές µε τους συνο-

µηλίκους του. Μπορεί ακόµα να φτάσει και στο σηµείο 

να ταυτίζει τη βία µε µια καλή πράξη. Θεωρώ λοιπόν ότι 

πριν από την προβολή µιας κινηµατογραφικής ταινίας 

χρειάζεται µια µικρή προετοιµασία των παιδιών σχετικά 

µε το θέµα, για να αποφευχθούν τυχόν διαστρεβλώσεις. 
Ούτως ή άλλως, οι πληροφορίες που θα δεχτούν τα παι-

διά µέσω συζήτησης θα τα διευκολύνουν στη συνέχεια 

να διαβάζουν ευκολότερα τις εικόνες και να µη δέχονται 

παθητικά τα µηνύµατα που δίνονται µέσω αυτών (Καρα-

θανάση-Κατσούνου, 2001). Ως παράδειγµα, σε αυτό το 

σηµείο, µπορούµε να φέρουµε τον «Βασιλιά των Λιοντα-

ριών». Πριν από την παρακολούθηση της συγκεκριµένης 

ταινίας θα µπορούσε να γίνει µια συζήτηση σχετικά µε 

τους θεσµούς της οικογένειας, τη ζωή, την επιβίωση και 

το θάνατο, ώστε το παιδί να παρατηρήσει και να κρίνει 

τις εικόνες που θα του προβληθούν και ταυτόχρονα να 

µην τροµοκρατηθεί µε το θάνατο του πατέρα του Simba.    

Τέλος, η εικόνα δεν αποκωδικοποιείται από 

όλους µε τον ίδιο τρόπο (Σπύρου, 2005). Το κάθε παιδί 

αντιλαµβάνεται αυτό που βλέπει διαφορετικά, ανάλογα 

µε τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητά του. Ένα παιδί µε 

«πεταχτά» αυτιά θα βιώσει διαφορετικά την ιστορία του 

«Dumbo το Ελεφαντάκι» σε σχέση µε κάποιο που δεν έ-

χει «πεταχτά» αυτιά. Έτσι, η παιδαγωγική λειτουργία 

του θεάτρου και του κινηµατογράφου για παιδιά απαιτεί 

την ύπαρξη ποιοτικής εικόνας και θεµατολογίας. Πιο 

συγκεκριµένα, οι σκηνοθέτες και των δύο ειδών θα πρέ-

πει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι µέσω της τέχνης τους 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη του ψυχισµού και της αι-

σθητικής καλλιέργειας των παιδιών. Τα θέµατα θα πρέ-

πει να προσεγγίζονται σφαιρικά, προβάλλοντας όλες τις 

πλευρές τους µε προσοχή, γιατί απευθύνονται σε ηλικίες 

µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Άλλωστε στις µέρες µας, µέσα 

στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και της πολυπολιτι-

σµικότητας, θα ήταν καλό να υπάρχουν παραγωγές που 

να βοηθούν τα παιδιά στη δόµηση ενός υγιούς ψυχισµού 

και µιας εθνικής ταυτότητας που θα αποδέχεται τη δια-

φορετικότητα των άλλων, χωρίς να εξαφανίζει τη µονα-

δικότητα του κάθε πολιτισµού.  Έτσι, τα παιδιά προσεγ-
γίζουν τη γνώση µέσα από τη σωστή έκφραση και τη θε-

τική επικοινωνία µε τους συνοµηλίκους τους.       

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Χρονικές περίοδοι και σύγκριση των δύο θεαµάτων 

 

Α. ∆ιαχωρισµός χρονολογικών περιόδων 
Εδώ θα επιχειρήσουµε να διαχωρίσουµε την 

ιστορία του θεάτρου και του κινηµατογράφου για παιδιά 

σε τρεις περιόδους. Για να συγκρίνουµε τις αισθητικές, 

ψυχαγωγικές και παιδαγωγικές λειτουργίες  των δύο αυ-

τών ειδών στον χρονικό ορίζοντα και πώς εξελίσσονται 

µε το πέρασµα του χρόνου, καταλήξαµε στον εξής δια-

χωρισµό:  

• 1η περίοδος: από το 1928 έως το 1960 

• 2η περίοδος: από το 1961 έως το 1990 

• 3η περίοδος: από το 1991 έως σήµερα. 

 Ένας λόγος για τον παραπάνω διαχωρισµό εί-

ναι ότι οι κοινωνικές συνθήκες, οι νοοτροπίες, οι ανά-

γκες των ανθρώπων και η καταγραφή της πραγµατικότη-

τας έχουν διαφοροποιηθεί µε το πέρασµα του χρόνου. 

Όπως παρατηρήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρ-

χουν µεγάλες αναντιστοιχίες µεταξύ των ιδανικών του 
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παρελθόντος και των αναζητήσεων του σήµερα, οι 

οποίες προκαλούν ένα χάσµα στις έννοιες και στην 

ψυχολογική κατάσταση των νέων και των παλιότερων 

ηρώων στα κινηµατογραφικά και θεατρικά έργα 

(Γραµµατάς, 1999, σελ. 152).  

Σε κάθε εποχή, τα µηνύµατα που προβάλ-

λουν οι συγγραφείς και οι σκηνοθέτες έχουν σκοπό να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις αναζητήσεις 

του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Άρα, µέσα από 

τα δύο είδη θεάµατος που εξετάζουµε, µπορούν να δι-

οχετευτούν και να επιβληθούν απόψεις, ιδέες και αρ-

χές που συµφωνούν µε τις συνθήκες της εποχής 

(Γραµµατάς, 1999). Για παράδειγµα, όταν η µικρή Ά-

ριελ θυσιάζει τη φωνή της για να µετατραπεί η ουρά 

της σε ένα ζευγάρι πόδια, ώστε να µπορέσει να ζήσει 

µε τον αγαπηµένο της, εκφράζει το πρότυπο µιας επο-

χής όπου η γυναίκα πρέπει να θυσιάσει κάτι από τον 

εαυτό της, για να κερδίσει την αγάπη ενός άντρα.   

Συνοψίζουµε: Οι ταινίες και τα θεατρικά έρ-

γα για παιδιά είναι ο καθρέφτης της εποχής τους. ∆ί-
νουν απαντήσεις σε θέµατα που ισχύουν µια συγκε-

κριµένη χρονική στιγµή και ταυτόχρονα δίνουν πλη-

ροφορίες για την εικόνα που έχει η κοινωνία για τα 

παιδιά (Σπύρου, 2001).  

Στην επόµενη ενότητα θα εξετάσουµε διά-

φορες ταινίες και θεατρικά κείµενα που αντιστοιχούν 

στις τρεις χρονολογικές περιόδους που προαναφέραµε 

και θα µελετήσουµε ποιες είναι οι οµοιότητες και οι 

διαφορές στην αισθητική, ψυχαγωγική και παιδαγωγι-

κή τους λειτουργία. ∆ηλαδή, θα παρατηρήσουµε ποια 

θέµατα εµφανίζονται σε κάθε περίοδο, ποια η σχέση 

τους µε τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της ε-
ποχής και ποια πρότυπα προβάλλονται στα παιδιά. Ε-

πίσης, θα εξετάσουµε την εξέλιξη της κινηµατο-

γραφικής εικόνας και του σκίτσου µέσα στο χρόνο και 

τις παλιές και νέες τάσεις στο λόγο των κινηµατογρα-

φικών και θεατρικών έργων. Προς τούτο επιλέξαµε 
δύο ενδεικτικές ταινίες και δύο θεατρικά κείµενα από 

κάθε περίοδο. Οι ταινίες είναι όλες δηµιουργήµατα 

του Walt Disney. Τα θεατρικά κείµενα είναι διαφόρων 

συγγραφέων, που όµως χαρακτηρίζουν την εποχή και 

τις αναζητήσεις τους. Τέλος, επιλέξαµε τις συγκεκρι-

µένες κινηµατογραφικές ταινίες και τα θεατρικά κεί-
µενα, επειδή πιστεύουµε ότι παρουσιάζουν µια γενική 

εικόνα για τα πρότυπα που προβάλλονται στα παιδιά 

και αντιπροσωπεύουν σε µεγάλο βαθµό τις κοινωνικές 

συνθήκες της κάθε εποχής.  

 

   

Β. Λειτουργίες των κινηµατογραφικών ταινιών και 

θεατρικών έργων ανά χρονική περίοδο.  

 

Βi. Πρώτη περίοδος  

Η πρώτη ταινία κινούµενων σχεδίων µεγά-

λου µήκους είναι το γνωστό σε όλους µας παραµύθι, 
«Η Χιονάτη και οι εφτά Νάνοι» (1937). Το συγκεκρι-

µένο καρτούν εισήγαγε στην ιστορία του κινηµατο-

γράφου νέες επαναστατικές τεχνικές για την εποχή, 

γιατί τα σκίτσα είναι εξ ολοκλήρου ζωγραφισµένα στο 

χέρι και ζωντανεύουν ένα φανταστικό κόσµο µε πολ-

λές ρεαλιστικές λεπτοµέρειες και χιούµορ. Από την 

ταινία δεν λείπει η µουσική, ο χορός και το τραγούδι. 

Τα συναισθήµατα τις περισσότερες φορές εξωτερι-

κεύονται µέσα από το τραγούδι και τη µουσική. Για 

παράδειγµα, το λυπητερό τραγούδι της Χιονάτης στο 

δάσος, το χαρούµενο τραγούδι των νάνων καθώς επι-
στρέφουν από τη δουλειά και τα σκαµπανεβάσµατα 

της µουσικής από τη στιγµή που δαγκώνει η Χιονάτη το 

µήλο µέχρι να την αναστήσει το φιλί του πρίγκιπα.  

Εκτός από τα αισθητικά χαρακτηριστικά της 

ταινίας είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε τις ιδέες που 

προβάλλονται και αντανακλούν τα πρότυπα της εποχής. 

Παρατηρώντας τη Χιονάτη, διαπιστώνουµε σε αυτήν 

χαρακτηριστικά όπως η καθαριότητα, η υπακοή, η απλό-

τητα και η καλοσύνη. Μέσα από τη Χιονάτη λοιπόν, 

βλέπουµε αρετές που είναι µεν διαχρονικές, αλλά δεν 

προβάλλονται τόσο έντονα στις ταινίες του σήµερα. 

Επιπλέον, παρατηρούµε ένα είδος ρατσισµού 

όσον αφορά τους ρόλους των φύλων. Η Χιονάτη πρωτα-

γωνιστεί και πεθαίνει λόγω της οµορφιάς της και στο τέ-

λος σώζεται από τον πρίγκιπα, ο οποίος µόνο µε ένα φιλί 

την ανασταίνει. Επίσης, η ηρωίδα δεν εµφανίζεται να 

παλεύει για να διατηρήσει την ελευθερία και τα δικαιώ-

µατά της, αλλά κερδίζει τη ζωή της µε την καλοσύνη και 

την υποµονή. Επίσης, ένα είδος κοινωνικού ρατσισµού 

παρουσιάζεται από τη δράση των νάνων, οι οποίοι εµφα-

νίζονται να δουλεύουν σκληρά από το πρωί µέχρι το 

βράδυ και το σπίτι τους είναι ακατάστατο. Εντούτοις εί-

ναι χαρούµενοι και χαµογελαστοί, και όταν εµφανίζεται 

η Χιονάτη, απολαµβάνουν την περιποίησή της. Το πρό-

τυπο που προβάλλεται από τους συγκεκριµένους χαρα-

κτήρες αντανακλάται στην εργατική τάξη εκείνης της 

περιόδου. Οι εργάτες εκείνης της εποχής δούλευαν από 

το πρωί µέχρι το βράδυ, δεν είχαν ελεύθερο χρόνο και οι 

γυναίκες τους φρόντιζαν το σπίτι και τους άντρες.  

Από µιαν άλλη οπτική γωνία, παρουσιάζεται 

στους θεατές η ιδιαιτερότητα της φύσης σε σχέση µε τον 

κόσµο των ανθρώπων. Για παράδειγµα, όταν η Χιονάτη 

βρίσκεται στο δάσος αντλεί βοήθεια από τα ζώα και τους 
νάνους, ενώ έξω από αυτό αντιµετωπίζει το µίσος της 

µητριάς της. 

Μια δεύτερη γνωστή κινηµατογραφική ταινία 

είναι ο «Πίτερ Παν» (1953) που ζει στη µαγευτική χώρα 

του Ποτέ-Ποτέ.  
Ο Πίτερ ψάχνοντας τη σκιά του συναντά τη Γουέντι, 

τον Τζον και τον Μάικλ και τους παίρνει µε τη βοήθει-

ας της Τινκερµπέλ, της αγαπηµένης του νεράιδας, στη 

χώρα του Ποτέ-Ποτέ. Εκεί συναντούν τους φίλους του 

Πίτερ αλλά και τον αιώνιο εχθρό του, τον Κάπταιν 

Χουκ. Μέσα από διάφορες περιπέτειες ο Πίτερ µε την 
παρέα του καταφέρνουν για ακόµη µια φορά να κατα-

τροπώσουν τον Κάπταιν Χουκ και τους πειρατές του.  

Τα σκίτσα στην ταινία είναι απλοποιηµένα µε 

φαντασία και χιούµορ και ακολουθούν την καθιερωµένη 

τεχνική του Walt Disney. Αν παρατηρήσουµε όµως κα-

λύτερα, υπάρχει µια ιδιορρυθµία όσον αφορά την ψυχρή 

τυπικότητα της πόλης, η οποία διαλύεται από τα όνειρα 

των παιδιών, όταν αυτά βρίσκονται στα σουρεαλιστικά 

τοπία της χώρας του Ποτέ-Ποτέ. Τα χρώµατα είναι σα-

φώς πιο σκοτεινά και µουντά µέσα στην πόλη, ενώ ακο-

λουθεί µια έκρηξη χρωµάτων και υπέροχων τοπίων στη 

Χώρα του Πίτερ.  

Από την αρχή κιόλας της ταινίας, το σπίτι της 

Γουέντι αντανακλά µια εικόνα για την οικογένεια της 

δεκαετίας του ’50. Η Γουέντι ως µεγαλύτερη αδερφή 

συµµαζεύει το δωµάτιο των µικρών αδερφών της και τα 

ετοιµάζει για ύπνο. Επίσης, παρατηρούµε ότι προσπαθεί 

µε τη βοήθεια της σκυλίτσας, της Νανάς, να κρατήσει το 

δωµάτιο καθαρό και τακτοποιηµένο. Με άλλα λόγια, τά-

ξη και καθαριότητα, υπακοή και πειθαρχία ήταν οι βασι-

κές αρχές  µιας οικογένειας. Όταν όµως εµφανίζεται ο 

αγαπηµένος ήρωας των παιδιών, αυτές οι αρετές υποκα-

θίστανται από την ανεµελιά και το παιχνίδι. Τα παιδιά 
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ξεφεύγοντας από τη ρουτίνα ζουν απίστευτες περιπέ-

τειες σ’ ένα φανταστικό κόσµο. 

Και σε αυτή την ταινία παρατηρούµε µια 

διάκριση ανάµεσα στα δύο φύλα. Ο Πίτερ Παν που 

είναι αγόρι, εµφανίζεται σαν ένα παιδί µε υπερανα-

πτυγµένες αισθήσεις, θαρραλέο και ανέµελο. Από την  

άλλη η Γουέντι, που είναι συνοµήλικη του Πίτερ, έχει 

αναλάβει άλλους ρόλους, όπως π.χ. να βοηθά στις 

δουλειές του σπιτιού ή απλά να ακολουθεί και να πα-

ρατηρεί τον Πίτερ στις ηρωικές του στιγµές. Έντονο, 

επίσης, είναι και το στοιχείο της ζήλιας που κυριεύει 

τις γυναικείες φιγούρες της ταινίας. Υπάρχουν έντονες 

στιγµές όπου η Τίνκερµπελ, η Γουέντι και οι Γοργόνες 

αισθάνονται ζήλια επειδή ο Πίτερ ασχολείται µε κά-

ποιο άλλο κορίτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πίτερ 

δεν ασχολείται καθόλου µε τις ζήλιες των κοριτσιών 

και εξακολουθεί να είναι χαρούµενος και ανέµελος. 

Υποσυνείδητα προβάλλεται λοιπόν ένα πρότυπο που 

θέλει τις γυναίκες να διακατέχονται από αισθήµατα 

κατωτερότητας, τα οποία εξωτερικεύουν µε κάθε τρό-

πο, ενώ ο άντρας είναι πάντα ο ξέγνοιαστος, αυτός 

που δεν ασχολείται µε φροντίδες και έγνοιες. 

Στο χώρο του θεάτρου από την άλλη, η συ-

γκεκριµένη περίοδος συµπίπτει µε την περίοδο του 

µεσοπολέµου και των πρώτων µεταπολεµικών χρό-

νων. Σηµαντική µορφή στον ελληνικό χώρο είναι ο 

Βασίλειος Ρώτας, ο οποίος εκτός από θεατρικά έργα 

για µεγάλους γράφει και έργα που απευθύνονται σε 

κοινό ανηλίκων. Εµείς θα εξετάσουµε δυο γνωστά του 

έργα, το «Να ζει το Μεσολόγγι» (1928) και «Ο Ήρω-

ας» (1944).  

Εξετάζοντας τα θεατρικά έργα από αισθητι-
κής πλευράς µπορούµε να διακρίνουµε κάποια χαρα-

κτηριστικά γνωρίσµατα που σχετίζονται µε τη συγ-

γραφή θεατρικών κειµένων εκείνης της εποχής. Για 

παράδειγµα, και στα δύο θεατρικά κείµενα παρατη-

ρείται µια απλούστευση της γλώσσας, και η παρατα-

κτική και απλοϊκή σύνταξη του λόγου. Επίσης, παρα-

τηρείται συχνά ο γοργός διάλογος, οι µικρές προτά-

σεις και τα επιφωνήµατα. Όλα τα παραπάνω µπορού-

µε να τα δούµε στο παρακάτω απόσπασµα από το θε-

ατρικό  «Ο Ήρωας»: 

 
ΚΑΤΣΑΠΡΟΚΟΣ: Ε, τότες να µε βγάλετε εσείς εµένα 

αρχηγό. 

ΣΒΟΥΡΑΣ: Ωραία. Τι µπορείς να κάνεις; 
ΚΑΤΣΑΠΡΟΚΟΣ: Τι µπορώ να κάνω; 

ΣΒΟΥΡΑΣ: Ναι. Για να γίνεις αρχηγός, πρέπει να µπο-

ρείς να κάνεις πολλά πράµατα. 
ΚΑΤΣΑΠΡΟΚΟΣ: Σαν τι πράµατα; 

ΣΒΟΥΡΑΣ: Πόσες µέρες µπορείς να µείνεις νηστικός; 

ΚΑΤΣΑΠΡΟΚΟΣ: Νηστικός; Εγώ θέλω να γίνω αρχη-

γός για να τρώω, όχι να µείνω νηστικός! 

ΣΒΟΥΡΑΣ: Φάε, το λοιπόν, µια µπούφλα. (Ρώτας, 

1986, σελ. 234) 
 

Ένα δεύτερο στοιχείο που µπορούµε να α-

ντλήσουµε από την ανάγνωση των παραπάνω θεατρι-

κών κειµένων είναι µια µικρή ιδέα για τα σκηνικά που 

προτείνονται για τη δηµιουργία της θεατρικής παρά-

στασης. Στο πρώτο θεατρικό, το «Να ζει το Μεσολόγ-

γι», η σκηνή παριστάνει ένα µεγάλο δωµάτιο µέσα 

στο οποίο υπάρχει αριστερά ένα καπνισµένο τζάκι, 

στο βάθος ένα χαµηλό στρόγγυλο τραπέζι και πιο πί-

σω ένα µικρό πατάρι µε κουρελιασµένα στρωσίδια 

όπου κοιµούνται κάτι παιδιά. Στο δεύτερο θεατρικό 

κείµενο δεν δίνονται πληροφορίες για το σκηνικό διά-

κοσµο. ∆ιαβάζοντας τους διαλόγους θα µπορούσαµε 

να συµπεράνουµε ότι ίσως να µην υπήρχαν καθόλου 

σκηνικά, αφού όλο το έργο αφορά µια συζήτηση µεταξύ 

φίλων για το ποιος θα γίνει αρχηγός της παρέας. Όπως 

φαίνεται, ο σκηνικός διάκοσµος της εποχής ήταν πολύ 

απλός και λιτός και δεν άλλαζε σε όλη τη διάρκεια του 

έργου.  

Η συγκεκριµένη περίοδος µπορεί να ενταχθεί 

«στην ευρύτερη ιδεολογικο-παιδαγωγική άποψη του ελ-

ληνοχριστιανικού πολιτισµού» όπως υποστηρίζει ο Θ. 

Γραµµατάς στο βιβλίο του “Fantasyland”. Ύστερα από 

τη λήξη του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου και του εµ-

φυλίου που ακολουθεί, οι δυο βασικές αρχές που δεσπό-

ζουν στην ελληνική κοινωνία είναι ο εθνισµός και η ορ-

θοδοξία. Αυτές οι αρχές επηρεάζουν σηµαντικά τοµείς 

όπως η τέχνη και ο πολιτισµός, η παιδεία και η εκπαί-

δευση.  

Απόρροια των παραπάνω είναι το γεγονός ότι 

αυτά τα θεατρικά έργα είναι έντονα ηθοπλαστικά και οι 

αρχές που προβάλλονται στη νέα γενιά είναι αντίστοιχες 

µε τις γενικότερες αρχές και αξίες που επικρατούν στην 

κοινωνία εκείνης της εποχής. Για παράδειγµα, στο «Να 

ζει το Μεσολόγγι» προβάλλονται πρότυπα όπως η αγάπη 

για την πατρίδα, η αυτοθυσία και ο ηρωισµός. Για παρά-

δειγµα, ο γιος του παπά από πολύ µικρή ηλικία πηγαίνει 

στον πόλεµο και θυσιάζεται για την πατρίδα χωρίς φόβο. 

Ο παπάς δεν τρώει για µέρες, για να έχουν να φάνε τα 

παιδιά που ζουν µαζί του – και πολλές άλλες παρόµοιες 

σκηνές. Επίσης, είναι έντονο το στοιχείο της απόλυτης 

αποδοχής των αρχών της θρησκείας και της πίστης, αφού 

ο παπάς ανακαλεί συνεχώς τα λόγια του Θεού και λέει 

διάφορες προσευχές. 

Στον “Ήρωα”, το δεύτερο θεατρικό που επιλέ-
ξαµε, δίνεται έµφαση στην ανταγωνιστικότητα και την 

εργατικότητα που απαιτείται, για να µπορέσει τελικά 

κάποιος να γίνει αρχηγός. Τα τρία παιδιά συζητούν για 

τα προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει 

αρχηγός αλλά και για όλα αυτά που δεν κάνουν κάποιον 

αρχηγό.  

Όσον αφορά το ρόλο των δύο φύλων, όπως 

στις κινηµατογραφικές ταινίες έτσι και στα θεατρικά 

κείµενα της εποχής οι γυναικείες µορφές έχουν δευτε-

ρεύοντα ρόλο και πολλές φορές απουσιάζουν εντελώς 

από το έργο. Για παράδειγµα, στο πρώτο θεατρικό κεί-
µενο οι γυναικείες φιγούρες (Γιώργαινα, Κατερίνα και 

Φωτεινή) έχουν αναλάβει να συντηρούν τα παιδιά, ενώ 

στο δεύτερο δεν υπάρχει ούτε µια γυναικεία παρουσία. 

Κατά τη γνώµη µου, αυτή η παράλειψη δείχνει ότι εκεί-

νη την εποχή µια γυναίκα δεν µπορούσε ούτε καν να συ-

ζητήσει για το πώς γίνεται κάποιος κατάλληλος αρχηγός, 
πόσο µάλλον να γίνει και η ίδια αρχηγός.    

Σε γενικές γραµµές τα θεατρικά κείµενα της 

συγκεκριµένης περιόδου χαρακτηρίζονται από έντονα 

ηθικοπλαστικά και διδακτικά στοιχεία που καταλήγουν 

στο τρίπτυχο σχήµα «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια».  

 

Βii. ∆εύτερη περίοδος  

Η δεύτερη περίοδος έχει να µας παρουσιάσει 

δύο άλλες κινηµατογραφικές ταινίες για παιδιά, τις «Α-

ριστόγατες» (1970) και τη «Μικρή Γοργόνα» (1989). Με-

τά το θάνατο του Walt Disney το 1966, οι νέοι διαχειρι-

στές της εταιρίας του αποφάσισαν να δηµιουργήσουν µια 

ταινία, η οποία δεν θα χρειαζόταν µεγάλο οικονοµικό 

ρίσκο. Έτσι, δηµιουργήθηκαν οι «Αριστόγατες».  

Η υπόθεση εξελίσσεται στο Παρίσι του 1910, όπου µια 

ηλικιωµένη και πολύ πλούσια κυρία ζει στο αρχοντικό 

της µε τον µπάτλερ και τις τέσσερις γάτες της. Όταν εί-
ναι έτοιµη να συντάξει τη διαθήκη της, αποφασίζει να 
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αφήσει την περιουσία της στον µπάτλερ, αφού οι γά-

τες της ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους. Ο 

µπάτλερ φοβισµένος µήπως πεθάνει πρώτος, διώ-

χνει τις γάτες από το σπίτι. Εκείνες, τροµαγµένες, 

προσπαθούν να βρουν το δρόµο της επιστροφής πα-

ρέα µε ένα άλλο γάτο, τον κύριο Ο’ Μάλεϊ, ο οποίος 

είναι κατώτερης κοινωνικής καταγωγής αλλά θα 

βοηθήσει την οικογένεια σε κάθε δύσκολη στιγµή.  

Παρατηρώντας την ταινία από την αισθητι-
κή της πλευρά, βλέπουµε ότι έχει πολλά κοινά στοι-

χεία µε τις κλασικές ταινίες του Disney, όπως π.χ. το 

ενιαίο ύφος σε όλη τη διάρκεια της ταινίας και χαρι-

τωµένους χαρακτήρες. Μια διαφορά που παρατηρείται 

είναι στο σκίτσο, το οποίο φαίνεται να είναι πιο γραµ-

µικό από τις προηγούµενες ταινίες αλλά δίνει την αί-

σθηση µιας «κουρασµένης» εικόνας. ∆εν πρέπει να 

παραλείψουµε τη µουσική στη συγκεκριµένη ταινία, η 

οποία µας ταξιδεύει στους ήχους της τζαζ και καταλή-

γει µε ένα πολύ γνωστό ακόµα και στις µέρες µας 

κοµµάτι, το «Everybody wants to be a cat». 

Μέσα από αυτή την ταινία προβάλλονται οι 

αντιλήψεις της εποχής για τις κοινωνικές τάξεις. Οι 

αριστοκρατικές γάτες φέρονται πάντα ευγενικά και 

µιλούν χρησιµοποιώντας µια αριστοκρατική γλώσσα 

σε αντίθεση µε τον Ο’Μάλεϊ και την παρέα του, οι 

οποίοι είναι πιο διαχυτικοί και µιλούν διαφορετικά. 

Το χάσµα µεταξύ των δύο τάξεων φαίνεται ακόµη και 

στα αξεσουάρ που φορούν οι γάτες. Η αριστοκράτισ-

σα γάτα στολίζει το λαιµό της µε ένα περιδέραιο, ενώ 

οι γάτοι της µπάντας φορούν καπέλα, γυαλιά και αξε-

σουάρ που εκφράζουν µια µποέµικη ζωή.  

Στην ταινία αυτή είναι φανερό ότι ο αρσενικός 
γάτος είναι αυτός που έχει θάρρος και προστατεύει 

την οικογένεια, που είναι ανεξάρτητος και ζει στους 

δρόµους. Παρ’ όλη την καταγωγή του όµως, τον δια-

κατέχει µια περηφάνια που µερικές φορές τον βάζει σε 

µπελάδες. Η θηλυκή γάτα αφετέρου γοητεύεται από 

τον αρσενικό και συνεχώς τον ευχαριστεί για όσα κά-

νει για την οικογένειά της. Επίσης, παρατηρούµε ότι 

το βράδυ δεν κυκλοφορούν θηλυκές γάτες παρά µόνο 

αρσενικές, καθώς στο εγκαταλελειµµένο σπίτι όπου 

βρίσκουν καταφύγιο οι ήρωές µας, οι θηλυκές φιγού-

ρες είναι µόνο η µαµά και η κόρη.  

Το 1989 εµφανίζεται στη µεγάλη οθόνη «Η 

Μικρή Γοργόνα».  

Η Άριελ είναι απογοητευµένη από τη ζωή στη θά-

λασσα και θέλει να ζήσει στη στεριά µε τους ανθρώ-

πους. Αυτή η επιθυµία της γίνεται ακόµα πιο έντονη, 

όταν συναντιέται µε τον πρίγκιπα Έρικ και ερωτεύο-

νται ο ένας τον άλλον. Η κακιά µάγισσα της θάλασ-

σας, η Ούρσουλα, θέλοντας να κλέψει το βασίλειο 

της Άριελ την εξαπατά λέγοντάς της ότι θα της χαρί-

σει πόδια για να βρίσκεται δίπλα στον αγαπηµένο 

της. Το µόνο που της ζητά ως αντάλλαγµα είναι η 

υπέροχη φωνή της. Η Άριελ δεν χάνει χρόνο και χα-

ρίζει τη φωνή της στη µάγισσα, η οποία δεν ήθελε 

τελικά παρά να της κλέψει τον Έρικ. Μέσα από διά-

φορες περιπέτειες η Άριελ καταφέρνει να αποδείξει 

στον Έρικ ότι η µάγισσα τον κορόιδεψε και ζουν ε-

λεύθερα τον έρωτά τους.  

Πλησιάζοντας στη δεκαετία του 1990 παρα-

τηρούµε ότι τα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή των κινηµατογραφικών ταινιών 

βελτιώνονται. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι η 

βελτίωση της εικόνας και του ήχου. Στη «Μικρή Γορ-

γόνα», συναντούµε πιο γνωστά σε εµάς εφέ για ταινία 

του Disney, σε σχέση µε τη «Φαντασία» που είχε δη-

µιουργηθεί σαράντα χρόνια νωρίτερα. Ο Mark Dindal, 

υπεύθυνος της παραγωγής αναφέρει ότι δηµιουργήθηκαν 

πάνω από ένα εκατοµµύριο φυσαλίδες για τις ανάγκες 

της ταινίας. Είναι πλέον φανερό ότι η ανάπτυξη της τε-

χνολογίας έφερε νέες δυνατότητες στον κινηµατογράφο 

για παιδιά.  

Κάτι ακόµα που αξίζει να παρατηρήσουµε στη 

συγκεκριµένη ταινία είναι το θέµα. Η πλοκή βασίζεται 

κυρίως στο γνωστό παραµύθι του Hans Christian Ander-

sen «Η µικρή Γοργόνα» µε κάποιες αλλαγές, όπως το χα-

ρούµενο τέλος της ταινίας σε αντίθεση µε το θάνατο της 

γοργόνας του παραµυθιού. Επίσης, µπορούµε εύκολα να 

ξεχωρίσουµε τις αναφορές στην ελληνική µυθολογία, 

όπως για παράδειγµα: ο βασιλιάς «Τρίτων», το όνοµα 

του  πατέρα της Άριελ. 

Τα πρότυπα που προβάλλονται στα παιδιά δεν 

αλλάζουν πολύ σε σχέση µε τις προηγούµενες ταινίες. 

Για ακόµη µια φορά η γυναίκα πρέπει να θυσιαστεί για 

να ακολουθήσει τον άντρα. Βέβαια, βλέπουµε µια µικρή 

αλλαγή σε κάποια χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς 
των δύο φύλων, π.χ. το γεγονός ότι η Άριελ αποφασίζει 

η ίδια για τον εαυτό της σε ό,τι αφορά τα συναισθήµατά 

της και δεν επηρεάζεται από τον πατέρα της και τις υπό-

λοιπες γοργόνες.  

Σχετικά µε τα θεατρικά κείµενα της συγκεκρι-

µένης περιόδου, θα εξετάσουµε τον «Μορµόλη» του 

Rainer Hachfeld  (1973) και τον «Οδυσσεβάχ» της Ξένι-

ας Καλογεροπούλου (1981).  

Ο Μορµόλης είναι ένα ξύλινο κουτί και βαφτίστηκε έ-

τσι από τον Ρίκη και τη Μάντα, δυο παιδιά που περ-

νούν τις διακοπές τους µαζί µε συγγενείς. Ο Μορµό-

λης, λοιπόν, λέει στους µεγάλους όσα δεν τολµούν να 

πουν οι µικροί και αυτό τους εξαγριώνει. Ο θείος και ο 

γείτονας των παιδιών έχουν χρησιµοποιήσει όλα τα 

µέσα για να καταστρέψουν τον Μορµόλη, αλλά το µόνο 

που καταφέρνουν είναι να τον πολλαπλασιάζουν. 

Στο συγκεκριµένο θεατρικό σενάριο εντοπίζο-

νται αρκετές αλλαγές όσον αφορά τη θεµατολογία και τη 

διαµόρφωση του κειµένου. Παρατηρούµε µια στροφή σε 

θέµατα που αναφέρονται στο σύγχρονο κόσµο, π.χ. στις 

σχέσεις όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στην οικογένεια 

αλλά και στους ανθρώπους γενικότερα. Η συχνή έλλειψη 

επικοινωνίας και η αδυναµία των ανθρώπων να κατα-

νοήσουν ο ένας τον άλλο, επηρεάζουν τους συγγραφείς 

της εποχής. Οι νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και το λόγο 

των θεατρικών κειµένων. Οι συγγραφείς αντιµετωπίζουν 

τα παιδιά σαν ώριµους θεατές ξεφεύγοντας από τις παι-

διάστικες εκφράσεις και την απλούστευση της γλώσσας. 

Ο Οδυσσεβάχ είναι η ιστορία ενός παραµυθά, ο οποίος 
µπέρδεψε το ένα παραµύθι µε το άλλο και αποφάσισε 

να πει µια δική του ιστορία. Έτσι, φτιάχνει την ιστορία 

του Οδυσσεβάχ που κατάγεται από την Ιθαγδάτη και 

ψάχνει να βρει το Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο. Στο 

περίφηµο αυτό ταξίδι της αναζήτησης του Κυκλολωτο-

γοργοκιρκιλάριζου ο Οδυσσεβάχ έρχεται αντιµέτωπος 
µε διάφορες περιπέτειες µέχρι να καταλήξει να συνα-

ντήσει ξανά το γιο του, τη θάλασσα και την πατρίδα 

του και να καταλάβει τι ψάχνει.  

Μέσα από τις εξωπραγµατικές καταστάσεις 

και το τελείως µυθολογικό θέµα, κατά τη γνώµη µου, η 

Ξένια Καλογεροπούλου µας ταξιδεύει σε ένα κόσµο 

πλασµένο από πολλούς διαφορετικούς µύθους όπου ο 

καθένας κουβαλά το δικό του νόηµα. Το βασικό νόηµα 

αναφέρεται κυρίως στην οικογένεια και τη σηµασία της 

(ο Οδυσσεβάχ καταλαβαίνει τι είναι το Κυκλολωτογορ-

γοκιρκιλάριζο, όταν αντικρίζει το γιο του). Παράλληλα 

όµως εµφανίζονται και άλλα θέµατα, π.χ. τα ναρκωτικά 
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(οι λωτοί που οι ναυτικοί δοκιµάζουν στο νησί των 

λωτοφάγων). Παρατηρούµε, λοιπόν, κι εδώ τη διαφο-

ρά στη θεµατολογία σχετικά µε την πρώτη περίοδο.  

Οι νεότερες τάσεις λοιπόν αποκαλύπτουν 

στα παιδιά, µε όποιο τρόπο κι αν οι συγγραφείς επιλέ-

γουν να παρουσιάσουν τα θέµατά τους, µια εικόνα της 

πραγµατικότητας µε τα θετικά και τα αρνητικά της 

στοιχεία, προβάλλοντας έτσι µηνύµατα που θα συµ-

βάλουν στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς τους απέ-
ναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις στα πλαίσια της 

ένταξής τους στην κοινωνία.  

 

Βiii. Τρίτη περίοδος 

Η τρίτη περίοδος, µε τη ραγδαία έξαρση της 

τεχνολογίας και την εισβολή των τεχνολογικών επι-

τευγµάτων στον κινηµατογράφο, έχει να παρουσιάσει 

διάφορες αλλαγές. Σε αυτή τη φάση της εργασίας µας 

θα παρουσιάσουµε την «Pocahontas» (1995) και τη 

«Γέφυρα της Τεραµπίθια» (2007).  

Η Ποκαχόντας βασίζεται στην αληθινή ιστορία της 
σχέσης µιας ινδιάνας, κόρης του αρχηγού της φυλής, 

και του Τζον Σµιθ, ενός Άγγλου εξερευνητή που ξε-

κινά για την αναζήτηση νέας γης και χρυσού. Οι δύο 

νέοι συναντιούνται στη γη της Ποκαχόντας και αφού 

περνούν πολλές ώρες µαζί, ερωτεύονται. Ο έρωτάς 

τους, όµως, δηµιουργεί προβλήµατα, γιατί ο πατέρας 
της Ποκαχόντας θέλει να την παντρέψει µε  τον κα-

λύτερο πολεµιστή της φυλής τους και να διώξει τους 

Άγγλους από τον τόπο τους. Αφετέρου ο Τζον Σµιθ 

επιβεβαιώνει στον αρχηγό του ότι δεν υπάρχει χρυ-

σός σε εκείνο τον τόπο, αλλά εκείνος δεν τον πιστεύ-

ει. Στο µεταξύ σκοτώνεται ο πολεµιστής που προο-

ριζόταν για σύζυγος της Ποκαχόντας, και θεωρούν 

υπεύθυνο τον Τζον Σµιθ. Τελικά, ο τελευταίος µπαί-

νει µπροστά από τον πατέρα της Ποκαχόντας όταν 

του επιτίθενται και αναγκάζεται να φύγει στην Αγ-

γλία, για να δεχτεί ιατρική βοήθεια.  

Σχετικά µε τις προηγούµενες ταινίες κινού-

µενων σχεδίων βλέπουµε µια σηµαντική βελτίωση στο 

σχέδιο, στην κίνηση και στα χρώµατα. Η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας έκανε τη δηµιουργία του σκίτσου πιο 

εύκολη και την κίνησή του ακόµα ευκολότερη. ∆ου-

λειά του καρτουνίστα είναι απλά η δηµιουργία ενός 
αρχικού σχεδίου και η τροποποίησή του στον ηλε-

κτρονικό υπολογιστή. Τα χρώµατα είναι έντονα και 

φωτεινά, και οι λεπτοµέρειες της εικόνας πιο καθαρές.  

Επιπλέον, παρατηρούµε ότι οι αλλαγές στην 

κοινωνία επηρεάζουν και τη θεµατολογία των ταινιών. 

Στην «Ποκαχόντας» βλέπουµε µια στροφή σε οικολο-

γικά θέµατα, σε διαπροσωπικές, κοινωνικές αλλά και 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Ξεφεύγουµε από την ω-

ραιοποίηση της πραγµατικότητας και οι καταστάσεις 

παρουσιάζονται ως έχουν. Μια ακόµη αλλαγή παρα-

τηρείται και στις σχέσεις των δύο φύλων. Η Ποκαχό-

ντας εµφανίζεται ως µια γυναίκα θαρραλέα και ατίθα-

ση που παίρνει αποφάσεις µόνη της και δεν διστάζει 

να τις υποστηρίξει. Για παράδειγµα, ακούει την καρ-

διά της, δεν παντρεύεται αυτόν που θέλει ο πατέρας 

της και είναι έτοιµη να υποστεί όλες τις συνέπειες.  

Όσον αφορά τη συγκεκριµένη ταινία δεν θα 

πρέπει να παραλείψουµε τα οικολογικά πρότυπα που 

προβάλλονται. Η Ποκαχόντας προσπαθεί µε κάθε τρό-

πο να βοηθήσει στη διατήρηση της ισορροπίας στη 

φύση. Γίνεται επίσης φανερό ότι αυτοί που προσπα-

θούν να καταστρέψουν το περιβάλλον δεν κερδίζουν 

τίποτα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του σο-

φού δέντρου που µιλάει, δείχνοντας έτσι ότι η φύση είναι 

φτιαγµένη µε σοφία.  

Η δεύτερη ταινία, «Η Γέφυρα της Τεραµπίθια», 

δηµιουργήθηκε το 2007 και η ιστορία της βασίζεται στο 

οµώνυµο βιβλίο της Catherine Patterson. 

Ο Τζες είναι ένα χαρισµατικό παιδί από φτωχή οικογέ-

νεια και µόνη του παρηγοριά είναι η ζωγραφική του. 

Στο σχολείο, συχνά γίνεται στόχος για πειράγµατα και 

η ζωή του δεν είναι ευχάριστη. Όλα αλλάζουν, όταν 
στο διπλανό σπίτι µετακοµίζει µια καινούρια οικογέ-

νεια µε ένα κοριτσάκι, τη Λέσλι. Η Λέσλι είναι ένα κο-

ρίτσι µε αστείρευτη φαντασία και τα δυο παιδιά κατα-

λήγουν να γίνουν πολύ καλοί φίλοι. Μια µέρα στο δά-

σος ανακαλύπτουν ένα σκοινί που θα µπορούσε να 

τους µεταφέρει από τη µια όχθη του ποταµού στην άλ-

λη. Έτσι, περνώντας απέναντι τα δυο παιδιά χάνονται 

σε ένα µαγευτικό κόσµο που τον ονοµάζουν Τεραµπί-

θια. Σε αυτόν τον τόπο γίνονται βασιλιάδες και πολε-

µούν για να προστατεύσουν τους Τεραµπίθιανς. Μάγοι, 

ξωτικά, δράκοι και διάφορα παράξενα πλάσµατα ζουν 
µαζί µε τους δυο ήρωες. Μέσα από αυτό το ταξίδι κα-

λυτερεύει η ζωή και των δυο παιδιών, ώσπου ένα δυ-

σάρεστο γεγονός σηµαδεύει τη ζωή του Τζες. Ψάχνο-

ντας να βρει τον φίλο της η Λέσλι προσπαθεί να περά-

σει στην απέναντι όχθη µε το σκοινί, αλλά γλιστράει, 

χτυπάει άσχηµα στο κεφάλι και σκοτώνεται.  
 Αισθητικά, η ταινία διαφέρει από τις υπόλοι-

πες που εξετάσαµε παραπάνω. Με µια πρώτη µατιά πα-

ρατηρούµε ότι οι ήρωές της είναι πρόσωπα ρεαλιστικά 

που έρχονται σε επαφή µε πλάσµατα της φαντασίας. Με 

καινούριες τεχνικές που συνεχώς εξελίσσονται, τα σκί-

τσα, ο φωτισµός, οι εναλλαγές των σκηνών, η µετάβαση 

και η συνύπαρξη του φανταστικού µε το πραγµατικό γί-

νονται αρµονικά αποσκοπώντας στην τελειοποίηση της 

εικόνας.  

Θεµατολογικά βλέπουµε ότι οι ήρωες είναι 

παιδιά που ζουν στη σύγχρονη πραγµατικότητα και α-

ντιµετωπίζουν προβλήµατα, όπως αυτά που υπάρχουν 

στην καθηµερινή ζωή του παιδιού. Για παράδειγµα, πολ-

λά παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε τους νταήδες του 

σχολείου καθηµερινά, όπως ο Τζες. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, ο Τζες βρίσκει διέξοδο στην παρέα της Λέσ-

λι και µαζί δραπετεύουν σ’ ένα κόσµο φανταστικό, όπου 

αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες.  Ο θάνατος της 

Λέσλι είναι ένα παράδειγµα κατάργησης της ωραιοπά-

θειας της πραγµατικότητας. Οι συγγραφείς δεν διστά-

ζουν πια να προβάλλουν φόβους ή άσχηµες πλευρές της 

ζωής. Άλλωστε, ο θάνατος είναι µια κατάσταση που ο 

καθένας µας µπορεί να βιώσει ανεξάρτητα της ηλικίας 
στην οποία βρίσκεται.  

 Από το χώρο του θεάτρου θα εξετάσουµε τα 

θεατρικά κείµενα «Ανέβα στη στέγη να φάµε το σύννεφο» 

(1994) του Γιάννη Ξανθούλη και «Ο κλέφτης των αστε-

ριών» (1997) της Ζωής Βαλάση.  

Η υπόθεση του πρώτου θεατρικού κειµένου αφορά ένα 

µικρό κορίτσι, την Άννα, η οποία επαναστατεί και δρα-

πετεύει στις στέγες των κτιρίων τη µέρα που µε επικε-

φαλής τον δήµαρχο όλοι γιορτάζουν την εισαγωγή του 

τσιµέντου στην Τσιµεντούπολη. Η µικρή Άννα δεν α-

κούει τα παρακάλια των γονιών της και απειλεί ότι δεν 

θα κατέβει, αν δε βελτιωθεί η κατάσταση και γίνει η 

πόλη πάλι πράσινη.  

Εκεί στη στέγη, η Αννούλα συναντά την πεθαµένη για-

γιά της, έναν οδηγό, και µια καλή µάγισσα. Η γιαγιά 

την ξεναγεί στον κόσµο των στεγών, όπου και βλέπει 

παράξενα πράγµατα. Για να µη νιώθει µοναξιά, της 
χαρίζει ένα τζίνι, το Βαγγελάκη, και µαζί αναπολούν 



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Τεύχος 16
ο
  

___________________________________________________________________________________   

 14 

στιγµές από την εποχή που υπήρχε ακόµη άφθονο 

πράσινο. Συναντούν παλιές γιορτές και αντικείµενα, 

τα οποία έχουν ξεµείνει στις στέγες. Στη συνέχεια 

συµβαίνουν παράξενα πράγµατα, όπως π.χ. γάµοι 

πουλιών µε κότες. Στην Τσιµεντούπολη τώρα η α-

γωνία κορυφώνεται, όταν ο δήµαρχος ανεβαίνει στη 

στέγη για να διευθετήσει την κατάσταση. Εκεί συνα-

ντά το µαύρο σύννεφο και βλέπει τα πράγµατα µε 

διαφορετικό µάτι. Η Αννούλα µε την επιµονή της, 
τελικά τα κατάφερε.  

Στο συγκεκριµένο θεατρικό κείµενο βλέ-

πουµε καθαρά τη στροφή των θεατρικών συγγραφέων 

σε θέµατα σύγχρονου προβληµατισµού και πιο συ-

γκεκριµένα στο οικολογικό πρόβληµα. Η µικρή Αν-

νούλα, µη µπορώντας να ζήσει στις συνθήκες της 

Τσιµεντούπολης, παλεύει για τη διατήρηση ενός περι-

βάλλοντος που θα της προσφέρει υγιή ανάπτυξη και 

αντιστέκεται στην απληστία των µεγάλων. Έτσι, µέσα 

από τη συµπεριφορά της προβάλλεται στα παιδιά το 

πρότυπο ενός ανθρώπου µε οικολογική συνείδηση, 

ενώ δίνονται πληροφορίες για τις αρνητικές συνέπειες 

και τους µελλοντικούς κινδύνους, αν συνεχιστεί η οι-

κολογική καταστροφή. Επιπλέον, προτείνονται λύσεις 

και τρόποι αντιµετώπισης µέσα από τις πράξεις και το 

θάρρος του ήρωα.  

Επιπρόσθετα, το παιδί-θεατής αντιλαµβάνε-
ται µέσα από τη δράση ότι όταν µένεις πιστός στους 

στόχους και στα όνειρά σου, τότε αυτά γίνονται πραγ-

µατικότητα. Η Αννούλα δεν άκουσε τα παρακάλια 

των γονιών της, ούτε φοβήθηκε τις απειλές του δη-

µάρχου. Έµεινε στη στέγη µέχρι να περάσει το µήνυ-

µά της και να πραγµατοποιηθεί ο στόχος της. 
Μια ακόµα διαφορά σε σχέση µε τις προη-

γούµενες περιόδους βρίσκεται στην παρουσίαση των 

εσωτερικών χαρακτηριστικών των ηρώων. Στο έργο 

που µελετάµε, ο ήρωας είναι ένα µικρό κορίτσι, που 

το χαρακτηρίζει η γενναιότητα, η γενναιοδωρία και η 

δυναµικότητα. Όπως είδαµε παραπάνω, οι παλιότερες 

τάσεις ήθελαν τις γυναίκες σε ρόλους υποτακτικούς 

και τους άντρες σε ρόλους δυναµικούς. Εδώ συµβαί-

νει το αντίθετο. Η Αννούλα είναι εκείνη που παλεύει 

για τους στόχους της και επιδεικνύει πυγµή και τόλµη. 

 Το δεύτερο θεατρικό κείµενο αυτής της πε-
ριόδου, «Ο κλέφτης των αστεριών», αναφέρεται στην 

ιστορία ενός παντοδύναµου µάγου, του Τζιχάρ, ο ο-

ποίος θέλει να κλέψει την οµορφιά όλου του κόσµου 

ξεκινώντας από τα αστέρια. Εµπόδιο στα φιλόδοξα 

όνειρά του µπαίνουν τρεις µικροί µαθητευόµενοί του, 

οι οποίοι προσπαθούν να µιλήσουν στους ανθρώπους 
και να εµποδίσουν την κλοπή των αστεριών.  

Φεύγοντας από τον πύργο του Τζιχάρ, ο Φλόριντορ 

και η Πεπερούνα προσπαθούν µε κάθε τρόπο να 

πείσουν τους ανθρώπους γι’ αυτό που πρόκειται να 

συµβεί. Στην αρχή απογοητεύονται από τη στάση 

των ανθρώπων, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Έπειτα 

κάνουν την εµφάνισή τους µια νεράιδα και µια µά-

γισσα και βοηθούν τα δυο παιδιά. Μετά από προ-

σπάθειες οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τι συµβαίνει 

και όλοι µαζί προσπαθούν να βρουν τη λύση. Με τη 

βοήθεια όλων τελικά ο άπληστος Τζιχάρ χάνεται στο 

διάστηµα.  

Μελετώντας την αισθητική λειτουργία αυ-

τού του θεατρικού έργου παρατηρούµε αλλαγές στη 

συγγραφή του σε σχέση µε τα έργα των προηγούµε-

νων περιόδων. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι η 

αποµάκρυνση από τον διδακτισµό και η έµφαση που 

δίνεται στη θεατρικότητά του. Το κείµενο είναι άρτιο 

αισθητικά, µε πλούσιο λεξιλόγιο που αποφεύγει την 

«παιδιάστικη» γλώσσα. Επίσης, ξεχωρίζει µε τη χρήση 

των ιντερµέδιων πριν από κάθε δραµατική σκηνή, τα ο-

ποία δίνουν µια ιδιαίτερη έµφαση σε αυτές.  

Η θεµατολογία του έργου σχετίζεται µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και την οµορφιά του κό-

σµου. Η καθηµερινότητα και η ρουτίνα πολλές φορές 

µας παρασέρνει και ξεχνάµε τις µικρές καθηµερινές ο-

µορφιές που περιβάλλουν τη ζωή µας. Στο συγκεκριµένο 

θεατρικό κείµενο τα παιδιά συµµετέχουν στις αναζητή-

σεις των µεγάλων και είναι υπεύθυνα για την επίλυση 

προβληµάτων που απασχολούν το σύνολο. ∆ρουν µε 

θάρρος και σύνεση και γίνονται συνεργάτες στη δηµι-

ουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. 

Τέλος, σχετικά µε τα σκηνικά των δυο τελευ-

ταίων περιόδων, από την εµπειρία µας ως παιδιά αλλά 

και ως ενήλικες µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι ε-

ναλλαγές στα σκηνικά είναι πιο συχνές και πολλές φορές 

τα κοστούµια, τα σκηνικά και όλα τα εφέ είναι φαντα-

σµαγορικά.  

Σε γενικές γραµµές, µετά την εξέταση των 

τριών αυτών χρονολογικών περιόδων παρατηρούµε ότι 

υπάρχουν διαφορές στα κινηµατογραφικά και θεατρικά 

έργα ανάλογα µε την εποχή. Οι κοινωνικές συνθήκες ε-

πηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τους συγγραφείς οι οποίοι 

εξελίσσονται στο χρόνο δηµιουργώντας όλο και πιο άρ-

τια έργα. Τέλος, και στα δύο είδη σηµαντικό ρόλο παίζει 

η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία βοηθά µε κάθε 

τρόπο στα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη 

δηµιουργία µιας κινηµατογραφικής ταινίας και ενός θεα-

τρικού έργου.  

  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ο ρόλος του ήρωα στις κινηµατογραφικές ταινίες και 

στα θεατρικά έργα για παιδιά 

 

Α. Η εξέλιξη των ηρώων κατά τις τρεις χρονολογικές 

περιόδους 

Εδώ θα επιχειρήσουµε να συγκρίνουµε τους 

ήρωες των κινηµατογραφικών ταινιών και θεατρικών έρ-

γων και να εξετάσουµε τις διαφορές τους στις τρεις χρο-

νολογικές περιόδους που ορίσαµε στο προηγούµενο κε-

φάλαιο. Πριν µελετήσουµε τους διάφορους ήρωες θα ε-

ξετάσουµε τι είναι ο ήρωας και ποια η σηµασία του στον 

ψυχικό κόσµο ενός παιδιού. 

Από τη στιγµή που αρχίζει η ανάπτυξη της φα-

ντασίας τους, τα παιδιά προσπαθούν να δηµιουργήσουν 

ήρωες, ώστε να ταυτιστούν µαζί τους καλύπτοντας έτσι 

τις συναισθηµατικές, νοητικές και κοινωνικές τους ανά-

γκες. Έτσι βρίσκουν τρόπους για να κατανοήσουν τον 

άγνωστο κόσµο των µεγάλων, να διαχειριστούν τους φό-

βους και τις ανησυχίες τους, να προσδιορίσουν τη θέση 

τους στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία και 

να νιώσουν ανεξάρτητα.  

Σε ένα κινηµατογραφικό ή θεατρικό έργο οι 

ήρωες είναι εκείνοι που «έχουν την πρωτοβουλία και 

καθοδηγούν µε τη συµπεριφορά τους τη δράση», σύµ-

φωνα µε την άποψη της Λένιας Σέργη. Με άλλα λόγια, 

οι ήρωες είναι οι βασικοί χαρακτήρες, των οποίων η συ-

µπεριφορά επηρεάζει τη δράση και την πλοκή.   

Παρατηρώντας τους θεατρικούς και κινηµατο-

γραφικούς ήρωες θα εξετάσουµε τις ιδιότητες του χαρα-

κτήρα τους, τα πρότυπα που προβάλλουν και αν επηρεά-

ζουν και επηρεάζονται από την κοινωνική κατάσταση 
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της εποχής τους. Ας επισηµάνουµε ότι η επιλογή των 

ηρώων έγινε έτσι, ώστε να µπορέσουµε να πραγµατο-

ποιήσουµε κάποιες συγκρίσεις σε σχέση µε τα εσωτε-

ρικά τους χαρακτηριστικά και τα συναισθήµατα που 

βιώνουν και να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα που 

απορρέουν από τις συγκρίσεις αυτές.  

Στην πρώτη περίοδο γεννιούνται οι περισ-

σότεροι από τους κλασικούς ήρωες των εταιριών  

Disney και Warner. Όλοι γνωρίζουν τον Mickey 

Mouse, τον Donald Duck και τον Goofy της οικογέ-

νειας  Disney και τους Bugs Bunny, Daffy Duck και 

Tweety της εταιρίας Warner. Οι  χαρακτήρες αυτοί 

διαφέρουν πολύ µεταξύ τους. Ειδικότερα, οι ήρωες 

της Disney είναι καλοκάγαθοι, ενεργούν λογικά και δε 

φτάνουν σε ακραίες καταστάσεις. Είναι γεµάτοι κα-

λοσύνη και αγάπη και οι χαρακτήρες τους είναι ρεα-

λιστικοί. Επίσης, προβάλλουν πρότυπα προσαρµο-

σµένα στις κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής και 

τις περισσότερες φορές αντιπροσωπεύουν χαρακτηρι-

στικούς κοινωνικούς τύπους. Για παράδειγµα, ο 

Mickey είναι έξυπνος και ικανός στην επίλυση προ-

βληµάτων. Είναι υπόδειγµα σωστής συµπεριφοράς, 

δίνει πάντα τις σωστές συµβουλές στους φίλους του 

και είναι πάντα ευδιάθετος και χαρούµενος. Στο άλλο 

άκρο βρίσκεται ο Scrooge Mc Duck, ο οποίος είναι 

τσιγκούνης και φιλάργυρος και προσπαθεί πάντα να 

εκµεταλλευτεί τους άλλους. Αντίθετα, οι ήρωες της 

Warner είναι υπερβολικοί, µε εκρηκτικούς χαρακτή-

ρες. Τα γεγονότα και οι καταστάσεις στις οποίες ε-

µπλέκονται δεν είναι φυσιολογικά, και γι’ αυτό το λό-

γο προκαλούν το γέλιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι το κογιότ που κυνηγά τον Road Runner. Το κο-

γιότ, µολονότι στήνει κάθε είδους παγίδες, δεν κατα-

φέρνει ποτέ να πιάσει τον Road Runner, αλλά πέφτει ο 

ίδιος θύµα των παγίδων του. Επίσης, οι ήρωες δεν α-

ποτελούν πρότυπα για τα παιδιά, αφού τα παιδιά δεν 

θα µπορούσαν να µιµηθούν τις υπερβολικές αντιδρά-

σεις τους. Μέσα όµως από τις περίεργες καταστάσεις 

όπου µπλέκουν οι ήρωες, τα παιδιά περνούν ευχάρι-

στα την ώρα τους, διασκεδάζουν και γελούν.  

  Εκτός από τους κλασικούς ήρωες γεννήθη-

καν και άλλοι, οι οποίοι παρέµειναν γνωστοί (όπως ο 

Μπάµπι το ελαφάκι) ή χάθηκαν στο πέρασµα του 

χρόνου (όπως ο Mr. Toad, ο βάτραχος). Πολύ συχνά 

κατά την πρώτη περίοδο βλέπουµε γνωστά παραµύθια 

να παίρνουν µορφή και να εµφανίζονται στις κινηµα-

τογραφικές οθόνες. «Η Χιονάτη και οι Εφτά Νάνοι» 

(1937) και «Η Σταχτοπούτα» (1950) είναι δυο τραντα-

χτά παραδείγµατα. Η κινηµατογραφική Χιονάτη εµ-

φανίζεται αξιαγάπητη, καλή, όµορφη, κυνηγηµένη 

από την κακιά µητριά, και τελικά η ζωή της σώζεται 

από το φιλί του πρίγκιπα. Το ίδιο µοτίβο επαναλαµβά-

νεται και στη «Σταχτοπούτα». Η Σταχτοπούτα είναι 

καλή, ήρεµη, ταπεινή  και µε τη βοήθεια της καλής 

νεράιδας καταφέρνει να παντρευτεί τον πρίγκιπα και 
να ζήσει µια καλή ζωή. Με άλλα λόγια, τα βασικά χα-

ρακτηριστικά της ηρωίδας µας είναι η καλοσύνη, η 

υπακοή, η καθαριότητα (καθώς µε µεγάλη φροντίδα 

περιποιείται το σπίτι των νάνων), η ταπεινότητα και η 

αναζήτηση του ιδανικού άντρα για να την αποκατα-

στήσει, ο οποίος εµφανίζεται στο πρόσωπο του πρί-

γκιπα.  

Αντίθετα, ο άνδρας-ήρωας της πρώτης πε-

ριόδου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις γυ-

ναικείες φιγούρες. Όπως είδαµε στο προηγούµενο κε-

φάλαιο, ο Πήτερ Παν είναι ένα θαρραλέο αγόρι που 

ζει ανέµελα στη Χώρα του Ποτέ-Ποτέ. ∆ιασκεδάζει 

µε τις διάφορες περιπέτειες και δεν διστάζει να πολεµή-

σει τον Κάπταιν Χουκ. Παρόµοια χαρακτηριστικά εµφα-

νίζει ο Μπάµπι το ελαφάκι. Ο Μπάµπι γεννιέται πρίγκι-

πας και όσο είναι µικρός είναι ανέµελος απολαµβάνο-

ντας τη φροντίδα της µητέρας του και τις ατελείωτες 

βόλτες στο δάσος. Όταν όµως µεγαλώσει, µεταµορφώνε-

ται σε ένα γενναίο και δυνατό ελάφι που δε φοβάται να 

παλέψει για να κερδίσει αυτό που θέλει, χωρίς όµως να 

χάνει τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του. 

Στον ελληνικό θεατρικό χώρο της πρώτης πε-

ριόδου τα έργα είναι επηρεασµένα από τους δυο παγκό-

σµιους πολέµους και από τη θρησκεία. Μερικά παρα-

δείγµατα είναι τα εξής: «Αθανάσιος ∆ιάκος» του Αρι-

στοτέλη Βαλαωρίτη, «Οι Ελληνοπούλες του ’40» του Τέ-

λη Πεκλάρη, ο «Ήρωας» του Βασίλη Ρώτα, «Ο Παντα-

χού Παρών» του ∆ηµήτρη Παπαδόπουλου κ.ά. Αυτή την 

εποχή οι ήρωες των θεατρικών έργων επηρεάζονται από 

το τρίπτυχο «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια» και µερικά 

από τα χαρακτηριστικά τους είναι η αγάπη για την πα-

τρίδα, η υπακοή στους νόµους, οι κοινωνικές αξίες, η πί-
στη στο Θεό και η ηθική συµπεριφορά (Γραµµατάς, 

1999). 

Όπως είδαµε παραπάνω, στο έργο του Β. Ρώτα 

«Να ζει το Μεσολόγγι» ο γιος του παπά θυσιάζεται για 

την πατρίδα χωρίς φόβο, µολονότι είναι µικρό παιδί. 

Στον συγκεκριµένο ήρωα βασικές αρετές είναι ο πατριω-

τισµός, το θάρρος και η θυσία για την πατρίδα. Οι χαρα-

κτήρες που παρατηρήσαµε στο δεύτερο θεατρικό κείµε-

νο, «Ο Ήρωας», εκφράζουν τις ιδιότητες που πρέπει να 

έχει κάποιος εκείνη την εποχή για να γίνει αρχηγός. Κά-

ποιες από αυτές είναι η δύναµη (σωµατική και ψυχική), 

το ηθικό σθένος, η προθυµία να θυσιαστεί για τους άλ-

λους και η πίστη στις αξίες. Παρόµοια χαρακτηριστικά 

εµφανίζει και ο Καρδούλας στο θεατρικό έργο του Β. 

Ρώτα, «Ο Καρδούλας ∆ραγάτης» (1934). Ο ήρωας εδώ 

είναι καλός, µε ευγενική ψυχή και τρόπους, αγαπά τα 

παιδιά και τα υποστηρίζει, βοηθά τους συνανθρώπους 
του και είναι ταπεινός, αφού δεν περηφανεύεται για τα 

κατορθώµατά του.  

Σε γενικές γραµµές, τόσο οι κινηµατογραφικοί 

όσο και οι θεατρικοί ήρωες της πρώτης περιόδου εµφα-

νίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Καλοσύνη, υπα-

κοή, ταπεινότητα, οµορφιά, θάρρος, τάξη και καθαριό-

τητα, ευαισθησία και αγαθότητα, είναι µερικές αρετές 

που προβάλλονται στα παιδιά ως πρότυπα και επιβρα-

βεύονται σε κάθε εµφάνισή τους.   

Ωστόσο στα θεατρικά κείµενα εµφανίζεται ε-

πιπλέον µια ιδεολογική επιµονή για τον πατριωτισµό, 

την πίστη στο Θεό και την πατρίδα, επειδή οι συγκεκρι-
µένοι συγγραφείς επηρεάστηκαν από τους πολέµους που 

έζησε η Ελλάδα. Μια ακόµη διαφορά στη θέση του ή-

ρωα φαίνεται στους ρόλους των δύο φύλων. Οι γυναίκες 

εµφανίζονται υποτακτικές και πάντα εξαρτηµένες από 

τους άντρες, ενώ οι δεύτεροι κατέχουν ηγετικούς ρόλους 

και παίρνουν πρωτοβουλίες.  
Στη δεύτερη περίοδο είδαµε τις «Αριστόγατες» 

και τη «Μικρή Γοργόνα». Στην πρώτη ταινία οι ήρωες 

είναι µια οικογένεια αριστοκρατικών γάτων που διώχτη-

καν από το σπίτι τους και ο κύριος Ο’ Μάλεϊ που βοηθά 

την οικογένεια να επιστρέψει σπίτι. Οι αριστοκρατικές 

γάτες έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της υψηλής κοινω-

νίας, όπως είναι οι καλοί τρόποι, η προσεγµένη οµιλία 

και η αριστοκρατική γλώσσα. Ο γάτος του δρόµου είναι 

ευγενικός, θαρραλέος, ευχάριστος και προστατευτικός. 

Μερικές φορές είναι περήφανος και αυτή του η συµπε-

ριφορά τον µπλέκει σε µπελάδες.  
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Στη «Μικρή Γοργόνα» η Άριελ είναι ατίθα-

ση, παρακούει τις συµβουλές του πατέρα της και απο-

µακρύνεται από το βασίλειο των γοργόνων διατρέχο-

ντας µεγάλο κίνδυνο. Εκτός από τη δράση της αυτή, 

δεν διαφέρει πολύ από τις πριγκίπισσες της πρώτης 

περιόδου. Αναζητά και αυτή την αγάπη του πρίγκιπα 

και αρετές της είναι η οµορφιά και η καλοσύνη. 

Στη δεύτερη περίοδο ανήκει και ο Μόγλης 

στο «Βιβλίο της Ζούγκλας». Ο Μόγλης φέρει χαρα-

κτηριστικά όπως η ανεµελιά, η αποφασιστικότητα και 

η αγάπη στην οικογένεια. Έχει κάποια κοινά χαρα-

κτηριστικά µε την Άριελ, αφού αποφασίζει να µην 

υπακούσει την οικογένειά του (την αγέλη των λύκων) 

και βρίσκεται µόνος του στη ζούγκλα διατρέχοντας 

µεγάλο κίνδυνο. Τέλος, ο Μόγλης είναι έξυπνος, θαρ-

ραλέος και παλεύει µε τον µεγάλο τίγρη που όλοι φο-

βούνται.   

Στο θέατρο τώρα, η θεµατολογία ξεφεύγει 

από το τρίπτυχο Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια και ε-

µπλουτίζεται µε θέµατα όπως είναι οι σχέσεις µέσα 

στην οικογένεια, οι κοινωνικές σχέσεις, κ.ά. (Γραµµα-

τάς, 1999). Για παράδειγµα, ο Ρίκυ και η Μάντα στον 

«Μορµόλη» διαφέρουν πολύ από τους ήρωες της πρώ-

της περιόδου. Είναι δύο απλά παιδιά που δε βιώνουν 

πόλεµο, αλλά έχουν προβλήµατα στις σχέσεις τους µε 

τους µεγάλους. Έτσι, µέσα από τον Μορµόλη δε φο-

βούνται να πούνε την αλήθεια στους µεγάλους, τους 

οποίους αυτό εκνευρίζει. Οι συγκεκριµένοι ήρωες εί-

ναι ειλικρινείς, τους αρέσουν τα παιχνίδια και ξεφεύ-

γουν από την απόλυτη αθωότητα.  

Ο Οδυσσεβάχ πάλι, είναι ένας ήρωας µε 

προσωπικές αναζητήσεις, τις οποίες ψάχνει να ανακα-

λύψει στο ταξίδι του. Είναι αποφασιστικός και δεν 

αφήνει τίποτε να τον επηρεάσει πολύ και να τον βγά-

λει έξω από το δρόµο του. Μέσα από κάθε περιπέτειά 

του παίρνει τα θετικά στοιχεία και τα προσαρµόζει 

στις ανάγκες του. Είναι, λοιπόν, αισιόδοξος, έξυπνος 
και θαρραλέος και φέρνει σε πέρας το ταξίδι του.  

Στη δεύτερη περίοδο παρατηρούµε ότι οι 

ήρωες των θεατρικών κειµένων διαφοροποιούνται έως 

ένα βαθµό από τους ήρωες των κινηµατογραφικών 

ταινιών. Στις ταινίες, τους ήρωες χαρακτηρίζουν ιδιό-

τητες όπως η υπακοή, η φιλοτιµία, η ευγένεια και η 

συµφωνία στις ηθικές αρχές. Στα θεατρικά έργα, οι 

ήρωες ξεφεύγουν λίγο από το καθιερωµένο µοτίβο και 

αποκτούν νέα χαρακτηριστικά, όπως η ειλικρίνεια, η 

ωριµότητα και η απουσία του φόβου στην έκφραση 

των συναισθηµάτων τους. 

 Οι ήρωες της τρίτης περιόδου είναι σαφώς 
πιο οικείοι, γιατί αντανακλούν τα πρότυπα της εποχή 

µας. Η Ποκαχόντας είναι µια νέα ινδιάνα που επιλέγει 

η ίδια τον άντρα που θα παντρευτεί και έχει ευαισθη-

σίες που αφορούν τη φύση και τις σχέσεις των αν-

θρώπων. Παρόµοια ηρωίδα είναι η Μουλάν (1998), η 

οποία είναι µια γυναίκα που πάει στον πόλεµο µαζί µε 
τους άντρες και διαπρέπει σε αυτόν. Είναι ανεξάρτητη 

και δυναµική και αντιµετωπίζει µε σθένος το ρατσι-

σµό των αντρών.  

Ο Τζες και η Λέσλι από τη «Γέφυρα της Τε-

ραµπίθια» εµφανίζουν κάποιες διαφορές στα χαρα-

κτηριστικά τους. Για παράδειγµα, ο Τζες είναι ένα πο-

λύ ντροπαλό παιδί που συχνά γίνεται θύµα κοροϊδίας 

από τους συµµαθητές του στο σχολείο. Έχει φαντασία 

και µεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική, όπου εκφράζει 

και τα συναισθήµατά του. Η Λέσλι είναι µια καινού-

ρια µαθήτρια και πολλοί την θεωρούν “περίεργη”. 

Ωστόσο η ηρωίδα µας διαθέτει αστείρευτη φαντασία 

και µαζί µε τον Τζες δραπετεύει σε αυτήν και αποστασι-

οποιείται από τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. Και 

τα δυο παιδιά είναι ευαίσθητα και αγαπητά.  

 Στο χώρο του θεάτρου, η µικρή Άννα στο «Α-

νέβα στη στέγη να φάµε το σύννεφο» είναι ανεξάρτητη, 

δρα σύµφωνα µε τις δικές της απόψεις και τολµά να µην 

υπακούσει τους µεγάλους, προκειµένου να σώσει τη φύ-

ση. Είναι πεισµατάρα, γενναιόδωρη και ονειροπόλα. 

Στον «Κλέφτη των αστεριών», οι ήρωες προσπαθούν να 

σώσουν τα αστέρια από τον κακό µάγο Τζιχάρ. Οι µικροί 

ήρωες είναι φιλόδοξοι, έχουν κριτική σκέψη και δρουν 

σύµφωνα µε αυτήν. Αγαπούν τη φύση, είναι καλοί µε 

τους ανθρώπους και νοιάζονται γι’ αυτούς.  

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι οι ήρωες και 

των δύο καλλιτεχνικών ειδών προβάλλουν χαρακτηρι-

στικά όπως ανεξαρτησία, ευαισθησία για το περιβάλλον, 

τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις σχέσεις µεταξύ των 

µελών της οικογένειας. Η ευγένεια και η απλότητα θεω-

ρούνται αρετές και επιβραβεύονται σε κάθε εµφάνισή 

τους.  
 

Β. Σύγκριση του ρόλου του ήρωα κατά τις τρεις πε-

ριόδους 

 Σε αυτό το σηµείο θα επιχειρήσουµε µια σύ-

γκριση µεταξύ των ηρώων των τριών χρονολογικών πε-

ριόδων. Συγκεκριµένα, θα ανιχνεύσουµε αν εξελίχθηκαν 
οι ήρωες κατά τη διάρκεια των χρόνων και ποιες οι µε-

ταξύ τους διαφορές. Επίσης, θα εξετάσουµε αν οι ήρωες 

επηρεάζονται από τα κοινωνικά φαινόµενα κάθε εποχής.   

 

Βi.  Σύγκριση Α και Β περιόδου  

 

 Οι ήρωες των κινηµατογραφικών ταινιών της 

πρώτης και της δεύτερης περιόδου δε διαφέρουν πολύ 

στα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριµένα οι ήρωες του 

Disney που εξετάσαµε, έχουν χαρακτηριστικά που επα-

ναλαµβάνονται, ενώ το µοτίβο που κυριαρχεί είναι αυτό 

του καλού παιδιού που πρέπει να υπακούει τους γονείς 

του, να µην κάνει σκανταλιές και πονηριές, γιατί αλλιώς 

θα τιµωρηθεί. Επίσης, καλοσύνη, τάξη και καθαριότητα 

είναι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους πιο πολλούς ή-

ρωες. Τέτοια παραδείγµατα στον κινηµατογράφο είναι η 

Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, ο Πινόκιο κ.ά. 

Στα θεατρικά έργα υπάρχουν σαφώς µεγαλύ-

τερες διαφορές. Οι ήρωες της πρώτης περιόδου χαρα-

κτηρίζονται από την πίστη τους στην πατρίδα και στο 

Θεό, την αυτοθυσία και τον πατριωτισµό, την υπακοή 

και την ταπεινότητα. Μερικά παραδείγµατα είναι ο πα-

πάς στο «Να ζει το Μεσολόγγι», ο Σβούρας και ο Κατσα-

πρόκος στον «Ήρωα».   

Στη δεύτερη περίοδο οι ήρωες ξεφεύγουν από 

τον πατριωτισµό και στρέφονται σε πιο σύγχρονα θέµα-

τα όπως οι σχέσεις στην οικογένεια, η συχνή έλλειψη ε-

πικοινωνίας κ.ά. Είδαµε πιο πάνω το Ρίκυ και τη Μάντα, 

τους πρωταγωνιστές του «Μορµόλη». 

 

Βii. Σύγκριση Α και Γ περιόδου 

Οι διαφορές της πρώτης περιόδου µε την τρίτη 

στον κινηµατογράφο είναι περισσότερο εµφανείς. Οι 

ήρωες της τρίτης περιόδου ξεφεύγουν από το καθιερω-

µένο πρότυπο του «καλού» παιδιού και εµφανίζουν νέα 

στοιχεία στην προσωπικότητά τους, όπως οι προβληµα-

τισµοί τους πάνω σε σύγχρονα θέµατα, λόγου χάριν θέ-

µατα οικολογικά (ας δούµε την Άριελ), ενώ χαρακτηρί-

ζονται από µια ανεξαρτησία που δεν εµφανίζεται στους 

ήρωες της πρώτης περιόδου.  
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Σχετικά µε τα θεατρικά έργα, η αγάπη για 

την πατρίδα που διακατέχει τους ήρωες της πρώτης 

περιόδου παίρνει διαφορετική µορφή σε σχέση µε 

τους ήρωες της τρίτης περιόδου που ενδιαφέρονται 

για την ειρήνη ως ιδέα και αξία. Οι ήρωες είναι ελεύ-

θεροι να εκφράσουν τη γνώµη τους, να παλέψουν για 

τα πιστεύω τους και να επαναστατήσουν για όλα αυτά 

που τους ενοχλούν. Τρανταχτό παράδειγµα είναι η µι-

κρή Άννα που δραπετεύει στις στέγες.  
 

Βiii. Σύγκριση Β και Γ περιόδου 

Στο χώρο του κινηµατογράφου, όπως έχου-

µε διαπιστώσει, οι ήρωες της δεύτερης περιόδου ακο-

λουθούν πρότυπα που συµφωνούν µε χαρακτηριστικά 

όπως η υπακοή, η πίστη στην οικογένεια και στο γενι-

κό καλό. Επίσης, πρωτοεµφανίζονται χαρακτηριστικά 

όπως η ανησυχία για το περιβάλλον και η δυνατότητα 

επιλογής και λήψης αποφάσεων από τους ήρωες. Στην 

τρίτη περίοδο παρατηρούµε την εξέλιξη των χαρα-

κτηριστικών που παρουσιάζονται νωρίτερα και εµφά-

νιση νέων που συµπληρώνουν τα προηγούµενα. Πα-

ραδείγµατα αποτελούν ο «Βασιλιάς των λιονταριών», 

ο µικρός «Νέµο» κ.ά.  

Στο θέατρο, οι ήρωες των δύο περιόδων έ-

χουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, αφού εισά-

γονται νέοι χαρακτήρες, όπως π.χ. ο Οδυσσεβάχ στο 

οµώνυµο κείµενο και οι µικροί µάγοι στον «Κλέφτη 

των αστεριών» και γίνεται προσπάθεια των συγγρα-

φέων να ξεφύγουν από τις παλιότερες τάσεις, που ή-

θελαν τους ήρωές τους  να µάχονται για συγκεκριµένα 

ιδανικά, µε µια δόση υπερβολής στα στοιχεία του  χα-

ρακτήρα τους, όπως π.χ. οι «Ελληνοπούλες του ’40» 

του Τ. Πεκλάρη.  

 

Βiv. Συµπεράσµατα από την παραπάνω σύγκριση   

Συγκρίνοντας τους ήρωες στις τρεις χρονο-

λογικές περιόδους καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι 
τα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους σε κάθε ε-

ποχή εξελίσσονται µε το πέρασµα των χρόνων. Αυτό 

φαίνεται καθαρά από τη συνεχή προσθήκη νέων, δια-

φορετικών χαρακτήρων στη συγγραφή κινηµατογρα-

φικών σεναρίων και θεατρικών κειµένων.  

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ήρωες των θεατρι-
κών κειµένων εξελίσσονται λίγο πιο γρήγορα από 

τους ήρωες του κινηµατογράφου. Πιο συγκεκριµένα, 

παρατηρούµε ότι χαρακτηριστικά όπως  η ανεξαρτη-

σία, η κριτική σκέψη, η ελεύθερη βούληση και η επι-

κοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις εµφανίζονται 

στον κινηµατογράφο στην τρίτη περίοδο, ενώ στο θέ-
ατρο κάνουν τα πρώτα τους βήµατα ήδη κατά τη δεύ-

τερη περίοδο.  

Σχετικά µε τις κοινωνικές συνθήκες, παρα-

τηρούµε ότι οι ήρωες επηρεάζονται από αυτές και δι-

αµορφώνουν τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να µπο-

ρούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η 

καλή και αγαθή Χιονάτη µεταµορφώνεται στην καλή 

αλλά λίγο πιο ανεξάρτητη Άριελ (όσον αφορά την α-

πόφασή της να διαλέξει ποιόν θα παντρευτεί), για να 

καταλήξει στη Μουλάν, η οποία αποφασίζει να πάει 

στον πόλεµο και να σώσει όλη την Κίνα. Με αυτό το 

παράδειγµα φαίνεται ξεκάθαρα ότι εξελίχθηκε η θέση 

της γυναίκας στην πορεία των χρόνων. Αντίστοιχο 

παράδειγµα είναι ο γιος του παπά που θυσιάζεται για 

την πατρίδα, ενώ ακολουθεί ο Οδυσσεβάχ που ταξι-

δεύει στον εσωτερικό του κόσµο ψάχνοντας να βρει 

την αλήθεια, για να καταλήξει σ’ ένα µικρό µάγο που 

προσπαθεί να σώσει την οµορφιά του κόσµου από τα 

χέρια του κακού και φιλόδοξου µάγου. Αυτή η εξέλιξη 

του ήρωα αντικατοπτρίζει τις γενικές συνθήκες που υ-

πάρχουν στην κοινωνία κάθε εποχής. Αυτό είναι πιο φα-

νερό στους ήρωες της τρίτης περιόδου που πρεσβεύουν 

και αγωνίζονται για ζητήµατα όπως η ενσωµάτωση του 

παιδιού στον κόσµο των ενηλίκων, τα προβλήµατα στη 

συµπεριφορά των νέων και οι προβληµατισµοί γύρω από 

περιβαλλοντικά ζητήµατα. Οι ήρωες, λοιπόν, και των 

δύο καλλιτεχνικών ειδών επηρεάζονται από τις κοινωνι-
κές αλλαγές και ανάλογα εκφράζονται µέσα στα πλαίσια 

της κοινωνίας που τους περιβάλλει.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εδώ θα επιχειρήσουµε να καταγράψουµε τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

παραπάνω δεδοµένων.  

Α. Τα δύο καλλιτεχνικά είδη έχουν κάποιες 

σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά τους. Πιο συ-

γκεκριµένα,  

      1. Στο θέατρο το κύριο εκφραστικό µέσο 

είναι ο λόγος, ενώ στον κινηµατογράφο η εικόνα. Με 

άλλα λόγια, το πραγµατικό στο θέατρο σηµαίνεται, ενώ 

στον κινηµατογράφο απλά ενσωµατώνεται στην εικόνα.   

       2. ∆ιαφορές υπάρχουν στη διαδικασία δη-

µιουργίας και παρουσίασης των δύο καλλιτεχνικών ει-

δών. Στο θέατρο δεν είναι τόσο απαραίτητη η τεχνολογι-
κή υποστήριξη όσο στον κινηµατογράφο. 

      3. Η σχέση του θεατή και του ήρωα σε κα-

θένα από τα δύο είδη θεάµατος παρουσιάζει επίσης µια 

διαφορά: Στο θέατρο οι ηθοποιοί παίζουν για συγκεκρι-

µένους θεατές που µπορεί να επηρεάσουν την παράστα-

ση ενώ το ίδιο δεν ισχύει για τον κινηµατογράφο.   

Β. Βασικά χαρακτηριστικά του κινηµατογρά-

φου είναι το σενάριο, το σκίτσο και η εικόνα. Στο θέα-

τρο, αντίθετα, βασικός είναι ο λόγος και η εκφορά του. 

Ακολουθούν ο γοργός και έντονος διάλογος, η σωστή 

άρθρωση και η καλή προφορά του λόγου, οι χειρονοµίες 
και οι γκριµάτσες του προσώπου, το µακιγιάζ, τα κο-

στούµια, οι µάσκες και η σκηνογραφία.  

Γ. Όσον αφορά την ψυχαγωγική λειτουργία 

εξετάσαµε το ερώτηµα αν τα δύο καλλιτεχνικά είδη έ-

χουν στόχο τη διασκέδαση ή την αγωγή της ψυχής. Εξε-

τάζοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του κάθε θεά-

µατος καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι συµβαίνουν και 

τα δυο.  

∆. Αναλύοντας την παιδαγωγική λειτουργία 

καταλήξαµε ότι τα δύο καλλιτεχνικά είδη µπορούν να 

αποτελέσουν ισχυρά παιδαγωγικά εργαλεία. Πιο συγκε-

κριµένα, επιτυγχάνουν µια ψευδαίσθηση της πραγµατι-
κότητας, συνδυάζουν τη φαντασία µε την πραγµατικότη-

τα, επιφέρουν αλλαγές στον ψυχικό και πνευµατικό κό-

σµο των παιδιών και βοηθούν στη συνειδητοποίηση και 

την ανάπτυξη της πολιτιστικής µνήµης.  

Ε. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας ανα-

λύσαµε την αισθητική, ψυχαγωγική και παιδαγωγική 

λειτουργία στις τρεις διαφορετικές περιόδους.  

1. Στο χώρο του κινηµατογράφου, η πρώτη 

περίοδος από αισθητικής πλευράς εισάγει νέες τεχνικές 

για την εποχή, αφού όλα τα σκίτσα είναι ζωγραφισµένα 

στο χέρι. Η µουσική, ο χορός και το τραγούδι παίζουν 

σηµαντικό ρόλο και εµφανίζονται έντονα στις ταινίες. 

Επίσης, τα θέµατα που πραγµατεύονται έχουν να κάνουν 

µε την πίστη στην οικογένεια και µε τα χαρακτηριστικά 

του “καλού παιδιού”. 

Όσον αφορά το θέατρο, παρατηρήσαµε ότι η 

γλώσσα είναι απλουστευµένη και η σύνταξή της απλή. 

Τα σκηνικά είναι επίσης λιτά και δεν αλλάζουν κατά τη 
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διάρκεια της παράστασης. Τα θέµατα που απασχο-

λούν τους συγγραφείς έχουν έντονα ηθοπλαστικά και 

διδακτικά στοιχεία.   

2. Η δεύτερη περίοδος εισάγει στο χώρο 

του κινηµατογράφου κάποιες αλλαγές στο σκίτσο, το 

οποίο εµφανίζεται πιο γραµµικό, ενώ η µουσική και ο 

χορός παίζουν σηµαντικό ρόλο. Τα θέµατα δεν διαφέ-

ρουν πολύ από αυτά που εµφανίζονται στην πρώτη 

περίοδο.  

Στα θεατρικά έργα της δεύτερης περιόδου 

εντοπίζονται αλλαγές στη θεµατολογία. Τα νέα θέµα-

τα ξεφεύγουν από το διδακτισµό και γίνονται πιο σύγ-

χρονα.  

3. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην τρίτη 

περίοδο έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στον κινηµατο-

γράφο. Υπάρχει σηµαντική βελτίωση στην εικόνα, 

στον ήχο, στην κίνηση και στα χρώµατα. Αλλαγές δι-

ακρίνουµε και στη θεµατολογία. Προβληµατισµοί 

σχετικά µε το περιβάλλον, τη θέση του παιδιού στην 

κοινωνία και στην οικογένεια είναι µερικά από τα θέ-
µατα µε τα οποία ασχολούνται τα κινηµατογραφικά 

έργα της τρίτης περιόδου. 

Στο θέατρο αυτής της περιόδου παρατηρή-

σαµε αλλαγές στη συγγραφή των κειµένων και στη 

θεµατολογία. Οι συγγραφείς δίνουν έµφαση στην θεα-

τρικότητα και χρησιµοποιούν πλούσιο λεξιλόγιο. Τα 

σκηνικά εναλλάσσονται και τα κοστούµια είναι πιο 

φαντασµαγορικά.  

Τέλος, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι τα 

θέµατα επηρεάζονται από τις κοινωνικές συνθήκες.  

ΣΤ. Στο τρίτο κεφάλαιο µελετήσαµε την ε-

ξέλιξη του ρόλου του ήρωα στις τρεις περιόδους  και 
συγκρίναµε τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, καταλήξα-

µε στο συµπέρασµα ότι οι ήρωες εξελίσσονται στο 

χρόνο, τα χαρακτηριστικά τους επηρεάζονται από τις 

νέες ανάγκες και απαιτήσεις που έχουν τα παιδιά, και 

τα πρότυπα που προβάλλονται επηρεάζονται από τις 
κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής.  
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Παντελεούσα Ζαχαράκη 

 

Ποια στοιχεία ροµαντισµού παρέχουν 

ο Πρόλογος στον “Cromwell” 

και το θεατρικό έργο «Ερνάνης» 

του Βίκτωρος Ουγκώ; 

 
Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι οι όροι «ροµαντικός» ή «ρο-

µαντισµός» συνεχίζουν να προκαλούν σύγχυση και 

«πονοκέφαλο» στους µελετητές, στους κριτικούς αλλά 

και στους απλούς αναγνώστες. Τι πραγµατικά εν-

νοούµε όταν εντάσσουµε τις παραπάνω λέξεις στις 

καθηµερινές µας εκφράσεις; Στην πραγµατικότητα, 

λόγω της πολυχρησίας του όρου δεν υπάρχει κάποιος 
ακριβής ορισµός. Οι ορισµοί είναι τόσο πολλοί, όσοι 

είναι και εκείνοι που ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό. 

Συνεπώς, οι ορισµοί παρουσιάζουν έντονα το υποκει-

µενικό στοιχείο και είναι διατυπωµένοι από διαφορε-

τική σκοπιά και οπτική γωνία ο καθένας. Οι ορισµοί 

που διατυπώθηκαν κατά καιρούς δεν ικανοποίησαν 

σχεδόν κανένα, γι’ αυτό και συχνά έγιναν η αφορµή 

να ξεσπάσουν µεγάλες διαµαρτυρίες και αντιδράσεις. 

Ο Lovejoy είχε πει χαρακτηριστικά: «Η λέξη “ροµα-

ντικό” έφτασε στο σηµείο να σηµαίνει τόσα πολλά, 

ώστε να µην σηµαίνει πια τίποτε από µόνη της» 

(Furst, 1974). Λόγω του πλήθους των ορισµών και 

ανάλογα µε το περιεχόµενό τους κατατάσσονται σε 

διαφορετικές κατηγορίες από τους ειδικούς. Οι πιο 

βασικές είναι οι ακόλουθες:  

 
1. ∆ιάκριση του «ροµαντικού» από το «κλασικό». 
2. ∆ιάκριση του «ροµαντικού» από το «ρεαλιστικό». 

3. ∆ιαχωρισµός του «καθαυτό ροµαντισµού» από τον 

«ιστορικό ροµαντισµό». 

4. Αυτοί που διατυπώθηκαν από προ-ροµαντικούς. 

5. Αυτοί που διατυπώθηκαν από αντί-ροµαντικούς.                                             
(Furst, 1974) 

 

Ένας πολύ γενικός ορισµός, που περιλαµβάνει 

τόσο τη λογοτεχνία και τη µουσική όσο και τις εικα-

στικές τέχνες, θεωρεί ότι ο ροµαντισµός είναι µια τε-

χνοτροπία που χαρακτηρίζεται από πλούσια φαντασία, 

υπερβολική αισθηµατικότητα, τάση προς την εξιδανί-

κευση, το πάθος και το µυστήριο. 

Ο όρος «ροµαντικός» εµφανίζεται για πρώτη 

φορά στην Αγγλία. Ο ροµαντισµός εκεί ήταν στενά 

συνδεδεµένος στην αρχή µε τις παλιές «ροµάντζες», 

τις ιστορίες και τα διηγήµατα για ιππότες, για έρωτες, 

για περιπέτεια και δράση που το χαρακτηριστικό τους 

γνώρισµα ήταν το υψηλό αίσθηµα, το απίθανο, το υ-

περβολικό και το µη πραγµατικό. Παρατηρούµε πως 

τα στοιχεία αυτά δεν συµβαδίζουν και είναι εντελώς 

αντίθετα µε τη σοβαρή και λογικευµένη άποψη της 

εποχής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα η έννοια «ροµα-

ντικό» να χρησιµοποιείται σε φράσεις για να δηλώσει 

το ψεύτικο, το πλαστό και το φανταστικό. Στη Γερµα-

νία, πρώτος ο Friedrich Schlegel εισήγαγε τη λέξη 

«ροµαντικό» στη Λογοτεχνία µέσα σε ένα κείµενο 

125 σελίδων, που στην προσπάθειά του να εξηγήσει 

και να διασαφηνίσει τι σηµαίνει ο παραπάνω όρος, 

µπέρδεψε τα πράγµατα και προκάλεσε τροµερές εντά-

σεις και παρεξηγήσεις. Στη Γαλλία, ο Victor Hugo 

θεώρησε πως η έννοια «ροµαντικό» ισοδυναµεί µε το 

ελεύθερο, το γραφικό, το χαρακτηριστικό που σε ορι-

σµένες περιπτώσεις περιλαµβάνει το αλλόκοτο. 

Κύρια γνωρίσµατα του ροµαντισµού είναι το µυ-

στικιστικό στοιχείο, κυρίως ο µυστικισµός της αγάπης 

και του πάθους, η φυγή από την πραγµατικότητα και η 

τάση προς το υπεραισθητό. Το µυθικό στοιχείο υπερέχει. 

Τώρα, τις υπαγορεύσεις του νου και του λόγου τις διαδέ-

χονται οι «φωνές της καρδιάς», γι’ αυτό και κύριο κίνη-

τρο των εκπροσώπων του είναι αποκλειστικά και µόνο 

το συναίσθηµα. Κεντρική ιδέα των ροµαντικών καλλιτε-

χνών είναι ότι ο δηµιουργός δεν αποµιµείται και δεν α-

ναπαριστά εικόνες της φύσης και της ζωής, αλλά αντιθέ-

τως έχει τις ικανότητες και την ελευθερία να πλάθει και 

να δηµιουργεί µια δική του πραγµατικότητα, έναν δικό 

του κόσµο διαφυγής όπου τα πρόσωπα, οι µορφές και οι 

ιδέες του καλλιτέχνη είναι ωραιότερα, υψηλότερα απ’ 

ό,τι η πεζή πραγµατικότητα και η καθηµερινότητα που 

βιώνει. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε πως οι ροµα-

ντικοί δηµιουργοί δεν µένουν απλοί θεατές αλλά ψά-

χνουν και συλλαµβάνουν τη βαθύτερη ουσία των πραγ-
µάτων.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο του ροµαντισµού είναι 

επίσης ο έντονος ιδεαλισµός που διαπνέεται από ένα βα-

θύ θρησκευτικό συναίσθηµα. Ο πόθος και η νοσταλγία 

των ροµαντικών καλλιτεχνών για το άπειρο, η συναι-

σθηµατική έλξη για το αιώνιο, καθώς και η ακαταµάχη-

τη ορµή της ψυχής να αποτινάξει τα δεσµά της εγκυµο-

νούν κινδύνους. Και αυτό συµβαίνει διότι ο εκάστοτε 

δηµιουργός µέσα στο κλίµα έκστασης που βρίσκεται, 

αδυνατεί να κρίνει σωστά και ορθά τα γεγονότα και τις 

καταστάσεις, έχει µειωµένη αίσθηση της πραγµατικότη-

τας, αδυνατεί να «προσγειωθεί» και να ζήσει την αληθι-
νή ζωή και το πραγµατικό περιβάλλον που τον πλαισιώ-

νει, διακατέχεται από υψηλές συναισθηµατικές ορµές 

και χαρακτηρίζεται από µια έντονη εσωτερικότητα. Όλα 

αυτά, σε σύγκριση µε την πραγµατικότητα αυξάνουν την 

απογοήτευση και ενδυναµώνουν την νοσταλγία και την 

τάση αναζήτησης ελευθερίας και φυγής. Θα µπορούσαµε 

να πούµε πως οι ροµαντικοί δηµιουργοί ζουν µέσα σε 

µια «φυλακή», µια φυλακή που δηµιούργησαν οι ίδιοι 

για να µπορέσουν να ζήσουν και να αγγίξουν το ιδανικό 

και το υψηλό. 

Στα µέσα περίπου του 18ου αιώνα, ο όρος «ροµα-

ντικός» αποκτά µια διττή σηµασία. Αρχικά, διατηρεί την 

πρωταρχική του έννοια, αυτή που τον ταυτίζει µε τις πα-

λιές αγγλικές ροµάντζες. Στη συνέχεια, σταδιακά αρχίζει 

να παρουσιάζει και µια πιο εξεζητηµένη σηµασία, υπο-

δηλώνοντας το αίσθηµα και την φαντασία. Περίπου ε-

κείνη την εποχή αρχίζει να εµφανίζεται δειλά στην Γαλ-

λία. Παρατηρούµε πως ο ροµαντισµός εδώ φτάνει κάπως 

καθυστερηµένα σε σχέση µε την Αγγλία και τη Γερµανί-

α. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο παρά-

γοντες: Αρχικά, το κλίµα φόβου και τροµοκρατίας που 

επικρατούσε δεν ευνοούσε την διατύπωση νέων ιδεών. 

Όσοι επιχείρησαν να διατυπώσουν κάτι νέο και «έξω» 

από τα δεδοµένα της εποχής δέχτηκαν πολλές και βαριές 

συνέπειες καθώς και τιµωρίες. Γι’ αυτό και η περίοδος 

1790-1820 παρουσιάζει ένα είδος «σιωπής» και διακο-

πής οποιασδήποτε νέας δραστηριότητας. Εποµένως, η 

αναγκαστική διατήρηση της νεοκλασικής παράδοσης 

συµβάλλει στην καθυστέρηση ανάπτυξης του ροµαντι-

σµού. Ας µην ξεχνάµε, ωστόσο, πως η Γαλλία υπήρξε το 

λίκνο του ∆ιαφωτισµού, γι’ αυτό και είχε ισχυρότερες 

άµυνες απέναντι στο νέο ρεύµα. 

Ένας άλλος παράγοντας, εξίσου σηµαντικός, εί-

ναι τα πολιτικά περιστατικά που σηµειώθηκαν την ίδια 
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περίοδο, µε αποκορύφωµα την Γαλλική Επανάσταση 

του 1789. 

Τα παραπάνω προβλήµατα, εκτός του ότι κα-

θυστέρησαν τον ερχοµό του ροµαντισµού στη Γαλλία, 

έγιναν και η αιτία να δηµιουργηθούν σκληρές διαµά-

χες –όταν τελικά εµφανίστηκε– ανάµεσα στους άκα-

µπτους πατριώτες (κυρίως καθολικοί) που ήταν οπα-

δοί της παράδοσης και στους προοδευτικούς που είχαν 

φιλελεύθερες απόψεις, όχι µόνο στο συγκεκριµένο 

θέµα αλλά και γενικά σε όλα τα ζητήµατα. 

Βέβαια, η Γαλλία αποτέλεσε το µοναδικό µέ-

ρος της Ευρώπης όπου ο ροµαντισµός και γενικότερα 

η ροµαντική κίνηση είναι τόσο στενά συνδεδεµένη µε 

πολιτικές και θρησκευτικές διαµάχες. Ιδιαίτερα µετά 

τους Ναπολεόντειους πολέµους, λόγω της απογοήτευ-

σης και της κούρασης, ο γαλλικός ροµαντισµός πήρε 

µορφή αντίδρασης και αντίστασης εναντίον του κατε-

στηµένου. Γι’ αυτό το  λόγο, οι µελετητές υποστηρί-

ζουν πως ο γαλλικός ροµαντισµός παρουσιάζει κάποια 

παραδοξολογία, καθώς από τη µια κινείται σύµφωνα 

µε το γενικό πνεύµα του κινήµατος και από την άλλη 

αποτελεί µέσο έκφρασης, αντίδρασης και κριτικής 

των πολιτικών και µη πραγµάτων και προσώπων της 

εποχής.  

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι ο ροµαντισµός στη 

Γαλλία προσλαµβάνει τη µορφή µιας επιθετικής αµ-

φισβήτησης απέναντι στον αστικό συντηρητισµό. Η 

τάση αυτή εξηγεί την προσβλητική τέχνη που διέπει 

το έργο ορισµένων ροµαντικών, οι οποίοι ενδιαφέρο-

νται περισσότερο για τη γραφικότητα παρά για την 

έκφραση του εσωτερικού κόσµου. Όπως αναφέρει εύ-

στοχα και ο Baudelaire: «Οι Γάλλοι ροµαντικοί ανα-

ζήτησαν τη σωτηρία πιο πολύ σε εξωτερικούς συντε-

λεστές παρά στον εσωτερικό κόσµο» (Furst, 1974). 

Ωστόσο, οι Γάλλοι ροµαντικοί δηµιουργοί δεν υπήρ-

ξαν ποτέ τόσο τολµηροί και καινοτόµοι όσο πίστευαν. 

Αντίθετα, ήταν πάντοτε στραµµένοι στα γεγονότα του 

παρελθόντος. Γενικά, µε εξαίρεση τις ποιητικές συλ-

λογές του Vigny, η δηµιουργική φαντασία είναι περι-

ορισµένη και ελάχιστη, ενώ οι µεταρρυθµίσεις αφο-

ρούσαν αποκλειστικά και µόνο τον φιλελευθερισµό 

στον στίχο και στη δραµατουργία.. 

Η αυλαία του ροµαντισµού στη Γαλλία ανοίγει 
στην ποίηση µε το «Ποιητικοί στοχασµοί» του Λαµαρ-

τίνου (Lamartine) το 1820 και στη δραµατουργία µε 

το θεατρικό έργο «Ερνάνης» του Βίκτωρος Ουγκώ το 

1830. Παρά ταύτα, εκ των υστέρων Γάλλοι στοχαστές 

της περιόδου του ∆ιαφωτισµού, όπως ο Diderot και ο 

Rousseau, θεωρήθηκαν πρόδροµοι του γαλλικού ρο-

µαντισµού. Άλλοι σηµαντικοί εκπρόσωποι είναι ο 

Chateaubriand, ο Musset και ο Vigny. Κορυφαίος από 

όλους τους παραπάνω θεωρείται ο Victor Hugo, ο ο-

ποίος το 1827 συντάσσει τον περίφηµο «Πρόλογο του 

Κρόµβελ» (σ’ αυτόν θα αναφερθούµε εκτενέστερα σε 

κεφάλαιο που ακολουθεί), ο οποίος αµέσως χαρακτη-

ρίστηκε ως το «µανιφέστο του ροµαντισµού». 

Ωστόσο, τρία µόλις χρόνια νωρίτερα, το 1824, 

στον πρόλογο των Ωδών, ο Β. Ουγκώ είχε τοποθετη-

θεί στο θέµα µε µετριοπάθεια δηλώνοντας ότι δεν εί-

ναι ούτε κλασικός ούτε ροµαντικός, αλλά συµβιβα-

στικός και συµφιλιωτικός µε τις δύο τάσεις (Εθνικό 

Ίδρυµα Ερευνών, 2002). 

Ο Β. Ουγκώ ήταν µια ιδιαίτερα επιβλητική και 

εκρηκτική φυσιογνωµία που αποτελεί θρύλο για τους 

συγχρόνους και τους µεταγενέστερούς του. Ένας θρύ-

λος που διατηρείται έως τις µέρες µας παίρνοντας δι-
αστάσεις συµβόλου. Λόγω της µακροβιότητάς του κα-

τάφερε να συµπεριλάβει στα έργα του και να «καλύψει» 

πολιτικά, ιστορικά και λογοτεχνικά τον 19ο αιώνα. Α-

σκήθηκε και έγραψε πολύ, πειραµατίστηκε αρκετά, ώστε 

το ίδιο του το έργο αντικατοπτρίζει την ιστορική εξέλιξη 

και ενσωµατώνεται στο ιστορικό γίγνεσθαι. Ο Paul 

Valéry αναφέρει: «Στη µακροβιότητά του οφείλει ο Ου-

γκώ το γεγονός ότι µε τις τελευταίες του συλλογές κατα-

ξιώνεται ως ένας µεγάλος ποιητής, ίσως ο µεγαλύτερος 

του αιώνα του» (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2002). Στα 

τελευταία του γραπτά ο Ουγκώ διατύπωσε ένα βαθύτατο 

ανθρωπιστικό όραµα. Άρχισε να αιχµαλωτίζει την έννοια 

του λαού, τη σηµασία της λαϊκής εξέγερσης αλλά και τις 

αποχρώσεις της επαναστατικής διαδικασίας. Παρατη-

ρούµε, λοιπόν, ότι σταδιακά ριζοσπαστικοποιείται τόσο 

στις απόψεις του όσο και στα έργα του. Χαρακτηριστικό 

είναι το µυθιστόρηµα «Οι Άθλιοι», που συνέγραψε το 

1862, µε το οποίο κατάφερε κυριολεκτικά να σαγηνέψει 

τα λαϊκά στρώµατα σε αντίθεση µε τον κύκλο των δια-

νοούµενων όπου πέρασε εντελώς απαρατήρητο. Πρέπει 

να σηµειώσουµε επίσης ότι αυτό είναι ένα µυθιστόρηµα 

που ο Ουγκώ συνέγραφε από το 1828, γεγονός που δη-

λώνει ότι το έργο αυτό χρήζει προσοχής και ενδιαφέρο-

ντος, εφόσον αποτυπώνει σχεδόν µισό αιώνα γαλλικής 

ιστορίας. 

Στα 1826, στον πρόλογό του έργου «Ωδές και 

Μπαλάντες» (Odes & Ballades), ο Ουγκώ αναφέρει χα-

ρακτηριστικά: «∆ιεκδικούµε και εµείς την ελευθερία 

µας, την ελευθερία στην καλλιτεχνική δηµιουργία» (Πα-

παχατζής, 1981). Η παραπάνω φράση φανερώνει ότι ο 

ροµαντισµός εµφανίστηκε στην Γαλλία σαν κάποιο είδος 

επανάστασης απέναντι στις παλαιότερες τυπικές µορφές 

των κλασικών κειµένων. Στα κλασικά κείµενα και έργα, 

κυριαρχεί η τάξη. Υπάρχει πάντα αρχή, µέση και τέλος. 

Η φράση: «Το γάρ καλόν εν µεγέθει και τάξει εστίν» του 

Αριστοτέλη το επιβεβαιώνει (Χαµουδοπούλου-

Κωνσταντινίδου, 1981). Ο κλασικισµός σε σύγκριση µε 

το ροµαντισµό, παρουσιάζει µια ισορροπία, αντιπροσω-

πεύει µια σύνθεση, γι’ αυτό και έχει µια τελειότητα στη 

µορφή, ενώ ο ροµαντισµός επικεντρώνεται και αναπαρι-

στά τα όνειρα και τα συναισθήµατα του ανθρώπου. 

Μπορεί το ροµαντικό κίνηµα να αναπτύχθηκε κυρίως 

σαν αντίδραση στον νεοκλασικισµό του 17ου αιώνα, ό-

µως στην πραγµατικότητα δεν έρχεται σε απόλυτη αντί-
θεση µαζί του. Ροµαντικά στοιχεία έχουν ήδη αναγνωρι-

στεί σε ορισµένα κλασικά έργα του Πλάτωνα αλλά και –

χωρίς υπερβολή– στις αττικές επιτύµβιες στήλες του 5ου 

αιώνα π.Χ., όπου κυριαρχεί ο στοχασµός και η µελαγχο-

λία. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι εφόσον ο κλασικισµός βρί-

σκεται στην τέλεια κατάσταση ισορροπίας και αρµονίας 
περιλαµβάνει και κάποια στοιχεία ροµαντισµού. Ωστό-

σο, λόγω της ιδανικής του σύνθεσης ο κλασικισµός πε-

ριλαµβάνει και τις δύο ακρότατες µορφές, τον ροµαντι-

σµό και τον ρεαλισµό. 

Μετά το 1830, ο ροµαντισµός αρχίζει να χάνει την 

δυναµικότητά του και την αίγλη του. Οι ακρότητες και 
οι υπερβολές του οδήγησαν τους νεότερους συγγραφείς 

να αναζητήσουν νέες κατευθύνσεις, πιο λιτές και σύγ-

χρονες, σύµφωνα µε τη µεσαία τάξη και την εξελισσόµε-

νη βιοµηχανική κοινωνία. Σταδιακά, λοιπόν, άρχισαν να 

διαφαίνονται κάποια στοιχεία ρεαλισµού στα εικαστικά, 

µουσικά και λογοτεχνικά δηµιουργήµατα της εποχής, 

κυρίως στην Αγγλία και στη Γαλλία και λιγότερο στη 

Γερµανία. Ο ρεαλισµός είναι ένα κίνηµα «απάντησης» 

κυρίως προς τους ροµαντικούς δηµιουργούς, λέγοντάς 

τους πως η ουσία δεν βρίσκεται στα όνειρα και στους 

κόσµους διαφυγής, αλλά µπροστά τους, σε όλες τις όψεις 
της ζωής, την οποία προσπαθούσαν να αναπαραστήσουν 
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πιστά κα µε µεγάλη ακρίβεια στα έργα τους. Σαν α-

ντίληψη και θεωρία, ο ρεαλισµός είναι εκ διαµέτρου 

αντίθετος µε τον ιδεαλισµό – δηλαδή µε τη «µεταµόρ-

φωση» µέσω της υποκειµενικής φαντασίας, που στά-

θηκε το βασικό πιστεύω και κίνητρο των ροµαντικών 

δηµιουργών. Ο ρεαλισµός παρατηρεί και αποδίδει ου-

σιαστικά το αντικείµενο αυτό καθαυτό, δίχως µυστι-

κιστικές, συναισθηµατικές ή ιδεαλιστικές παρεµβά-

σεις, Αξίζει όµως να σηµειώσουµε ότι η υποκειµενι-
κότητα του καλλιτέχνη και η φαντασία δεν είναι δυ-

νατόν να µην ενταχθούν στα έργα του εκάστοτε δηµι-

ουργού, εποµένως οι αρχικοί στόχοι του ρεαλισµού 

σύντοµα καταρρίφθηκαν και θεωρήθηκαν ανεφάρµο-

στοι, Εξάλλου, «η τέχνη είναι η πραγµατικότητα όπως 

ο καθένας τη νιώθει σύµφωνα µε την ιδιοσυγκρασία 

του» (Αφιέρωµα στη Νέα Εστία, τεύχος 1307, 1981). 

Από τα παραπάνω παρατηρούµε λοιπόν ότι ο 

ροµαντισµός δεν έρχεται σε αντίθεση µε το κίνηµα 

του κλασικισµού που προηγήθηκε, αλλά ούτε µε το 

κίνηµα του ρεαλισµού που ακολούθησε. Τουλάχιστον, 

δεν έρχεται σε τόσο µεγάλη αντίθεση όσο αρχικά κά-

ποιος νοµίζει. Τα τρία αυτά καλλιτεχνικά ρεύµατα, 

πέρα από τις διαφορές τους, φαίνονται να είναι φυσι-

κή συνέχεια το ένα του άλλου και είναι άµεσα συνδε-

δεµένα µεταξύ τους. Το ένα δηµιούργησε το άλλο και 

το άλλο το επόµενο. Αυτός ο κύκλος πραγµατοποιή-

θηκε, υπάρχει και πέρα από τις αντιδράσεις που δη-

µιούργησε παλαιότερα, στάθηκε η αιτία και η αφορµή 

να δηµιουργηθούν αριστουργήµατα, άξια µελέτης και 

παρατήρησης σε όλους τους τοµείς της τέχνης. 

 

Κεφάλαιο 1 

«Βίκτωρ Ουγκώ και δραµατουργία» 

 

Ο Βίκτωρ Ουγκώ ήταν µια εξαιρετικά εκρη-

κτική και ανατρεπτική φυσιογνωµία. Πολλοί µελετη-

τές τον παροµοιάζουν µε µιαν άλλη εκρηκτική προ-

σωπικότητα του ∆ιαφωτισµού, µε τον Βολτέρο. Η 

συµβολή του στην ανάπτυξη και εξάπλωση του ροµα-

ντικού κινήµατος στη Γαλλία ήταν τεράστια. Ο Ου-

γκώ ήταν ο πρώτος που φανερά αντιτάχθηκε στις 

φόρµες του κλασικού δράµατος, όπως ήταν το συγκε-

κριµένο και καθορισµένο µέτρο, η επιλογή συγκεκρι-
µένων θεµάτων και οι περιορισµοί στη χρήση λέξεων. 

Ουσιαστικά, ο Ουγκώ ήταν ο πρώτος που κατάφερε 

να αντιδράσει απέναντι στο κατεστηµένο εκείνης της 

εποχής, να ορθώσει το ανάστηµά του και να εισαγάγει 

στη γαλλική θεατρική παραγωγή το ροµαντικό είδος 

γραφής και το ροµαντικό δράµα. 

Το 1827, σε ηλικία µόλις 26 ετών, καταφέρνει 

µέσα από τον περίφηµο «Πρόλογο του Κρόµβελ», να 

γίνει ο γεννήτορας ενός νέου θεατρικού είδους, του 

ροµαντικού δράµατος. Μέσα από τον παραπάνω Πρό-

λογο αµφισβητεί το παραδοσιακό είδος γραφής και 

θεµατολογίας και εισάγει στη σκηνή τη ροµαντική θε-
µατολογία. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1830, ο 

Ουγκώ καταφέρνει να καταξιωθεί ως θεατρικός συγ-

γραφέας µέσα από το έργο «Ερνάνης». Επίσης, σε συ-

νεργασία µε τον Αλέξανδρο ∆ουµά, καταφέρνει να 

ιδρύσει ένα θεατρικό χώρο, το «Théâtre de la Renais-

sance», αποκλειστικά αφιερωµένο στο ροµαντικό θέα-

τρο. Τη σκηνή εγκαινιάζει το έργο «Ρουί Μπλας» 

(Ruy Blas) το 1838. 

Άλλα θεατρικά έργα του συγγραφέα είναι τα 

ακόλουθα: «Κρόµβελ» (Cromwell, 1827), «Ερνάνης» 

(Hernani, 1830), «Μαριόν Ντελόρµ» (Marion 

Delorme, 1831), «Ο Βασιλιάς διασκεδάζει» (Le Roi s’ 

amuse,1832, ένα αριστούργηµα που απαγορεύτηκε από 

τη λογοκρισία πριν παιχθεί, µε τη δικαιολογία ότι έθιγε 

τη βασιλική µεγαλειότητα), «Λουκρητία Βοργία» (Lu-

crèce Borgia, 1833), «Μαρία Τυδώρ» (Marie Tudor, 

1833), «Άγγελος, ο τύραννος της Πάδουας» (Angelo, 

tyran de Padoue, 1835), «Ρουί Μπλας» (Ruy Blas, 1838), 

«Οι Στρατιωτικοί ∆ιοικητές» (Les Burgraves, 1843), 

«Τορκουεµάδα» (Torquemada, 1882), «Το Θέατρο στην 

ελευθερία» (Théâtre en liberté, 1886). 

Παρακάτω, στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, 

θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στα δυο µεγάλα 

έργα,  που στάθηκαν η αφορµή για να καταξιωθεί ο Ου-

γκώ στο ροµαντικό λογοτεχνικό και θεατρικό στερέωµα. 

Αυτά είναι ο «Cromwell» και ο «Ερνάνης». Θα παρου-

σιάσουµε γενικά στοιχεία και το περιεχόµενο των έργων 

αυτών. 

 

 

1.1 Cromwell 

 

Το θεατρικό έργο «Cromwell», του Βίκτωρος Ου-

γκώ, πραγµατεύεται τη ζωή και το έργο του Όλιβερ 

Κρόµβελ, ενός υπαρκτού ιστορικού προσώπου, για το 

οποίο υπάρχουν λίγες πληροφορίες, επειδή οι ιστορικοί 

και οι µελετητές δεν ασχολήθηκαν πολύ µαζί του. 

Πρώτος ο Μποσσυέ παρουσίασε τη µορφή του 

Κρόµβελ στα έργα του από την πολιτική και στρατιωτι-

κή του ιδιότητα. Βέβαια, καθώς στο πρόσωπο του 

Κρόµβελ ενυπάρχει το καλό και το κακό, είναι µια – θα 

λέγαµε – περίπλοκη προσωπικότητα, γνωστός για το 

δαιµόνιο και τη  µικρότητά του, ο Μποσσυέ παρουσίασε 

µονάχα το αρνητικό του προφίλ. 

Ο Ουγκώ δεν ικανοποιείται από τις περιγραφές του 

Μποσσυέ σχετικά µε την προσωπικότητα του Κρόµβελ, 

γι’ αυτό (έχοντας στα χέρια του πλήθος υλικού) θέλησε 

να σκιαγραφήσει αυτό το άτοµο από την αρχή, παρου-

σιάζοντάς τον ολόπλευρα. ∆εν ήθελε να αναπτύξει µο-

νάχα τις αρνητικές και τις άσχηµες πλευρές του, αλλά 

µέσα από το έργο του, ο Ουγκώ θέλησε να δείξει τον θε-

ολόγο Κρόµβελ, τον οικογενειάρχη, τον κακό ποιητή, 

τον οραµατιστή κλπ. Τα κενά της ιστορίας, βέβαια, βοη-

θούν και αφήνουν τον ποιητή µας ελεύθερο, δίχως περι-

ορισµούς, να συγγράψει και να συντάξει το έργο του. 

Ο Όλιβερ Κρόµβελ ήταν ένας έξυπνος πολιτικός 

και ένας τραχύς στρατιωτικός, αλλά και επίσκοπος στην 

Αγγλία, όταν βασιλιάς ήταν ο Λουδοβίκος Ι∆΄ (τον 17ο 

αιώνα). Υπήρξε υπέρµαχος και πρωτεργάτης της θρη-

σκευτικής µεταρρύθµισης και της πολιτικής επανάστα-

σης της Αγγλίας, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιήσει ένα 

παιδικό του όνειρο: να γίνει βασιλιάς. Μετά και από τον 

θάνατο του Καρόλου Α΄ προσπάθησε να πάρει το θρόνο. 

Ήταν µια ιδιαίτερα µοναρχική και καθολική προ-

σωπικότητα, φανατικός υποστηρικτής των πουριτανικών 

εντολών και θεωριών, αυστηρός και άτεγκτος στα ήθη 

και στις παραδόσεις. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν υποκρι-
τή και φανατικό, απειλητικό αν επιθυµούσε κάτι, αρκετά 

δύσπιστο και πολλές φορές αιµοδιψή. Ήταν ένας ιδιαίτε-

ρα περίεργος χαρακτήρας, αρκετά επιδέξιος και πανούρ-

γος, εφόσον κατόρθωνε µε ένα µαγικό τρόπο να ξεγελά-

σει ακόµα και τη συνείδησή του, µε αποτέλεσµα να ξε-

φεύγει από τις τύψεις των πράξεων και των αποφάσεών 

του. 

Από την άλλη όµως, αυτή η ισχυρή και παράξενη 

προσωπικότητα δεν παύει να βρίσκεται στο σώµα ενός 

απλού ανθρώπου. Ο Κρόµβελ, πέρα από τα παραπάνω, 

φοβόταν πράγµατα και δεν ντρεπόταν να το δείξει. Για 

παράδειγµα, φοβόταν ιδιαίτερα τους αιρετικούς, γι’ αυτό 
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και ήταν επιεικής και περιποιητικός µαζί τους. Ήταν 

προληπτικός, καθώς πίστευε στο µεταφυσικό και στην 

αστρολογία, και ευαίσθητος, καθώς προσπάθησε –

δίχως επιτυχία– να πειραµατιστεί µε τον στίχο. Ο Να-

πολέων τον είχε χαρακτηρίσει «απ’ αυτούς τους αν-

θρώπους µε τετράγωνη βάση…» (Νέα Εστία, 1981) 

και δεν είχε άδικο, αφού ο Κρόµβελ χωρίς ιδιαίτερες 

ρητορικές ικανότητες κατάφερνε να «διαβάζει» τη θέ-

ληση του πλήθους κάθε φορά, µε αποτέλεσµα να το 

ελέγχει και να το δηµαγωγεί. 

Στο παρόν θεατρικό έργο, µε πρωταγωνιστή την 

εξαίρετη αυτή προσωπικότητα του Κρόµβελ, η δράση 

πραγµατοποιείται στο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου 1657, 

στις 03:00 το πρωί, και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνί-

ου το µεσηµέρι. Όλο το έργο είναι γραµµένο σε στί-

χους και είναι εµφανή κάποια στοιχεία κλασικισµού. 

Τα στοιχεία αυτά δεν δηλώνουν ότι ο Ουγκώ είναι ε-

πηρεασµένος από το ρεύµα του κλασικισµού, αλλά 

περισσότερο δείχνουν ότι είναι αναγκασµένος, θα λέ-

γαµε, να τα παρουσιάσει λόγω της ιστορικής βαρύτη-

τας των γεγονότων. Ο θεατρικός συγγραφέας γνώριζε 

από την αρχή ότι το έργο που συνέγραφε ήταν µεγάλο 

και ήταν αδύνατο να παιχτεί. Αντί να προσπαθήσει να 

το περιορίσει, σκοπίµως το εµπλούτισε και µε άλλα 

στοιχεία, ελεύθερος πια να γράψει όσα ήθελε να γρά-

ψει. 
Το εν λόγω έργο δεν είναι γνωστό για την ιστο-

ρία, τη δράση και την πλοκή του, αλλά για το περιε-

χόµενο του Προλόγου του, ο οποίος φαίνεται να είναι 

ξεκοµµένος από το κείµενο που ακολουθεί. Ο Ουγκώ 

συνέταξε τον Πρόλογο ύστερα από προτροπή των φί-

λων του, µε σκοπό να εκφράσει και να γνωστοποιήσει 
τις νέες ιδέες και απόψεις του περί τέχνης, να υπερα-

σπιστεί το νέο ρεύµα του ροµαντισµού και να θέσει τα 

θεµέλια για το ροµαντικό δράµα στη Γαλλία. 

 

1.2 Ερνάνης 

 

Το θεατρικό έργο «Ερνάνης», που έγραψε ο 

Βίκτωρ Ουγκώ το 1830, κατάφερε να τον καταξιώσει 

επίσηµα πλέον, ως θεατρικό συγγραφέα. Το εν λόγω 

έργο θεωρήθηκε ως ενσάρκωση των επαναστατικών 

ιδεών ενάντια στη µοναρχία. Τα στοιχεία που ακο-

λουθούν είναι παρµένα από τον Πρόλογο του έργου 

που έχει συντάξει ο ίδιος ο Βίκτωρ Ουγκώ. Ο Πρόλο-

γος, εκτός από κάποια γενικά κατατοπιστικά στοιχεία 

για το έργο, περιλαµβάνει πολλά ιστορικά στοιχεία 

και πρόσωπα, που είτε τα ίδια είτε οι πράξεις τους 

στάθηκαν η αφορµή για να γραφτεί το παραπάνω έρ-

γο.  

Ο «Ερνάνης» είναι µια ιστορική τραγωδία. Ο 

πραγµατικός της ήρωας είναι εκείνος ο αινιγµατικός 

και µεγάλος άνδρας, που η τύχη του επεφύλασσε πρώ-

τα τον θρόνο της Ισπανίας και ύστερα της Αγίας Ρω-

µαϊκής Αυτοκρατορίας: ο Κάρολος ο 5ος. Μολονότι ο 

Ουγκώ παρεκκλίνει σε αρκετές περιπτώσεις από την 

ιστορική πραγµατικότητα, όπως κάθε δραµατουργός 

έχει δικαίωµα να κάνει, για να γίνει πιο κατανοητό και 

απολαυστικό το έργο απαιτεί ορισµένες πληροφορίες 

σχετικά µε την αυτοκρατορική αυλή και τον χαρακτή-

ρα του Καρόλου. 

Ένας πιο πρώιµος και ισχυρότερος Κάρολος, 

βασιλιάς των Γερµανών κατακτητών της Γαλατίας, 

στέφθηκε από τον πάπα Λέοντα τον 3ο, τα Χριστού-

γεννα του 800 µ.Χ. στην βασιλική του Αγίου Πέτρου, 

ως επικεφαλής της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένας 
τίτλος που θεωρείτο µε αδιαµφισβήτητη εξουσία ως 

ισάξιος του Αυγούστου. Λόγω της σύνδεσής της µε την 

Εκκλησία και της εγκόσµιας συνεργασίας της µε την 

πνευµατική βασιλεία του αντιπροσώπου του Χριστού, η 

Αυτοκρατορία ονοµαζόταν από τότε «Αγία Ρωµαϊκή 

Αυτοκρατορία». Η δύναµή της έφτασε στο απόγειό της 

επί Καρλοµάγνου. Κατά τα επόµενα 700 χρόνια τα σύ-

νορά της, τόσο στη φαντασία των ανθρώπων όσο και 

στους χάρτες της Ευρώπης, δεν υπήρξαν ποτέ µεγαλύτε-

ρα όσο επί της βασιλείας του. Κατά κύριο λόγο η εξου-

σία των Αυτοκρατόρων απλωνόταν πάνω από την Ιταλί-

α, τη Γερµανία, τις κάτω χώρες, ό,τι αποτελεί σήµερα 

την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γαλλία, χωρίς να υπο-

λογίζουµε την  επικυριαρχία πάνω σε άλλους βασιλείς 

και άρχοντες. Επιθυµούσαν να θεωρούνται και από τους 

περισσότερους ανθρώπους εθεωρούντο, όσον αφορά τα 

υλικά και εγκόσµια ζητήµατα, το αντίστοιχο των παπών 

(που ήταν κύριοι στα πνευµατικά), χωρίς µάλιστα να 

απολαµβάνουν λιγότερες εξουσίες. Η παράδοση επέβαλ-

λε να εκλεγεί ο βασιλιάς από τους επτά µεγάλους πρί-

γκιπες της Γερµανίας και ύστερα να µεταβεί στη Ρώµη, 

όπου και θα στεφόταν ως Αυτοκράτορας  από τον Πάπα. 

Αυτές οι τιµές παρέµειναν στη «δικαιοδοσία» ορισµένων 

οικογενειών για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα, χωρίς 

βέβαια να λείπουν και οι εξαιρέσεις – και µάλιστα όχι 

λίγες.  

Κανένας όµως από τους διαδόχους δεν έκανε τό-

σο µεγάλη εντύπωση στις σύγχρονες όσο και στις ακό-

λουθες γενεές, όσο η εκπληκτική φιγούρα του Καρόλου 

του Μεγάλου. Τη φήµη του την είχε αποκτήσει επάξια. 

Μπορεί µάλιστα να χαρακτηριστεί, περισσότερο από κά-

θε άλλον, ως ο δηµιουργός της µεσαιωνικής Ευρώπης. 

Στις µέρες του οι Γάλλοι τον αποδέχθηκαν ως πατέρα 

του έθνους τους και είναι ο ήρωας της αρχαίας επικής 

τους ποίησης. Παρά ταύτα ήταν καθόλα Γερµανός.  

Υπάρχει µια µεγάλη απόσταση από τη στέψη του 

Καρόλου του Μεγάλου, στα 800 µΧ., µέχρι τη διαδοχή 

του Μαξιµιλιανού του 1ου από τον οίκο των Αψβούργων, 

το 1493: η αυτοκρατορική υπόληψη και τιµή άρχισαν να 

φθίνουν. 

Ο Κάρολος ο 5ος, γιος του Φιλίπ και της Ιωάν-

νας, γεννήθηκε στο Γκεντ το 1500. Από τους γονείς της 

µητέρας του κληρονόµησε το Αραγόν (µαζί µε τη Νάπο-

λη, τη Σικελία και τη Σαρδηνία) και την Καστίλη (µαζί 
µε τις Αµερικάνικες αποικίες). Μεταφέρθηκε στην αυλή 

του πατέρα του στις Βρυξέλλες και δεν ήταν στην πραγ-

µατικότητα Ισπανός στις συνήθειες και στην κουλτούρα. 

Με τον θάνατο του παππού του, του Φερδινάνδου του 

Καθολικού το 1516, ο καρδινάλιος Χυµένες προστάτεψε 

τα συµφέροντά του µέχρι την άφιξή του το 1517. Το ξε-
κίνηµα της καριέρας του ως Καρόλου του 1ου  της Ισπα-

νίας ήταν πολύ αδύναµο. Η µητέρα του, αν και κλεισµέ-

νη σε ψυχιατρείο, επίσηµα ήταν συνδιοικούσα, πράγµα 

το οποίο εκµεταλλεύτηκαν ισπανικά συµφέροντα µε 

σκοπό να αντιπαρατεθούν σ’ αυτόν και στους Φλαµαν-

δούς ευνοούµενούς του.  

∆είχνοντας αδικία και αχαριστία, υποβάθµισε τον 

Χυµένες και παρουσίασε µειωµένη αίσθηση τακτ και 

υπευθυνότητας. Το 1519, µε τον θάνατο του παππού του 

Μαξιµιλιανού, ο Κάρολος έγινε Μέγας ∆ούκας της Αυ-

στρίας, κληρονοµώντας επίσης τη Βουργουνδία, που είχε 

προσχωρήσει στην οικογένεια από τη γιαγιά του, Μαρία 

της Βουργουνδίας. Χωρίς να χάσει χρόνο έθεσε την υ-

ποψηφιότητά του για Βασιλιάς της Γερµανίας. Οι αντί-

παλοί του ήταν ο Ερρίκος ο 8ος της Αγγλίας και ο Φράν-

σις ο 1ος της Γαλλίας, που αργότερα µετατράπηκε σε έ-

ναν ισχυρό εχθρό.  
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Μετά από 10 χρόνια πολιτικής και στρατιωτι-

κής δραστηριότητας, συµµετέχει µαζί µε τον Λούθηρο 

και τους ακολούθους του σε πόλεµο εναντίον του 

Φράνσις του 1ου, ο οποίος διεκδίκησε τη Βουργουνδία 

και τη βόρεια Ιταλία. Ο Κάρολος κερδίζει και στέφε-

ται Αυτοκράτορας στη Μπολόνια το 1530. Από τότε 

µέχρι και το 1555 γεµίζει την Ευρώπη µε τη φλόγα 

των επιτευγµάτων του αναβιώνοντας τη σχεδόν χαµέ-

νη δόξα της Αυτοκρατορικής αυλής. Το 1555 παραι-
τήθηκε του θρόνου του και αποσύρθηκε σε µοναστήρι 

κοντά στην Πλασέντσια, όπου και πέθανε το 1558. 

 

Κεφάλαιο 2 

Πώς διαφαίνονται στον Πρόλογο του Cromwell και 

στο θεατρικό έργο «Ερνάνης» τα στοιχεία ροµαντι-

σµού που θέλησε να εισαγάγει ο Ουγκώ 

 

2.1 Στοιχεία ροµαντισµού στον «Cromwell», 1827 

 Το θεατρικό έργο «Cromwell» είναι περισσό-

τερο µια µακρόσυρτη διακήρυξη αρχών και προθέσε-
ων παρά ένα έργο κατάλληλο να ανέβει στη σκηνή, 

λόγω της έκτασής του και των πολλών χαρακτήρων 

του.  

Το κείµενο του δράµατος αυτού δεν έχει να 

προσφέρει τίποτα νέο στο κοινό, τίποτα που να είναι 

άξιο προσοχής και ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι ε-
ξαιρετικά γνωστό για το περιεχόµενο του Προλόγου 

του, που από τους µελετητές και τους ειδικούς θεωρή-

θηκε το µανιφέστο του ροµαντισµού. 

Στον µνηµειώδη αυτό Πρόλογο ο νέος ακόµη 

σε ηλικία Βίκτωρ Ουγκώ προτείνει στους σύγχρονους 

δηµιουργούς και καλλιτέχνες να απαλλαγούν από τις 
φόρµες και τα στενά καλούπια που επέβαλε ο γαλλι-

κός θεατρικός κλασικισµός, εισάγοντας στη θεατρική 

τέχνη και σκηνή το ροµαντικό δράµα. 

Έχοντας µελετήσει αρκετά τις αγγλικές και 

γερµανικές θεωρίες, καθώς και τα δραµατικά έργα 

που τις υποστηρίζουν και τις εκφράζουν, (π.χ. τα έργα 

του Σαίξπηρ στην Αγγλία), µε τον Πρόλογό του ο Ου-

γκώ δίνει το έναυσµα µιας µακροχρόνιας διαµάχης 

µεταξύ του κλασικισµού και του ροµαντισµού. Επα-

ναστάτης και ριζοσπαστικός ο ίδιος, επαναστατικές 

και ριζοσπαστικές και οι ιδέες του, που γίνονται η αι-
τία να ξεσπούν συχνά διαµάχες και εντάσεις. 

Στον εν λόγω Πρόλογο ο Ουγκώ παρουσιάζει 

κάποια βασικά στοιχεία προβληµατισµού σχετικά µε 

την τέχνη, όµως έµµεσα θέτει τα θεµέλια και ορίζει τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ροµαντικού δράµατος στη 

Γαλλία. 

∆ιαβάζοντας τον «Πρόλογο του Κρόµβελ» α-

ντιλαµβανόµαστε ότι ο Ουγκώ έχει µελετήσει πολύ 

και µε σχολαστικό, θα λέγαµε, τρόπο τα λογοτεχνικά 

έργα των Ελλήνων και των Λατίνων συγγραφέων. Ε-

πίσης, φαίνεται πως έχει ασχοληθεί µε την ιστορία και 

τη µυθολογία, καθώς καθετί που λέει είναι τεκµηριω-

µένο ιστορικά. 

Από την αρχή ο Ουγκώ σπεύδει να διακρίνει 

και να ξεχωρίσει τις τρεις βασικές ηλικίες της ανθρω-

πότητας. Στους πρωτόγονους χρόνους, που ο άνθρω-

πος κάνει τα πρώτα του βήµατα, γεννιέται µαζί του 

και αναπτύσσεται η ποίηση µε αφορµή τη θρησκευτι-

κότητά του. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι είναι καθαρά 

λυρικοί: ζουν απλά, δεν περιµένουν τίποτα και το µό-

νο που θέλουν και µπορούν να κάνουν είναι να εξυ-

µνήσουν τον Μεγάλο ∆ηµιουργό για την γέννησή 

τους και την ευκαιρία που τους έδωσε για ζωή. Αντί-
θετα, οι άνθρωποι των αρχαίων χρόνων είναι επικοί. 

Αρχίζουν να οργανώνονται σε µεγάλες οµάδες και φυ-

λές, να εκλέγουν βασιλείς και άρχοντες. Αυτό που τους 

ενδιαφέρει είναι να εξυµνήσουν τα κατορθώµατα και τα 

µεγάλα γεγονότα των βασιλιάδων τους. Τότε γεννιούνται 

και τα πρώτα θεατρικά έργα. Οι απλοί καθηµερινοί άν-

θρωποι γίνονται ήρωες µε τα κατορθώµατά τους. Τα ό-

νειρα, οι αγωνίες, οι ελπίδες, οι σκέψεις και τα συναι-

σθήµατα αρχίζουν να εκφράζονται πλέον επί σκηνής. Οι 

µύθοι, οι καταστροφές, οι συµφορές, πολλές φορές και 
οι ίδιοι οι ήρωες σταδιακά αρχίζουν να επαναλαµβάνο-

νται, να είναι όµοιοι. 

Οι µοντέρνοι και οι σύγχρονοι χρόνοι που ακο-

λουθούν, είναι περισσότερο δραµατικοί. Η έλευση του 

χριστιανισµού ουσιαστικά επέβαλε το δράµα. Ο χριστια-

νισµός έρχεται να εξυψώσει το πνεύµα, να παραµερίσει 

τα υλικά αγαθά και να εισαγάγει ένα νέο αίσθηµα, το αί-

σθηµα της νοσταλγίας. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Ου-

γκώ στον Πρόλογο, η µελαγχολία είναι «ένα αίσθηµα 

που είναι κάτι περισσότερο από σοβαρότητα και κάτι λι-

γότερο από θλίψη» (Νέα Εστία, 1981). Την ίδια περίοδο 

που αναπτύσσεται το πνεύµα της µελαγχολίας και του 

στοχασµού, αναπτύσσεται και η ανάγκη για ανάλυση 

των πραγµάτων και η αµφισβήτηση. Αυτές, λοιπόν, οι 

αντιθέσεις δηµιουργούν ουσιαστικά το δραµατικό είδος 

της ποίησης. 

Επιπλέον, ο Ουγκώ υποστηρίζει ότι η µίξη των 

δύο διαφορετικών ποιητικών ειδών, του τραγικού και 

του κωµικού, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολι-

κή απεικόνιση της πραγµατικότητας και τον εµπλουτι-

σµό της δραµατικής τέχνης, ώστε αυτή να φτάσει στην 

ολοκλήρωσή της. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να καταργη-

θούν οι αριστοτελικές, κλασικές ενότητες του τόπου και 
του χρόνου και προτείνει να διατηρηθεί µονάχα η ενότη-

τα της δράσης. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι ο Ουγκώ αρ-

χίζει να αντιτίθεται στον νεοκλασικισµό και προσπαθεί 

να εισαγάγει µέσα από τις προτάσεις του νέους τρόπους 

συγγραφής κειµένων, µε µεγαλύτερη ελευθερία λόγου 

και συναισθηµατικής έκφρασης. 

Προτείνει επίσης την κατάργηση κάθε είδους κα-

νόνων και προτύπων. Ο καλλιτέχνης πρέπει να αποδε-

σµευτεί από τους όρους «µεγαλοφυής» και «παντογνώ-

στης». Ο καλλιτέχνης πρέπει να δηµιουργεί δίχως να κα-

τευθύνεται και να µπαίνει σε καλούπια. Πρέπει να είναι 
ελεύθερος, όπως ελεύθερη είναι και η τέχνη. 

Η ζωή πρέπει να αποδίδεται, να µετουσιώνεται 

σε τέχνη. Ο Ουγκώ υποστήριζε ότι καθετί που απαντού-

µε στη φύση µπορεί να αποδοθεί στην τέχνη, µέσα από 

ένα µείγµα του υψηλού, του ωραίου και του εξιδανικευ-

µένου µε το γελοίο, το καθηµερινό. Τα παραπάνω δεν 

πρέπει να µας οδηγούν σε λανθασµένα συµπεράσµατα, 

ότι ο Ουγκώ αποδέχεται κάποιο είδος «απόλυτου ρεαλι-

σµού». Αυτό που θέλει να δηλώσει, είναι ότι η τέχνη δεν 

είναι πιστό, δουλικό και πεζό αντίγραφο της φύσης, της 

πραγµατικότητας ή της ζωής, αλλά αποτελεί ένα είδος 

επιλογής και ερµηνείας. Ο καλλιτέχνης (είτε είναι µου-

σικός, εικαστικός ή λογοτέχνης) παίρνει στοιχεία και 

αφορµές από τα παραπάνω και τα τοποθετεί σε ένα δια-

φορετικό επίπεδο, πιο υψηλό, πιο ιδανικό, πιο ονειρικό, 

µε έντονο το φανταστικό στοιχείο. Για τον καλλιτέχνη η 

φύση πρέπει να είναι η µητέρα των ιδεών και ο ίδιος το 

µέσο καλλιέργειας και ανάπτυξής τους. Ουσιαστικά, η 

φύση αντικατοπτρίζεται µέσα από το δράµα. Το δραµα-

τικό έργο λειτουργεί σαν καθρέφτης που όχι µόνο αντα-

νακλά αλλά και συµπυκνώνει, φέρνει πιο κοντά και συν-

δέει διάφορες εικόνες και στιγµές της αληθινής ζωής και 

της πραγµατικότητας. Είναι ένα σηµείο οπτικής όπου 
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βρίσκεται µια επεξεργασµένη και ανώτερη πραγµατι-

κότητα. 

Ο Ουγκώ πιστεύει επίσης ότι ο ποιητής πρέπει 

να επιλέγει όχι το ωραίο αλλά το χαρακτηριστικό. 

Θεωρεί ότι κάθε καλλιτέχνης και δηµιουργός δεν πρέ-

πει να στέκεται µονάχα στην εικόνα των πραγµάτων, 

των γεγονότων ή των προσώπων αλλά να µπαίνει στη 

διαδικασία να εντρυφήσει περισσότερο, να ψάξει κάτι 

βαθύτερο και πιο ουσιαστικό από αυτό που φαίνεται. 
Ο καλλιτέχνης καλείται ουσιαστικά να δει αυτά που οι 

απλοί άνθρωποι δεν βλέπουν. Εξάλλου ο ίδιος πίστευε 

ότι ο δηµιουργός είναι προφήτης, οραµατιστής και 

αναµορφωτής. 

Μια τελευταία αρχή που διατυπώνει ο Ουγκώ 

στον «Πρόλογο του Κρόµβελ», δίχως όµως ο ίδιος να 

την έχει σεβαστεί και τηρήσει στο σύνολό του έργου 

του, είναι ότι το δραµατικό έργο ως έργο τέχνης πρέ-

πει να είναι έµµετρο. 

 

2.2 Στοιχεία ροµαντισµού στον «Ερνάνη», 1830 

Στις 25 Φεβρουαρίου του 1830, κατά την πρώ-

τη παράσταση του «Ερνάνη», αρχίζει η περίφηµη µά-

χη ανάµεσα στους οπαδούς του κλασικισµού και 

στους νεαρούς και πρωτοπόρους υποστηρικτές του 

ροµαντισµού. Ο Ουγκώ καταφέρνει να καταξιωθεί ως 

θεατρικός συγγραφέας και να γίνει ο αδιαµφισβήτητος 
αρχηγός της ροµαντικής σχολής. 

Το κείµενο και η πλοκή του θεατρικού έργου 

«Ερνάνης» σε καθηλώνει. Τα πρόσωπα που δρουν εί-

ναι συνολικά 19, εκτός από τα πλήθη ηθοποιών και 

κοµπάρσων που χρησιµοποιούνται κατά διαστήµατα. 

Η ιστορία είναι απλή, όµως καταφέρνει να ξεφύγει 
αρκετά από τα τότε δεδοµένα της εποχής. 

Χαρακτηριστικό και κύριο κίνητρο των εκπρο-

σώπων του ροµαντισµού, όπως είδαµε στην εισαγωγή, 

είναι το συναίσθηµα και αυτό φαίνεται και στην πα-

ρούσα ιστορία. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί άνδρες 
από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, µε διαφορετικά 

κίνητρα ο καθένας, που είναι ερωτευµένοι µε την ίδια 

γυναίκα, την ∆όνια Σολ. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο 

∆ον Ρουϋ Γκοµέζ, ένας αρκετά µεγάλος σε ηλικία άν-

δρας που διεκδικεί την οµορφιά, τη νεότητα, τη ζω-

ντάνια και την αγάπη της ∆όνιας Σολ. Το δεύτερο 

πρόσωπο, ο ∆ον Κάρλος, είναι ο ίδιος ο βασιλιάς Κά-

ρολος. Ένας βασιλιάς εγωιστής και άµυαλος, όπως 

παρουσιάζεται, που περισσότερο ενδιαφέρεται να α-

ποκτήσει αυτή τη γυναίκα για να εξασφαλίσει έναν 

όµορφο και άξιο διάδοχο για το θρόνο του, παρά γιατί 

στην πραγµατικότητα τρέφει αισθήµατα προς το πρό-

σωπό της. Το τελευταίο και πιο σηµαντικό πρόσωπο, 

είναι αυτό του Ερνάνη. Ο Ερνάνης είναι ένας φτωχός 

κυνηγηµένος αρχηγός συµµορίας κλεφτών, που όµως 

είναι τροµερά ερωτευµένος µε την ∆όνια Σολ – αλλά 

και η ίδια είναι ερωτευµένη µαζί του. Εδώ αχνοφαίνε-

ται και η µαγεία της αληθινής αγάπης. Ο έρωτάς τους 
φαίνεται δύσκολος και ακατόρθωτος. Στην αρχή τον 

κρατούν κρυφό και µυστικό. Ζουν και προσπαθούν να 

προστατεύσουν ένα όνειρο. Το γοητευτικό και το ό-

µορφο είναι ότι παρά τις δυσκολίες η αγάπη, το ενδι-

αφέρον και το πάθος είναι κάτι αγνό και βγαίνει κα-

τευθείαν από τα βάθη της καρδιάς. 

Όταν ένα βράδυ ο βασιλιάς ∆ον Κάρλος ανακα-

λύπτει τον έρωτά τους, ο βασιλιάς και ο Ερνάνης ε-

τοιµάζονται να παλέψουν και να αναµετρηθούν για 

την καρδιά της ∆όνια Σολ. Το µίσος του Ερνάνη είναι 

διπλό. Ο γιος αυτού που ευθύνεται για τον θάνατο του 

πατέρα του, τώρα βρίσκεται µπροστά του και διεκδι-

κεί την γυναίκα που ο ίδιος αγαπά. Η ∆όνια Σολ σε όλη 

την έκταση του έργου παρουσιάζεται να αρνείται τα α-

γαθά, την καλή και πλούσια ζωή και όλα αυτά που θα 

χάριζαν την ευτυχία και την άνεση σε µια απλή γυναίκα, 

και δείχνει να επιλέγει τον δύσκολο δρόµο της αγωνίας, 

της αβεβαιότητας, της εξαθλίωσης και του κυνηγητού 

στο πλευρό του αγαπηµένου της Ερνάνη. Φτάνει, µάλι-

στα, σε σηµείο να απειλεί ότι θα σκοτώσει και θα σκο-

τωθεί, αν ο ∆ον Κάρλος επιχειρήσει να την κλέψει και 
να την αποµακρύνει από τον αγαπηµένο της. 

Πέρα από αυτά τα συναισθήµατα, βγαίνει πολύ έ-

ντονος ο πόνος και η απογοήτευση του γέρου άνδρα 

προς τους νέους, όταν µπαίνει και τους αντικρίζει στο 

σπίτι της αγαπηµένης του. Είναι εµφανές από τα λόγια 

του το παράπονο και η πικρία που έχει προς τη ζωή και 

τη φύση: δηλώνει ότι εφόσον οι νέοι έχουν τα πάντα, 

από την υγεία µέχρι την οµορφιά και τη ζωντάνια, δεν θα 

πρέπει να αναζητούν και να στερούν το µοναδικό πρό-

σωπο αξίας γι’ αυτόν, τη ∆όνια Σολ. 

Εκτός των άλλων, εκφράζεται έντονα και το θρη-

σκευτικό συναίσθηµα, από την αρχή ακόµα, όταν η ∆ό-

νια Ζοζέφα –παραµάνα της ∆όνια Σολ– βγάζει το κο-

µποσκοίνι της κατά τη στιγµή που πρόκειται να αναµε-

τρηθούν οι δύο άνδρες και λέει: «Προστάτη µου άγιε Ιά-

κωβε, σώσε µε!» (Ουγκώ, 1830). 

Οι µορφές, τα πρόσωπα αλλά και η φύση παρου-

σιάζονται οµορφότερα και υψηλότερα, δίχως να λείπει η 

υπερβολή. Πέρα από τα βασικά πρόσωπα και τα χαρα-

κτηριστικά τους που περιγράψαµε παραπάνω, όταν ο 

Ερνάνης αναφέρεται στους συντρόφους του προσπαθεί 

να τονίσει την ηρωικότητα και το αριθµητικό τους πλή-

θος, µέσα από πολύ χαρακτηριστικές περιγραφές. Επι-
πλέον, µιλάει µε τον πιο όµορφο τρόπο για τη φύση, η 

οποία τον φιλοξενεί από τότε που έγινε µισητός στους 

ανθρώπους και άρχισαν να τον κυνηγούν. Οι περιγραφές 

της φύσης είναι εξαιρετικά παραστατικές, όµως δεν παύ-

ουν να έχουν κάποια παραπανίσια στοιχεία που δείχνουν 

ότι στα µάτια του Ουγκώ η φύση είναι εξιδανικευµένη. 

Το τέλος της ιστορίας είναι τραγικό. Το όνειρο πα-

ραµένει απραγµατοποίητο. Η αγάπη µένει ανεκπλήρωτη. 

Όµως συνεχίζει να παλεύει µέχρι το τέλος. Μέχρι και 

την τελευταία τους πνοή δηλώνουν έµπρακτα την αγάπη 

τους. Ο ∆ον Ρουϋ Γκοµέζ συλλαµβάνει τον Ερνάνη και 
του δίνει  ένα µικρό µπουκάλι γεµάτο δηλητήριο για να 

πιει. Τότε η τραγική φιγούρα της ερωτευµένης ∆όνια 

Σολ κάνει απελπιστικές προσπάθειες για να πείσει τόσο 

τον δούκα όσο και τον Ερνάνη να µην το κάνει. Όταν 

βλέπει ότι ο Ερνάνης επιµένει, πίνει η ίδια το µισό µπου-

κάλι και δίνει το υπόλοιπο στον αγαπηµένο της να το πι-
ει, κατηγορώντας τον ότι αυτή τον αφήνει να πιει σαν 

γνήσια χριστιανή γυναίκα που ξέρει να αγαπά, ενώ αυτός 

κάτι τέτοιο δεν θα το έκανε ποτέ. Λέει λόγια που δεν εν-

νοεί στην πραγµατικότητα. Λόγια γεµάτα ειρωνεία: 

«Μήπως δεν θα κοιµόµαστε  µαζί τη νυχτα απόψε; Τι 

σηµασία έχει σε ποια κλίνη;» (Ουγκώ, 1830). Όταν αρχί-
ζει όµως να πονά και να σπαράζει από τους πόνους, σαν 

γνήσια ερωτευµένη γυναίκα προσπαθεί να τον πείσει ξα-

νά να µην το κάνει. Προσπαθεί να τον προστατεύσει. 

Αφού πίνει και ο Ερνάνης το υπόλοιπο δηλητήριο και 

αρχίζουν να ξεψυχούν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, η 

∆όνια Σολ λέει χαρακτηριστικά: «Σε λάµψη νέα θ’ ανοί-

ξουµε κι οι δυο µαζί σε λίγο τα φτερά µας. Μαζί σε κό-

σµο πιο όµορφο πετώντας θε να πάµε. Ένα φιλί σου δώ-

σε µου, ένα φιλί σου!». 

Από τη συνοπτική αφήγηση του έργου «Ερνάνης» 

διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν πολλά από τα χαρακτηρι-
στικά στοιχεία και γνωρίσµατα του ροµαντισµού. Από 
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την αρχή βλέπουµε να κυριαρχούν τα συναισθήµατα. 

Η δύναµη των συναισθηµάτων µειώνει την ορθή κρί-

ση των καταστάσεων, γι’ αυτό και η ∆όνια Σολ τυ-

φλωµένη από την αγάπη και τον έρωτα φλερτάρει µε 

τη φυγή και τον θάνατο σε όλη την έκταση του έργου, 

ώσπου ο θάνατος καταφέρνει να τη νικήσει. Πέρα από 

το συναισθηµατικό στοιχείο, υπάρχει έντονο και το 

θρησκευτικό. Το µεταφυσικό στοιχείο είναι και αυτό 

επίσης έντονο, ενώ τα πρόσωπα παρουσιάζονται εξι-
δανικευµένα και ιδιαίτερα ωραιοποιηµένα. 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι η µακρό-

χρονη εξέλιξη του ροµαντισµού δεν εξουδετερώνει 

ούτε έρχεται σε αντίφαση µε την κοινή αντίληψη ότι ο 

ροµαντισµός ξέσπασε σαν επανάσταση. Το αποτέλε-

σµα της εξέλιξης ήταν επαναστατικό, γιατί ανέτρεπε 

τις θεωρίες της δηµιουργικότητας, τους κανόνες της 

οµορφιάς, τα ιδανικά καθώς και τους τρόπους έκφρα-

σης. Η συµβολή του Ουγκώ ήταν καθοριστική σε αυ-

τό. Όσα είχε αναπτύξει στις θεωρίες του και όλες τις 

νέες ιδέες του για τα λογοτεχνικά ρεύµατα και την τε-
χνοτροπία τα εφάρµοζε µε τον καλύτερο τρόπο και ο 

ίδιος στα έργα του.  
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Άννα Λαµπράκη 

 

Πώς µπορεί να διδαχθεί στα νήπια  

«Ο Πέτρος και ο Λύκος»  

του Σεργκέι Προκόφιεφ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Σύµφωνα µε την γνώµη του Άτταλι «η µουσι-

κή είναι ένα µέσο για να αντιληφθείς τον κόσµο. Είναι 

εργαλείο γνώσης». Πάνω σε αυτήν την άποψη βασίστη-

κα για να πετύχω τον στόχο µου, που είναι η ευαισθητο-

ποίηση στο οικολογικό πρόβληµα µέσω της µουσικής. 

Στις µέρες µας κρίνεται αναγκαίο να προστατέψουµε τη 

φύση και τους οργανισµούς της, και ποιο συγκεκριµένα 

πολλά ζώα, άλλα από τα οποία µένουν στη στεριά και 

άλλα στη θάλασσα, και  τείνουν προς εξαφάνιση επειδή 

δεν υπάρχει χώρος να µείνουν, τροφή και νερό να  φάνε 
και να πιούν.  

Η Unesco το 1977 έκρινε αναγκαία την περι-

βαλλοντική εκπαίδευση, επειδή θεωρεί ότι µόνο έτσι 

προωθείται η ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέ-

ροντος για την κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και οι-

κολογική αλληλεξάρτηση των περιοχών. Παρέχεται δη-

λαδή µε αυτό τον τρόπο η δυνατότητα απόκτησης γνώ-

σεων, στάσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται για να 

προστατευθεί το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική εκπαί-

δευση συµβάλλει στη δηµιουργία νέων προτύπων συ-

µπεριφοράς των ατόµων, των οµάδων και των κοινωνιών 

προς το περιβάλλον.     

 Θεώρησα ότι ένας ευχάριστος τρόπος να γνω-

ρίσουµε τη φύση είναι µέσα από ένα µουσικό παραµύθι. 

Η µουσική σε όλες της τις µορφές είναι συνυφασµένη µε 

την ίδια τη ζωή και συνοδεύει τον άνθρωπο από την 

στιγµή της γέννησής του έως το θάνατο. Το παραµύθι 
αφετέρου είναι ο δρόµος του ονείρου και της φαντασίας. 

Είναι αρκετά γνωστός κι ευχάριστος τρόπος για να πε-

ράσεις νοήµατα και συµβουλές στους µικρούς ακροατές.   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Πρώτα από όλα κρίνεται αναγκαίο να επεξηγή-

σουµε τον τίτλο. Όταν λέµε «µουσικό παραµύθι» εν-

νοούµε το παραµύθι του οποίου οι ήρωες αναπαρίστα-

νται µε µουσικά όργανα. Η ίδια δηλαδή η ορχήστρα α-

φηγείται και µέσα από το ύφος της µουσικής φαίνεται η 

ένταση. 

Το µουσικό παραµύθι µπορεί να γίνει ένα σπου-

δαίο εργαλείο µε θετικές ψυχαγωγικές, κοινωνικές και 

παιδαγωγικές συνέπειες. 
• Ως ψυχαγωγικό µέσο:  τα παιδιά διασκεδάζουν µέσα 

από οµαδικές δραστηριότητες, ακούν µουσική που τους 

διεγείρει τη φαντασία και δεν τους κουράζει. 

• Ως κοινωνικό µέσο:  το µουσικό παραµύθι συντελεί 

στη σφυρηλάτηση σχέσεων µεταξύ παιδιών που προέρχο-

νται από διαφορετικά εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, 
έτσι ώστε να αναπτύσσεται η συνεργασία. 

• Ως παιδαγωγικό µέσο: συµβάλλει στο να γεφυρώσει 

το παρελθόν και το παρόν, τη διαφορά της ζωής στην πό-

λη και στο χωριό. Το νήπιο µαθαίνει ότι κάθε ζώο παράγει 

τον δικό του ήχο, ότι έχει τον δικό του τρόπο  επικοινωνί-
ας.       

Ο Μάνος Χατζηδάκης προλογίζοντας το βιβλίο 

«Γνωριµία µε τη Μουσική» γράφει: «Μια αιτία υπήρχε 
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πριν από τη Μουσική, που κατά κάποιο  τρόπο τη γέν-

νησε: ο πόθος µας για επικοινωνία». Αν ακούσουµε 

λοιπόν ενεργητικά, µε µεγάλη προσοχή το περιβάλ-

λον, θα το κατανοήσουµε καλύτερα, θα το αγαπήσου-

µε περισσότερο και θα ζήσουµε πιο ευτυχισµένα και 

αρµονικά µε αυτό.    

Με αφορµή την ιδέα αυτή αναπτύχθηκε η Α-

κουστική Οικολογία που επηρέασε πολλές επιστήµες 

στο να δώσουν περισσότερη προσοχή στον ήχο. Υ-

πάρχει λοιπόν η Οικολογία της µουσικής και του ή-

χου. Είναι η επιστήµη που µας προτρέπει να ακού-

σουµε προσεχτικά τα  «τραγούδια» από τα τοπία των 

ήχων γύρω µας. Στην πόλη, στο δωµάτιό µας, στο 

σχολείο, στην τάξη, στο δρόµο, στην εξοχή, στην ερ-

γασία, ακούγεται ένα «τραγούδι». Φτιάχνεται από α-

τελείωτους σιγανούς και δυνατούς, κοφτούς ή µακρό-

συρτους, χαµηλούς και ψηλούς  ήχους. Όταν ακού-

σουµε το τραγούδι αυτό µπορούµε να προσθέσουµε κι 

εµείς τις δικές µας «νότες» µε διάφορους τρόπους.  

Το ίδιο συµβαίνει και µε το παραµύθι: είναι ο 

σύντροφος και το καταφύγιο, ο κόσµος της φαντασί-

ας. Το παραµύθι αποτελεί την παγκόσµια γλώσσα της 

ανθρώπινης φαντασίας και µια από τις µορφές Λόγου 

στον ανθρώπινο πολιτισµό. Οι ρίζες του παραµυθιού 

είναι ρίζες της ίδιας της ζωής, καθώς διηγείται τις ι-

στορίες ανθρώπων, ζώων και γενικά όλων των πλα-

σµάτων της γης.  Το µουσικό παραµύθι «Ο Πέτρος 

και ο Λύκος» θέλει να περάσει το δικό του τραγουδι-

στό µήνυµα: την επικοινωνία και τη συµφιλίωση του 

ανθρώπου µε την φύση. Η συγκεκριµένη µουσική εί-

ναι ένα φιλικό µέσο διαπαιδαγώγησης. Ενώ φαίνεται 

ότι είναι µαζικό, αφού όλα τα παιδιά µπορούν ταυτό-

χρονα να το ακούν, κατά βάθος είναι ατοµικό, αφού 

αφήνει το κάθε παιδί ελεύθερο να σχηµατίσει µόνο 

του εικόνες και συναισθήµατα προσφεύγοντας στη δι-

κή του φαντασία.  

Το µουσικό αυτό παραµύθι χρησιµοποιεί πολ-

λούς σηµειωτικούς τύπους, ενώ παράλληλα συµβάλ-

λει στην προώθηση της επικοινωνιακής σκέψης και 

της οικολογικής συνείδησης. Αγγίζει τον εσωτερικό 

κόσµο του παιδιού, του περνάει µηνύµατα ειρήνης και 

τρυφερότητας απέναντι στα ζώα, στο ειδυλλιακό πε-

ριβάλλον και γενικότερα στη φύση. ∆εν δηµιουργεί 
ασυµβατότητα ανάµεσα στην εικόνα, στο λόγο και 

στον ήχο. Τα παιδιά µαγεύονται από τον ήχο κι έτσι 

επαληθεύεται η πεποίθηση πολλών ότι η γνώση έχει 

πολλαπλά επίπεδα.  

Η επιτυχία του µουσικού παραµυθιού «Ο 

Πέτρος και ο λύκος» έγκειται στο γεγονός ότι τα νήπια 

µέσα από την αισθητική απόλαυση της µουσικής και 

τις πλούσιες και δυνατές συγκινήσεις και εκπλήξεις 

της πλοκής απορροφούν ευκολότερα τους προβληµα-

τισµούς και τις απόψεις τους. Ένας ακόµη λόγος που 

ενισχύει τη χρήση αυτού του µουσικού παραµυθιού  

είναι ότι προωθεί το πνεύµα της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής απόψεων ανάµεσα στα νήπια µέσω της 

επικοινωνίας. Τούτο συµβαίνει επειδή το µουσικό πα-

ραµύθι στη σχολική χρήση παραπέµπει σε οµαδική 

ανάγνωση και συνάµα σε οµαδική µουσική ακρόαση.  

Έτσι δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα όχι µόνο 

να ανταλλάξουν τις απόψεις τους, αλλά και να εκφρά-

σουν συναισθήµατα και προβληµατισµούς και να προ-

τάξουν πιθανές λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσ-

σεται η γλωσσική και η γνωστική ικανότητα, καλλιερ-

γείται η κριτική σκέψη, ενισχύεται η συνεργασία και η 

δηµοκρατική συνύπαρξη των παιδιών και αυτά µοιρά-

ζονται τις εµπειρίες τους από την επαφή µε τη φύση. 

Η πραγµατοποίηση αυτού του σχεδίου (project) 

γίνεται µε διαθεµατική-διεπιστηµονική προσέγγιση. Η 

διαθεµατική προσέγγιση βοηθά να δηµιουργηθεί ένα 

κράµα γνωστικών αντικειµένων, το οποίο δεν επιτυγχά-

νεται ποτέ κατά την παραδοσιακή διδασκαλία. Μέσα 

από αυτό το κράµα τα γνωστικά αντικείµενα αποκτούν 

νόηµα, άρα µεγαλύτερη αξία για το παιδί, αφού συνδέο-

νται λειτουργικά µεταξύ τους. Έτσι επιτυγχάνεται µια 

σφαιρική γνώση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, ενθαρ-

ρύνεται η συλλογική εργασία και ταυτόχρονα τονώνεται 

η αυτοπεποίθηση των µικρών µαθητών.  

Τα παιδιά αποκτούν µουσικές εµπειρίες µάθησης, 

τις οποίες προσεγγίζουν βιωµατικά και αυτόµατα. Τα 

βιώµατα εδώ δεν προκύπτουν από συστηµατική διδα-

σκαλία του µαθήµατος της µουσικής, αλλά τα καλλιεργεί 

ο δάσκαλος της τάξης, όταν καλεί τους µαθητές να πε-

ράσουν οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο µέσα από τα 

φίλτρα της ηχητικής-µουσικής έκφρασης.  

Από αυτό προκύπτουν: α) Το παιδί δεν µαθαίνει 

ακούγοντας κάποιον να µιλά, αλλά βιώνοντας εµπειρίες. 
β) Το ίδιο το παιδί συµµετέχει ενεργητικά. γ) Κάθε παι-

δαγωγός µπορεί να διδάξει χωρίς ειδικές γνώσεις.   

«Ο Πέτρος και ο Λύκος», το µουσικό παραµύθι 

του Σεργκέι Προκόφιεφ, είναι από τα πιο επιτυχηµένα 

συµφωνικά έργα για παιδικό ακροατήριο. Η επιτυχία του 

έγκειται στο ότι, αν και είναι έργο παιδαγωγικό και δι-
δακτικό, που έχει στόχο να µυήσει τα παιδιά στα βασικά 

ηχοχρώµατα της ορχήστρας, δεν υστερεί καθόλου σε 

ποιητικότητα, αυθορµητισµό, απλότητα και φυσικότητα. 

     

Το έργο γράφτηκε το 1936, όταν ο Προκόφιεφ 

είχε ήδη την εµπειρία των «∆ώδεκα παιδικών κοµµατιών 
για πιάνο», έργο 65, ενώ παράλληλα επεξεργαζόταν τα 

«Τρία παιδικά τραγούδια», το έργο 68, που ολοκληρώ-

θηκαν το 1939. «Ο Πέτρος και ο Λύκος» µε κείµενο του 

ίδιου του συνθέτη παρουσιάστηκε στις 2 Μαΐου 1936 

στην αίθουσα Φιλαρµονικής της Μόσχας υπό τη διεύ-

θυνση του Προκόφιεφ.  

Η µουσική γλώσσα του Ρώσου συνθέτη είναι δυ-

ναµική και κοφτερή, ενώ συχνά τη διατρέχει ένα σαρκα-

στικό χαµόγελο. Ωστόσο, κατά διαστήµατα, αφήνει να 

διαφανεί µια ποιητική φλέβα και µια µελωδική διάχυση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ο ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ» 

Το παραµύθι αυτό ντύνεται µε την κλασσική 

συµφωνία Νο 1, ορ. 25. 

Το εναρκτήριο µέρος είναι Allegro, που σηµαίνει 

µέτρια γρήγορα. Είναι χαρούµενο αλλά και παράλληλα 

ήρεµο, όµορφο. Καθώς ξεκινά η ιστορία, όλα είναι ήσυ-

χα και περιγράφεται το τοπίο, οι ήρωες, η πλάση ολό-

κληρη.      

Το δεύτερο µέρος είναι Largetto, λίγο πιο γρήγο-

ρο από το Largo (= «ευρύ»). Εδώ εµφανίζεται η πάπια, 

χαρούµενη λόγω του ότι ο Πέτρος τής έδωσε την ευκαι-

ρία να βουτήξει στη λιµνούλα, στη µέση του λιβαδιού. 

Το επόµενο µέρος είναι Gavotte non troppo al-

legro, δηλαδή όχι και τόσο γρήγορο, καθώς βρισκόµαστε 

στο σηµείο όπου ο Πέτρος και το πουλί προσπαθούν να 

καταστρώσουν ένα σχέδιο για να σώσουν την πάπια. 

Και το τελευταίο µέρος είναι finale: molto vi-

vace, που σηµαίνει πολύ-πολύ γρήγορα, µε ζωντάνια και 

παραστατικότητα, καθώς έφτασε στο τέλος η ιστορία. Οι 

κυνηγοί έπιασαν τον λύκο που στο στοµάχι του είχε την 

πάπια.       
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Πιο συγκεκριµένα: Το σκηνικό που αρχικά ξε-

προβάλλει, δηµιουργεί ήδη από την αρχή του ακού-

σµατος µια όµορφη εικόνα για το παιδί. ∆είχνει µια 

όµορφη ανοιξιάτικη ηµέρα, όπου όλη η πλάση δεν δι-

στάζει να εµφανίσει την χαρά  της. Την οµορφιά αυτή 

δεν χαλάει ούτε ο ερχοµός του παιδιού (καθώς ξεκλει-

δώνει την πόρτα του φράχτη), κι έτσι αποκαλύπτεται 

η σχέση που έχει το παιδί µε τα ζώα. Για παράδειγµα, 

το πουλάκι αρχίζει να τιτιβίζει, επειδή δεν φοβάται 
την παρουσία του παιδιού, απεναντίας δείχνει ότι χαί-

ρεται που τον βλέπει και του στέλνει τον δικό του χαι-

ρετισµό. 

Στη συνέχεια οι εικόνες ξεδιπλώνονται 

µπροστά µας έχοντας ως πρωταγωνίστρια την πάπια, 

η οποία λογοµαχεί µε το πουλάκι. Για ποιο λόγο; Ενώ 

και τα δύο έχουν φτερά, το κάθε ένα τα χρησιµοποιεί 

για διαφορετικό λόγο: η πάπια για να κολυµπάει, ενώ 

το πουλάκι για να πετάει. Κι ενώ τα δύο αυτά ζώα λο-

γοµαχούν στα αστεία, ξαφνικά εµφανίζεται ο γάτος 

που πλησιάζει αθόρυβα το πουλάκι, για να το φάει.  
Όµως ο Πέτρος προλαβαίνει να προειδοποιήσει το 

πουλάκι κι έτσι εκείνο πετάει ψηλά. 

Η πάπια αµέσως βρίσκει την ευκαιρία να 

φανεί «έξυπνη» απέναντι στο γάτο, λέγοντας «καλά 

να πάθεις». Βέβαια ο γάτος δεν θέλει να το βάλει κά-

τω και σκέφτεται να σκαρφαλώσει, αλλά τελικά το 

µετανιώνει, επειδή δεν έχει φτερά όπως το πουλάκι, 

και ξέρει ότι ακόµα και αν κάνει την προσπάθεια, αυ-

τό θα πετάξει µακριά. Σε αυτό το σηµείο τονίζονται τα 

εφόδια που έχουν δοθεί σε κάθε ζώο ξεχωριστά. 

Αµέσως µετά καταφθάνει ο παππούς που µα-

λώνει το παιδί, επειδή έφυγε  από το σπίτι αψηφώντας 
τον κίνδυνο που διατρέχει. Όµως ο Πέτρος δεν νιώθει 

φόβο, γιατί ξέρει πως κάνει το σωστό: προσπαθεί να 

σώσει τον φίλο του. Βέβαια ο παππούς του Πέτρου 

έχει δίκιο, γι’ αυτό και οδηγεί τον Πέτρο ξανά στο 

σπίτι κλείνοντας καλά αυτή τη φορά την πόρτα.   

Ο Πέτρος συνειδητοποιεί καλύτερα πόσο δίκιο 

έχει ο παππούς του, καθώς βλέπει ότι ο λύκος ακόµη 

παραµονεύει. Ξαφνικά ο λύκος ορµάει στον γάτο, αλ-

λά ευτυχώς αυτός είναι τυχερός και προλαβαίνει να 

σκαρφαλώσει στο δένδρο. Ο λύκος λοιπόν απογοη-

τεύεται, και όµως δεν τα παρατάει.   

Αυτή τη φορά θύµα είναι η δύστυχη η πάπια, 

που καταλήγει στην κοιλιά του λύκου: από την τρο-

µάρα της να φύγει µακριά, γίνεται αντιληπτή και εκεί-

νος την κάνει µια µπουκιά, χωρίς καν να την µασήσει! 

Η δύστυχη όµως είναι µια σταλιά µικρούλα, γι’ αυτό ο 

λύκος δεν χορταίνει, αλλά θέλει κι άλλο φαγητό. Πα-

ρατηρεί τον γάτο και το πουλάκι, τα οποία είναι ακό-

µα καθισµένα το κάθε ένα σε ένα δένδρο, σκέπτεται 

όµως ότι δεν θα χορτάσει ούτε µε αυτά. 

 Έτσι το βλέµµα του λύκου στρέφεται προς το 

σπίτι, και πιο συγκεκριµένα προς τον Πέτρο, που είναι 

στην αυλή κι έχει δει όλα όσα προηγήθηκαν. Ο Πέ-

τρος προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιµία του και  

συµβουλεύει το φίλο του το πουλάκι, να τον βοηθήσει 

να φτιάξει µια  παγίδα για το λύκο. ∆ένει τις δύο ά-

κρες ενός σχοινιού στο κλαδί ενός δένδρου και συµ-

βουλεύει το πουλάκι να πετάξει εκεί κοντά τόσες φο-

ρές, ώσπου ο λύκος να παγιδευτεί στο σχοινί. Το που-

λάκι, αν και τρέµει ολόκληρο από τον φόβο του και η 

καρδιά του χτυπάει πολύ δυνατά, δέχεται να το κάνει 

αυτό για τον φίλο του. Έτσι κι έγινε. Ο λύκος δεν κα-

ταλαβαίνει την παγίδα και πιάνεται αιχµάλωτός τους. 

Σε αυτό το σηµείο ο µουσικοσυνθέτης αναφέρει: «Βέ-
βαια, να ξέρετε αγαπητοί φίλοι µου πως ο λύκος δεν 

ήταν από τη φύση του κακός, απλώς πεινούσε και ήθελε 

το κολατσιό του». 

Αλλά ξαφνικά εµφανίζονται στο δάσος κάποιοι 

κυνηγοί που αρχίζουν να πυροβολούν προς το µέρος του 

λύκου. Τότε ο Πέτρος αρχίζει να φωνάζει ότι αυτός και 

το πουλάκι τον παγίδευσαν και τώρα το µόνο που µένει, 

είναι να τον  πάνε στον ζωολογικό κήπο. 

Οι κυνηγοί τον ακούν και συµφωνούν. Έτσι 

όλοι µαζί προχωρούν. Ο Πέτρος καµαρώνει για την πρά-

ξη του, όπως και το πουλάκι. Βέβαια ο παππούς µαλώνει 

τον Πέτρο, επειδή διακινδύνεψε τη ζωή του κι έφυγε από 

το σπίτι κρυφά. Όµως το πουλάκι υπερασπίζεται τον Πέ-

τρο και ξαφνικά ακούεγεται µια φωνούλα: «Πα-πα-πα». 

Είναι η πάπια, που έχει ήδη αρχίσει να φτιάχνει τη φωλιά 

της µέσα στην κοιλιά του λύκου – και σαν να µην έφτανε 

αυτό, είναι έτοιµη να κάνει το µπάνιο της! Το µόνο που 

περίµενε, ήταν η ώρα που θα έβγαινε από την κοιλιά του 

λύκου και θα ήταν και πάλι ελεύθερη. 

 

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα µηνύµατα που παίρνουµε είναι πολλά και 

ποικίλα. Τα αντλούµε κυρίως µέσα από το µουσικό ά-

κουσµα. 

Πρώτα από όλα, το παιδί µαθαίνει το κάθε ζώο 

ξεχωριστά: µαθαίνει τα προτερήµατά του και τα ελαττώ-

µατά του. Έτσι είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι και τα 

ζώα όπως και οι άνθρωποι αλλού τα καταφέρνουν καλύ-

τερα και αλλού χειρότερα, και όλα αυτά χάρη στις σω-

µατικές και νοητικές τους ικανότητες. Θα νιώσει ότι δεν 

είναι το µόνο έµψυχο πλάσµα πάνω στον κόσµο, αλλά 

ότι υπάρχουν και τα ζώα που µπορούν να γίνουν φίλοι, 

να τα βοηθήσει και αυτά να τον βοηθήσουν. Τα ζώα και 
οι άνθρωποι µπορούν λοιπόν να γίνουν πολύ καλοί φίλοι 

και να αναπτύξουν µια βαθιά επικοινωνία µεταξύ τους. 

Έτσι το παιδί αποκτά και την ενσυναίσθηση, ότι δηλαδή 

τα ζώα όπως και οι άνθρωποι πονούν, αισθάνονται, αγα-

πούν.  

Επιπλέον τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι ένα 

µικρό παιδί µπορεί να επιβάλει τη γνώµη του στους µε-

γάλους, όπως ο Πέτρος που δεν άφησε τους κυνηγούς να 

πάνε τον λύκο στον τσίρκο, αλλά τους έπεισε να τον µε-

ταφέρουν στο  ζωολογικό πάρκο. Το παιδί αποκτά έτσι 

αυτοπεποίθηση και νιώθει ότι µπορεί να προσφέρει.       
  Μηνύµατα τέτοιου περιεχοµένου µπορούν να 

πάρουν τα παιδιά και µέσα από κάποιες δραστηριότητες 

που σχετίζονται µε το µουσικό αυτό παραµύθι.     

Στο στάδιο της ευαισθητοποίησης η αφήγηση 

του παραµυθιού βοηθά να ζωντανέψει η ιστορία, να ενι-

σχυθεί η αισθητική απόλαυση αλλά και να αναπτυχθούν 

δεσµοί φιλίας µεταξύ του αφηγητή και των ακροατών. 

Τα παιδιά αντιδρούν θετικά στα µουσικά ερεθίσµατα, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι η κλασική µουσική µπορεί να 

συµβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και στην εξοι-

κείωση µε τη µουσική ακρόαση. Τα παιδιά µπορούν επι-

πλέον να αρχίσουν να αντιλαµβάνονται σε ύψιστο βαθµό 

την αφηγηµατική λειτουργία της µουσικής. 

Τα νήπια αντιδρούν στα µουσικά ακούσµατα 

και δικαιολογούν τις αντιδράσεις τους εξηγώντας τα συ-

ναισθήµατα που προέρχονται από τα συγκεκριµένα µου-

σικά ακούσµατα, όπως η ένταση, ο θυµός, η αγωνία, η 

γαλήνη, το πάθος και η χαρά.  

Στο στάδιο της βαθύτερης εξοικείωσης η προ-

σέγγιση του παραµυθιού γίνεται µε τη µέθοδο της «δη-

µιουργικής αλυσίδας». Στο επίκεντρο αυτής της µεθοδο-

λογικής προσέγγισης βρίσκεται η άποψη ότι η γνώση δεν 

είναι µονοδιάστατη, αλλά ένα πολύπλευρο και πολύ-

χρωµο παζλ, και ότι στη διαδικασία της µάθησης συµ-
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βάλλουν σηµαντικά οι προηγούµενες εµπειρίες και τα 

βιώµατα, καθώς οι µαθητές δηµιουργούν τις δικές 

τους έννοιες µέσα από δραστηριότητες και εµπειρίες. 

Πιο συγκεκριµένα, εδώ θέλουµε να ευαι-

σθητοποιήσουµε τα νήπια οικολογικά. Με αυτόν τον 

όρο εννοούµε ότι η ίδια η σκέψη του παιδιού θα απο-

βεί οικολογική, δηλαδή το παιδί θα νοιάζεται για το 

περιβάλλον, θα διαµορφώσει µια στάση ζωής έχοντας 

ως αρχή του ότι το περιβάλλον τον χρειάζεται. 
Η µελέτη και η γενικότερη έρευνα για το 

περιβάλλον αφορά τις ευνοϊκές και τις δυσµενείς επι-

δράσεις του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, οι οποίες 

βέβαια επηρεάζουν την ψυχική και νοητική ανάπτυξη 

του παιδιού. Γιατί το παιδί που χωρίζεται από το φυ-

σικό και κοινωνικό του περιβάλλον γίνεται έρµαιο 

των περιστάσεων και θύµα συναισθηµατικών ανισορ-

ροπιών.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο Orff «τα ίδια τα παιδιά 

πρέπει να κάνουν µουσική, να συµµετέχουν ενεργά σε 

διαδικασίες µουσικής δηµιουργίας». Έτσι, στο επόµε-

νο στάδιο οι µαθητές  προχωρούν σε µια αυτοσχέδια 

µουσική επένδυση του παραµυθιού µε τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού. Τα µουσικά στοιχεία όπως ο ρυθµός, η 

µελωδία, αλλά και η σύνθεση ενθουσιάζουν τους µα-

θητές, αναπτύσσουν την αισθητική τους ευαισθησία 

και προσφέρουν την τεράστια δύναµη της µουσικής.  

Ένα οποιοδήποτε αντικείµενο αποκτά νόηµα 

για κάποιον, όταν αυτός συσχετίζει αυτό το αντικείµε-
νο µε κάποια εµπειρία του. Οι πρώτες λέξεις που προ-

φέρει ένα παιδί, έχουν ξεκάθαρη σχέση µε αντικείµε-

να που έχουν γίνει γνωστά διαµέσου του αγγίγµατος, 

της ακοής και της όρασης. 

Αντίθετα οι µουσικοί ήχοι δεν έχουν τέτοιο 

νόηµα. Αποκτούν νόηµα, όταν συσχετιστούν µε άλ-

λους ήχους που έχουν βιωθεί, όπως είναι οι φωνές, 

ακούσµατα από µουσικά όργανα, και κλασικά µουσι-

κά κοµµάτια. Το βασικό ζητούµενο εδώ είναι ότι ο 

µουσικός ήχος υπάρχει στη µνήµη, δεν µπορεί να ιδω-

θεί όπως τα αντικείµενα της καθηµερινότητας. Ο συ-

σχετισµός της µελωδίας µε λέξεις ή τραγούδια µπορεί 

να βοηθήσει τη µουσική µνήµη να χειριστεί καλύτερα 

τους µουσικούς ήχους. Τα παιδιά είναι ικανά να χρη-

σιµοποιήσουν αυτές τις µορφές αναπαράστασης για 

να µεταδώσουν και να επικοινωνήσουν ιδέες στους 

γονείς τους, προτού καταφέρουν να διαβάσουν.   

Και αυτό συµπληρώνεται, όταν τα παιδιά 

µπαίνουν στη διαδικασία να κατασκευάσουν µουσικά 

όργανα και µια ειδική παρτιτούρα για να παίξουν τη 

µουσική τους. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Ένας αρκετά χρήσιµος τρόπος δηµιουργικών 

και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων είναι η κατασκευή 

µουσικών οικολογικών οργάνων. Μέσω τούτου καλ-

λιεργούνται τα µαθησιακά κίνητρα που δηµιουργούν 

στο νήπιο µια ευαισθησία σε κάθε µορφή διδασκαλί-

ας, έτσι ώστε να κατανοεί καλύτερα τις έννοιες. 

Το γεγονός ότι τα µουσικά όργανα θα είναι 

από ανακυκλώσιµα υλικά, είναι ακόµη ένας τρόπος 

για να κατανοήσει το νήπιο ότι κανένα παλιό υλικό, 

ακόµη και µετά τη χρήση του, δεν πάει χαµένο. Πρώ-

τα από όλα το νήπιο µαθαίνει τις κατηγορίες της ανα-

κύκλωσης, αφού τα υλικά θα πρέπει να τα συνταιριάξει 

κατάλληλα, ώστε να δηµιουργήσει τα µουσικά όργανα. 

Σκοπός δεν είναι να παράγουµε έναν ήχο εντελώς 

ίδιο µε τα µουσικά όργανα, αλλά να δουν τα νήπια ότι 

µπορούν να παίξουν καλλιεργώντας τη φαντασία τους 

και την δύναµη που έχουν να δηµιουργούν συνειρµούς. 

Τα παιδιά αποκτούν έτσι συνήθειες που εµπλουτίζουν το 

συναισθηµατικό τους κόσµο και προσφέρουν γαλήνη και 

ισορροπία στην καθηµερινή τους ζωή. 

Από πολλούς έχει θεωρηθεί ότι η κατασκευή 

µουσικών οργάνων µπορεί να στηρίζεται κυρίως στην 

ανακύκλωση υλικών. Κρίνω λοιπόν αναγκαίο να αναφέ-

ρω µερικούς τρόπους, µε τους οποίους µπορεί να γίνει η 

κατασκευή οργάνων από ανακυκλώσιµα υλικά. 

Στον Πέτρο του µουσικού µας παραµυθιού δί-

νουν φωνή  τα έγχορδα, τα οποία είναι µια µεγάλη κατη-

γορία. Τα έγχορδα όργανα της συµφωνικής ορχήστρας 

αποτελούν ίσως το βασικότερο τµήµα της. Οι σύγχρονες 

ορχήστρες έχουν ως κυρίως σώµα την οικογένεια των 

εγχόρδων µε δοξάρι. Αυτά χωρίζονται σε πέντε διαφορε-
τικές οµάδες: 

• βιολιά, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε 

πρώτα και δεύτερα βιολιά 

• βιόλες 

• βιολοντσέλα 

• κοντραµπάσα 

Ο αριθµός των εκτελεστών των οργάνων δεν εί-

ναι αυστηρά καθορισµένος και εξαρτάται από τις απαι-

τήσεις της µουσικής σύνθεσης. Ωστόσο, ορισµένες ανα-

λογίες οδηγούν σε έναν ισορροπηµένο ήχο της ορχή-

στρας. Μια τυπική συµφωνική ορχήστρα µπορεί να πε-

ριέχει 16 πρώτα βιολιά, 14 δεύτερα βιολιά, 12 βιόλες, 10 

τσέλλα και 8 κοντραµπάσα. Οι µουσικοί κάθε οµάδας 

εγχόρδων εκτελούν συνήθως το ίδιο µέρος, τις ίδιες δη-

λαδή νότες, εκτός από περιπτώσεις που ο συνθέτης ορί-

ζει διαφορετικά. Στα έγχορδα της ορχήστρας συγκατα-

λέγονται επίσης οι άρπες και το πιάνο, όποτε αυτό χρη-

σιµοποιείται ως ορχηστικό όργανο.  

Το ανακυκλώσιµο έγχορδο φτιάχνεται ως εξής: 

Παίρνουµε ένα κουτί από στρογγυλή κονσέρβα. Ανοί-

γουµε µια τρύπα στην κονσέρβα, µέσα από την οποία 

περνάµε ένα ξύλο. Στο επάνω µέρος της κονσέρβας στε-

ρεώνουµε  µε προσοχή ένα κοµµάτι φελλού ή ξύλου, ό-

που θα πρέπει να ακουµπά η χορδή. 

Στον παππού του µουσικού µας παραµυθιού δίνει 

φωνή το φαγκότο, το οποίο παράγει παρόµοιο ήχο µε  το 

εξής αυτοσχέδιο όργανο: Σε ένα κουτάκι γάλακτος κά-

νουµε τρεις µε τέσσερις τρύπες στην κάτω επιφάνεια και 

από µια πλάγια πλευρά περνάµε ένα χοντρό και µεγάλο 

καλαµάκι, το οποίο έχει ένα κοµµάτι µέσα στο µπουκάλι 

και το υπόλοιπό είναι έξω.  

Στους κυνηγούς δίνουν φωνή τα τύµπανα και τα 

ταµπούρλα. Για να φτιάξουµε τύµπανο, χρησιµοποιούµε 

βάζα µελιού κολληµένα σε ένα ξύλινο καφάσι, µισογε-

µάτα µε νερό, που χτυπιούνται µε µια ξύλινη κουτάλα. 

Τα καπάκια χρησιµεύουν για τη διατήρηση του νερού, 

όταν δεν χρησιµοποιείται το όργανο. Τα ταµπούρλα 

φτιάχνονται από διαφορετικά δοχεία, όπως πλαστικά 

µπουκάλια, κεσεδάκια από γιαούρτι ή κονσέρβες που 

γεµίζουν µε διαφορετικά υλικά όπως ρύζι, συνδετήρες ή 

χάντρες.     

Στην πάπια δίνει φωνή το όµποε, το οποίο µπορεί 

να κατασκευαστεί από µεγάλα µπουκάλια νερού, χωρίς 

καπάκι, µε γραµµώσεις τις οποίες «ξύνουµε» µε ένα µο-

λύβι. 
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Στον γάτο δίνει φωνή το κλαρινέτο, το οποίο 

µπορεί να παραχθεί οικολογικά  µε ένα κοµµάτι κα-

λάµι, στο οποίο κάνουµε δύο τρύπες   

Στον λύκο δίνει φωνή το κόρνο, το οποίο φτιά-

χνεται από µεταλλικά κουτιά γάλακτος κολληµένα µε 

ταινία και ένα φελλό ανάµεσα τους    

Στο πουλάκι δίνει φωνή το φλάουτο, το οποίο 

µπορεί να είναι ένα χαρτόφωνο. Κατασκευάζεται από 

καλά αρµοσµένα φύλλα χαρτιού Α4, κρατηµένα µε 
λαστιχάκια. Καθώς τα κινούµενα µέρη (αριστερά) 

µπαινοβγαίνουν στα σταθερά, οι σωλήνες κουρδίζο-

νται µε ακρίβεια. Υπάρχει χάρτινη κρούση που λει-

τουργεί ως πνευστό.  

Αυτά τα µουσικά όργανα  βασίζονται στη χρή-

ση απλών αυτοσχέδιων οργάνων, που βοηθούν στο να 

αποκτήσουν τα παιδιά µια µουσική αντίληψη των 

πραγµάτων αλλά ταυτόχρονα δίνουν την ευκαιρία να 

χρησιµοποιηθούν αντικείµενα της καθηµερινότητας 

που ήδη έχουν χρησιµοποιηθεί. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ 

Για να παίξουν µουσική τα παιδιά, θα πρέπει 

πρώτα να κατασκευάσουν µια παρτιτούρα, για να ξέ-

ρουν πότε είναι η σειρά τους και πότε όχι. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζουν την συµ-

βατή γλώσσα της µουσικής. Μπορούν να χρησιµοποι-
ήσουν τη δική τους σηµειολογία (π.χ. εικόνες, σύµβο-

λα, λέξεις, γραµµές, γράµµατα), τα οποία θα ταιριά-

ζουν µε την ιστορία. 

Ένα είδος παρτιτούρας είναι να φτιάξουµε κα-

πέλα από παλιά εφηµερίδα για το παιδί που θα παρι-

στάνει το λύκο, για ένα άλλο παιδί να φτιάξουµε από 

παλιά εφηµερίδα ένα φόρεµα που θα σηµαίνει ότι εί-

ναι η πάπια. Έτσι θα δώσουµε για κάθε χαρακτήρα 

του έργου και µια  εικόνα συγκεκριµένη: όταν δηλαδή 

θα βλέπουν το παιδί που θα κρατά µια ανοιχτή εφηµε-

ρίδα, θα παίζουν τα παιδιά που το µουσικό αυτοσχέ-
διο όργανο τους είναι φαγκότο, άρα ο παππούς.  

Σε αυτό το είδος παρτιτούρας  χρειάζεται όµως 

αρκετή προσοχή και συγκέντρωση. Γι’ αυτό το λόγο, 

µια πιο εύκολη παρτιτούρα που χρησιµοποιείται πε-

ρισσότερο είναι εκείνη µε τις εικόνες. Κάθε ήρωας έ-

χει και την δική του εικόνα. Όταν λοιπόν δουν τα παι-
διά την εικόνα µε τον παππού, ξέρουν  ότι είναι η σει-

ρά εκείνων µε το φαγκότο. Στη συγκεκριµένη περί-

πτωση µπορούµε να δείχνουµε το παραµύθι στον 

προβολέα και ανάλογα µε τις εικόνες θα παίζουν τα 

παιδιά. (Αυτός ο τρόπος αναλύεται στη συνέχεια της 

εργασίας). 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΟΥ-

ΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Όλα αυτά που τα ίδια τα παιδιά δηµιούργησαν 

είναι η ώρα να τα χρησιµοποιήσουν και να βιώσουν 

την δική τους ιστορία. Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά 

επιλέγουν το όργανο που θέλουν και αρχίζουν να κι-

νούνται ελεύθερα στο χώρο, παίζοντας ελεύθερα τα 

όργανά τους. Μόλις ο παιδαγωγός καθίσει κάτω, εκεί-

να σταµατούν να παίζουν και κάθονται επίσης κάτω. 

Αυτό επαναλαµβάνεται δύο µε τρεις φορές, ώστε τα 

παιδιά να γνωρίσουν τους ήχους που παράγονται. 

 Έπειτα τα παιδιά κάθονται σε απλωµένα 

πανιά και ο χώρος συσκοτίζεται. Τα πανιά είναι βαµ-

µένα µε χρώµατα: πράσινο που εκπροσωπεί το δάσος, 

µπλε και γαλάζιο τη λιµνούλα, καφέ το σπίτι. (Το παι-
δί µε αυτόν τον τρόπο αντιλαµβάνεται πόσα πολλά 

φωτεινά χρώµατα υπάρχουν γύρω του, αρκεί να τα πα-

ρατηρήσει και να βρεθεί µακριά  από την πόλη). 

Στη συνέχεια, τα παιδιά βλέπουν στον προβολέα 

εικόνες βασισµένες στην πλοκή του έργου. Για παρά-

δειγµα στην αρχή εµφανίζεται ο Πέτρος, οπότε τα παιδιά 

που έχουν στα χέρια τους τα έγχορδα όργανα αρχίζουν 

να παίζουν ρυθµικά. Έπειτα εµφανίζεται το πουλάκι που 

καθόταν στο κλαδί ενός δένδρου, τα παιδιά που κάνουν 

το πουλάκι παίζουν το αντίστυοιχο όργανό τους. Έτσι 
προχωρεί όλη η ιστορία. 

Όταν τα παιδιά κουραστούν, ξαπλώνουν κάτω, 

κλείνουν τα µατάκια τους και ακούνε τη µουσική από το 

cd, αυτή τη φορά χωρίς τα λόγια. Αυτό γίνεται για να 

δηµιουργήσουν συνειρµούς, σκέψεις, εικόνες και να α-

ντιληφθούν ότι η µουσική είναι µια αυτόνοµη γλώσσα 

που µπορεί να περάσει κάποια νοήµατα, καλύτερα και 

από έναν απλό λόγο.   

Όταν στη συνέχεια τα παιδιά ανοίξουν τα µάτια 

τους, συζητάνε τις εµπειρίες τους µε παρότρυνση του 

παιδαγωγού. Έτσι µοιράζονται σκέψεις, συναισθήµατα, 

όνειρα. Και στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα παιδιά 

νοιώθουν ότι είναι εξίσου ήρωες µε τον Πέτρο και σκέ-

φτονται ότι θα µπορούσαν να είχαν σώσει την πάπια. 

Ο παιδαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να προβλη-

µατιστούν, α) αν τελικά πρέπει να πάει ο λύκος στο ζωο-

λογικό κήπο ή στο τσίρκο, τι θα ήταν καλύτερα για τα 

ζώα του δάσους, β) αν έκανε καλά ο Πέτρος που βγήκε 

έξω από το σπίτι. Αυτές οι ερωτήσεις και πολλές άλλες 

βάζουν τα παιδιά να σκεφτούν και να δουν τι κοινό υ-

πάρχει µε τη δική τους ζωή. Σε συνδυασµό µε αυτά έρ-

χονται και οι µουσικές δραστηριότητες που συµπληρώ-

νουν  και παράλληλα προβληµατίζουν περισσότερο τα 

παιδιά.  

 

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σκοπό να βοη-

θήσουν τα παιδιά στο να αποκτήσουν περισσότερη εν-

συναίσθηση για το περιβάλλον και να κάνουν τους απα-

ραίτητους συνειρµούς.  

Στο σχεδιασµό των διδακτικών αυτών δραστηρι-

οτήτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: α) Το επίπεδο 

νοητικής ανάπτυξης, β) Οι προηγούµενες  γνώσεις και 

εµπειρίες των παιδιών, γ) Οι ψυχοκοινωνικές και συναι-
σθηµατικές ανάγκες τους, δ) Το είδος και ο βαθµός δυ-

σκολίας των αντικειµένων, και ε) Οι ιδιαιτερότητες του 

οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

  

1
η
 ∆ραστηριότητα: Ήχοι και συναισθήµατα 

Μαθησιακός στόχος: Να περιγράψουν τα παιδιά 

την εικόνα που δηµιουργείται στο µυαλό τους στο άκου-

σµα καθενός από τους ήχους και να προσπαθήσουν να 

ερµηνεύσουν τα συναισθήµατά τους. 

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά ξαπλωµένα στα πανιά α-

κούν τους ηχογραφηµένους ήχους της φύσης, των ζώων 

και του µουσικού παραµυθιού. Πρώτα ακούγεται η γάτα, 

η πάπια, ο λύκος , και τέλος το πουλάκι, στη συνέχεια 

ακούγονται ήχοι της φύσης όπως ο άνεµος, το θρόισµα 

των φύλλων, οι ήχοι του δάσους. Έπειτα τα παιδιά α-

κούν ήχους από το περιβάλλον που ζουν, ήχους από τα 

αυτοκίνητα και τα µηχανάκια που περνούν, από τις µη-

χανές των εργοστασίων, κουβέντες ανθρώπων. 

Στη συνέχεια τα παιδιά περιγράφουν πώς αι-

σθάνθηκαν, τι ένιωσαν, ποιοι ήχοι τα ηρεµούσαν, πότε 

αισθάνονταν καλά. Με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουν 

µόνα τους, ότι ο µικρός Πέτρος ήταν τυχερός που ζούσε 

µε τον παππού του στην εξοχή και είχε επικοινωνία µε 

τα ζώα. Παράλληλα όµως αναγνωρίζουν και τους ήχους 
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των ζώων, που ίσως κάποια παιδιά από αυτά δεν τους 

γνώριζαν, και µαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τους ή-

χους ανάλογα µε τα αισθήµατα που τους προκαλούν. 

  

 

2
η
 ∆ραστηριότητα: Τα παιδιά ταυτίζονται µε το 

αυτοσχέδιο µουσικό όργανο και είναι έτοιµα για 

δράση 

Μαθησιακός στόχος: Να εξοικειωθούν τα παι-
διά µε το όργανο που έχουν επιλέξει. Κάθε παιδί πρέ-

πει να εντείνει την προσοχή του, την ακοή του, καθώς 

και τη σκέψη του, έτσι ώστε όταν θα ακούσει το όνο-

µά του να είναι έτοιµο να αντιδράσει. 

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά κάθονται σχηµατίζοντας 

κύκλο και έχοντας τις πλάτες τους προς το κέντρο αυ-

τού του κύκλου. Στη µέση του κύκλου κάθεται η παι-

δαγωγός, η οποία άλλοτε µε πολύ χαµηλό τόνο άλλοτε 

µε πιο υψηλό τόνο φωνάζει το όνοµα του κάθε παι-

διού. Το παιδάκι σηκώνεται από τη θέση του και παί-

ζει το µουσικό του όργανο. Παίζει τόσο δυνατά ή τό-

σο σιγανά, ανάλογα µε τη φωνή της. Όταν φτάσει στο 

κέντρο του κύκλου αφήνει το όργανό του και ρωτάει 

τα υπόλοιπα παιδιά αν κατάλαβαν ποιο πρόσωπο ή 

ζώο από το µουσικό παραµύθι παρουσίασε.  

 

3
η
 ∆ραστηριότητα: Μαθαίνουµε τα χαρακτηριστι-

κά των ζώων 

Μαθησιακός στόχος: Να διευρύνουν τα παιδιά 

τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισµούς, να 

συζητήσουν για ένα από τα χαρακτηριστικά των ζώ-

ων, τη φωνή, και  να την συνδέσουν µε το µουσικό 

παραµύθι. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι 
επίσης η ακουστική αναγνώριση ρυθµικών µοτίβων 

(τετάρτων- ογδόων), η ρυθµική κίνηση, ενώ παράλ-

ληλα θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός της οµάδας 

και συσχετισµός µε την ανάγνωση ρυθµικών φράσε-

ων. Έτσι θα υπάρξει και ανάπτυξη του εσωτερικού 

ρυθµού. Συµπλήρωµα σε όλα αυτά είναι να κατανοή-

σουν τα παιδιά ότι αυτοί οι αυτοσχέδιοι ήχοι προκα-

λούν καλύτερα συναισθήµατα από τους ήχους της πό-

λης. 

∆ιεξαγωγή:  Αφού τα παιδιά έµαθαν τους ή-

χους και είδαν πώς είναι τα ξεχωριστά χαρακτηριστι-
κά κάθε ζώου σύµφωνα µε το µουσικό παραµύθι, ήρ-

θε η ώρα να µπουν στην θέση των ζώων. Πιο συγκε-

κριµένα, τα παιδιά θα χρησιµοποιήσουν τα ονόµατα 

των ζώων για ένα παιχνίδι ρυθµού.    

Τα παιδιά παρατηρούν και σχολιάζουν το περ-

πάτηµα των ζώων. Σκέφτονται π.χ. ότι η πάπια είναι 
πιο αργή στο περπάτηµα από τον λύκο, άρα αυτή κά-

νει µικρότερα βήµατα και πιο ρυθµικά, ενώ ο λύκος 

ξέρει να περπατάει µε γρήγορα αλλά και σταθερά βή-

µατα. Το πουλάκι πετά στον αέρα, άρα έχει ανοιχτά 

τα φτερά του, ενώ η γάτα είναι µεγαλύτερη από εκεί-

νο και περπατά στις µύτες των ποδιών της. 
Ανάλογα µε κάποια κάρτα που θα δείξουµε 

στον προβολέα, τα παιδιά θα προσπαθήσουν να µιµη-

θούν το εµφανιζόµενο ζώο λέγοντας το όνοµά του και 

κάνοντας ένα βήµα µπροστά για κάθε συλλαβή, δηλα-

δή «που-λά-κι», «γά-τα», «σκύ-λος». Έπειτα τα παι-

διά πιάνουν τα αυτοσχέδια όργανά τους και περπα-

τούν ελεύθερα στο χώρο. Όταν δουν στον προβολέα 

το ζώο που αντιστοιχεί στο αντικείµενο που κρατάνε 

στα χέρια τους, θα κάνουν προσπάθειες να παίξουν. 

Όταν εµφανίζονται µαζί πολλά ζώα, τα παιδιά προχω-

ρούν µαζί και µε τη φωνή τους παράγουν τον ήχο των 

ζώων. 

  

4
η
 ∆ραστηριότητα: Καταγραφή των ήχων  

Μαθησιακός στόχος: Τα παιδιά να εξοικειωθούν  

µε τους ήχους, να µάθουν να τους αναγνωρίζουν και έ-

πειτα να µπουν στη διαδικασία της καταγραφής.  

∆ιεξαγωγή: Αυτή η δραστηριότητα είναι µια συ-

νέχεια των άλλων. Πρόκειται για καταγραφή σε χαρτόνι 

των ήχων που άκουσαν. Τα παιδιά είναι καθισµένα έχο-

ντας µπροστά τους ένα χαρτόνι. Σε πρώτη φάση απλά 

µιµούνται και προσπαθούν να φέρουν στο µυαλό τους 

ήχους που άκουσαν από τα ζώα, έπειτα από τη φύση. 

Κάθε παιδί µε τη σειρά προσπαθεί να θυµηθεί έναν ήχο 

και τα άλλα παιδιά τον µιµούνται, δείχνουν µε το δάχτυ-

λο το τονικό ύψος και µε τη χροιά της φωνής την ένταση 

του ήχου.  

Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαµβάνεται, 

αλλά αυτή τη φορά τα παιδιά ενθαρρύνονται να αποτυ-

πώσουν κατά οµάδες στο χαρτί: η µία οµάδα ποιος προ-

κάλεσε τον ήχο και η άλλη οµάδα πώς φαντάζονται αυ-

τόν τον ήχο, π.χ.  τι σχήµα θα µπορούσε να έχει. Έτσι θα 

δουν τα παιδιά ότι όταν αναφερόµαστε στα ζώα και στη 

φύση, οι ζωγραφιές είναι πιο ζωντανές, τα χρώµατα έ-

χουν µια εντονότερη µορφή, ενώ όταν πρόκειται για 

τους ήχους µιας  πόλης, οι ζωγραφιές απεικονίζονται 

µουντές και ασπρόµαυρες.  

Αυτό το γεγονός ο παιδαγωγός θα το συζητήσει 
µε τα παιδιά και µε την επαγωγική µέθοδο του Σωκράτη, 

ώστε τα παιδιά να προβληµατιστούν για τα ιχνογραφή-

µατά τους. 

 

 

5
η
 ∆ραστηριότητα: Χαρά και γνωριµία µε τον µαγικό 

ρυθµό της µουσικής 

Μαθησιακός στόχος: Να κατανοήσουν τα παιδιά 

θεωρητικά και πρακτικά τον ρυθµό της µουσικής, καθώς 

και τις έννοιες σιγά-δυνατά, αργά-γρήγορα καθώς και 

την έννοια της παύσης. Το µουσικό παραµύθι προσφέρει 
αυτή την δυνατότητα, καθώς ο ρυθµός αλλάζει. 

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά αρχίζουν να κινούνται ε-

λευθέρα στο χώρο ακούγοντας το µουσικό παραµύθι από 

το cd και προχωρώντας ανάλογα µε τον ρυθµό. Όταν εί-

ναι γρήγορη η µουσική πηγαίνουν και αυτά γρήγορα, 

όταν πηγαίνει σιγά, περπατάνε σιγά και αυτά.   

Όταν σταµατήσει η µουσική θα πρέπει εκείνα να 

µείνουν ακίνητα. Όποιο κινηθεί  θα βγαίνει από το παι-

χνίδι. Νικητής δεν θα είναι µόνο αυτός που σταµατάει 

όπου και όταν πρέπει, αλλά εκείνος που επιπλέον θα κι-

νείται σωστά ανάλογα µε τις εντάσεις και τους ρυθµούς 

του ήχου.   

∆εν είναι δύσκολη δραστηριότητα, αφού έχουν 

προηγηθεί τόσες άλλες που έχουν προετοιµάσει το παιδί, 

πώς να κινείται και να αντιδρά στα ακουστικά ερεθίσµα-

τα. Επιπλέον το παιδί ξέρει τα χαρακτηριστικά κάθε ζώ-

ου, οπότε είναι εύκολο να το µιµηθεί. Όλα αυτά σε συν-

δυασµό µε την ακουστική ευκολία του µουσικού παρα-

µυθιού κάνουν ακόµα πιο συναρπαστική και εύκολη τη 

δραστηριότητα. 

 

6
η
 ∆ραστηριότητα: Αισθητηριακή άσκηση 

Μαθησιακός στόχος: Πρόκειται για αγωγή της 

ακοής, ωστόσο το υλικό προσφέρεται και για άλλες 

πνευµατικές ασκήσεις, ατοµικές κα κοινωνικές.  

∆ιεξαγωγή: 1) Κόβουµε χαρτονάκια από τις τό-

µπολες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άσκηση 

της οπτικής µνήµης. Τα παιδιά κρύβουν κάποια χαρτο-

νάκια πίσω τους. Ο παιδαγωγός βάζει το cd σε συγκε-
κριµένα κοµµάτια, όπου ακούγεται µόνο το έγχορδο 
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(δηλαδή η φωνή του παππού)٠ τα παιδιά που κρύβουν 

πίσω τους το όργανο αυτό, σηκώνουν το χέρι τους µε 

το χαρτονάκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται µε την κατηγο-

ρία των κρουστών και των πνευστών.   

2) Παιχνίδι χρωµάτων . Σε χαρτόνι διαστάσεων 

που θέλουµε κάνουµε στο επάνω µέρος έξι χωρίσµα-

τα. Κάθε χώρισµα έχει διαφορετικό χρώµα. Ο κύβος 

µας έχει σε κάθε πλευρά του ζωγραφισµένο το ίδιο 

όργανο σε διαφορετικό χρώµα. Κάτω από κάθε πλευ-

ρά του είναι ζωγραφισµένο το ίδιο όργανο σε διαφο-

ρετικό χρώµα. Κάτω από κάθε χρώµα έχουµε ζωγρα-

φίσει τέσσερις µε έξι κύκλους ίδιου χρώµατος. Τα 

παιδιά έχουν στο χέρι τους ένα χαρτονάκι επίσης µε 

το όργανο στα χρώµατα των πλευρών του κύβου. Ρί-

χνεται ο κύβος από τον αρχηγό. Το παιδί που έχει το 

όργανο µε το χρώµα της επάνω πλευράς του κύβου 

τοποθετεί το χαρτονάκι του στον πρώτο κύκλο. Όποτε 

τύχει το χρώµα του, προχωρεί. Κερδίζει όποιος φτάσει 

πρώτος στο τέρµα.  

 

7
η
 ∆ραστηριότητα: Ηχοϊστορία   

  Μαθησιακός στόχος: Να συνειδη-

τοποιήσουν τα παιδιά τη διαφορά ανάµεσα στο µου-

σικό παραµύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος» και σε µια 

µουσική ιστορία της καθηµερινότητάς τους, που τα ί-

δια σκέφτηκαν και δηµιούργησαν. Έπειτα να βρουν 

τις αιτίες που τους προκαλούν συναισθηµατική φόρ-

τωση και απόλαυση. 

∆ιεξαγωγή: Αφού έχουν ακούσει και κατανοή-

σει το µουσικό παραµύθι, τα παιδιά σκέφτονται ήχους 

τις καθηµερινότητάς τους, τους ηχογραφούν  και  στη 

συνέχεια προσπαθούν να  τους συντάξουν µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να δηµιουργηθεί µια ιστορία. Με τους 

ήχους φτιάχνουν µια ιστορία µε ένταση και ταχύτητα, 

όπως άλλωστε ταιριάζει στην καθηµερινή βιοπάλη της 

πόλης, κι έπειτα την συγκρίνουν µε το µουσικό παρα-

µύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος».  

 

8
η
 ∆ραστηριότητα: Κουίζ ήχων 

Μαθησιακός στόχος: Τα παιδιά να µάθουν να 

αναγνωρίζουν τους ήχους (και όχι µόνο του περιβάλ-

λοντος όπου µεγαλώνουν), και παράλληλα να µάθουν 

να τους ταξινοµούν σε κατηγορίες ανάλογα µε το τό-

πο όπου τους άκουσαν ή ανάλογα µε τα συναισθήµα-

τα που τους δηµιούργησαν.   

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά ακούν ηχογραφηµένους 

ήχους α) από τη φύση (το λύκο, την πάπια, τον άνεµο, 

τη βροχή, βήµατα πάνω σε ξερά φύλλα, κελάηδηµα 

πουλιών), β) από την πόλη (τρακάρισµα αυτοκινήτων, 

θόρυβο δίκυκλης µηχανής, φορτηγού, ανθρώπων που 

τσακώνονται, φρενάρισµα),  γ) από τα µουσικά αυτο-

σχέδια όργανα (όµποε, ταµπούρλα, κλαρινέτο, φλάου-

το), δ) από τη µελωδία του µουσικού παραµυθιού.  

Στη συνέχεια µοιράζουµε κάρτες µε όλα τα προηγού-

µενα γεγονότα ή πράγµατα. Βάζουµε στη µέση της 

αίθουσας ένα χαρτόνι που έχει πάνω εικόνες από την 

φύση, σε ένα άλλο από την πόλη και στο άλλο από τα 

αυτοσχέδια µουσικά όργανα. Ακούµε ξανά τους ήχους 

έχοντας τις εικόνες, και τα παιδιά θα πρέπει  να αντι-

στοιχήσουν κάθε κάρτα µε  το χαρτόνι που ταιριάζει. 
      

9
η
 ∆ραστηριότητα: Παράγουµε µουσική και ρυθµό 

από το σώµα µας    

Μαθησιακός στόχος: Τα παιδιά να κατανοή-

σουν ότι οι ήχοι του µουσικού παραµυθιού, δηλαδή οι 

ήχοι των ζώων κλπ., µπορούν να γίνουν αντιληπτοί 

και να  αναπαραχθούν και µε έναν άλλο, εντελώς διαφο-

ρετικό τρόπο.     

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά κάθονται το ένα πίσω από 

το άλλο, βλέποντας καθένα την πλάτη του µπροστινού 

του. Εξηγούµε ότι το σώµα µας µπορεί να παραγάγει 

µουσική. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιούµε 

τις παλάµες των χεριών και την πλάτη εκείνου που κάθε-

ται µπροστά µας. Μιµούµαστε αποσπασµατικά όσους 

ήχους έκαναν στα παιδιά εντύπωση από το µουσικό πα-

ραµύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος». Για παράδειγµα το τρέ-

ξιµο του Πέτρου για να σώσει την πάπια, το φτερούγι-

σµα του πουλιού, την πάπια που προσπάθησε να τρέξει, 

το περπάτηµα του παππού και των κυνηγών. 

 

10
η
 ∆ραστηριότητα: Παντοµίµα 

 Μαθησιακός στόχος: Να µάθει το παιδί να εκ-

φράζει συναισθήµατα και σκέψεις βασιζόµενο στο σώ-

µα, στην αίσθηση, στη φαντασία.  

Σχόλιο: Στην παντοµίµα υπάρχει λόγος, µόνο που 

δεν είναι εκφωνούµενος. Μέσα από την παντοµίµα το 

παιδί εκφράζει συναισθήµατα και σκέψεις, όχι για να 

αναπληρώσει το λόγο, αλλά για να τον εµπλουτίσει. Η 

παντοµίµα οδηγεί το παιδί στην οργανωµένη και πειθαρ-

χηµένη εκφραστική κίνηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε 

όλο το σώµα να κάνει σαφή τα αισθήµατα και τις πα-

ρορµήσεις και να µεταδώσει κάτι που αποτελεί βίωµα, 

συγκίνηση, χαρά, κάποιο καίριο και ουσιαστικό κοµµάτι 

της ύπαρξής µας.. Η παντοµίµα βασίζεται στο σώµα, 

στην αίσθηση και στη φαντασία. 

 ∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά είναι καθισµένα κυκλικά 

στη µοκέτα. Κάποια παιδιά αποµιµούνται ανά οµάδες 

µια εικόνα από το περιβάλλον που καταστρέφεται και τις 
προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι για να το σώσουν 

και τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να πουν τι ήθελαν να σώ-

σουν. Για παράδειγµα, η παντοµίµα µπορεί να αφορά 

την πυρκαγιά, το τσουνάµι που κατασπαράζει ανθρώ-

πους κλπ. Στη συνέχεια κάποια παιδιά απεικονίζουν 

σκηνές από το µουσικό παραµύθι και τα υπόλοιπα παι-

διά προσπαθούν να µαντέψουν τι παριστάνουν. Έτσι δί-

νεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να συµµετέχουν ως 

θεατές αλλά και ως ηθοποιοί.   

   

11
η
 ∆ραστηριότητα: Πρώτη προέκταση της παντοµί-

µας   

Μαθησιακός στόχος: Να κατανοήσει η παιδαγω-

γός τι αντιλήφθηκαν τα παιδιά και να διευκρινίσει κά-

ποια σηµεία που ίσως χρειάζονται διασάφηση. 

∆ιεξαγωγή: Το παιχνίδι µε την παντοµίµα προε-

κτείνεται µέσα από συζήτηση, όπου τα παιδιά καλούνται 
να πουν αν οι άνθρωποι έκαναν ό,τι µπορούσαν για να 

αποτρέψουν το κακό ή αν οι άνθρωποι ευθύνονται για 

αυτά τα περιστατικά. Η παντοµίµα γίνεται ακόµα πιο εν-

διαφέρουσα για τα παιδιά, καθώς  τα βοηθά να καταλά-

βουν τις αλλαγές του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα εξαιτίας 

της επίδρασης του ανθρώπου.   

   

12
η
 ∆ραστηριότητα: ∆εύτερη προέκταση της παντο-

µίµας   

Μαθησιακός στόχος: Να εκφράσουν τα παιδιά τα 

συναισθήµατά τους µέσα από µια  ζωγραφιά και να κα-

ταλάβει η παιδαγωγός πώς κάθε παιδί βίωσε τις σκηνές 

της παντοµίµας.    

∆ιεξαγωγή: Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να 

ζωγραφίσουν το τι θα µπορούσαν να είχαν κάνει οι ίδιοι, 

ή κάποιοι µεγαλύτεροι άνθρωποι, για να αποτρέψουν  

την τάδε καταστροφή του περιβάλλοντος. 
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13
η
 ∆ραστηριότητα: Τρίτη προέκταση της παντο-

µίµας 

Μαθησιακός στόχος: Να εξασκηθούν τα παιδιά 

στο να γράφουν µε όποιο τρόπο µπορούν το δικό τους 

µήνυµα, µια ιδέα, ή ακόµη και κάποιο συναίσθηµα. 

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά γράψουν στο περιθώριο 

της ζωγραφιάς τους επικοινωνιακά µηνύµατα, όπως 

«Σώστε το περιβάλλον µας!» ή «Το περιβάλλον κιν-

δυνεύει!».        

 

14
η
 ∆ραστηριότητα: Η φροντίδα του περιβάλλο-

ντος 

Μαθησιακός στόχος: Έχοντας κατανοήσει το 

µουσικό παραµύθι και τη φροντίδα που πρέπει να δεί-

ξουν στο περιβάλλον, τα παιδιά να αναλάβουν να δη-

µιουργήσουν, να φροντίσουν και να παρακολουθή-

σουν ένα φυτό.     

∆ιεξαγωγή: Τα παιδιά φυτεύουν φακή ή άλλα 

όσπρια µε οικολογικό τρόπο. Πρώτα µαζεύουν τα υ-

λικά, όπως φακή, φασόλια, και µετά καθαρίζουν ένα 

χρησιµοποιηµένο κουτάκι γιαουρτιού και βάζουν µέ-

σα βρεγµένο βαµβάκι και το συγκεκριµένο είδος ο-

σπρίου. Θα χρειαστεί να το περιποιούνται κάθε µέρα, 

ώστε να νιώσουν ότι προσφέρουν στο περιβάλλον 

φροντίδα, όπως ο µικρός µας ήρωας, ο Πέτρος. Ή α-

κόµα καλύτερα, αν υπάρχει κάπου χώρος στην αυλή, 

να τον περιποιηθούν (µαζεύοντας τα σκουπίδια, κα-

θαρίζοντας το χώµα) και στη συνέχεια να κάνουν δεν-

δροφύτευση.      

 

Επίλογος      

Είναι πολύ πιθανόν η πρόταση αυτή να βρει 
αντίθετους εκείνους που πιστεύουν ότι η λογοτεχνία 

είναι αυτόνοµη και ότι η µουσική είναι µόνο πηγή α-

πόλαυσης, µια δηµιουργική ανάσα από τον κόσµο της 

πραγµατικότητας. Εντούτοις ο µαγικός κόσµος της 

µουσικής και του παραµυθιού είναι αναντικατάστατος 
δίαυλος επικοινωνίας του παιδιού µε τον µακρόκοσµο 

των µεγάλων που προετοιµάζει ουσιαστικά και αβία-

στα την είσοδο του παιδιού στον κόσµο αυτόν. 

     

  

Επίµετρο          

Το µουσικό παραµύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος» 

Ήταν ένα όµορφο πρωινό. Ο ήλιος πρόβαλε 

στον ουρανό και ζέστανε µε τις αχτίδες του την πλάση. 

Τα λουλούδια τις καλωσόρισαν µε χαρά ανοίγοντας 

διάπλατα τα πέταλά τους. Ο Πέτρος ξεκλείδωσε την 

πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από την αυλή. Ο φί-
λος του, το Πουλάκι, τον καληµέρισε τιτιβίζοντας. 

Ο Πέτρος όµως ξέχασε την πόρτα του φράχτη 

ανοιχτή. Έτσι, βρήκε αµέσως ευκαιρία η Πάπια να βγει 

κι εκείνη από την αυλή και να κατευθυνθεί στο βάλτο. 

Εκεί θα µπορούσε να απολαύσει µε την ησυχία της µια 

βουτιά. Το Πουλάκι βρέθηκε κοντά της.  
«Κυρά-Πάπια, τι τα έχεις τα φτερά, αφού δεν 

µπορείς να πετάξεις;», της είπε πειρακτικά. 

«Και τα δικά σου, Πουλάκι, σε τι σου χρησι-

µεύουν αφού δεν µπορείς να κολυµπήσεις;», απάντησε 

η Πάπια γελώντας. 

Ύστερα τέντωσε το σώµα της µπροστά και…  

ΠΛΑΤΣ… βούτηξε στο νερό. 

Ενώ το Πουλάκι και η Πάπια καβγάδιζαν –  στ’ 

αστεία, φυσικά, γιατί οι δύο τους ήταν καλοί φίλοι –, ο 

Γάτος τους πλησίαζε αθόρυβα. Ήθελε να φάει το Που-

λάκι! Ο Πέτρος, όµως, τον διέκρινε από µακριά και 

βιάστηκε να ειδοποιήσει τον φίλο του. «Πουλάκι, πρόσε-

ξε!», του φώναξε. 

Ίσα που πρόλαβε το Πουλάκι να ξεφύγει από τα 

νύχια του Γάτου. Πέταξε γρήγορα και κούρνιασε στο πιο 

ψηλό κλαδί ενός δέντρου. 

Από το βάλτο η Πάπια φώναξε στον Γάτο: «Πα πα 

πα!» που σηµαίνει «Καλά να πάθεις!». Ο Γάτος απογοη-

τευµένος, µε τη πείνα να τον θερίζει, κοίταξε το Πουλάκι 

στο κλαδί του δέντρου. Σκέφτηκε να σκαρφαλώσει ως εκεί 
πάνω για να το γραπώσει, µα µετάνιωσε. 

«Αν µε δει να σκαρφαλώνω, θα ανοίξει τα φτερά 

του και θα πετάξει µακριά. Εκείνο έχει φτερά, ενώ εγώ 

όχι», συλλογίστηκε λυπηµένος. 

Εκείνη τη στιγµή έφτασε ο Παππούς. «Γιατί, παιδί 

µου, βγήκες από την αυλή;» ρώτησε τον Πέτρο. «Το δά-

σος είναι κοντά και εκεί ζει ο Λύκος». Ο Πέτρος δε µίλη-

σε. Ο φόβος δεν είχε θέση στην καρδιά του. ∆εν φοβόταν 

κανέναν, ούτε καν το Λύκο. Ο Παππούς, όµως, τον πήρε 

από το χέρι, τον πήγε στο σπίτι και έκλεισε καλά την πόρ-

τα του φράχτη. Πόσο δίκιο είχε ο Παππούς! Ο Λύκος, 
πεινασµένος, παραµόνευε έξω από το φράχτη. Ξαφνικά, 

έδωσε ένα σάλτο και όρµησε στον Γάτο. Ευτυχώς, εκείνος 

πρόλαβε να ξεγλιστρήσει και σκαρφάλωσε στο δέντρο. Η 

Πάπια, όµως, δεν είχε τη ίδια τύχη. Βγήκε τροµαγµένη 

από το βάλτο και άρχισε να τρέχει. Ο Λύκος, πιο γρήγο-

ρος από εκείνη, την πρόφτασε και… ΧΛΑΠ…  την έκανε 
µια µπουκιά! 

Η δύστυχη, όµως, ήταν µια σταλιά. Έτσι ο Λύκος 

δεν χόρτασε. Κοίταξε ολόγυρα. Ο Γάτος ήταν ανεβασµέ-

νος σ’  ένα ψηλό κλαδί, το Πουλάκι σε  ένα άλλο. Μα και 

οι δύο ήταν µικροί, δυο µεζεδάκια µονάχα. Το βλέµµα του 

τότε πήγε πιο µακριά, στο σπίτι. Ο Πέτρος βρισκόταν στην 
αυλή, καλά προφυλαγµένος πίσω από το φράχτη.  

Από εκεί το αγόρι είχε δει όλα όσα είχαν συµβεί. 

Έτρεξε στο σπίτι, πήρε ένα µακρύ σκοινί και έδεσε τη µία 

άκρη του στο κλαδί ενός δέντρου.  

«Πουλάκι, πέτα αρκετές φορές γύρω από το Λύκο. 

Κάνε τον να σε κυνηγήσει ως εδώ. Πρόσεξε, όµως, µη σε 

τσακώσει!» φώναξε ο Πέτρος. 

Το Πουλάκι, αν και η καρδιά του χτυπούσε σαν 

τρελή από φόβο, δέχτηκε να κάνει ό,τι  είπε ο φίλος του. 

Πράγµατι, ο Λύκος κυνήγησε το Πουλάκι, δίχως 

να υποπτεύεται ότι του είχαν στήσει παγίδα. Το αγόρι α-

νέβηκε στον κορµό του δέντρου, έπιασε την άλλη άκρη του 

σκοινιού και έφτιαξε µια θηλιά. Ύστερα περίµενε υποµο-

νετικά, ώσπου ο Λύκος κατέφτασε λαχανιασµένος και ζα-

λισµένος από τους κύκλους που είχε κάνει κυνηγώντας το 

Πουλάκι. 

Την κατάλληλη στιγµή, το αγόρι τράβηξε το σκοινί 
µε όλη του τη δύναµη και έσφιξε τη θηλιά γύρω από την 

ουρά του Λύκου. Αυτό ήταν! Ο Λύκος αιχµαλωτίστηκε. 

Πάντως, να ξέρετε, αγαπητοί αναγνώστες, πως δεν ήταν 

από τη φύση του κακός, απλώς πεινούσε και ήθελε το κο-

λατσιό του. 

Τότε µια οµάδα ανθρώπων πρόβαλε µέσα από το 

δάσος. Ο Πέτρος τους αναγνώρισε: ήταν οι κυνηγοί της 

περιοχής. Σήκωσαν τα τουφέκια τους ψηλά, για να πυρο-

βολήσουν τον καηµένο τον Λύκο. 

« Όχι!» φώναξε ο Πέτρος. «Το Λύκο τον πιάσαµε 

εµείς, το Πουλάκι κι εγώ. Βοηθήστε µας τώρα να τον πάµε 

στο Ζωολογικό Κήπο». 

Τι ανέλπιστη κατάληξη που είχε αυτή η ιστορία… 

Ο Πέτρος καµαρωτός-καµαρωτός προχωρούσε 

µπροστά. Τον ακολουθούσαν οι κυνηγοί κρατώντας σφι-

χτά το Λύκο. Αυτούς τους ακολουθούσε ο Παππούς, που 

τον ακολουθούσε ο Γάτος, που τον ακολουθούσε το Που-
λάκι. 
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Ο Παππούς µάλωσε τον Πέτρο για την απερι-

σκεψία του. «Ίσως πάθαινες κακό», του είπε αυστηρά. 

«Ο Πέτρος κι εγώ δείξαµε θάρρος και εξυπνά-

δα», τον υπερασπίστηκε το Πουλάκι. 

«Πα-πα-πα», ακούστηκε µια φωνούλα. 

Ήταν η Πάπια! Όπως την είχε καταπιεί ολό-

κληρη ο Λύκος, όχι µόνο ήταν ζωντανή, αλλά είχε 

φτιάξει και τη φωλίτσα της στο στοµάχι του. Μάλιστα, 

όποτε έπινε νερό ο Λύκος, η Πάπια έκανε το µπάνιο 

της. Το µόνο που περίµενε πια ήταν να συναχωθεί ο 

Λύκος, για να τον πιάσει βήχας. Τότε θα πεταγόταν έξω 

από το στόµα του και θα ήταν και πάλι ελεύθερη!  
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