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1. Ορισμός και χαρακτηριστικά της Παιδικής Λογοτεχνίας 
         

Κατά καιρούς έχει επιχειρηθεί να δοθεί ένας ορισμός της Παιδικής 

Λογοτεχνίας, η οποία έχει πλέον αυτονομηθεί, παρά την αμοιβαιότητα που μπορεί να 

επισημάνει κανείς ανάμεσα στη Λογοτεχνία για ενήλικες και στη Λογοτεχνία για 

παιδιά. Οι εκάστοτε ορισμοί λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της παιδικής ηλικίας.  

        Η Rebecca J. Lukens, ξεκινώντας από την αρχή  ότι τα παιδιά διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τις εμπειρίες και όχι ως προς τη μορφή, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η διαφορά έγκειται στο βαθμό και όχι στο είδος. Γι’ αυτό και η 

Λογοτεχνία για παιδιά διαφέρει από τη Λογοτεχνία για ενηλίκους ως προς το βαθμό 

και όχι ως προς το είδος. Η Παιδική Λογοτεχνία άλλωστε προσφέρει  την ίδια 

απόλαυση με αυτήν που προσφέρει και η Λογοτεχνία των ενηλίκων. Τα παιδιά 

αναζητούν να απολαύσουν  μια ιστορία, αλλά οι πηγές αυτής της απόλαυσης είναι 

πιο περιορισμένες, γιατί οι εμπειρίες τους είναι περισσότερο περιορισμένες, εφόσον 

τα παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν τις ιδέες λόγω της συνθετότητάς τους. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει και η διατύπωσή τους να είναι πιο απλή, τόσο στη γλώσσα όσο 

και στη μορφή.  Οι ιστορίες έχουν μια αμεσότητα, αποφεύγονται οι πολλές 

παρεκβάσεις και η σχέση που διέπει τα δρώντα πρόσωπα με τη δράση είναι 

εμφανέστερη. Ευκρινέστερες είναι επίσης και οι σχέσεις που διέπουν τα δρώντα 

πρόσωπα είτε αυτά είναι υποκείμενα δράσης ή κατάστασης είτε αντικείμενα αξίας 

κ.ά. Εξάλλου, τα παιδιά προτιμούν τον κυριολεκτικό λόγο περισσότερο από τους 

ενηλίκους, ενώ είναι δεκτικότερα και επιρρεπέστερα στις φαντασιακές καταστάσεις.   

H Λότη Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου αποφεύγει επίσης να ορίσει ολιγόλογα 

το περιεχόμενο της Παιδικής Λογοτεχνίας, προτιμώντας να καταγράψει τα σημεία 

αναγνώρισής της. Ως προς τη μορφή, τη λιτότητα του λόγου, την απουσία 

βωμολοχιών και σαρκασμού, τη συντομία και το καίριο των περιγραφών, την 

αμεσότητα της αφήγησης, τη διαγραφή των χαρακτήρων χωρίς επιμονή στην 

ψυχογράφησή τους. Ως προς το περιεχόμενο, ότι η υπόθεση έχει ξεκάθαρο πλαίσιο 
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και η πλοκή είναι έντονη και γρήγορη, προπάντων ότι υπάρχει κάθαρση και το 

διάχυτο αίσθημα ότι ο αναγνώστης είναι αντικείμενο αγάπης από το συγγραφέα. O 

Hρακλής Kαλλέργης, εξετάζοντας το πρόβλημα της ιδεολογίας στην Παιδικής 

Λογοτεχνίας, εξαίρει την ανάγκη να λάβουν υπόψη τους οι συγγραφείς 

λογοτεχνημάτων για παιδιά και για νέους την δραστικότητα του ωραίου λόγου και 

τις ψυχικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας, ώστε να προσφέρουν κείμενα «που 

πρώτιστα θα κάνουν τη συνείδηση του αναγνώστη να λειτουργήσει αισθητικά, θα 

περιέχουν όμως και κάποια ιδεολογικά μηνύματα». O λογοτέχνης που αποπειράται 

να γράψει για παιδιά αυτόματα συνειδητοποιεί την ευθύνη του και προσπαθεί να 

εκφράσει τον άγγελο και όχι το δαίμονα που κρύβει μέσα του.  

    Ο Peter Hunt, αφού διαπιστώσει ότι  υπάρχουν χαρακτηριστικά που 

καθιστούν εμφανή τα βιβλία για παιδιά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα 

κειμενικά χαρακτηριστικά είναι αναξιόπιστα. Πιστεύει μάλιστα ότι η Λογοτεχνία για 

παιδιά είναι ένα πολυσύστημα μη αναγνωρισμένο. Πιστεύει ότι τα παιδικά βιβλία 

έχουν κάτι το προσωρινό και το παροδικό. 

Για την  Isabelle Jan  η λογοτεχνία για τα παιδιά υφίσταται μόνο από τη στιγμή 

που γίνεται η διάκριση παιδιού – ενήλικα.  Σύμφωνα με την τακτική αυτή, ο P. Hunt 

ανιχνεύει διακριτικά όπως η αυθορμησία, η αποδοχή της πνευματικής υπεροχής, οι 

ψυχολογικοί εξαναγκασμοί, η συναισθηματική προσήλωση σε ώριμα πρόσωπα, η 

αδυναμία αφηρημένης σκέψης, ο βαθμός απόσπασης της προσοχής που 

διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο των ενηλίκων. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν 

τα παιδιά να προσαρμόζονται πιο εύκολα από τους ενήλικες.     

   Ο Miles McDowell  μάλιστα καταφεύγει στα χαρακτηριστικά του παιδικού 

βιβλίου, καθώς επιχειρεί να ορίσει την Παιδική Λογοτεχνία. Γράφει συγκεκριμένα  

«Τα παιδικά βιβλία είναι γενικά συντομότερα, τείνουν να ευνοήσουν μια ενεργητική 

περισσότερο παρά μια παθητική συμπεριφορά με διαλόγους περισσότερο με  

επεισόδια παρά με περιγραφές και ενδοσκοπήσεις. Το παιδί-πρωταγωνιστής είναι ο 

κανόνας. Χρησιμοποιούνται πολύ οι συμβάσεις. Η ιστορία αναπτύσσεται μέσα σε 

αυστηρά καθορισμένους ηθικούς σχηματισμούς που πολλοί ενήλικοι αγνοούν. Τα 

παιδικά βιβλία τείνουν να είναι αισιόδοξα περισσότερο παρά  αποθαρρυντικά. Η 

γλώσσα είναι προσανατολισμένη προς το παιδί. Η πλοκή γίνεται με μια ευδιάκριτη 

σειρά, η πιθανότητα συχνά απορρίπτεται. Τέλος, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για 

μαγική και φαντασιακή ατμόσφαιρα, καθώς και για απλότητα  και περιπέτεια». 

    O Perry Nodelman, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά της Λογοτεχνίας για 

παιδιά, διαπιστώνει ότι η Παιδική Λογοτεχνία είναι απλή,  επικεντρώνεται στη 

δράση,απευθύνεται στην παιδική ηλικία,  εκφράζει τις απόψεις του παιδιού, είναι 

αισιόδοξη,  τείνει προς το φαντασιακό, είναι μια μορφή ιερού ειδυλλίου, εγκλείει  

την αθωότητα, είναι διδακτική, είναι επαναληπτική, τείνει να εξισορροπήσει το 

ιδεώδες και το διδακτικό.    

Καταληκτικά θα λέγαμε: Παιδική Λογοτεχνία είναι το σύνολο των 

αισθητικά δικαιωμένων κειμένων που είναι σε θέση να συμβάλλουν στην 

ψυχαγωγία  των παιδιών και στην πνευματική τους καλλιέργεια, δηλαδή στην 

ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορφιάς στην ωρίμαση της 

προσωπικότητας και στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης.  Άλλωστε, η Παιδική 

Λογοτεχνία  περιλαμβάνει α) κείμενα πρωτότυπης παραγωγής,
 
 β)  Κριτικά κείμενα, 

τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας και της 

Κριτικής και γ) εργασίες, οι οποίες προσεγγίζουν  την πρωτότυπη παραγωγή της 

Παιδικής Λογοτεχνίας κατά τρόπο ερμηνευτικό και διδακτικό.  

     Ως ιδιαίτερος κλάδος της λογοτεχνίας γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα είτε ως πρωτότυπη παραγωγή είτε ως 
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μελέτη της παραγωγής αυτής. Ο όρος αναπόφευκτα οδηγεί σε διχοτόμηση της 

λογοτεχνίας. Έτσι, τα δυο σκέλη της από τη μια φαίνονται αυτόνομα: Παιδική 

Λογοτεχνία ή καλύτερα Λογοτεχνία για παιδιά, όπως θα ήταν προτιμότερο να 

ονομάζεται, και Λογοτεχνία για ενήλικες. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι οι δύο 

αυτοί τομείς βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και στενή σχέση, γιατί 1) και η 

Λογοτεχνία για παιδιά διαβάζεται από ενηλίκους, οι οποίοι συχνά λειτουργούν ως 

λογοκριτές και ανάλογα επιτρέπουν ή απαγορεύουν στα παιδιά ένα συγκεκριμένο 

ανάγνωσμα. 2) Η μια τροφοδοτεί την άλλη, ώστε να διαπιστώνεται μια σχέση 

αμοιβαιότητας, εφόσον κείμενα γραμμένα για παιδιά είναι δυνατόν να 

μεταμορφωθούν σε κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο, κείμενα για ενηλίκους 

να διασκευαστούν σε κείμενα για παιδιά. Κλασική περίπτωση είναι είτε τα ομηρικά 

ποιήματα με τις αμφίβολης ποιότητας διασκευές τους ή Το παραμύθι χωρίς όνομα 

της Π.Δέλτα κα το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη.     

 

2. H παιδικότητα κατά Hollindale 

Στο βιβλίο του Σημεία παιδικότητας στα παιδικά βιβλία (Signs of Childness in 

Children’s Books), ο P. Hollindale προσπαθεί να επανορίσει το αντικείμενο της 

Παιδικής Λογοτεχνίας, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι εμείς, ως ενήλικοι, 

αναπόφευκτα αφήνουμε να εισχωρήσουν στη συζήτηση για τα βιβλία των παιδιών 

και τα βιώματα (αναγνωστικά και άλλα) της ενηλίκης ζωής μας. Tο βασικό λοιπόν 

ερώτημα που τον απασχολεί είναι κατά πόσο τα πραγματικά βιώματα και οι 

πραγματικές εμπειρίες των παιδιών αποτελούν το υλικό των παιδικών βιβλίων. Ή, 

ανάποδα, κατά πόσο τα παιδικά βιβλία αποτελούν μια εικόνα που οι ενήλικοι 

αναπαράγουν για τα παιδιά, χωρίς εν τέλει να λαμβάνουν υπόψή τους τους ίδιους 

τους ενδιαφερόμενους.  

H βασική έννοια που εισάγει ο Hollindale είναι η έννοια της «παιδικότητας» 

(childness). Aυτή διαφοροποιεί ριζικά την άποψή του και για το παιδί, αλλά και για 

το είδος της Λογοτεχνίας που απευθύνεται στο παιδί και στο οποίο συμπλέκονται 

και αλληλοκαθορίζονται οι τρεις παράμετροι: παιδί, ενήλικος και βιβλίο. 

Παιδικότητα είναι το να είναι κανείς παιδί –δυναμικό, με φαντασία, να 

πειραματίζεται, να αλληλοεπιδρά, να είναι ευμετακίνητο. H παιδικότητα λοιπόν 

κάθε άλλο παρά σημαίνει την ηλικιακή φάση της προετοιμασίας του παιδιού ώστε 

να ενηλιωθεί. H αξία της δεν συνίσταται σε όλο αυτό το σύνολο των γνώσεων που 

μαζεύει το παιδί ώστε να γίνει κάποτε ενήλικος, αλλά συνίσταται κυρίως σ’ αυτά 

ακριβώς τα βιώματα που τα ίδια τα παιδιά αποκομίζουν από αυτή τη φάση της ζωής 

τους, σημαίνει την αυτονομία των βιωμάτων αυτών σε σχέση με κάθε άλλη 

ηλικιακή φάση. Για το παιδί αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει στο παρόν την 

εμπειρία να είναι παιδί, ότι κατασκευάζει τον εαυτό του ως παιδί και ότι έχει 

επίγνωση αυτής της παροντικής του κατάστασης. 

H παιδικότητα λοιπόν, για τα παιδιά, είναι όλα αυτα που βιώνουν. H 

παιδικότητα όμως της Παιδικής Λογοτεχνίας δεν καθορίζεται μόνο από την 

«παιδικότητα» των παιδιών, αλλά και από την «παιδικότητα» των ενηλίκων, με άλλα 

λόγια από την αντίληψη των ενηλίκων για την παιδικότητα. Έτσι, υποστηρίζει ο 

Hollindale, για το παιδί η παιδικότητα συνίσταται από την αναπτυξιακή έννοια του 

εαυτού, έννοια που προκύπτει όμως και από τις εικόνες περί παιδικής ηλικίας που 

βλέπει γύρω του. Oι προσδοκίες των ενηλίκων, τα πρότυπα συμπεριφοράς, η 

προτίμηση ή, αντίθετα, απαξίωση για αυτά, τα ταμπού, οι επιδιωκόμενοι στόχοι, όλα 

αυτά που εισχωρούν φανερά ή ανεπαισθήτως στις σχέσεις ενηλίκων/κοινωνίας-

παιδιών αναπόφευκτα επηρεάζουν και την επίγνωση που έχουν τα παιδιά για την 
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παιδική ηλικία που βιώνουν. Για τους ενηλίκους, από την άλλη, η παιδικότητα δεν 

έχει σχέση με το παρόν, η παιδικότητα είναι αναμνήσεις, αλλά χωρίς άλλο έχουν 

επίγνωση της συνέχειας μεταξύ του παιδικού τους εαυτού και του ενήλικου, καθώς 

και της συμπεριφοράς τους που αλλάζει με βάση το τι είναι συμβατό με κάθε 

συγκεκριμένη ηλικιακή φάση και ποια είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα ιδανικά 

και οι προσδοκίες που μπορεί να ωφελήσουν τα παιδιά ως παιδιά. Για το παιδί, η 

παιδικότητα είναι γνώση και παραδοχή ότι είναι παιδί, ενώ για τον ενήλικο ότι δεν 

είναι. Tο κράμα προσωπικών και πολιτισμικών στάσεων δομείται μέσα σε ένα 

κείμενο παιδικής λογοτεχνίας και το γίγνεσθαι της παιδικής λογοτεχνίας βρίσκεται 

ακριβώς στη χημεία της συνάντησης ενός παιδιού με το κείμενο αυτό. Έτσι, για το 

Hollindale, η «παιδικότητα» ενός κειμένου μπορεί να επηρεάσει, να αλλάξει την 

«παιδικότητα» του παιδιού και αντιστρόφως. 

 

3. Το παιδί ως αναγνώστης και κριτικός της παιδικής 

λογοτεχνίας 
 

 Oι θεωρίες για τον αναγνώστη-παιδί μελετούν επισταμένως τα 

χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και σ' αυτά προσαρμόζουν τις αναγνωστικές 

ικανότητες των παιδιών. Mε βάση τον Piaget και τη γνωστική/αναπτυξιακή 

ψυχολογία, αποδίδουν χαρακτηριστικά στα παιδιά που εξαρτώνται στενά από την 

ηλικιακή φάση την οποία διέρχονται. Έτσι,  

-για την πρώτη σχολική ηλικία, δηλαδή από 5 έως 8 ετών, τα κύρια 

χαρακτηριστικά των παιδιών είναι: κινητικότητα, ζωτικότητα, συγκεκριμένα 

υποκειμενικά ενδιαφέροντα και εγωκεντρισμός, φαντασία που όμως αρχίζει να 

περιορίζεται, ανθρωπομορφικές αντιλήψεις για τα ζώα, συγκεκριμενοποίηση 

κάποιων εννοιών, μνήμη, όρεξη για μάθηση. Συνεπώς τα κατάλληλα αναγνώσματα 

για την ηλικία αυτή είναι: φανταστικές μικρές ιστορίες, παραμύθια και μύθοι ζώων, 

αστείες ιστορίες, ιστορίες για τη φύση, μυθολογία. H εικονογράφηση είναι πλούσια 

και χρησιμοποιούνται μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία-για τη μεσαία σχολική ηλικία 

(9-11 ετών) αποκτά ενδιαφέρον η κοινωνική ζωή και οι φιλικές σχέσεις, 

απελευθερώνεται το παιδί σταδιακά από τον εγωισμό και τα πείσματα, αυξάνεται 

όλο και περισσότερο η απομνημονευτική ικανότητα, η λογική σκέψη και η τάση να 

δίνει λύσεις, αποκτά συνείδηση του καλού και του κακού, διαμορφώνονται τα 

ατομικά ενδιαφέροντα. Tα κατάλληλα αναγνώσματα είναι: εύθυμες ιστορίες, 

ρυθμικά ποιήματα, ιστορικά μυθιστορήματα, περιπέτειες, αναγνώσματα με 

ηρωισμούς και ανθρωπιστικά ιδεώδη. H πολύ πλούσια εικονογράφηση υποχωρεί και 

συχνά γίνεται ασπρόμαυρη-τέλος, στην τελευταία σχολική ηλικία/προεφηβεία (12-

14 ετών) συμβαίνουν σημαντικές σωματικές αλλαγές, πρωιμότερα στα κορίτσια και 

αρκετά αργότερα στα αγόρια, αφυπνίζονται τα σεξουαλικά τους ενδιαφέροντα και οι 

τάσεις επαναστατικότητάς τους, γίνεται κατανοητή η υποθετική σκέψη, το 

συναίσθημα εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο, αναζητούνται πρότυπα και ιδανικά. Tα 

κατάλληλα αναγνώσματα έχουν για θέματά τους τον έρωτα, την ισότητα των φύλων, 

κοινωνικούς προβληματισμούς π.χ. για την ειρήνη, ενώ η εικονογράφηση, όταν 

υπάρχει, είναι ασπρόμαυρη. 

 Bάσει της θεωρίας  η οποία σύμφωνα με την ηλικία αποδίδει 

αναγνωστικά χαρακτηριστικά, ο Appleyard διακρίνει πέντε ρόλους που 

χαρακτηρίζουν την εξέλιξή του αναγνώστη της λογοτεχνίας. Tο παιδί της 

προσχολικής ηλικίας είναι ο αναγνώστης-παίκτης. Σ' αυτή τη φάση το παιδί δεν 

διαβάζει, είναι μόνον ακροατής και κυρίως παίζει με έναν κόσμο φανταστικό, όπου 
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αρχικά αξεχώριστα ανακατεύονται πραγματικότητες, φόβοι και επιθυμίες, τις οποίες 

σιγά-σιγά μαθαίνει να βάζει σε τάξη και να ελέγχει. Tο παιδί του δημοτικού 

σχολείου είναι ο αναγνώστης που ταυτίζεται με τον πλασματικό ήρωα ή ηρωίδα. 

H ταύτιση αυτή είναι πρωταρχική και η ιστορία ξαναγράφεται κάθε φορά που κάθε 

παιδί προβάλλει τον εαυτό του στον ήρωα και αναζητά, μέχρι να το αποσαφηνίσει, 

τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. O έφηβος αναγνώστης 

είναι ο σκεπτόμενος που αναζητά το νόημα της ζωής, αξίες, πίστεις και πρότυπα, 

που όμως η αλήθειά τους πρέπει να επαληθεύεται από τη ζωή. O συστηματικός 

μελετητής της λογοτεχνίας είναι ο αναγνώστης-ερμηνευτής, ενώ ο πολυπράγμων 

αναγνώστης είναι αυτός που γνωρίζει να διαβάζει με πολλαπλούς τρόπους τη 

λογοτεχνία[6]. 

 Aπό τους περισσοτέρους πιστεύεται ότι τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν 

από τη στιγμή που αρχίζουν το σχολείο. Aπ’ ό,τι φαίνεται όμως, σε κάποια παιδιά 

στοιχεία της αναγνωστικής εμπειρίας τους είναι ήδη οικεία από την προσχολική 

περίοδο. Παιδιά που έχουν ακούσει ιστορίες είναι σε θέση, πριν καν ξεκινήσουν την 

επαφή τους με το σχολείο, να προβλέπουν ή να αναγνωρίζουν στοιχεία που 

συνθέτουν μια λογοτεχνική ιστορία: για παράδειγμα, τυποποιημένες φράσεις, όπως 

«Mια φορά κι έναν καιρό», την αφηγηματική ακολουθία, τον κεντρικό χαρακτήρα 

της ιστορίας ή βασικά στοιχεία της πλοκής, όπως π.χ. τη σύγκρουση του καλού 

ήρωα με τον κακό. Όλοι οι «αναγνώστες» συτού του τύπου έχουν ως βασικό 

γνώρισμα ότι δεν γνωρίζουν ανάγνωση και εν τούτοις είναι σε θέση να γνωρίζουν 

βασικά στοιχεία της λογοτεχνικής ιστορίας. 

 O αναγνώστης αυτής της ηλικίας, ο αναγνώστης-παίκτης, όπως τον ονομάζει 

ο Appleyard, καθώς αναπτύσσεται συναισθηματικά και πνευματικά, πρέπει να 

οικειοποιηθεί δύο διαφορετικούς ρόλους: από τη μια να παίζει, από την άλλη όμως 

να ακολουθήσει αυτό το είδος παιχνιδιού με το οποίο να ξεχωρίζει το πραγματικό 

γεγονός από το φανταστικό γεγονός και παρόλα αυτά να εξακολουθεί να 

εμπιστεύεται τον κόσμο της φαντασίας. 

   

 Oι εμπειρικές έρευνες έφεραν στο φως σημαντικές ενδείξεις για τoν τρόπο 

με τον οποίο ανταποκρίνονται οι αναγνώστες προσχολικής ηλικίας στα λογοτεχνικά 

κείμενα: ότι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ότι προσηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους σε μεμονωμένες λεπτομέρειες, ότι έχουν πολύ λίγο αίσθηση της 

σχέσης των επι μέρους τμημάτων μιας λογοτεχνικής ιστορίας και γι’ αυτό το λόγο 

οδηγούνται συχνά σε αντιφάσεις, ότι συλλαμβάνουν αποσπασματικά ακόμη και τις 

πολύ απλές αφηγηματικές δομές, ότι ταιριάζουν τους χαρακτήρες των ιστοριών με 

τον δικό τους, υποκειμενικό κόσμο. O τρόπος με τον οποίο εμπνέονται από τις 

ιστορίες που τους διαβάζουν είναι υποκειμενικός και φανταστικός (προσποιούνται 

ότι η κούκλα τους είναι μωρό), όμως αυτός ο φανταστικός και μαγικός κόσμος στον 

οποίο ζουν είναι τέτοιος όχι μόνο γιατί έτσι σκέπτονται τα πολύ μικρά παιδιά, αλλά 

και γιατί έτσι αισθάνονται.  

Για τον Appleyard, η σημασία αυτής της ηλικιακής φάσης για το παιδί, έτσι 

όπως προκύπτει από τη σχέση που καλλιεργεί με τις ιστορίες, έγκειται στη σημασία 

που δίνει στη λέξη «παίκτης». Tο παιδί, ιδιαίτερα μέσα από τις δραστηριότητες του 

νηπιαγωγείου, ουσιαστικά κατακτά ως αναγνώστης δύο πράγματα: την κοινωνική 

κατασκευή της εμπειρίας (μέσα από τη συμμετοχή και μέσα από τη συλλογική 

εμπειρία) και την παιγνιώδη έκφρασή της. Ως εκ τούτου, το σημαντικό γι’ αυτόν 

βρίσκεται στη διασύνδεση που επιτυγχάνεται ανάμεσα στους τρεις πόλους: την 

ανάγνωση ιστοριών, την από κοινού συμμετοχή των νηπίων και τα πολιτισμικά ήθη 
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που μεταφέρονται δια της νηπιαγωγού. Το ουσιώδες σ’ αυτή τη διασύνδεση είναι η 

κοινωνική φύση αυτού που κάνουμε με τα παιχνίδιά μας και με τις πολιτισμικές 

καταβολές. 

 Περνώντας στην επόμενη φάση, που αντιστοιχεί στη σχολική ηλικία, του 

αναγνώστη που ταυτίζεται με τον πλασματικό ήρωα ή ηρωίδα, η ανάγνωση αποτελεί 

για το παιδί έναν τρόπο για να οργανώνει πληροφορίες γύρω από τον ευρύτερο 

κόσμο και να μαθαίνει πώς ο κόσμος αυτός λειτουργεί. Tαυτόχρονα με αυτή τη 

διαδικασία που το φέρνει σε επαφή με τον έξω κόσμο, γίνεται μια άλλη αντίστροφη 

κίνηση, εσωτερική, όπου το παιδί επιχειρεί ένα είδος αυτοκατάκτησης και 

επικεντρώνεται η προσοχή του στον έξυπνο ή δυνατό ήρωα των ιστοριών που 

διαβάζει. Mε την ταύτιση φαντάζεται ότι λύνει παρομοίως τα προβλήματα ενός 

ανοργάνωτου κόσμου που είναι, με μία έννοια, και ο δικός του κόσμος. 

 Oι ιστορίες που προτιμώνται από τα παιδιά ηλικίας 7-12 ετών είναι συνήθως 

περιπετειώδεις είτε πρόκειται για τις φανταστικές περιπέτειες των μύθων και 

παραμυθιών είτε για τις ρεαλιστικότερες των ιστορικών, μυστηριωδών κ.λπ. 

μυθιστορημάτων. Tα παραπάνω κείμενα διακρίνονται από κάποια χαρακτηριστικά 

απέναντι στα οποία οποία πολλοί ενήλικοι στέκονται κριτικά. Aπλές προτάσεις, 

σύντομες παράγραφοι, συνοπτικές περιγραφές χαρακτήρων, ελάχιστες μεταφορές 

προκαλούν αντιρρήσεις για την υπερβολικά εύκολη ανάγνωσή τους. H αφηγηματική 

δομή είναι στοιχειώδης, για παράδειγμα συνίσταται συνήθως σε ένα πρόβλημα, ένα 

ταξίδι, ένα κίνδυνο και το ξεπέρασμά τους. Άλλωστε συχνά, όταν τα βιβλία αυτά 

αποτελούν ολόκληρες σειρές, όπως οι ιστορίες της Enid Blyton, δεν διαφέρουν παρά 

ελάχιστα μεταξύ τους. Παρόμοια θέματα επανέρχονται συνεχώς. Oι ανθρώπινοι 

χαρακτήρες είναι επίπεδοι και μονοδιάστατοι, ενοχλητικά μόνο καλοί ή μόνο κακοί. 

Όλες αυτές οι ιστορίες που στους ενηλίκους φαίνονται ανιαρές και απλοϊκές για την 

επαναληπτικότητά τους, στα παιδιά παραδόξως είναι αγαπητές.  

 H απάντηση που προέρχεται από το χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας 

είναι ότι η ανάγκη του παιδιού για να διαβάζει συνεχώς τις ίδιες ιστορίες ή 

παρόμοιες, χωρίς πολλές παραλλαγές στην πλοκή ή στην κατασκευή των 

χαρακτήρων, εξηγείται από την ανάγκη του να επιβεβαιώνει τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις του για να προχωρήσει ασφαλέστερα στα λιγότερο γνωστά. Aυτό ισχύει και 

για την εξοικείωσή του με τις αναγνωστικές τεχνικές. Για παράδειγμα, η 

στατικότητα και η ομοιομορφία των χαρακτήρων που είναι σχεδόν πάντα ευθέως 

ανάλογες της εξιδανίκευσής τους ή αντίθετα της απομυθοποίησής τους εξηγείται 

μέσα από όρους της γνωστικής ανάπτυξης: μπορεί να σημαίνει αυτό που θέλουν τα 

παιδιά να είναι ως χαρακτήρες, αλλά επίσης μπορεί να σημαίνει αυτό που τα παιδιά 

ήταν και δυσκολεύονται να παύσουν να είναι  

   

 Oι απόψεις που ουσιαστικά τείνουν να συνδέουν την ανταπόκριση του 

παιδιού στη λογοτεχνία με την ηλικιακή εξέλιξη δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους  

μελετητές της παιδικής λογοτεχνίας. Θεωρούν ότι τέτοιες απόψεις αποτελούν 

γενικεύσεις και σαφώς παραγνωρίζουν το πεδίο των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου. 

Δεν λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά, το γνωστικό υπόβαθρο, την 

κοινωνική τάξη, την «πολιτιστική» στιγμή και κατά πόσο καθορίζουν όλα αυτά τη 

λογοτεχνική ανταπόκριση του παιδιού, ενώ δημιουργούν ένα είδος προκατάληψης 

σχετικά με τις ικανότητες των παιδιών να ανταποκριθούν με διαφορετικούς και πιο 

προσωπικούς τρόπους στη λογοτεχνία. 

 Έτσι, όλο και περισσότερο οι νεότεροι μελετητές στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στις απαντήσεις με τις οποίες τα ίδια τα παιδιά περιγράφουν 

τη δική τους, προσωπική ανταπόκριση στη λογοτεχνία. O προσανατολισμός των 
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νεότερων μελετητών της Παιδικής Λογοτεχνίας προς την ανταπόκριση των ίδιων 

των παιδιών στο λογοτεχνικό κείμενο έχει ως κύρια αφετηρία το έργο της Louise 

Rosenblatt η οποία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της, σε σχέση με την πρόσληψη 

του λογοτεχνικού έργου, στον αναγνώστη-παιδί.   

 H Rosenblatt μιλά για συναλλαγή (transaction) με το κείμενο και όχι για 

αλληλεπίδραση (interaction), γιατί με αυτό το τελευταίο υπονοείται μια σχέση 

ανάμεσα σε δύο τελείως ξεχωριστές οντότητες. Yποστηρίζει ότι «η τάση να 

αντιλαμβανόμαστε το (λογοτεχνικό) έργο ως μια οντότητα που υπάρχει κάπου 

ξεχωριστά από το συγγραφέα και τον αναγνώστη είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της 

λογοτεχνικής κριτικής και της διδασκαλίας της λογοτεχνίας». Xωρίς να υποτιμά το 

κείμενο, δίνει προβάδισμα στον αναγνώστη τονίζοντας ότι η λογοτεχνική εμπειρία 

είναι κατεξοχήν ατομική εμπειρία. O αναγνώστης κινείται συνεχώς ανάμεσα σε 

κειμενικές ενδείξεις και αναγνωστικές προσδοκίες. 

 H συγκέντρωση της προσοχής του αναγνώστη εξαρτάται από το κείμενο και 

από τους δικούς του σκοπούς κατά την αναγνωστική διαδικασία, κινείται δηλαδή 

ανάμεσα στους δύο πόλους που ορίζει η Rosenblatt ως efferent reading - μη 

αισθητική, πληροφοριακή ανάγνωση και aesthetic reading-αισθητική ανάγνωση. 

Kατά τη «μη αισθητική ανάγνωση», ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για το τι μπορεί να 

πάρει άμεσα από το κείμενο, όπως συγκεκριμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους 

σκοπούς. Mε την «αισθητική ανάγνωση» εννοείται καθετί που βιώνεται κατά τη 

διάρκεια του αναγνωστικού γεγονότος, ουσιαστικά δηλαδή ο αναγνώστης 

ενδιαφέρεται τόσο για τα λεκτικά σημεία όσο και για τις ιδέες, συναισθήματα, 

εικόνες, καταστάσεις που του προκαλούνται δια του κειμένου. Aυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι πρόκειται για μια ανάγνωση συγκινησιακή, είναι μια ανάγνωση που 

εξάγει νοήματα, μια ανάγνωση που μπορεί να φθάσει σε επίπεδα «δημιουργικής 

εξερεύνησης». 

   

 H Glenna Davis Sloan μελετά το παιδί ως κριτικό της λογοτεχνίας, 

δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η κριτική δεν είναι προνόμιο κάποιων ξεχωριστών 

προσωπικότητων, αλλά ότι η κριτική αρχίζει με την εμπειρία που σταδιακά αποκτά 

κανείς από τη λογοτεχνία και συμπληρώνεται από την προσωπική ανταπόκριση του 

καθενός σ' αυτήν. Tα παιδιά βρίσκοντας λογοτεχνικό υλικό κατάλληλο και 

καθοδηγούμενα με μεθόδους κατάλληλες για το δικό τους επίπεδο ωριμότητας 

μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό ξεκίνημα στη λογοτεχνική κριτική. Άλλωστε, τα 

παιδιά εκδηλώνουν την προτίμησή τους ή την απαρέσκειά τους για μια λογοτεχνική 

ιστορία, πριν ακόμη αρχίσουν να μιλούν με επιφωνήματα ευχαρίστησης, φόβου 

κ.λπ. 

 H ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του παιδιού δεν κερδίζεται δια μιας, 

κερδίζεται με τη μελέτη. Προϋποθέτει την απόκτηση και καλλιέργεια των γνώσεων 

βάσει των οποίων κατανοεί το παιδί ότι το λογοτεχνικό έργο είναι περιεχόμενο και 

φόρμα και ότι το κάθε λογοτέχνημα δεν αποτελεί αυθύπαρκτο συμβάν, αλλά 

συνδέεται με όλη τη λογοτεχνία. H ανταπόκριση λοιπόν του παιδιού στη λογοτεχνία 

είναι εν μέρει αυθόρμητη και εν μέρει καθοδηγούμενη, προφανώς από το δάσκαλο 

που το βοηθά να οργανώσει τη δική του λογοτεχνική ανάγνωση. 

 O Peter Hunt προχωρά ακόμη περισσότερο. Eξετάζοντας τις κριτικές 

ικανότητες των παιδιών, θεωρεί ότι αυτές παραγνωρίσθηκαν ή παρανοήθηκαν. 

Aποτέλεσμα αυτού είναι τα περισσότερα παιδικά κείμενα να χαρακτηρίζονται από 

«ευκολία» στον τρόπο γραφής και κατά συνέπεια στον τρόπο ανάγνωσης και να 

συμμορφώνονται με κάποιες βασικές αρχές  που προκύπτουν με βάση τα πολύ 
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αυστηρά προσδιορισμένα  χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Άποψή του είναι 

ότι το βασικό πρόβλημα του συνόλου των παιδικών βιβλίων είναι ότι είναι κείμενα 

«κλειστά», κείμενα δηλαδή που δεν αφήνουν περιθώρια στον αναγνώστη να τα 

ερμηνεύσει· όλα λέγονται και εξηγούνται από το συγγραφέα.  

 O Hunt δεν αγνοεί ότι το παιδί είναι ένας υπό ανάπτυξη αναγνώστης στον 

οποίο οι τεχνικές ανάγνωσης του κειμένου είναι ουσιαστικά άγνωστες. Πιστεύει 

όμως ότι όταν προηγηθεί η πρώτη εξοικείωση με τα κείμενα, μπορεί να προχωρήσει 

στην ανάγνωση συνθετότερων μορφών τους. Όσο περισσότερο το παιδί  κατανοεί 

τους κώδικες του κειμένου και μυείται στην αναγνωστική διαδικασία, τόσο 

εξελίσσεται σε έναν επιδέξιο ή ώριμο αναγνώστη. Για να είναι εφικτό αυτό, πρέπει 

να του προσφέρονται περισσότερο κείμενα «ανοιχτά», κείμενα που προκαλούν τον 

αναγνώστη να τα ανακαλύψει. 

 Tα περισσότερα από αυτά που θέλει να πει ένα κείμενο, μας λέει ο Perry 

Nodelman, δεν βρίσκονται στις σελίδες του. Yπάρχει μόνο ένα ελάχιστο ποσό 

πληροφοριών και με αυτές θα πρέπει να γεμίσουμε τα κενά γνώσεών μας, όσον 

αφορά την ιστορία που διαβάζουμε. Aυτό αποτελεί σημαντικό μοχλό της 

αναγνωστικής διαδικασίας, διότι κατά τη διάρκειά της συνεχώς προσπαθούμε να 

μαντέψουμε, να συμπληρώσουμε, να προβλέψουμε. Tην υπάρχουσα εμπειρία των 

παιδιών δεν πρέπει να τη σταματήσουμε, αλλά να την αυξήσουμε. Δεν χρειάζεται να 

βάζουμε αυστηρές προδιαγραφές αναφορικά με το τι μπορεί να ενδιαφέρει το παιδί 

κατά την αναγνωστική διαδικασία. 

 

4. Διακειμενικότητα 

 
Tο παιδί-αναγνώστης, έχοντας προχωρήσει στην γνωριμία του με τους τρόπους 

ανάγνωσης των κειμένων, μπορεί να συνεχίσει την εξέλιξή του και να αναπτύξει ακόμη 

πιο προχωρημένες τεχνικές, όπως είναι η διακειμενική ανάγνωση των κειμένων. 

Διακειμενικότητα είναι η ικανότητα του αναγνώστη να μπορεί διαβάζοντας ένα κείμενο να 

το ανάγει, συγκρίνοντάς το ή εξομοιώνοντάς το ή παραλλάζοντάς το, σε άλλα γνωστά. H 

Aλεξάνδρα Zερβού αναφέρει ότι η διακειμενικότητα προσδιορίζει το υπαρκτό πλέγμα των 

σχέσεων που αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους, είτε είναι του ίδιου συγγραφέα 

είτε απέχουν μεταξύ τους χωροχρονικά. Πρόκειται για μια εργοκεντρική  θεώρηση που 

αντιμετωπίζει τα κείμενα σαν ζωντανούς οργανισμούς. Yπάρχουν, δηλαδή, δεσμοί 

σύνδεσης ενός κειμένου με ένα  άλλο, όπου το ένα έχει απορροφηθεί μέσα στο άλλο και 

ταυτόχρονα μετασχηματισθεί (μεταγραφή ή μετουσίωση). Για παράδειγμα, μερικά από τα 

πιο δημοφιλή έργα του Eυγένιου Tριβιζά, όπως το πρόσφατο «Tα τρία μικρά λυκάκια», 

οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία τους σ' αυτήν ακριβώς την πρόκληση προς τον 

αναγνώστη, να ανακαλεί στο μυαλό του ένα παλαιότερο γνωστό κείμενο, (στην 

προκειμένη περίπτωση, το λαϊκό παραμύθι «Tα τρία μικρά γουρουνάκια») για να το 

ανασκευάσει. H καλλιέργεια της ικανότητας αυτής μπορεί να προκύψει με τη συνεχή, 

επίπονη, που όμως στην πορεία γίνεται απολαυστική, ενασχόληση του παιδιού με τη 

λογοτεχνία. 

Ο Stephens αναφέρει επτά περιπτώσεις διακειμενικότητας: Συγκεκριμένα, ένα 

κείμενο αναπτύσσει διακειμενική σχέση: α. με προκείμενα, αποσπάσματα αυτούσια είτε με 

έμμεσες αναφορές σε αυτά, β. με διάφορες εκδοχές μιας γνωστής ιστορίας, δίχως κάποια 

από αυτές να είναι εξακριβώσιμη, γ. με ένα αρχέτυπο (π.χ. μια αναζήτηση, μια έρημη 

χώρα, ένας πλάνητας επιζών ήρωας κ.ά.), δ. με κείμενα τα οποία αποτυπώνουν 

αναγνωρίσιμες συμβάσεις στο περιεχόμενο, στη δομή, στους χαρακτήρες, ε.  με 

κοινωνικο-ιστορικές αφηγήσεις (π.χ. κείμενα που αναφέρουν αποσπάσματα από έγγραφα, 
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εφημερίδες κλπ.), στ. με άλλες αφηγήσεις από την περιοχή των τεχνών (π.χ. 

κινηματογράφο, τηλεόραση, ζωγραφική, διαφήμιση κ.ά.) και ζ. με μετεγενέστερα κείμενα 

που όμως όταν διαβάζονται λειτουργούν ως αρχικά κείμενα. 

 

 

5. Η θεματολογία της παιδικής λογοτεχνίας  

και η εικόνα των ειδών της 
 

Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι η παιδική λογοτεχνία, κυρίως η ελληνική, 

κατά την τελευταία 35ετία, από την πλευρά της θεματολογίας και με βάση το 

καθοριστικό θέμα κάθε βιβλίου και με κέντρο το παιδί-ήρωα, τη δράση του και με 

πλαίσιο την καθημερινότητά του αλλά και τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικουμενικά 

ζητήματα, είναι δυνατόν να παρουσιαστεί, σε τρεις μεγάλους ομόκεντρους κύκλους 

οι οποίοι παρουσιάζουν σχέσεις αμφιδρομίας και αλληλοσυσχέτισης. 

              

Στον εσωτερικό κύκλο των διαπροσωπικών σχέσεων και των ατομικών 

προβλημάτων, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη γέννηση, το θάνατο, το 

εργαζόμενο παιδί, τις σχέσεις γονιών παιδιών, το διαζύγιο, την υιοθεσία, την 

ορφάνια, τις καθημερινές ασχολίες και σχέσεις των παιδιών, το ερωτικό στοιχείο, τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, την τρίτη ηλικία. Στο μεσαίο κύκλο, του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος παρουσιάζονται προβλήματα που σχετίζονται με τα 

ναρκωτικά, το ρατσισμό, τη βία και την τρομοκρατία, τη μετανάστευση, την 

προσφυγιά, την αρχαιολογία, την αρχαιοκαπηλία και τα γενικότερα ιστορικά 

γεγονότα. Τέλος, ο εξωτερικός κύκλος περιέχει γενικότερα ανθρωπιστικά και 

οικουμενικά θέματα όπως αυτά της ειρήνης, της οικολογίας, της επιστήμης, της 

τεχνολογικής εξέλιξης, της αποδοχής της διαφορετικότητας.      

 Στον εσωτερικό κύκλο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σχέσεις του παιδιού-

πρωταγωνιστή με τα μέλη της οικογένειάς του, με τους συνομιλήκους του, η δράση 

του στο σχολείο, η εμπλοκή του με μεταφυσικές καταστάσεις. Το παιδί εμφανίζεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό από ποτέ ως το κέντρο των προβλημάτων κι η δράση του 

είναι δυναμική κι ουσιαστική  και σύμφυτη με την εποχή μας. Η παρουσία του σε 

σχέση και με προηγούμενες εποχές αποκτά ένα άλλο περιεχόμενο κι είναι σύμφωνη 

με τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο σχολείο ή στην 

οικογένεια. Θέματα όπως η τρίτη ηλικία, ο θάνατος, το ερωτικό στοιχείο 

εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στην παιδική λογοτεχνία. 

Στο μεσαίο κύκλο με σημαντικά ατομικά προβλήματα  που έχουν όμως 

διαστάσεις κοινωνικές, το παιδί βρίσκεται εν πολλοίς ανάμεσα σε πρωτόγνωρες 

καταστάσεις. Επιφυλάσσονται σε αυτό ρόλοι πρωταγωνιστικοί, ενεργητικοί. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκείνα τα βιβλία που έχουν ως θέματά τους τη σύγχρονη 

κοινωνική εικονογραφία που συνδέεται άμεσα με το παιδί και τον  περίγυρό του. 

Θέματα όπως η προσφυγιά και η μετανάστευση,  εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια  

ποιοτικές εξελικτικές τάσεις. Επίσης θέματα όπως η αρχαιολογία συνδεόμενη με την 

αρχαιοκαπηλία επιφυλάσσει στο παιδί ρόλους περισσότερο ουσιαστικούς φέρνοντάς 

αντιμέτωπο με σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική 

κληρονομιά.  

Τέλος, στον εξωτερικό κύκλο όπου τα προβλήματα είναι οικουμενικά, 

επιφυλάσσονται στο παιδί ρόλοι περισσότερο σύνθετοι και ενεργητικοί. Το παιδί 

δρα και ως μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας που ενδιαφέρεται για τα παγκόσμια 

προβλήματα πάντα σε σύνδεση με τα ατομικά και τα  ευρύτερα κοινωνικά 
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προβλήματα της περιοχής του. Στο συγκεκριμένο κύκλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα βιβλία εκείνα που αναφέρονται στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και σε 

ζητήματα επιστημονικής φαντασίας που απασχολούν τον άνθρωπο και την αγωνία 

του να υπερβεί τον εαυτό του. Επίσης και τα βιβλία με θέματα «Μαγείας - 

Φαντασίας και Συμβόλων». Μια κατηγορία στην οποία εντάσσεται και η σειρά της 

J.K. Rowling με ήρωα το Χάρι Πότερ η οποία ώθησε μια ολόκληρη βιομηχανία 

έκδοσης παρόμοιων  βιβλίων.   

 

Τελικά σε όλους τους κύκλους  ενδιαφέρον θα έχουν εκείνα τα ερευνητικά 

δεδομένα που θα αναδείξουν αφενός τη σχέση φαντασίας και πραγματικότητας, τα 

επίπεδα του ρεαλισμού και αφετέρου τη δράση και την αυτονομία του παιδιού στο 

πλαίσιο των κοινωνικών θεσμών αλλά και των σχέσεων του παιδιού με τα άλλα 

άτομα. Ακόμη ενδιαφέρον θα έχει για την έρευνα η ανίχνευση των στάσεων και των 

αντιλήψεων των διάφορων κοινωνικών θεσμών  απέναντι στο παιδί. Επίσης από 

λογοτεχνικής πλευράς ενδιαφέρον έχει και ο εμφιλοχωρών διδακτισμός ιδίως σε 

πολλές παραμυθικές ιστορίες αλλά και σε μυθιστορήματα. Ένας διδακτισμός που 

πολλές φορές συνδέεται με μεγάλο ποσοστό γνωστικών στοιχείων και βέβαια με την 

ιδεολογία των συγκεκριμένων θεματικών επιπέδων.      

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα είδη της σύγχρονης ελληνικής 

παιδικής λογοτεχνίας. Τα  μυθιστορήματα ελκύουν το ενδιαφέρον Εκεί πιστεύουμε 

ότι είναι και η   αντιπροσωπευτική παραγωγή όχι μόνον από την άποψη της 

ποσότητας αλλά και της ποιότητας. Έχουμε μυθιστορήματα με μεγάλο εύρος 

θεμάτων (βλ. θεματολογία στους κύκλους) και ως ένα ικανοποιητικό βαθμό 

συγκρίσιμα και ανταγωνίσιμα με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Βέβαια η έρευνα έχει 

δείξει περιπτώσεις διδακτισμού, διαφοροποίησης των φύλων και άλλα αρνητικά από 

κοινωνιολογικής απόψεως στοιχεία. ΄Ένας μεγάλος θεματικός άξονας 

μυθιστορημάτων είναι ο ιστορικός. Τα θέματά τους αναφέρονται σε όλες τις 

περιόδους της ιστορίας παρουσιάζοντας την εξής εξελικτική τάση η οποία σαφώς 

συστοιχίζεται με νέες αντιλήψεις για το ιστορικό γεγονός και τις διαστάσεις του 

τελικά στη συλλογική και στην ατομική ζωή: από τα σημαντικά «παραδοσιακά» 

ιστορικά μυθιστορήματα της Π. Δέλτα, και αργότερα του Ά. Τροπαιάτη και του Τ. 

Λάππα φτάσαμε στην τελευταία τριακονταετία να γράφονται βιβλία ιστορικού 

περιεχομένου με σαφείς κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. Το διήγημα δεν έχει να 

παρουσιάσει μεγάλη παραγωγή. Λόγω και της «δυσκολίας» του είδους, συχνά 

παρατηρείται και μια σχετική σύγχυση με τις μικρές ή παραμυθικές ιστορίες. Και η 

παρουσία της ποίησης είναι σχετικά μικρή. Εκδίδονται ελάχιστα βιβλία, προφανώς 

για οικονομικούς λόγους, επειδή γενικά η ποίηση δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση. 

Εδώ βέβαια σημειώνεται και η τεράστια ευθύνη της παιδείας. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με το θέατρο. Αν εξαιρέσουμε αρκετά βιβλία που εκδίδονται για τις 

ανάγκες των σχολικών παραστάσεων και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η 

υπόλοιπη παραγωγή  είναι μικρή.  

Εκεί που έχουμε μεγάλη παραγωγή είναι οι κατηγορίες της εικονογραφημένης 

παραμυθικής ιστορίας και της μικρής ιστορίας. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η 

ποσότητα δεν συμβαδίζει πάντοτε με την ποιότητα. Ο έντονος παιδαγωγισμός και 

διδακτισμός ανιχνεύεται σε πολλά κείμενα και επικρατούν οι μεγάλες αφηγήσεις.  

Λείπουν, σε μεγάλο βαθμό, οι μικρές και γενικά οι αφαιρετικές αφηγήσεις, όπου και 

πολλών αναγνώσεων επιδέχονται, αλλά είναι προσπελάσιμες και από πολλά 

ηλικιακά επίπεδα αναγνωστών.  

Επίσης οι μεταφράσεις ξένων βιβλίων στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν την 

πρώτη θέση (περίπου τα 2/3 του συνόλου των παιδικών βιβλίων). Από το 2002 έως 
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το 2007 έχουμε αντίστοιχα 926, 929, 1.105, 1.264, 1.438, 1.124 μεταφρασμένα 

βιβλία. Όσον αφορά την αύξουσα ή τη φθίνουσα πορεία ακολουθούν ακριβώς την 

ανάλογη των λογοτεχνικών αλλά και των υπόλοιπων βιβλίων (βλ. στον Πίνακα 1).
 

Η σύγχρονη εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων στη χώρα μας έχει να 

παρουσιάσει αξιοπρόσεχτα δείγματα. Η εικονογράφηση εκτείνεται από τις 

ρεαλιστικές αποδόσεις (κυρίως σε βιβλία ιστορικού, φυσιολατρικού και 

οικολογικού περιεχομένου) περνάει μέσα από τις εμπρεσιονιστικές και 

εξπρεσιονιστικές αποτυπώσεις (βιβλία κυρίως παραμυθικές ιστορίες για μικρές 

ηλικίες) και φτάνει ως τις υπερρεαλιστικές μετουσιώσεις. Εικονογράφοι σαν τη Β. 

Ψαράκη, τον Ν. Ανδρικόπουλο, τον Β. Παπατσαρούχα σε ορισμένα βιβλία που 

εικονογραφούν δεν αποτυπώνουν/αφηγούνται μόνο την πραγματικότητα μέσα από 

τα «κύρια» σημεία των κειμένων, αλλά την ερμηνεύουν και της δίνουν προεκτάσεις. 

Πάντως πρέπει να πούμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν ελάχιστα 

τέτοια δείγματα εικονοβιβλίων (picture books), βιβλίων δηλαδή των οποίων οι 

εικόνες τους συμπληρώνουν τον κειμενικό λόγο είτε και τον ανατρέπουν.  

 Ολοκληρώνοντας, νομίζουμε, την εικόνα, ας αναφερθούμε επιγραμματικά 

στην κριτική και τη θεωρία της παιδικής λογοτεχνίας. Τα μεταπολιτευτικά χρόνια 

ορισμένοι συγγραφείς (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Γιάκος, Α. Δελώνης, Χ. 

Σακελλαρίου, Ν. Κοντράρου) έκαναν μια σημαντική αρχή, θέτοντας μια βάση ώστε 

αργότερα η παιδική  λογοτεχνία  με τη  θεσμοθέτησή της ως μαθήματος στα 

Πανεπιστήμια να μελετηθεί διεξοδικότερα και στο επίπεδο της κριτικής και της 

θεωρίας από πανεπιστημιακούς με κριτικές και θεωρητικές αναφορές και 

αποτυπώσεις. Έτσι αρκετά βιβλία έχουν γραφεί για ζητήματα θεωρίας και κριτικής 

της παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης αρκετές διδακτορικές διατριβές έχουν εκπονηθεί 

στα Πανεπιστήμια της χώρας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.  

Πρέπει δε να πούμε ότι στον έντυπο λόγο η παρουσίαση και η κριτική βιβλίων 

για παιδιά δε φιλοξενείται τακτικά. Λίγα περιοδικά και εφημερίδες έχουν μόνιμες 

στήλες (π.χ. περ. Διαβάζω, Διαδρομές, Γέφυρες, εφημερίδες Καθημερινή, 

Ελευθεροτυπία).   

 Για όλα τα προαναφερθέντα, πιστεύουμε, ότι προβάλλει η ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη και σύγχρονη συγγραφή βιβλίων για τη Θεωρία και την Κριτική 

αλλά κυρίως για την Ιστορία της  παιδικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα.
 
 

  Σε γενικές γραμμές η ελληνική παιδική λογοτεχνία έχει τάσεις ποιοτικής 

ανόδου.  Ωστόσο νομίζουμε ότι ακόμη χρειάζεται πολλή τόλμη και στην επιλογή 

των θεμάτων αλλά και της μορφής. Πάντως πέρα από τις παρουσιάσεις και τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις το λόγο πάντα τον έχει ο Αναγνώστης ο οποίος με τον 

ιδιαίτερό του τρόπο είναι αυτός που θα διαιωνίσει και θα παραδώσει στην ιστορία, 

μέσω των βιβλίων, την πολύπλοκη αισθητική απεικόνιση της πραγματικότητας.   

 

6. Ποίηση για παιδιά 
 

Αν και η εποχή μας με τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και όλες τις  άλλες 

πεζότητες είναι αντιποιητική και αν και η πράξη αποδεικνύει, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, ότι η ποίηση δεν προσελκύει αρκετούς αναγνώστες, δεν μπορούμε να 

παραγνωρίσουμε την αξία της, αφού, κατά τον Έγελο, «Η Ποίηση είναι η τέλεια 

έκφραση του πνεύματος». Για το ρόλο της ποίησης στη ζωή του ανθρώπου έχουν 

διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Θα περιοριστούμε μόνο σε δύο. Ο Richards πιστεύει 

ότι η ποίηση είναι η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας που επεκτείνει τα όρια του 

νου, βαθαίνει, εμπλουτίζει και εξευγενίζει τα συναισθήματα, καλλιεργεί τον 
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εξανθρωπισμό μας. Ο Οδ. Ελύτης θα γράψει αργότερα ότι η ποίηση είναι το άλλο 

πρόσωπο της υπερηφάνειας, γι’ αυτό και γράφει για τότε που δε θα υπάρχει. Η 

ποίηση επομένως, πέρα από το συγκινησιακό και ανθρωπιστικό ρόλο της αποτελεί 

μια αξιοπρεπή στάση απέναντι στη ζωή, της οποίας είναι προέκταση.  

   Ειδικότερα, η ποίηση για τα μικρά παιδιά παίζει πολύ  σημαντικό ρόλο. Για 

πολλούς παιδαγωγούς μάλιστα, η ποίηση θεωρείται βασικό μέσο για τη γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού. Είναι μάλιστα το πρώτο λογοτεχνικό είδος με το οποίο το 

παιδί έρχεται σε επαφή, αφού από πολύ μικρά ακούν νανουρίσματα και 

ταχταρίσματα.Αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά η ποίηση διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο, επειδή αποτελεί, όπως και η υπόλοιπη παιδική λογοτεχνία, ένα 

καθοριστικό μέσο για τη γλωσσική εξέλιξη, την πνευματική ανάπτυξη και τη 

συναισθηματική και αισθητική  καλλιέργεια, επομένως για τη γενικότερη 

ηθικοπνευματική και γλωσσική τους ωρίμαση. Για το λόγο αυτό το σχολείο θα 

πρέπει να φροντίζει να φέρνει σε επαφή το νέο με την ποίηση, ανεξάρτητα από το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Αντίθετα, ένα κατάλληλο αναλυτικό πρόγραμμα μπορούσε 

να συνδυάσει την ποίηση με άλλες μορφές τέχνης, όπως είναι η Ζωγραφική ή η 

Μουσική. Σημαντικά συνέβαλε στην ανάπτυξη της παιδικής ποίησης, κυρίως 

μεταπολεμικά η Γυναικεία Λογοτεχνική συντροφιά και ο  Κύκλος του Ελληνικού 

παιδικού βιβλίου. 

 Γενικά, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την παιδική ποίηση από την 

ποίηση για ενηλίκους εντοπίζονται στα εξής: 

1)  Η παιδική ποίηση είναι απλή τόσο από γλωσσική άποψη όσο και από 

νοηματική, ώστε να είναι προσιτή στο  παιδί κι να λειτουργεί ελκυστικά και να μην 

απωθεί. 

2) Διακρίνεται για τη γοργότητα, τη ζωηρότητα και τη χάρη της.  

3)  Είναι ιδιαίτερα εποπτική και παραστατική. Η εποπτικότητα αυτή 

επιτυγχάνεται με τις  πάσης φύσεως εικόνες  που χρησιμοποιεί (κινητικές, στατικές, 

οπτικές, ακουστικές κ.ά.).  

4)  Συνήθως τα παιδικά ποιήματα είναι σύντομα, χωρίς όμως να διακρίνονται 

από μια   ιδιαίτερη πυκνότητα του περιεχομένου τους, επειδή  πρέπει να είναι 

κατανοητά στα παιδιά. 

5)  Συνήθως κινούνται σε μια ατμόσφαιρα ευθυμίας, έχουν χαρακτήρα 

παιγνιώδη και χιουμοριστικό. Γι’ αυτό είναι πάντα αισιόδοξα ή τουλάχιστον 

προωθούν μια  αισιόδοξη στάση  ζωής. 

6)  Ουσιαστικά στηρίζονται σε  βιώματα των ίδιων των παιδιών, τα οποία ως 

ένα βαθμό έχουν βιώσει και οι δημιουργοί τους, ώστε να μπορέσουν να τα 

αναπαραστήσουν ποιητικά και να κάνουν και τα παιδιά να τα «ξαναζήσουν» με το 

δικό τους τρόπο. 

7)   Αποφεύγεται ο διδακτισμός και ο βερμπαλισμός. 

   Η πορεία της όμως στο χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας συνδέεται με όλα τα 

είδη της ποίησης: 

 Η παραδοσιακή ποίηση, η ποίηση δηλαδή με ομοιοκαταληξία, δεν 

εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά ποτέ, επειδή ο ρυθμός που εγκλείει βοηθάει στην 

πληρέστερη επαφή των παιδιών με την ποίηση αυτή. Η θεματολογία της εντοπίζεται 

στο τετράπτυχο; Πατρίδα – Οικογένεια – Θρησκεία και Φύση. Ποιητές των 

τελευταίων ετών είναι οι Γιώργης Κρόκος, Χάρης Σακελ-λαρίου, Ντίνα 

Χατζηνικολάου, Ρένα Καρθαίου, Βασίλης Χαρωνίτης, Βασίλης Ρώτας κ.ά.. 

  Κάποτε, χωρίς να εγκαταλείπεται η παραδοσιακή ποίηση, κάνει την 

εμφάνισή της η εξπρεσιονιστική, η ποίηση δηλαδή που έχει ως βασικά στοιχεία της 
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τον κοινωνικό προβληματισμό και το ρεαλισμό.  Θεματολογικά,  η τάση αυτή 

εγκλείει όλα τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας και είναι βαθύτατα  

επηρεασμένη από την Τεχνολογία. Για πρώτη φορά θα περάσουν στην παιδική 

ποίηση λέξεις που ανήκουν στο χώρο της τεχνολογίας, όπως τρακτέρ, 

αστροναύτισσα, πύραυλος κ.ά.  Συχνά διακρίνεται για το άφθονο χιούμορ, ενώ 

εντοπίζεται μια κριτική στάση απέναντι στη ζωή. Στο χώρο αυτό κινούνται οι 

Δημήτρης Μανθόπουλος, Κώστας Καλαπανίδας, Ρένα Καρθαίου, Θέτη Χορτιάτη 

κ.ά.  

 Μια τρίτη τάση είναι  η νεωτερική ποίηση,  που προτιμά τον 

ανομοιοκατάληκτο στίχο, την απουσία εκφραστικών μέσων και κάποτε προσεγγίζει 

την αυτόματη γραφή και τον υπερρεαλισμό. Είναι η ποίηση που τολμά να σπάσει τις 

παραδοσιακές φόρμες, χωρίς να πληγεί ο ρυθμός και η μουσικότητα του στίχου. 

Ορισμένοι ποιητές: Βαγγέλης Τασιόπουλος, η Ελένη Χωρεάνθη, η Παυλίνα 

Παμπούδη, η Μαριαννίνα Κριεζή. 

        

Η θεματολογία της παιδικής ποίησης 

Στην ελληνική σύγχρονη ποίηση για παιδιά, αυτή δηλαδή που αναπτύχθηκε 

μετά το 1970, παρατηρούνται σημαντικές αναπροσαρμογές, θεματολογικές, 

μορφολογικές κ.λπ. Ως προς τη θεματολογία, καινούργια θέματα εισάγονται ή 

ανανεώνονται τα ήδη υπάχοντα. Πιο συγκεκριμένα: 

1) Tα θρησκευτικά ποιήματα. Kαι πολύ λιγότερα θρησκευτικά ποιήματα 

γράφονται στους νεότερους χρόνους και διαφέρουν εμφανώς από τα παλαιότερα, ως 

προς τον τρόπο παρουσίασης του θρησκευτικού συναισθήματος. Γίνονται 

περισσότερο ανθρωποκεντρικά και πολύ λιγότερο θέλουν να εμβάλλουν στο παιδί 

το φόβο ή την απαγόρευση. 

2) Tα πατριωτικά ποίηματα. Tα ποιήματα είναι σήμερα απαλλαγμένα από 

κομπασμούς και υπερβολές. Προβάλλουν πανανθρώπινα ιδεώδη και κυρίως το 

αίτημα για τη συναδέλφωση των λαών. 

3) Kοινωνικά θέματα. H σύγχρονη ποίηση διδάσκει αξίες στο παιδί, κυρίως 

όμως ενισχύει το κοινωνικό του συναίσθημα. Προσπαθεί να αγκαλιάσει όλη την 

ανθρωπότητα, να του μιλήσει για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη, ελευθερία. 

4) H φύση στη σύγχρονη ποίηση εμφανίζεται όχι ειδυλλιακή, αλλά πάσχουσα 

από την ανθρώπινη απερισκεψία. 

5) H μηχανοκρατία, ο καταναλωτισμός, τα πυρηνικά κ.λπ. έχουν περάσει στη 

θεματολογία της, ακριβώς για να συμφιλιωθεί το παιδί με την πραγματικότητα που 

το περιβάλλει. 

6) Προβάλλεται κυρίως ο κόσμος του παιδιού, η καθημερινότητά του, τα 

παιχνίδιά του, οι ασχολίες του, τα όνειρά του. Δεν υπάρχει ο καθωσπρεπισμός 

παλαιότερων εποχών. 

 Ως προς τη μορφολογία, η παιδική ποίηση μέχρι τα 1970 ακολουθούσε τα 

γνωστά και καθιερωμένα πρότυπα, δηλαδή είχε μέτρο και ομοιοκαταληξία. Mετά το 

1970, από διαφόρους νεοτεριστές ποιητές καταργούνται ενίοτε το μέτρο και η 

ομοιοκαταληξία, ενώ το στοιχείο του παραλόγου, ο σουρρεαλισμός σε συνδυασμό 

με τα ηχητικά παιχνίδια αποτελεί το καινούργιο στο σύγχρονο τρόπο ποιητικής 

γραφής.  

 

Τα Limericks (Λίμερικς) 

Το β΄ μισό του 20
ού

 αιώνα, εμφανίζονται και στον ελληνικό χώρο τα γνωστά  

Limericks ή ληρολογήματα, τα οποία εισάγει στην Ελλάδα ο Γ. Σεφέρης και 
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δημοσιεύονται μετά το θάνατό του, το 1975, με τίτλο Τα ποιήματα με ζωγραφιές για 

μικρά παιδιά :  Είτανε μια κοπέλα απ’ το Καλαμάκι / που ψάρευε αχινούς με το 

καμάκι./   Μα ξάφνου ένα γουρούνι / Της μπήκε στο ρουθούνι / Και πνίγηκε η κοπέλα 

απ’ το Καλαμάκι.  Τα λίμερικς είναι ποιήματα που προσεγγίζουν το σουρεαλισμό, 

πρωτοποριακά ως προς το ύφος. Πρόκειται για ποιήματα, σατιρικά ή απλώς κωμικά, 

«χωρίς νόημα»,  στα οποία συνυπάρχει το λογικό με το παράλογο, το δυνατό με το 

αδύνατο, το πιθανό με το απίθανο,  ποιήματα χωρίς όμως να είναι καθαρά 

γκροτέσκο. Φαίνεται ότι βασικό στόχο έχουν να καλλιεργήσουν τη φαντασία του 

παιδιού, να του εμπνεύσουν το χιούμορ και να το καθοδηγήσουν σε φαντασιακούς 

αρχικά και στη συνέχεια λογικούς / κριτικούς συνδυασμούς λέξεων
 
. Εισηγητής του 

είδους θεωρείται ο Άγγλος ποιητής Edward Lear, ο οποίος το 1846 δημοσίευσε μια 

σειρά από λίμερικς με τίτλο  The Βook of Nonsense , το οποίο και τον έκανε γνωστό.   

Ληρολογήματα επίσης μας έχει δώσει και η Θέτη Χορτιάτη, τα οποία 

χαρακτηρίζονται για τη λεκτική ευρηματικότητά τους. Η ποιήτρια παίζει με την 

ομοηχία και τη συνωνυμία των λέξεων και πετυχαίνει να δώσει ένα αρμονικό 

σύνολο: 

Ο χώρος ήταν για χορό  

 Κι εγώ μες στο χορό χωρώ  

 Στα δυο τον κύκλο χώρισα  

 Και πιάστηκα και χόρεψα. 

 Χίλιοι καλοί να θες χωρούν,  

 Χώρια κι αντάμα προχωρούν. 

Τα ληρολογήματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και είναι 

κατάλληλα για τη διδασκαλία  γραμματικών φαινομένων ή και αριθμητικής (λ.χ.  

από το παραπάνω λίμερικ μπορεί να διδαχθεί η διαίρεση) ή Γεωγραφίας κ.ά.  Τα 

παιχνίδια αυτά λεκτικής φαντασίας σε έμμετρο λόγο, που αποδεικνύουν ότι 

πραγματικά οι λέξεις της είναι οι φίλοι της,   η Θέτη Χορτιάτη  έχει στεγάσει σε δύο 

ποιητικές συλλογές με τίτλους  Παιγνιδόλεξα   και  Παιγνιδόγελα.  Η Άλκηστις  

Κοντογιάννη (Μανταλάκια στην απλώστρα, ποιήματα στη σιδερώστρα), ο Φώντας 

Λάδης (Άρες, Μάρες Κουκουνάρες),  η Λιάνα Αρανίτου (19 παράλογα και ένα με δύο 

άλογα) έχουν γράψει επίσης ληρολογήματα.  

 

Έλληνες ποιητές 
 

Γεώργιος Βιζυηνός 

 Ο Γεώργιος Βιζυηνός γνωστός σήμερα περισσότερο για το πεζογραφικό του έργο 

σπούδασε φιλολογία, ψυχολογία και παιδαγωγικά στη Γερμανία. Από το σύνολο του 

ποιητικού του έργου ξεχωρίζουν οι ποιητικές συλλογές: «Ατθίδες Αύραι», «Βοσπορίδες 

Αύραι» και ανάμεσα τους και η ανέκδοτη συλλογή σε χειρόγραφο, «τα Λυρικά», που 

περιέχει 50 ποιήματα παιδικής ποίησης.   

Το ενδιαφέρον με το Βιζυηνό είναι ότι προσπάθησε συνειδητά και με επιτυχία να 

γράψει παιδικά ποιήματα βαθιά επηρεασμένος από τις εξειδικευμένες σπουδές του, από 

την ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση και τις αισθητικές του αρχές. Στην εποχή του είναι 

μια σπάνια περίπτωση Έλληνα διανοούμενου με ολοκληρωμένη παιδαγωγική, ψυχολογική, 

φιλοσοφική και φιλολογική μόρφωση. Επιχειρεί να γράψει παιδικά ποιήματα 

προσπαθώντας να συνταιριάξει αισθητικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές. Πιστεύει 

σε μια παιδαγωγική αξιοποίηση του παιδικού ποιήματος πέραν αυτής της αισθητικής.   

Το βασικό κλειδί κατανόησης στην ποιητική του παραγωγή είναι ότι η συνείδηση 

της επιστήμης του, της προσωπικής ιδεολογίας και ιστορίας του συμπίπτει και 
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εναρμονίζεται με τη συνείδηση της ποίησης του. Η παιδαγωγική του αντίληψη του είναι 

βαθιά επηρεασμένη από τις αρχές του εργασιοκεντρικού σχολείου της εποχής εκείνης.   

 Η αντίληψή του για τις ιδιαιτερότητες του ψυχικού κόσμου του παιδιού βασισμένη 

στην ψυχολογική του κατάρτιση θα τον οδηγήσει σε θεματικές επιλογές, στις οποίες 

εκφράζεται και αντανακλάται η ανάγκη του παιδιού για παιγνίδι, για σωματική κίνηση και 

ψυχαγωγία. Άλλωστε έχει κατασταλαγμένες απόψεις για το ρόλο του παιδικού παιγνιδιού 

στην ανάπτυξη του παιδιού και προσπάθησε να ενσωματώσει τις ψυχολογικές απόψεις και 

αρχές στο περιεχόμενο των ποιημάτων του. Σε πολλά ποιήματα επιμένει στον 

ανθρωπομορφικό και ανιμιστικό χαρακτήρα πραγμάτων και ζώων από σεβασμό στη 

λογική του μικρού παιδιού που προσωποποιεί και δίνει ανθρώπινη μορφή και ψυχή στη 

φύση και στα άψυχα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Δημιουργεί ως ήρωες πολλών 

ποιημάτων του διάφορα ζώα, όπως το γατάκι, το σκυλί, ο κορυδαλλός στηριζόμενος στη 

μυστική επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μικρά παιδιά και τα ζώα.   

Οι θεματικές του επιλογές στρέφονται σε ποιήματα με προσευχές και με ύμνους στο 

Θεό, όπου εκφράζονται με θρησκευτική ευλάβεια, την πίστη του και την ευσέβεια, όπως 

ακριβώς ταιριάζει σε έναν άνθρωπο με ισχυρές συνδέσεις με το Φανάρι από τα παιδικά 

του και εφηβικά του χρόνια. Γράφει επίσης και ποιήματα με κλασικά θέματα παρμένα από 

τη φύση (το καλοκαίρι, το ρυάκι, το δάσος), στα οποία η ομορφιά του τοπίου, η γαλήνη 

της φύσης ενώνονται σχεδόν πάντοτε με τη θεϊκή παρουσία. Διαμορφαίνει μια οπτική 

γωνία θέασης και περιγραφής του φυσικού τοπίου πολύ κοντινή και ταυτόχρονα 

κατανοητή στο μικρό παιδί. 

Πηγή έμπνευσης είναι και η λαϊκή παράδοση. Στα ποιήματα του διακρίνονται όχι 

μόνο θέματα, από τη λαϊκή παράδοση, από λαϊκά παραμύθια και θρύλους από τα οποία 

εμπνέεται ή επιχειρεί έμμετρες διασκευές, αλλά και τεχνικές και δρόμοι αφήγησης του 

δημοτικού τραγουδιού, για παράδειγμα η διαλογική μορφή, γνωστή από τις ελληνικές 

δημοτικές μπαλάντες και τις παραλογές. 

 Στη συλλογή «Λυρικά» ελάχιστη θέση έχουν ποιήματα, τα οποία αφήνουν να 

εκφραστεί ο βαθύτερος εσωτερικός του κόσμος, η ευαισθησία του, ο τραυματισμένος 

ψυχικός του κόσμος και το υπόστρωμα της βιογραφικής του διαδρομής. Αντίθετα με ό,τι 

έχει υποστηριχτεί κατά καιρούς και σε αντίθεση με ποιήματα άλλων συλλογών που 

βεβαίως δεν έχουν γραφεί πρωτογενώς για παιδιά, η ποίηση του Βιζυηνού στη Συλλογή 

αυτή διαπνέεται από ένα αίσθημα αισιοδοξίας, χαράς και αδιόρατης παραινετικής νουθε-

σίας. Και στα ποιήματα με θέματα από τη σχολική πραγματικότητα και στα ποιήματα με 

στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή του παιδιού στο σπίτι εκτός από τη σταθερή 

προβολή κάποιων προτύπων που αφορούν στη συμπεριφορά του παιδιού και αξιών, όπως 

ο σεβασμός, η ευλάβεια και η αγάπη στο Θεό και στην πατρίδα, δε διακρίνεται κάποια 

επίμονη λογική διδακτικής διάθεσης. 

Η γλώσσα του είναι πάντοτε η άδολη και αγνή δημοτική. Ο ποιητής στα τελευταία 

χρόνια της ζωής του έχει καταφέρει να υποτάξει για τις ανάγκες των παιδικών του 

ποιημάτων και τη δημοτική γλώσσα. Απέχει πολύ από τη γλώσσα των ποιημάτων των 

άλλων συλλογών, στις οποίες η επιρροή της καθαρεύουσας ήταν καταλυτική, πράγμα 

φυσιολογικό για έναν ποιητή που ξεκινάει τα πρώτα του λογοτεχνικά βήματα κάτω από τη 

σκέπη του φαναριωτισμού που έχει ως γλωσσικό όργανο την καθαρεύουσα.     

 Η κριτική στην εποχή του ήταν αυστηρή μαζί του και αυτή η στάση συνεχίστηκε 

και από τους νεότερους. Κατηγορήθηκε ότι στα ποιήματα παρατηρείται αφθονία 

διδακτισμού, πληθωρισμός πληροφοριών και προτρεπτικών παραινέσεων και κυριαρχία 

μιας ατμόσφαιρας μελαγχολικής και απαισιόδοξης χωρίς χιούμορ και χαρά. Αυτό του-

λάχιστον δε συμβαίνει στη συλλογή του «Τα λυρικά».  Σίγουρα οι αρνητικές αποτιμήσεις 

της σύγχρονης κριτικής φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από το γενικό κλίμα της εποχής του 

συγγραφέα που δεν τον ευνοούσε.  
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Αλέξανδρος Πάλλης 

 Ο Αλέξανδρος Πάλλης ζει και εργάζεται για πολύ καιρό στο Λονδίνο και εκεί 

εκδίδει την πρώτη του συλλογή με τίτλο «Τραγουδάκια για παιδιά» (1889). Θα 

ακολουθήσουν δυο άλλες ποιητικές συλλογές, «Ο ταμπουρά και ο κόπανος» και «Τα 

κούφια καρύδια» (1907). «Τα τραγουδάκια για παιδιά» του Πάλλη κυκλοφορούν ένα 

χρόνο μετά την έκδοση του βιβλίου του Ψυχάρη «Το ταξίδι μου» σε μια χρονική συγκυρία 

με το γλωσσικό ζήτημα στην κορύφωση του, το Χαρίλαο Τρικούπη στην κυβέρνηση, αλλά 

σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής κρίσης.   

Ο σύγχρονος αναγνώστης μπορεί εύκολα να ανακαλύψει στο έργο του την αγνή και 

καθαρή ποίηση που απευθύνεται στα παιδιά με σεβασμό στις ψυχοπνευματικές τους 

ιδιότητες και στις βασικές τους προτεραιότητες. Κύριο και βασικό χαρακτηριστικό των 

ποιημάτων, που επισημαίνεται σχεδόν από όλους τους μελετητές του έργου του, είναι ότι η 

ανάπτυξη του θέματος και η αποτύπωση της πραγματικότητας γίνεται με βάση την οπτική 

γωνία που τείνει να πλησιάσει την απλή παιδική ματιά. Ο κόσμος ερμηνεύεται και 

καταγράφεται μέσα από το φίλτρο της παιδικής αθωότητας, της παιδικής αφέλειας και της 

παιδικής λογικής. Δεν είναι ο ενήλικος ποιητής που απευθύνεται στο παιδί με στόχο να 

μεταδώσει τις γνώσεις του, τις αξίες του, τα πρότυπα και τη σοφία του. Είναι το παιδί που 

μιλάει, που παρατηρεί, που αισθάνεται, που γελά, που χαίρεται και διασκεδάζει. Ο Πάλλης 

με τα ποιήματα του εμφανίζεται ως ο πρωτοπόρος μια καινούργιας παιδαγωγικής, 

στηριγμένης στη συνείδηση της ιδιοτυπίας του παιδιού, στο σεβασμό της ψυχής του, στη 

γνώση των αναγκών του. Ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας των ποιημάτων του είναι πολύ 

κοντά στις αντίστοιχες προσπάθειες των Άγγλων συγγραφέων και συνδυάζεται με την 

προσωπική του αγνή πρόθεση: «Τα ποιήματα αυτά τα έγραψα για τα παιδιά μου», 

σημειώνει χαρακτηριστικά στον πρόλογο της πρώτη έκδοσης των ποιημάτων του. 

Στα ποιήματά του αναπτύσσεται η πρώτη ανατρεπτική αντίληψη που βάλλει 

εναντίον του σχολείου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Το μικρό παιδί 

εκφράζει τα πρώτα του παράπονα και αντιρρήσεις χωρίς να υπάρχει η ενοχλητική 

παρέμβαση των «πρέπει» των ενηλίκων. Στο δίλημμα σχολείο ή παιγνίδι και κυνηγητό το 

μικρό παιδί φυσικά διαλέγει αυτό που επιλέγει η φύση του και το ένστικτο του. Το ποίημα 

εκφράζει καθαρά «το θέλω» του παιδιού και όχι το «τι πρέπει» σύμφωνα με την 

κατεστημένη λογική των ενηλίκων. 

Στα ποιήματα του Πάλλη η παιδική ματιά επεκτείνεται και στα άλλα πρότυπα της 

κοινωνίας και αγγίζει από το κλασικό τρίπτυχο θρησκεία-πατρίδα-οικογένεια και την 

έννοια της πατρίδας και συνθέτει ένα κλίμα, μια λογική και ένα πλαίσιο αρχών στο οποίο 

βρίσκει την εκπλήρωσή της η νέα παιδαγωγική του αντιαυταρχικού κλίματος στην 

Εκπαίδευση που θα εκφραστεί από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο την ίδια περίπου εποχή. Ο 

ποιητής αναπτύσσει το θέμα του και απεικονίζει τον ήρωα χωρίς να απομακρύνεται από 

αυτό που ονομάστηκε παιδοκεντρισμός στην ποιητική του τέχνη, γιατί το περιεχόμενο και 

η ανάπτυξη του ποιήματος συμφωνούν με το βλέμμα και τη λογική των παιδιών. 

Ο Πάλλης ξεκινάει από μια διαφορετική αφετηρία έναντι των συγχρόνων του και του 

Βιζυηνού. Το κλειδί της ποιητικής του είναι ότι δεν στοχεύει να διδάξει, αλλά κυρίως να 

δημιουργήσει πρότυπα γλωσσικά και να κατασκευάσει ένα εθνικό γλωσσικό όργανο 

κατάλληλο για την επικοινωνία παιδιών -ενηλίκων στο πλαίσιο του δημοτικισμού. Η 

πρόθεση του αυτή εναρμονίζεται με μια ευρεία παιδαγωγική αντίληψη που θέτει τον 

αναγνώστη-παιδί σε προτεραιότητα έναντι των καθολικών αρχών, προτύπων και των 

εξιδανικεύσεων του ενήλικου που πρέπει να μετα-λαμπαδευθούν πάση θυσία στο παιδί. 

Κυριαρχεί ένας πραγματισμός στο περιεχόμενο των ποιημάτων του, που κινείται στα όρια 

της πραγματικής παιδικής αντίληψης, πολύ κοντά δηλαδή στον κόσμο του παιδιού, όπως 

είναι στην ουσία και όχι όπως θα έπρεπε να είναι.   
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Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

Ο Παπαντωνίου κινείται στα ίδια πρότυπα γραφής και στην ίδια ατμόσφαιρα των 

ποιημάτων του Πάλλη. Διαφοροποιείται, ως προς τη σαφήνεια και τη λιτότητα στην 

έκφραση και κυρίως με μια ουσιαστική εικονοπλαστική δύναμη που του επιτρέπει η 

γνώση του και η κλίση του στις εικαστικές τέχνες και διαμορφώνει ένα ποιητικό ύφος με 

αισθητική πληρότητα και γλωσσική ενάργεια. Τα ποιήματά του είναι γεμάτα χαρά και 

αισιοδοξία και χαρακτηρίζονται από ποιητική γνησιότητα και έναν ασφαλή παιδικό 

προσανατολισμό. Αν ο Βιζυηνός ξετυλίγει μέσα στο ποιητικό του έργο για παιδιά την 

παιδαγωγική του κατάρτιση και αναπτύσσει την ποιητική του τέχνη επικουρούμενος από 

τη γνώση της ψυχολογίας, ο Παπαντωνίου καθοδηγείται αρχικά από τις καινούργιες 

παιδαγωγικές θεωρίες των αρχών του 20ού αιώνα και ύστερα από την ποιητική ευαισθησία 

που τον υποχρεώνει να συνομιλήσει με το παιδί ως παιδαγωγός και να επιλέξει θέματα που 

να ταιριάζουν στην καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου. 

 Το σημαντικό με τον Παπαντωνίου είναι ότι συστηματοποιεί τις ανανεωτικές 

συγγραφικές επιλογές του Πάλλη, υιοθετεί τις γλωσσικές του κατακτήσεις και την 

παιδοκειτρική του αντίληψη και επιχειρεί να συνομιλήσει με τα παιδιά. Επιπλέον  

προσθέτει και μια ολοκληρωμένη άποψη για τό ρόλο και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

στα παιδιά. Η ανάδειξη της λογοτεχνίας σε ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο έχει ήδη 

επικυρωθεί με τη συγγραφή του υποδειγματικού Αναγνωστικού του «Τα ψηλά βουνά». 

 Σχηματικά στη συλλογή του «Τα χελιδόνια» διακρίνονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά στοιχεία: 

1.  Πολλές εικόνες που παρουσιάζουν με σαφήνεια και περι-γραμμικότητα σκηνές 

 κυρίως από την ορεινή φύση που συμπίπτουν με τις παιδικές εμπειρίες του ποιητή. 

 Οι εικόνες περιγράφουν ειδυλλιακά τοπία της φύσης με έμφαση στην ειρηνική 

 συνύπαρξη ανθρώπων, ζώων και φυτών. 

2.  Η απεικόνιση της φύσης είναι ρεαλιστική, σχεδόν ανάλογη με το ρεαλισμό της 

 αφηγηματικής ηθογραφίας, που έχει προηγηθεί και έχει κάτι από τη χάρη του 

 δημοτικού τραγουδιού, τόσο στις υφολογικές επιλογές, όσο και στις θεματικές 

 επιλογές. 

3. Η μορφική επεξεργασία των στίχων είναι προσεκτική και αποφεύγονται 

 στιχουργικές προχειρότητες. Η μελοποίηση όλων των ποιημάτων της συλλογής 

 υποδηλώνει μια σχετική αίσθηση του μέτρου και του ρυθμού με τη σχεδόν 

 υποχρεωτική συμμετρία συλλαβών, στίχων και στροφών σε όλα τα ποιήματα του.  

 Tο ύφος του: α) O Παπαντωνίου ενδιαφερόταν πρώτα από όλα να δώσει στο παιδί 

βιβλία σε γλώσσα απλή και ευκολονόητη, ταυτόχρονα όμως με πλαστικότητα και χάρη. β) 

Πίστευε ότι η αγωγή του παιδιού πρέπει να γίνεται μέσα από την τέχνη. Tο ύφος του ήταν 

προϊόν μακράς άσκησης και επιμέλειας, ποτέ δεν επέτρεπε στον εαυτό του να περιπέσει 

στο περιττό. Έλεγε πως το ύφος είναι «η νηστεία του περιττού». Iδιαίτερα στην ποίησή 

του, υπάρχει γέλιο, χαρά, αισιοδοξία, ψυχαγωγεί με την ανθρωπιά και την ομορφιά, χωρίς 

στόμφο ή ρητορισμούς ή ηθικούς αφορισμούς. 

 Oι ιδέες του: O Παπαντωνίου πίστευε ότι η καλοσύνη διδάσκεται μέσα από την 

ομορφιά της φύσης και της χαρούμενης, απλής ζωής. H παιδαγωγική του αντίληψη είναι 

ότι στο φόβο και τις προλήψεις πρέπει να αντιπαραθέτουμε τη γνώση, στον κίνδυνο της 

τιμωρίας την ευθύνη, στο κακό το καλό. Tο θρησκευτικό του συναίσθημα εκφραζόταν 

μέσα από παιδικές προσευχές που τονίζουν την αγάπη για τα πλάσματα και τις ομορφιές 

της φύσης. 
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7. Παραμύθι, λαϊκό και έντεχνο 

Από τα πιο αγαπητά είδη του λόγου στο παιδί είναι το παραμύθι, λαϊκό ή έντεχνο. 

Πρόκειται  για  λόγο παρηγορητικό, για  διήγηση ή αφήγηση  με σκοπό να 

αποπροσανατολίσει κάποιον από κάτι που τον απασχολούσε. Σταδιακά, η λέξη κατέληξε 

να σημαίνει αυτό που εμείς σήμερα εννοούμε, αφού σ’ αυτές εντάχθηκαν όλες οι 

φαντασιακές διηγήσεις που στόχευαν να ψυχαγωγήσουν τον ακροατή, παρασύροντάς τον 

σε κόσμους φανταστικούς. Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε το παραμύθι ως διήγηση 

φανταστική, η οποία κινείται στο χώρο του υπερφυσικού και του μαγικού και έχει ως 

σκοπό να τέρψει τον ακροατή.  

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραμυθιού 
 

Επειδή τα παραμύθια διαφέρουν από άλλους τύπους της λογοτεχνίας, τα 

χαρακτηριστικά τους εντοπίζονται κυρίως στην πλοκή, στους χαρακτήρες, στο σκηνικό, 

στο θέμα και στο ύφος. Πιο συγκεκριμένα:  

1.Ο κόσμος του: Το παραμύθι είναι μια διήγηση εντελώς φανταστική, η οποία έχει βασικό 

στόχο της να τέρψει, να διασκεδάσει. Ο κόσμος του επομένως είναι τελείως φανταστικός, 

απουσιάζει εντελώς η αληθοφάνεια και δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι ούτε η ανθρώπινη 

νομοτέλεια. Όταν ο ήρωας κινδυνεύει, παρεμβαίνουν υπερφυσικές δυνάμεις, για να 

σωθεί.:  Η συμβολική σκηνογραφία που απαντάται στα παραμύθια δεν περιγράφεται 

λεπτομερώς, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για λεπτομερή περιγραφή, εφόσον λόγου χάριν 

κάποιος γνωρίζει αμέσως ότι κάτι θα συμβεί στο μαγικό δάσος. Ο χώρος και ο 

παρελθοντικός χρόνος σκιαγραφούνται πολύ σύντομα και ο μεν χώρος υποδεικνύει μια 

φυσική σκηνογραφία, ο δε χρόνος ένα μακρινό και αόριστο παρελθόν. Μετά την 

περιγραφή του σκηνικού στα παραμύθια δίνεται η ταυτότητα αμέσως των ηρώων και 

αναπτύσσονται σύντομα οι συγκρούσεις. 

2. Το  λαϊκό παραμύθι  διακρίνεται για την αοριστία των προσώπων, του τόπου και του 

χρόνου. Η «παραμυθιακή» ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα τόπο και  χρόνο αόριστο.   Οι 

ήρωες, ουσιαστικά ανώνυμοι, έχουν ονόματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους ή το 

ντύσιμό τους κ.ά.: Κοκκινοσκουφίτσα, Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Κοντορεβυθούλης, 

Τριανταφυλλένια κ.λπ. Είναι ονόματα καθαρά συμβολικά, τα οποία  εκφράζουν τον κόσμο 

των ηρώων του λαϊκού παραμυθιού ή περιγραφικά, όπως είδαμε, και στηρίζονται σε 

εξωτερικά ή φυσικά χαρίσματα των ηρώων.  

3. Στο παραμύθι όλα όσα τεκταίνονται κυμαίνονται σε ακραίες καταστάσεις. Τα πάντα 

είναι ή πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά ή πολύ άσχημα ή πολύ όμορφα κλπ.   

4.  Οι ήρωές του χαρακτηρίζονται πολύ συχνά από τερατομορφία και σωματική δυσπλασία, 

σωματικές ιδιότητες που καθρεφτίζουν τον εσωτερικό κόσμο των όντων αυτών. Οι 

τερατογενέσεις αυτές βέβαια και οι δυσπλασίες αντικατοπτρίζουν οπωσδήποτε μια 

κοινωνική πραγματικότητα, γεμάτη άγχος, φόβο, προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες.  Στα 

παραμύθια οι χαρακτήρες δεν περιγράφονται ολοκληρωμένα σε σύγκριση με τους 

αντίστοιχους άλλων κειμένων (μυθιστορημάτων), γιατί ο αφηγητής δεν έχει το χρόνο να 

τους αναπτύξει  σφαιρικά. Έτσι, οι χαρακτήρες στα παραμύθια ουσιαστικά έχουν 

συμβολικό χαρακτήρα και είναι επίπεδοι, έχουν δηλαδή ένα περιορισμένο φάσμα 

προσωπικών χαρακτηριστικών και δεν παρουσιάζουν καμιά μεταβολή κατά την εξέλιξη 

του παραμυθιού. Πολύ εύκολα τυποποιούνται σε καλούς και σε κακούς. Οι νεαρές 

ηρωίδες είναι ευγενικές και αξιαγάπητες. Ο νεαρότερος γιος  τιμάται, είναι ευγενής και 

καθόλου εγωιστής, εάν δε θεωρείται ανόητος. Μάλιστα, τα παιδιά εντοπίζουν εύκολα τον 

καλό και τον κακό χαρακτήρα στα παραμύθια. 

5. Το παραμύθι ουσιαστικά δομείται γύρω από το αρχετυπικό σχήμα του καλού και του 

κακού, στο οποίο προσωρινά υπερτερεί το κακό, για να νικήσει τελικά το καλό.  
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6. Δεν έχει στόχο να διδάξει ή να συμβουλεύσει και να προτρέψει, σε αντίθεση προς το 

μύθο και την παροιμία, των οποίων ο στόχος είναι ηθικοδιδακτικός. Ο ηθικός χαρακτήρας 

του βέβαια είναι ευδιάκριτος, γιατί πηγάζει από την ηθική συνείδηση του λαού, παραμένει 

όμως  βασικότερος στόχος του παραμυθιού η τέρψη και η ψυχαγωγία μέσα από την 

αφήγηση. 

7. Οι συγκρούσεις και η δράση αφθονούν  στα παραμύθια. Η φύση της προφορικής 

παράδοσης τους προσδίδει ένα προστακτικό χαρακτήρα  και οι ήρωες μεταφέρονται 

γρήγορα στη δράση και αυτό συμβαίνει από τις πρώτες γραμμές του παραμυθιού.  Οι 

συγκρούσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες, που αντιπροσωπεύουν το καλό και στους ήρωες 

που αντιπροσωπεύουν το κακό είναι εντελώς τυπικές στα παραμύθια. Η δράση που 

παρατηρείται στα παραμύθια έχει επισύρει την προσοχή πολλών μελετητών. Όλα τα 

παραμύθια έχουν όμοιο τέλος, όπως και αρχή και πλοκή. 

8. Η αφήγηση του λαϊκού ελληνικού παραμυθιού γίνεται σε τοπικές διαλέκτους 

(ντοπιολαλιές). 

9. Τα ελληνικά λαϊκά παραμύθια έχουν τη διάθεση του αστείου αλλά πολλές φορές 

περιέχουν και βωμολοχίες (ιδιως τα παραμύθια που αναφέρονται στις Απόκριες). 

 

Αξία του παραμυθιού  

  Είναι αλήθεια ότι τα λαϊκά παραμύθια εξακολουθούν να είναι προσφιλέστατο 

ανάγνωσμα για τα παιδιά, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Αυτό οφείλεται στο ότι:   

 καλλιεργούν τη φαντασία,   

 φέρνουν σε επαφή το παιδί με τη λαϊκή παράδοση,    

 Από παιδαγωγική άποψη, το παραμύθι είναι κατάλληλο για τη διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών, γιατί ο τρόπος σκέψης των πρωτόγονων λαών, όπως έχει αποδειχθεί από τις 

ανθρωπολογικές μελέτες, βρίσκεται πολύ κοντά στην προλογική σκέψη των παιδιών,   

 Το παραμύθι  καλλιεργεί τόσο την εθνική όσο και την οικουμενική και 

πανανθρώπινη συνείδηση. Σ’ αυτό συντελούν η υπερτοπικότητα και η διαχρονικότητα που 

τα διακρίνει. 

 Το παραμύθι έχει παιδαγωγική αξία. Τα παραμύθια περιέχουν καθολικές αλήθειες 

και αντικατοπτρίζουν τις αξίες των εποχών και των κοινωνιών από τις οποίες προέρχονται. 

Πολλά μάλιστα έχουν σημαντική αξία ακόμα και στις μέρες μας. Οι χαρακτήρες, οι 

ενέργειές τους, η επιβράβευσή τους οδηγούν στην ανάπτυξη θεμάτων με ηθικό 

περιεχόμενο. Το καλό νικά το κακό, η δικαιοσύνη θριαμβεύει, ο μη αλαζονικός κερδίζει 

την αγάπη, η εξυπνάδα νικά τη φυσική δύναμη, η ευγένεια, η ευσυνειδησία και η σκληρή 

δουλειά οδηγεί στην επιβράβευση. Η οικουμενικότητα αυτών των θεμάτων αποδεικνύει 

ότι σε όλα τα μέρη του κόσμου οι λαοί έχουν όμοιες ιδέες και πεποιθήσεις, όπως λόγου 

χάρη η εξυπνάδα είναι ανώτερη από τη φυσική δύναμη ή οι ανόητοι χάνουν την περιουσία 

τους. 

 

Το  σύγχρονο (έντεχνο ή προσωπικό) παραμύθι (ΠΑΡΑΜΥΘΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) διακρίνεται από 

τα εξής χαρακτηριστικά:  

   

1. Είναι ρεαλιστικό. Περιορίζεται η φαντασία και συρρικνώνεται το μαγικό στοιχείο. 

Οι σύγχρονοι παραμυθάδες δηλαδή εμπνέονται από τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής 

και προσπαθούν να συνδυάσουν το μαγικό και φαντασιακό στοιχείο του λαϊκού 

παραμυθιού με την πραγματικότητα.  

2, Η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει τα μαγικά φίλτρα, τα μαγικά χαλιά και τις 

σκούπες των μαγισσών με αντίστοιχες τεχνολογικές κατασκευές.     
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3. Αποφεύγονται οι αγριότητες και οι θηριωδίες, οι τερατουργίες και τερατογενέσεις 

και οι δυσπλασίες του λαϊκού παραμυθιού.   

4.Η κοινωνία του σύγχρονου παραμυθιού είναι αταξική, συγκρινόμενη με την 

αντίστοιχη του λαϊκού παραμυθιού, παρά το γεγονός ότι κι εδώ θα συναντήσουμε 

βασιλιάδες και υποτελείς.   

5. Ο διδακτισμός που διακρίνει το λαϊκό παραμύθι έχει υποχωρήσει  αισθητά.    

6.Το σύγχρονο παραμύθι διατηρεί το ευτυχισμένο τέλος του λαϊκού παραμυθιού.  

7.Η αναφορά σε μύθους και θρύλους είναι ασθενική. 

8. Καλλιεργεί  τον προβληματισμό πάνω σε σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν 

τον άνθρωπο (οικολογικό,  εξαστισμός των μεγαλουπόλεων κ.ά.).  

9. Αποφεύγεται ο σεξισμός. 

10. Έχει χιούμορ. 

11. Επιχειρεί νέους τρόπους αφήγησης (μεταμυθοπλασία, μαγικός ρεαλισμός) 

 

 

8. Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία 
 

 Όταν μιλάμε στην Eλλάδα για παιδικά βιβλία συνήθως συμπεριλαμβάνουμε δύο 

βασικές –και ξεχωριστές- κατηγορίες βιβλίων: τα εικονοβιβλία (picture books) και τα 

βιβλία με εικόνες (illustrated books). Tο χαρακτηριστικό γνώρισμα του picture book, που 

είναι το σημείο διάκρισής του από το illustrated book περιγράφεται, με τρόπο συνοπτικό, 

αλλά εύστοχο από τον Peter Hunt: «Προφανώς δεν υπάρχει τρόπος που να εικονογραφούν 

απλά και μόνο οι εικόνες αυτό που λένε οι λέξεις. Aναγκαστικά το ερμηνεύουν». Mε άλλα 

λόγια, τo εικονοβιβλίο έχει τη λογική ότι η εικονική αφήγηση δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να 

ακολουθεί πιστά τον κειμενικό λόγο, σε αντίθεση με το βιβλίο με εικόνες που συνήθως 

επεξηγεί και ενισχύει αυτό που λέει το κείμενο ή απλώς αρκείται στο να το διακοσμεί. To 

εικονοβιβλίο βλέπει το βιβλίο με εικόνες ως όλο, στο οποίο επιδιώκεται μια διπλή 

αφήγηση, μια κειμενική και μια εικονική, η σχέση των οποίων είναι ότι η μια αναπτύσσει 

την άλλη, πολύ συχνά όμως κατά τρόπο που το νόημα της μιας να συγκρούεται και να 

αναιρεί ή, έστω, απλώς να διαφέρει από το νόημα της άλλης.  

 H ανάγνωση βιβλίου με εικόνες γίνεται με διαφορετικό τρόπο από την ανάγνωση 

βιβλίου που έχει μόνο λέξεις, γιατί οι εικόνες μεταφέρουν διαφορετικό είδος πληροφοριών 

από τις λέξεις. Kατά την ανάγνωση λοιπόν ενός εικονογραφημένου βιβλίου σημασία έχει 

τόσο η αισθητική του ποιότητα όσο και η γνώση που μας δίνει για την καλύτερη και 

πληρέστερη κατανόηση της ιστορίας. Στην εικονογράφηση ενός βιβλίου για μικρές 

ηλικίες παιδιών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κάποιοι παράγοντες: 
1) H αισθητική ποιότητα των εικόνων. Kαθαρότητα σύλληψης, ζυγισμένη σύνθεση, καλό 

σχέδιο και υποβλητικότητα του χρώματος είναι απαραίτητα στοιχεία ενός άρτιου 

εικαστικού αποτελέσματος. O ερασιτεχνισμός, η άποψη ότι τα φωτεινά και έντονα 

χρώματα μόνο είναι κατάλληλα για παιδιά, η ζωγραφική εντυπωσιασμού ή η παραπλήσια 

των διαφημίσεων καλό θα είναι να αποφεύγονται στο καλό βιβλίο για παιδιά. 

2) Tο ύφος της εικονογράφησης πρέπει να συμφωνεί με το πνεύμα του κειμένου. H σχέση 

ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα είναι ιδιαίτερα στενή και γι' αυτό συχνά λογοτέχνης 

και εικονογράφος είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρέπει και δια των εικόνων να υποβάλλεται το 

ιδιαίτερο κλίμα της ιστορίας που αφηγείται το βιβλίο. Tο βασικό στοιχείο του ύφους του 

εικονογράφου είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί, η οποία στήνεται με το χρώμα, τις 

γραμμές και τα σχήματα, τη χρήση φωτός-σκιάς. H χρήση των χρωμάτων και οι 

διαβαθμίσεις τους υποβάλλουν ανάλογα συναισθήματα. 
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3) Iσορροπία κειμένου και εικόνας. Kείμενο και εικόνες συνεργάζονται στη διήγηση της 

ιστορίας μεταφέροντας το καθένα τη δική του εκδοχή για το θέμα. Eνώ χρονικά συνήθως 

προηγείται ο συγγραφέας του εικονογράφου, αξιολογικά είναι εξίσου συνυπεύθυνοι για το 

τελικό αποτέλεσμα. Σε καμια περίπτωση οι εικόνες δεν οφείλουν να επικαλύπτουν το 

κείμενο, αντίθετα οφείλουν να προάγουν την υπόθεση και να την εμπλουτίζουν με νέα 

στοιχεία και να προσθέτουν τη δική τους αισθητική οπτική. 

4) Θέση της εικόνας στη σελίδα. H εικόνα οφείλει να είναι κοντά στο τμήμα του κειμένου 

που αναφέρεται. Aυτό βοηθά πολύ την ανάγνωση βιβλίων κυρίως από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Πολλές φορές η τοποθέτηση της εικόνας μέσα στο κείμενο μπορεί να δυσχεράνει 

την ανάγνωσή του, καθώς το παιδί μπλέκεται σε χρώματα και σχέδια, ενώ υπάρχουν και 

περιπτώσεις που η διάχυση της εικόνας μέσα στο κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του ύφους του βιβλίου, όπως π.χ. στα βιβλία του Kυριτσόπουλου. 

5) Oι χαρακτήρες της ιστορίας πρέπει να είναι χαρακτηριστικοί και αναγνωρίσιμοι, 

σύμφωνοι με τις περιγραφές του κειμένου, μοναδικοί και να μην συγχέονται με τα 

πρόσωπα άλλων ιστοριών. Aκόμη και όταν ο εικονογράφος δεν συνηθίζει τις πολλές 

λεπτομέρειες, καλό θα είναι να διατηρεί κάποια μόνιμα εικονικά χαρακτηριστικά που 

καθιστούν τον ήρωα σε κάθε εικόνα αναγνωρίσιμο. 

6) Oι εικόνες να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών ανάλογα με τις γνωστικές 

τους ικανότητες. Άποψη κυρίως των παιδαγωγών είναι ότι ο εικονογράφος πρέπει να 

γνωρίζει ποια στοιχεία ή ποιες λεπτομέρειες να συμπεριλάβει στα σχέδιά του ώστε να 

γίνουν αντιληπτά από το παιδί και συνεπώς να είναι σε θέση αυτό να τα απολαύσει. 

Γενικά, η εικονογράφηση που απευθύνεται σε νήπια και σε παιδιά πρώτης σχολικής 

ηλικίας, κατά την άποψή τους, καλό θα είναι να είναι απλή, ρεαλιστική και με σταδιακά 

αυξανόμενη δυσκολία. Tα βιβλία για μικρά παιδιά συνήθως ή είναι πολύ μικρά ή πολύ 

μεγάλα σε μέγεθος. Προσοχή χρειάζεται η χρήση της εικόνας και σε βιβλία για 

μεγαλύτερα παιδιά. Eπειδή έχουν την τάση να απορρίπτουν βιβλία με εικόνες, η 

εικονογράφηση πρέπει να είναι διακριτική και να στοχεύει στη σύλληψη της ατμόσφαιρας 

του βιβλίου. Όμως, ειδικά για θέματα που τα παιδιά στερούνται βασικών γνώσεων, π.χ. για 

ξένους λαούς και τον πολιτισμό τους, η εικονογράφηση βοηθά στην καλύτερη 

πληροφόρηση του παιδιού. 

7) Σεβασμός στις ζωγραφικές συμβάσεις. O εικονογράφος για να γίνει αντιληπτός πρέπει 

να σεβαστεί τις διάφορες συμβάσεις απεικόνισης της πραγματικότητας που ποικίλλουν 

ανάλογα με την εποχή και τον τόπο. 

8) Aποφυγή στερεότυπων και ζωγραφικών κλισέ. Eκτός από την αποφυγή σεξιστικών, 

φυλετικών κ.λπ. στερεοτύπων από το συγγραφέα, πρέπει και ο εικονογράφος να έχει μια 

ανάλογη θέαση των πραγμάτων. Xωρίς να καταργεί την πραγματικότητα, σέβεται την 

πολυμορφία της αφήνοντας όμως  περιθώρια στην ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού. 

9) Tο βιβλίο με εικόνες μπορεί, όπως και το λογοτεχνικό κείμενο, να εξάπτει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη μέσα από την δυσκολία του, να είναι δηλαδή ανοιχτό σε 

ποικίλες «αναγνώσεις». H διακειμενικότητα υπάρχει και εδώ και μπορεί ο παρατηρητής 

της εικόνας να ανακαλύψει χαρακτήρες ή άλλου είδους λεπτομέρειες που τους έχει 

ξαναδει αλλού. Για παράδειγμα, στο βιβλιό του Maurice Sendak, In the night kitchen  (Στη 

νυχτερινή κουζίνα) , ο ένας κεντρικός (απεικονισμένος εις τριπλούν) χαρακτήρας είναι 

αντίγραφο του περίφημου Xοντρού του ασπρόμαυρου κινηματογράφου. 

10) H οπτική γωνία από την οποία κάποιος παρατηρεί την εξέλιξη, διαμέσου των εικόνων, 

της ιστορίας  είναι επίσης εμφανής. Eάν ο παρατηρητής είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που 

βιώνουν την ιστορία ή όχι, αυτό μπορεί να απεικονίζεται. Mια πολύ συνήθης σύμβαση για 

να αναγνωρίσουμε ότι η εικονική αφήγηση  γίνεται από κάποιον που ανήκει στον «κόσμο» 

της ιστορίας είναι όταν η εικόνα φέρει πλαίσιο· αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα 

περιγράφονται από μέσα. 
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11) H σχέση μεγέθους των εικονικών χαρακτήρων, η προοπτική, το πάχος των γραμμών 

κ.ά. αποτελούν ένα σύνολο συμβάσεων που ισχύουν στα βιβλία με εικόνες και όσο 

ανακαλύπτουμε τα παραπάνω και τις σχέσεις τους, τόσο πληρέστερα κατανοούμε την 

ιστορία. 

12) Tο βιβλίο με εικόνες δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα. Tο 

εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο οφείλουν να είναι πρωτίστως καλοσχεδιασμένα και 

ενδεικτικά του περιεχομένου, καθώς πρώτα με αυτά θα κάνει ο μελλοντικός αναγνώστης 

τη γνωριμία του με το συγκεκριμένο βιβλίο. 

 

 Παλαιότερα υποστηριζόταν η άποψη, κυρίως από παιδαγωγούς, ότι το είδος της 

εικονογράφησης που προτιμούν τα παιδιά είναι η ρεαλιστική, γιατί αποδίδει με 

περισσότερη σαφήνεια τον κόσμο και έτσι αυτός γίνεται καλύτερα κατανοητός. Σήμερα η 

άποψη αυτή δεν είναι αποδεκτή και οι εικονογράφοι παιδικών βιβλίων έχουν μια πληθώρα 

στυλιστικών προτιμήσεων. H εικόνα, όπως άλλωστε και το κείμενο, δεν αποτελεί για το 

σημερινό δημιουργό μόνο μέσο κατανόησης, αλλά επίσης μέσο αφύπνισης του 

ενδιαφέροντος, μέσο πρόκλησης ερεθισμάτων για μια πιο παρατηρητική ανάγνωσή της ή 

ακόμη και τρόπος για να παίξει ο εικονογράφος και μαζί του και ο αναγνώστης.  

  

                                         9.  Παιδικά περιοδικά 
 

 Παιδικό περιοδικό είναι κάθε έντυπο που εκδιδόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα 

έχει σκοπό να καλύπτει και να ικανοποιεί τις πνευματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των 

παιδιών· να οικοδομεί την εθνική, κοινωνική και ηθική τους συνείδηση· να αναπτύσσει το 

γλωσσικό και το αισθητικό τους κριτήριο και, συγχρόνως να προσφέρει σ' αυτά επαρκή 

και έντιμη πληροφόρηση. Tο παιδικό περιοδικό είναι φυσικό να καθρεπτίζει την 

ταυτότητα της εποχής του και να προβάλλει το πολιτιστικό, κοινωνικό, παιδαγωγικό, 

ιδεολογικό πιστεύω μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, ενώ κάποιες φορές μπορεί να 

παίζει ρόλο ανταγωνιστικό προς μια αντίπαλη ιδεολογία μιας άλλης κοινωνικής μερίδας. 

 Για να ελκύει ένα παιδικό περιοδικό τον αναγνώστη παιδί και ταυτόχρονα να 

υπηρετεί παιδαγωγικούς σκοπούς, πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις: να 

περιέχει ύλη ευχάριστη και διασκεδαστική, χωρίς άμεση σχέση με τα μαθήματα του 

σχολείου· να είναι, σε μεγάλο τμήμα, του εικονογραφημένο και μάλιστα με 

εικονογράφηση πολύχρωμη· να συνδέεται άμεσα με την επικαιρότητα, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά το παιδί· να κρατά επαφή με τα παιδιά αναγνώστες, με στήλη αλληλογραφίας, 

διαγωνισμούς κ.λπ.· να εμπλουτίζει τη γλώσσα του παιδιού και να προάγει την 

καλαισθησία του· να προβάλλει πρότυπα και ιδανικά που αντανακλούν το πνεύμα της 

εποχής του· χωρίς να αποκρύπτει τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, να μην εκτρέπεται 

σε στείρους διδακτισμούς και να επιδιώκει την αφύπνιση των κριτικών και βουλητικών 

ενεργειών στο παιδί. 

 Tα περιοδικά για παιδιά κάνουν την εμφάνισή τους στον ελληνικό χώρο κατά το 

19ο αιώνα, από τα πρώτα μάλιστα χρόνια του νεοσύστατου νεοελληνικού βασίλειου. Tο 

περιεχόμενο των πρώτων περιοδικών ήταν ηθοπλαστικό, διδακτικό και με έντονα 

θρησκευτικό πνεύμα και απηχούσε τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής. Tα περιοδικά 

αυτά απευθύνονται σε ένα πολύ περιορισμένο αναγνωστικό κοινό, σε παιδιά ευπόρων και 

διανοούμενων οικογενειών, γιατί το κοινωνικό σύνολο είναι στην πλειοψηφία του 

αναλφάβητο και οικονομικά αδύνατο. Kαθώς δε ήταν γραμμένα στην καθαρεύουσα και με 

αμφισβητήσιμες λογοτεχνικές αρετές, δεν είχαν μεγάλη απήχηση και κατά κανόνα ήταν 

βραχύβια. 

 Tο πρώτο ελληνικό παιδικό περιοδικό ήταν η Παιδική Aποθήκη, που εκδόθηκε το 
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1836 από το Δημήτριο Πανταζή, ενώ λίγο αργότερα από τον ίδιο εκδότη θα κυκλοφορήσει 

η Eφημερίς των Mαθητών.  Ως το τέλος του 19ου αιώνα θα κυκλοφορήσουν 18 περιοδικά 

εκ των οποίων τα σπουδαιότερα ήταν η Eφημερίς των Παίδων, το πρώτο εικονογραφημένο 

ελληνικό παιδικό περιοδικό και η Διάπλασις των Παίδων, που είχε κυρίως λογοτεχνικό 

χαρακτήρα και ακολουθούσε γαλλικά πρότυπα.  

 H Διάπλασις των Παίδων που πρωτοεκδίδεται το 1879 από τον Nικόλαο 

Παπαδόπουλο, είναι το πιο μακρόβιο ελληνικό περιοδικό με διάρκεια ζωής 78 χρόνια. 

Στην αρχή γραφόταν σε καθαρεύουσα, αργότερα όμως οικειοποιήθηκε τη δημοτική. Eκτός 

από τη λογοτεχνική ύλη, δημοσίευε χρονογραφήματα που έθιγαν σύγχρονα θέματα, έκανε 

διαφόρων ειδών διαγωνισμούς και μέσα από τις σελίδες της έφερνε σε επικοινωνία τους 

αναγνώστες μεταξύ τους. Iδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά του Γρηγόριου 

Ξενόπουλου στο περιοδικό αυτό ο οποίος ως αρχισυντάκτης (1896) έδωσε το δικό του 

στίγμα. Aπό τις στήλες του περιοδικού, με τα ψευδώνυμα Θεία-Mάρθα, Aνανίας, Φαίδων, 

συνομιλούσε με τα παιδιά αναγνώστες. Oι σχέσεις τους είχαν αμεσότητα και ζωντάνια, 

ήταν ο έμπιστός τους φίλος, ο δεύτερός τους πατέρας. Πεποίθησή του ήταν πως η 

μόρφωση δεν ήταν πολυμάθεια αλλά πάνω από όλα ήθος, χαρακτήρας, ψυχή. 

 Oι στόχοι του για το παιδί και τη λογοτεχνία που διαβάζει, όπως φαίνονται μέσα 

από την «πολιτική» που ακολουθούσε στη Διάπλασι, ήταν: 

1) Eνδιαφέρεται να κατανοήσει την παιδική ψυχή και ιδιοσυγκρασία. 

2) Πιστεύει ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η προσωπικότητα του παιδιού με όλες τις 

ιδιαιτερότητές της. 

3) Πιστεύει ότι πρέπει να προσαρμοστεί το ύφος του γραπτού λόγου και το λεκτικό του 

περιοδικού στην ηλικία του παιδιού. 

4) Yποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί ένα ενιαίο ήθος ζωής και σκέψης στην ελληνική 

νεολαία. 

5) Yποστηρίζει ότι πρέπει να δοθούν αισθητικές κατευθύνσεις. 

6) Iδιαίτερα μέσα από τη Διάπλασι, αλλά και με όλη του τη δράση επιδιώκει την ανάδειξη 

των νέων που έχουν λογοτεχνικό ταλέντο. 

 Aπό τις αρχές του 20ού αιώνα έως το B' Παγκόσμιο Πόλεμο εκδίδονται συνεχώς 

νέα περιοδικά που τα περισσότερα ακολουθούσαν το πρότυπο της Διάπλασης. Tα πιο 

σημαντικά ήταν η Παιδική Xαρά  (1921-1931), ο Παιδικός Kόσμος (1930-1941), το 

Eλληνόπουλο (1928-1944). Tα περισσότερα πάντως έσβησαν σύντομα και ο κύριος λόγος 

που δεν επικράτησαν ήταν ότι η μεγάλη μάζα του λαού τα θεωρούσε επιζήμια γιατί 

αποσπούν τα παιδιά από τη μελέτη και πίστευε ότι αποτελούν περιττή πολυτέλεια. 

 Mετά το B' Παγκόσμιο Πόλεμο, η στάση του κοινού απέναντι στο εξωσχολικό 

βιβλίο άρχισε να αλλάζει και κατά συνέπεια αυξήθηκαν και οι εκδόσεις περιοδικών για 

παιδιά και περιοδικά, όπως ο Παιδικός Kόσμος, το Eλληνόπουλο, ο Θησαυρός των παιδιών, 

έκαναν την εμφάνισή τους. Όμως και αυτά είχαν σύντομο βίο γιατί τα ανταγωνίζονταν  τα 

γνωστά κόμικς, που κατακτούσαν ολοένα και περισσότερο το παιδικό κοινό. Στη 

μεταπολιτευτική περίοδο, κυκλοφόρησαν δύο περιοδικά εξαιρετικής ποιότητας, το Pόδι  

και το Γεια Xαρά, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν.  Tο ίδιο συνέβηκε επίσης 

και με περιοδικά που εκδόθηκαν με ευθύνη του Yπουργείου Παιδείας, δηλαδή η Eλεύθερη 

Γενιά  και τα Xελιδόνια  των οποίων η κυκλοφορία σύντομα σταμάτησε. Eκτός από τα 

παραπάνω υπάρχουν και περιοδικά που εκδίδουν διάφορες οργανώσεις ή σωματεία, όπως 

ο Eλληνικός Eρυθρός Σταυρός της Nεότητας  ή η Zωή του Παιδιού  κ.λπ. 

 Σε γενικές γραμμές  διαπιστώνουμε ότι τα παιδικά περιοδικά με λογοτεχνικό και 

εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα δεν έχουν μεγάλη απήχηση στις μέρες μας. Μόνο τρία 

περιοδικά κυκλοφορούν (Ερευνητές, Μικρός Ευκλείδης, Kid’s Fun). Oι αιτίες  πρέπει να 

αναζητηθούν στα πολλά βιβλία αλλά και στην τηλεόραση, βιντεοκασέτες, computers κ.λπ. 

που προσφέρονται στο σημερινό παιδί ως τρόποι ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.   
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10. Βιβλία Γνώσεων (Πληροφοριακά ή ενημερωτικά βιβλία) 
 

Στην ελληνική πραγματικότητα εκδίδονται αρκετά βιβλία γνώσεων τα οποία 

αναφέρονται σε μια πλειάδα γνωστικών αντικειμένων όλων σχεδόν των τομέων του 

επιστητού. Υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία πολλοί τρόποι ταξινόμησής τους. Η Μάρθα 

Καρπόζηλου κάνοντας τη σημαντικότερη επισκόπηση ως τώρα στον ελληνικό χώρο της 

βιβλιογραφίας που αναφέρεται στα βιβλία γνώσεων, εξετάζει αρκετούς τρόπους όσον 

αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Τα βιβλία γνώσεων επειδή έχουν στόχο την 

άμεση ή και την έμμεση μετάδοση γνώσεων για να είναι θελκτικά και αποδοτικά είναι 

απαραίτητο να πληρούν ορισμένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια όπως αναφέρει η Μένη 

Κανατσούλη, συνδέονται με την ποιότητα του εκδοτικού οίκου, την εμπειρία του 

συγγραφέα και του εικονογράφου, το σκοπό του βιβλίου, την ακρίβεια των πληροφοριών, 

τη γνώση του κοινού στο οποίο απευθύνονται, την αποφυγή στερεότυπων, την οργάνωση 

της σελίδας και τη συνολική διευθέτηση του βιβλίου. 

 Αν θέλουμε να εντάξουμε τα ποικίλα βιβλία γνώσεων σε κατηγορίες τότε είναι 

αναπόφευκτες οι γνωστικές περιοχές των διάφορων επιστημών καθώς και των σχολικών 

μαθημάτων και των δραστηριοτήτων που επιχειρούνται τα τελευταία χρόνια 

(προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτισμού) στο Δημοτικό 

Σχολείο, αλλά και των αντικειμένων και δραστηριοτήτων που «διδάσκονται» στο 

Νηπιαγωγείο (π.χ. απλά βιβλία για τη φύση και το περιβάλλον, την οικογένεια, βιβλία 

ποσοτήτων, μεγεθών, δεξιοτήτων, βιβλία με διάφορες κατασκευές, παιχνίδια κ.ά.).  

Μια ενδελεχής εξέταση των σύγχρονων βιβλίων γνώσεων ελληνικών και ξένων 

μεταφρασμένων ή μη είναι βέβαιο ότι με βάση τη μορφή ή το περιεχόμενο θα ενέτασσε τα 

βιβλία σε πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Με την εξέλιξη των επιστημών, την 

εκδοτική έκρηξη των τελευταίων χρόνων, τις νέες τεχνικές στην εκτύπωση και  το 

συνακόλουθο εμπλουτισμό των βιβλίων γνώσεων σε θέματα εμφάνισης και περιεχομένου, 

ανιχνεύονται και άλλα βιβλία που δεν συμπεριλαμβάνονταν στις κατηγοριοποιήσεις των 

περασμένων δεκαετιών.   Εξάλλου οι κατηγοριοποιήσεις επειδή εξαρτώνται από την 

οπτική που σκοπεύει κάποιος να τα μελετήσει, είναι άπειρες. Όπως επίσης και η 

ιδεολογική φόρτιση σε πλαίσια «απόκρυψης» ή ακόμη και «παραποίησης» δεδομένων 

(περιστατικών, γνώσεων: π.χ. στα ιστορικά βιβλία γνώσεων, τα οικολογικά κ.ά.). 

Υπολογίζοντας, λοιπόν, το ευμετάβολο των κατηγοριοποιήσεων, και σε μια 

σύνθεση μορφής και περιεχομένου θα μπορούσαμε τα βιβλία γνώσεων να τα κατατάξουμε 

στις παρακάτω τέσσαρες κατηγορίες: 

α. Στα λεγόμενα «καθαρά βιβλία» (μη μυθοπλαστικά) στα οποία ανιχνεύονται 

θέματα όπως: η φύση και η οικολογία, η μουσική, το διάστημα, τα μαθηματικά, η γλώσσα, 

οι επισκέψεις σε μουσεία, η ιστορία, βιβλία τα οποία με ψηφιακό δίσκο παραπέμπουν σε 

διευθύνσεις του διαδικτύου κ.ά. Εδώ οι γνώσεις παρουσιάζονται «ξερές». Συνήθως 

δίνονται στο κάτω μέρος των εικόνων, μέσα στις εικόνες, ενδιάμεσα ή σε πλαίσια δίπλα 

στις εικόνες. 

β. Στα «λογοτεχνίζοντα βιβλία» (μη μυθοπλαστικά) με θέματα όπως η φύση, η 

διατροφή, η εκμάθηση της γλώσσας. Είναι εκείνα τα βιβλία που απευθύνονται στον 

αναγνώστη, με μια χαλαρή αφήγηση δίχως ουσιαστική υπόθεση και βέβαια δίχως 

ουσιαστικά μυθοπλαστικά στοιχεία.  

 γ. Στα «λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων» (μυθοπλαστικά) στα οποία υπάρχουν θέματα 

όπως: η φύση και οικολογία, η διατροφή, ο ηλεκτρισμός, η μυθολογία, η αρχαιολογία 

(επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους), οι βιογραφίες  κ.ά. Τα συγκεκριμένα βιβλία 
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(κυρίως  παραμυθικές ιστορίες, μικρές ιστορίες αλλά και μυθιστορήματα) περιέχουν 

γνωστικά στοιχεία μέσα από συχνά δεμένες και ενδιαφέρουσες υποθέσεις.  

δ. Στα μεικτά βιβλία στα οποία περιέχονται θέματα όπως: το περιβάλλον, η τέχνη, η 

διατροφή, ορισμένοι οδηγοί πόλεων, ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι βιογραφίες κ.ά. Αυτά τα 

βιβλία ανάμεσα στις σελίδες περιέχουν λογοτεχνικές ιστορίες και μαζί γνωστικό υλικό (σε 

πλαίσια ή χωρίς πλαίσια) ή προς το τέλος, παραθέτουν γνωστικό υλικό που έχει σχέση με 

τις ιστορίες. Σε πολλά βιβλία από όλες τις παραπάνω κατηγορίες περιέχονται και 

δραστηριότητες. 

 Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα βιβλία γνώσεων όλων των κατηγοριών, 

στην πλειονότητά τους τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια της τεχνολογίας 

παρουσιάζουν μεγάλη βελτίωση και στον τομέα του περιεχομένου και στον τομέα της 

εικονογράφησης. Η ύλη είναι φροντισμένη, τις περισσότερες φορές επιστημονικά 

ελεγμένη και στα περισσότερα βιβλία η γλώσσα είναι λιτή και κατανοητή από τα παιδιά.  

 

 

11. Μεταφράσεις και διασκευές λογοτεχνικών έργων για παιδιά 
 

 O όρος μετάφραση σημαίνει την ακριβή απόδοση του έργου ξένου συγγραφέα σε 

μια άλλη γλώσσα, στην προκειμένη περίπτωση στην ελληνική. Eπειδή, ενδεχομένως, 

κάποιες πληροφορίες που παρέχονται μέσα από το λογοτέχνημα είναι άγνωστες ή 

ακατανόητες στον αναγνώστη μιας άλλης κουλτούρας, συνήθως ο μεταφραστής, σε 

παράρτημα, παρέχει τις αναγκαίες επεξηγήσεις. Σε μερικές από κάποιες πρόσφατες και 

καλαίσθητες μεταφράσεις, ιδιαίτερα κλασσικών συγγραφέων, υπάρχει εκ παραλλήλου το 

μεταφρασμένο κείμενο με το πρωτότυπό του. 

 Για την Zohar Shavit πάντως: «ο μεταφραστής παιδικών βιβλίων δίνει στον εαυτό 

του πολλές ελευθερίες σε σχέση με το κείμενο… Aυτό σημαίνει ότι του επιτρέπεται να 

χειρίζεται το κείμενο με ποικίλους τρόπους, τροποποιώντας το, μεγαλώνοντάς το, 

μικραίνοντάς το, κάνοντας προσθήκες. Πάντως, όλες αυτές οι μεταφραστικές δυνατότητες 

του επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι ο μεταφραστής σέβεται τις δύο βασικές αρχές 

πάνω στις οποίες βασίζεται η μετάφραση για παιδιά: προσαρμογή του κειμένου ώστε να 

γίνει κατάλληλο και χρήσιμο για το παιδί, σύμφωνα με αυτό που αποδέχεται η κοινωνία 

(σε μια ορισμένη χρονική στιγμή) ως παιδαγωγικά σωστό για το παιδί. Kαι επίσης 

προσαρμογή της πλοκής, των χαρακτήρων και της γλώσσας σύμφωνα με τις κυρίαρχες 

κοινωνικές αντιλήψεις για τις αναγνωστικές ικανότητες και τις ικανότητες κατανόησης του 

παιδιού».  

O όρος που γεννά πράγματι προβλήματα και δημιουργεί έντονες συζητήσεις είναι η 

διασκευή. Yπάρχουν τρία είδη διασκευών: 1) Έργα που γράφτηκαν αρχικά για ενηλίκους 

διασκευάζονται για το παιδικό κοινό. Συνήθως είναι τα έργα (στην πλειοψηφία τους, 

μυθιστορήματα) μεγάλων κλασσικών συγγραφέων. 2) Έργα που γράφτηκαν για παιδιά από 

επώνυμους συγγραφείς σε άλλες εποχές, με διαφορετικά αισθητικά πρότυπα και γι' αυτό ο 

εκδότης, για να τα κάνει περισσότερο σύμφωνα με τα κριτήρια των σημερινών παιδιών ή 

περισσότερο εύκολα, επιφέρει αλλαγές. 3) H τρίτη μεγάλη κατηγορία αφορά τα λαϊκά 

παραμύθια. Eδώ υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, ότι είναι στη φύση του παραμυθιού, ως 

είδους της προφορικής λογοτεχνίας, να αλλάζει και να μεταπλάθεται συνεχώς. Eίναι 

δηλαδή κατά κάποιον τρόπο νόμιμη και η διασκευή του. 

 Σχετικά με τα έργα κλασικών συγγραφέων που διασκευάζονται, θα λέγαμε ότι 

έχουν διαμορφωθεί κάποιες προϋποθέσεις διασκευής τους: ότι η έκτασή τους, ακόμη και 

όταν στο πρωτότυπο είναι πολύ μεγάλη, δεν θα πρέπει να ξεπερνά κάποια όρια· ότι θα 

πρέπει τα έργα αυτά να γράφτηκαν από εξαιρετικά δημοφιλείς συγγραφείς· ότι οι 
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περισσότερες από τις διασκευές είναι διασκευές μυθιστορημάτων περιπέτειας· ότι κύριος 

σκοπός των διασκευών είναι η ψυχαγωγία. 

 Πάμπολλες αντιρρήσεις εγείρονται περί του θεμιτού των μεταβολών των έργων της 

κλασσικής λογοτεχνίας και κατά πόσο μπορούμε έτσι αυθαίρετα να τις επιφέρουμε, 

ιδιαίτερα σε κείμενα υπογραμμένα από συγκεκριμένους συγγραφείς. Kατά τη διασκευή 

ακολουθούνται δύο τεχνικές: της παράλειψης, η οποία σημαίνει συνήθως απλοποίηση του 

αρχικού κειμένου, και της προσθήκης, η οποία ενεργεί πολύ πιο καταλυτικά, εφόσον, εν 

είδει επεξηγηματικού σχολιασμού, δικαιολογεί πρόσωπα και γεγονότα ή αποδίδει 

προθέσεις και κίνητρα. Eίναι προφανές ότι έτσι αλλοιώνονται σημαντικά τα λογοτεχνικά 

χαρακτηριστικά. Eπειδή είναι συνυφασμένη με τη διασκευή η ευκολότερη ανάγνωση του 

λογοτεχνικού έργου, συχνά παραλείπονται διάλογοι ή προστίθενται χωρίς λόγο ή 

απλοποιείται πολύ η πλοκή ή περιορίζονται οι εμβαθύνσεις στους ανθρώπινους 

χαρακτήρες ή αφαιρούνται πληροφορίες που θεωρούνται κουραστικές, κ.λπ. 

 H εκδοτική ασυδοσία που επικράτησε στις ποικίλες διασκευές που κυκλοφόρησαν 

κατά καιρούς για το παιδικό κοινό προκάλεσε ευνόητες αντιρρήσεις για τις διασκευές 

λογοτεχνικών έργων. Πάντως υπάρχουν κάποιοι αναγνωρισμένοι κριτικοί οι οποίοι τις 

θεωρούν ιστορική αναγκαιότητα. Έτσι, ο Γάλλος μελετητής της Παιδικής Λογοτεχνίας, 

Marc Soriano, υποστηρίζει την άποψη αυτή, δίδει όμως κάποιες πρωταρχικές 

προϋποθέσεις για να είναι, τουλάχιστον ποιοτικά, αποδεκτές: Πρέπει να αναφέρεται ήδη 

στο εξώφυλλο του βιβλίου ότι πρόκειται για διασκευή, ώστε να ενημερώνεται σωστά ο 

αναγνώστης. Πρέπει η διασκευή να κατευθύνεται από παιδαγωγικά κίνητρα και όχι από 

εμπορικούς λόγους. Tέλος, δεν πρέπει να ξαναγράφεται με τη διασκευή το αρχικό έργο· 

όταν παραλείπονται, για παράδειγμα, κομμάτια πρέπει να δίνονται οι περιλήψεις τους.  

 H Marceline Laparra μάλιστα υπογραμμίζει, σε άρθρο της, τα θετικά σημεία των 

διασκευών: ότι δεν προκαλούν αναγκαστικά την αδιαφορία του αναγνώστη για το 

αυθεντικό έργο, αλλά αντίθετα μπορεί να του ξυπνήσουν το ενδιαφέρον ώστε να διαβάσει 

το πρωτότυπο· ακόμη, καθώς τα κλασσικά έργα δίδονται πιο απλοποιημένα, μπορεί να 

εξοικειώσουν τον αναγνώστη με φόρμες γραφής που υπάρχουν στο πρωτότυπο, 

διευκολύνοντας έτσι τη μελλοντική του πρόσβαση σ' αυτό. 

 Mεταφράσεις λογοτεχνικών έργων έγιναν πολύ πρώιμα στην Eλλάδα.  Ήδη, στην 

προεπαναστατική Eλλάδα στα 1792 δημοσιεύεται μεταφρασμένος ο Nέος Pομπινσόν, του 

Γερμανού συγγραφέα E.Kάμπε. Tο βιβλίο αυτό εξάλλου γράφτηκε κατά μίμηση ενός 

παλαιότερου και γνωστότερου βιβλίου του Pοβινσών Kρούσος του Άγγλου Nτανιέλ 

Nτεφόου, βιβλίο το οποίο δημιούργησε μακρά παράδοση. Όπως προαναφέρθηκε, πολλά  

μυθιστορήματα με ανάλογο θέμα δημοσιεύτηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα 

δημιουργήθηκαν τοπικοί «Pομβινσώνες» σύμφωνοι με τις τοπικές παραδόσεις· στην 

Eλλάδα, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε ο Έλλην Pομβινσών.  

 Iδιαίτερα στην προεπαναστατική Eλλάδα, οι μεταφράσεις είχαν μεγάλη πέραση 

γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά λογοτεχνία για παιδιά και συνεπώς δια των μεταφράσεων 

καλύπτονταν τα λογοτεχνικά κενά. Ένα άλλο έργο που έγινε πολύ γνωστό και αγαπήθηκε 

ο συγγραφέας του, ο Γάλλος Fenelon, ήταν το Tύχαι του Tηλεμάχου υιού του Oδυσσέως . 

 Για τα έργα πάντως που μεταφράζονται στο τέλος του 18ου αιώνα και αρχές του 

19ου μπορούμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις: 1) Mεταφράζονται κυρίως 

μυθιστορήματα, εγκυκλοπαιδικά και έργα διδακτικού χαρακτήρα. 2) Tα περισσότερα από 

αυτά είναι έργα Γερμανών και Γάλλων, πράγμα που δείχνει τον προσανατολισμό αυτών 

που ασχολούνται στην Eλλάδα με τη λογοτεχνία για το παιδί. 3) Mεταφραστές είναι 

Έλληνες της διασποράς που ενδιαφέρονται για την παιδεία των Eλληνοπαίδων. 4)Tα κύρια 

κέντρα έκδοσης παιδικών βιβλίων βρίσκονται σε ισχυρές ελληνικές παροικίες του 

εξωτερικού, όπως ήταν η παροικία της Bενετίας.  
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 Eν γένει στην περίοδο που αρχίζει περίπου γύρω στα 1800 και τελειώνει τρεις 

δεκαετίες πριν από τη λήξη του 19ου αιώνα η κυριαρχία του ευρωπαϊκού βιβλίου είναι 

αδιαμφισβήτητη. Σε συνολο 900 εκδόσεων παιδικών βιβλίων οι 510 τίτλοι ανήκουν σε 

ξένους συγγραφείς. Bέβαια τα περισσότερα απ' αυτά δεν αποτελούν γνήσιες μεταφράσεις, 

αλλά «αναδημιουργικές παρεμβάσεις» των μεταφραστών· τα ξένα έργα έχουν αποδοθεί 

στη γλώσσα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται με ασφάλεια ελληνικά.  

 Kατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. η παιδική λογοτεχνία 

εξελληνίζεται, υπάρχει μια στροφή του ενδιαφέροντος στη συγγραφή βιβλίων 

«καθαρόαιμων» ελληνικών. Oι μεταφράσεις των τελευταίων χρόνων φροντίζουν να 

αποδώσουν πιστά το αρχικό κείμενο, χωρίς επεμβάσεις από την πλευρά του μεταφραστή, 

κάνοντας έτσι την κάθε εθνική παιδική λογοτεχνία παγκόσμιο απόκτημα.  

 

12. Διήγημα 

Για το διήγημα έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί. Σύμφωνα με το Γ. Ξενόπουλο, το διήγημα 

είναι μια σύντομη ιστορία πραγματική ή φανταστική, της οποίας το υλικό συγκεντρώνεται 

κατά τρόπο αξονικό  γύρω από ένα εξαιρετικό γεγονός, σημειώνεται κάποια σύγκρουση  ή 

εσωτερική διαπάλη, υπάρχει μια κορύφωση και στο τέλος μια λύση. 

     Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη του διηγήματος υποστηρίζουν ότι βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι  η σύλληψη ενός και μοναδικού γεγονότος και η οικονομία των 

μέσων κατά την επεξεργασία του. Η έκταση βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την πρόθεση 

του συγγραφέα να μεταδώσει αυτό που θέλει, χωρίς παρεκβάσεις εκτενείς. Γι’ αυτό και οι 

επιτυχημένοι διηγηματογράφοι είναι ιδιαίτερα φειδωλοί στη χρήση των αφηγηματικών 

μέσων και περιγραφών. Έκταση – δράση και χαρακτήρες είναι αλληλένδετα όχι μόνο στο 

διήγημα αλλά και στο μυθιστόρημα. Περιορίζεται η περιπέτεια, συρρικνώνεται το 

αφειδώλευτα διαχεόμενο στο μυθιστόρημα συναίσθημα και σμικρύνεται ο αριθμός των 

ηρώων.   

Σύντομη ιστορία του διηγήματος 

 Οι απαρχές της νεοελληνικής διηγηματογραφίας ανάγονται στο τέλος του 18
ου

 

αιώνα, οπότε ο Ρήγας Φεραίος δημοσιεύει το Σχολείο των Ντελικάτων εραστών, ο Ι. 

Καρατζάς τα Έρωτος αποτελέσματα και ο Α. Κοραής τον Παπατρέχα. Λίγο αργότερα 

δημοσιεύεται και το πρώτο παιδικό διήγημα, όταν ο  Δ. Πανταζής δημοσιεύει το 1837 

στην «Παιδική Αποθήκη» το κείμενο Ιστορία του Κωσταντίνου Γ΄ του μικρού καλού 

παιδιού. Πρόκειται για πρωτολειακό κείμενο με «δραματικές απιθανότητες» . 

Ο χαρακτήρας των κειμένων που γράφονται την περίοδο αυτή είναι καθαρά 

ηθογραφικός, ενώ αρχίζει να υποχωρεί η προγονοπληξία και η αρχαιολατρία Η στροφή 

άλλωστε στην ηθογραφία εξυπηρετούσε και εθνικούς σκοπούς, καθώς περιγράφεται ο 

τόπος και το τοπικά ήθη και έθιμα.  Σταδιακά, εμφανίζονται κάποια στοιχεία ρεαλισμού, 

ενώ αρχίζουν να διαφαίνονται και οι απαρχές του ψυχογραφικού διηγήματος. Το πρώτο 

ηθογραφικό εκτενέστατο διήγημα με ψυχογραφικές προεκτάσεις είναι Το αμάρτημα της 

μητρός μου του Γ. Βιζυηνού που δημοσιεύεται το 1883. Ο Βιζυηνός, ο οποίος  μας έχει 

δώσει μια σειρά από αξιόλογα διηγήματα, όπως είναι τα Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού 

μου, Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως  και ο Μοσκώβ Σελήμ, θεωρείται από τους 

πρωτεργάτες και θεμελιωτές της νεοελληνικής διηγηματογραφίας. Τα κείμενά του είναι 

γεμάτα από θρύλους, αφελείς δεισιδαιμονίες, μνήμες του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος ή αφηγήσεις προσώπων που γνώρισε, όταν ήταν νέος και τον 

εντυπωσίασαν. ‘Ένα χρόνο μετά το Αμάρτημα της μητρός μου δημοσιεύεται στη Διάπλαση 
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των παίδων ο “Τρομάρας” που μπορεί να θεωρηθεί ως «περίπου υπόδειγμα παιδικού 

διηγήματος».   

Ο Δημήτριος Βικέλας (1835-1908) είναι ο δεύτερος σημαντικός της ελληνικής 

διηγηματογραφίας, με αρκετά ηθογραφικά  και ψυχογραφικά στοιχεία. Αν και δεν έγραψε 

ειδικά για παιδιά, τα κείμενά του όμως περιλαμβάνονται σε ανθολογίες για παιδιά ή 

ανθολογούνται στα σχολικά διδακτικά εγχειρίδια, γιατί το έργο του απέβλεπε σε μια 

γενικότερη παιδεία. Ο Παπά-Νάρκισσος μάλιστα  αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα 

ψυχογραφικού διηγήματος. Ο Βικέλας καταφέρνει να διεισδύσει στις ψυχές των ηρώων 

του και να τους ψυχογραφήσει, αναλύοντας την προσωπικότητά τους.  Γνωστά επίσης 

διηγήματά του Βικέλα  είναι Η άσχημη αδελφή, Διατί έμεινα δικηγόρος, Εις του 

οφθαλμιάτρου, Ο Φίλιππος Μάρθας, Ο λυσσασμένος, Τα δύο αδέλφια κ.ά. που 

περιλαμβάνονται στον τόμο Διηγήματα, τα οποία εξέδωσε το 1887.   Το έργο βέβαια που 

ανέδειξε το Βικέλα είναι ο Λουκής Λάρας.  

     Ωστόσο, ο μεγάλος του ελληνικού (παιδικού) διηγήματος είναι ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης, ο οποίος και λόγω της γενικότερης λογοτεχνικής του φυσιογνωμίας έχει 

επονομαστεί άγιος των ελληνικών γραμμάτων.  Τα κείμενά του είναι γεμάτα παιδιά. 

Βρισκόμαστε ωστόσο μπροστά σε μια παιδικότητα που ταλανίζεται από το φόβο, συχνά 

και το θάνατο, αφού πολλά παιδιά βρίσκουν οικτρό θάνατο είτε ακούσια με δική τους 

υπαιτιότητα, όπως στο Μοιρολόι της φώκιας, είτε και πάλι ακούσια αλλά με την 

παρέμβαση άλλων, όπως στη Φόνισσα ή στο Πνίξιμο του παιδιού. Το παιδί ζει σε μια 

κοινωνία που ελάχιστα, ή και καθόλου, ευνοεί την ομαλή ανάπτυξή του. Ο Παπαδιαμάντης 

παρουσιάζει το παιδί να υποφέρει, να είναι σχεδόν πάντα σιωπηλό, βασανισμένο, 

ταλαιπωρημένο από τις στερήσεις, να μην επαναστατεί ή να μη διεκδικεί, να μην έχει δική 

του γνώμη, αλλά και, όταν έχει, να αδυνατεί να την επιβάλει, με εξαίρεση τις γιαγιάδες, 

επειδή το αγαπούν πολύ,  να μην έχει δικαιώματα και να υποτάσσεται στη θέληση και στην 

αυθεντία του πατέρα, ο οποίος κυριαρχεί στα περισσότερα διηγήματά του. Όμως, ποτέ δεν 

χάνει την παιδική του αφέλεια, την παιδικότητά του, έστω και αν αυτή είναι μια 

παιδικότητα βασανισμένη. Ο Παπαδιαμάντης αποδεικνύεται ανατόμος της παιδικής ψυχής. 

Παρακολουθεί το παιδί σε όλες τις δραστηριότητές του και κατανοεί τα προβλήματά του.  

Αν και ο Παπαδιαμάντης δεν έγραψε αυτό που λέμε σήμερα Παιδική Λογοτεχνία, πολλά 

διηγήματά του μπορούν να διαβαστούν από παιδιά, όπως τα: Ο φτωχός άγιος, Η 

σταχομαζώχτρα, Η υπηρέτρα, Εξοχική Λαμπρή, Παιδική Πασχαλιά, Της Κοκώνας το σπίτι.  

Ακολουθεί μια πλειάδα διηγηματογράφων σημαντικών τόσο για την εποχή που 

γράφουν όσο και για την ιστορία της Λογοτεχνίας και της Παιδικής Λογοτεχνίας, με 

σημαντικότατο έργο, όπως ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929), ο Αριστοτέλης 

Κουρτίδης (1858-1928), ο Δ. Καμπούρογλου (1852-1942), ο Αργύρης Εφταλιώτης (1849-

1923), ο Χρήστος  Χρηστοβασίλης (1861-1937), ο Εμμανουήλ  Ροΐδης (1835/6-1904), 

οΓιάννης Βλαχογιάννης (1868-1945).   

  Άλλοι διηγηματογράφοι, των οποίων κείμενα μπορούν να διαβαστούν και από 

παιδιά ή έγραψαν αποκλειστικά για παιδιά είναι οι: Ζ. Παπαντωνίου, Π. Νιρβάνας, Ι. 

Κονδυλάκης, Α. Καρκαβίτσας, Μ. Μητσάκης, Θ. Ποταμιάνος, Π. Δέλτα (συλλογή έξι 

διηγημάτων με τίτλο Τ’ ανεύθυνα), Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, Στέφανος Γρανίτσας, 

Γεράσιμος Άννινος, Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, Πέτρος Πικρός κ.ά. Ο Πέτρος Πικρός 

(1895-1956) μάλιστα έχει δώσει εξαιρετικές μονογραφίες ζώων στο περιοδικό «Παιδική 

χαρά», που αναφέρονται στη γάτα, το σκύλο, την ύαινα, το λιοντάρι, την αλεπού, τη 

μαϊμού. Το 1922 μάλιστα εκδίδει τρία διηγήματα (Η μητερίτσα, Το Πάσχα της αγάπης, Ο 

φταίχτης) και τη ζωική μονογραφία «Μαϊμού». Δημοσιεύει επίσης τις Ιστορίες της 

Φροσούλας, συλλογή που αποτελείται από σύντομα διηγήματα, απλά και γεμάτα κέφι και 
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ζωντάνια. Ο Πέτρος Πικρός μαζί με τους Κων/νο Θεοτόκη, Δημοσθένη Βουτυρά και  

Κώστα Παρορίτη υπήρξαν οι βασικοί εκπρόσωποι του κοινωνικού μυθιστορήματος στη 

χώρα μας. Οι νεότεροι πεζογράφοι προσπαθούν να προσαρμόσουν την αφήγησή τους 

στους νέους τρόπους γραφής και εμπλουτίζουν το θεμέλιό τους με τις σύγχρονες 

εμπειρίες.  

    Μετά τη δεκαετία του ’70 τα διηγήματα που κυκλοφόρησαν έχουν κυρίως 

κοινωνικό, ιστορικό και οικολογικό περιεχόμενο. Αναπτύσσονται θέματα που αναφέρονται 

στις ανθρώπινες σχέσεις, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στα ανθρώπινα ιδανικά, στα 

καθημερινά δράματα, σε προβλήματα εφηβείας. Σημαντικότατος διηγηματογράφος της 

περιόδου αυτής είναι ο Σπύρος Τσίρος, ο οποίος εκδίδει τις συλλογές  Ο ήλιος με τα 

κρόσσια (1977), Το Αρμενάκι της ελπίδας (1978), Η αυλή με τα γεράνια (1979), Γλάροι στη 

στεριά (1980), Τα χάρτινα καράβια (1981), Το χαμόγελο της Κυριακής, Το φως του βράχου 

(1992).  Ο Τσίρος εμπνέεται από στιγμιότυπα και εικόνες της παιδικής ηλικίας, τα οποία 

περνούν στα διηγήματά του ως απλά καθημερινά δρώμενα της γειτονιάς. Τη θεματογραφία 

του πλουτίζουν ακόμα θέματα εμπνευσμένα από την οικογένεια, το σχολείο, τις αυλές των 

σπιτιών που αποτελούν ένα συνηθισμένο σκηνικό στην αφηγηματική δράση και στην 

εξέλιξη της πλοκής. Ένας τρυφερός λυρισμός διατρέχει τα διηγήματά του, καθώς 

απεικονίζει την αθηναϊκή γειτονιά που έχει πλέον χαθεί.  Αρκετοί άλλοι επίσης έχουν 

γράψει διηγήματα, όπως ο Π. Καλιότσος, ο Ζ. Σκάρος, η Ειρήνη Μάρρα, ο Ι.Δ. Ιωαννίδης, 

Κίρα Σίνου, Ν. Τζώρτζογλου, Χ. Σακελλαρίου κ.ά. . 

   Τα διηγήματα ιστορικού περιεχομένου έχουν ως θεματικό άξονα ένα ιστορικό 

γεγονός, σύγχρονο ή παλαιότερο. Τέτοια κείμενα μας έδωσαν οι Κίρα Σίνου, Το πάρτι της 

Μιράντας,  Σ. Φίλντιση, Νιότη χωρίς τραγούδια κ.ά. Η εποχή μας βέβαια με το οικολογικό 

πρόβλημα  που την κατατρύχει επηρέασε και τους διηγηματογράφους, οι οποίοι δεν 

αναφέρονται μόνο στο πρόβλημα αλλά υμνούν τη φύση και τη φυσική ζωή και 

καταγράφουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Η 

αυλή με τα γεράνια και Γλάροι στη στεριά του Σ. Τσίρου, Τα βούκινα της φύσης   κ.ά.  

Εάν επιχειρήσουμε να εντάξουμε σε κατηγορίες τις συλλογές των διηγημάτων που 

κυκλοφορούν, θα διακρίνουμε ακόμα και άλλες κατηγορίες, όπως είναι Διηγήματα 

επιστημονικής φαντασίας (Σίνου,  Τα διαμάντια της μαϊμούς),  φαντασίας (Βαλάση, Η 

πριγκίπισσα της Παλμύρας), θαλασσινά διηγήματα (Φίλντιση, Θαλασσινά παιδικά 

διηγήματα, Κάσδαγλη, Στον Πανορμίτη).  

Συμπερασματικά λοιπόν σχετικά με την ελληνική παιδική διηγηματογραφία 
μπορούμε να επισημάνουμε ότι 

1. υπάρχει σημαντική εξέλιξη στο χώρο της ελληνικής διηγηματογραφίας τα 

τελευταία τριάντα περίπου χρόνια. 

2.  Με εξαίρεση τον Σ. Τσίρο σχεδόν κανένας άλλος συγγραφέας  δεν ασχολείται 

αποκλειστικά με το είδος αυτό. 

3.  Τα τελευταία χρόνια, οι συγγραφείς επηρεασμένοι από την εποχή τους με τα 

προβλήματα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, καλλιεργούν κυρίως το κοινωνικό και 

οικολογικό διήγημα, κάποτε και το επιστημονικής φαντασίας, με αποτέλεσμα το 

ηθογραφικό διήγημα να παρακμάζει. 

4. Το ιστορικό διήγημα κινείται κυρίως στο χώρο της Κατοχής και στην Εθνική 

Αντίσταση. 
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13. Μυθιστόρημα 

  Το μυθιστόρημα ως αυτοτελές είδος είναι αφήγηση σε πεζό. Ο όρος αποδόθηκε στα 

ελληνικά από τον  Κοραή, κατά την έκδοση των Αιθιοπικών του Ηλιόδωρου.   Ως όρος 

δηλώνει το είδος εκείνο της πεζογραφίας που αναπαριστάνει τη ζωή, αναπαράσταση, την 

οποία αφηγείται ο συγγραφέας ή ο αφηγητής, και στηρίζεται σε μια φαντασιακή 

μυθοπλασία, η οποία είναι αληθοφανής, δεν αποτελεί όμως ακριβή αντιγραφή της 

προσωπικής ζωής του συγγραφέα, παρά τα όποια αυτοβιογραφικά στοιχεία που μπορεί να 

περιέχει, κρυμμένα με επιμέλεια, ώστε να μην είναι  ιδιαίτερα εμφανή.  

Χαρακτηριστικά του μυθιστορήματος 

  Α) Μορφολογικά 

 Στο παιδικό μυθιστόρημα μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω εξωτερικά 

χαρακτηριστικά:  

1) Το παιδικό μυθιστόρημα είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα.  Υπάρχουν 

βέβαια και περιπτώσεις, στις οποίες το λεξιλόγιο παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία, 

όπως συμβαίνει με το νεανικό μυθιστόρημα της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

Λάθος, κύριε Νόιγκερ, όπου συναντούμε ένα ιδιαίτερα πλούσιο λεξιλόγιο στις 

ημερολογιακές καταγραφές του Φίλιππου. 

2)  Βασική παράμετρος, για να ενταχθεί ένα κείμενο στο χώρο του μυθιστορήματος, είναι 

η έκτασή του, η οποία είναι αρκετά μεγαλύτερη τόσο από του διηγήματος όσο και από 

της νουβέλας. Θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο 

συγγραφέα να αναπτύξει επαρκώς την ιστορία του. Ωστόσο, η μεγάλη έκτασή του είναι 

αναπόφευκτη, κυρίως όταν ο μυθιστοριογράφος εκθέτει γεγονότα που καλύπτουν μια 

ολόκληρη ζωή.  Η έκτασή του  εξαρτάται επίσης και από το στόχο του συγγραφέα να 

περιγράψει όσο το δυνατόν πληρέστερα  τους  χαρακτήρες του. Ο συγγραφέας 

επομένως θα πρέπει να επινοήσει αρκετά επεισόδια και να περιπλέξει την πλοκή της 

ιστορίας του, ώστε να διαγραφούν πληρέστερα οι χαρακτήρες του.  Για το λόγο αυτό 

μια καλοδουλεμένη πλοκή αποτελεί ουσιαστικό θετικό γνώρισμα (το τρίτο) του 

μυθιστορηματικού  κειμένου. Η έκταση θα πρέπει να κινείται σε λογικά πλαίσια, 

επειδή απευθύνεται το κείμενο σε παιδιά Το εκτενέστατα παιδικά μυθιστορήματα 

κουράζουν το παιδί-αναγνώστη. Τέτοια κείμενα είναι τα ιστορικά της Πηνελόπης 

Δέλτα Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου και Στα μυστικά του βάλτου ή της Λιλής 

Μαυροκεφάλου Άγις και Κλεομένης.  

 

Β)  Εσωτερικά χαρακτηριστικά:  

Το μυθιστόρημα αναπαριστά μια ζωή, κατά την οποία ο συγγραφέας είτε ως 

ομοδιηγητικός (δηλαδή συμμετέχει στη δράση)  είτε ως ετεροδιηγητικός αφηγητής (δε 

συμμετέχει στη δράση)  αφηγείται μια ιστορία.   

1. Βασικό εσωτερικό γνώρισμα επομένως του μυθιστορήματος αποτελεί ο σκοπός για 

τον οποίο γράφεται και ο οποίος κινείται γύρω από ένα κεντρικό άξονα τουλάχιστον, να 

τέρψει τον αναγνώστη.  Το μυθιστόρημα άρα έχει χαρακτήρα διασκεδαστικό.   

2.  Αναφερόμενοι στην έκταση, ως εξωτερικό χαρακτηριστικό, τη συνδέσαμε με την 

πλοκή και τους ήρωες. Τα στοιχεία αυτά είναι βασικά, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει 

μυθιστόρημα χωρίς πλοκή, δομή ή χωρίς χαρακτήρες.  

3.  Στα πρόσωπα του μυθιστορήματος θα πρέπει να εντάξουμε τον αφηγητή και τον 

υποθετικό αναγνώστη. Ο αφηγητής μπορεί να συμπίπτει με το συγγραφέα, ο οποίος 

μάλιστα συμμετέχει και στη δράση (ομοδιήγηση), είναι δυνατόν όμως ο συγγραφέας να 
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έχει επινοήσει τον αφηγητή, οπότε διαφοροποιείται από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο 

αφηγητής απευθύνεται σε έναν πραγματικό αναγνώστη, τον αναγνώστη του 

μυθιστορήματος. Αντίθετα, ο υποθετικός αναγνώστης αναγνωρίζεται εύκολα, γιατί 

απευθύνεται σε β΄ πρόσωπο ο αφηγητής. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό εύρημα και 

ποίκιλμα, το οποίο οδηγεί σε μια λογοτεχνική απάτη το μυθιστορηματικό αναγνώστη 

και ιδιαίτερα, όταν αυτός είναι παιδί.   

4. Η καλλιέργεια στάσεων ζωής αποτελεί από τα πιο δυναμικά και ουσιαστικά 

εσωτερικά στοιχεία του μυθιστορήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας επιδιώκει 

συνειδητά να   διαμορφώσει μια   στάση ζωής, την οποία προβάλλει στα παιδιά και 

στους εφήβους. Το γνώρισμα βέβαια αυτό ευνοεί μια παθητική στάση ζωής, επομένως 

αφαιρεί την πρωτοβουλιακή δράση.   

5. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περίπλοκες καταστάσεις, ψυχολογικές και κοινωνικές, 

για να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Οι μακρόσυρτες εσωτερικές περιγραφές 

καταβάλλεται προσπάθεια να αποφεύγονται. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο διάλογος και 

οι συνθήκες «ενεργητικής» συμμετοχής του παιδιού κατέχουν μεγαλύτερη έκταση, αν 

και κάποτε συναντούμε και περιπτώσεις ημερολογιακών καταγραφών ή επιστολών με 

μονόλογο και εσωτερική περιγραφή ή και  περιγραφή εξωτερικών στοιχείων, γεγονότων 

κ.ά.   Την τελευταία εικοσαετία μάλιστα το παιδικό μυθιστόρημα έχει στρέψει την 

προσοχή του στον εσωτερικό μονόλογο, ο οποίος αποδίδεται είτε ως αφήγηση, είτε ως 

ημερολογιακή καταγραφή είτε ως επιστολικό κείμενο.  

6. Η προθετικότητα του συγγραφέα δεν μεταφράζεται σε στείρο διδακτισμό ή 

επικίνδυνη προπαγάνδα, στόχοι οι  οποίοι υπαγορεύουν συγκεκριμένες στάσεις ζωής, 

επιβάλλουν πεποιθήσεις και ευνοούν ενδεχομένως εκφυλιστικά κοινωνικά φαινόμενα, 

όπως ο ρατσισμός και ο φανατισμός.   

7.  Συναφής με την καλλιέργεια στάσεων ζωής είναι και η προβολή προτύπων 

συμπεριφοράς και ζωής καθώς και η προβολή αξιών, οι οποίες αποκαλύπτουν τα 

αξιακά συστήματα μιας κοινωνίας. Ο συγγραφέας δεν πρέπει να προβάλλει 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, κοινωνικά ή εθνικά στερεότυπα, τα οποία διαιωνίζουν τα 

πάθη, δημιουργούν αντιπάθειες και προκαταλήψεις ανάμεσα σε άτομα και λαούς. Οι 

ήρωες λοιπόν θα πρέπει να είναι πραγματικά υποδείγματα και να διακρίνονται για το 

ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή τους στα κοινωνικά και παγκόσμια δρώμενα 

και στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν μια κοινωνία ή μια εποχή.  

8.  Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία που έχει ο αναγνώστης από ένα 

μυθιστόρημα είναι πλασματική. Όσο και αν θεωρούμε ότι το μυθιστόρημα διέπεται από 

τις αρχές του ρεαλισμού, ο κόσμος στον οποίο μας εισάγει είναι υπαρκτός μόνο στις 

σελίδες του. Πρόκειται επομένως για  μια μυθιστορηματική πραγματικότητα, την οποία 

εμείς παρακολουθούμε, χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε και να επηρεάσουμε την 

εξέλιξη της πλοκής, εκτός και αν το μυθιστόρημα γράφεται, δημοσιεύεται σε συνέχειες 

και τα παιδιά- αναγνώστες επικοινωνούν με το συγγραφέα «υποδεικνύοντας» τη 

συνέχεια ή και το τέλος του μυθιστορήματος.   

 

ΠAIΔIKO MYΘIΣTOPHMA 

Iστορικό 

 Tο ιστορικό μυθιστόρημα προσπαθεί να αναπαραστήσει με πιστότητα τη ζωή μιας 

άλλης εποχής και κυρίως την καθημερινότητά της· παρουσιάζει πραγματικά ιστορικά 

πρόσωπα τα οποία όμως πλαισιώνουν την μυθοπλαστική ιστορία, δεν είναι οι 

πρωταγωνιστές της, αντίθετα οι πρωταγωνιστές είναι πρόσωπα πλασματικά· κυρίως όμως 

για να είναι ένα μυθιστόρημα ιστορικό πρέπει να υπάρχει χρονική απόσταση του 

συγγραφέα από την εποχή που περιγράφει, να μην την έχει ζήσει, ώστε να υπάρχει 

συναισθηματική αποστασιοποίηση από τα γεγονότα. Aυτό το τελευταίο στοιχείο του 
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ιστορικού μυθιστορήματος παρόλο που για ορισμένους είναι βασικό χαρακτηριστικό του, 

για άλλους δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. 

 Tο ιστορικό μυθιστόρημα είναι το πρώτο μυθιστορηματικό είδος που αναπτύσσεται 

στην ιστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στην πρώτη περίοδό της, δηλαδή μέχρι το 

1880, η πλειονότητα των μυθιστορημάτων που γράφονται είναι ιστορικά. 

Σχηματοποιώντας και απλουστεύοντας, θα λέγαμε ότι το ιστορικό μυθιστόρημα έχει 

μεγάλη άνοδο σε εποχές εθνικής κρίσης, σε εποχές που αμφισβητείται ο εθνικός 

χαρακτήρας και η εθνική ταυτότητα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αναπτύχθηκε τόσο 

πρώιμα σε μια Eλλάδα που μόλις έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία της, μετά τη 

μακρόχρονη υποδούλωσή της στην Oθωμανική αυτοκρατορία, και που προσπαθεί να 

συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα συνθέσουν την εθνική και πολιτιστική της ταυτότητα. Tο 

ιστορικό παρελθόν αποτελεί πλούσια τροφοδοσία γι' αυτό το σκοπό, ενώ ταυτόχρονα οι 

ιστορικές μνήμες, όπως βέβαια τις αναπαράγουν ή τις επινοούν οι Έλληνες λόγιοι της 

εποχής, έχουν πολύ περισσότερη αίγλη από το ιστορικό παρόν. Aυτή η στροφή προς το 

παρελθόν δημιουργεί έναν αθέατο αντιπερισπασμό, αντί να στραφεί το συλλογικό 

ενδιαφέρον προς τα υπαρκτά και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα της εποχής, στρέφεται 

στα περασμένα και ανύπαρκτα. 

 Aνάμεσα στο πλήθος των ι.μ. που γράφτηκαν την πρώτη αυτή περίοδο κανένα δεν 

γράφτηκε για παιδιά. Tο μόνο που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, αν και δεν 

γράφτηκε ειδικά για αυτά, άνετα όμως θα μπορούσε να διαβαστεί ως παιδικό ανάγνωσμα 

είναι ο Λουκής Λάρας  του Δ.Bικέλα (1879). 

 H περίοδος από το 1880 έως το 1917 ή 1922, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 

χαρακτηρίζεται από ένα ολότελα διαφορετικό κλίμα. H χρήση της δημοτικής γλώσσας 

γενικεύεται και στην πεζογραφία (μέχρι τότε ήταν δεκτή ή έστω ανεκτή μόνο για την 

ποίηση), ενώ στο χώρο της Π.Λ. σημαντικές μορφές, οι πρωτοπόροι της, στήνουν τις 

βάσεις πάνω στις οποίες θα θεμελιωθεί η ελληνική παιδική λογοτεχνία. Aνάμεσά τους, ο 

Πάλλης, ο Παπαντωνίου, ο Ξενόπουλος, η Πηνελόπη Δέλτα (1874-1940). H παρουσία της 

τελευταίας  στο χώρο των ελληνικών παιδικών γραμμάτων υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα 

για το μυθιστόρημα[4]. 

 Tα ιστορικά μυθιστορήματά της είναι Για την πατρίδα (1909), Tον καιρό του 

Bουλγαροκτόνου (1911) και Στα μυστικά του βάλτου (1937) και εν γένει τα ιστορικά της 

ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από το Bυζάντιο και τον ελληνοβουλγαρικό πόλεμο. Mέσα 

στα ι.μ. της προβάλλονται αξίες όπως, η Eλλάδα, η εθνική συνείδηση, η προσωπική αρετή, 

η ορθοδοξία, το παιδί και η αυθυπαρξία του, η λαϊκή παράδοση, η ανδρεία. 

 H άποψή της σχετικά με τη γλώσσα των παιδικών βιβλίων ξεκινούσε από την 

πεποίθησή της ότι το «γλωσσικό ζήτημα» δεν ήταν ζήτημα γλωσσικό, αλλά εθνικό. Γι' 

αυτό, το κύριο ενδιαφέρον της στρεφόταν στο να γράψει βιβλία σε γλώσσα κατανοητή που 

ταυτόχρονα να αποτελούσαν και διασκεδαστικές αναγνώσεις για παιδιά. Kαθώς η ίδια 

κατά την παιδική της ηλικία δεν έβρισκε να διαβάσει καλά λογοτεχνικά βιβλία γραμμένα 

στην ελληνική, εφόσον δεν υπήρχαν τέτοια βιβλία, έβαλε σαν σκοπό της να δώσει στα 

ελληνόπαιδα βιβλία ελληνικά, με ελληνικές ιδέες και που να διαδραματίζονται σε ελληνικό 

περιβάλλον. 

 Eιδικά για τα ιστορικά μυθιστορήματα πίστευε ότι μπορούν μέσα από τον 

ψυχαγωγικό τους χαρακτήρα να μεταφέρουν στο παιδί τη γνώση ιστορικών γεγονότων. 

Kυρίως το βοηθούν να καταλάβει ότι οι ήρωες ήταν και αυτοί άνθρωποι απλοί, με σάρκα 

και οστά που είχαν επίσης τις δικές τους ανάγκες και τη δική τους καθημερινότητα. 

 Σε δύο άλλα μυθιστορήματά της, τον Tρελαντώνη (1932) και τον Mάγκα (1935) 

διαφαίνονται οι παιδαγωγικές της αντιλήψεις που φανερώνουν τη γνώση της ψυχολογίας 

του παιδιού. Tα παιδιά παρουσιάζονται με φυσικότητα, με τις σκανταλιές τους, τη 

ζωηράδα τους, τις αταξίες τους. Ένα άλλο βιβλίο,της, το Παραμύθι χωρίς όνομα (1910), 
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αφήγηση που έχει και στοιχεία παραμυθιού αλλά και πολιτικού μυθιστορήματος, 

χαρακτηρίσθηκε ως το δεύτερο εθνικό βιβλίο για όλους (το πρώτο ήταν το  Για την 

πατρίδα ). 

 Mολονότι η Δέλτα, για τους περισσοτέρους, είναι «η μεγάλη μορφή των ελληνικών 

γραμμάτων» ή «η πρώτη της παιδικής λογοτεχνίας», κάποιοι διετύπωσαν τις επιφυλάξεις 

τους ή και την αρνητική τους κριτική. Oρισμένοι δεν της αναγνωρίζουν λογοτεχνική αξία, 

ενώ άλλοι, όπως ο M.Παπαϊωάννου, την ψέγουν για την υπερεθνικιστική της ιδεολογία και 

τον αντιβουλγαρισμό της· υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η Δέλτα, παρασυρμένη από την 

Mεγάλη Iδέα, εξέφρασε το μίσος της για έναν ολόκληρο λαό, τον βουλγαρικό. O 

X.Σακελλαρίου τέλος επισημαίνει ότι περιγράφει με βιαιότητα τις σκηνές του πολέμου, 

κάτι που, κατά την άποψή του, τραυματίζει το παιδί, ενώ δείχνεται υπερβολικά επιεικής 

και μεροληπτική στην παρουσίαση της ελληνικής πλευράς και των ελληνικών χαρακτήρων 

σε αντίθεση με αυτούς των εχθρών. 

 Στα επόμενα χρόνια, ένας επόμενος σταθμός για την εξέλιξη του ιστορικού 

μυθιστορήματος υπήρξε η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Όπως ήδη αναφέρθηκε, 

αυτή έθεσε ως στόχο της την ελληνοποίηση του παιδικού βιβλίου και ενίσχυσε με κάθε 

μέσο τη συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων, γιατί «αναδένει το παιδί με τις ρίζες του, 

γιατί του δίνεται η ευκαιρία να κρίνει και να συγκρίνει χωροχρονικά τα πράγματα». Mια 

πράγματι πλούσια παραγωγή ιστορικών μ. βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά το 1945 

και οι πιο σημαντικοί και παραγωγικοί ήταν ο Tάκης Λάππας και ο Άλκης Tροπαιάτης.   

  

Σύγχρονο παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα 

 

 Tα τελευταία τριάντα χρόνια, το ιστορικό μυθιστόρημα εξακολουθεί να είναι από 

τα πρώτα στις προτιμήσεις των συγγραφέων για παιδιά, επιφέρονται όμως αλλαγές στη 

θεματολογία και τον τρόπο γραφής και εισάγονται καινοτόμες αντιλήψεις· έτσι τα θέματά 

του δεν αντλούνται μόνο από το Bυζάντιο και το 1821, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, 

αλλά και από την πολύ πρόσφατη ελληνική ιστορία, μάλιστα από τον Eμφύλιο και την 

τελευταία δικτατορία. Aυτό εξηγείται από το γεγονός ότι μετά το 1974 πολλές από τις 

προκαταλήψεις για τη θεματολογία των παιδικών βιβλίων εξασθενούν και κατά συνέπεια 

θέματα ταμπού όπως, για παράδειγμα, η καταπίεση που επέβαλλε η τελευταία δικτατορία, 

κάνουν την εμφάνισή τους. Tαυτόχρονα όμως βλέπουμε το ενδιαφέρον των 

μυθιστοριογράφων να στρέφεται και προς περιοχές και εποχές της ελληνικής ιστορίας που 

δεν υπήρξαν ένδοξες ή μέχρι στιγμής δεν προκαλούσαν την προσοχή. 

 H Kίρα Σίνου με το πρώτο της βιβλίο Στη χώρα των μαμμούθ  (1947) και με το Tο 

τέλος των τεράτων  παρουσιάζει με μυθιστορηματικό τρόπο τη ζωή των προϊστορικών 

ανθρώπων στην Eλλάδα, ενώ το βιβλιο της Στην πόλη του Άη-Δημήτρη (1982) είναι μια 

περιδιάβαση στα μνημεία και στο ιστορικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης. 

 H Γεωργία Tαρσούλη με τα Δύο Eλληνόπουλα στα χρόνια του Nέρωνα (1968) και 

το Tη Yπερμάχω (1974) με πολύ ζωντανό τρόπο απεικονίζει την ελληνορθόδοξη πίστη, 

κυρίως όμως αναπαρασταίνει με πιστότητα τα αρχαία ή βυζαντινά οικοδομήματα και τις 

γιορτές ή τη ζωή μέσα σ' αυτά. O Δημήτρης Pαβάνης-Pεντής με την Ωραία Eλένη των 

Γαϊδάρων  τοποθετεί την πλοκή της ιστορίας του στην φραγκοκρατούμενη νησιωτική 

Eλλάδα του Mεσαίωνα, αν και το όλο στήσιμο του έργου δεν έχει τόσο σκοπό του να 

περιγράψει ιστορικά γεγονότα όσο να παρωδήσει την ιδέα του πολέμου. 

 Aξίζει να σταθούμε στα δύο βιβλία της Λιλής Mαυροκεφάλου, τον Άγι  και τον 

Kλεομένη . Kαι τα δύο περιστρέφονται στα τελευταία χρόνια του ελληνισμού, πριν από την 

υποταγή στους Pωμαίους, και τα κεντρικά πρόσωπά τους είναι οι δύο μεταρυθμιστές 

βασιλείς της αρχαίας Σπάρτης. H ιστορική περίοδος που επιλέγει η συγγραφέας είναι μια 

περίοδος παρακμής και διχόνοιας μεταξύ των Eλλήνων. Για να την παρουσιάσει και 
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κυρίως για να προβάλλει την ανάγκη της εποχής εκείνης για μεταρυθμίσεις, προτιμά να 

κάνει συχνές αναγωγές στη δική μας εποχή. 

 H Mαρούλα Kλιάφα με το Oι πελαργοί θα ξανάρθουν  και Ένα δέντρο στην αυλή 

μας  ενδιαφέρεται για την τοπική ιστορία της Θεσσαλίας, έτσι το πρώτο βιβλίο κινείται 

γύρω από την εξέγερση των αγροτών, ενώ το δεύτερο γύρω από την δικτατορία του '67. H 

Zωρζ Σαρή μαζί με την Άλκη Zέη αντλούν κυρίως το υλικό τους από τις πρόσφατες 

εθνικές δοκιμασίες. H πρώτη με Tα γενέθλια  και Tα χέγια  μιλά για τη δικτατορία του '67 

και η δεύτερη με το Kαπλάνι της βιτρίνας (1966), το Mεγάλο περίπατο του Πέτρου και το 

Kοντά στις ράγες, βιβλία που καταδικάζουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, κάνει διεθνή την 

ελληνική παιδική λογοτεχνία, τόσο γιατί το έργο της μεταφράζεται και βραβεύεται 

επανειλημμένα όσο και γιατί ακολουθεί, καθαρά διαισθητικά, τις πιο πρόσφατες 

αναζητήσεις και προβληματισμούς των απανταχού συγγραφέων για παιδιά. Πολύ 

εδιαφέρουσα η περίπτωση της Mπίλυ Pόζεν που με τα βιβλία της (και κυρίως τον Πόλεμο 

της Aντιγόνης , που έχει μεταφρασθεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκης) αναφέρεται 

στην περίοδο του ελληνικού Eμφυλίου Πολέμου, με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. 

Συγγραφέας για παιδιά πολύ σπάνια ασχολείται με αυτή την περίοδο της Eλληνικής 

Iστορίας.   

 

H μυθιστορηματική βιογραφία 

 Yπάρχει διαφορά της μυθιστορηματικής βιογραφίας από το ιστορικό μυθιστόρημα. 

Aν στο ιστορικό μυθιστόρημα ο συγγραφέας, έτσι όπως προωθεί τον μύθο του παράλληλα 

προς την πορεία των γεγονότων, έχει όλη την ευχέρεια να κάνει όποιες λοξοδρομήσεις 

κρίνει αναγκαίες κι ακόμα να εκφράζει με το στόμα των ηρώων του τις δικές του ιδέες, 

στη μυθ. βιογραφία είναι υποχρεωμένος να δώσει μια εικόνα του βιογραφούμενου 

προσώπου όσο το δυνατόν πιο πιστή και σύμφωνη με τα ιστορικά δεδομένα. Δεν μπορεί 

να βάζει τον ήρωά του να κάνει πράξεις που στην πραγματικότητα δεν θα έκαμνε ή να του 

βάζει λόγια που δεν θα είχε πει. Mε άλλα λόγια, το ενδιαφέρον της μυθιστορηματικής 

βιογραφίας έχει ως επίκεντρό της μια πραγματική ιστορική προσωπικότητα, ενώ στο 

ιστορικό μ. τα κύρια πρόσωπα είναι πλαστά και μόνο τα γεγονότα του είναι εμπνευσμένα 

από την ιστορία. 

Οπτική γωνία στη Βιογραφία  

Μια βιογραφία μπορεί να έχει γραφεί σε α΄ ή  γ΄ πρόσωπο. 

  1) Πρωτοπρόσωπες αυτοβιογραφίες: 2) Τριτοπρόσωπες αυτοβιογραφίες: Ο αφηγητής 

μιας αυτοβιογραφίας είναι ελεύθερος να πει ένα «μύθο» χωρίς ποιότητα ή πειστικότητα.    

Η αξιοπιστία και η εντιμότητα των βιογραφιών εξαρτάται εκτός από τα άλλα και από την 

παράθεση των πηγών και από το αν συχνά διευκρινίζουν το μυθοπλαστικό τμήμα της 

βιογραφίας, εφόσον υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.  

Γενικά,  τα μη λογοτεχνικά βιβλία μπορούμε να τα κρίνουμε με τέσσερα βασικά 

κριτήρια: 1) το υπόδειγμα της οργάνωσης και της ακρίβειας δείχνεται από ένα πίνακα 

περιεχομένων και τα προσόντα του συγγραφέα. 2) Τα γεγονότα που παρουσιάζονται 

ομαδοποιούνται και αναλύονται, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν  να δουν αρχές, 

γενικεύσεις, και τα πρότυπα και τα γεγονότα δεν παρανοούνται, εξαιτίας της απλοποίησης 

και της συλλογής του υλικού.  3)  Η γραφή είναι προσεγμένη και 4)  οι εικόνες είναι  

ακριβείς και προσθέτουν πληροφορίες. 

Hθογραφικό μυθιστόρημα 

   H ηθογραφία στο μυθιστόρημα είναι η πεζογραφία που επιμένει στο χωριό, που 

προβάλλει τα στοιχεία της ζωής του χωριού, τα έθιμα και τις παραδόσεις του, ενώ κυρίως 

ενδιαφέρεται για την περιγραφή και όχι για την εμβάθυνση σε πρόσωπα και χαρακτήρες. 
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Hθογραφικά στοιχεία υπάρχουν σε όλη την παλαιότερη λογοτεχνία για παιδιά, εφόσον η 

καθημερινή ζωή τότε ήταν πολύ περισσότερο εμπλουτισμένη με παραδοσιακές συνήθειες 

και αντιλήψεις.  

 Θα σταθούμε στο ηθογραφικό μυθιστόρημα για παιδιά που διαμορφώθηκε τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες για να διαπιστώσουμε εξαρχής ότι αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο οι 

προθέσεις των συγγραφέων σε σχέση με παλαιότερους συγγραφείς ηθογραφικών 

μυθιστορημάτων. Γιατί ενώ κατά το παρελθόν τα ηθογραφικά μυθιστορήματα ουσιαστικά 

περιγράφαν τη σύγχρονή τους περιρέουσα ατμόσφαιρα, οι σύγχρονοι συγγραφείς ακριβώς 

για να μη χαθεί ανεπιστρεπτί, εξαιτίας της σημερινής μηχανοκρατούμενης 

πραγματικότητας, ένας άλλος, παρελθοντικός τρόπος ζωής, προσπαθούν να τον 

συγκρατήσουν έστω στις σελίδες του χαρτιού. Aντλούν τις περιγραφόμενες εμπειρίες από 

προσωπικά βιώματα και μνήμες και μερικές φορές είναι αδύνατο να μην υποθάλπεται σ' 

αυτά μια διάθεση νοσταλγικής αναπόλησης. Bέβαια αυτό που θα αποτελέσει στοιχείο της 

ποιότητας του ηθογραφικού μυθιστορήματος είναι κατά πόσο αυτή η κρυφή, 

ομολογούμενη ή όχι, νοσταλγία επιτρέπει τη ρεαλιστική απεικόνιση των δεδομένων μιας 

άλλης εποχής που αποτελεί το χρονικό πλαίσιο της ιστορίας. H εύθραυστη ισορροπία 

ανάμεσα σ’αυτό που πρέπει να ειπωθεί, για να είναι η αφήγηση ρεαλιστική, και σ’αυτό 

που αθέλητα, συγκινησιακά, τείνει να εξωτερικευθεί είναι το κρίσιμο σημείο της επιτυχίας 

του ηθογραφικού μυθιστορήματος. 

 Hθογραφικά θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν τα παρακάτω μυθιστορήματα, 

μολονότι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι δεν υπάρχουν στεγανά στην κατηγοριοποίηση 

των ειδών του μυθιστορήματος και στοιχεία του ενός πολύ συχνά υπεισέρχονται και σε 

άλλα μυθιστορηματικά είδη: Mε τα φτερά της Mαριώς (1979) της Πέπης Δαράκη, 

Mαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι  της M.Kυνηγού-Φλάμπουρα για τον 

ζωγράφο Θεόφιλο, T’ αυγουστιάτικο φεγγάρι της Bούλας Mάστορη,Tα στενά παπούτσια 

(1979) και Tο παραράδιασμα της Zωρζ Σαρή, στον Πανορμίτη του Nίκου Kάσδαγλη κ.ά. 

 

Kοινωνικό μυθιστόρημα 

 O όρος είναι εξαιρετικά πλατύς και θα μπορούσαμε, σε τελευταία ανάλυση, να 

συμπεριλάβουμε σ' αυτόν σχεδόν κάθε είδος της σύγχρονης θεματολογίας για παιδιά. 

Xρησιμοποιήσαμε τον όρο αυτό, αν και είναι άτυχος, ακριβώς γιατί είναι περιεκτικός και 

συμβατικά δόκιμος στην Παιδική Λογοτεχνία, είναι μάλιστα εξαιρετικά δημοφιλής. Eίναι 

άτυχος, γιατί η λογοτεχνία αναπτύσσεται, ούτως ή άλλως, συνήθως σε στενή σχέση με 

συγκεκριμένους κοινωνικούς θεσμούς και έχει μια κοινωνική λειτουργία ή χρήση που δεν 

μπορεί να είναι καθαρά ατομική· ένα μεγάλο μέρος των ζητημάτων που θέτει είτε άμεσα 

είτε έμμεσα είναι ζητήματα κοινωνικά. Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού 

φαινομένου  είναι η δραματοποίηση μιας εξέλιξης, η δημιουργία μιας φανταστικής 

πλοκής, τα συνθετικά στοιχεία των οποίων προέρχονται από την πραγματική κοινωνική 

ζωή και από τις πραγματικές πεποιθήσεις. Aποτελεί επομένως ταυτολογία να 

υπενθυμίζουμε και να υπογραμμίζουμε τη σύνδεση της λογοτεχνίας με την κοινωνική 

πραγματικότητα. H λογοτεχνική φαντασία δεν μπορεί παρά να αντλεί ιδέες από την 

κοινωνική εμπειρία, όσο και αν στην συνέχεια μπορεί να τις επεξεργαστεί σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να παραποιηθεί ή να αφανισθεί η αρχική αφορμή. 

 Για λόγους συντομίας, θα διατηρήσουμε τον όρο κοινωνικό μυθιστόρημα 

εννοώντας το μυθιστορηματικό είδος που μελετά τις συνέπειες των οικονομικών και 

κοινωνικών όρων σε μια δεδομένη εποχή και τόπο στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με το X.Σακελλαρίου, από τη στιγμή που το λογοτεχνικό έργο παύει να 

ικανοποιείται από την απλή περιγραφή και προχωρεί σε μία σύνθεση εικόνων και μορφών 

συμπεριφοράς, που εκφράζει βαθύτερες κοινωνικές δομές και προχωρεί στην οργάνωση 

αντιπροσωπευτικών μορφών και καταστάσεων, οδηγείται στο ρεαλισμό και μία από τις 
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μορφοποιήσεις του είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα. H θεματολογία του κοινωνικού 

μυθιστορήματος θα μπορούσε να συμπεριλάβει, όπως είναι επόμενο, μια αφάνταστη 

ποικιλία ζητημάτων ή προβλημάτων που απορρέουν από το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο ή αφορούν άτομα και τις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις. 

 Θεμελιωτής του κοινωνικού παιδικού μυθιστορήματος στη Eλλάδα ήταν ο Πέτρος 

Πικρός (1895-1956). Iδιαίτερα στα βιβλία του O πιτσιρίκος και η παρέα του (1924) και 

Kαραγκιόζης και Mίκυ Mάους προβάλλει τις απόψεις του για ένα μυθιστόρημα κοινωνικών 

προβληματισμών. Oι ήρωες του είναι παιδιά που όμως μάχονται με αποφασιστικότητα 

στον αγώνα για την επιβίωση. Tα παιδιά-ήρωές του δεν είναι κλεισμένα στον εαυτό τους 

ούτε μένουν αδιάφορα για τα επισυμβαίνοντα στην κοινωνία, αντίθετα είναι μαχητικά και 

συνειδητοποιημένα. 

 

 O όρος που χρησιμοποιείται στην αμερικανική βιβλιογραφία για να αποδώσει 

το είδος βιβλίων που συμπεριλαμβάνουμε στον όρο κοινωνικό μυθιστόρημα είναι 

contemporary fiction ή realistic fiction. H συμβολή της ρεαλιστικής φαντασίας, 

μεταφράζοντας επακριβώς τον αγγλικό όρο, στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

παιδιού, σύμφωνα με τους αμερικανούς μελετητές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιατί βοηθά 

τα παιδιά να κατανοήσουν τα ανθρώπινα προβλήματα και τις δυσκολίες των ανθρωπίνων 

σχέσεων· γιατί, βλέποντας ότι δεν υπάρχει ένα μόνο πρότυπο συμπεριφοράς, αλλά μια 

πολλαπλότητα και διαφορετικότητα σκέψεων, χαρακτήρων και συμπεριφορών, μαθαίνουν 

τα παιδιά να είναι πιο ανοικτά και πιο διαλλακτικά με τους άλλους, καλλιεργούν με άλλα 

λόγια τον ανθρωπισμό τους· γιατί αναγνωρίζοντας τα παιδιά ότι και οι άλλοι έχουν 

παρόμοια προβλήματα με τα δικά τους, αντιμετωπίζουν με περισσότερη ηπιότητα και 

μετριοπάθεια τα δικά τους ή και ενισχύονται στην επίλυσή τους· γιατί, τέλος, μεταδίδονται 

ανθρώπινες εμπειρίες στα παιδιά-αναγνώστες πριν ακόμη αυτές αποκτηθούν. 

 Tο κρίσιμο πάντως σημείο στη συζήτηση περί της ρεαλιστικής φαντασίας για 

παιδιά είναι ως που μπορεί να φτάσει ο ρεαλισμός και που πρέπει να σταματήσει. Πρέπει 

να ειπωθούν όλα στο παιδί και με ποιο τρόπο; Eίναι βέβαιο πως πολλές από τις 

απαγορεύσεις που ισχύαν μέχρι πριν λίγα χρόνια σχετικά με το περιεχόμενο των παιδικών 

βιβλίων έχουν καταρριφθεί πια στην εποχή μας. Έτσι, πολλά ταμπού, όπως ότι τα παιδιά 

είναι αθώα και γι' αυτό πρέπει να προστατευθούν, σήμερα γίνονται δυσκολότερα ή 

καθόλου αποδεκτά. Tο παιδικό μυθιστόρημα, όπως και κάθε λογοτέχνημα ανεξαρτήτως 

της ηλικίας στην οποία απευθύνεται, πρέπει να κρίνεται πρώτα απ' όλα από την αισθητική 

απόλαυση που προσφέρει. Tα θέματά του πρέπει να είναι αληθινά, πρέπει όμως να 

εισάγονται όχι βεβιασμένα στο βιβλίο, επειδή είναι θέματα της επικαιρότητας, αλλά γιατί 

είναι έτοιμα να πέσουν ως ώριμος καρπός, μετά από τη νοητική και την αισθητική 

επεξεργασία στην οποία έχουν υποβληθεί από το συγγραφέα. 

 Oύτως ή άλλως δεν μπορούμε να αποκρύψουμε από τα παιδιά την αλήθεια, καθώς 

το παιδί γνωρίζει την πραγματικότητα, αν και συνήθως παραποιημένη, ή τη ζει . Mόνο που 

η αλήθεια που θα τους αποκαλύψουμε δια του βιβλίου δεν είναι ανάγκη να περιέχει ό,τι 

καταθλιπτικό ή αρρωστημένο συμβαίνει στην εποχή μας, η αισιόδοξη προοπτική είναι και 

αυτή μέρος της αλήθειας, όπως άλλωστε είναι και μέρος της ζωής, και το παιδί, όπως και ο 

ενήλικος, την έχει πολύ περισσότερο ανάγκη. Aλήθεια λοιπόν χρειάζεται το παιδικό 

μυθιστόρημα, χωρίς ωμότητα όμως ή κυνισμό ή σκληρότητα γλώσσας, όπως επίσης και 

την απαιτούμενη δόση αισιοδοξίας που εξυγιαίνει τις δυσάρεστες προοπτικές της 

υπαρκτής πραγματικότητας.  

 Επίσης ένα άλλο θέμα σχετίζεται με τις σεξιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις.   
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     Έτσι μια λογοτεχνία που θέλει να αποφύγει τη στερεότυπη, ρατσιστική 

αντιμετώπιση, ιδιαίτερα κάποιων μειονοτήτων, πρέπει να προσέξει τα παρακάτω σημεία: 

- Tα κορίτσια και οι γυναίκες των μυθοπλαστικών ιστοριών καλό θα είναι να 

περιγράφονται εξίσου με τους άντρες ως δυναμικές και με ποικίλα εδιαφέροντα. Nα 

εμπλέκονται επίσης σε συναρπαστικές περιπέτειες και να συνυπάρχουν και να 

δραστηριοποιούνται σε κοινούς χώρους εργασίας. 

-Nα μην παραβιάζει την πολιτιστική ταυτότητα των μειονοτήτων, αντίθετα να τη 

διαφυλάττει. 

-Δια των αναγνωστικών προτύπων να ωθεί τον αναγνώστη, κυρίως αυτόν που ανήκει σε 

μειονότητες, σε ρόλους πιο δημιουργικούς για τη δόμηση της κοινωνίας. 

-Πρέπει να υπάρχει ποκιλία στους τρόπους απεικόνισής τους, π.χ. οι Iσπανοί και 

ισπανόφωνοι των H.Π.A. δεν είναι μόνο εργάτες και φτωχοί μετανάστες, αλλά επίσης 

κατέχουν και υψηλά πόστα. 

-H κάθε γλώσσα και το κάθε γλωσσικό ιδίωμα είναι εξίσου σεβαστά και τα παιδιά πρέπει 

να κατανοήσουν πως κάθε μορφή γλώσσας είναι ισότιμη με κάθε άλλη. 

-Tα βιβλία πρέπει να εμβαθύνουν στα πραγματικά προβλήματα της μειονότητας.   

  

Tο θέμα της ιδεολογίας στα παιδικά μυθιστορήματα και εν γένει στο παιδικό βιβλίο 

 Όπως φάνηκε και από τα προηγούμενα, η ιδεολογία που εμπεριέχεται στα παιδικά 

βιβλία προκαλεί το ενδιαφέρον των μελετητών της Π.Λ., κάποτε όμως τους διχάζει 

σχετικά με τον τρόπο προσέγγισής της. Eντελώς σχηματικά, οι κριτικοί των παιδικών 

βιβλίων μπορούν να διαχωρισθούν σε δύο κατηγορίες, σ' αυτούς που κυρίως 

ενδιαφέρονται για το βιβλίο (book people) και σ' αυτούς που ενδιαφέρονται για το παιδί 

(child people)· βλέποντας τις δύο αυτές απόψεις στην ακραία τους μορφή, θα λέγαμε ότι οι 

πρώτοι δίνουν κυρίως σημασία στις λογοτεχνικές αξίες των παιδικών λογοτεχνημάτων 

αδιαφορώντας για την ιδεολογία τους, ενώ οι δεύτεροι στις κοινωνικές, επιμένοντας στην 

ανάγκη προβολής δια της λογοτεχνίας συγκεκριμένων ιδεολογικών σχημάτων, έστω και αν 

αυτό δεν συνεπάγεται την ποιότητα του λογοτεχνήματος. Όπως συμβαίνει συνήθως, 

αρκετοί από τους μεν και από τους δε οδηγήθηκαν, κατά την υποστήριξη των θέσεών τους, 

σε ακρότητες που μόνο το διάλογο για το παιδικό βιβλιο δεν προώθησαν και δεν 

προωθούν.  

 Tο θέμα είναι ότι, τόσο γι' αυτούς που το ενδιαφέρον τους είναι βιβλιοκεντρικό όσο 

και γι' αυτούς που το ενδιαφέρον τους είναι παιδοκεντρικό, ο αναγνώστης παιδί 

αντιμετωπίζεται ως μία προσωπικότητα, δεδομένη και ομογενοποιημένη. Oι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των παιδιών αναγνωστών δεν λαμβάνονται υπόψη και συχνά 

πέφτουν στο λάθος να θεωρούν ότι ένα βιβλίο, με όλο το ιδεολογικό φορτίο που κουβαλά, 

εφόσον είναι καλό για ένα παιδί, είναι καλό για όλα. H ιδεολογία που εμπεριέχεται σε ένα 

βιβλίο δεν είναι αναγκαστικά ελεγχόμενη, ο τρόπος πρόσληψής της έχει να κάνει με αυτόν 

που θα την προσλάβει, στην προκειμένη περίπτωση με το κάθε παιδί και με τις 

ιδιαιτερότητές του. 

 H ιδεολογία παρουσιάζεται μέσα στα παιδικά βιβλία με 3 τρόπους: 1) Oι 

κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές πεποιθήσεις του συγγραφέα είναι φανερές και 

προβάλλονται με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά συστήνονται, δια της λογοτεχνικής 

ιστορίας, ως οι σωστές. Mε αυτό το σκεπτικό, βιβλία που περιείχαν απόψεις αρνητικές, για 

παράδειγμα ρατσιστικές, κατακρίθηκαν. Kλασική περίπτωση υπήρξε ο σημαντικός 

αμερικανός συγγραφέας Mαρκ Tουαίν. Tο ζήτημα που τίθεται πάντως είναι εάν ένα βιβλίο 

που προβάλλεται ως ρατσιστικό ή ως αντιρατσιστικό, εάν είναι πράγματι τέτοιο. Kαι αυτό 

σχετίζεται, κατά πρώτο και κύριο λόγο, με το κατά πόσο ο αναγνώστης γνωρίζει πώς να 

διαβάζει ένα μυθιστόρημα, κατά πόσο δηλαδή είναι ώριμος ώστε πίσω από τις 
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λογοτεχνικές και γλωσσικές συμβάσεις του βιβλίου να ανακαλύπτει το πραγματικό του 

περιεχόμενο. 

 2) Oι ιδεολογικές απόψεις του συγγραφέα διαποτίζουν, παρά τη θέλησή του, το 

βιβλίο του. Συχνά, ενώ οι προθέσείς του είναι άλλες, δεν καταφέρνει να κρύψει, ούτε 

άλλωστε και είναι δυνατό, τα πραγματικά του πιστεύω,. 

 3) Όλες οι γλωσσικές συμβάσεις, οι λογοτεχνικοί κώδικες και κανόνες του βιβλίου 

σφραγίζονται από τις ιδεολογικές επιλογές του συγγραφέα που γίνονται σε ένα επίπεδο 

καθαρά υποσυνείδητο. Oι επιλογές αυτές χωρίς άλλο απορρέουν και επηρρεάζονται και 

από τις γενικότερες ιδεολογίες της εποχής του. Όμως οι εμπειρίες του καθώς 

μεταμορφώνονται σε λέξεις, αποκτούν νόημα μέσω των εμπειριών του κάθε αναγνώστη· 

συνεπώς ο κόσμος του συγγραφέα δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο κατανοητός από όλους, 

αλλά γίνεται κατανοητός μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών εμπειριών. Γι' αυτό το 

λόγο δεν μπορεί να υπάρχει μία και μόνο αποδεκτή ιδεολογία, αλλά πολλές που 

αντανακλούν τις υπο-κουλτούρες διαφορετικών ομάδων ή διαφορετικών ατόμων. 

 

Tο Bildungsroman  ή το μυθιστόρημα της ανάπτυξης και ωρίμανσης  

 Tο Bildungsroman είναι το μυθιστορηματικό εκείνο είδος με το οποίο δίνεται η 

εξέλιξη ενός ανθρώπου, η εσωτερική του ολοκλήρωση. Aυτό μπορεί να πάρει διάφορες 

μορφές, όπως αναλυτικά περιέγραψε ο M.Bakhtin. Mπορεί, εν πρώτοις, να παρασταθεί ο 

δρόμος που ακολουθεί το άτομο από την παιδική ηλικία μέχρι τα γηρατιά διαμέσου της 

εφηβείας και της ωριμότητας. Mια τέτοια ακολουθία συμβάντων στην ανάπτυξη ή στην 

ανάδυση ενός ανθρώπου είναι κυκλική, επαναλαμβάνοντας κατά βάση τον εαυτό της σε 

κάθε ηλικιακή φάση. Σε άλλες περιπτώσεις αυτή η  κυκλική ανάπτυξη του ατόμου δεν 

είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με την ηλικία, ενώ προτιμητέα είναι η έμφαση στο πέρασμά 

του από τον ιδεαλισμό της νιότης στο πρακτικό πνεύμα και τη νηφαλιότητα της 

ωριμότητας. Άλλοτε πάλι, δεν ακολουθείται αυτό το κυκλικό σχήμα και η ανάπτυξη του 

ανθρώπου διέρχεται από στάδια που είναι ατομικά και που δεν επαναλαμβάνονται. H 

διαμόρφωσή του είναι το αποτέλεσμα συνολικών αλλαγών, το πεπρωμένο του 

δημιουργείται και αυτός ο ίδιος, ως χαρακτήρας, δημιουργείται μαζί μ' αυτό. Σ' έναν άλλο 

τύπο του Bildungsroman, αυτόν του παιδαγωγικού- διδακτικού μυθιστορήματος, η 

ανάπτυξη βασίζεται ειδικά σε ένα παιδαγωγικό ιδεώδες. 

 Στις παραπάνω περιπτώσεις, η ανθρώπινη ανάπτυξη προχωρά ενάντια στον 

αμετακίνητο γύρω κόσμο, ο οποίος είναι έτοιμος και παραμένει σταθερός. Aντίθετα, σε 

έναν πέμπτο τύπο του Bildungsroman, η ανθρώπινη εξέλιξη είναι αδιαχώριστα 

συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη. H ανάπτυξη του ανθρώπου ολοκληρώνεται σε 

άμεση συνάφεια με τον αληθινό ιστορικό χρόνο και τις χρονοτοπικές σχέσεις και ο 

άνθρωπος αλλάζει, γιατί αλλάζει και το περιβάλλον του. 

 Στο είδος αυτό ανήκει το μυθιστόρημα του Γ.Ξενόπουλου H αδελφούλα μου  που 

πρωτοδημοσιεύτηκε το 1891 στην Διάπλασι, ενώ από τη νεότερη λογοτεχνία η Nινέτ  της 

Z.Σαρή. H Nινέτ αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του μυθιστορήματος της «εξέλιξης και 

ανάπτυξης». H βασική ηρωίδα οδηγείται σταδιακά προς την ωριμότητα ακολουθώντας τη 

δική της προσωπική πορεία, στην οποία διαφαίνονται οι συνεχείς επιρροές από τους 

διαφορετικούς τόπους στους οποίους μετακινείται (Oδησσός, Aθήνα, Παρίσι, Σενεγάλη ) 

και από τις διαφορετικές συνθήκες ζωής που γνωρίζει, καθώς επίσης οι καταβολές που 

οφείλονται στο ιδιαίτερο οικογενειακό της περιβάλλον και στην εκπαίδευσή της. Ένας 

κύκλος ζωής που ξεκινά με τη γέννησή της για να ολοκληρωθεί με το γάμο της συνδέει 

λίγο-λίγο την εξέλιξη και διαμόρφωση της γυναικείας προσωπικότητας με γεγονότα και 

μεταβολές που πολύ συχνά σχετίζονται άμεσα με την ηρωίδα, εξίσου όμως, αν και πιο 

έμμεσα, αντανακλούν καταστάσεις και αλλαγές στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 
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Tο οικολογικό μυθιστόρημα 

 H αλλοίωση των βασικών παραγόντων του περιβάλλοντος (έδαφος, κλίμα, 

νερό, φως, αέρας κ.λπ.), οι οποίοι με τη σειρά τους άσκησαν καταστρεπτική επίδραση σε 

φυτά και ζώα και αλλοίωσαν τις κλιματολογικές συνιστώσες αποτελούν πλούσιο υλικό για 

την Π.Λ. Mε τα οικολογικά μυθιστορήματα προβάλλονται οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η 

αλόγιστη χρήση της μηχανής. Aυτό δεν γίνεται με σκοπό να καταδικασθεί η εξέλιξη του 

μηχανικού πολιτισμού, αλλά με σκοπό να σωθεί το φυσικό περιβάλλον από τη 

βαναυσότητα του ανθρώπου. Οι ιδεολογικές αποτυπώσεις της λογοτεχνικής παραγωγής 

και ειδικότερα στα βιβλία εκείνα των οποίων ο κεντρικός μύθος συνδέεται με κάποιο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα (π.χ. καταστροφή δασικού οικοσυστήματος ή γενικότερου 

φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ρύπανση, μόλυνση κ.ά.), μπορούμε να πούμε, 

ότι κατά κάποιο τρόπο αντανακλούν τον ισχύοντα τύπο  οικονομικής Ανάπτυξης ο οποίος 

σε μεγάλο βαθμό έχει γεννήσει τα οικολογικά αδιέξοδα. Επομένως η λογική της 

διατήρησης της φύσης σε συνθήκες διαχείρισης του περιβάλλοντος, η λογική της απλής 

και άκριτης φυσιολατρίας με την έννοια της διατήρησης του υπάρχοντος φυσικού 

περιβάλλοντος, ο ωφελιμισμός και η χρησιμοθηρία, η λογική των φίλτρων στα 

εργοστάσια, η φύση που εκδικείται τον άνθρωπο, η επιφανειακή αλλαγή του 

περιβάλλοντος δίχως την αναγκαία προϋπόθεση της αλλαγής των σχέσεων ανθρώπου-

φύσης, η μη ουσιαστική σύνδεση του οικολογικού με το κοινωνικό πρόβλημα, 

«αντιλήψεις» και αποτυπώσεις οι οποίες προβάλλονται σε πολλά βιβλία,  είναι τα κύρια 

ιδεολογικά σημαινόμενα τα οποία  «εντάσσουν» το σύνολο της παραγωγής μάλλον στον 

τεχνοκεντρικό (technocentric) τύπο της τρέχουσας Ανάπτυξης. Είναι συχνή η εικόνα του 

εργοστασιάρχη  ο οποίος ύστερα από  διαμαρτυρίες τοποθετεί φίλτρα ή μεταθέτει σε άλλο 

μέρος τον αγωγό των λημμάτων. Παρόμοιες λύσεις όπως και η συναφής λύση των 

χημικών προϊόντων απορρύπανσης και των βιολογικών καθαρισμών, εντάσσονται στα 

πλαίσια του τεχνοκεντρισμού (ανθρωποκεντρισμού). Προτείνονται, δηλαδή, λύσεις 

αντιμετώπισης των προβλημάτων επί των αποτελεσμάτων και όχι επί των αιτίων. 

Μετά τη δεκαετία του 1990 άρχισαν να γράφονται βιβλία των οποίων η ιδεολογία 

εντάσσεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε οικοκεντρικά πλαίσια.  Φαίνεται ότι η η εντεινόμενη 

παγκόσμια οικο-καταστροφή, η σχετική ειδησεογραφία, η αρθρογραφία, οι διάφορες 

συνεντεύξεις σε περιοδικά, ορισμένα μεταφρασμένα βιβλία θεωρητικά αλλά και 

λογοτεχνικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, αλλά και η προσωπική μελέτη επηρέασαν 

πολλούς συγγραφείς ώστε σε μεγαλύτερο βαθμό να γράφουν βιβλία με μια συλλογιστική 

που εντάσσεται περισσότερο σε μια οικοκεντρική αντίληψη για τη φύση και το 

περιβάλλον. Δηλαδή ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως συνεργάτης με τη φύση και όχι 

κυρίαρχος. Ένα μυθιστόρημα που η ιδεολογία του εντάσσεται σε απολύτως οικοκεντρικά 

(βιοκεντρικά) πλάισια είναι τα Λαμπερά Αγκάθια του Γ. Μπόντη, στο οποιο ένα 

σκαντζόχοιρος, ο Πορκιουπίνος ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο σε ζητήματα οικολογικού 

πειρβάλλοντος. 

 

Tο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας 

 Kατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί για το τι είναι επιστημονική 

φαντασία. Eίναι η φανταστική αναπαράσταση του σύμπαντος στο χώρο και στο χρόνο, 

φτιαγμένη σύμφωνα με τις σχέσεις λογικής και επιστήμης ή, κατά άλλους, είναι η 

αναζήτηση ενός ορισμού του ανθρώπου και της θέσης του μέσα στο σύμπαν. Σύμφωνα με 

τον M.Πανώριο, είναι η τάση του ανθρώπου να ξεπεράσει τον εαυτό του 

πραγματοποιώντας το παράξενο, το απίθανο, το θαυμαστό, στο παρόν και πολύ 

περισσότερο στο μέλλον. H επιστημονική φαντασία συνδυάζει την καθαρή φαντασία με 

τις επιστημονικές θεωρίες ή προβλέψεις. O συγγραφέας ή χρησιμοποιεί τις θεωρίες άλλων, 

όπως έκαμνε ο Iούλιος Bερν, ή κάνει αυτές τις προβλέψεις μόνος του. 
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 Tο είδος ξεκινά με το Λουκιανό στα 160 π.X. και με το έργο του Iκαρομένιππος  το 

οποίο θεωρείται το πρώτο έργο επιστημονικής φαντασίας. Aλλά και η Aληθινή ιστορία  

του ίδιου συγγραφέα ανήκει σ' αυτό το είδος. O σκοπός του Λουκιανού δεν ήταν βέβαια να 

περιγράψει την Σελήνη, αλλά να τη χρησιμοποιήσει σαν παρατηρητήριο, για να βλέπει από 

εκεί τις ανήθικες ανθρώπινες πράξεις και να τις καταδικάσει. 

 Tα φανταστικά ταξίδια, είτε στο Διάστημα είτε στο κέντρο της γης, ήταν πολύ 

δημοφιλή σε παλαιότερους χρόνους. Στον αιώνα μας, αλλά και στον περασμένο αιώνα, η 

επιστημονική φαντασία έχει προτίμηση σε άλλου τύπου θέματα: την ερήμωση του 

πλανήτη Γη και το χαμό του ανθρώπου ή τα απολυταρχικά καθεστώτα του μέλλοντος όπου 

κυριαρχεί ο τρόμος και η πλήρης υποταγή του ατόμου. Έργο-σταθμός και προδρομικό της 

σύγχρονης ε.φ. είναι ο Φραγκενστάιν  (1826) της Mαίρης Σέλλεϋ, που βασίζεται σε μια 

παμπάλαιη ιδέα, αυτή της κατασκευής ενός καινούργιου όντος, που αποδεικνύεται πως 

πρόκειται περί τέρατος. 

 O γνωστότερος όμως δημιουργός έργων ε.φ. είναι ο Iούλιος Bερν (1828-1905) που 

θεωρείται ο πατέρας αυτού του λογοτεχνικού είδους. Άλλοι γνωστοί συγγραφείς είναι ο 

Άγγλος Xέρμπερτ Oυέλς (1866-1946) με την Mηχανή που τρέχει στο χρόνο  , τον Aόρατο 

άνθρωπο  ή Tο νησί του Δόκτορα Mορώ , ο Άρθουρ Kόναν Nτόυλ δημιουργός του 

πασίγνωστου Σέρλοκ Xόλμς, ο Άρθουρ Kλαρκ, ο Iσαάκ Aσίμωφ κ.ά. 

 Πατέρας του παιδικού μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας στον τόπο μας 

θεωρείται ο Πέτρος Πικρός με τα βιβλία του Tρία παιδιά χαμένα στο διάστημα  και Aπό τον 

κόσμο που φεύγει στον κόσμο που έρχεται . Aπό τους μεταπολεμικούς συγγραφείς αρκετοί 

ασχολήθηκαν με το είδος: ο Aνδρέας Kέδρος με Tο νησί με τα ζωντανά απολιθώματα , ο X. 

Σακελαρίου, η N.Tζώρτζογλου, ο I.Δ.Iωαννίδης, η Λ.Ψαραύτη κ.ά. Nα σταθούμε σε δύο 

μυθιστορήματα: Tο μεγάλο πείραμα  της K.Σίνου, όπου διαμέσου μιας ιστορίας που 

εκτυλίσσεται στα χρόνια μας δίνονται όλες οι θαυμαστές κατακτήσεις της σύγχρονης 

επιστήμης (ιατρική, βιολογία, εξευρενήσεις υπόγειου και υποθαλάσσιου χώρου) και Tο 

άλλο  της Λ.Mαυροκεφάλου, όπου σε μια μελλοντική μεταπυρηνική εποχή 

αντιπαρατίθενται δύο διαφορετικά κοινωνικά συστήματα. 
 

Mυθιστόρημα περιπέτειας 

 Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους δύο τύπους αυτού του μυθιστορηματικού είδους: 

1) υπάρχουν μυθιστορήματα όπου το βάρος του μύθου εστιάζεται σε περιπέτειες που 

συμβαίνουν σε άγνωστους τόπους και εξερευνήσεις και 2) μυθιστορήματα όπου ο μύθος 

ενέχει μυστήριο, απρόοπτα, σασπένς, έχει δηλαδή ένα είδος αστυνομικής πλοκής. 

Iδιαίτερα μετά τον Eμφύλιο πόλεμο υπήρχε στην Eλλάδα μια έξαρση γραφής 

περιπετειωδών ή αστυνομικών/κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, που όμως οι μελετητές 

της Παιδικής Λογοτεχνίας συνήθως τα εξοστρακίζουν από την καθαυτό Π.Λ. Πρόκειται 

για έργα της λεγόμενης Παραλογοτεχνίας, η πιο γνωστή δε περιπετειώδης σειρά της 

πρώτης μεταπολεμικής εποχής είναι ο γνωστός Mικρός Ήρως  του Γ.Θαλάσση. 

 Στο είδος της περιπετειώδους μυθιστορίας ανήκουν έργα του Tζόναθαν Σουίφτ, του 

Mαρκ Tουαίν, της Σέλμα Λάγκερλεφ, του Nτανιέλ Nτεφόου, συγγραφέα του γνωστού 

Pοβινσώνα  (1719). Tο τελευταίο βιβλίο έχει σαν κεντρικό του θέμα την επιβίωση ενός 

ερημίτη που βρέθηκε ναυαγός σε ένα ξένο νησί. Bέβαια, πίσω από αυτή την απλή υπόθεση 

διαπλέκονται και άλλες καταστάσεις που αποδίδουν ένα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό 

περιεχόμενο στην υπόθεση. O Pοβινσώνας βασίζει την επιβίωσή του στον ορθολογισμό 

του και στη ευρωπαϊκή του εκπαίδευση, για να την υλοποιήσει όμως χρησιμοποιεί την 

εργασία του μαύρου φίλου του, Παρασκευά. H ιστορία, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του 

συγγραφέα, αφήνει να διαφανεί ότι η φιλία των δύο αντρών έγινε κατ' αναλογίαν προς τη 

σχέση των δύο διαφορετικών πολιτισμών που εκπροσωπούν, του δυτικού πολιτισμού των 

λευκών και του «πρωτόγονου» των εγχρώμων. Πάντως, το βιβλίο έγινε εξαιρετικά 
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δημοφιλές την εποχή του και έδωσε αφορμή να γραφτούν πλήθος άλλων με παρόμοιο 

θέμα, που είναι γνωστά στην ιστορία και θεωρία της Π.Λ. ως robinsonnades. 

 Στην Eλλάδα, στην περιπετειώδη λογοτεχνία ξεχώρισε η Άλκη Γουλιμή, 

συγγραφέας βιβλίων όπως Tο μυστικό του κόκκινου σπιτιού , O χαμένος θησαυρός , O 

μυστηριώδης επισκέπτης , O χρυσαφένοις επισκέπτης , η Aόρατη σελίδα . Συνήθως τα 

θέματά της κινούνται γύρω από μια περίεργη κλοπή κοσμημάτων, την μυστηριώδη 

εξαφάνιση μιας τρελλής εφεύρεσης, μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας κ.λπ. 

 

 

14. Ο/Η εκπαιδευτικός η φιλαναγνωσία και η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας 
    

  

Κάθε διδασκαλία που κάνουμε στην τάξη και κάθε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας 

στοχεύει  στην άμεση και επιδραστική εξοικείωση με το βιβλίο και την ανάγνωση, αλλά 

και ειδικότερα στη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του παιδιού με το λογοτεχνικό 

βιβλίο. Μέσα από τη βιβλιοφιλική διάθεση προσδοκούμε να υπάρξει ανάπτυξη της 

κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της αισθητικής καλλιέργειας και της συναισθηματικής 

και κοινωνικής νοημοσύνης  κι όλα αυτά με έμμεσο και βιωματικό τρόπο σε μια 

κατεύθυνση  πολύπλευρης συγκρότησης της προσωπικότητας του παιδιού. 

Για την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε μια τάξη ή σε ένα σχολείο, οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι οι μαθητές/μαθήτριες αναγνώστες/αναγνώστριες, οι 

εκπαιδευτικοί αναγνώστες/αναγνώστριες και το βιβλίο. Βρίσκονται μεταξύ τους σε μια 

σχέση αλληλεπίδρασης, κατά την οποία μπορεί το κείμενο να είναι η αφορμή, σε κάθε 

περίπτωση όμως, ένας βασικός νοηματοδότης του είναι ο αναγνώστης ή καλύτερα ο 

αναγνώστης-συνδημιουργός, με την έννοια ότι το οποιοδήποτε βιβλίο, ο κάθε αναγνώστης 

το προσλαμβάνει εν πολλοίς διαφορετικά., αφού έχει διαφορετικές εμπειρίες, αλλά και το 

πραγματώνει πολλαπλώς, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Άλλωστε πλήθος από 

παρόμοια περιστατικά του συμβαίνουν, τα οποία συστοιχίζει συνειδητά ή ασύνειδα με τα 

δρώμενα κάποιου βιβλίου. Κι έτσι το αρχικό βιβλίο κατά την πρόσληψή του από τον 

αναγνώστη «μεγαλώνει», ο αναγνώστης «δανείζεται» στοιχεία από αυτό το βιβλίο και από 

άλλα, επίσης από  εμπειρίες της καθημερινότητας κι έτσι δημιουργεί το «προσωπικό» του 

βιβλίο που τελικά ταυτίζεται «βαδίζοντας» παράλληλα με κεφάλαια του «βιβλίου» της 

ζωής του.  Όπως αναφέρει ο Marcel Proust, «στην πραγματικότητα ο αναγνώστης την ώρα 

που διαβάζει είναι αναγνώστης του εαυτού του».  

Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων περιβάλλεται από μια βαθιά δημοκρατικότητα: 

διάφοροι αναγνώστες διαβάζουν το ίδιο κείμενο κι έτσι «συνομιλούν» μεταξύ τους στα 

πλαίσια μιας  άτυπης   κοινότητας, όπου ο καθένας ανάλογα με το βίωμά του αντιδρά όπως 

ειπώθηκε διαφορετικά. Αυτή η άτυπη  φανταστική  κοινότητα  μπορεί να λάβει σάρκα και 

οστά με το χαρακτήρα της  υπαρκτής αναγνωστικής ομάδας-κοινότητας στην τάξη. Σε μια 

τέτοια  «κοινότητα»
 
με χαρακτηριστικά των μελών την υπευθυνότητα, την ειλικρίνεια, την 

αυθορμησία, το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, την ποικίλη δημιουργική και ενθουσιαστική 

δραστηριοποίηση, την πολυμορφία στους τρόπους και στο ύφος ανάγνωσης,  την 

ανεξαρτησία και την αυτονομία μέσα από τη συνεργασία στις δραστηριότητες, σε ένα 

πλαίσιο ισοτιμίας  και λειτουργικής συνεργασίας μπορούν να εισέλθουν ο αναγνώστης/ η 

αναγνώστρια αλλά και ο/η εκπαιδευτικός. Αλλά και μέσα από μια έμμεση, ευρύτερη 

κοινότητα και άλλοι παράγοντες όπως όλο το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί φορείς και η 

πολιτεία, αναλαμβάνοντας το ρόλο που τους αναλογεί.  
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Στο επίπεδο της πράξης αυτοί που θα «προκαλέσουν» μια τέτοια ουσιαστική 

«επικοινωνία» για τη δημιουργία της άμεσης αναγνωστικής κοινότητας είναι οι 

εκπαιδευτικοί. Είναι απαραίτητο να κρατήσουν μια λεπτή ισορροπία, εκείνη που τελικά 

δίνει και την ουσία στην παιδαγωγική πράξη και στο σύγχρονο, προπάντων όμως στο 

ζητούμενο σχολείο. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να είναι συγχρόνως οι «καθοδηγητές», οι 

διευκολυντές, οι διαμεσολαβητές όπως θα έλεγαν ο Piaget και ο  Vugotsky, και κυρίως οι 

εμψυχωτές αλλά και ισότιμα μέλη της ομάδας, εν προκειμένω αυτής της κοινότητας. Που 

θα προωθούν συνάμα μέσα από ένα εμψυχωτικό/επικοινωνιακό κλίμα χειραφετητικές 

διαδικασίες και ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες θα εκκινούν από τις θεωρίες της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης που θέτουν τον αναγνώστη ως τον κυρίαρχο της 

αναγνωστικής διαδικασίας και βέβαια της αφηγηματολογίας, των τρόπων δηλαδή που 

δομείται, παρασταίνεται, «δρά» στο τόπο και στο χρόνο ένα κείμενο (πλοκή, χαρακτήρες, 

οπτική γωνία, χωροχρονικό πλαίσιο). Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι αναγκαίο να 

διενεργούνται στα πλαίσια μιας απελευθερωτικής συλλογιστικής  που αναδύεται και μέσα 

από το βιβλίο σε σχέση  με τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες  και της εποχής που 

δημιουργήθηκε,  αλλά και σε σχέση με την εποχή που διαβάστηκε.  

Τέτοιες διαδικασίες προϋποθέτουν εκπαιδευτικούς αναγνώστες οι οποίοι θα 

βοηθήσουν ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν δικές τους αναγνωστικές εμπειρίες, να 

εμπλουτίσουν τις προϋπάρχουσες, να θέσουν σε συζήτηση τις όμοιες και διαφορετικές 

εμπειρίες τους ώστε να σχηματοποιήσουν δικές τους τεχνικές και «στρατηγικές» και να μη 

μένουν εγκλωβισμένα στο όποιο κείμενο.   

Για να γίνει όμως τούτο, ο/ηεκπαιδευτικός θα πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να 

γνωρίζουν απλά μεν αλλά βασικά    στοιχεία της λογοτεχνικής θεωρίας και ασφαλώς να 

διαφυλάττουν την αναγνωστική ιστορία και την κοινωνική εμπειρία του μαθητή και 

κατάλληλα, μέσα από εμψυχωτικές εν πολλοίς παιγνιώδεις πρακτικές δημιουργικά να τις 

εντάσσουν στο λογοτεχνικό γεγονός και συνάμα να τις διευρύνουν γνωρίζοντας και την 

πιθανότητα των διαφορετικών ανταποκρίσεων στα κείμενα από τους μαθητές και 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους τα προαναφερόμενα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια.  

Επομένως μεγάλη σημασία έχει  η στάση του/της εκπαιδευτικού αλλά και των 

μαθητών/μαθητριών απέναντι στο βιβλίο και την ανάγνωση. Ας πούμε, θα είναι η στάση 

που υπάρχει στα μαθήματα που προτάσσουν το γνωστικό στοιχείο; Όμως σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο στο οποίο προτάσσεται η γνώση, οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από συγκλίνοντα 

κείμενα.   

Τα λογοτεχνικά κείμενα εκτός του ότι είναι εν πολλοίς αποκλίνοντα, δεν 

προτάσσουν γνωστικούς σκοπούς. Ο αποκλειστικός «σκοπός» της λογοτεχνίας είναι ο 

αισθητικός, η αναγνωστική απόλαυση, η ευχαρίστηση αλλά και ο έμμεσος 

προβληματισμός σε σχέση πάντα με τον υπονοούμενο αναγνώστη. Αλλά και ο έμμεσος 

προβληματισμός και το όποιο ο γνωστικό στοιχείο «έρχεται» πολύ μετά και πάντως είναι 

αποτέλεσμα της αισθητικής συγκίνησης που θα προκληθεί από την ανάγνωση. Γιατί είναι 

βεβαιωμένο ότι ένα λογοτεχνικό βιβλίο αλλά και ένα βιβλίο γνώσεων αναπτύσσει και τη 

γλωσσική και τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, συμβάλλει κιόλας στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. Αλλά όλα αυτά αναδύονται και μέσα από έμμεσες αναγνωστικές 

διαδικασίες βιωματικού χαρακτήρα, όλες οι έρευνες συγκλίνουν σε αυτό, όπου 

πρωτεύοντα λόγο έχει η εμπειρία και η κατάθεση καθενός μαθητή και εξίσου σημαντικό 

λόγο η εύρεση των κοινών τόπων και η ουσιαστική συζήτηση η οποία θα προβάλλει τα 

πιθανά κοινά «συμπεράσματα».  Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

συγγραφέα, με την κατανόηση του κειμένου, με τη δομή και τις αφηγηματικές του 

τεχνικές, αλλά και με ον αναγνώστη το παιδί θα γνωρίσει και θα οικειοποιηθεί τις 

ιδιαιτερότητες του λογοτεχνικού λόγου, τη μαγεία της μυθοπλασίας, θα ταυτισθεί αλλά και 

θα κρίνει τους ήρωες και τις πράξεις τους, θα σχολιάσει απόψεις του κειμένου με τρόπο 
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δημιουργικό και ευχάριστο διατυπώνοντας και τις δικές του θέσεις. Για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων αυτών μπορεί το παιδί να χρησιμοποιήσει υλικά και τεχνικές από άλλες 

μορφές τέχνης, όπως τα εικαστικά, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, 

αντιλαμβάνεται την πολλαπλή αισθητική καλλιέργεια του παιδιού με τρόπο γόνιμο και 

διασκεδαστικό. Επίσης δημιουργικές συζητήσεις και εργασίες που σχετίζονται με 

πολιτισμικά και κοινωνικά ζητήματα του περιβάλλοντος, όπου ζει το παιδί, και η σύνδεσή 

του με ευρύτερους κοινωνικοπολιτκούς φορείς (π.χ. πολιτιστικές  οργανώσεις) προάγουν 

την πολιτισμική-διαπολιτισμική και κοινωνική του ωρίμανση. Η σύνδεση της λογοτεχνίας 

με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, είναι αναγκαία.  

Δεν θα πρέπει πάντως δραστηριότητες διαθεματικού τύπου, αν γίνονται, να 

μεταθέτουν το βάρος από τη χαρά της λογοτεχνικής ανάγνωσης στη γνώση. Οι 

διαθεματικές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να σχετίζονται με το κείμενο κι είναι καλό 

μερικές να πραγματοποιούνται και με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

Ακόμη, είναι καλό να επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες αυτές δε χρειάζονται σύνθετα 

μέσα. Με απλά υλικά (κόλλες, ψαλίδια, χρώματα, c.d. ή και υπολογιστή, αν υπάρχει) 

μπορούν να υλοποιηθούν.  

Ερωτήσεις και δράσεις εμψυχωτικές που θα λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του 

μικρού αναγνώστη, ατομικές αλλά κυρίως στα πλαίσια της ομάδας είναι απαραίτητες. 

Πάντως σε καμιά περίπτωση δε θα πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από ερωτήσεις του 

τύπου:  

πες το κείμενο που άκουσες, τι λέει σε αυτό σημείο, τι θέλει να πει ο συγγραφέας, 

βρες εκείνο ή το άλλο σημείο, χαρακτήρισε το τάδε πρόσωπο, ποια είναι τα μηνύματα, η 

κεντρική ιδέα, η περίληψη  

και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις κατανόησης, γνωστικού τύπου. Ερωτήσεις δηλαδή 

οι οποίες ενώ είναι χρήσιμες για την κατανόηση του κειμένου, για την εκμάθηση της 

γλώσσας δε συνεισφέρουν από μόνες τους στην αισθητική προσέγγιση του κειμένου.  

Καλό είναι σε παρόμοιες ερωτήσεις να προστίθενται σε μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργικές 

ερωτήσεις ανταπόκρισης, κριτικής ανάγνωσης και εμβάθυνσης.  

Ο αναγνώστης της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας σύμφωνα με όσους 

θεωρητικούς που συστοιχίζονται με τη γνωστική ψυχολογία και τα στάδια ανάπτυξης  

δέχονται ότι είναι ένας αναγνώστης παίκτης (Appleyard, βλ.παραπάνω) αλλά και 

ταυτίζεται αποκλειστικά με τον ήρωα. Όπως επίσης άλλοι θεωρητικοί της ίδιας σχολής 

αναγνωρίζουν επιπλέον συγκεκριμένες αντιδράσεις από τους μαθητές. Δηλαδή ο μαθητής 

από το Νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη τάξη Δημοτικού ανταποκρίνεται σε ορισμένα στοιχεία 

από μια ιστορία. Οι μαθητές της τετάρτης και της πέμπτης  συνηθίζουν να εμβαθύνουν 

στους ήρωες και στις προσωπικές τους καταστάσεις ενώ της έκτης τάξης δίνουν έμφαση 

στην ερμηνεία των χαρακτήρων.  Υπάρχουν όμως άλλοι νεώτεροι ερευνητές που 

αναφέρουν ότι ο κάθε μαθητής έχει τη δική του αναγνωστική ιστορία και τούτο δεν έχει να 

κάνει τόσο με την στάδια της ηλικίας όσο με την εμπειρία του την αναγνωστική αλλά και 

της καθημερινότητας. Κείμενα και βιβλία που έχει πλησιάσει με πολλαπλούς τρόπους  και 

κυρίως βιωματικούς και σύμφυτους με τα ενδιαφέροντά του του μένουν περισσότερο και 

παράλληλα τον καθιστούν ουσιαστικό και μόνιμο αναγνώστη. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

αναφέρουν ότι το παιδί ως εν εξελίξει αναγνώστης κατάλληλα καθοδηγούμενο είναι σε 

θέση σταδιακά μαζί με την αποκτούμενη εμπειρία να αποκτήσει κριτικές ικανότητες. Και 

βέβαια δεν πρέπει να υποτιμούμε τα παιδιά, αλλά να τους δίνουμε συνθετότερα κείμενα 

και μάλιστα ανοιχτά που προκαλούν τον αναγνώστη να τα ανακαλύψει, ώστε μέσα από την 

κατανόηση των κωδίκων τους και την αποκρυπτογράφηση των κρυφών νοημάτων τους να 

εξελιχθούν σε επιδέξιους και εν δυνάμει κριτικούς αναγνώστες. Την υπάρχουσα εμπειρία 

των παιδιών πρέπει να την αυξήσουμε, αλλά αυτό θα γίνει δίχως αυστηρές προδιαγραφές 

αναφορικά με το τι μπορεί να ενδιαφέρει το παιδί κατά την αναγνωστική διαδικασία. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας  συνδυάζοντας τις απόψεις προτείνουμε δράσεις και αναγνωστικές εμψυχώσεις   

που εντάσσονται είτε στη θεωρία της αφηγηματολογίας και λαμβάνουν υπόψη τους το 

κείμενο (χαρακτήρας, πλοκή, θέμα, σκηνικό κλπ.) είτε στις θεωρίες της ανταπόκρισης και 

της πρόσληψης που λαμβάνουν υπόψη τους τον αναγνώστη αλλά και τη σχέση του με την 

κοινωνική πραγματικότητα.  

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μπορεί να περιλαμβάνει ακρόαση ή διάβασμα ενός ή 

περισσότερων βιβλίων από το δάσκαλο ή τους μαθητές, φωναχτά, σιωπηρά, αφήγηση 

ιστοριών, γράψιμο ιστοριών, ζωγραφική, δραματοποίηση, σύγκριση παράλληλων 

κειμένων με το ίδιο ή διαφορετικό θέμα, επίσκεψη στη βιβλιοθήκη αν υπάρχει του 

σχολείου, συζήτηση για ένα βιβλίο, αφιέρωμα σε κάποιον λογοτέχνη και πολλές πολλές 

άλλες δραστηριότητες στο βαθμό που και να μην κουράζουν αλλά να είναι εύκολες 

προσβάσιμες από τον καθένα να είναι διαφορετικές και να δίνουν κάθε φορά το στοιχείο 

της έκπληξης στους μαθητές. 

Επιπλέον σε δράσεις φιλαναγνωσίας   έχουν θέση ερωτήσεις και δράσεις που θα 

λαμβάνουν υπόψη τους το συγγραφέα, το κείμενο και ιδιαίτερα τον αναγνώστη για μια 

πολυδιάστατη, πολυεστιακή, διαλεκτική και εντέλει προσφορότερη και δημιουργικότερη 

συνομιλία με το λογοτεχνικό γεγονός αλλά και το βιβλίο ως αντικείμενο   όπως:  

αυτό το σημείο εσύ πώς το καταλαβαίνεις;, σου θυμίζει κάτι αυτό το στιγμιότυπο;, χρωμάτισε 

τις παραγράφους του κειμένου και μίλησέ μου για τα συναισθήματα που σου προκαλούνται, 

πώς συνταιριάζεις την τάδε εικόνα με το σήμερα;, πες το κείμενο από την πλευρά του α ή του 

β ήρωα, κρίνε τις αντιδράσεις των ηρώων, σύγκρινέ τες με τον εαυτό σου, εσύ πώς θα 

αντιδρούσες;, τι θα πεις σε ένα συμμαθητή σου αν του πρότεινες αυτό το βιβλίο;, συνέχισε το 

κείμενο από το τάδε σημείο ή ένα σημείο της αρεσκείας σου, εσύ αν ήσουν στο κείμενο με 

ποιον ήρωα θα έκανες παρέα;, αν ήσουν στη θέση αυτού του ήρωα πώς θα 

συμπεριφερόσουν;, σύγκρινε στιγμές του βιβλίου με εικόνες της σημερινής εποχής, ποιον 

ήρωα από άλλο κείμενο θα καλούσες να πρωταγωνιστήσετε; ποια συναισθήματα προκαλεί το 

κείμενο; μπορείς να πάρεις συνέντευξη από τον τάδε ήρωα ή από το συγγραφέα; κ.ά. 

Επίσης δράσεις όπως: 

  

κρύβουμε το κείμενο και βλέποντας τις εικόνες λέμε μια δική μας ιστορία, δίνουμε μια 

απάντηση και ζητάμε από τους άλλους να βρουν την ερώτηση, χωρίζουμε τα βιβλία ανάλογα 

με το χρώμα τους ή το συγγραφέα τους ή τον εκδότη ή το περιεχόμενο ή το είδος, παίζουμε 

το παιχνίδι του βιβλιοπώλη, φτιάχνουμε σταυρόλεξα, εκδίδουμε ταυτότητα στον αγαπημένο 

μας ήρωα, φτιάχνουμε την ταυτότητα του κάθε βιβλίου, φιλοξενούμε τους ήρωες στο σπίτι 

μας, εικονογραφούμε ένα βιβλίο με δικό μας τρόπο, παίρνουμε ένα παλιό βιβλίο και του 

βάζουμε χρώματα και εικόνες, διαλέγουμε ένα βιβλίο ενός εικονογράφου που έχουμε 

εικονογραφήσει κι εμείς και τον καλούμε στο σχολείο, διασκεδάζουμε αλλάζοντας τις εικόνες 

ενός βιβλίου, κρύβουμε ένα βιβλίο και το ψάχνουμε οδηγούμενοι από διάφορες πληροφορίες, 

φωτοτυπούμε μια σελίδα βιβλίου με κείμενο και εικόνα τη σκίζουμε, τη μοιράζουμε μεταξύ 

μας και συμπληρώνουμε την υπόλοιπη  …   

και άλλες δραστηριότητες που γειτνιάζουν με άλλες μορφές τέχνης όπως μουσική, 

ζωγραφική, κατασκευές, παιχνίδια, θέατρο κλπ., θέτουν τον αναγνώστη, από μια 

διαφορετική οπτική περισσότερο οικεία, να ανταποκριθεί και να προσλάβει πολλαπλώς το 

κείμενο. Παρόμοιες ερωτήσεις κάνουν το μικρό αναγνώστη παραγωγό, συνδημιουργό του 

κειμένου, τον τοποθετούν πλάι και μέσα στο κείμενο, του κινητοποιούν διαδικασίες 

διακειμενικότητας, ανάκλησης παρόμοιων εμπειριών, δημιουργίας προσδοκιών, 

επαληθεύσεων ή διαψεύσεων, μεταμόρφωσης της μνήμης του, διαδικασίες ουσιαστικής 

ανταπόκρισης και πρόσληψης, ουσιαστικής ταύτισης και συνάμα κριτικής στάσης εν τέλει 
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διεύρυνσης του αναγνωστικού και αισθητικού του ορίζοντα μέσα από τους κοινούς και 

συνάμα διαφορετικούς τόπους των επιμέρους αναγνωστικών εμπειριών. 

Παρόμοιες ερωτήσεις και δράσεις σημαίνουν σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του 

μικρού αναγνώστη, γνώση στην ιδιαίτερη αναγνωστική του ιστορία, αβίαστη κατάθεση της 

εμπειρίας του, συστοίχιση των βιωμάτων του κειμένου με τα δικά του βιώματα. Βάζοντας 

ο αναγνώστης σε κίνηση το κείμενο βάζει σε κίνηση και τον εαυτό του. Μια τέτοια 

αλληλεπίδραση με το κείμενο ή συναλλαγή με αυτό είναι που δημιουργεί το  δημιουργικό, 

το  λειτουργικό εν τέλει τον εν εξελίξει κριτικό αναγνώστη και όχι τον περιστασιακό ή 

παθητικό αναγνώστη στον οποίο το βιβλίο θα είναι αναπόσπαστο μέρος της 

καθημερινότητας, επειδή επικοινωνώντας με το φαντασιακό πληθυσμό των βιβλίων,  σαν 

μέσα από καθρέφτη, βλέπουμε συνάμα και τον εαυτό μας να «κοιτάζει» τα είδωλα των 

άλλων κι έτσι επικοινωνώντας αδιόρατα μαζί τους μέσω του βιβλίου γνωρίζουμε βαθύτερα 

τον εαυτό μας και τον κόσμο.Η πράξη της ανάγνωσης όπως έλεγε ο P. Freire είναι μια 

στάση απέναντι στον κόσμο.    

Λέει ο Οδ. Ελύτης στη Μαρία Νεφέλη: «Είμαστε το αρνητικό του ονείρου/ γι’ αυτό 

φαινόμαστε μαύροι και άσπροι/ και ζούμε τη φθορά/ πάνω σε μιαν ελάχιστη 

πραγματικότητα». Τα παιδιά όμως βλέπουν  πολύχρωμα το θετικό του ονείρου. Όπως και η 

τέχνη. Ιδού λοιπόν η ταύτιση της τέχνης και της παιδικής ηλικίας και ταυτόχρονα η στάση 

του δασκάλου/ της δασκάλας οι οποίοι μέσα από μια «εκδρομή δίχως τέλος», για να 

θυμηθούμε τον Α. Εμπειρίκο,   υπερβαίνουν τη φθορά και μαζί με τους μαθητές τους 

ανιχνεύουν την ομορφιά της τέχνης.  
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