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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο λόγος που με ώθησε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα είναι η αγάπη μου για

την λογοτεχνία και πιο πολύ για τα παραμύθια. Είναι κάτι που μου άρεσε από την

παιδική μου ηλικία. Παρόλα αυτά όμως αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο με σκοπό

την μετάδοση γνώσεων, αντιλήψεων καθώς στέκεται και ως αρωγός στην διεύρυνση

της φαντασίας αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των

παιδιών-αναγνωστών και επομένως στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Οι αλλαγές στον χαρακτήρα του λύκου από “κακό” σε “καλό” θα μας απασχολήσουν

κυρίως. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος γενικά για το παραμύθι και πιο

συγκεκριμένα για την προέλευση του παραμυθιού καθώς και για τον διαχωρισμό του

σε λαϊκά και σε σύγχρονα. Στην συνέχεια στο δεύτερο θεωρητικό κεφάλαιο

αναλύεται η εικονογράφηση και ειδικότερα η διαντίδραση του λόγου και της εικόνας

σε ένα παραμύθι, δηλαδή η σχέση της εικόνας με τον λόγο. Παράλληλα

αναφέρονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εικονογραφημένου βιβλίου.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά συγκεκριμένα την μορφή που έχει ο λύκος, στα λαϊκά

παραμύθια και έπειτα στα σύγχρονα που είναι και το ζητούμενο. Η ανάλυση των

παραμυθιών που θα αφορά τον χαρακτήρα του λύκου στα σύγχρονα θα γίνει στο 4ο

κεφάλαιο. Τέλος στα συμπεράσματα συνοψίζονται όλα όσα αναφέρθηκαν στις

αναλύσεις.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κ.

Ευδοξία Κωτσαλίδου υπεύθυνη μέλος ΕΔΙΠ για την επιλογή της να με εποπτεύσει,



5

καθώς την ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το άτομό μου. Βέβαια

εξαιρετικά σημαντική ήταν και η καθοδήγησή της όσον αφορά τον τρόπο εκπόνησης

της πτυχιακής μου διατριβής. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ.

Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Δημιουργικής Γραφής και

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την προσοχή και για τον χρόνο που αφιέρωσε για την

αξιολόγηση της προσπάθειάς μου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την αλλαγή χαρακτήρα του λύκου σε “καλό”

στα σύγχρονα παραμύθια. Πιο συγκεκριμένα λόγω της στερεοτυπικής αντίληψης του

λύκου ως “κακού” στα λαϊκά παραμύθια, ο χαρακτήρας αυτός δίνει την ευκαιρία

στους σύγχρονους συγγραφείς να μετατρέψουν λίγο αυτά τα στερεότυπα στα

σύγχρονα κείμενά τους. Σε αυτήν την πτυχιακή αναλύονται 8 καινοτόμα

εικονογραφημένα παραμύθια με πρωταγωνιστή τον λύκο ως “καλό”.

Λέξεις -Κλειδιά: κακός λύκος, καλός λύκος, στερεότυπα, κλασσικά παραμύθια,

σύγχρονα παραμύθια

Abstract

This find year project report deals with the changes of the form of the fictional

character of the “bad” wolf to “good” wolf in contemporary fairy-tales. More

specifically just because of the stereotypical wolf as “bad” in the classic tales, this

particular hero offers contemporary authors the opportunity to convert just a little bit

these stereotypical texts. Eight illustrated stories are analyzed in this graduate

dissertation with the wolf as the main character.

Keywords: bad wolf, good wolf, stereotypes, classic tales, contemporary tales
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Για το παραμύθι δεν υπάρχουν λόγια επαρκή αντίθετα είναι αναδρομή χωρίς τέλος,

είναι η επιστροφή στα παιδικά μας χρόνια, είναι η αγάπη και η νοσταλγία που

νιώθουμε για τα παραμύθια. Είναι μια αλλαγή του ψυχικού κόσμου. Παρόλα αυτά

στην σύγχρονη εποχή τα παραμύθια μεταλλάσσονται. Χάνουν αυτήν την αίγλη του

τζακιού και της όλης ατμόσφαιρας που έχουμε όλοι στο νου μας και την αντικαθιστά

η τεχνολογία. Σε αυτό το σημείο όμως ας επικεντρωθούμε στην ανάλυση της

διάκρισης του παραμυθιού που είναι τα λαϊκά και τα σύγχρονα παραμύθια.

1.1 Λαϊκό παραμύθι

Το παραμύθι είναι ένα σπουδαίο άκουσμα μικρών και μεγάλων το οποίο κυριαρχεί σε

όλη την ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου γένους με ιδιαίτερη έμφαση στους

νεότερους χρόνους και συγκεκριμένα στον 19 αιώνα. Όλη αυτή η διαδρομή του

παραμυθιού μέσα στον χρόνο είναι μια γοητευτική και φανταστική περιπέτεια. Ο

καθένας παρακινείται να ανακαλέσει τα παιδικά του βιώματα και εμπειρίες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Μιχάλη Μαρακλή <<το παραμύθι είναι το αρχαϊκότερο

διασωμένο είδος αφήγησης>> (Μαρακλής στο Αναγνωστόπουλος,2010). Ειδικότερα

την εποχή όπου ο άνθρωπος έκανε την εμφάνισή του, το παραμύθι θεωρήθηκε ως

έκφραση ζωής και μυστηρίου. Την εποχή αυτή δημιουργήθηκαν φανταστικά

πλάσματα με αποτέλεσμα την ερμηνεία και τον εξευμενισμό των αόρατων φυσικών

δυνάμεων. Ο ανιμισμός έδωσε μορφή και υπόσταση στα φυσικά φαινόμενα, έπλασε

θεούς και ημίθεους, μάγους και μάγισσες, πρίγκηπες και πριγκίπησσες. Το παραμύθι

γενικότερα ήταν ένα μέσο ψυχαγωγίας για τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους.
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Οι γνήσιοι παραμυθάδες ή παραμυθούδες είναι σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο

άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν έμφυτη την αφήγηση παρότι είναι

ασπούδαστοι, καθώς τους κατακλείζει και το αίσθημα της ευαισθησίας. Οι

παραμυθάδες μερικές φορές υπερηφανεύονται για το πλούσιο ρεπερτόριό τους καθώς

πολλές φορές έδιναν και τα παραμύθια τους στα ηλεκτρονικά μέσα και στον τύπο.

Γενικότερα με την δημιουργία κατάλληλου κλίματος δηλαδή την ζέστη, την

κουβέρτα, το τζάκι καθώς και τα διάφορα καλούδια, ο ίδιος ο παραμυθάς κατευθύνει

την συζήτηση στα παλιά ξεκινώντας με την φράση <Μια φορά και έναν καιρό...>.

Δυστυχώς σήμερα έχουν εξαφανιστεί οι παραμυθάδες.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται ο αφηγητής αρχικά τονίζει ότι

αναδεικνύεται η προσωπικότητά του και η ιδεολογία του. Σε αυτό το σημείο πρέπει

να τονιστεί ιδιαίτερα και ο τρόπος έκφρασης του αφηγητή-παραμυθά σύμφωνα με

τον Αναγνωστόπουλο. Συγκεκριμένα ανάλογα με το θέμα του παραμυθιού ο

αφηγητής χρησιμοποιεί εκφράσεις διαφορετικές ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή του

αλλά και παράλληλα ερμηνεύει και τα συναισθήματα του ήρωα. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί ο ρόλος του δράκου τον οποίο ερμηνεύει ο μπαρμπα-Λάμπρος

από το Βουνέσι Καρδίτσας ο οποίος δείχνει πυρακτωμένος όπως θα έδειχνε

κανονικά και ο δράκος. Παράλληλα ανασταλτικό παράγοντα παίζουν και οι κινήσεις

των χεριών στον τρόπο της αφήγησης. Τα χέρια σηματοδοτούν την εξέλιξη της

περιπέτειας καθώς και τις δυστυχισμένες στιγμές. Τέλος ο αφηγητής μπορεί να

χαρακτηριστεί ως ανιδιοτελής και ρομαντικός, που ταυτίζεται με τους φανταστικούς

ήρωες των παραμυθιών.

Όσον αφορά τις συλλογές λαικών παραμυθιών, οι πιο γνωστές είναι αυτές των

αδελφών Γκριμ <Kinder und Hausmarchen> και πιο συγκεκριμένα τα γνωστά σε

όλους παραμύθια η Σταχτοπούτα, Η Κοκκινοσκουφίτσα, Η Χιονάτη, Ο Λύκος και τα

εφτά κατσικάκια κ.α.
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1.2 Σύγχρονο-Έντεχνο παραμύθι

Στο παραμύθι εκτός από τα λαικά παραμύθια υπάγονται και τα σύγχρονα ή

έντεχνα .Με τον όρο σύγχρονα νοούνται τα επώνυμα παραμύθια λογοτεχνών, καθώς

είναι και ένα είδος όλα συλλογικά και ομαδικά. Συνεπώς οι προβληματισμοί ενός

σύγχρονου συγγραφέα βρίσκονται εκεί που αποφέρει πολύ περισσότερο προσωπικά

βιώματα σε αντίθεση με τα λαϊκά.

Σήμερα παρατηρείται μια τάση απομυθοποίησης του παραμυθιού δηλαδή εξάλειψη

του μαγικού στοιχείου και εξασθένηση της φαντασίας. Ο ρεαλισμός δηλαδή θέματα

που εμπνέονται οι παραμυθάδες από την σύγχρονη ζωή και τα προβλήματά της

αποτελεί βασικό στοιχείο του σύγχρονου παραμυθιού. Βέβαια όλο αυτό

παρουσιάζεται μέσα από κάποιο μαγικό περίβλημα. Επομένως υπάρχουν κράματα

από την πραγματική ζωή και την φαντασία.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου παραμυθιού, αξίζει να επισημανθούν

ότι ο τόνος είναι περισσότερο παιδικός ενώ το ύφος είναι απλό με απλή πλοκή και

χωρίς πολλά επεισόδια. Επίσης και εδώ το happy end είναι η δικαίωση του καλού.

Τέλος αποφεύγεται ο σεξισμός, καθώς και η διδαχή έρχεται αβίαστα. Σε αυτό το

σημείο επισημαίνεται ότι παρόλο που η κοινωνία είναι αδίστακτη η ανάγνωση των

σύγχρονων παραμυθιών λειτουργεί ως <<λύτρωση>>, <<προετοιμασία>> και

<<προειδοποίηση>> για την αντιμετώπιση του κοινωνικού

περιβάλλοντος.(Αναγνωστόπουλος,2010)

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ανδρέα Μιχαηλίδη- Ναυάρο <<τα παιδιά ζουν σε

διαφορετικούς κόσμους>>. Πιο συγκεκριμένα ζουν σε έναν κόσμο εξωτερικό που

έχει σχέση με τα παιχνίδια, με την συναναστροφή με φίλους και με συμμαθητές.

(Ανδρέας Μηχαϊλίδης στο Αναγνωστόπουλος, 2010). Αντίθετα η εσωτερική τους
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πραγματικότητα έχει σχέση με τα έντονα συναισθήματα που νιώθει το παιδί δηλαδή

τις φοβίες καθώς και την δυσάρεστη επαφή με τους εφιάλτες του. Φυσικά όλα αυτά

σχετίζονται με την βεβαιότητα, το θάρρος και την ανταγωνιστικότητα που υπάρχουν

στα παραμύθια.

Επίσης συγγραφείς που γράφουν για παιδιά, μελετούν πρώτα την λαϊκή λογοτεχνία

στην οποία παρατηρούν πηγές έμπνευσης και ψυχικού πλουτισμού. Τέλος όπως

μπορεί να παρατηρήσει κάποιος από το λαϊκό κόσμο του παραμυθιού περάσαμε στο

σύγχρονο, από την απομυθοποίηση σε μια νέα μυθοποίηση του κόσμου, σε έναν

κόσμο της τεχνολογίας και της μηχανής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η εικονογράφηση στο παραμύθι

2.1 Ιστορική Προσέγγιση

Ο συνδυασμός λόγου και εικόνας στο παιδικό βιβλίο διατυπώνεται την στιγμή που οι

ανάγκες της παιδικής ηλικίας δεν δίνουν και τόση μεγάλη προσοχή. Αρχικά το

εικονογραφημένο βιβλίο αναφέρεται σε παιδιά αριστοκρατών σύμφωνα με τον Π.

Ασωνίτη. Αντίθετα για τα λαϊκά στρώματα δεν υπήρχαν βιβλία τέτοιου είδους.

Επομένως τον 16 αιώνα τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων δεν ανήκαν στον

κοινωνικό χώρο. Έτσι μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι το βιβλίο ψυχαγωγίας δεν

είχε γίνει ευρέως γνωστό εκείνη την εποχή. Αντίθετα τα παιδιά διάβαζαν τότε βιβλία

όπως τα <<hornbooks>> δηλαδή έκαναν ανάγνωση διάφορες προσευχές και τα

<<chapbooks>> τα οποία αφορούσαν τις εικονογραφήσεις μύθων.

Την περίοδο του 17 αιώνα παρόλο που δινόταν έμφαση στις εσωτερικές αισθήσεις

του παιδιού, στην μνήμη και την φαντασία, ο διδακτισμός κυριαρχούσε στον χώρο

της αγωγής. Αυτό φάνηκε όχι μόνο στα βιβλία αλλά και σε ασπρόμαυρες

ξυλογραφίες οι οποίες εικονογραφούσαν βιβλία εκείνη την εποχή. Παιρνόντας οι

αιώνες και φτάνοντας στην εποχή του Διαφωτισμού, το παιδί αποτελούσε μεγάλη

αξία στην ζωή του ανθρώπου και όχι ως μια απλή ύπαρξη. Η παιδική ηλικία

χαρακτηριζόταν ως αθώα, καθώς κατέχει και μια ψυχική αρμονία. Η πλευρά αυτή του

παιδιού σε συνδυασμό με το έντονο ενδιαφέρον για την φύση του όδευε σε μια άλλη

πλευρά του ανθρώπου, την τέχνη. Βέβαια οι συγγραφείς των παραμυθιών θεωρούσαν

σωστό ότι συνίσταται από κάθε κείμενο να απορρέει και ένα ηθικό δίδαγμα. Παρόλα

αυτά όμως την εποχή του διαφωτισμού η εικονογράφηση δεν υπήρχε. Το 1865 όμως

ο Edmund Evans έφερε στο προσκήνιο την εικονογράφηση, τυπώνοντας τα πρώτα

παιδικά εικονογραφημένα βιβλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παραμύθι

<Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων>.
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Μετά από όλα αυτά η εικόνα πλέον θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο στα παραμύθια,

εφόσον τα παιδιά θα καλλιεργήσουν τις αισθητικές τους αντιλήψεις, την φαντασία

και το συναίσθημα. Σε αυτό το σημείο οι σύγχρονες απόψεις αντικρούουν τις

παλαιότερες αντιλήψεις για την εικονογράφηση.

Σύμφωνα με τον Πολυδεύκη Ασωνίτη μια άλλη άποψη θεωρεί ότι η σύγχρονη

εικονογράφηση έχει αποκόψει την επικοινωνιακή γέφυρα που αφορά τον συμβολισμό

ηθικών αξιών(Ασωνίτης,2010). Πιο συγκεκριμένα τονίζεται ότι η ικανότητα των

παιδιών στέκεται ως αρωγός για την ερμηνεία τους, που αφορά την ποικιλία

ισοδύναμων οπτικών που χρησιμοποιεί ένας πολιτισμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

την δημιουργία μιας αίσθησης για το ότι ο κόσμος αλλάζει, μεταμορφώνεται, είναι

τελείως διαφορετικός από τον κόσμο των μεγάλων. Παράλληλα είναι όμως και ένας

φανταστικός κόσμος.

2.2 Σχέση εικόνας και λόγου

Η ανάγνωση της εικόνας στην λογοτεχνία αφορά διάφορες αισθήσεις. Πιο

συγκεκριμένα η εικόνα στην λογοτεχνία είναι η αίσθηση των αντικειμένων, μέσω

μιας φανταστικής παράστασης που πλάθεται με υποβλητικό και εύστοχο λόγο.

Βέβαια όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος η εικόνα προηγείται του λόγου και

αυτό συμβαίνει γιατί χρησιμοποιούνται τόσο για την εξέλιξη της ιστορίας όσο και για

την τέρψη του αναγνώστη. Επίσης η αισθητική των εικόνων είναι εξίσου σημαντική,

καθώς το παιδί με το που θα δει ακόμα από το εξώφυλλο κάποιου παραμυθιού έντονα

και χαρούμενα χρώματα, θα θέλει να το διαβάσει με ευχάριστη διάθεση και

προσμονή. Βέβαια η αξία του κειμένου δεν υποβιβάζεται, απλώς είναι λιγότερο

αισθητή.
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Σύμφωνα με τον Π. Ασωνίτη ο προβληματισμός που υποστηρίζει έχει ως σκοπό την

προσπάθεια των μελετητών να μην υπαχθούν κάτω από τον όρο <εικονογραφημένο

βιβλίο>, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παραγνωριστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν

εικόνες σε διάφορα παιδικά βιβλία. Παρόλα αυτά υπάρχει μια μεγάλη γκάμα βιβλίων

καθώς δεν μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τα εικονογραφημένα βιβλία

(Ασωνίτης, 2010).

Πρέπει να γίνει μια διάκριση στην λειτουργία της εικόνας η οποία παίζει σπουδαίο

ρόλο στα λογοτεχνικά βιβλία. Σύμφωνα με τον Α.Μπενέκο γίνεται διαχωρισμός

ανάμεσα στο <εικονογραφημένο βιβλίο> και στο <βιβλίο με εικόνες>. Ειδικότερα

θεωρεί ότι ως εικονογραφημένο βιβλίο εννοείται το βιβλίο του οποίου < το

περιεχόμενό του είτε εκφέρεται μέσα από εικόνες, είτε με την με την συνδρομή του

λόγου σε εναρμονισμένη αναλογία- οργανική σύνδεση του γλωσσικού και εικαστικού

κώδικα> (Μπενέκος σε Ασωνίτη,2010:46).

Από την άλλη βιβλίο με εικόνες είναι αυτό όπου οι εικόνες απλώς συνοδεύουν το

κείμενο. Το μήνυμα που θέλει να στείλει ο συγγραφέας στους αναγνώστες εξαρχής

έχει συλληφθεί με τον λόγο . Ο μοναδικός ρόλος της εικόνας είναι για να προσδώσει

στο κείμενο μια παιγνιώδη μορφή, να ξεκουράσει το μάτι του αναγνώστη, να το κάνει

πιο ελκυστικό.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι στο εικονογραφημένο βιβλίο η εικόνα παίζει

σπουδαίο ρόλο καθώς δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο όπως στην δεύτερη

περίπτωση.

Στην ξένη βιβλιογραφία αντίθετα οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι <picture book>

και <illustrated book>. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον K. Marantz ο πρώτος όρος

αναφέρεται σε εικόνες όπου αποτελούν μια ρυθμική ακολουθία σε συνδυασμό με μια

ενιαία αφηγηματική δομή. Από την άλλη ο δεύτερος όρος αναφέρεται σε εικόνες

όπου μοιάζουν περισσότερο με την στατική φωτογραφία. (Marantz σε
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Ασωνίτη,2010:47).Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθούν κάποια από τα

χαρακτηριστικά του εικονογραφημένου βιβλίου όπως:

 Είναι ένα μέσο έκφρασης του εικονογράφου

 Παρουσιάζεται η αφηγηματική δομή με συνεχή χαρακτήρα

 Επισημαίνεται η ακολουθία των εικόνων και όχι ο αριθμός τους

 Τα κείμενα είναι σαφή, χωρίς περιττές λεπτομέρειες

Όσον αφορά το βιβλίο με εικόνες τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

 Το μέσο έκφρασης του συγγραφέα είναι το πιο σημαντικό

 Δεν υπάρχει ενιαία και συνεχή αφηγηματική δομή εικόνων

 Κυρίαρχη είναι η διακοσμητική παρά η αφηγηματική λειτουργία της εικόνας.

 Το κείμενο και η εικονογράφηση δεν αποτελούν ένα ομοιογενές οπτικό και

αφηγηματικό σύνολο.

Τέλος παρατηρείται ότι το εικονογραφημένο βιβλίο εξαρτάται από το γύρισμα της

σελίδας, δηλαδή με ποιον τρόπο το κείμενο αναδεικνύεται από την εικόνα και από

την ακολουθία της μιας εικόνας στην άλλη. Μέσα από το βιβλίο το παιδί

επικοινωνεί οπτικά και έρχεται σε επαφή με την τέχνη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΗΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο το λαϊκό παραμύθι αφορά φανταστικές

περιπέτειες και γενικότερα αφηγήσεις που ενισχύουν την φαντασία του παιδιού.

Βέβαια όταν αναφερόμαστε στα κλασσικά παραμύθια εννοούμε αυτές τις ιστορίες

που γνωρίζουμε από τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τους αδελφούς Γκρίμ, τις πιο

γνωστές ιστορίες που αγαπήσαμε όπως η Κοκκινοσκουφίτσα καθώς και αυτές του

Χάνσελ και Γκρέτελ.

Ακόμα και μέσα από πολλά παραμύθια γνωρίσαμε τον “κακό λύκο” ο οποίος είναι ο

πιο γνωστός κακός χαρακτήρας στα λαϊκά παραμύθια, με κάποια χαρακτηριστικά που

τον έχουν στιγματίσει. Παρόλα αυτά όμως αναρωτιόμαστε γιατί ο λύκος να επιλεγεί

ως το μοναδικό ζώο με τους περισσότερους κινδύνους, την κακία και την πονηριά.

Επίσης αξίζει να τονισθεί ότι γίνεται αισθητή η παρουσία ανθρώπου και φύσης. Πιο

συγκεκριμένα το φυσικό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, επομένως τα

στοιχεία που θα περιέχουν τον κίνδυνο ανήκουν στην φύση, το ίδιο και οι κακοί

χαρακτήρες. Έτσι παρατηρούμε ότι τα δύο πιο τρομακτικά και επικίνδυνα ζώα ο

λύκος και ο δράκος κατοικούν σε σκοτεινά δάση και οι μάγεισσες και οι μάγοι σε

απομονωμένα σπίτια, σε σκοτεινά μέρη του δάσους (Hourihan,1997:118-119).

Επίσης όσον αφορά την μορφή του λύκου παρατηρούμε ακόμα ότι υπάρχουν πιο

έντονα στοιχεία. Ειδικότερα στο παραμύθι <<Τα τρία μικρά γουρουνάκια>>, ο λύκος

είναι άπλειστος, πονηρός και έχει την πρόθεση να σκοτώσει. Κάτι παρόμοιο

συμβαίνει και στο <<Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια>> όπου προσπαθεί να

εξαπατήσει τα μικρά λέγοντας ότι είναι η μητέρα τους, χρησιμοποιώντας όμως κάθε

μέσο. Τρανό παράδειγμα αποτελούν τα αλευρομένα πόδια του για να μοιάζουν

περισότερο στην μητέρα τους, η αλλαγή της φωνής του κ.α (Hourihan,1997: 120).
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Επομένως λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών του λύκου, είναι λογικό να

χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα “τέρας” που στοιχειώνει ακόμα και τώρα όχι

μόνο την φαντασία των παιδιών αλλά και των ενηλίκων.

Παρόλα αυτά όμως ο λύκος δεν είναι ο “κακός” που αναφέρεται σε όλα τα κλασσικά

παραμύθια. Ούτε όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η φύση είναι τόσο επικίνδυνη.

Αντιθέτως φαίνεται ότι οι ρόλοι αντιστρέφονται . Σύμφωνα με την νηπιαγωγό Ελένη

Μπετινάκη το θύμα (άνθρωπος) γίνεται θύτης, δηλαδή πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο

άνθρωπος τελικά απειλεί όλους και όχι ο λύκος (Μπετινάκη,2016, παραμύθια

σύγχρονα που καταργούν τα στερεότυπα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μεθοδολογία

Όπως προανέφερα ο σκοπός της πτυχιακής μου είναι να κατανοήσουμε ότι σε πολλά

σύγχρονα παραμύθια η φιγούρα του λύκου αντιστρέφεται επομένως καταρρίπτονται

πολλά στερεότυπα. Έτσι η μεθοδολογική ανάλυση που θα χρησιμοποιήσω είναι η

ποιοτική, καθώς θα γίνει με βάση συγκεκριμένους άξονες:

 Αρχικά θα αναφερθώ στον χαρακτήρα του λύκου και ειδικότερα στην

συμπεριφορά του σε σχέση με αυτήν του παραδοσιακού.

 Στην σχέση του λύκου με τους άλλους χαρακτήρες του παραμυθιού, δηλαδή θα

δώσω έμφαση στον τρόπο αντιμετώπισης του λύκου στους υπόλοιπους και το

αντίθετο δηλαδή το πως αντιμετωπίζουν οι άλλοι χαρακτήρες τον λύκο. Σε αυτό

το σημείο θα αναφερθώ στον τρόπο συμπεριφοράς των άλλων ηρώων απέναντι

στον λύκο σύμφωνα όμως με την στερεοτυπική αντίληψη που έχουμε όλοι για

αυτόν.

 Επίσης θα επισημάνω και την κατάληξη της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα θα

εξετάσω κάποια στερεότυπα που καταρρίπτονται και κάποια που θα

αντικαταστήσουν τα παλιά. Επομένως θα υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση σε

σχέση με τα παραδοσιακά παραμύθια.

 Αξίζει να τονισθεί η διαντίδραση που υπάρχει ανάμεσα στον λόγο και στην

εικόνα , καθώς θα τονισθεί και η εικονογράφηση τόσο στο εξώφυλλο όσο και

στις σελίδες του βιβλίου. Επομένως ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα

προκύπτουν θα δείχνεται και μια αντίληψη για τον λύκο.
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Όσον αφορά τα βιβλία επιλέχτηκαν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, δηλαδή

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τέλος ένα ακόμα κριτήριο ήταν το

θέμα που μελετάω δηλαδή η αμφισβήτηση της μορφής του λύκου ως “κακό”.
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Ανάλυση παραμυθιών

4.1 <<Ο Λύκος ξαναγύρισε!>>

Συγγραφή και εικονογράφηση: Geoffroy De Pennart

Το εικονοβιβλίο του Geoffroy De Pennart(1994) είναι ένα παραμύθι με ανατρεπτικό

χαρακτήρα. Το κεντρικό θέμα είναι η επιστροφή, κατί που μπορεί κανείς να το

πληροφορηθεί από τον τίτλο ακόμα. Ο λύκος ξαναγύρισε στην γειτονιά των όλων των

ηρώων που γνωρίζουμε από τα λαϊκά παραμύθια: Ο De Pennart έχει την τάση να

εξανθρωπίζει τους ήρωες όπως συμβαίνει στα παραμύθια του τις περισσότερες φορές.

Στο σπίτι του Κυρ-Κούνελου όλοι οι ήρωες συσπειρώνονται στο σπίτι του εντελώς

ξαφνικά. Ο λύκος δεν εμφανίζεται το περισσότερο διάστημα. Ο τρόμος που έχει

δημιουργηθεί “πλανάται στον αέρα” μέσα από τις αναφορές των άλλων ηρώων. Η

αγωνία του αναγνώστη επομένως κορυφώνεται. Δημιουργεί διάφορα σενάρια όπως

το να τον πλάθει στο μυαλό ως τρομαχτικό.Παράλληλα όμως δημιουργήται και μια

ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η σχέση του λύκου με τους υπόλοιπους φαίνεται ότι δεν

παρουσιάζει διαφορές ως προς τα λαϊκά παραμύθια, όσον αφορά την αρχή της

ιστορίας. Ο λύκος όπως γνωρίζουμε είναι ο “κακός της ιστορίας”. Παρόλα αυτά η

ανατροπή έρχεται στο τέλος.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να παρατηρήσει κάποιος όλους τους ήρωες των

κλασσικών παραμυθιών οι οποίοι σχετίζονται με τον λύκο. Όλοι οι ήρωες που

παρατηρούμε στο παραμύθι είναι φίλοι του λαγού, για αυτόν τον λόγο

συγκεντρώνονται όλοι στο σπίτι του.
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Όσον αφορά το εξώφυλλο ο Κύρ-Κούνελος κάθεται στην πολυθρόνα, κρατώντας στα

χέρια του μια εφημερίδα. Το περιεχόμενό της αναφέρεται στην είδηση της

επιστροφής του λύκου. Επίσης όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, στο εξώφυλλο

της εφημερίδας υπάρχει και μια εικόνα του λύκου με μαχαιροπίρουνα στα χέρια και

και ένα μαντήλι φορεμένο στον λαιμό. Όλη αυτή η εικόνα προμυνήει την επιστροφή

του λύκου με στόχο να φάει όλους τους ήρωες που δεν κατάφερε να φάει στα

παραδοσιακά παραμύθια. Έπειτα στον τίτλο <<Ο Λύκος ξαναγύρισε!>> έχει

θαυμαστικό. Αυτό τονίζει την σπουδαιότητα και ταυτόχρονα τον τρόμο του

γεγονότος. Ήδη από την ταπετσαρία του εξωφύλλου η οποία είναι όχι και τόσο

μουντή αλλά από ότι φαίνεται έχει χαρούμενα χρώματα, δείχνει τον Κύρ-Κούνελο να

διαβάζει αμέριμνος στην πολυθρόνα του σπιτιού του την εφημερίδα ενώ ο λύκος

παραμονεύει στο σκοτεινό δάσος. Επομένως προετοιμάζει τον αναγνώστη πριν

ακόμα ξεκινήσει η κειμενική αφήγηση. Πιο συγκεκριμένα η εικονογράφηση παίζει

σπουδαίο ρόλο στην ψυχολογία των αναγνωστών, καθώς διεγείρεται και η φαντασία

του.
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Με το που ξεκινά το παραμύθι απεικονίζονται στην εφημερίδα δύο μεγάλοι

τίτλοι:<<ΟΛύκος ξαναγύρισε!>> και <<Είμαι πανέτοιμος>>. Εδώ αξίζει να

αναφερθεί ότι ο De Pennart χρησιμοποιεί την ενσωμάτωση του κειμένου στην

εικόνα. Η εφημερίδα είναι ένα βασικό στοιχείο, αλλά εκεί που δίνεται μεγαλύτερη

έμφαση είναι στους τίτλους. Μέσα από αυτήν ο λύκος <<μιλά>> ο οποίος όπως είναι

γνωστό είναι απών από το σκηνικό. Δίπλα στους τίτλους φαίνονται και οι εικόνες με

τον λύκο να γυμνάζεται και να πεινάει. Σε αυτό το σημείο η εικονογράφηση

συνδέεται με το νόημα του κειμένου,καθώς έτσι παρατηρήται ότι ο λύκος αποτελεί

μεγάλο κίνδυνο, επομένως η εικόνα συμπληρώνει και δεν συνοδεύει απλώς τον λόγο.

Μέχρι εδώ ο λύκος είναι “κακός” για όλους.

Παρόλα αυτά βλέπουμε τον Κύρ-Κούνελο μέσα από το κείμενο να είναι τρομαγμένος

από αυτά που διαβάζει και να τρέχει να κλειδώσει την πόρτα για να προστατευθεί.

Ξαφνικά χτυπά η πόρτα και μπαίνουν τα τρία γουρουνάκια. Είναι οι πρώτοι ήρωες

που κάνουν την εμφάνισή τους. Έπειτα εμφανίζονται τα επτά κατσικάκια με την

μητέρα τους και κάθε φορά που χτυπά η πόρτα νομίζουν ότι είναι ο λύκος. Όμως

όταν τέλος έρχεται η Κοκκινοσκουφίτσα μοιάζει να είναι ήρεμη και χαλαρή. Εδώ

φαίνεται ότι αγνοεί την επιστροφή του λύκου. Γενικότερα επικρατεί μια ευχάριστη

ατμόσφαιρα στο σπίτι του Κύρ-Κούνελου. Το τελευταίο χτύπημα όμως στην πόρτα

δεν φαίνεται να τρομοκρατεί τους ήρωες:

<<Ποιός να είναι άραγε.... Δεν περιμένουμε πια κανέναν>>.

Στο τελευταίο χτύπημα τελικά φτάνει ο λύκος και ο Κύρ-Κούνελος δεν φοβάται

καθόλου, καθώς μετά από τόσα χτυπήματα στην πόρτα και μετά από όλο τον φόβο

που ένιωθε κάθε φορά, τώρα μοιάζει να έχει ξεχάσει τον φόβο του για τον λύκο.

Μέσα από την αφήγηση του κειμένου και της εικόνας, οι χαρακτήρες των ηρώων

νιώθουν πιο ασφαλείς και δυνατοί απέναντι στον λύκο. Αυτή η συγκέντρωση

συμβολίζει την ομαδικότητα και την αλληλεγύη. Επομένως έχοντας αυτές τις αξίες

μπορούν να προστατεύσουν ενωμένοι ο ένας τον άλλο και να αντιμετωπίσουν μαζί

τον λύκο. Έτσι λοιπόν όταν όλοι μαζί προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν μια

δυσκολία, θα τα καταφέρουν, σε αντίθεση με την απομόνωση και την απομάκρυνση.
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Όπως απεικονίζεται και στην εικόνα ενώ όλοι έχουν συγκεντρωθεί, χτυπάει η πόρτα,

την ανοίγουν όλοι μαζί αλλά αυτήν την φορά χωρίς να έχουν αυτόν τον φόβο αν θα

είναι ο λύκος. Τελικά όντως είναι ο λύκος και όλοι έπεσαν πάνω του πριν καν το

καταλάβει. Όπως απεικονίζεται και στην εικόνα ο λύκος και οι υπόλοιποι ήρωες

φορούν ανθρώπινα ρούχα, επομένως τονίζεται το εξανθρωπιστικό στοιχείο.

Τραγικό τέλος για τον λύκο δεν υπάρχει, όπως έχει συνηθίσει ο αναγνώστης στα

κλασσικά παραμύθια. Αντίθετα το τέλος του είναι καλό και πιο συγκεκριμένα ο

Κύρ-Κούνελος λέει ρητά: << ΛΥΚΕ ΔΕΝ ΣΕ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΠΙΑ!>>. Σε αυτό το

σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το υφολογικό στοιχείο στην δομή του κειμένου είναι

ιδιαιτέρως σημαντικό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα κεφαλαία γράμματα και το

θαυμαστικό συμβολίζουν την αποφασιστικότητα και την πυγμή του λαγού απέναντι

στον λύκο. Ο Κύρ-Κούνελος επίσης εκφράζοντας την μετάνοιά του είπε:
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<<Αλλά, αν μας υποσχεθείς ότι θα είσαι καλός και θα μας διηγηθείς ιστορίες με

κακούς λύκους, τότε σε καλούμε να δειπνήσεις μαζί μας.»

Σε αυτήν την εικόνα φαίνεται ότι ο λύκος δέχτηκε την πρόταση του λαγού και έκατσε

να φάει με όλους όπου ήταν μονιασμένοι και χαρούμενοι. Βέβαια η απόφαση του

λύκου πάρθηκε ίσως από τον φόβο που ένιωσε όταν τους είδε ενωμένους εναντίον

του. Επίσης η εικονογράφηση εδώ είναι αρκετά εύγλωττη καθώς ο αναγνώστης και

χωρίς το κείμενο μπορεί να καταλάβει ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας.

Ειδικότερα παρατηρείται ότι όλοι κάθονται μαζί και τα κατσικάκια παίζουν με τον

λύκο. Επιπλέον, κάτω από το τραπέζι είναι πεταμένο το όπλο του Πέτρου καθώς

τώρα δεν το χρειάζεται αφού ο λύκος έγινε φίλος τους. Παράλληλα όμως μπορεί να

αντικρίσει κανείς και μια εφημερίδα στην οποία απεικονίζεται ο λύκος αλλά όχι σαν

κακός και απειλητικός. Αντίθετα γράφει πάνω στον τίτλο: <<Κατά βάθος είμαι

καλός>>.

Ο λύκος είναι εκ γεννηθείς εδώ “καλός” χαρακτήρας, επομένως θα έχει και την

ανάλογη κατάληξη. Η φιλική αντιμετώπιση του λαγού πρός τον λύκο δεν είναι και
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τόσο συνηθισμένη στα κλασσικά παραμύθια. Του δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν

τιμωρείται και δεν απομονώνεται. Αντίθετα οι υπόλοιποι του δείχνουν την

εμπιστοσύνη τους. Η κατάληξη της ιστορίας δείχνει στους μικρούς αναγνώστες ότι

παρά τα ελαττώματα που μπορεί να έχει ο καθένας, όσο κακό και να έχει κάνει πρέπει

να του δίνεται και μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι φανερή η συγχώρεση μετά από όλα

αυτά που έχει κάνει ο λύκος στους άλλους. Δεν υπάρχει το αίσθημα της μνησικακίας

καθώς ούτε και οι προκαταλήψεις. Έτσι τα στερεότυπα ανατρέπονται, που θέλουν τον

λύκο κακό και θύτη των υπολοίπων. Μέσα από όλα αυτά ο συγγραφέας προβάλλει

τον διδακτισμό που προκύπτει.
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4.2<<Το γεύμα των λύκων>>

Συγγραφή και εικονογράφηση:Geoffroy De Pennart

Το βιβλίο <<Το γεύμα των λύκων>>(1998) προσπαθεί να φέρει σε άλλη διάσταση

την σχέση του λύκου και του γουρουνιού, όπως την γνωρίζουμε από το κείμενο. Αυτή

η διακειμενικότητα που διακατέχει το κείμενο και εννοώντας διακειμένικότητα

εννοούμε την σύγκριση ενός κειμένου ή την παραλλαγή του σε άλλα γνωστά κείμενα.

Αυτή φαίνεται στο εξώφυλλο:

Ειδικότερα όπως απεικονίζεται και στην εικόνα του βιβλίου, ο αναγνώστης αυτόματα

καταλαβαίνει ότι μοιάζει πάρα πολύ με τα <<Τρία μικρά γουρουνάκια>>. Οι

πρωταγωνιστές είναι ο λύκος, ο Λουκάς και το γουρουνάκι ο Μελέτης. Βέβαια οι

αναγνώστες δεν φαντάζονται την εξέλιξη του παραμυθιού, την ανατροπή των ηρώων.
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Ο τίτλος ακόμα βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει εξαρχής τον κεντρικό ήρωα της

ιστορίας. Ωστόσο ο τίτλος με την εικόνα του εξωφύλλου συνδέεται άρρηκτα. Παρόλα

αυτά όμως η σημασία του είναι διττή. Ο συγγραφέας με αυτόν τον τρόπο οδηγεί τον

μικρό αναγνώστη στο να αναρωτηθεί εάν ο Μελέτης είναι το γεύμα των λύκων ή αν

θα μαγειρέψει το γεύμα για τους λύκους. Επίσης φαίνεται στην εικόνα να φοράει και

την στολή μάγειρα και να κρατάει την κουτάλα. Ειδικότερα παρατηρούμαι το

γουρουνάκι κατατρομαγμένο να ανοίγει την πόρτα και να αντικρίζει τα λυκάκια και

τους “ενήλικες” λύκους, οι οποίοι ήταν καλοντυμένοι στην πόρτα και αρκετά

πεινασμένοι.

Τόσο ο Μελέτης, όσο και οι λύκοι εμφανίζονται εξανθρωπισμένοι στην ιστορία.

Δηλαδή ο λύκος συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος, μένει σπίτι, φοράει ρούχα, βλέπει

τηλεόραση, οδηγεί αυτοκίνητο, χορεύει και διαβάζει. Πριν όμως προχωρήσω στην

ανάλυση της πλοκής θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο της ταπετσαρίας στο

συγκεκριμένο βιβλίο.

Πιο συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες ο Μελέτης κάνει όλες

τις δουλειές του σπιτιού, ετοιμάζει πρωινό στον λύκο πριν ξυπνήσει ενώ στην άλλη

εικόνα σκουπίζει αλλά και του κάνει το φαγητό και του το σερβίρει στο τραπέζι. Σε

αυτό το σημείο υποθέτουμε ότι το σπίτι αυτό είναι του λύκου και το καταλαβαίνουμε
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από τα κάδρα που έχει κρεμασμένους στους τοίχους, με την απεικόνιση της

οικογένειάς του σε αυτές. Σύμφωνα με την Γιαννικοπούλου η ταπετσαρία λειτουργεί

ως προθάλαμος που κάνει ευκολότερη την <<μετάβαση του αποδέκτη από το

εξωκειμενικό στο εσωκειμενικό σύμπαν>> (Γιαννικοπούλου στο διμινιαίο

εκπαιδευτικό περιοδικό, 2007:42).

Με το που ξεκινά η ιστορία η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι αυτή με τον

Μελέτη στο δάσος να σκάβει για να βρεί μανιτάρια. Επομένως μας προετοιμάζει για

την ύπαρξη του λύκου στο δάσος, που αποτελεί κίνδυνο για τον Μελέτη. Παρακούει

τις συμβουλές της μητέρας του όπως παράκουσε και η κοκκινοσκουφίτσα την μητέρα

της και πήγε στο δάσος . Εδώ η παρουσία του λύκου είναι αισθητή . Σε αυτό το

σημείο αξίζει να τονισθεί ότι τα παιδιά εξαιτίας της έλλειψης φόβου και παιδικής

αφέλειας που τα διακατέχει, οδηγούνται σε δράσεις που περιέχουν κίνδυνο.

Επομένως όταν ο λύκος βλέπει το γουρουνάκι κάπως ανυποψίαστο και απρόσεχτο,

τον αρπάζει και τον πηγαίνει στο σπίτι του λύκου. Στην συνέχεια ο Λουκάς

ενθουσιασμένος και περήφανος από αυτήν την κίνηση τηλεφωνεί στην μαμά του και

προσκαλεί όλη την οικογένεια σε γεύμα την Κυριακή. Αφού έκλεισε το τηλέφωνο

προστάζει τον Μελέτη να φάει για να παχύνει. Εδώ ο θύτης θέλει να παχύνει το θύμα

για να τον φάει. Το γουρουνάκι τρομαγμένο για να γλιτώσει βάζει μπροστά ένα

σχέδιο. Πρότεινε στον λύκο να μαγειρέψει με την πρόφαση ότι είναι “δύσκολος” στο

φαγητό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει την γνώμη του λύκου για το

κυριακάτικο γεύμα. Επομένως ο Λουκάς του επιτρέπει να του μαγειρέψει και για

καλή τύχη ο λύκος παρασύρεται από τις ωραίες μυρωδιές των μανιταριών και κάθεται

να δοκιμάσει. Προς έκπληξή του εντυπωσιάζεται και ζητά από το γουρουνάκι να του

πει το όνομά του. Έτσι παρατηρείται ότι έχει αρχίσει να συμπαθεί τον Μελέτη. Ο

Μελέτης με την σειρά του βλέποντας ότι το σχέδιό του πετυχαίνει, θέλει να κάνει

ακόμα περισσότερα. Τις επόμενες ημέρες κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, όπως

να φτιάξει ένα πλούσιο πρωινό για τον Λουκά, να κάνει τις δουλειές όπως

προαναφέρθηκε, να παίξει στο πιάνο τραγούδια, του μαθαίνει να παίζει χαρτιά και να

διαβάζει παραμύθια. Επίσης με την βοήθεια του συγγραφέα ο αναγνώστης θυμάται το

τραγούδι “Ο Πέτρος και ο Λουκάς” και το “Ποιος φοβάται τον λύκο” το οποίο είναι

τραγούδι στο παιχνίδι (who’s afraid of the Big bad wolf?). Μέσα από το κείμενο
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καταλαβαίνουμε ότι ο Μελέτης δεν τραγουδάει τα τραγούδια αυτά γιατί οδηγούν

στην κακή πλευρά του λύκου.

Περνώντας ο καιρός παρατηρούμαι ότι η σχέση τους βελτιώνεται όλο και

περισσότερο και αυτό γίνεται γνωστό από κάποιες φράσεις: <<Τελικά είναι μάλλον

συμπαθητικός αυτός ο Λουκάς>>, <<Ξέρει να ζει πραγματικά αυτός ο

Μελέτης>>. Παράλληλα όμως ενώ η σχέση τους καλυτερεύει, η στερεοτυπική

αντίληψη κλονίζεται και αυτό φαίνεται από δύο φράσεις: <<Κρίμα που είναι

λύκος>>, <<Κρίμα που είναι γουρούνι>>. Οι δύο πρωταγωνιστές περνούν όμορφες

στιγμές. Το γουρουνάκι πλέον δεν είναι υπηρέτης του λύκου. Επομένως υπάρχει

ισοτιμία ρόλων: Παρόλο που αρχικά κάνει όλα τα θελήματα του λύκου (τον σερβίρει,

τον περιποιείται, τον διασκεδάζει) φοβόντας να μην τον φάει, ξαφνικά τον θεωρεί

φίλο του.

Έπειτα φαίνεται ότι η στερεοτυπική αντίληψη του λύκου ως “κακού” εξαφανίζεται

καθώς σιγά σιγά αποκαλύπτονται τα πραγματικά συναισθήματα του λύκου. Φυσικά

μετά την βελτίωση της σχέσης τους, βλέπουμε τον Λουκά συγκινημένο να κοιτάζει

τον Μελέτη λέγοντας του: <<Έπρεπε να σε είχα φάει αμέσως μόλις σε είδα. Τώρα

όμως δεν μπορώ να σε φάω, γιατί έγινες φίλος μου>>. Σε αυτό το σημείο

παρουσιάζεται μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Λουκάς δεν είναι πλέον ο “κακός”

λύκος που θέλει να φάει το γουρουνάκι, αλλά είναι ένας λύκος με ευαισθησίες,

αναπτύσσει φιλικές σχέσεις και νοιάζεται για τους φίλους του. Επομένως ο λύκος

έρχεται σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς λύκους. Ο τρόπος σκέψης του Λουκά

είναι τελείως διαφορετικός και απρόβλεπτος. Ειδικότερα ενώ σκεφτόταν να φάει τον

Μελέτη ξαφνικά άλλαξε γνώμη και χαρακτήρα εξαιτίας της συναναστροφής με το

γουρουνάκι.

Στην συνέχεια ο Λουκάς ζητά την βοήθεια του Μελέτη για την προετοιμασία του

γεύματος. Ξαφνικά καταφθάνει η οικογένεια του Λουκά με το αυτοκίνητό τους το

οποίο δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω

εικόνα. Συγκεκριμένα βγάζει καπνούς και με το ζόρι μετακινείται.
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Εδώ προοικονομείται η επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μελέτη και συγκεκριμένα

το καρμπιρατέρ. Το γουρουνάκι με αυτή του την πράξη φαίνεται ότι έδωσε καλή

εντύπωση στον λύκο , ότι κέρδισε την συμπάθειά του. Παρόλα αυτά πιθανότατα να

μην κερδίσει και την εύνοια της οικογένειας. Αυτή η σκέψη προκύπτει από το

γεγονός ότι οι λύκοι τον κοιτούν πεινασμένοι σαν να είναι το γεύμα τους και ο

πατέρας του Λουκά ο Ιγκόρ φαίνεται να αντιδρά λέγοντας: <<Τι; Άκουσα καλά; Ο

φίλος σου ο Μελέτης; Και που ακούστηκε ένας λύκος να είναι φίλος με ένα

γουρουνάκι;>>

Εδώ ο Ιγκόρ απεικονίζεται ως παραδοσιακός λύκος. Υπάρχουν αντιδράσεις μετά από

αυτήν την ανατροπή. Ο πατέρας του Λουκά αντιστέκεται στην μετατροπή αυτή.

Μέσα από αυτήν την αντίδραση ο συγγραφέας προσπαθεί να οδηγήσει τον

αναγνώστη στον χαρακτήρα του κάθε λύκου. Η μητέρα του Λουκά καθησυχάζει τον

Ιγκόρ λέγοντάς του ότι θα φάνε μετά το γουρουνάκι και ζητά εξηγήσεις από τον γιό

της για την φιλία του με τον Μελέτη. Έτσι κάθονται στο τραπέζι και τρώνε. Σιγά-σιγά

ξεκινά το γλέντι με ένα βαλς, το οποίο χαροποιεί τον παππού και την γιαγιά. Το κέφι

βέβαια ανεβαίνει την στιγμή που παίζει ροκ κεν ρολ και όλοι ξεκινούν να χορεύουν

εκτός από τον Ιγκόρ. Αυτός κοιτούσε το γουρουνάκι τόσο επίμονα κατά την διάρκεια

του γεύματος. Ξαφνικά αρχίζει να φωνάζει λέγοντας: <<Μα έχετε τρελαθεί όλοι; Δε

βλέπετε ότι διασκεδάζεται με ένα γουρουνάκι;>>.

Παρόλα αυτά όλοι προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ιγκόρ αφού ήδη ξέρουν ότι ο

Μελέτης είναι πραγματικός φίλος. Μετά από λίγη ώρα όμως και όπως απεικονίζεται
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στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το γουρουνάκι στην είσοδο κρατώντας ένα εργαλείο.

Φαίνεται ότι επιδιόρθωσε το αυτοκίνητο του Ιγκόρ ο Μελέτης. Έμειναν άφωνοι.

Βέβαια εκτός από την προθυμία του παρατηρούμε και το έξυπνο σχέδιό του που είναι

να κερδίσει την εύνοια του Ιγκόρ. Έτσι κερδίζει την συμπάθειά του και παραδέχεται

ότι είναι ξεχωριστός. Το παραμύθι κλείνει με την οικογένεια και το γουρουνάκι να

τρώνε όλοι μαζί και να έχουν αποδεχτεί ο ένας τον άλλο. Ο Μελέτης έχει

συμφιλιωθεί με τους λύκους, τους εχθρούς των γουρουνιών. Επομένως οι

στερεοτυπικές αντιλήψεις των παραδοσιακών παραμυθιών αλλάζουν. Τέλος οι ήρωες

έχουν αποδεχθεί το διαφορετικό. Οι καινοτόμες αντιλήψεις του λύκου πρέπει να

γίνουν αποδεκτές από τους άλλους.
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4.3 <<Τα τρία μικρά λυκάκια>>

Συγγραφή:Ε. Τριβιζάς και Εικονογράφηση:Helen Oxenberi

Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο τα <<Τρία μικρά λυκάκια>> (1993) είναι ένα

ανατρεπτικό παραμύθι με κύριο στοιχείο την λειτουργία της διακειμενικότητας. Ήδη

από τον τίτλο καταλαβαίνει κανείς ότι θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της

ιστορίας. Αυτό φαίνεται στο σημείο όπου τα τρία μικρά γουρουνάκια γίνονται

λυκάκια, επομένως όλα ανατρέπονται. Την θέση των “καλών” γουρουνιών την πήραν

“οι λύκοι”, το ίδιο ζώο που θεωρείται κακό στα κλασσικά παραμύθια. Το στερεότυπο

του κακού λύκου αντικρούεται και ο συγγραφέας τονίζει ιδιαίτερα αυτήν την

αντιστροφή. Βέβαια αυτή η αντιστροφή ανατρέπεται στο τέλος ακόμα περισσότερο.

Επίσης ο ρόλος του “κακού” λύκου δεν υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας

παρατηρήται ότι επιλέγει να παρουσιάσει τον λύκο από την φύση του καλό και όχι να

εμφανίσει τα καλά στοιχεία κατά την διάρκεια της ιστορίας ή στο τέλος όπως

συμβαίνει σε βιβλία που εξέτασα. Ο χαρακτήρας του λύκου είναι αντίθετος σε σχέση

με αυτόν που ο αναγνώστης έχει γνωρίσει. Απλώς αυτό που παραμένει ίδιο είναι η

δημιοργία έχθρας με το γουρούνι. Επιπλέον τα λυκάκια είναι καλοσυνάτα και πιο

χαρούμενα από τα άλλα ζώα καθώς τους χαρίζουν τα υλικά για να φτιάξουν το σπίτι

τους, σε αντίθεση με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους κλασσικούς λύκους.

Τέλος μια σημαντική διαφορά είναι ότι ο ρόλος του λύκου χαρακτηρίζεται από

ομαδικότητα, κάτι που δεν υπάρχει στα παραδοσιακά παραμύθια. Δηλαδή να είναι

πιο μοναχικός και εκδικητικός. Γενικότερα στο βιβλίο του Τριβιζά προβάλλεται η

ομαδικότητα και η αλληλεγγύη αξίες σημαντικές για τον άνθρωπο.

Όσον αφορά το παρακάτω εξώφυλλο τα τρία μικρά λυκάκια φαίνεται ότι κάθονται σε

μια σκαλωσιά με έναν μισοτελειωμένο τοίχο και κάνουν διάλειμμα από την πολύωρη

εργασία τους, που είναι το χτίσιμο. Ξαφνικά ο Ρούνι-Ρούνι <<το ύπουλο γουρούνι>>

με ένα μοχθηρό και πονηρό ύφος ανεβαίνει από μια σκάλα για να τους αιφνιδιάσει.

Φυσικά ακόμα και από το εξώφυλλο ο αναγνώστης καταλαβαίνει τι πρόκειται να
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συμβεί. Στο παραμύθι όπως τα τρία μικρά γουρουνάκια φτιάχνουν το σπίτι τους

χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μέσα έτσι και τα λυκάκια χτίζουν το δικό τους

σπίτι ενώ το κακό γουρούνι προσπαθεί να το καταστρέψει.

Η εικόνα φαίνεται να συμπληρώνει την διακειμενικότητα του τίτλου, καθώς το

παραμύθι θα ακολουθήσει την πλοκή της ιστορίας. Αξίζει να τονισθεί ότι παρόλο που

ο λύκος εδώ είναι αλλαγμένος τα λυκάκια δεν εμφανίζονται ως χορτοφάγα όπως

εμφανίζεται σε πολλά βιβλία, όπου ο λύκος με την κακία του αποβάλλει και το κρέας.

Αντίθετα τα λυκάκια τρώνε κρέας. Επιπλέον οι ήρωες υιοθετούν ανθρώπινες

συμπεριφορές όπως ζουν σε σπίτια, μαγειρεύουν, χτίζουν, καλλωπίζονται και το πιο

σημαντικό περπατούν στα δύο πόδια και όχι στα τέσσερα όπως ένα κανονικό ζώο.

Επίσης όσον αφορά το χτίσιμο στα παραδοσιακά παραμύθια απεικονίζονται τα τρία

μικρά γουρουνάκια να κάνουν προσπάθειες για να σωθούν, όταν μετά την

εγκατάστασή τους στο αχυρένιο και το ξύλινο σπίτι, πήγαν στο τούβλινο σπίτι του

τρίτου αδερφού. Επομένως την λογική αυτή υιοθετούν και τα τρία λυκάκια απλά με

μια πιο έξυπνη και διαφορετική σειρά. Πιο συγκεκριμένα πρώτα ξεκινούν με το

χτίσιμο του τούβλινου σπιτιού, μετά με το τσιμεντένιο και τέλος με το χτίσιμο του
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ατσάλινου σπιτιού. Αυτό το μοτίβο φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Σε αυτό το σημείο

η ιστορία έχει υιοθετήσει στοιχεία από την παραδοσιακή ιστορία. Παράλληλα ένα

άλλο στοιχείο που συνδέει τα δύο παραμύθια είναι είναι το φύσημα του γουρουνιού,

με σκοπό να ρίξει τα σπίτια, καθώς και τα λόγια του ως προς τα λυκάκια: <<Λυκάκια

μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και εμένα!>>

<<Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα! Με θυμό και

φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω!>> Εδώ ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σε

ένα σημείο κάποιες φράσεις που αναφέρονται στα κλασσικά παραμύθια με

αποτέλεσμα να εντυπωσιάσει τους αναγνώστες και ταυτόχρονα να τους εκπλήξει.

Οι λύκοι παρότι έχουν από την φύση τους έντονη σωματική δύναμη όπως αναφέρεται

στα κλασσικά παραμύθια(Hourihan 1997) στο συγκεκριμένο οι τρεις λύκοι έχουν

μειωμένη σωματική δύναμη, δεν έχουν καμία διάθεση αντεπίθεσης στο γουρούνι

καθώς έχουν ένα ήρεμο και μη επιθετικό προφίλ. Το γουρούνι εξάλλου είναι πολύ

μεγάλο και δυνατό στην εικονογράφηση, όπως οι στερεοτυπικοί λύκοι. Σύμφωνα με

τον Π. Ασωνίτη αυτές οι εικονικές αφηγήσεις που περιέχουν πολλές λεπτομέρειες

δημιουργούν ένα κλίμα ευχάριστο προς τους μικρούς αναγνώστες και όχι τυχαίο

(Π.Ασωνίτης 2001). Επίσης το γουρούνι δεν μπορεί να ρίξει τα σπίτια φυσώντας,

επομένως χρησιμοποιεί κάποια μέσα τα οποία είναι δραστικά για να μπει μέσα.

Παρόλα αυτά τα λυκάκια φτιάχνουν και ένα τέταρτο σπίτι από λουλούδια. Εδώ

ανατρέπονται όλα.

Αξίζει να σημειωθούν τα υλικά που χρησιμοποίησαν τα λυκάκια για να χτίσουν τα

σπίτια τους.



34

Συγκεκριμένα η εικόνα του πρώτου σπιτιού είναι όμορφη, με ζωηρά χρώματα και

πράσινο γύρω γύρω από το τούβλινο σπιτάκι. Στο δεύτερο σπίτι απεικονίζονται τα

μουντά χρώματα και κυρίως το γκρι, χωρίς πράσινο και λουλούδια. Ακόμα εκεί που

παίζουν μπάντμιντον ο χώρος είναι περιτοιχισμένος και στενός με τοίχους χωρίς

χρώμα. Έτσι δημιουργείται ένα περιβάλλον απομόνωσης και περιορισμού. Το τρίτο

σπίτι είναι ακόμα ποιο μουντό. Τα χρώματα όσο πάνε και σκουραίνουν ενώ

αντίστοιχα το περιβάλλον είναι πιο αποπνικτικό. Στην τρίτη εικόνα απεικονίζεται το

χτίσιμο του σπιτιού από ατσάλι και στην άκρη μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι

βοηθά και ένας ρινόκερος κρατώντας αλυσίδες στα χέρια του. Η εικόνα είναι πολύ

πιο σκληρή. Γενικότερα τα χρώματα έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Ειδικότερα <<τα

πιο έντονα και χαρούμενα σαγηνεύουν το παιδί και το αιχμαλωτίζουν>> (Π.Ασωνίτης,

2001: 70). Αντίστοιχα τα πιο μουντά χρώματα δεν είναι και τόσο προσιτά στα παιδιά.

Στο συγκεκριμένο παραμύθι η επιλογή χρωμάτων εκφράζει και τα συναισθήματα που

θέλει να προσδώσει στο κείμενο. Κάθε φορά που ο Ρούνι το γουρούνι πάει να

καταστρέψει τα σπίτια, τα λυκάκια χρησιμοποιούν όλο και πιο πρωτοποριακές

μεθόδους αλλά και το γουρούνι πιο δραστικά μέσα για να καταστρέψει τα σπίτια.

Ο Ε. Τριβιζάς προβάλλει την ομορφιά της φύσης στο βιβλίο, την ξεγνοιασιά που

νιώθουν οι ήρωες στην φύση, σε αντίθεση με την εικόνα των υλικών και κτισμάτων,

με στόχο την απομόνωση και τον περιορισμό των προσώπων. Σε αυτό το σημείο

φαίνεται ότι ο άνθρωπος θέλει να βρίσκεται στην φύση διότι νιώθει ασφάλεια.

Ωστόσο οι άνθρωποι προσπαθούν να προφυλαχτούν από τους κινδύνους,

απομονώνονται και χάνουν την ελευθερία τους.

Παρόλα αυτά το τελευταίο σπίτι το οποίο θα σώσει τα λυκάκια είναι το λουλουδένιο

σπίτι, η πλέον ενσάρκωση της φύσης. Όπως βλέπουμε και στην παρακάτω εικόνα τα
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τρία λυκάκια χτίζουν το σπίτι χρησιμοποιώντας λουλούδια. Συγκεκριμένα το ένα

λυκάκι κουβαλάει το ευωδιαστό υλικό και τα άλλα χτίζουν.

Ο Ρούνι- Ρούνι προσπαθεί όμως να καταστρέψει και αυτό το σπιτάκι. Δεν θα

μπορέσει ωστόσο γιατί θα τον κατακλείσουν οι όμορφες μυρωδιές. Εδώ η αγωνία

κορυφώνεται καθώς και το παιδί-αναγνώστης γνωρίζει πως ένα λουλουδένιο σπίτι

μπορεί να διαλυθεί. Παρόλα αυτά οι εξελίξεις της πλοκής έχουν συμβολικό

χαρακτήρα και είναι πιο κοντά στην παιδική ηλικία. Η φύση έρχεται αντιμέτωπη με

τα μουντά χρώματα και το ασφυκτικό περιβάλλον. Η σχέση λύκων-γουρουνιού

καλυτέρεψε λόγω της φύσης, μέσα από την οποία βγήκαν τα πιο καλά και ευγενικά

συναισθήματα του τότε “κακού” γουρουνιού. Επομένως η έχθρα μεταξύ των

λύκων-γουρουνιού εξαλείφθηκε και στην θέση της εισέβαλε η γαλήνη και η φιλία.
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4.4 Το καλό λυκάκι

Συγγραφή και εικονογράφηση:Nadia Shireen

Το σύγχρονο βιβλίο <<το καλό λυκάκι>> (2011) που έχει γραφτεί από την Nadia

Shireen έχει ως σκοπό να ανατρέψει τα στερεότυπα σχετικά με τον γνωστό σε όλους

“κακό λύκο”. Ο πρωταγωνιστής αν και λύκος διακρίνεται για την καλοσυνάτη ψυχή

του. Το βιβλίο αυτό διακρίνεται για την διακειμενικότητά του , αφού σε πολλά

σημεία κατά την διάρκεια της πλοκής θυμίζει τα παραδοσιακά παραμύθια.

Αρχικά ο τίτλος παραπέμπει τον αναγνώστη σε ένα μικροκαμωμένο λύκο, κάτι το

οποίο φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα του εξωφύλλου:

Ο ήρωας παρουσιάζεται εξανθρωπισμένος, καθώς περπατάει στα δυο του πόδια και

έχει ανθρώπινες ιδιότητες. Ο χαρακτήρας του δεν είναι άγριος και επιθετικός, όπως ο
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λύκος των λαϊκών παραμυθιών. Επίσης διακρίνεται από τον τίτλο ακόμα ότι η

προσωπικότητά του είναι διαφορετική συγκριτικά με τον λύκο του παραδοσιακού

παραμυθιού. Αυτό φαίνεται στο σημείο όπου η συγγραφέας τον χαρακτηρίζει ως το

λυκάκι, δηλαδή χρησιμοποιεί το υποκοριστικό (-ακι) λογικά για να γίνει πιο

συμπαθής και προσιτός στο παιδικό κοινό. Παράλληλα στο πάνω μέρος της γωνίας

απεικονίζεται ένας ακόμη λύκος, αλλά πιο άγριος και αυτό φαίνεται από το μεγάλο

του στόμα με τα κοφτερά του δόντια και τα γαμψά του νύχια. Εδώ είναι φανερή η

λειτουργία της διακειμενικότητας. Ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρήσει στοιχεία

στο παραμύθι που έχει ξαναδεί αλλού. Η Nadia Shireen από οτι φαίνεται τοποθετεί

τον άγριο λύκο με σκοπό να φανεί η αντίθεση μεταξύ κακού-καλού λύκου.

Η πρώτη εικόνα επιβεβαιώνει την καλοσύνη του μικρού λύκου. Εδώ παρουσιάζονται

οι ήρωες των παραδοσιακών παραμυθιών, δηλαδή η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Πέτρος

και τα τρία μικρά γουρουνάκια οι οποίοι κάθονται και περιμένουν να ακούσουν το

παραμύθι. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται το λυκάκι που περιμένει και αυτός να

ξεκινήσει το παραμύθι. Εδώ παρατηρείται το στοιχείο της μεταμυθοπλασίας. Πολλοί

συγγραφείς έχουν την τάση να αλλάζουν τους χαρακτήρες και να επεκτείνουν το

αρχικό παραμύθι εφόσον οτιδήποτε δημιουργείται είναι μια κατασκευή και επομένως

ανακατασκευή. (Λουίζα Μαλλούρα, 9ο Συνέδριο παιδαγωγικής εταιρίας Κύπρου,

2006:595). Η ιστορία φαίνεται ότι διακρίνεται σε 2 επίπεδα: Στα πρώτα το καλό

λυκάκι και οι υπόλοιποι περιμένουν να ακούσουν το παραμύθι ενώ το δεύτερο

περιέχει την αφήγηση της ιστορίας. Εδώ γίνεται διακριτός ο φανταστικός και

πραγματικός κόσμος του παραμυθιού.

Στην πρώτη σκηνή ο αναγνώστης παρατηρεί τον πρωταγωνιστή να είναι σε ένα σπίτι

και να βοηθά μια κυρία στο πλέξιμο όπως γίνεται και παρακάτω:
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Εδώ τονίζεται ο εξανθρωπιστικός χαρακτήρας του λύκου, όπου ζει σε ένα σπίτι με

την φίλη του, την κυρία Μαριγώ. Το πλέξιμο είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα

επομένως όλα ανατρέπονται. Στο κείμενο αφήνει να εννοηθεί ότι η κυρία Μαριγώ

είναι φίλη με το λυκάκι. Έτσι τονίζεται το αίσθημα της φιλίας ανάμεσα σε δύο

διαφορετικά πλάσματα. Επίσης ο λύκος δεν είναι δυνατόν να είναι κακός γιατί είναι

φίλος με την γιαγιά. Από την οπτική γωνία της κυρίας Μαριγώς φαίνεται ότι τον

εκτιμά πολύ καθώς δεν βλέπει κάτι κακό πάνω του. Αντίθετα παρατηρεί ένα λυκάκι

γεμάτο καλοσύνη. Όλο αυτό το στερεότυπο περί κακού λύκου που κάνει κακό σε

όλους δεν υφίσταται.

Στο βιβλίο υπάρχουν εικόνες που κάνουν πιο πλούσιο το κείμενο. Οι μικροί

αναγνώστες μπαίνουν στην διαδικασία να κατανοήσουν τις εικόνες για να

προχωρήσουν σε επεξεργασία των δεδομένων. Σε πολλές εικόνες απεικονίζεται να

μαγειρεύει, να τρώει υγιεινά φαγητά αλλά και να είναι ευγενικός και διαφορετικός με

όλους. Επομένως ο μικρός μας αναγνώστης καταλαβαίνει την διαφορά του ‘κακού’

με τον ‘καλό λύκο’. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στην φαντασία του

παιδιού κατοικεί το οπτικό κομμάτι, δηλαδή έχει την ικανότητα να κατανοεί όλες τις

εικονικές πληροφορίες (Νύκτα Ιουλία,2017:21).
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Παρόλα αυτά “κακοί λύκοι” υπάρχουν παντού όπως αναφέρει και το παραμύθι:

<<Η κυρία Μαριγώ έλεγε πως δεν ήταν όλοι οι λύκοι καλοί. Στην

πραγματικότητα ήταν κακοί>>. Το καλό λυκάκι ελπίζει να μην βρει μπροστά του

ποτέ έναν “κακό”. Αν και ανήκει στο ίδιο είδος φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με

αυτούς. Από την εικόνα παρατηρείται ότι το λυκάκι είναι φοβισμένο που τριγυρνά

στο δάσος μόνο του την νύχτα. Το μικρό κοινό μπορεί να αντιληφθεί την αθωώτητα

και την παιδικότητα και από τις αντιδράσεις του.

Επίσης αυτή η συνάντηση μικρού-καλού λύκου με τον μεγάλο-κακό δεν

περιγράφεται με λόγια αλλά με μια εικόνα μεγάλη:

Ο αναγνώστης κατανοεί ότι το μικρό λυκάκι όσο και αν το απέφευγε συνάντησε

τελικά τον τεράστιο λύκο ο οποίος διαφέρει εξωτερικά τουλάχιστον. Αυτός

παρουσιάζεται ως απειλητικός: Όπως φαίνεται και στην εικόνα έχει μεγάλο στόμα,

κοφτερά δόντια, γαμψά νύχια, μαύρο τρίχωμα και μια πονηρή και σατανική έκφραση

προσώπου. Σατανικό είναι λόγω των κίτρινων μεγάλων ματιών του. Το λυκάκι κοιτά

τρομαγμένο. Αξίζει να τονισθεί εδώ το στοιχείο της διαφορετικότητας αυτών των δύο

ζώων που αν και ανήκουν στο ίδιο είδος είναι τόσο διαφορετικά πλάσματα. Αφενός ο

μεγάλος λύκος είναι επιθετικός, αφετέρου το λυκάκι έχει καλοσύνη μέσα του.

Έπειτα στην ίδια εικόνα ο μεγάλος λύκος προσπαθεί να επεξεργαστεί τον

καλοσυνάτο ήρωα και να καταλάβει ποιος είναι και τι είναι. Παρατηρεί ότι μοιάζει με

λύκο και ότι έχει τρίχωμα λύκου. Τελικά το λυκάκι ανακαλύπτει την ταυτότητά του

και τονίζει ότι είναι “καλός”. Ωστόσο ο μεγάλος λύκος δεν νοιάζεται για το τι λέει:
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<<Καλός; είπε ο μεγάλος λύκος. Οι λύκοι δεν είναι καλοί! Οι λύκοι είναι μεγάλοι

και κακοί>>. Σε αυτό το σημείο η στερεοτυπική αντίληψη επανέρχεται. Η έντονη

αντίθεση των δύο λύκων εξάγει ένα προβληματισμό γύρω από την έννοια της

διαφορετικότητας. Το λυκάκι διαφέρει από τους κανονικούς λύκους, ενώ ο μεγάλος

τον κοιτά απαξιωτικά. Μπορεί να χαρακτηριστεί από τους αναγνώστες ως πιο

αδύναμος σε σχέση με τους μεγάλους και κακούς λύκους.

Στο βιβλίο είναι έντονο το στερεοτυπικό στοιχείο καθώς μέσα από τις παρατηρήσεις

του μεγάλου λύκου εξηγεί στο λυκάκι ότι οι λύκοι έχουν συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά το καλό λυκάκι ανατρέπει τα πάντα καθώς ενώ είναι

λύκος δεν συμπεριφέρεται στην καθημερινότητα σαν τους υπόλοιπους λύκους των

παραδοσιακών παραμυθιών. Εδώ βέβαια τα στερεότυπα καταρρίπτονται.

Ο μεγάλος λύκος δίνει συμβουλές στο μικρό λυκάκι για το πως θα γίνει ένας

αληθινός λύκος: <<Οι αληθινοί λύκοι φυσούν και διαλύουν τα σπίτια. Οι αληθινοί

λύκοι τρώνε και ανθρώπους>>. Έτσι το λυκάκι για να ενσωματωθεί στους

κανονικούς λύκους ξεκίνησε να εφαρμόζει τις συμβουλές του μεγάλου. Προσπαθεί να

ουρλιάξει, χωρίς επιτυχία, ζητά με ευγενικό τρόπο να φυσήξει το γουρουνάκι το σπίτι

του μικρού λύκου άλλα δεν τα καταφέρνει. Αξίζει να τονισθεί ότι η σχέση του μικρού

λύκου με τα τρία μικρά γουρουνάκια φαντάζει κωμική. Τέλος η διακειμενικότητα

στοχεύει πολλές φορές και στην σάτιρα.

Ο πρωταγωνιστής πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει, δηλαδή να γίνει ένας

κανονικός λύκος αλλά δεν το κάνει επειδή το θέλει πραγματικά, αλλά για να

εντυπωσιάσει τους όμοιούς του. Σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τον Giddens οι

άνθρωποι προκειμένου να εντυπωσιάσουν τους άλλους κάνουν τα πάντα για να τους

πείσουν ότι τα καταφέρνουν με στόχο να ενταχθούν κάπου.(Giddens, 2002:141).

Επίσης το λυκάκι φαίνεται ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τους κανόνες

συμπεριφοράς των κανονικών λύκων.
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Στην επόμενη εικόνα ο μεγάλος και κακός λύκος παρουσιάζεται πεινασμένος εφόσον

στα στο ένα του χέρι κρατά την γιαγιά και στο άλλο το μαχαιροπίρουνο: <<Ε λοιπόν,

υπάρχει ένα τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να αποδείξεις ότι είσαι

πραγματικός λύκος>>. Από μόνη της η κειμενική αφήγηση δεν κάνει φανερή τη

δοκιμασία που ο μεγάλος λύκος βάζει στο μικρό. Βέβαια το νόημα ολοκληρώνεται

στην εικονογράφηση όπου ο μεγάλος λύκος προσφέρει για φαγητό την κυρία Μαριγώ,

με την οποία έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις το μικρό λυκάκι. Όπως αναφέρει και ο

Π.Ασωνίτης λόγος και εικόνα έχουν μια οργανική σχέση μεταξύ τους, καθώς και

μέσω της εικόνας το παιδί επικοινωνεί και βελτιώνεται η αισθητική του

αξία.(Ασωνίτης,2001:44).

Επιπλέον η κίνηση του κακού λύκου φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση το λυκάκι που

παρουσιάζεται ως απορημένο και με ένα αίσθημα προβληματισμού. Ο μεγάλος λύκος

δοκιμάζει την φιλία του μικρού λύκου με την γιαγιά . Εδώ ο λύκος προτρέπει το

λυκάκι να φάει την γιαγιά όπως έγινε και στο παραδοσιακό παραμύθι <<Η

Κοκκινοσκουφίτσα>>. Η διακειμενικότητα και σε αυτό το σημείο είναι αισθητή.

Στην συνέχεια το λυκάκι αρχίζει να αισθάνεται περίεργα. Όπως θα δούμε και στην

παρακάτω εικόνα:
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Το λυκάκι παρουσιάζεται στην εικονογράφηση με κοφτερά δόντια και γαμψά νύχια

αρχικά. Εύκολα μπορούν οι αναγνώστες να θεωρήσουν ότι τελικά έγινε και αυτός

σαν τους παραδοσιακούς λύκους. Ωστόσο η παραπάνω εικόνα ανατρέπει τα πάντα.

Το λυκάκι χρησιμοποίησε άλλα μέσα για να αποτρέψει τον λύκο από τις κακιές του

πράξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλωστή της γιαγιάς Μαριγώς την

οποία χρησιμοποίησε για να δέσει τον λύκο. Έτσι κατάφερε να σώσει την φίλη του.

Λίγο αργότερα όμως τον ελευθερώνει και ο μεγάλος λύκος δείχνει να σκέπτεται.

<<Βλέπεις; Είμαι ένας πραγματικά λύκος, Απλά, τυχαίνει να είμαι καλός>>.

Οι αναγνώστες φαίνεται ότι έμειναν έκπληκτοι από την εξέλιξη της ιστορίας. Το

μικρό λυκάκι ενώ ήθελε να μοιάζει σαν πραγματικός λύκος αρχικά, τελικά η

καλοσύνη του και το αίσθημα δικαίου υπερίσχυσε. Έτσι σε αυτό το σημείο βλέπουμε

ότι ο ρόλος ανατρέπεται. Αναλυτικότερα ενώ στα παραδοσιακά παραμύθια υπάρχει

αυτός ο στερεοτυπικός ρόλος του λύκου, το μικρό λυκάκι με την καλοσύνη του και

την καλή καρδιά του έρχεται και τα ανατρέπει.

Επομένως τα στερεότυπα ανατρέπονται και προβάλλεται η θέση ότι κάθε άτομο έχει

δικαίωμα στην ελευθερία να εκφράζεται όπως νιώθει. Αν κάποιο πλάσμα είναι

ευτυχισμένο και διαφορετικό από τους άλλους , κανένας δεν μπορεί να του στερήσει

την ευτυχία αυτή. Εξάλλου η ετερότητα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι

αρνητικό αλλά ως κάτι θετικό.

Στην επόμενη σκηνή ο κακός λύκος παρατηρείται ότι κάθεται στο τραπέζι με την

γιαγιά Μαριγώ και το καλό λυκάκι και όλοι μαζί τρώνε γλυκό και πίνουν τσάι.

<<Θα σταματήσεις να τρως ανθρώπους καλέ λύκε; Ρώτησε το λυκάκι>>

<<Ναι... υποθέτω... είπε ο κακός λύκος>>.

Εδώ η συγγραφέας δίνει την εντύπωση ότι ο κακός λύκος μετατράπηκε σε καλός και

φαίνεται από τον τρόπο που την συμπεριφέρεται δηλαδή είναι τρυφερός, ευγενικός
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μαζί της και γενικότερα έχει καλούς τρόπους. Παρόλα αυτά η ανατροπή είναι εκείνη

που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω εικόνα:

Παρατηρήται ότι ενώ όλοι κάθονταν στο τραπέζι ξαφνικά ο λύκος μένει μόνος του,

καθισμένος στην πολυθρόνα και κρατά στα χέρια του τσάι με εμφανώς όμως

φουσκωμένη κοιλιά. Υπάρχει μόνο η φράση: <<Από αύριο το πρωί>>. Η σκηνή είναι

αφηρημένη. Φαίνεται πως ο μεγάλος λύκος έφαγε τους δύο ήρωες του παραμυθιού

και δεν είναι σαφές αν με την φράση <από αύριο το πρωί> θα αλλάξει συμπεριφορά ή

είναι απλώς ειρωνεία. Η εικονογράφηση είναι κυρίαρχη. Η τρομακτική εικόνα με την

φουσκωμένη κοιλιά και η απουσία των ηρώων έρχεται να μπερδέψει τον αναγνώστη.

Οι εικόνες είναι πολύπλοκες και αποκρυπτογραφούνται πολλά νοήματα.

Πιο ανατρεπτική όμως είναι η τελευταία εικόνα όπου ο κακός λύκος κρατάει ένα

βιβλίο το οποίο γράφει από έξω <<Το καλό λυκάκι>>. Φανερώνεται ότι ήταν αυτός

που διάβαζε το παραμύθι στην Κοκκινοσκουφίτσα, στα τρία γουρουνάκια , στον

Πέτρο και στο καλό λυκάκι. Όλο αυτό είναι μεταμυθοπλαστικό. Βέβαια οι μικροί

αναγνώστες υποθέτουν ότι ο μεγάλος λύκος δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που

απεικονίζεται στο βιβλίο. Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος όπως ο πατέρας του που

ενδεχομένως να διαβάζει την ιστορία σε αυτόν και την παρέα του. Η χρήση της

εικονογράφησης υπερισχύει και τα νοήματα παραλείπονται για να διαμορφώσει το

τέλος ο αναγνώστης. Μέσα από όλη την ιστορία περνούν μηνύματα και αξίες όχι

μόνο στους ήρωες, αλλά και στους αναγνώστες.
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Εν κατακλείδι σε αυτό το βιβλίο οι αναγνώστες μπορούν να καταλάβουν ότι η

συμπεριφορά και γενικά η προσωπικότητα του μικρού λύκου διαφέρουν κατά πολύ

από τον παραδοσιακό και στερεοτυπικό χαρακτήρα του “κακού” λύκου. Το λυκάκι

είναι αθώο, καλό και φιλικό. Όσον και αν προσπαθεί να γίνει <<αληθινός>> λύκος,

δεν το καταφέρνει γιατί πάντα θα είναι διαφορετικός.
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4.5 <<Ο Μάγος Λύκος>>

Συγγραφή:Laurence Bourguingon

Εικονογράφηση:Derullieux Michael

Μέσα από το βιβλίο <<Ο Μάγος Λύκος>> του συγγραφέα Laurence Bourguingon
(2006) παρατηρήται ότι τα στερεότυπα ανατρέπονται σχετικά με την μορφή και την
προσωπικότητα του “κακού λύκου”.

Όσον αφορά τους πρωταγωνιστές του παραμυθιού είναι ο λύκος και μια οικογένεια
κουνελιών. Εξαρχής ο αναγνώστης καταλαβαίνει ότι οι ήρωες έχουν διαφορετικά
στοιχεία. Στις σχέσεις των ατόμων υπάρχει αυτή η ετερότητα.

Ο τίτλος του βιβλίου συνδέεται όπως φαίνεται με την εικόνα του εξωφύλλου:

Αναλυτικότερα ο τίτλος του παραμυθιού ταυτίζεται με την εικόνα του εξωφύλλου
καθώς απεικονίζεται ένας λύκος ο οποίος κρατάει στα χέρια του τράπουλα και είναι
ντυμένος με μια ολόσωμη φόρμα το οποίο είναι ανθρώπινο ρούχο. Επίσης περπατά
στα δύο του πόδια σαν άνθρωπος και το πιο σημαντικό έχει υιοθετήσει τις
ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλαδή παίζει τράπουλα. Γενικότερα απεικονίζεται ως
εξανθρωπισμένος. Σε πολλά σύγχρονα παραμύθια το στοιχείο αυτό του
εξανθρωπισμού υπερτερεί , καθώς τα ζώα έχουν ανθρώπινες συνήθειες. Πιο
συγκεκριμένα φορούν ανθρώπινα ρούχα, έχουν ανθρώπινες συνήθειες. Ο τίτλος και η
εικονογράφηση δείχνουν στο μικρό κοινό ότι ο λύκος δεν είναι κακός αλλά
καλόκαρδος. Στο οπισθόφυλλο απεικονίζονται δύο λαγουδάκια με τα οποία ο λύκος
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δεν είναι απειλητικός. Σύμφωνα με την Κανατσούλη τα στοιχεία του περικειμένου
μέσω των οποίων γίνεται η γνωριμία του αναγνώστη με το βιβλίο είναι κάποια
δείγματα από το περιεχόμενο. Επομένως μέσα από αυτό ο μικρός αναγνώστης
ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μια ιστορία για έναν μη στερεοτυπικό αλλά
διαφορετικό λύκο. (Κανατσούλη 2007:107).

Στις ταπετσαρίες του βιβλίου παρατηρείται ένα δάσος στο οποίο συμβιώνουν οι
πρωταγωνιστές και ένα σπίτι όπου μένει ο λύκος. Και στις δύο μεριές μπορεί να
παρατηρήσει κάποιος ότι υπάρχει μια διαφορά. Συγκεκριμένα στην πρώτη
απεικονίζεται ο λύκος στο δάσος κρατώντας στα χέρια του τράπουλα. Εν συνεχεία
απεικονίζεται και στην άλλη μεριά πάλι το δάσος αλλά στα πόδια του λύκου
απεικονίζονται δύο λαγουδάκια τα οποία προσπαθούν να παίξουν με τον λύκο. Αυτός
δεν φαίνεται στην πρώτη εικόνα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχική
και τελική ταπετσαρία απεικονίζουν <<το πριν και το μετά της ιστορίας με την
διαφορά ότι το σκηνικό παραμένει ίδιο ενώ οι ήρωες αποτυπώνονται σε
διαφορετικούς ρόλους μέσα από την διαμεσολάβηση της κειμενικής αφήγησης>>
(Γιαννικοπούλου, 2007:43-44). Λογικά η ζωή των ηρώων αλλάζει στην πορεία.

Ξεκινώντας το παραμύθι ο λύκος γυρνά στο σπίτι του το μεσημέρι από το κυνήγι. Με
το που μπήκε μέσα κατάλαβε ότι κάποιος εισέβαλλε στο σπίτι όσο έλειπε. Όσο και αν
έψαχνε δεν έβρισκε τίποτα. Την επόμενη μέρα ακύρωσε όλα αυτά που ήθελε να κάνει
και πήγε να αναζητήσει τον πραγματικό ένοχο. Έτσι και έγινε, την επόμενη μέρα
αναζήτησε τον ένοχο και βρήκε ότι ο εισβολέας του σπιτιού του ήταν ένας λαγός που
έψαχνε να φάει απεγνωσμένα.
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.

Όπως παρατηρείται και στην εικόνα ο λαγός είναι τρομαγμένος, ωστόσο σκέφτηκε
ένα σχέδιο για να σωθεί από τον λύκο. Με μια τράπουλα και τα καρότα στην άκρη
προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον του. Τελικά ο λύκος εντυπωσιάστηκε.
<<καταπληκτικό πως το κάνεις;>>.

Σε αυτό το σημείο ο συγγραφέας προσπαθεί να προβληματίσει τους μικρούς

αναγνώστες για τον λόγο που άλλαξε η συμπεριφορά του λύκου. Στην αρχή

επιθυμούσε να φάει τον λαγό ενώ τώρα άλλαξε γνώμη. Από την απομόνωση

καταφέρνει να συναναστραφεί με κόσμο, να κοινωνικοποιηθεί καθώς έτσι κατάφερε

να βρει ένα φίλο που του βγάζει τον καλύτερο εαυτό. Μαζί παίζουν, διασκεδάζουν,

του μαθαίνει διάφορα πράγματα, ενώ ο λύκος του χαρίζει την θαλπωρή του σπιτιού

του. Μετά από όλο αυτό φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί το αίσθημα της φιλίας, παρόλο

που πρόκειται για δύο ζώα τελείως διαφορετικά. Στα παραδοσιακά παραμύθια αυτή η

σχέση φάνταζε απίθανη, καθώς όπως ξέρουμε ο θύτης είναι θύτης και το θύμα είναι

θύμα. Μέσα από την πλοκή και τους χαρακτήρες ο συγγραφέας θέλει να προβάλλει

την φιλία. Εδώ αφενός υπάρχει αυτή η ετερότητα, αφετέρου όμως αυτή η

διαφορετικότητα των ζώων προβάλλει την θετική πλευρά, καθώς ο ένας προσφέρει

στον άλλο. Ο συγγραφέας βέβαια προβάλλει ζητήματα από την σύγχρονη κοινωνία

όπου είναι τόσο ρεαλιστικά από την μία, αλλά από την άλλη αυτό το τόσο ρεαλιστικό

είναι τόσο φανταστικό στα παραμύθια.
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Οι μέρες περνούν και ο λαγός έχει αρχίσει να στεναχωριέται. Θέλει να κάνει την δική

του οικογένεια. Έτσι ο λύκος αποφασίζει να του βρει ταίρι προκειμένου να

σταματήσει να μαραζώνει.

<<Μην κάνεις έτσι, θα σου βρω μια νύφη>>

Ο λαγός τα καταφέρνει και στο τέλος αποκτά παιδιά. Ο λύκος χάρηκε για αυτό καθώς

τώρα θα έχει μια ολοκληρωμένη οικογένεια ο φίλος του και μαζί με αυτόν χάρηκε και

ο λύκος. Πλέον ο λύκος δεν είναι επιθετικός και επικίνδυνος. Αντίθετα είναι ένα

καλόκαρδο ον και συμπαθητικό. Δεν σκέφτεται καν να φάει τα λαγουδάκια. Γίνεται

μέρος της οικογένειας και το πιο σημαντικό προτιμά να παίξει με τα λαγουδάκια από

το να πάει για κυνήγι. Φροντίζει τα μικρά λαγουδάκια, πάνε όλοι μαζί για φαγητό και

τους διαβάζει παραμύθια πριν πάνε για ύπνο.

Στην συνέχεια ο λύκος κατα την διάρκεια της βόλτας του συναντά μια παρέα λύκων.

Φυσικά εκείνοι γνωρίζουν ότι συγκάτοικοι με τους λαγούς. Τον φέρνουν σε δύσκολη

θέση και έτσι αναγκάζεται να τους καλέσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι για να φάνε τα

λαγουδάκια όλοι μαζί. Εδώ οι κακοί λύκοι εκπροσωπούν τον υπόλοιπο κοινωνικό

περίγυρο του λύκου, τον στερεοτυπικό λύκο. Παρόλα αυτά η σχέση λαγού και λύκου

είναι κατακριτέα για τους παραδοσιακούς λύκους. Η κοινωνία αποτελείται από

διάφορες κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι ομάδες δίνουν στα μέλη τους μια κοινωνική

ταυτότητα η οποία περιέχει χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να

συμπεριφέρεται κάποιος . Επομένως οι άλλοι λύκοι θεωρούνται απειλητικοί για τα

λαγουδάκια. Η συγγραφέας ενσωματώνει τους χαρακτήρες στην ιστορία για να

μεταλαμπαδεύσει στους αναγνώστες τα καλά στοιχεία του λύκου έτσι ώστε να

καταρρίψει όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν.

<<Θα φάμε λέει, τα Χριστούγεννα σε εσένα μεγάλε; Κάτι άκουσα για λαγό

στοιφάδο. Αλήθεια είναι;>>.

Εδώ ο λύκος βλέποντας ότι οι λύκοι βλέπουν τον λαγό ως φαγητό, αποφάσισε να

σκαρφιστεί ένα ψέμα, καθώς δεν μπορεί να τους μεταπείσει.

<<Τι κρίμα που διαδόθηκε και εγώ που ήθελα να σας κάνω έκπληξη.>>
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Ο λύκος κατατρομαγμένος ενημερώνει τον λαγό και αυτός σκαρφίστηκε ένα σχέδιο

εφόσον γνωρίζει πολλά μαγικά κόλπα. Έτσι την ημέρα των Χριστουγέννων ο λύκος

υποδέχτηκε την αγέλη με ζεστό τρόπο. Και κάθονται όλοι μαζί στο χριστουγεννιάτικο

τραπέζι ενώ τα λαγουδάκια βρίσκονται στην κατσαρόλα όπου υποτίθεται ότι βράζουν.

Ταυτόχρονα ο λύκος διασκεδάζει την αγέλη με την τράπουλα, ώστε να τους

ξεγελάσει, δηλαδή να ξεχάσουν το φαγητό και να τους το παρουσιάσει ως καμένο

μετά από ώρα αφού θα έχουν δραπετεύσει τα λαγουδάκια. Σε αυτό το σημείο οι

αναγνώστες καταλαβαίνουν ότι ο λύκος είναι με το μέρος των κουνελιών και

αποφασίζει να τα προστατεύσει από τους λύκους. Τα λαγουδάκια σκέφτεται ότι είναι

φιλικά μαζί του και ότι έχει αποκτήσει οικογενειακή θαλπωρή. Επιλέγει, έτσι, να

διατηρήσει την προσωπική του ταυτότητα και δεν τη θυσιάζει στο βωμό της

αποδοχής από την κοινωνία (Κανατσούλη στο Παπαντωνάκης και Αναγνωστοπούλου,

2010: 228 ). Ο λύκος δίνει μεγαλύτερη σημασία στην εσωτερική επαφή και αγάπη

που έχουν αναπτύξει. Οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ δυο εκ πρώτης όψεως

διαφορετικών ατόμων μπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά δυνατοί και επομένως

αναδεικνύεται η σημασία και η αξία της πραγματικής αγάπης.

Όλη την διάρκεια της ιστορίας οι αναγνώστες ταυτίζονται με αυτούς τους

χαρακτήρες που απεικονίζουν το ‘καλό’, είναι αδύναμοι και διώκονται από τους

λύκους απλώς και μόνο λόγω της ανισότητας που υπάρχει στην κοινώνια.

Επικρατεί λοιπόν το αίσθημα της δικαιοσύνης και κάνει την εμφάνισή της η χαρά

και η λύτρωση όταν τελικά επικρατεί το δίκαιο. Στο συγκεκριμένο παραμύθι οι

μικροί αναγνώστες βλέπουν το λύκο να αλλάζει συμπεριφορά. Παρατηρείται η

εξέλιξη στον χαρακτήρα του λύκου, την οποία ο συγγραφέας τονίζει όταν συγκρίνει

τον ήρωα με τους υπόλοιπους λύκους. Παρουσιάζεται διαφορετικός αποβάλλοντας τη

στερεοτυπική εικόνα του, την οποία έχουμε συναντήσει πολλές φορές στα

παραδοσιακά παραμύθια. Επίσης φαίνεται ότι η φιλία και η οικογένεια γεφυρώνουν

το χάσμα ανάμεσά τους, εξομαλύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ τους και εξαλείφονται

οι έχθρες. Η παιδική λογοτεχνία χρησιμοποιεί συχνά ήρωες ζώα για να μιλήσει πιο

εύκολα για φλέγοντα θέματα. Βέβαια όλο αυτό είναι φανταστικό . Αναλυτικότερα η

σχέση αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει στην πραγματικότητα μεταξύ των αυτών
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των ζώων. Είναι απολύτως φυσιολογικό ένας λύκος να επιτίθεται σε ένα λαγό γιατί η

φύση έχει ορίσει να γίνει έτσι. Η διαφορετικότητα που ο συγγραφέας θέλει να τονίσει

χρησιμοποιώντας δύο τόσο αντιθετικά είδη αναφέρεται στην ετερότητα, που μπορεί

να υφίσταται μεταξύ δύο ‘διαφορετικών’ ανθρώπων. Το ότι οι χαρακτήρες

καταφέρνουν να γεφυρώσουν τις τόσο μεγάλες διαστάσεις τους, έχει στόχο να

αποδείξει στο αναγνωστικό κοινό ότι η ετερότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα στις

σχέσεις των ατόμων αλλά πλεονέκτημα.
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4.6<< Να μαι ξανά>>

Συγγραφέας και εικονογράφος:Geoffroy de pennart

Το βιβλίο του Geoffroy de Pennart «Να ‘μαι ξανά» (1999), είναι ένα ακόμη βιβλίο

που μιλά για την αλλαγή του λύκου από απειλητικό εχθρό σε φίλο της

Κοκκινοσκουφίτσας, του Πέτρου και των άλλων ηρώων που συμπρωταγωνιστούν με

τον λύκο στα αρχικά παραμύθια. Το πλαίσιο της ιστορίας είναι το ίδιο με αυτό του

πιο πάνω βιβλίου που εξετάσαμε, «Ο Λύκος ξαναγύρισε!». Ο de Pennart αποφασίζει

να δώσει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να απολαύσουν για άλλη μια φορά

την ιστορία του, αυτή τη φορά, όμως, από την οπτική γωνία του λύκου.

Ο χαρακτήρας του λύκου εδώ διαφέρει από άλλες ιστορίες, καθώς οι αναγνώστες

ακολουθούν τον λύκο και παρακολουθούν τα γεγονότα μέσα από τα δικά τους μάτια,

όπως θα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Το κεντρικό θέμα του παραμυθιού είναι η

επιστροφή του λύκου στην παλιά του γειτονιά, την γειτονιά όπου κατοικούν ο κύριος

Λαγός, η κατσίκα με τα εφτά κατσικάκια της, τα τρία γουρουνάκια, η

Κοκκινοσκουφίτσα με την οικογένειά της, ο Πέτρος με τον παππού του και το

πρόβατο, οι οποίοι αποτελούν και τα πρόσωπα της ιστορίας. Ο λύκος, λοιπόν,

επιστρέφει με άγριες διαθέσεις, πιο αποφασισμένος από ποτέ, έτοιμος να κυνηγήσει

όλους τους παλιούς του γνώριμους. Η σχέση του λύκου με τους παραπάνω

χαρακτήρες ξεκινά όπως είναι αναμενόμενο από τους αναγνώστες.Αυτό συμβαίνει

γιατί αυτοί γνωρίζουν ήδη από την προηγούμενη αναγνωστική εμπειρία τους ότι ο

λύκος έχει ρόλο θύτη και ετοιμάζεται να κυνηγήσει τους ‘καλούς’ και

ανυπεράσπιστους, συνεχίζοντας τον παραδοσιακό του ρόλο. Θέλει να καταδιώξει τα

θύματά του και εκείνα που τον φοβούνται τόσο πολύ. Παρόλα αυτά κάτι αναπάντεχο

συμβαίνει και όλα αλλάζουν.

Πρόκειται για μια μετεξέλιξη των γνωστών σύγχρονων παραμυθιών με κεντρικό

ήρωα τον ‘κακό’ λύκο. Αρχικά, ο κεντρικός ήρωας είναι παρμένος από τα κλασσικά

παραμύθια. Ο συγγραφέας δημιουργεί έναν κόσμο όπου όλοι οι χαρακτήρες των

παραμυθιών συνυπάρχουν και μεταφέρει τους αναγνώστες σε μία χρονική στιγμή,

όπου ο λύκος μετά από καιρό τελικά επιστρέφει στην γειτονιά των παραμυθιακών

ηρώων, την «Μπιφτεκούπολη», όπως βλέπουμε από τα γράμματα στην ταπετσαρία.

Στην πορεία του κειμένου συναντούμε όλους αυτούς τους ήρωες καικυρίως μέσα από
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την εικονογράφηση, οι οποίοι, όμως, διατηρούν ένα μυστήριο γύρω από τον ρόλο

τους, διότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ο λύκος είναι ο μόνος ομιλητής.

Αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση από τον συγγραφέα προκαλεί και διατηρεί το

ενδιαφέρον του αναγνώστη και εξυπηρετεί την ανατροπή που επέρχεται με το τέλος

της ιστορίας.

Όπως φαίνεται και στο εξώφυλλο ο λύκος ανακοινώνει σε πρώτο ενικό πρόσωπο με

ενθουσιασμό ότι επέστρεψε «Να ‘μαι ξανά!». Αυτή η σύνδεση τίτλου και εικόνας

παραπέμπει εξ αρχής τον αναγνώστη-θεατή στη διακειμενική σχέση του βιβλίου που

πρόκειται να διαβάσει με τις παρελθοντικές του αναγνώσεις (Κανατσούλη, 2007:

107). Είναι φανερό το μοχθηρό ύφος του λύκου, κάτι που κάνει τον αναγνώστη να

καταλάβει τις ‘κακές’ προθέσεις του. Είναι επίσης καλοντυμένος, με ανθρώπινα

ρούχα, όπως ακριβώς θα παρουσιαστεί και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι ήρωες στις

εικόνες του βιβλίου.

Στην μπροστινή ταπετσαρία του βιβλίου παρατηρούμε τα γράμματα που έχει στείλει

ο λύκος σε διάφορες εφημερίδες σχετικά με την επιστροφή του. Ο ενδο- εικονικός

λόγος χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα έργα του de Pennart, όπως αναφέρθηκε και

στην ανάλυση των προηγούμενων βιβλίων (βλ. «Ο Λύκος ξαναγύρισε»∙ Ο λύκος

δείχνει αποφασισμένος να πληροφορήσει τους πάντες για τον ερχομό του.
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Προχωρώντας στην πρώτη σελίδα του βιβλίου τον βλέπουμε, προφανώς στο σπίτι του,

να συστήνεται στον αναγνώστη: «Με θυμάσαι; Είμαι ο Λύκος!»

Ο ήρωας φαίνεται ότι βγαίνει για λίγο από το βιβλίο και επικοινωνεί με τους

αναγνώστες. Αυτό το στοιχείο ανήκει φυσικά στην τεχνική της μοντέρνας

μεταμυθοπλασίας δηλαδή στον διαχωρισμό της φαντασίας και του

πραγματικού(Waugh σε Βασιλούδη 2007:2).Ο αναγνώστης καλείται να συμμετάσχει

στην ιστορία και πολλές φορές ακόμα και να ‘συνομιλήσει’ με τους ήρωες, κάνοντας

έτσι τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ παραμυθιού και πραγματικότητας να

θολώνουν την αντίληψή του. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο λύκος, απευθυνόμενος στον

αναγνώστη, τον βάζει στο παιχνίδι και ενεργοποιεί την φαντασία του από την αρχή.

Χωρίς να αναφέρει τι έχει κάνει ο πρωταγωνιστής στα παραδοσιακά παραμύθια, στα

οποία τον γνωρίσαμε.

Στην συνέχεια ο λύκος αποκαλύπτει τις κακές διαθέσεις του, δηλαδή είναι πλέον πιο

κακός από ποτέ και ανυπομονεί να το δείξει. Ενώ το κείμενο μας πληροφορεί για τα

παραπάνω, όπως θα δούμε και στις παρακάτω εικόνες:
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Στην πρώτη εικόνα παρατηρείται το δύσκολο και σκληρό πρόγραμμα και τα όργανα

γυμναστικής του, ένα πρόγραμμα σχετικά με την γυμναστική για λύκους και στον

τοίχο τις φωτογραφίες των ‘παλιών φίλων” των πλασμάτων δηλαδή που θέλει να

κυνηγήσει, με έντρομο ύφος σαν να τον βλέπουν όντως μπροστά τους. Δίνεται λοιπόν

στους αναγνώστες μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρομακτικού λύκου και τους

δημιουργείται μία ανησυχία για τους ήρωες που κινδυνεύουν. Τα ίδια συναισθήματα

αναλύονται και στις επόμενες σελίδες, όπου βλέπουμε τον λύκο να στέλνει τα νέα για

τον ερχομό του σε όλες τις εφημερίδες και καμαρωτός να τις δείχνει στον αναγνώστη

του βιβλίου.

Μετά από πολύ γυμναστική και έχοντας μάθει ο κόσμος όλες τις προθέσεις του, είναι

έτοιμος για απειλή. Ντύνεται και βγαίνει τραγουδώντας για να βάλει το σχέδιό του σε

εφαρμογή.

Πρώτος προορισμός είναι το σπίτι των γουρουνιών. Είναι το τελευταίο σπίτι χτισμένο

με τούβλα. Είναι σίγουρος ότι θα βρει κάτι για να φάει:

<<Ξέρετε πως το λέω εγώ το σπίτι με τα τούβλα; Παράδεισο του κακού λύκου το λέω.

Εδώ θα βρω ότι τραβάει η ψυχή μου>>.

Οι αναγνώστες βέβαια αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να μπει ο λύκος στο σπίτι

εφόσον δεν μπόρεσε στο παρελθόν να μπει. Με την παρακάτω φωτογραφία:
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Φαίνεται ο τόπος με τον οποίο ο λύκος μπήκε μέσα. Αναλυτικότερα κρατάει στο χέρι

μια αρμαθιά με κλειδιά και στο τσαντάκι κάποια εργαλεία. Το κείμενο και η

εικονογράφηση οδηγούν τους αναγνώστες στο συμπέρασμα ότι ο λύκος μετατρέπεται

σε έναν στυγνό “εγκληματία.”

Τελικά ο λύκος μπαίνει μέσα και δεν βλέπει κανέναν. Σε αυτό το σημείο αξίζει να

τονισθεί και η διακόσμηση του σπιτιού. Στα δεξιά υπάρχει μια φωτογραφία του ενός

από τα τρία γουρουνάκια, το οποίο είναι κατατρομαγμένο και φαίνεται ότι κοιτάζει

στο μέρος όπου βρίσκεται ο λύκος. Στα αριστερά παρατηρείται ότι τα συναισθήματα

που νιώθουν τα τρία γουρουνάκια για τον λύκο δεν είναι και τόσο καλά. Αυτό

φαίνεται μέσα από ένα παιχνίδι με βελάκια στο οποίο στην μέση βρίσκεται ο λύκος.

Σκοπός είναι να κλιμακώσει ο συγγραφέας τα συναισθήματα των αναγνωστών μέσα

από τις εικόνες.
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Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας δεν το βάζει κάτω. Αποφασίζει να επισκεφτεί την

κατσίκα και τα εφτά κατσικάκια. Τον βλέπουμε λοιπόν έξω από το σπίτι τους, να

βάζει το γνωστό κόλπο της μεταμφίεσης σε μητέρα-κατσίκα. Φοράει ένα φόρεμα,

μαντήλι στο κεφάλι και καλύπτει με αλεύρι τα πόδια του με σκοπό να παραπλανήσει

τα κατσικάκια, όπως ακριβώς και στο κλασσικό παραμύθι. Η ιστορία με τα μικρά

κατσικάκια δεν διαπερνά το κείμενο μόνο μέσα από τα μάτια του αναγνώστη αλλά

βλέπουμε πως και ο ήρωας του βιβλίου αναφέρεται σε αυτήν σαν παρελθοντική

εμπειρία της ζωής του: «… τα μικρά θα ξαναπέσουν στην παγίδα μου.»

Στην άλλη εικόνα ο εικονογράφος με αστείο τρόπο δείχνει ότι η κατσίκα και τα εφτά

κατσικάκια δεν είναι στο σπίτι με ένα σημείωμα και στην χαραμάδα από που πάλι

έχει ένα σημείωμα:

<<Πάμε για ψώνια και δείξε άσπρο ποδαράκι εδώ>>

Εδώ ο de Pennart χρησιμοποιεί το χιούμορ για να γίνει πιο διασκεδαστικό στους

μικρούς αναγνώστες.

Εν συνεχεία ο λύκος προσπαθεί να ψάξει την Κοκκινοσκουφίτσα την οποία πιστεύει

ότι θα βρει πιο εύκολα. Πηγαίνει στο σπίτι της και κρυφακούει τους γονείς της οι

οποίοι έχοντας διαβάσει την εφημερίδα ανησυχούν για αυτήν. Ο φόβος για τον λύκο

είναι πολύ μεγάλος. Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν έχει γυρίσει από την γιαγιά της και ο

λύκος πηγαίνει κατευθείαν στο σπίτι της γιαγιάς. Όταν φτάνει βέβαια διαπιστώνει ότι

δεν μένει η γιαγιά εκεί αλλά ένας λαγός. Παρόλα αυτά πηγαίνει και χτυπά την πόρτα,
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περιμένοντάς τον μια μεγάλη έκπληξη. Του άνοιξαν όλοι οι ήρωες την πόρτα:ο Λαγός,

η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Πέτρος, τα τρία γουρουνάκια, τα επτά κατσικάκια. Φαίνεται

λοιπόν ότι ο λύκος μένει αβοήθητος:

«Τώρα πως θα γλιτώσω;»

Τώρα που τα ζώα και τα δυο παιδιά έχουν το πάνω χέρι δηλώνουν στον λύκο ότι δεν

τον φοβούνται πια. Παρατηρείται, επομένως, μια απρόσμενη αντιστροφή ρόλων

‘κυνηγού’ και ‘κυνηγημένων’, κατά την οποία τα μέχρι τώρα αδύναμα πλάσματα που

έτρεμαν τον λύκο, ενώνονται για να σωθούν. Ωστόσο, δεν φέρονται εχθρικά στον

λύκο, αλλά του δίνουν την ευκαιρία να συμφιλιωθεί μαζί τους: «… αν μας υποσχεθείς

ότι θα είσαι καλός και θα μας διηγηθείς ιστορίες με κακούς λύκους τότε θα σου

κάνουμε το τραπέζι.»
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Ο λύκος δέχεται να συμφιλιωθεί. Στην τελευταία σελίδα βλέπουμε όλους μαζί

καθισμένους στο τραπέζι να γελούν και να τρώνε ενώ τα κατσικάκια έπαιζαν με τον

λύκο. Τέλος ο λύκος είπε: <<Είμαι ο Κακός Λύκος. Να μαι ξανά>>. Εδώ Τελειώνει

το παραμύθι με την φράση που είπε στην αρχή ο λύκος. Δηλαδή ο συγγραφέας

χρησιμοποίησε το σχήμα του κύκλου.

Όσον αφορά την εικονογράφηση στο συγκεκριμένο βιβλίο έχει καταλυτικό ρόλο. Οι

εικόνες συμπληρώνουν το κείμενο. Λέξεις και εικόνες συνυπάρχουν αρμονικά και

δίνουν το νόημα και τα μηνύματα που θέλει το βιβλίο να περάσει από κοινού

κάνοντας έτσι την ανάγνωση ένα ενδιαφέρον ‘παιχνίδι’. Εδώ επίσης υπάρχει τραγική

ειρωνεία, καθώς ο θεατής των εικόνων γνωρίζει περισσότερα από όσα ο ίδιος ο

ήρωας. Έτσι, ο αναγνώστης χρησιμοποιεί την φαντασία και την σκέψη του,

ενεργοποιείται και ανασυντάσσει πληροφορίες.
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4.7 Once upon a breath, the story of a wolf,

3 Pigs and asthma

Συγγραφή:Aaron Zevy

Εικονογράφηση:Susan Tebbut

Το επόμενο βιβλίο που θα εξετάσω είναι το «Once upon a breath» (1997) του Aaron

Zevy με εικονογράφο την Susan Tebbutt, το οποίο αποτελεί μια μεταγραφή του

πρωτότυπου κειμένου «Τα Τρία Μικρά Γουρουνάκια». Ο λύκος ως πρωταγωνιστικός

χαρακτήρας και ομοδιηγητικός αφηγητής, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, καθώς τα

ανατρεπτικά στοιχεία αναθεωρούν το προφίλ του ‘κακού’.

Στην ιστορία ο λύκος έχει άσθμα, το οποίο, όμως, δεν του δημιουργεί κάποιο

πρόβλημα, καθώς έχει μάθει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Τα τρία

γουρουνάκια, ωστόσο, προσπαθούν συνεχώς να εκμεταλλευτούν αυτή την αδυναμία

του για να του δημιουργήσουν δυσκολίες. Το βιβλίο έχει ως στόχο να ανατρέψει τους

στερεοτυπικούς ρόλους των γουρουνιών και του λύκου και να αμφισβητήσει την

σχέση μεταξύ τους. Αυτό θα το πετύχει μέσα από την αντιστροφή των ρόλων τους.

Μέσα από το πρόβλημα υγείας του πρωταγωνιστικού ήρωα, ο συγγραφέας κάνει

προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη σχετικά με το άσθμα και τον τρόπο

αντιμετώπισής του, αλλά και σχετικά με τους ασθενείς γενικότερα ως μία κατηγορία

αδύναμων και γι αυτό ‘διαφορετικών’ ατόμων. Επιπλέον, στο κείμενο θίγονται

ζητήματα που αφορούν τρόπους συμπεριφοράς, την προστασία του περιβάλλοντος

και κάποια άλλα ζητήματα που θα αναλυθούν περαιτέρω.

Αφηγητής του παραμυθιού είναι ο λύκος όπως αναφέρθηκε ο οποίος παρουσιάζεται

με το κλασσικό όνομα <<Μεγάλος Κακός Λύκος>> (Big Bad Wolf).Παρόλο που

παραμένει το όνομα του, στο οποίο υπάρχει η λέξη «κακός», ο λύκος δεν είναι

‘κακός’ στο συγκεκριμένο βιβλίο. Αντιθέτως, έχει ρόλο θύματος με θύτες τα

γουρουνάκια. Επομένως, αφού έχει διαβάσει κανείς το βιβλίο ίσως αντιληφθεί τον

τίτλο ως ειρωνικό. Το βασικό στοιχείο που εντάσσει ο συγγραφέας στον χαρακτήρα

του λύκου, ώστε να ανατρέψει το προφίλ του είναι το άσθμα. Με αυτόν τον τρόπο
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δημιουργεί ένα τρωτό σημείο το οποίο εκμεταλλεύονται τα γουρουνάκια σε κάθε

ευκαιρία. Εκτός αυτού του ιδιαίτερου γνωρίσματος, ο λύκος είναι μουσικός και

ιδιοκτήτης νυχτερινού μαγαζιού τζαζ μουσικής, παίζει μπάσκετ και έχει άλλες τόσες

ασχολίες οι οποίες ανατρέπουν το προφίλ του μέχρι στιγμής κακού λύκου.

Το βιβλίο είναι ανατρεπτικό καθώς βασίζεται στην λειτουργία της διακειμενικότητας

για ακόμα μια φορά. Ο συγγραφέας ανατρέπει τον στερεοτυπικό ρόλο του ‘κακού

λύκου’ και αναδεικνύει κάποιες αξίες και ιδανικά. Συγκρίνοντας το πρωτότυπο με

το δευτερογενές έργο βλέπουμε ότι η πλοκή του τελευταίου είναι τελείως

διαφορετική, έτσι ώστε σε σύγκριση με εκείνη του αρχικού να τονίσει τα κοινωνικά

ζητήματα που θέτει υπό εξέταση ο συγγραφέας. Όσον αφορά την σχέση των ηρώων,

η αλλαγή στον ρόλο τόσο του λύκου όσο και των γουρουνιών την κάνει αρκετά

περίπλοκη. Ο λύκος ξεκινά λέγοντας πως τραγουδά στο κλαμπ του μαζί με την

μπάντα του, που ονομάζεται «The little pigs three» («Τα τρία μικρά γουρουνάκια»).

Αμέσως δημιουργείται η εντύπωση πως οι ήρωες θα βρίσκονται σε συνεργασία. Στην

συνέχεια, ωστόσο, η ιστορία περιλαμβάνει επεισόδια κόντρας μεταξύ τους. Η στάση

του λύκου είναι εκείνη που θα καθορίσει τις μεταξύ τους σχέσεις στο τέλος του

παραμυθιού.

Ο λύκος ξεκινά την ιστορία με το να συστήσει το ονομά του στους αναγνώστες.

Βέβαια η τεχνική της μεταμυθοπλασίας οδηγεί τον πρωταγωνιστή να βγαίνει από το

πλαίσιο της ιστορίας και να συνομιλεί με τους αναγνώστες. Η αφήγησή του

απευθύνεται σε παιδικό κοινό και συμπεριφέρεται λες και είναι κάτι το πραγματικό.

Το κεντρικό χαρακτηριστικό του λύκου είναι το άσθμα και η πλοκή ξετυλίγεται γύρω

από αυτό:

«You’re thinking “a famous, big, bad, jazz lov’in, sax play’in wolf like you?”

That’s right. »

Ο συγγραφέας δηλώνει έμμεσα στον αναγνώστη πως ο καθένας μπορεί να βρίσκεται

σε αυτή την θέση, όσο δυνατός και αν είναι. Στην συνέχεια λέει πως έχει μάθει να

αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, εφόσον υπάρχουν κάποιοι τρόποι πρόληψης και
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καταπολέμησης – τους οποίους αναφέρει σε διάφορα σημεία του κειμένου – παρόλο

που «δεν ήταν πάντα τόσο εύκολο» “it wasn’t always this easy”. Στο σημείο αυτό

αξίζει να αναφερθεί ότι τα γουρουνάκια του δημιούργησαν πολλά προβλήματα και

τα οποία εκμεταλλεύτηκαν την μικρή αδυναμία του. Τα επεισόδια που περιέχονται σε

αυτό το βιβλίο είναι τέσσερα.

Στο πρώτο επεισόδιο οι μικροί αναγνώστες αντιλαμβάνονται ότι θα παίξουν τον ρόλο

του ‘κακού’τα μικρά γουρουνάκια. Ο λύκος αποφασίζει να σκουπίσει το σπίτι του για

να προφυλαχτεί από την σκόνη που του προκαλεί άσθμα. Επίσης τα τρία

γουρουνάκια τον εμποδίζουν με το να βγάλουν την σκούπα από την μπρίζα. Σε αυτό

το σημείο υπάρχει τραγική ειρωνεία καθώς μέσα από την εικονογράφηση φαίνεται

ότι τα γουρουνάκια κρατούν το καλώδιο στο χέρι. Χωρίς την εικονογράφηση το

νόημα του κειμένου είναι λειψό.

Έπειτα τα γουρουνάκια έχουν σκοπό να βλάψουν τον λύκο, τον εκμεταλλεύονται και

του δημιουργούν δυσκολίες. Ο λύκος αποφάσισε να πάει στο μαγαζί με τις

ηλεκτρικές επισκευές για να διορθώσει την σκούπα που είναι χαλασμένη. Έξω από το

μαγαζί περνά το αυτοκίνητο με τα γουρουνάκια, το οποίο είχε χαλασμένη εξάτμιση.

Έτσι πήγε να εξηγήσει στα γουρουνάκια ότι:

<<air pollution is bad for everyone but especially for those with asthma…>>

Εδώ ο συγγραφέας φέρει ως ζήτημα την προστασία του περιβάλλοντος,

επηρεασμένος από το πρόβλημα υγείας του λύκου. Μέσα από την εικονογράφηση

φαίνεται το σκούρο χρώμα του αέρα που μολύνθηκε από την εξάτμιση. Τα χρώματα

επιλέχθηκαν σύμφωνα με την Γιαννικοπούλου λόγω της δυσμενής κατάστασης του

ήρωα. Σκοπός του εικονογράφου αλλά και του ήρωα είναι η ανάδειξη της

υπευθυνότητας του ανθρώπου προς το περιβάλλον αλλά και προς του συνανθρώπου.

Ο λύκος βέβαια δεν πρόλαβε τα τρία μικρά γουρουνάκια διότι έφυγαν με το

αυτοκίνητο. Ξαφνικά ένοιωσε μια ενόχληση από την γύρη των λουλουδιών στην

οποία είναι αλλεργικός. Ο λύκος αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό προήλθε από την γύρη
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των λουλουδιών που κρατούσαν τα γουρουνάκια και τα φυσούσε ο αέρας. Επομένως

πάει προς το μέρος τους, όταν κάποιος του πέταξε μια μπάλα και έτσι συνέχισε το

παιχνίδι αναγκαστικά. Σύμφωνα με τον ‘κακό λύκο’ του πρωτότυπου κειμένου, αλλά

και γενικότερα των κλασσικών παραμυθιών, οι αναγνώστες δεν θα περίμεναν να

συμμετάσχουν σε ομαδικά παιχνίδια. Ο λύκος χαρακτηριζόταν πάντα ως ένα

μοναχικό ζώο, ως ένα ζώο της ‘άγριας φύσης’ σε αντίθεση με τον πολιτισμό

(Hourihan, 1997: 118-121). Το προφίλ του λύκου είναι τελείως διαφορετικό από αυτό

το στερεοτυπικό. Ο πρωταγωνιστής παρόλου που υποφέρει από άσθμα, δεν σταματά

να ασχολείται με τον αθλητισμό, την μουσική και την οικολογία. Ο χαρακτήρας του

λύκου από ότι φαίνεται έχει ανατραπεί προς το καλύτερο.

Το τελευταίο συμβάν του λύκου ως θύμα με τα γουρουνάκια έλαβε χώρα στο μαγαζί

του λύκου. Βέβαια έχει θεσπιστεί ένας κανόνας:

<<No cats allowed>>

Οι γάτες είναι κάτι που προκαλούν το άσθμα στον λύκο επομένως είναι ο λόγος που

βάζει αυτόν τον κανόνα στο μαγαζί. Παρόλα αυτά τα γουρουνάκια παραβλέπουν τον

κανόνα και φέρνουν γάτες. Ο λύκος τους πλησιάζει λέγοντας ότι δεν του αρέσει αυτό

που γίνεται αλλά πριν προλάβει και πεί την φράση τα γουρουνάκια εξαφανίζονται στο

μπάνιο. Εδώ το διακειμενικό στοιχείο κάνει την εμφάνισή του καθώς η συνομιλία με

τους ήρωες είναι ίδια όπως στα κλασικά παραμύθια.

- «Yo, little pigs, little pigs, let me in»

- «Not by the hair of your chinny chin chin»

-«Then I’ll huff and I’ll puff and…»

Στην συνέχεια ο λύκος ακούει από τα μεγάφωνα το όνομά του για να τραγουδήσει.

Επομένως αναγκάζεται να φύγει. Για ακόμα μία φορά τα γουρουνάκια γλιτώνουν

αλλά η αδικία που υπάρχει δεν μπορεί να ξεπεραστεί τόσο εύκολα. Όταν ο λύκος

τελείωσε την παράσταση πήγε να βρει τα γουρουνάκια. Εκεί δεν μπόρεσαν να
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ξεφύγουν από τον λύκο. Ο διάλογος που προκύπτει είναι όπως στο αφετηριακό

κείμενο:

<<Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house down! >>

Επιπλέον τα γουρουνάκια θεωρούν ότι ο λύκος δεν μπορεί να φυσήξει αφού έχει

άσθμα και τον περιφρονούν. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι ο λύκος υπέστει μια

μορφή ρατσισμού από τα γουρουνάκια. Βέβαια η σταθερότητα και η

αποφασιστικότητα του λύκου είναι εμφανή καθώς καταφέρνει να ρίξει το σπίτι. Οι

αναγνώστες γνωρίζουν ότι η συμπεριφορά των γουρουνιών δικαιολογεί το γκρέμισμα

του σπιτιού από τον λύκο και έτσι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί “κακός”.

Ο λύκος στην συνέχεια δεν κυνηγά τα γουρουνάκια. Αντίθετα τους εξηγεί με

πολιτισμένο τρόπο τις κακές τους πράξεις. Εδώ τονίζεται η ανωτερότητα του λύκου

που πετυχαίνεται μέσα από την πολιτισμένη συμπεριφορά του. Στο παρόν βιβλίο

υποστηρίζεται ότι το άσθμα δεν χαρακτηρίζεται ως τροχοπέδη στην ζωή κάποιου

όπως του λύκου στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ως ένα πάτημα για να συνεχίσει

αυτό που κάνει με περισσότερη αντοχή και δύναμη.

Η ανωτερότητα του λύκου κέρδισε καθώς παρά τα όσα του έκαναν προσέλαβε τα

γουρουνάκια στο μαγαζί του ως μουσικούς και τους έδωσε ένα δωμάτιο μέχρι να

φτιαχτεί το σπίτι τους. Αυτό φαίνεται από την συγκεκριμένη φράση:

<<until we rebuild their house>>

Φαίνεται ότι έδωσε ένα μάθημα στα γουρουνάκια, από εκεί και πέρα, όμως, τα βοηθά

να ξαναχτίσουν το σπίτι που ο ίδιος κατέστρεψε καθώς τους προσέφερε απλόχερα

δουλειά και φιλοξενία.

Το ιδεολογικό στοιχείο που προκύπτει εδώ είναι η συγχώρεση. Ο λύκος



64

πέτυχε τον στόχο του και έδειξε ανωτερότητα έναντι των γουρουνιών χωρίς να τους

κηρύξει πόλεμο. Αντίθετα, με την συμφιλίωση ήρθε και το ευχάριστο τέλος για όλους

και φυσικά η απονομή της δικαιοσύνης.

Λίγο πριν τελειώσει η σκηνή όπου ο λύκος γκρεμίζει το σπίτι των γουρουνιών

είναι πιθανό οι αναγνώστες να μπερδευτούν, καθώς θα πιστέψουν πως ο λύκος θα

φάει τελικά τα γουρουνάκια και αυτό θα είναι το τέλος της ιστορίας. Η ενδιαφέρουσα

ανατροπή που έρχεται τελικά αποκαθιστά την τάξη και αφήνει τους αναγνώστες

ανακουφισμένους που τιμωρήθηκαν τα γουρουνάκια και ταυτόχρονα δεν είχαν

τραγικό τέλος αλλά μετάνιωσαν για τις πράξεις τους. Έτσι παρατηρείται η κυκλική

αφήγηση, δηλαδή η ιστορία κλείνει στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε, με τον λύκο

και την μπάντα του.
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4.8 <<Ο καλόκαρδος λύκος>>

Εικονογράφος και συγγραφέας:Geoffroy de pennart

Το τελευταίο βιβλίο που θα εξετάσω στην πτυχιακή μου είναι <<Ο καλόκαρδος

λύκος>> (1998) με εικονογράφο και συγγραφέα τον Geoffroy de Pennart. Πιο

συγκεκριμένα το κεντρικό θέμα του παραμυθιού είναι η καλή ψυχή και καρδιά του

λύκου όπως πληροφορούμαστε και από τον τίτλο. Ο λύκος και εδώ επιστρέφει στην

γειτονιά των ηρώων δηλαδή αντικρίζει για ακόμα μια φορά την Κατσίκα και τα επτά

κατσικάκια, την Κοκκινοσκουφίτσα, τα τρία μικρά γουρουνάκια και τον Πέτρο ο

οποίος ήταν κυνηγός. Οι ήρωες είναι εξανθρωπισμένοι και εδώ. Σε κάθε σκηνή

βλέπουμε και από έναν ήρωα να είναι κατατρομαγμένος καθώς συναντά τον λύκο.

Εδώ αυτές οι αλεπάλληλες εμφανίσεις των ηρώων κάνουν τους μικρούς αναγνώστες

να αγωνιούν για το τι θα συμβεί. Στο παραμύθι ο λύκος είναι φανερός και συζητά με

τους υπόλοιπους ήρωες όπως θα συζητούσε στα πρωτότυπα παραμύθια.

Η σχέση του λύκου με τους υπόλοιπους δεν διαφέρει από τα κλασικά παραμύθια.

Αρχικά είναι τρομαχτικός και δυνατός, είναι ο “κακός” που απειλεί τους “καλούς”. Η

ανατροπή θα έρθει στο τέλος της ιστορίας. Επίσης το στοιχείο της διακειμενικότητας

κάνει την εμφάνισή του καθώς βλέπουμε όλους τους ήρωες τους οποίους κατέτρεξε ο

λύκος στα λαϊκά παραμύθια να εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο.
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Στο παραπάνω εξώφυλλο απεικονίζεται ο λύκος κρατώντας στα χέρια του έναν

κατάλογο με “Λιχουδιές” όπου περιέχει το φαγητό που υποτίθεται θα καταβροχθίσει

(όλους τους ήρωες). Πάνω ακριβώς εντοπίζεται και με μεγάλα γράμματα ο τίτλος

<<Ο καλόκαρδος λύκος>>. Από την μία ο λύκος είναι καλός, έχει καλή καρδιά από

την άλλη κρατάει στα χέρια του τα θύματά του. Όλο αυτό έρχεται να μπερδέψει τους

μικρούς αναγνώστες. Όπως υποστήριξε ο Freud, ο ψυχολογικός είναι σημαίνων

παράγοντας στην δημιουργία της συνολικής αντίληψης για το κείμενο – και το

συγκείμενο – και στην αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων που αυτό θέλει να

περάσει, τόσο μέσα από τον λόγο όσο και μέσα από την εικόνα, όπως συμβαίνει και

στο συγκεκριμένο βιβλίο. Όλο αυτό το κλίμα μυστηρίου που δημιουργείται από το

εξώφυλλο φαίνεται και στην ταπετσαρία του βιβλίου. Η εικόνα είναι σκοτεινή,

δείχνει το σπίτι του λύκου προφανώς κάτω από το σεληνόφως, καθώς και τον ίδιο τον

λύκο να κατευθύνεται προς τα εκεί. Παράλληλα κρυμμένοι στο δάσος είναι όλοι οι

ήρωες του παραμυθιού που παρακολουθούν τον λύκο κατατρομαγμένοι. Η

εικονογράφηση παίζει σπουδαίο ρόλο στην αλλαγή ψυχολογικού κλίματος των

αναγνωστών.
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Με το ξεκίνημα της ιστορίας απεικονίζεται ο Λουκάς ο λύκος με τους γονείς του ,τα

αδέρφια του και τους παππούδες σε μια ατμόσφαιρα πολύ όμορφη. Ευτυχισμένη θα

έλεγα. Όμως μια μέρα έτσι ξαφνικά ο Λουκάς ήθελε να φύγει από το σπίτι γιατί

πίστευε ότι μεγάλωσε. Αυτή του η κίνηση θυμίζει την σημερινή κοινωνία όπου τα

παιδιά φεύγουν από το σπίτι όταν πάνε να σπουδάσουν κάτα κύριο λόγο. Έτσι

αποχωρίζονται τους γονείς τους. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, όπως φαίνεται στην

παρακάτω εικόνα στην οποία απεικονίζονται οι γονείς του Λουκά στο σαλόνι να

συζητούν για αυτό το θέμα μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης. Επίσης φαίνεται ο

πατέρας του Λουκά να κρατά μια εφημερίδα στα χέρια η οποία έγραφε <<Η ηχώ του

δάσους>> και κάτω μια φωτογραφία με ένα τέρας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να

τονισθεί ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την εφημερίδα στα βιβλία του. Είναι σήμα

κατατεθέν.

Επίσης το γεγονός στην εφημερίδα προοικονομεί τις μετέπειτα εξελίξεις της ιστορίας.

Η εικονογράφηση είναι ο συνδετικός κρίκος της διαμόρφωσης του νοήματος.
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Στην δεύτερη εικόνα παρατηρείται η σκηνή όπου ο Λουκάς αποχαιρετά τους

παππούδες του. Πρώτα πήγε στην γιαγιά του να την αποχαιρετήσει λέγοντας του

όμως εκείνη:

<<Είσαι το φως των ματιών μου>>

Εδώ φαίνεται η τρομερή αγάπη που έχει στον εγγονό της και θέλει να είναι καλά.

Μετά ο Λουκάς πήγε και στον παππού του ο οποίος του έδωσε ένα ρολόι για να το

έχει μαζί του. Βέβαια ο λύκος έφερε αντίρρηση καθώς του είπε ότι δεν είναι σωστό

να το πάρει. Ο παππούς όμως νευρίασε καθώς θεωρεί ότι δεν πρέπει ποτέ να

παρακούν τα εγγόνια τον παππού. Η λέξη “ΠΟΤΕ” είναι με κεφαλαία γράμματα

καθώς θέλει να τονίσει ο συγγραφέας την επιβλητικότητα του παππού όπου θεωρεί

ότι πάντα ο πιο μεγάλος έχει δίκιο και γενικότερα πρέπει να ακούν οι μικροί τους

μεγάλους. Έπειτα πήγε να χαιρετήσει τα αδέρφια του τα οποία είχαν μετατραπεί σε

μουσικούς και ξεκίνησαν να παίζουν ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. Εδώ μέσα από

την εικονική και κειμενική αφήγηση φαίνεται η λύπη των μέχρι τώρα χαρακτήρων οι

οποίοι είναι στεναχωρημένοι που φεύγει ο Λουκάς.
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Σε αυτήν την εικόνα όλοι αποχαιρετούν τον Λουκά. Ο πατέρας του του έδωσε έναν

κατάλογο με αυτά που πρέπει να φάει δηλαδή όλους τους ήρωες και η μάνα του του

έδωσε μια συμβουλή:

<<Προσπάθησε να μην είσαι τόσο καλόκαρδος>>

Εδώ ο λύκος σύμφωνα με τους γονείς του πρέπει να έχει την στερεοτυπική μορφή του

όπως στα κλασικά παραμύθια, δηλαδή άγριος και επικίνδυνος. Οι σχέσεις του με τους

ήρωες πρεπεί να είναι σχέσεις θύτη και θύματος. Πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Έτσι

ξεκινώντας το ταξίδι του συνάντησε τους πρώτους ήρωες την Κατσίκα και τα 7

κατσικάκια. Στην εικόνα βλέπουμε ότι τα κατσικάκια έχουν αριθμούς στις μπλούζες

τους. Αυτό βοηθά τους μικρούς αναγνώστες να απαριθμήσουν τα κατσικάκια.

Επομένως αυτόματα μέσα από το παραμύθι κάνουν και μαθηματικά. Σε αυτό το

σημείο λοιπόν ο λύκος πήγαινε κατά πάνω τους γιατί έπρεπε να τους φάει. Έπρεπε να

συμπεριφερθεί όπως ένας κλασικός λύκος. Η μαμά-κατσίκα όμως προκειμένου να

προστατεύσει τα μικρά της είπε ότι καλύτερα να μας φας όλους παρά να αφήσεις τα

μικρά μου μόνα τους χωρίς μητέρα. Σε αυτό το σημείο γίνεται φανερή η θυσία της

μάνας για να μην χάσει τα παιδιά της. Έτσι ο Λουκάς συγκινήθηκε με αυτήν την

στάση της μητέρας και από την καλή του την καρδιά έφυγε, δεν άγγιξε κανέναν.

Συνεχίζοντας τον δρόμο του βρήκε την Κοκκινοσκουφίτσα στην μέση του δάσους και

την ρώτησε ποια είναι. Αυτή με δάκρυα στα μάτια είπε:

<<Είμαι...είμαι η Κοκκινοσκουφίτσα>>

Φαίνεται ότι δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη από τον φόβο της, αμφιταλαντευόταν

αν έπρεπε να πει το όνομά της ή όχι. Έτσι πήγε να την φάει αλλά εκείνη τρομαγμένη

χρησιμοποίησε την γιαγιά της για να απωθήσει τον λύκο λεγοντάς του ότι είναι το

φώς των ματιών της, μια φράση που την είχε ακούσει και ο Λουκάς από την γιαγιά

του. Επομένως λογικά μπήκε στην θέση της και έκανε πίσω για ακόμα μια φορά.

Συνεχίζοντας το ταξίδι συναντά στον δρόμο τα τρία γουρουνάκια τα οποία

κρατούσαν μουσικά όργανα στα χέρια. Μόλις τον βλέπουν τρομάζουν. Ο Λουκάς

κοίταξε στον κατάλογο ποιον έχει να φάει αυτήν την φορά. Τα γουρουνάκια όμως τον
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παρακάλεσαν να τραγουδήσουν για ακόμα μία τελευταία φορά. Με το που άκουσε το

συγκινητικό τραγούδι θυμήθηκε τα δικά του αδέρφια τα οποία σε καμία περίπτωση

δεν θα ήθελε να πάθουν το παραμικρό. Έτσι τους άφησε να φύγουν. Μέχρι τώρα ο

λύκος δεν μπόρεσε να φάει κανέναν ήρωα εξαιτίας της μεγαλοψυχίας του και της

καλής του καρδιάς.

Στην συνέχεια συνεχίζοντας τον δρόμο του συναντά ένα κυνηγό όπως φαίνεται και

στην παρακάτω εικόνα:

Όπως φαίνεται και στην εικόνα ο Λουκάς τρόμαξε από τον Πέτρο τον κυνηγό. Εδώ

για λίγο φαίνεται η αντιστροφή ρόλων αλλά δεν κράτησε για πολύ. Ο Λουκάς όπως

έκανε κάθε φορά κοίταξε στον κατάλογο αν υπάρχει αυτό το όνομα για να τον φάει.

Αυτός όμως του το ανταπέδωσε λέγοντας:

<<Και εσύ είσαι στον δικό μου κατάλογο>>

Παρόλα αυτά ο λύκος από ότι φάνηκε δεν άκουσε τον παππού του και πήγε να φάει

τον Πέτρο. Εδώ η φράση <<ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΣ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ

ΣΟΥ>> είναι με κεφαλαία γράμματα γιατί ίσως ήθελε ο συγγραφέας να τονίσει την

σημαντικότητα της φράσης δηλαδή ότι δεν πρέπει να παρακούμε τους μεγαλύτερους.

Έτσι ο Πέτρος έφυγε. Ο Λουκάς μέχρι τώρα δεν κατάφερε να φάει κανέναν, καθώς

αναλογιζόταν ότι τόση ώρα θα μπορούσε να τους είχε καταβροχθίσει όλους.
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Μετά από ώρα έφτασε σε ένα σπίτι και αναρωτιόταν τι να έχει μεσα και ότι μπορεί να

βρει κάτι να φάει. Δυστυχώς όμως αυτό που είδε δεν του άρεσε καθόλου. Αντίκρισε

τον γίγαντα που είχαν βγάλει όλες οι εφημερίδες και ξαφνικά του είπε με ένα

επιβλητικό και τρομακτικό ύφος: <<ΧΑΣΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ

ΑΣΧΗΜΟΜΟΥΡΗ!>>.

Αυτή η υφολογική εκφραστικότητα είναι έντονη στο κείμενο. Αναλυτικότερα τα

κεφαλαία γράμματα και το θαυμαστικό δείχνουν την αποφασιστικότητα και την

αγριάδα του γίγαντα . Σύμφωνα με τον Stephens η λογοτεχνία για παιδιά

χρησιμοποιεί πολλούς κώδικες σχετικά με το ύφος μέσα από την γλώσσα που

χρησιμοποιεί(Stephens στον Hunt,2009:131-132).

Αφού λοιπόν του έκλεισε την πόρτα ο Λουκάς νευρίασε τόσο, έσπασε την πόρτα και

μπήκε μέσα. Η κατάληξη ήταν ότι καταβρόχθισε τον γίγαντα αυτό το απειλούμενο ον

που το έψαχναν στις εφημερίδες. Όπως φαίνεται και στην εικονογράφηση:

Παρατηρείται ότι όλα είναι ανακατωμένα και πεταμένα κάτω και βλέπουμε τον λύκο

να έχει ήδη καταβροχθίσει το τέρας. Έτσι δεν τον έφαγε μόνο αλλά και χόρτασε το

στομάχι του μετά τα από πολύ καιρό. Παρόλα αυτά στο βάθος του σπιτιού
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αντίκρισε εγκλωβισμένα παιδάκια και αντί να τα φάει τα απεγκλώβισε και τους

έδωσε την ελευθερία τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο

στερεοτυπικός χαρακτήρας του λύκου καταρρίπτεται. Τέλος στο οπισθόφυλλο

απεικονίζεται ο πατέρας του Λουκά να διαβάζει μια εφημεριδά πάλι άλλα αυτήν την

φορά με καλά νέα. Που να ήξερε ότι ο γιός του έσωσε τον κόσμο από τον φοβερό

γίγαντα.

Γενικότερα ο λύκος είναι ο διώκτης όλων των καλών αλλά στο τέλος αυτό

ανατρέπεται. Μετά από όλο αυτό το ταξίδι που έκανε ο λύκος κατάλαβε ότι όλοι οι

ήρωες του έδωσαν την ευκαιρία να μην κάνει κακές πράξεις. Τον έσωσαν. Έτσι αυτός

σαν ανταπόδοση τους έσωσε από τον γίγαντα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει στους μικρούς

αναγνώστες ότι όλοι πρέπει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες με στόχο να γίνει ο άλλος

καλύτερος. Επομένως ανατρέπονται τα στερεότυπα που θέλουν τον λύκο ως θύτη και

μόνιμο εχθρό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα σύγχρονα παιδικά βιβλία που εξέτασα παρουσιάζουν αναλύσεις και

ενδιαφέρουσες ανατροπές. Τα ιδεολογικά στοιχεία που αναφέρονται έχουν ως σκοπό

την προώθηση προτύπων στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο λύκος με την σειρά του παίρνει

μορφές και μπαίνει σε ρόλους διαφορετικούς από την αρχική του μορφή. Βέβαια

αυτό επιτυγχάνεται και με την διακειμενικότητα.

Αρχικά ανατρέπεται το στερεότυπο του λύκου ως “κακού”. Ξεκινώντας από το <<Ο

λύκος ξαναγύρισε>> και <<Να μαι ξανά.>> προβάλλεται η αξίατης αλληλεγύης και

της συγχώρεσης. Θίγονται θέματα που αφορούν τον κοινωνικό ρατσισμό και την

περιθωριοποίηση, την φιλία και την ετερότητα μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης στα

παραμύθια <<Το γεύμα των λύκων>> και <<Ο μάγος λύκος>> τονίζεται και η φιλική

συμπεριφορά των ηρώων, καθώς και τα ευγενικά συναισθήματα που αναπτύσσονται

για εκείνον. Ακόμη πιο ανατρεπτικά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα δύο επόμενα

παραμύθια που εξέτασα: <<Το καλό λυκάκι>> και το <<Once upon a breath, the

story of a wolf, 3 pigs and asthma>>. Σε αυτά τα παραμύθια ο χαρακτήρας του λύκου

δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που έχουν συνηθίσει οι μικροί αναγνώστες στις

κλασικές ιστορίες. Επίσης στο <<Το καλό λυκάκι>> κυρίαρχο ρόλο παίζει η τεχνική

της μεταμυθοπλασίας, ιδιαίτερα στην κατάληξη της ιστορίας που οι αναγνώστες είναι

συν-δημιουργοί του νοήματος. Τέλος όσον αφορά τα <<Τρία μικρά λυκάκια>>

τονίζεται η οικολογική υπόσταση. Η ανατροπή εδώ γίνεται με το γουρούνι σε ρόλο

θύτη. Για τη λήξη του κυνηγητού λύκων – γουρουνιού, για την επίλυση των

διαφορών τους και για το ευχάριστο τέλος υπεύθυνη είναι η φύση.

Επιχείρησα να ερμηνεύσω τη σχέση της εικονογράφησης με την κειμενική αφήγηση

αναφορικά με το διαφορετικό ρόλο που η πρώτη διαδραματίζει σε κάθε βιβλίο .

Σχολίασα τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο τα εικονογραφικά στοιχεία παρουσιάζουν

κάθε φορά το λύκο προβάλλοντας τα ιδεολογικά στοιχεία που κάθε βιβλίο
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εκπροσωπεί. Επίσης κάποια βιβλία επιλέγουν να παρουσιάσουν τους ήρωες ως

εξανθρωπισμένους, επηρεασμένοι από την καθημερινότητα των μικρών αναγνωστών.

Μέσα από την εικονογράφηση διαγράφεται η σύνθεση του κατάλληλου ψυχολογικού

κλίματος.

Εν κατακλείδι μέσα από τον χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις πράξεις αλλά και τη σχέση

του λύκου με τους άλλους χαρακτήρες η λογοτεχνία για παιδιά έχει ως στόχο να

δημιουργήσει ένα νέο τύπο αναγνώστη με κριτική σκέψη απέναντι στη μυθοπλασία.

Τα κλασσικά παραμύθια δεν υποβαθμίζονται σε καμία περίπτωση. Οι αναγνώστες

ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να αναθεωρήσουν τα στερεοτυπικά πρότυπα και να

κατανοήσουν τον συνδυασμό των σύγχρονων, κοινωνικών και ιδεολογικών στοιχείων.

Βέβαια και η διακειμενικότητα έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Με βάση τα προηγούμενα

αναγνώσματά οι αναγνώστες χρειάζονται να αντιληφθούν την αξία τόσο των

κλασσικών όσο και των σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων και το διαφορετικό που

πρεσβεύουν.
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