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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ας διερωτηθούμε… Υπάρχει κανείς που δεν αγάπησε, αγαπά και θα 

συνεχίσει να αγαπά τα παραμύθια; Ο κάθε ένας από εμάς τους 

«μεγάλους» μαγεύονταν ως παιδί από τα παραμύθια που μας άφησαν 

προίκα οι γιαγιάδες και οι μαμάδες μας. Το ίδιο μαγικά είναι και για 

τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και σε κάθε εποχή. Το παραμύθι ανοίγει 

ένα παράθυρο στον κόσμο. Οι μικροί-αναγνώστες βιώνουν νοερές 

καταστάσεις και ποικίλα συναισθήματα. Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι τα 

παραμύθια επηρεάζουν τις παιδικές ψυχές, χτίζουν προσωπικότητες 

και συμβάλουν στην εξέλιξη των παιδιών βοηθώντας τα να βρουν 

νόημα στη ζωή. Γιατί όμως οι μικροί-αναγνώστες βρίσκουν 

ενδιαφέρον ένα παραμύθι; Η απάντηση είναι ότι ελκύονται από τις 

εικόνες και τις συνθέσεις τους. Εντυπωσιάζονται από τα χρώματα, τα 

σχήματα, τις αναπαριστώμενες μορφές που λειτουργούν ως φορείς 

μηνυμάτων με σκοπό, να καταστήσουν τα παιδιά ικανά να 

αντιληφθούν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Η εικόνα, είναι ο δρόμος 

προς τη μετάβαση, είναι η γέφυρα που μεταφέρει μηνύματα στις 

συνειδήσεις των παιδιών. 

Το θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία αφορά στη 

μετάδοση μηνυμάτων μέσα από την εικόνα στο σύγχρονο παραμύθι. 

Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν πέντε (5) παραμύθια και 

αναλύθηκαν πέντε (5) εικόνες. Ειδικότερα, αντικείμενα μελέτης 

αποτέλεσαν οι μορφές, τα χρώματα, οι γραμμές και τα σχήματα, και η 

σχέση εικόνας-κειμένου έτσι όπως αυτά λαμβάνουν χώρα σε κάθε μία 

εικόνα αντίστοιχα. Βάση της ερμηνείας αυτής διαφαίνεται ότι, το 

νόημα και η σημασία των παραμυθιών εξαρτώνται από τις εικόνες που 

τα συνοδεύουν. 

 

            Λέξεις κλειδιά: εικόνα, μήνυμα, παραμύθι 
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SUMMARY 

 

 

Let us ask ... Is there anyone who does not love, loves and will 

continue to love fairy tales? Each of us, the "big ones", was enchanted 

as a child by the fairy tales that our grandmothers and moms left us 

dowry. The same magic is for children all over the world and at all 

times. The fairy opens a window in the world. Young readers 

experience nerve situations and varying feelings. It is undisputed that 

fairy tales affect children's souls, build personalities, and contribute to 

the development of children by helping them find meaning in life. But 

why do small readers find a fairy tale interesting? The answer is that 

they are attracted by their pictures and compositions. They are 

impressed by the colors, the shapes, the representable forms that act as 

message carriers in order to make children aware of the world around 

them. The image, is the road to the transition, is the bridge that carries 

messages to children's consciousness. 

The subject deals with the transmission of messages through 

the image in the contemporary fairy tale. For this purpose five (5) 

fairytales were collected and five (5) pictures were analyzed. In 

particular, study objects were the shapes, colors, lines and shapes, and 

the image-text relationship as they occur in each image respectively. 

The basis of this interpretation is that the meaning and meaning of 

fairy tales depend on the accompanying images. 

  

 

Key words: image, message, fairy tale 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σπουδαιότητα του παραμυθιού είναι αδιαμφισβήτητη καθώς 

συντροφεύει τα παιδιά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Είναι το μέσο 

που τα βοηθά να χαλαρώσουν και να ψυχαγωγηθούν. Η σπουδαιότητά 

του όμως έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού (γνωστική, ψυχική, συναισθηματική). Το βοηθά 

να ανακαλύψει τον εαυτό του και να μεταβεί ομαλά στην ωριμότητα. 

Μέσα από το άκουσμα του παραμυθιού το παιδί εξοικειώνεται 

με την γλώσσα και αναπτύσσει τις γλωσσικές του ικανότητες. Εκτός 

όμως από τη γλώσσα της γραφής έρχεται σε επαφή και με τη γλώσσα 

της εικόνας.  Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν και 

ταυτίζονται με τις εικόνες πριν ακόμα κατανοήσουν τις λέξεις. Η 

εικόνα σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο 

και έχει άμεση επίδραση στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

παιδιού και στη στάση του στον κόσμο που το περιβάλει. 

 Η γλώσσα των χρωμάτων,  των σχημάτων και όλων των 

λοιπών μορφικών στοιχείων, γοητεύουν την παιδική ματιά. Έτσι, 

οξύνεται η παρατηρητικότητα, καλλιεργείται η φαντασία και 

κινητοποιείται ο νοητικός κόσμος των παιδιών. Μέσα από αυτή την 

«οπτική» ποικιλία αναπτύσσονται συναισθήματα και οι συνειδήσεις 

των παιδιών πλημμυρίζουν από μηνύματα που τα συντροφεύουν σε 

όλη τους τη ζωή. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι: «Η μετάδοση 

μηνυμάτων μέσα από την εικόνα στο σύγχρονο παραμύθι». Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο παραμύθι. Αναλύεται ο ορισμός του 

παραμυθιού και τα γνωρίσματά του, πληροφορούμαστε για τα 

χαρακτηριστικά του παραμυθιού και στην τελευταία ενότητα 

παρουσιάζεται η συμβολή και η αξία του. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, ασχολείται με το εικονογραφημένο 

βιβλίο. Παρουσιάζεται η ιστορία του, αναλύεται ο όρος 

εικονογραφημένο βιβλίο και το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τη 

σχέση που έχουν εικόνα και κείμενο σε ένα  παραμύθι.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η Σημειωτική και η σύνδεσή 

της με την σημασία και το νόημα που αποδίδουν οι εικόνες, γίνεται 

αναφορά στην ανάγνωση της εικόνας και περιγράφονται διεξοδικά οι 

μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η ανάγνωσή της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι μικρό σε έκταση σε 

σχέση με τα υπόλοιπα, γίνεται συζήτηση για την έρευνα της εργασίας. 

Γνωστοποιείται ο σκοπός της,  το δείγμα που επιλέχθηκε όπως επίσης 

και η μέθοδος που ακολουθήθηκε. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, ακολουθεί η έρευνα δηλαδή η ανάλυση 

του δείγματος των εικόνων που επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα-συμπεράσματα αυτής. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα καταληκτικά συμπεράσματα 

και κλείνει με τις βιβλιογραφικές αναφορές που συνέλαβαν τόσο στο 

θεωρητικό όσο και στο μέρος της έρευνας. Στο κλείσιμο υπάρχει ένα 

παράρτημα στο οποίο παρατίθενται οι τίτλοι των βιβλίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, τα ονόματα των συγγραφέων, η 

χρονιά έκδοσής τους και ο εκδοτικός οίκος.  
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Κεφάλαιο 1ο: Το παραμύθι 

 

1.1 Ορισμός και γνωρίσματα παραμυθιού 

 

«Οτιδήποτε βλέπεις, μπορεί να γίνει ένα παραμύθι…» 

                            -Χανς Κρίστιαν Άντερσεν- 

 

Δεν υπάρχει λαός, εποχή και πολιτισμοί που να μην έχουν αναδείξει 

τα δικά τους προφορικά ή γραπτά παραμύθια. Η λέξη παραμύθι 

προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «παραμύθιον», που 

σήμαινε «παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε 

και τη σημασία της φανταστικής ιστορίας, η οποία αποσκοπούσε στο 

ίδιο αποτέλεσμα» (Μαλαφάντης, 2011:19). Σύμφωνα με τον Λουκάτο: 

«ό,τι είναι στη λογοτεχνία το μυθιστόρημα είναι στη λαογραφία το 

παραμύθι» (Λουκάτος, 1978 ο.α. στο Αυδίκος, 1997). 

 Παραμύθι είναι μια αφήγηση συγκεκριμένου μήκους που 

περιέχει διαδοχή  μοτίβων ή επεισοδίων (Αναγνωστόπουλος, 2002). 

Είναι ένα λογοτεχνικό έργο που αφηγείται γεγονότα πραγματικά ή 

φανταστικά (Ζαν, 1996). Πιο συγκεκριμένα οι Bolte-Polivka δίνουν 

τον δικό τους ορισμό: «με τη λέξη παραμύθι εννοούμε μια διήγηση 

δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη από τον κόσμο του 

μαγικού μιαν ιστορία του θαύματος που δεν εξαρτάται από τους όρους 

της πραγματικής ζωής, και την ακούνε με ευχαρίστηση μικροί και 

μεγάλοι, έστω κι αν δεν την θεωρούν πιστευτή» (Αυδίκος, 1997:33). 

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό γίνεται εμφανές ότι το 

παραμύθι είναι ένα λογοτεχνικό είδος που μαγεύει κάθε είδος 

ακροατηρίου. Ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας και φτάνει στο 

μαγικό, το απίστευτο και το υπερφυσικό. Ο Ευάγγελος Αυδίκος, στο 

βιβλίο του «Το λαϊκό παραμύθι» (1997), παραθέτει την παρατήρηση 

του Μέγα για τον κόσμο του παραμυθιού: «Ο κόσμος του παραμυθιού 

είναι φανταστικός, εντελώς ιδιόρρυθμος, αυτόχηρα ονειρώδης, δεν έχει 

σχέσιν με την πεζότητα. Τον χαρακτηρίζει η παιδική αντίληψις, δηλ. 
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παρουσιάζει τα γεγονότα όπως τα βλέπει η φαντασία του παιδιού που 

στερείται της πείρας της ζωής» (Αυδίκος, 1997:36). 

Σύμφωνα με τον Μερακλή  τα παραμύθια αποτελούν το 

αρχαιότερο είδος αφήγησης (Μερακλής, 1993) και συνοδεύουν την 

ανθρώπινη ύπαρξη από την εποχή του Ομήρου, του αρχαίου 

Ελληνικού δράματος έως και σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα και στο 

Βυζάντιο η διήγηση των παραμυθιών ήταν αποκλειστική υπόθεση των 

γυναικών, γιαγιάδων και νταντάδων (Αυδίκος, 1997). Αργότερα, το 

παραμύθι ήταν το μέσο που βοηθούσε και πρόσφερε ανεμελιά - 

κυρίως στα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας- στους αγρότες, 

τσομπάνους, καπετάνιους ώστε να ξεπερνάνε τις δύσκολες 

καθημερινές ρουτίνες. Επιπλέον ήταν ένα μέσο ψυχαγωγίας και 

επικοινωνίας όπου οι άνθρωποι μαζεύονταν σε καφενεία και σε σπίτια 

για να αφηγηθούν παραμύθια. Αυτό γινόταν κυρίως τη περίοδο της 

Σαρακοστής και τις αργίες. Τότε υπήρχε χρόνος. «Ήταν, κατά κανόνα, 

οι χειμωνιάτικες νύχτες, που δημιουργούσαν προϋποθέσεις, είτε για 

δουλειά είτε για ψυχαγωγία να μαζευτούν πολλοί άνθρωποι μαζί» 

(Αυδίκος, 1997:47). Με την πάροδο του χρόνου, το παραμύθι πέρασε 

στους αστικούς κύκλους με κύριο αποδέκτη τα παιδιά. Τα 

καθησύχαζε, έδιωχνε τους φόβους τους και ήταν ένας τρόπος να 

γαληνεύει τη ψυχή τους και να τα κοιμίζει. Τον ρόλο του παραμυθά 

είχε αναλάβει αποκλειστικά η γιαγιά. Ως τότε, το παραμύθι ανήκε 

στην προφορική λαϊκή λογοτεχνία σε όλη την επικράτεια του κόσμου. 

 Η μετάβαση από το ένα είδος (προφορικό) στο άλλο (γραπτό) 

έγινε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Πέρασαν τρεις αιώνες από τότε 

που ο Charles Perrault έγραψε με λογοτεχνικό τρόπο γνωστά λαϊκά 

παραμύθια (Αυδίκος, 1997). Η στροφή προς το παραμύθι, κυρίως στη 

Γαλλία, προήλθε από αγώνες που διοργάνωναν γυναίκες 

αριστοκρατών στο σαλόνι τους. Οι αγώνες στηρίζονταν σε υποθέσεις 

παραμυθιών και στόχος τους ήταν να συναγωνιστούν οι 

διαγωνιζόμενοι στη δημιουργία της πιο γοητευτικής αφήγησης 

(Αυδίκος, 1997). Ο λαογράφος και συγγραφέας Charles Perrault, 

ξεκίνησε από τους αγώνες αυτούς, γεγονός που ερέθισε το ενδιαφέρον 

του για την συγγραφή. Είναι γνωστός, σε όλο τον κόσμο από τη 
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συλλογή παραμυθιών για παιδιά που περιλαμβάνονται στις «ιστορίες 

της μαμάς μου της χήνας» (1697). Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται 

η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Παπουτσωμένος Γάτος, η 

Ωραία Κοιμωμένη κ.α. 

Από την άλλη μεριά οι αδελφοί Grimm, συλλέκτες και 

συγγραφείς παραδοσιακών παραμυθιών, έδωσαν λογοτεχνική 

διάσταση σε αυτά και τα προσάρμοσαν για παιδιά. Τον πρώτο τόμο 

παραμυθιών τον εξέδωσαν το 1812 υπό το όνομα Kinder-und 

Hausmarchen (Παιδικά και Σπιτικά Παραμύθια) και ακολούθησε ο 

δεύτερος τόμος το 1814. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τα 

γνωστά παραμύθια η Χιονάτη και οι επτά νάνοι, ο Παπουτσωμένος 

Γάτος και άλλα. Στον πρώτο τόμο των παραμυθιών και ειδικότερα 

στον πρόλογό τους, οι αδελφοί Grimm (1812) αναφέρουν 

χαρακτηριστικά: «Είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να καταγράψουμε 

τούτα τα παραμύθια, αφού οι άνθρωποι που κρατούν ακόμα ζωντανή 

την παράδοση σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Αυτοί βέβαια που 

ξέρουν ακόμα παραμύθια, ξέρουν πολλά. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να 

λιγοστεύουν, τα παραμύθια όμως όχι […] με τη σωστή χρήση αυτών 

των βιβλίων δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε μέσα στις σελίδες τους 

τίποτα κακό. Μέσα σε αυτά ο καθένας βρίσκει μια εικόνα της καρδιάς 

του […] Γι αυτό και τα παραμύθια, που έχουν φτάσει ως εμάς μέσα απ΄ 

τα βάθη του χρόνου, διαθέτουν μια δύναμη και μια ζεστασιά που σπάνια 

χαρακτηρίζει άλλα προϊόντα του ανθρώπινου νου, όσο λαμπερά και 

εντυπωσιακά κι αν είναι» (Αγγελίδου, 1994:27, 32). 

Επιπρόσθετα, τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν,  

πλημμυρισμένα από φαντασία, προσδίδουν άλλη νότα και ανοίγουν 

νέους δρόμους στην ιστορία του παραμυθιού παγκοσμίως. Μερικά 

από αυτά είναι το Ασχημόπαπο, το Κοριτσάκι με τα σπίρτα, ο 

Μολυβένιος Στρατιώτης. 

Σήμερα, το παραμύθι πέρασε από το συλλογικό στο ατομικό 

και από την αγροτική κοινωνία στην αστική ενσωματώνοντας τη νέα 

πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, και με βάση τα προαναφερθέντα το 

παραμύθι χωρίζεται σε δυο είδη: το λαϊκό και το σύγχρονο. Το λαϊκό 

παραμύθι ανήκει στη λαϊκή τέχνη, στο λαϊκό πολιτισμό (Αυδίκος, 
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1997). Πρόκειται για ένα είδος που εξυπηρετεί ανάγκες της 

κοινότητας (Αυδίκος, 1997) κυρίως της αγροτικής. Ο παραμυθάς έχει 

ξεχωριστεί θέση σ΄αυτή τη διαδικασία (Αυδίκος, 1997). Οι 

παραμυθάδες ήταν κυρίως γέροντες και γριές (Αυδίκος, 1997), απλοί 

και αγράμματοι άνθρωποι που μέσα από τα τραγούδια τους, τις 

ιστορίες τους, τις γκριμάτσες και τις χειρονομίες τους ήξεραν να 

διασκεδάζουν το ακροατήριο, να προσφέρουν ανεμελιά και να 

μεταφέρουν την παράδοση από γενιά σε γενιά. Σε αυτό το είδος 

παραμυθιού κυρίαρχα στοιχεία είναι, το μαγικό και το υπερφυσικό. 

Ήρωες του είναι ζώα, μάγισσες, νεράιδες, άνθρωποι και υπερφυσικά 

όντα. Ο χρόνος και ο τόπος απουσιάζει. Το παραμύθι λαμβάνει χώρα 

σε κάθε χρόνο ή έξω από το φυσικό χρόνο (Αυδίκος, 1997) και γι 

αυτό τον λόγο ξεκινά με την τυπική έκφραση «Μια φορά κι έναν 

καιρό…». Ο Αυδίκος (1997) χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μ΄ εκείνο το 

“μια φορά κι έναν καιρό” ο αφηγητής παίρνει τον ακροατή μαζί του, 

έξω από την τωρινή πραγματικότητα, σε ένα μακρινό, ακαθόριστο 

παρελθόν, όπου το γεγονός της ημέρας μπορούσε να είναι παράδοξο, 

διαφορετικό από το γεγονός της δικής μας ημέρας» (Αυδίκος, 1997:39). 

Η μετάβαση από το φανταστικό και μαγικό ταξίδι και η επαναφορά 

στη τωρινή πραγματικότητα, πραγματοποιείται με την καταληκτική 

φράση «Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα…» ή όπως αναφέρει ο 

Αυδίκος (1997) «μηδέ ΄γω ήμουνα κει, μηδέ σεις να το πιστέψετε» 

φράση που υπογραμμίζει τη μαγική σχέση του ακροατηρίου με το 

παραμύθι (Αυδίκος, 1997:39). 

Σε αντίθεση με το λαϊκό, το σύγχρονο παραμύθι γράφεται από 

επώνυμους συγγραφείς και είναι ένα είδος που έρχεται αντιμέτωπο με 

το συλλογικό-ομαδικό. Δεν κυριαρχεί το μαγικό και το υπερφυσικό. 

Όλα είναι καθημερινά και ρεαλιστικά ή όπως σημειώνει η Τσιλιμένη 

(2002): «απεικονίζει ρεαλιστικές σκηνές της ζωής του παιδιού και των 

ενηλίκων, καθώς και πολιτισμικές πανανθρώπινες αξίες» (Τσιλιμένη, 

2002:43). Οι συγγραφείς- παραμυθάδες εμπνέονται από τις ποικίλες 

εκφάνσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το κοινό χαρακτηριστικό που 

επικρατεί και στα δυο είδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, το 

ευτυχισμένο τέλος. 
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Βέβαια, τα σύγχρονα στοιχεία αναδύονται μέσα από κάποιο 

γεγονός ή περίβλημα που μπορεί να είναι φανταστικό ίσως και 

μαγικό. Το παραμύθι ζει, κουβαλώντας το φορτίο του παρελθόντος 

έχοντας ενσωματώσει τις νέες πραγματικότητες (Αναγνωστόπουλος, 

2015).   
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1.2 Χαρακτηριστικά του παραμυθιού 

 

 

Τα παραμύθια και οι ιστορίες τους έχουν μια μαγική, υπερφυσική και 

απίθανη διάσταση. Είναι έργα, έτσι εμπνευσμένα, ώστε να 

σαγηνεύουν και να μαγεύουν. Αγαπήθηκαν πολύ, συνεχίζουν να 

αγαπιούνται και θα συνεχίζουν να αγαπιούνται από μικρούς και 

μεγάλους γιατί είναι ένα είδος που συναρπάζει, ενθουσιάζει, κεντρίζει 

το μυαλό και διδάσκει μέσω των μηνυμάτων που περνά. 

 Στα παραμύθια απουσιάζει η πραγματικότητα και καταργείται 

ο χρόνος. Ο Τόλκιεν είπε πως τα παραμύθια «ανοίγουν την πόρτα σε 

έναν ‘Άλλο χρόνο και αν διαβούμε αυτή την πόρτα, έστω και για μια 

στιγμή, βρισκόμαστε έξω από τον δικό μας χρόνο, έξω ίσως από τον 

ίδιο το Χρόνο» (Κούπερ, 1983:113). Ο κόσμος παρουσιάζεται με έναν 

απίστευτο τρόπο, έτσι όπως θα τον έβλεπε η φαντασία ενός μικρού 

παιδιού. Κατά τον Αυδίκο (1997), το παραμύθι συμβάλλει στη 

διαμόρφωση του υπερφυσικού χαρακτήρα αλλά και στην κατάργηση 

της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον 

υπερφυσικό κόσμο (Αυδίκος, 1997). 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις ιστορίες των 

παραμυθιών είναι, τα ζώα. Τα ζώα μιλούν ή χρησιμοποιούν 

ανθρώπινες ιδιότητες ή ακόμα έχουν υπερφυσικό χαρακτήρα και 

μαγικές δυνάμεις, όπου μέσα από πολλές περιπέτειες και ακραίες 

καταστάσεις , τις χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τον ήρωα του 

παραμυθιού και την εξέλιξη των γεγονότων. 

Επίσης, τα άψυχα αντικείμενα χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του 

παραμυθιού έχοντας μαγικές ιδιότητες ή χρησιμοποιούνται και ως 

σύμβολα. Σαν παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον 

«καθρέφτη» που συνήθως έχει μαγικές ιδιότητες. Στο παραμύθι της 

Χιονάτης, ανήκει στην βασίλισσα, που της λέει την αλήθεια όταν τον 

ρωτάει κάτι. Ακόμα, το «παπούτσι» εμφανίζεται συχνά σαν σύμβολο 

όπως για παράδειγμα, το γοβάκι της Σταχτοπούτας που χάρη σε αυτό 

περνάει από τη δυστυχία στην ευτυχία. 
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Επιπλέον, βασίλισσες, βασιλιάδες, νεράιδες, καλές και κακές 

μάγισσες, κακές μητριές, φτωχοί και πλούσιοι συνυπάρχουν μαζί και 

φέρνουν τα πάνω-κάτω μέσα από φανταστικές περιπέτειες γεμάτες 

αντιθέσεις και δράση. Η καλοσύνη της ορφανής κόρης φωτίζεται μέσα 

από τον κακόβουλο χαρακτήρα της κακιάς μητριάς, το μαγεμένο 

βασιλόπουλο παντρεύεται την ηρωίδα, η ευτυχία και η δυστυχία είναι 

απόλυτες καταστάσεις (Αυδίκος, 1997). Κοινό χαρακτηριστικό όλων 

είναι ότι όλα καταλήγουν σε ένα ευτυχές τέλος. Σε θρίαμβο και 

δικαίωση του Καλού με την τιμωρία και την ταπείνωση του Κακού 

(Αναγνωστόπουλος, 2015). 

Με λίγα λόγια, το παραμύθι συμπορεύεται με τον άνθρωπο, 

τον ταξιδεύει σε κόσμους φανταστικούς, ανακαλύπτει μαζί του την 

αξία της επιβίωσης, τα όνειρα. Καθορίζει τα συναισθήματα, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, διευκολύνει την διαδικασία ταύτισης του 

παιδιού με τον ήρωα (Μπετελχάιμ, 1995) και την ανακάλυψη του 

εσωτερικού του κόσμου. Σήμερα, ζει αναχαράζοντας δρόμους 

αισιοδοξίας για μικρούς και μεγάλους (Αναγνωστόπουλος, 2015). 

 

 

 

 

1.3  Η συμβολή και η αξία του παραμυθιού 

  

 

Το παραμύθι είναι μια φανταστική αφήγηση-διήγηση που σκοπό έχει 

να ψυχαγωγήσει. Εκτός, όμως, από την ψυχαγωγική του διάσταση 

συμβάλει και στην απεικόνιση του πραγματικού κόσμου μέσα από τον 

φανταστικό και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αυδίκος (1997) « 

επεμβαίνει διορθωτικά στον κόσμο του πραγματικού, ρετουσάροντας τις 

κοινωνικές αδικίες και εκπληρώνοντας τα όνειρα του ανθρώπου» 

(Αυδίκος, 1997:40). 

Μέσα από τις ιστορίες τους, τα παραμύθια, περιγράφουν 

δοκιμασίες που ναι μεν είναι φανταστικές και απίθανες αλλά έμμεσα 
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συνδέονται με την πραγματικότητα και τους αναγκαίους τρόπους 

αντιμετώπισης και επίλυσης των παιδικών προβλημάτων. Έτσι, 

γίνεται ανώδυνα η ανακάλυψη του εσωτερικού κόσμου του παιδιού 

και η μετάβασή του στην ωριμότητα. Με άλλα λόγια, τα παραμύθια 

προφανώς υπηρετούν μια λειτουργία, που μας βοηθά να 

αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τυπικά προβλήματα και 

αγωνίες που συναντάμε στη ζωή (Αυδίκος, 1997). 

Επιπλέον, τα παραμύθια είναι πλούσια σε σύμβολα, που έχουν 

σχέση με τη φύση, με τα πρότυπα και τους χαρακτήρες των ηρώων 

και με τον πολιτισμό. Μέσω της συμβολικής τους απεικόνισης, 

φέρνουν το παιδί σε επαφή με τις αξίες της επιβίωσης και το κυνήγι 

των ονείρων. Το φαινομενικά ακατόρθωτο και εξωπραγματικό 

καταλήγει τελικά σε ιδανικό και πραγματοποιήσιμο. 

Έτσι λοιπόν, το παραμύθι συμβάλει στη διαμόρφωση του 

νοήματος της ζωής του παιδιού. Εξάλλου, σύμφωνα με τον 

Μπετελχάιμ (1995): «Τα παραμύθια κατορθώνουν να μεταδώσουν με 

ποικίλες μορφές στο παιδί αυτό ακριβώς το μήνυμα: ότι ο αγώνας 

εναντίων σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος, είναι 

ουσιαστικά κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, όμως αν κανείς δεν 

λιγοψυχήσει και αντιμετωπίσει απτόητος απρόσμενες και συχνά άδικες 

δοκιμασίες, τότε κυριαρχεί σε όλα τα εμπόδια και στο τέλος 

αναδεικνύεται νικητής» (Μπετελχάιμ, 1995:17). 

Ακόμα, το παραμύθι μέσα από την πλοκή του, τη δράση και 

την αλληλεπίδραση των αντίθετων χαρακτήρων των ηρώων, προκαλεί 

τη νόηση, εξάπτει τη φαντασία και την περιέργεια και γενικότερα 

συμβάλει στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Με έναν 

εξαίρετο τρόπο ο Παπανούτσος (1980) μιλά γι΄ αυτό «Για όλες τις 

ψυχικές λειτουργίες προνοεί: οδηγεί την αντίληψη, τρέφει τη μνήμη, 

διεγείρει τη φαντασία αλλά και την κρίση γυμνάζει και το συναίσθημα 

καλλιεργεί με απώτερο σκοπό να προνοήσει τη βούληση, καθώς αυτή 

ετοιμάζεται να αποτολμήσει το μεγάλο άλμα: από το ενστιγματικό να 

πηδήσει και να κινηθεί στο συνειδητό επίπεδο της ζωής». 

Με άλλα λόγια, η συμβολή του παραμυθιού είναι σημαντική 

και αδιαμφισβήτητη. Συμβάλει στην αντιμετώπιση και στην 
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κοινωνικοποίηση του παιδιού, στους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς 

και δη τους ηθικούς και ταυτόχρονα ενδυναμώνεται ο ψυχικός του 

κόσμος. Σύμφωνα με τον Μπετελχάιμ (1995), τα παραμύθια 

μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα στο συνειδητό, στο προσυνειδητό 

και στο ασυνείδητο. Μέσα από τα παραμύθια και τον φανταστικό τους 

κόσμο, το παιδί ανακαλύπτει πως θα μπορέσει να διαχειριστεί και να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που θα αποκαλυφθούν μπροστά του. Έτσι, 

περνά στην ωριμότητα, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα του για τη 

ζωή και προσπαθεί να βρει λύσεις. Τα παραμύθια δεν κατονομάζουν 

ποτέ τις λύσεις αντιθέτως, μέσα από τα μηνύματά τους, υπονοούν 

λύσεις (Μπετελχάιμ, 1995). 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, το παραμύθι 

είναι ένα έργο με θαυμαστό πλούτο. Η αξία του είναι πολυσήμαντη 

και πολυδιάστατη. Βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί ολόπλευρα, να 

εγείρει και να κεντρίσει τη φαντασία του, να εμπλουτίσει τη γλώσσα 

του, να εξοικειωθεί στην ανάγνωση της εικόνας και να ανακαλύψει το 

δικό του νόημα ερμηνεύοντας τη ζωή (Ντούλια, 2010). 
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Κεφάλαιο 2ο:  Το εικονογραφημένο βιβλίο 

 

2.1  Ιστορία του εικονογραφημένου βιβλίου 

 

Ο 15ος αιώνας δίνει άλλη διάσταση στο βιβλίο και κυρίως στο 

εικονογραφημένο βιβλίο (Μπενέκος, 1981). Η εφεύρεση της 

τυπογραφίας σηματοδότησε το τέλος των βιβλίων με χειρόγραφη 

διακόσμηση (Σιβροπούλου, 2004) και συνέλαβε στην ταχύτερη και 

μαζικότερη εκτύπωση βιβλίων με εικόνες (Μπενέκος, 1981). 

Απευθύνονταν κυρίως σε ενήλικες, καθώς τα παιδιά δεν αποτελούσαν 

ξεχωριστή ομάδα την εποχή εκείνη και είχαν καθαρά εμπορικό, λαϊκό 

και θρησκευτικό απόηχο (Σιβροπούλου, 2004). Το εικονογραφημένο 

βιβλίο με τους μύθους του Αισώπου ανήκει σε αυτά τα πρώτα μαζικά 

εικονογραφημένα βιβλία (Kiefer, 1995). 

Τον 17ο αιώνα, το γεγονός ότι η παιδική ηλικία δεν παρουσίαζε 

ενδιαφέρον, ο John Locke, Άγγλος φιλόσοφος, ανοίγει τον δρόμο προς 

μια κατεύθυνση που εστιάζει στα ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών. Είχε την πεποίθηση ότι τα παιδιά πρέπει να 

διαβάζουν ευχάριστα βιβλία που να συνάδουν με την ηλικία τους 

(Σιβροπούλου, 2004). Οι ιδέες του Locke ήταν η αφορμή για την 

έκδοση του πρώτου εικονογραφημένου λατινικού λεξικού, γραμμένο 

από τον Κομένιο. Εκδόθηκε το 1658 και είχε τίτλο Orbis Sensualium 

Pictis (Ο ορατός κόσμος σε εικόνες). Βασιζόταν στην παρατήρηση 

του πραγματικού κόσμου καθώς ο Κομένιος είχε αντιληφθεί πως τα 

παιδιά καταλαβαίνουν και θυμούνται καλύτερα αυτά που έχουν δει 

παρά αυτά που έχουν διαβάσει (Σιβροπούλου, 2004). Επρόκειτο για 

ένα εγκυκλοπαιδικό βιβλίο με εικονογραφήσεις σε κομμάτια ξύλου, 

ώστε το παιδί να μαθαίνει τη λέξη κοιτάζοντας την εικόνα 

(Σιβροπούλου, 2004). Ο Whalley (1990) λέει για αυτό: «Οι 

χοντροκομμένες ξυλογραφίες του (εικονογραφήσεις) καλύπτουν μια 

μεγάλη ποικιλία θεμάτων, οικείων ή όχι, ώστε να παρέχουν την 
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ευρύτερη ποικιλία εικόνων που ήταν διαθέσιμη ποτέ για παιδιά» 

(Whalley, 1990:220). 

Ο 18ος αιώνας σημαδεύτηκε από την παρουσία δυο μεγάλων 

παιδαγωγών του J.Rousseau και του J.Pestalozzi (Σιβροπούλου, 

2004). Ο Pestalozzi με τις απόψεις του, επηρεάζει την εκπαιδευτική 

σκέψη ενώ ο Rousseau πιστεύει πως οι εικόνες έχουν την δύναμη να 

προσελκύουν την προσοχή των παιδιών. Το 1781, εκδίδει τον Αιμίλιο, 

ένα βιβλίο σημαντικό για την παιδική λογοτεχνία και την εκπαίδευση 

(Σιβροπούλου, 2004). Το 1774 ο βρετανός εκδότης J.Newbery άνοιξε 

έναν εκδοτικό οίκο στο Λονδίνο. Στόχευε στην έκδοση παιδικών 

βιβλίων, παραμυθιών και μύθων για την ψυχαγωγία των παιδιών 

(Σιβροπούλου, 2004) και έτσι παρήγαγε μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων 

(Whalley, 1990). O Newbery έκανε κάποιες διαφοροποιήσεις στα 

παιδικά βιβλία. Εισήγαγε στα βιβλία ανθοστόλιστα ολλανδικά 

καλύμματα και επιχρυσομένες μπορντούρες (Σιβροπούλου, 2004). 

Όμως, «Ο Newbery θεωρεί το παιδικό βιβλίο πρώτιστα ως αντικείμενο 

και όχι ως κείμενο. Ενδιαφέρεται, λοιπόν, περισσότερο για την 

εμφάνιση παρά για το περιεχόμενο» (Ζερβού, 1997 ο.α. στο 

Σιβροπούλου, 2004). Παρόλα αυτά, επηρέασε τους μετέπειτα 

συγγραφείς και εκδότες όπως επίσης το παιδικό βιβλίο κατέλαβε 

σημαντική θέση (Σιβροπούλου, 2004). 

Προς τα τέλη του 18ου αιώνα ο A.Senefelder ανακαλύπτει και 

εφαρμόζει την τεχνική της λιθογραφίας. Μια τεχνική που έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων έως και 

σήμερα (Σιβροπούλου, 2004). Όμως, εκείνη την εποχή, οι 

εικονογραφήσει εξακολουθούν να γίνονται με την μέθοδο της 

ξυλογλυπτικής και επικρατούν οι φθηνότερες εκδόσεις (Σιβροπούλου, 

2004). 

Οι αδελφοί Grimm, σηματοδοτούν τον 19ο αιώνα δίνοντας 

ώθηση στην εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων. Η επιτυχία τους 

έχει σχέση με την διαρκή αναδιατύπωση κειμένου και εικόνας. Το 

1865 Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων του L.Carroll βρίσκεται στο 

επίκεντρο και εξελίσσεται ως το καλύτερο παιδικό βιβλίο του αιώνα 

(Σιβροπούλου, 2004). Σύμφωνα με την Κανταρτζή (2002): «οι εικόνες 
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του είναι δυνατές τόσο στη σύνθεση όσο και στη σαφήνεια και 

καθαρότητα των γραμμών» (Κανταρτζή, 2002 ο.α. στο Σιβροπούλου, 

2004). Ωστόσο, η χρυσή εποχή των εικονογραφημένων βιβλίων 

ανήκει στον εκδότη E.Evans όπου το 1865 αρχίζει να τα τυπώνει και 

εξαιτίας της καλαισθησίας του το εικονογραφημένο βιβλίο απέκτησε 

την συνοχή σε κείμενο και εικόνα που έχουμε σήμερα (Σιβροπούλου, 

2004). Ο Evans πείθει καλλιτέχνες όπως τον Crane, τον Caldecott και 

την Greenway να δημιουργήσουν παιδικά έργα (Σιβροπούλου, 2004). 

Το έργο του Crane χαρακτηρίστηκε μηχανικό γιατί εστίαζε στα 

περιθώρια, τα γράμματα και τα δισέλιδα, ο Caldecott έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στις εικόνες που απαρτίζουν και ενισχύουν το κείμενο 

αναδεικνύοντας τον έτσι ως ικανό και με ιδιαίτερο ταλέντο 

εικονογράφο και η Greenway εικονογράφησε το 1878 τη δική της 

συλλογή μικρών ποιημάτων και συνέχισε να βρίσκεται κοντά στα 

παιδιά τόσο ως συγγραφέας όσο και ως εικονογράφος (Σιβροπούλου, 

2004). 

Η εικονογράφος B.Potter με το βιβλίο της «Η ιστορία του 

κουνελιού Πέτρου» σημάδεψε τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα τον χώρο 

της παιδικής λογοτεχνίας. Τα ενδιαφέροντα της κυρίως εστίαζαν στην 

παράλληλη απόδοση της εικόνας με το κείμενο και κάθε ιστορία της 

απεικονίζει ανθρωπόμορφα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Η 

ιστορία του κουνελιού Πέτρου κυκλοφόρησε έγχρωμη από τον 

Frederik Wame και έκτοτε οι εικόνες στα βιβλία της ήταν έγχρωμες 

(Σιβροπούλου, 2004). 

Στην Ελλάδα, στη δεκαετία του 1950, η Αντιγόνη Μεταξά 

παρουσιάζει τα πρώτα βιβλία για παιδιά γραμμένα από την ίδια. 

Συνεργάστηκε με τον εκδοτικό οίκο Αλικιώτη και η εικονογράφηση 

έγινε από ζωγράφους που διάλεξε η ίδια (Σιβροπούλου, 2004). 

Το 1960 προχωρά με τη σταδιακή βελτίωση τόσο της 

ποιότητας των βιβλίων όσο και των εικόνων και ειδικότερα των 

έγχρωμων που κερδίζουν συνεχώς έδαφος (Σιβροπούλου, 2004).  

Αργότερα, το 1974 το ενδιαφέρον για το παιδικό βιβλίο 

σημειώνει ανοδική πορεία και όπως σημειώνει ο Μπενέκος (1980): 

«είναι πράγματι εποχή έκρηξης καλλιτεχνικών καινοτομιών στο παιδικό 
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βιβλίο, που χαρακτηρίζεται από πυρετική φαντασία, αδιάκοπο 

πειραματισμό, ανάδειξη ιδιομορφίας, πρωτοποριακό συμβολισμό» 

(Μπενέκος, 1980:461). 

Στη δεκαετία του 1980 «η εικονογράφηση αποκτά άλλο 

χαρακτήρα, περισσότερο καινοφανή – φανταστικό. Ειδικότερα 

επικρατεί η σχεδιαστική αντίληψη κατά την οποία: α) εγκαταλείπει την 

πλανεμένη πεποίθηση ότι η εικονογράφηση πρέπει να γίνεται στα μέτρα 

του παιδιού, β) ακολουθεί το δρόμο της μεταμόρφωσης του 

πραγματικού, γ) παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα της νοητικής 

διαχείρισης του κόσμου μέσα από την επαφή του με πολλαπλές εκδοχές 

αισθητικής ερμηνείας» (Ασωνίτης, 2001). 

Το 1990 ιδρύθηκε η καλλιτεχνική εταιρεία «Αίσωπος» και το 

σωματείο συγγραφέων – εικονογράφων «Ένωση Συγγραφέων – 

Εικονογράφων Παιδικού Βιβλίου» και στα τέλη του 20ου αιώνα οι 

τεχνικές εκτύπωσης με λέιζερ συνέβαλαν στην περεταίρω ανάπτυξη 

του εικονογραφημένου βιβλίου ως μορφή τέχνης (Σιβροπούλου, 

2004). 

Η σύγχρονη εικονογραφημένη ιστορία είναι έτσι σχεδιασμένη 

ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να συλλέξει στοιχεία μέσα από την 

αλληλεπίδραση εικόνας και λέξεων που ξεπροβάλλουν στην ίδια 

σελίδα (Σιβροπούλου, 2004). 
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2.2  Ορισμός εικονογραφημένου βιβλίου  

 

Τα εικονογραφημένα βιβλία κατέχουν εξέχουσα θέση στις 

προτιμήσεις των μικρών παιδιών. Αποτελούν έναν κώδικα 

επικοινωνίας για αυτά καθώς, έχουν την ανάγκη σε αυτή την ηλικία να 

ανακαλύψουν και να αποκωδικοποιήσουν τον κόσμο. Μέσα από την 

εικόνα και τις εικονιστικές παραστάσεις αρχίζουν να επικοινωνούν, να 

μαθαίνουν, να καταλαβαίνουν, να αποκτούν ενσυναίσθηση και να 

ελκύονται από τις ιστορίες τους. 

Σήμερα, με τον όρο εικονογραφημένο βιβλίο εννοούμε «το 

σύνολο των εικόνων και άλλων διακοσμητικών κυρίως στοιχείων που 

ενταγμένα οργανικά στο κείμενο έχουν σκοπό να το καταστήσουν 

ελκυστικότερο και προσιτότερο ή να το τεκμηριώσουν και να το 

προεκτείνουν στη σκέψη του ανθρώπου» (Μπενέκος, 1981:7). 

Σύμφωνα με τον Μπενέκο (1981) το εικονογραφημένο βιβλίο 

χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν τα βιβλία με εικόνες. Εδώ, οι εικόνες απλώς συνοδεύουν τον 

γραπτό λόγο. Ο συγγραφέας περνά το μήνυμα αποκλειστικά μέσα από 

τον λόγο, οι εικόνες αποτελούν στοιχείο συμπληρωματικό που ίσως 

θα μπορούσε και να παραλειφθεί (Μπενέκος, 1981). Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει τις εικονογραφημένες ιστορίες, όπου ο λόγος 

και η εικόνα αποκτούν ισοτιμία. Τα βιβλία αυτά απευθύνονται 

περισσότερο στην ενδιάμεση ηλικία, όταν τα παιδιά μπορούν να 

διαβάσουν. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνεται το 

εικονογραφημένο βιβλίο. Η διαφορά αυτού του είδους από τα 

προηγούμενα έγκειται στο ότι η εικόνα έχει πρωτεύοντα ρόλο. 

Επομένως, τα μηνύματα που έχουν συλληφθεί από τον συγγραφέα 

μεταδίδονται μέσα από την εικόνα. Ο λόγος είναι υποταγμένος στην 

εικόνα και δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνος του όπως στα 

προηγούμενα είδη (Μπενέκος, 1981). 

Η εικόνα στο εικονογραφημένο βιβλίο είναι αυτή που 

καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο και είναι ο φορέας μετάδοσης 

των πληροφοριών του κειμένου. Το κείμενο είναι απλό και λιτό και τα 
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νοήματα και η σημασία τους εξαρτώνται πάντα από τις εικόνες. Οι 

εικόνες αποσαφηνίζουν στοιχεία τα οποία το κείμενο απλά υπονοεί 

(Nodelman, 2009). Τα παιδιά αποκτούν πληροφορίες από δυο 

διαφορετικές  πηγές, τόσο από τις λέξεις, όσο και από τις εικόνες 

(Σιβροπούλου, 2004). 

Πως θα ήταν όμως ένα κείμενο χωρίς εικόνες, χρώματα, 

μορφές, σύμβολά; Στην ενότητα που ακολουθεί αναλύεται η σχέση 

μεταξύ εικόνας και κειμένου. 

 

 

2.3  Η σχέση εικόνας και κειμένου  

 

Το εικονογραφημένο βιβλίο είναι μια μορφή επικοινωνίας όπου οι 

λεκτικές πληροφορίες συμπληρώνονται από οπτικές (Nodelman, 

2009) και η τέχνη του λόγου και της ζωγραφικής εναρμονίζουν και 

συνταιριάζουν το περιεχόμενό του (Μπενέκος, 1981). Εικόνα και 

κείμενο επικοινωνούν και αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το άλλο. 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι εικόνες αποσαφηνίζουν στοιχεία του 

κειμένου και δείχνουν αυτό που οι λέξεις δεν μπορούν να πουν 

(Nodelman, 2009). Οι λεκτικές πληροφορίες μπορεί να μην 

μεταδίδουν με επιτυχία τις οπτικές πληροφορίες. Το μήνυμα 

μεταφέρεται λεπτομερώς μέσα από την εικόνα, γιατί μεταφέρει 

περιγραφικές πληροφορίες και μοναδικά χαρακτηριστικά όπως για 

παράδειγμα ενός αντικειμένου ή μιας φιγούρας. Έτσι, ο μικρός-

αναγνώστης αποκωδικοποιεί καλύτερα τα νοήματα που εκφράζονται 

μέσα από αυτή τη σχέση. 

Επιπλέον, εικόνα και κείμενο, ψυχαγωγούν και διεγείρουν την 

φαντασία των μικρών παιδιών, αφυπνίζουν το ενδιαφέρον τους και 

τους δίνουν την δυνατότητα να κάνουν συνειρμούς και να 

κατανοήσουν την πραγματικότητα. Τα χρώματα και οι εναλλαγές τους 

στην εικόνα, τα σχήματα και οι γραμμές, οι αριθμοί, τα σύμβολα ή 

κάποια αντικείμενα ή ζώα που δεν τα αναφέρει το κείμενο, αλλά είναι 

μέρος της εικόνας, μαγεύουν τα παιδιά, τους προκαλούν ευχαρίστηση, 
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οξύνουν την περιέργειά τους και αναπτύσσουν το γνωστικό και 

συναισθηματικό τους κόσμο. Οι παραλλαγές αυτές στο επίπεδο της 

εικόνας υποκρύπτουν νοήματα γεμάτα συναισθήματα που 

λειτουργούν ενίοτε ως σηματοδότες ψυχικών καταστάσεων 

(Nodelman, 2009). Η επαφή του παιδιού με το εικονογραφημένο 

βιβλίο του παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την συναισθηματική 

νοημοσύνη, να σκέφτεται περισσότερο ανθρώπινα, να 

ευαισθητοποιείται και να αποκτά αξιακά εφόδια για την μετέπειτα 

πορεία του. Ο Nodelman αναφέρει ότι: «το εικονογραφημένο βιβλίο 

προσφέρει στα παιδιά την αντικειμενική συναίσθηση, η οποία βασίζεται 

σε βαθιά κατανόηση, που επιτρέπει πρώτα να γνωρίσουν τον κόσμο 

στον οποίο ζούνε κι έπειτα να αγαπήσουν τον κόσμο που ξέρουνε 

(Nodelman, 2009). 

Παράλληλα, μέσα από την εικόνα επιτυγχάνεται η γνωριμία του 

παιδιού με την τέχνη. Το παιδί είναι εξοικειωμένο με  την ζωγραφική 

σε αυτήν την ηλικία και αυτό μπορεί να γίνει ο παράγοντας ώστε να 

οξυνθεί η αισθητική του και να έρθει σε άμεση επαφή με τα χρώματα, 

τις διαθέσεις τους και γενικότερα να αποκτήσει θετική στάση προς 

την τέχνη. Όπως πολύ εύστοχα λέει ο Μπενέκος (1981): «Δε συντρέχει 

κανένας λόγος να στερήσουμε τα παιδιά από αυτό που οι μεγάλοι 

χαίρονται: την μεγάλη τέχνη. Αντίθετα έχουμε όλα τα δεδομένα να 

πιστεύουμε ότι η επαφή τους με τα έργα τέχνης καλλιεργεί την αισθητική 

τους αντίληψη και εκλεπτύνει το καλλιτεχνικό τους κριτήριο» 

(Μπενέκος, 1981:31). 

Με άλλα λόγια, η σχέση εικόνας-κειμένου, αποτελεί σημαντική πηγή 

πληροφόρησης και γνώσης διότι, μέσα από αυτή τη σύνθεση το παιδί 

αποκτά εμπειρίες που δεν θα μπορούσε να λάβει μόνο μέσα από τις 

λέξεις ή μόνο μέσα από τις εικόνες. Οι εικόνες λειτουργούν ως 

νοηματικά σχήματα για τις λέξεις και αντίστροφα (Nodelman, 2009). 

Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι μέσα από αυτήν τη σχέση το παιδί 

γνωρίζει, καταλαβαίνει και προσαρμόζεται καλύτερα στον κόσμο του 

«πραγματικού» μέσω του «φανταστικού». 

Αναλύοντας τη σχέση μεταξύ εικόνας και κειμένου γίνεται κατανοητή 

η σπουδαιότητα της εικόνας σε ένα παιδικό βιβλίο. Σε ένα 
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εικονογραφημένο βιβλίο, εκτός από το γλωσσικό μήνυμα 

περιλαμβάνεται και το οπτικό. Έτσι, η μετάδοση του μηνύματος 

γίνεται πιο ελκυστική και αποτελεσματική. Η χρήση των χρωμάτων, 

των γραμμών και των σχημάτων, και οι μορφές σε μια οπτική 

σύνθεση, έχουν σημασία και βοηθούν στην μετάδοση και 

αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Οι εικόνες είναι συνδεδεμένες με 

το παιδί από την πολύ μικρή ηλικία του, δίνοντάς του έτσι την 

δυνατότητα να καταλάβουν τον εαυτό τους και να ερμηνεύσουν τον 

κόσμο μέσω της επαφή τους με σημεία. 

Έτσι λοιπόν, μιλώντας για εικόνες, σημεία, νοήματα και μηνύματα, 

στο κεφάλαιο που ακολουθεί κρίνεται απαραίτητο να εισαχθεί η 

έννοια της σημειωτικής και να εξετασθεί το πώς μέσα από την 

ανάγνωση της εικόνας και τις μεθόδους της οικοδομείται η μετάδοση 

και πρόσληψη μηνυμάτων. 
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Κεφάλαιο  3ο : Σημειωτική και ανάγνωση της      

εικόνας 

 

 

3.1  Σημειωτική-Σημειολογία  

 

Η σημειωτική ή σημειολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα 

φαινόμενα σημασίας (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). Τα φαινόμενα 

σημασίας είναι κυρίως κοινωνικά. Η σημασία είναι συνδεδεμένη με 

την ίδια μας την ύπαρξη, την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας 

(Χαλεβάκη, 2010) και μέσω των συστημάτων σημασίας οι άνθρωποι 

συλλαμβάνουν τον κόσμο τους και κατανοούν τον δικό τους ρόλο σε 

αυτόν κάνοντας εφικτή την επικοινωνία (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 

1983). Σύστημα σημασίας είναι η μεθοδολογία, η τέχνη, τα ήθη και τα 

έθιμα, οι εκφράσεις του προσώπου και άλλα (Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, 1983). Η σημειωτική, μελετά τα σημεία και τη σημασία 

τους αποδίδοντας νόημα σε λέξεις, εικόνες, σχήματα, χρώματα, 

εκφράσεις, χειρονομίες και μέσω αυτών αποκωδικοποιούμε 

συμπεριφορές (Χαλεβάκη, 2010).  

Εισηγητής της σημειολογίας στην Ευρώπη θεωρείται ο 

Saussure ενώ ο Pierce ήταν ο θεμελιωτής της σημειωτικής στην 

Αμερική (Χαλεβάκη, 2010). Πρώτος ο γλωσσολόγος Saussure όρισε 

την σημειωτική ως «μια επιστήμη που μελετά τη ζωή του σημείου μέσα 

στην κοινωνική ζωή» (Saussure, 1979:45). Το 1960 στη Γαλλία, ο 

δομιστής Levi-Strauss εφάρμοσε το μοντέλο του Saussure για την 

ανάλυση της μυθολογίας. Επίσης, κύριοι μελετητές της σημειωτικής 

είναι ο Greimas, ο Barthes, ο Eco και η Kresteva (Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, 1983). 

Ως κύρια έννοια της σημειωτικής είναι το σημείο. Το σημείο 

είναι η μονάδα σημασίας (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983) δηλαδή 

κάτι που έχει σημασία και αυτό μπορεί να είναι μια λέξη, μια εικόνα, 

ένα αντικείμενο, ένα ζωγραφισμένο σχήμα και άλλα (Boklund-
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Λαγοπούλου, 1979). Κατά τον Saussure το σημείο αποτελείται από 

ένα σημαίνον και ένα σημαινόμενο. Το σημαίνον είναι η ακουστική 

εικόνα και το σημαινόμενο είναι η νοητική εικόνα (Χαλεβάκη, 2010). 

Πιο απλά, το σημαίνον είναι η φυσική κατάσταση του σημείου ενώ το 

σημαινόμενο είναι η σημασία που μεταφέρει το σημαίνον. 

Η σημασία του σημείου είναι δυο ειδών. Το ένα είδος είναι η 

κυριολεκτική σημασία που αλλιώς ονομάζεται και καταδήλωση. 

Αφορά στο πρώτο επίπεδο του νοήματος, δηλαδή στη σημασία που 

καθορίζεται στα λεξικά. Το δεύτερο είδος είναι η συνειρμική σημασία 

ή αλλιώς συμπαραδήλωση που αφορά στο δεύτερο επίπεδο του 

νοήματος (Boklunt-Λαγοπούλου, 1979). Το «κόκκινο τριαντάφυλλο» 

δεν σημαίνει μόνο ένα λουλούδι (κυριολεκτική σημασία-καταδήλωση) 

αλλά και σε δεύτερο επίπεδο (συνειρμική σημασία-συμπαραδήλωση) 

σημαίνει αγάπη ή πάθος. Στο γλωσσικό επίπεδο το σημαίνον και το 

σημαινόμενο δεν μοιάζουν. Η σχέση τους είναι αυθαίρετη (Χαλεβάκη, 

2010). Για παράδειγμα, η λέξη γάτα έχει σημαίνον τα γράμματα της 

λέξης και σημαινόμενο το συγκεκριμένο ζώο που νιαουρίζει. Στο 

εικονιστικό σημείο όμως, η σχέση σημαίνοντος και σημαινόμενου 

είναι αναλογική. Για παράδειγμα, η φωτογραφία μιας γάτας που δεν 

μπορεί να μας παραπέμψει σε ένα άλλο ζώο. 

Έτσι λοιπόν, τα εικονιστικά σημεία είναι απαραίτητα σε ένα 

σύστημα σημασίας για να γίνει σαφέστερη η μετάδοση του 

μηνύματος. Μια πληροφορία που δίνεται μόνο μέσα από λεκτικά 

σημεία δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα ενώ σε συνδυασμό με 

τα σημεία της εικόνας το νόημα και το μήνυμα γίνεται κατανοητό. Δεν 

είναι τυχαίο εξάλλου ότι με την φράση «μια εικόνα χίλιες λέξεις» 

επιβεβαιώνεται η δύναμη της εικόνας. 

Στην ενότητα που ακολουθεί καθίσταται αναγκαίο να εισαχθεί 

ο όρος εικόνα και να προσδιοριστεί με ποιόν τρόπο ο αναγνώστης 

μπορεί να εισέλθει στην ανάγνωσή της για να μπορέσει να 

οικοδομήσει νόημα. 
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3.2  Η ανάγνωση της εικόνας  

 

Στη σημερινή κοινωνία, που χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη λόγω της 

τεχνικής προόδου, η εικόνα τείνει να επικρατεί έναντι του λόγου. Με 

τον όρο «εικόνα» νοείται μια σειρά τρόπων (σχέδιο, φωτογραφία, 

σχεδιάγραμμα), οι οποίοι αντικατέστησαν ένα μέρος του γραπτού και 

προφορικού λόγου και δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης και 

πρόσληψης μηνυμάτων (Ζωγράφος&Κωτσαλίδου, 2016:34).   

Η εικόνα, είναι τα μέσο επικοινωνίας (Μαγουλιώτης, 2014) 

που μεταφέρει πληροφορίες όχι μέσα από γράμματα και λέξεις αλλά 

με άλλους κώδικες, σύμβολα και κανόνες, διαφορετικούς από αυτούς 

της γλώσσας (Ασωνίτης, 2001). Για να αναλυθεί μια εικόνα 

χρησιμοποιείται η οπτική γραμματική. Ο όρος γραμματική είναι 

συνδεδεμένος με τη γλώσσα και τους κανόνες της. Χρησιμοποιούμε 

τη γραμματική της γλώσσας σε προτάσεις, σε κείμενα ακόμα και για 

να εκφράσουμε ένα βίωμα ή να περιγράψουμε μια κατάσταση. Η 

οπτική γραμματική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται τα στοιχεία μιας εικόνας (Kress&Leeuwen, 2010). 

Δηλαδή, πως συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν πρόσωπα, πράγματα, 

ζώα, χρώματα, σχήματα, γραμμές. 

Η εικόνα λοιπόν δεν είναι απλά το μέσο που δίνει ζωντάνια σε 

ένα κείμενο αλλά επηρεάζει το νόημα και όπως υποστηρίζει ο 

Μπενέκος (1981): «η εικόνα δεν ζωντανεύει απλά το κείμενο αλλά 

είναι η ίδια ένα οπτικό κείμενο, ένας άλλος τρόπος έκφρασης ή 

αφήγησης. Για το λόγο αυτό το εικονιστικό μέρος του βιβλίου πρέπει να 

διαβάζεται και οπτικά, να εμπεριέχει αυτοδύναμα το περιεχόμενο και το 

μήνυμα του να είναι ευθέως αναγνωρίσιμο» (Μπενέκος, 1981:39). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, για 

την μετάδοση και κατανόηση νοημάτων είναι απαραίτητη η διαπλοκή 

περισσοτέρων του ενός σημειωτικών τρόπων (Kress&Leeuwen, 

2010). Η διαπλοκή αυτή γέννησε την πολυτροπικότητα και το 

πολυτροπικό κείμενο. Ένα πολυτροπικό κείμενο, που αποτελείται από 

ένα πλέγμα σημειωτικών κωδίκων (Kress&Leeuwen, 2010), για να 
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μπορέσει να κατανοηθεί και να αποκωδικοποιηθεί χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσέγγιση. Ο αναγνώστης πρέπει να δει και να ερμηνεύσει 

ξεχωριστά τα στοιχεία του πολυτροπικού κειμένου (λεκτικές 

πληροφορίες, εικόνες, σχέδια), να μπορέσει να τα ανασυνθέσει όλα, 

να τα κατανοήσει και τέλος να μπορέσει να παράγει νόημα 

(Ζωγράφος&Κωτσαλίδου, 2016). Με αυτόν τον τρόπο, δεν μένει μόνο 

στο επίπεδο της παρατήρησης αλλά εμπλέκεται σε όλη τη διαδικασία, 

ως κριτικός αναλυτής. Η παθητική ακρόαση παύει να υπάρχει και την 

θέση της παίρνει ένας ενεργητικός αναγνώστης. Η σχέση μεταξύ 

σημαίνοντος και σημαινόμενου αναδεικνύει τα άτομα ως 

πραγματικούς δημιουργούς νοήματος και όχι απλούς διαχειριστές 

υπαρχουσών συμβάσεων (Kress&Leeuwen, 2010). 

Συμπερασματικά, στην εποχή της επιστήμης, η εικόνα 

λειτουργεί ως βιβλίο της φύσης, ως ένα παράθυρο στον κόσμο 

(Kress&Leeuwen,2010) που θέλει τον θεατή κριτικό αναλυτή, και 

ενθουσιώδη ενεργητικό αναγνώστη ώστε να αναδειχθεί η ομορφιά της 

και η πολυσημία της. 

Στην ενότητα που ακολουθεί είναι χρήσιμο να αναφερθούν οι 

τρόποι-μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση της εικόνας. 

 

 

3.3  Μέθοδοι ανάγνωσης της εικόνας  

 

 

Η ανάλυση και η ερμηνεία της εικόνας πραγματώνεται με την οπτική 

γραμματική, δηλαδή με τους τρόπους και τις μεθόδους που δομείται 

και τοποθετείται μια οπτική αναπαράσταση σε ένα κείμενο. 

Οι Kress&Leeuwen (2010) υποστηρίζουν ότι οι εικόνες δεν 

είναι μόνο αναπαραστάσεις της υλικής πραγματικότητας αλλά είναι 

και διαπροσωπική διεπίδραση, όπως οι σχέσεις ανάμεσα στους θεατές 

και τους αναπαριστώμενους συμμετέχοντες. Επιπλέον υποστηρίζουν, 

ότι οι εικόνες συγκροτούνται σε κειμενικές συνθέσεις με 
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διαφορετικούς τρόπους και αυτό καθιστά τη σημειωτική 

πραγματικότητα (Kress&Leeuwen, 2010). 

Σύμφωνα με το μοντέλο της οπτικής γραμματικής που έχουν 

αναπτύξει, το κείμενο θεωρείται «πολύ-λειτουργικό» και η ανάγνωση 

της εικόνας πραγματοποιείται μέσα από τρεις λειτουργίες: α) την 

αναπαραστατική λειτουργία β) τη διαπροσωπική λειτουργία και γ) τη 

κειμενική λειτουργία.  Το μοντέλο των Kress&Leeuwen (2010) 

αποτελεί μεταφορά του αναλυτικού πλαισίου του Haliday για τη 

γλώσσα. 

Αναπαραστατική λειτουργία: Κάθε σημειωτικός τρόπος 

πρέπει να μπορεί να αναπαριστά πτυχές του κόσμου έτσι όπως τις 

βιώνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να μπορεί να απεικονίζει αντικείμενα, 

συμμετέχοντες και περιστάσεις της βιωματικής εμπειρίας παρέχοντας 

έτσι μια αναπαράσταση της κοινωνικής πραγματικότητας. Η 

αναπαραστατική λειτουργία εμπεριέχει συνιστώσες ως προς τους 

συμμετέχοντες που καθορίζουν το ποιος ή τι αναπαριστά, την ενέργεια 

που πραγματοποιείται και από ποιόν, την περίσταση-κατάσταση και 

τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Διαπροσωπική λειτουργία: Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

προβάλει τη σχέση του παραγωγού του σημείου και του 

δέκτη/αναπαραγωγού του. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση 

διεπίδρασης ανάμεσα στον θεατή και στους αναπαριστώμενους 

συμμετέχοντες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί α) με την παρουσία ή 

απουσία βλέμματος, με χειρονομίες, με μορφασμούς που μπορεί να 

εμπεριέχονται σε μια εικόνα, β) με το πλάνο που χρησιμοποιείται 

όπως μακρινό-μεσαίο-κοντινό και δηλώνει ανάλογα απρόσωπη 

σχέση-ουδετερότητα-στενή σχέση και γ) με την τεχνική της 

προοπτικής μέσω της οριζόντιας και κάθετης γωνίας που 

καταδεικνύουν τη στάση που παίρνει ο θεατής σε σχέση με το τι 

αναπαριστάται δηλαδή εμπλοκή ή αποστασιοποίηση, υπεροχή του 

θεατή ή των απεικονιζόμενων ή ισότιμη σχέση. 

Κειμενική λειτουργία: Είναι από τις σημαντικότερες αρχές 

της σύνθεσης ενός πολυτροπικού κειμένου στο οποίο εξέχοντα ρόλο 

έχει και η εικόνα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται όλα 
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τα στοιχεία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου. Η 

διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω τριών αλληλένδετων 

συστημάτων: 

α) Πληροφοριακή αξία: Η τοποθέτηση των στοιχείων μιας 

εικόνας προσδίδει σε αυτά συγκεκριμένες πληροφοριακές αξίες που 

συνδέονται με τις διάφορες ζώνες της εικόνας. Οι ζώνες αυτές είναι 

τρεις. Αριστερά και δεξιά, πάνω και κάτω, κέντρο και περιθώριο. 

β) Προβολή: Τα στοιχεία μιας εικόνας δηλαδή οι 

συμμετέχοντες και τα συντάγματα που τους συσχετίζουν, είναι 

τοποθετημένα έτσι ώστε να τραβούν την προσοχή του θεατή σε 

διαφορετικούς βαθμούς πάντα. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

τοποθέτηση στο προσκήνιο ή στο φόντο, με το μέγεθος, τις αντιθέσεις 

ή το χρώμα, τις διαφορές στην ευκρίνεια και άλλα. 

γ) Πλαισίωση: Η παρουσία ή απουσία μηχανισμών 

πλαισίωσης δηλαδή οι διαχωριστικές γραμμές ή οι γραμμές πλαισίου, 

αποσυνδέουν ή ενώνουν τα στοιχεία της εικόνας καθιστώντας τα έτσι 

ως μια ολότητα ή ως χωριστές μονάδες πληροφορίας. 

 

Η Πληροφοριακή αξία της ζώνης αριστερά-δεξιά: Δεδομένο και 

Νέο   

Η ζώνη αυτή έχει σχέση με την γνωστή (αριστερά) και τη νέα 

(δεξιά) πληροφορία της εικόνας. Αυτό που τοποθετείται στα αριστερά 

της εικόνας παρουσιάζεται ως κάτι οικείο, κάτι που ο θεατής γνωρίζει 

και είναι η αφετηρία για το μήνυμα. Αντιθέτως, αυτό που τοποθετείται 

δεξιά σε μια εικόνα είναι η νέα πληροφορία, κάτι που ο θεατής το 

βλέπει μεταγενέστερα και αποτελεί τον τελικό στόχο για να παραχθεί 

το μήνυμα. 

 

Η Πληροφοριακή αξία της ζώνης πάνω-κάτω: Ιδανικό και 

Πραγματικό 

Η ζώνη του κάθετου άξονα (πάνω-κάτω) δηλώνει μια ιδανική 

και μια πραγματική κατάσταση αντίστοιχα. Αν τα στοιχεία μιας 

οπτικής σύνθεσης τοποθετούνται στο πάνω μέρος, τότε δηλώνουν το 

Ιδεώδες αυτό που θα ήταν ιδανικό ή αυτό που επιθυμούμε και 
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προσδοκούμε ενώ στο κάτω μέρος της εικόνας είναι το Πραγματικό, 

δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

 

Η Πληροφοριακή αξία του Κέντρου και του Περιθωρίου  

Η ζώνη κέντρο-περιθώριο αφορά στον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνεται η εικόνα. Όταν κάτι τοποθετείται στο κέντρο της εικόνας 

σημαίνει ότι αποτελεί την κεντρική πληροφορία, τον πυρήνα της. Τα 

υπόλοιπα στοιχεία γύρω από αυτό είναι εξαρτώμενα και λειτουργούν 

ως επικουρικά. 

 

Προβολή:  

Η σύνθεση μιας εικόνας μπορεί να προβάλει τα στοιχεία της σε 

διαφορετικούς βαθμούς έτσι ώστε κάποια από αυτά να ανάγονται ως 

πιο σπουδαία και άξια προσοχής, ανεξάρτητα από την περιοχή που 

είναι τοποθετημένα. Αυτό σημαίνει ότι το Δεδομένο μπορεί να είναι 

πιο προεξέχον από το Νέο ή ακριβώς το αντίθετο. Ακόμα, μπορεί και 

το Νέο και το Δεδομένο να είναι προεξέχοντα. Το ίδιο ισχύει και για 

την ζώνη πάνω-κάτω και για το Κέντρο και το Περιθώριο. Η προβολή 

δεν είναι αντικειμενικά μετρήσιμη αλλά προέρχεται από κάποιους 

παράγοντες που διεπιδρούν μεταξύ τους όπως: το μέγεθος, η τονική 

αντίθεση (η υψηλή αντίθεση ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο έχουν 

υψηλή προβολή), η χρωματική αντίθεση (σε έντονα κορεσμένα και σε 

απαλά ή ανάμεσα στο κόκκινο και στο μπλε), η ευκρίνεια εστίασης, η 

προοπτική ακόμα και ένα πιθανό σύμβολο. 

 

Πλαισίωση: 

Η πλαισίωση είναι το τρίτο βασικό στοιχείο μιας οπτικής 

σύνθεσης. Η οπτική πλαισίωση είναι ζήτημα διαβάθμισης. Τα 

στοιχεία της σύνθεσης μπορεί να είναι είτε έντονα πλαισιωμένα είτε 

αδύναμα πλαισιωμένα. Όταν δεν υπάρχει πλαισίωση δίνεται έμφαση 

στην ταυτότητα της ομάδας ενώ αντίθετα όταν η πλαισίωση είναι 

παρούσα τονίζεται η διαφοροποίηση. Η συνδεσιμότητα των στοιχείων 

μιας εικόνας, δίνει την αίσθηση ότι πρόκειται για μια μονάδα 

πληροφορίας, για ένα ενιαίο σύνολο. Η σύνδεση ανάμεσα στα 
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στοιχεία πραγματώνεται με ανύσματα, με απεικονιζόμενα στοιχεία 

(δομικά στοιχεία κτηρίων, δρόμοι κλπ.) ή με οπτικές ρίμες 

(επανάληψη χρωμάτων και σχημάτων). 

 

Επίσης, η διαδικασία της ανάγνωσης των εικόνων είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί και με το ερμηνευτικό τρίπτυχο του Erwin 

Panofsky σύμφωνα με το οποίο: 

Στο πρώτο στάδιο ερμηνείας (προ-εικονογραφική περιγραφή) η 

εικόνα ερμηνεύεται ως προς την αναγνώριση από της γραμμές, τα 

σχήματα, τα χρώματα, τις μορφές και τα ζωγραφικά μοτίβα 

(Ασωνίτης, 2001, Ζωγράφος&Κωτσαλίδου, 2016). 

Στο δεύτερο επίπεδο (εικονογραφική ανάλυση) ανιχνεύεται το 

θέμα της εικόνας και πως αυτή σχετίζεται με συμβάντα της εκάστοτε 

εποχής (Ζωγράφος&Κωτσαλίδου, 2016). 

Στο τρίτο στάδιο ανάγνωσης (εικονολογική ερμηνεία) 

κατανοείται η γενικότερη σημασία της εικόνας. Αποτελεί το 

συμβολικό στάδιο (Ασωνίτης, 2001). 

 

Συμπερασματικά, η ανάγνωση της εικόνας μέσα από τις 

πολύπλοκες λειτουργίες της παράγει μηνύματα πολυσημικά και κάθε 

αναγνώστης ανάλογα με τις ικανότητες και την ηλικία του, μπορεί να 

την ερμηνεύσει αλλιώς (Ασωνίτης, 2001). 
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Κεφάλαιο 4ο : Διαδικασία της έρευνας 

 

 

4.1  Η Έρευνα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό και στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έχουν εικονογραφηθεί πέντε (5) 

σύγχρονα παραμύθια και πως μέσα από την εκάστοτε εικόνα 

παράγονται νοήματα και αναφύονται μηνύματα που θα εγείρουν με 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις συνειδήσεις των μικρών-

αναγνωστών. Αρχικά, γίνεται η παρουσίαση της διαδικασίας και 

συγκεκριμένα της ανάλυσης των εικόνων που επιλέχθηκαν και στη 

συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα-συμπεράσματα. 

Προκειμένου η έρευνα να έχει τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα, συλλέχθηκαν σύγχρονα παραμύθια των οποίων η 

εικονογράφηση να ανταποκρίνεται στην αντίληψη της «παιδικής 

ματιάς». Ειδικότερα, το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στην 

προσέγγιση τεσσάρων βασικών αξόνων. Στις μορφές-ήρωες των 

εικόνων, στα χρώματα, στις γραμμές και τα σχήματα, στην σχέση 

εικόνας-κειμένου και στο πως μέσα από τη σημειωτική διαδικασία 

(σημαίνον-σημαινόμενο) αναδεικνύονται τα μηνύματα. 

Οι ελκυστικές, ωραίες και καθαρές εικόνες γεμάτες μορφικά 

στοιχεία προκαλούν το ενδιαφέρον, διεγείρουν την φαντασία, 

αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, εμπλουτίζουν τα βιώματα και 

προσδίδουν νόημα στη ζωή του παιδιού (Ασωνίτης, 2001). 

 

 

 

4.2  Το δείγμα  

 

Το δείγμα αποτελείται από πέντε (5) σύγχρονα Ελληνικά 

εικονογραφημένα παραμύθια της περιόδου 2012-2017. Προς ανάλυση 
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επιλέχθηκε μια εικόνα από κάθε παραμύθι. Τα δείγματα 

ταξινομήθηκαν ανά χρονολογική περίοδο. Κάποια από τα παραμύθια 

έχουν ίδια χρονολογία έκδοσης συνεπώς η ταξινόμηση έγινε με 

κριτήριο το επώνυμο του/της συγγραφέα. Για την ερμηνεία των 

εικόνων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι μέθοδοι των Kress&Leeuwen 

όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα τρία (3) από τα 

πέντε (5) παραμύθια ανήκαν στην συλλογή της γράφουσας ενώ τα 

υπόλοιπα δανείστηκαν από την Δημόσια Βιβλιοθήκη της Φλώρινας. 

 

 

4.3  Η μεθοδολογία  

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν πέντε σύγχρονα παραμύθια 

και αναλύθηκαν πέντε εικόνες. Αρχικά, επιλέχθηκε μια εικόνα από 

κάθε παραμύθι. Η ανάλυση της κάθε οπτικής σύνθεσης έγινε ως προς 

τις μορφές, τα χρώματα, τις γραμμές και τα σχήματα, την σχέση 

εικόνας-κειμένου και έπειτα εφαρμόστηκε η σημειωτική ανάλυση 

(σημαίνον-σημαινόμενο). 
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Κεφάλαιο 5ο: Μελέτη εικόνων 

 

5.1  Ανάλυση εικόνων 

 

«Η γοργόνα της λίμνης» 

Περίληψη: Μέσα στη σκοτεινιά μιας άγριας καταιγίδας, πελώρια 

αφρισμένα κύματα παρασύρουν τη μικρή γοργόνα μακριά από το 

παλάτι των Σειρήνων. Η στοργική αγκαλιά του ουράνιου τόξου θα την 

οδηγήσει σε ένα παραδεισένιο μέρος. Αρκεί όμως, μόνο η γαλήνη για 

να ζήσει η γοργόνα ευτυχισμένη; Σύντομα όλα θα αλλάξουν στη 

γαλάζια λίμνη… (Δόξα Κωτσαλίδου, 2012). 

 

 

Εικόνα 1 
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Συγγραφέας του παραμυθιού είναι η Δόξα Κωτσαλίδου και την 

εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Βανέσσα Ιωάννου. Η εικόνα 

βρίσκεται στην 8η και 9η σελίδα του παραμυθιού. 

 

Αντικρίζοντας την εικόνα του παραμυθιού καταλαβαίνουμε ότι 

οι ήρωες βρίσκονται ανάμεσα σε δυο στοιχεία της φύσης. Η γοργόνα 

τοποθετείται, σύμφωνα με την εικονογράφο, μέσα σε μια 

φουρτουνιασμένη θάλασσα με πελώρια κύματα ενώ το ουράνιο τόξο 

στον αέρα, παραμονεύοντας να βγει μετά τη καταιγίδα. 

 Το μέγεθος της γοργόνας είναι αρκετά μεγαλύτερο από το 

ουράνιο τόξο και έτσι προκαλεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μια 

χωριστή μονάδα πληροφορίας (Kress&Leeuwen, 2010). Επιπλέον, η 

σχέση αναλογίας μεταξύ της γοργόνας και του ουράνιου τόξου, 

υποδηλώνει το βάθος. Η διαφοροποίηση του μεγέθους του ουράνιου 

τόξου από την γοργόνα και η τοποθέτηση του πάνω ψηλά δημιουργεί 

την αίσθηση της μακρινής απόστασης και υπονοεί την ανησυχία και 

αγωνία της γοργόνας μήπως και δεν προλάβει να την σώσει. 

Ακόμα, το βλέμμα της γοργόνας διαγράφεται φοβισμένο και τα 

δάκρυα που κυλούν στο πρόσωπό της κάνουν την εικόνα πιο 

δραματική. Τα μάτια της είναι στραμμένα προς το ουράνιο τόξο που 

βρίσκεται πάνω αριστερά στη γωνία. Κοιτάζοντας το βλέμμα της 

γίνεται κατανοητό ότι ζητά τη βοήθειά του. Το ουράνιο τόξο, 

τοποθετημένο στη θέση που βρίσκεται (στο πάνω μέρος) αποτελεί το 

Ιδεώδες, το ιδανικό για τη σωτηρία της γοργόνας σε αντίθεση με την 

γοργόνα (κάτω μέρος) που αποτελεί το Πραγματικό, αυτό που 

περιέχει περισσότερες πληροφορίες (Kress&Leeuwen, 2010). 

Με άλλα λόγια, η θέση του ουράνιου τόξου στο υψηλότερο 

επίπεδο της εικόνας, αποδίδει την ελευθερία και την αίσθηση του 

πνευματικού ενώ η θέση της γοργόνας στο χαμηλό επίπεδο, δηλώνει 

την μελαγχολική της διάθεση και την ένταση της κατάστασης 

(Σιβροπούλου, 2004). 

Το φανταστικό στοιχείο είναι έντονο. Η γοργόνα ανήκει σε 

έναν κόσμο φανταστικό, παρουσιάζεται όμως ως ανθρώπινο ον. Η 

προσωποποίηση αυτή, δημιουργεί μια ιδιαίτερη έλξη στα μικρά παιδιά 
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και μπορούν ακόμα και να ταυτιστούν μαζί της. Από την άλλη, το 

ουράνιο τόξο που είναι κάτι υπαρκτό αλλά άψυχο, παρουσιάζεται με 

ανθρώπινα αισθήματα. Ο συνδυασμός του πραγματικού με το 

φανταστικό και ο διάλογος μεταξύ γοργόνας-ουράνιου τόξου αφήνει 

τον ρεαλισμό και δίνει τη θέση του στη φαντασία. 

Παρατηρώντας ακόμα καλύτερα την εικόνα οι χρωματικές 

αντιθέσεις είναι έντονες. Το πολύχρωμο ουράνιο τόξο, οι έντονες 

διαβαθμίσεις του σκούρου μωβ και του πιο ανοιχτού στο φόντο και τα 

γκρίζα σύννεφα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα άσπρα μαλλιά της 

γοργόνας, τον αφρό των κυμάτων, και των δακρύων της. Όλα 

φωτίζονται ιδιαίτερα σε αντίθεση με τον σκοτεινό ουρανό. 

Τα σχήματα και τα χαρακτηριστικά τους δεν παραλείπονται 

από την εικονογράφο. Ο κυματισμός του ουράνιου τόξου δημιουργεί 

ένα καμπυλωτό σχήμα που υποδηλώνει κίνηση. Οι εικόνες με 

καμπύλα σχήματα μας δημιουργούν την αίσθηση της ασφάλειας σε 

αντίθεση με τα αυστηρά σχήματα που μας κάνουν να απειλούμαστε 

(Σιβροπούλου, 2004). Τα αυστηρά σχήματα στο πρόσωπο της 

γοργόνας και η νοητή διαχωριστική κάθετη γραμμή που το χωρίζει 

στο λευκό μέρος και στο μαύρο, υποδηλώνει τον φόβο της. Επίσης, 

μια ακόμα ερμηνεία που θα μπορούσε να δώσει ο αναγνώστης-θεατής 

είναι, ότι γίνεται σκόπιμα από την εικονογράφο για να τονίσει τις δυο 

πλευρές της γοργόνας. Η γοργόνα ως μυθικό πλάσμα είναι γαλήνια, 

ανέμελη, όμορφη και παραμυθένια (λευκό μέρος) σε αντίθεση με την 

ανθρώπινη διάστασή της που της δημιουργεί το αίσθημα του φόβου 

και της δυστυχίας (μαύρο μέρος). Ακόμα, ο κυματισμός των μαλλιών 

της δηλώνει κίνηση και υποδηλώνει ότι παλεύει με τα κύματα, όπως 

επίσης και τα δάκρυα της που ξεφεύγουν έξω από τα όρια του 

περιγράμματος του προσώπου. 

Ένα αρκετά μεγάλο κείμενο εκτείνεται στο αριστερό μέρος της 

εικόνας και ένα πολύ μικρό κείμενο υπάρχει στο δεξί μέρος της 

εικόνας για να τονίσει την ψυχολογική διάθεση της γοργόνας. 

Κυριαρχεί ο διάλογος κάνοντας έτσι το σενάριο πιο κινηματογραφικό 

(Σιβροπούλου, 2004). Η σχέση μεταξύ εικόνας-κειμένου είναι 
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συμμετρική. Η κύρια πληροφορία του γεγονότος προβάλλεται τόσο 

στην εικόνα όσο και στο κείμενο 

Το σημαίνον της εικόνας είναι η γοργόνα που βρίσκεται 

ανάμεσα στο κύματα και κλαίει και το ουράνιο τόξο που βρίσκεται 

ψηλά στον ουρανό. Το σημαινόμενο δεν γίνεται αμέσως κατανοητό 

παρατηρώντας την εικόνα. Διαβάζοντας όμως το κείμενο 

ενστερνιζόμαστε αμέσως το μήνυμα που περνάει η συγγραφέας. Η 

δύναμη της θέλησης να ξεπερνάμε τα εμπόδια χωρίς να φοβόμαστε 

και η ανάγκη να έχουμε τη βοήθεια και τη στήριξη ενός φίλου σε όλη 

την διαδρομή, αποτελούν σημαντικά εφόδια για την εξέλιξη της ζωής 

μας. 

Ένα παραμύθι με έντονους συμβολισμούς όπου μέσω της 

φαντασίας ξετυλίγεται και αποδεικνύεται η αλήθεια. Η συγγραφέας 

πολύ εύστοχα χρησιμοποιεί ως σύμβολο το ουράνιο τόξο που 

συμβολίζει καθαρά τη γαλήνη, τη χαρά, τη φιλία και είναι σημάδι 

ελπίδας. Οι μικροί αναγνώστες ταυτίζονται με τη σχέση του ουράνιου 

τόξου και της γοργόνας και το μήνυμα αναφύεται αβίαστα και γίνεται 

ακόμα πιο ξεκάθαρο στις συνειδήσεις τους. Η φιλία και η αγάπη είναι 

αξίες ανεκτίμητες.  

 

 

 

«Η κούκλα που ταξίδευε στον κόσμο» 

Περίληψη: Μια κούκλα ταξιδεύει στον κόσμο, από χώρα σε χώρα, 

από αγκαλιά σε αγκαλιά. Είναι μια κούκλα διαφορετική από τις άλλες. 

Ίσως είναι τα μάτια της που δεν μπορείς να πεις τι χρώμα ακριβώς 

έχουν, ίσως το στόμα της που μισανοίγει σαν να θέλει κάτι να σου πει 

μυστικά… και η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. «Όπου κι αν πας, θα 

είσαι δική μου για πάντα» (Αλεξάνδρα Μητσιάλη, 2012). 
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Εικόνα 2 

 

Συγγραφέας είναι η Αλεξάνδρα Μητσιάλη και εικονογράφος 

του παραμυθιού είναι η Κατερίνα Χαδούλου. 

 

Πρωταγωνίστρια της εικόνας είναι μια κούκλα. Η κούκλα είναι 

τοποθετημένη στο κέντρο της εικόνας. Αυτό το στοιχείο την 

αναδεικνύει ως κάτι σπουδαίο και άξιο προσοχής. Αποτελεί την 

κεντρική πληροφορία της εικόνας, τον πυρήνα της (Kress&Leeuwen, 

2010). Η κούκλα μας κοιτά στα μάτια σαν να θέλει κάτι να μας πει. Η 

παρουσία και η αμεσότητα του βλέμματος της προς εμάς δημιουργεί 

μια στενή σχέση διεπίδρασης, μια διαπροσωπική σχέση. 

Δυσκολευόμαστε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω της, είμαστε 

παγιδευμένοι και αυτό τραβάει ακόμα περισσότερο την προσοχή μας 

(Σιβροπούλου, 2004). Αφού πάρουμε το βλέμμα μας από πάνω της 

παρατηρούμε ότι, λίγο παραπέρα υπάρχουν ακόμα δυο στοιχεία, ένα 

καπέλο και ένα ρολό κορδέλας. Τα στοιχεία αυτά δίπλα από την 

κούκλα είναι σε μικρότερο μέγεθος από αυτήν. Είναι εξαρτώμενα 

δηλαδή λειτουργούν ως επικουρικά (Kress&Leeuwen, 2010). 
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Παρατηρώντας την εικόνα, ο χώρος δεν προσδιορίζεται. 

Γίνεται αντιληπτό όμως ότι, η κούκλα είναι τοποθετημένη πάνω σε 

ένα τραπέζι όπως και τα αντικείμενα που την περιβάλλον. Ο χώρος 

γύρω από την φιγούρα της κούκλας δεν είναι φορτωμένος. Πρόκειται 

για έναν ανοικτό χώρο (Σιβροπούλου, 2004) και αυτό δίνει την 

ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες για περισσότερη παρατήρηση και 

ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ήρεμο και γαλήνιο κλίμα. Με πολύ 

εύστοχο τρόπο η εικονογράφος δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε 

μια κούκλα, σε ένα άψυχο αντικείμενο. Είναι καθαρά σχεδιασμένη, το 

βλέμμα της δηλώνει ανθρώπινη διάθεση και τα ρούχα της μοιάζουν με 

ρούχα μικρού παιδιού. Η πρωταγωνίστρια της εικόνας είναι ένα 

«αντικείμενο» του καθημερινού περιβάλλοντος των παιδιών και αυτό 

συμβάλει στην ταύτισή τους με την κούκλα γιατί νιώθουν οικειότητα. 

Τα χρώματα σε αυτή την εικόνα είναι έντονα και κυρίαρχα. Ο 

τόνος του μπλε χρώματος στην μια μεριά του φόντου είναι ίδιος με το 

χρώμα των ματιών της κούκλας. Το μπλε συμβολίζει μια υπαρκτή 

αλήθεια (Σιβροπούλου, 2004) και για αυτό το επέλεξε η 

εικονογράφος. Για να αναδείξει την καθαρή σκέψη, το όνειρο, την 

ηρεμία και τη νοσταλγία που χαρακτηρίζουν όλα τα παιδιά του 

κόσμου. Η χρήση των συμπληρωματικών χρωμάτων σε διάφορες 

διαβαθμίσεις (κόκκινα μαλλιά, κόκκινη φούστα και παπούτσια, 

κόκκινο τραπέζι – πράσινο φόντο, πράσινη μπλούζα και κορδέλα) 

κάνει κάθε χρώμα να φαίνεται φωτεινότερο και δίνει την αίσθηση ότι 

όλο το σκηνικό είναι ζωντανό και βρίσκεται μπροστά μας. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η επανάληψη χρωμάτων (κόκκινο-πράσινο) είναι 

κυρίαρχη σε αυτή την οπτική σύνθεση δημιουργώντας έτσι μια 

ισορροπία. Το άσπρο χρώμα στο πρόσωπο της κούκλας φαίνεται 

ακόμα πιο λευκό λόγω της χρήσης των συμπληρωματικών του 

χρωμάτων (κόκκινο-πράσινο-μπλε). Αυτό το στοιχείο προσδίδει 

καθαρότητα και γαλήνη στο βλέμμα της. 

Ένα σύνολο γραμμών και σχημάτων καθορίζουν την εικόνα 

και είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Το οριζόντιο περίγραμμα του 

τραπεζιού και ο επίπεδος τοίχος-φόντο προσδίδουν σταθερότητα στην 

εικόνα και δημιουργούν την αίσθηση της γαλήνης και της ηρεμίας. Η 
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σταθερή και καθαρή γραμμή του περιγράμματος της φιγούρας της 

κούκλας μας φέρνει πιο κοντά σε αυτήν. Το πρόσωπο και ιδιαίτερα τα 

μάτια της κούκλας έχουν σχήμα με όγκο αποπνέοντας έτσι οικειότητα 

και απλότητα. Τα υπόλοιπα μέλη του σώματος είναι απλοποιημένα με 

αδρές γραμμές που αναγνωρίζονται εύκολα. Το σχήμα και η 

διεύθυνση των μαλλιών και της κορδέλας που φορά η κούκλα δίνουν 

την ψευδαίσθηση της κίνησης. Τα σχήματα που κυριαρχούν είναι 

στρογγυλά ή καμπύλα. Κανένα στοιχείο στην εικόνα δεν 

απεικονίζεται με αυστηρές γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο η 

εικονογράφος πετυχαίνει να δημιουργήσει στους μικρούς-αναγνώστες 

το αίσθημα της ασφάλειας και της αρμονίας. Οι ευθείες και 

σπειροειδής γραμμές στην επιφάνεια του τραπεζιού χρησιμοποιούνται 

για να αναδείξουν τη μορφή και την υφή του και να γίνει αντιληπτό 

ότι πρόκειται για τραπέζι. Οι νοητές γραμμές κάνουν και αυτές την 

εμφάνισή τους. Το μπλε και το πράσινο του φόντου συνορεύουν. Το 

ένα χρώμα είναι τοποθετημένο δίπλα στο άλλο και έτσι δημιουργείται 

μια νοητή γραμμή. Ακόμα, τα μικρά κουμπιά (κύκλοι) στη μπλούζα 

της κούκλας, τα κόκκινα στρόγγυλα μάγουλα και τα καλτσάκια της, 

είναι γραμμές που καθορίστηκαν με τα όρια των χρωμάτων και κατ΄ 

αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν διάφορα σχήματα. 

Η αξία και το νόημα της εικόνας αποκτούν μεγαλύτερη 

βαρύτητα λόγω της απουσίας του κειμένου από αυτήν. Ο χώρος είναι 

ανοικτός για παρατήρηση, για κατανόηση, για ανάλυση και για 

αποκωδικοποίηση. Το κείμενο βρίσκεται στην προηγούμενη σελίδα 

και είναι σχετικά μεγάλο σε έκταση. Η αφήγηση κυριαρχεί σε όλο το 

κείμενο ενώ ο διάλογος κάνει την εμφάνισή του στην τελευταία 

πρόταση «Εσύ θα είσαι η αγαπημένη μου». Η μικρή Ναιρή απευθύνει 

τη σκέψη και την επιθυμία της στην κούκλα που είχε φτιάξει με τα 

δικά της «παιδικά» χέρια. 
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Το σημαίνον της εικόνας είναι η κούκλα που κοιτάζει τους 

μικρούς-αναγνώστες στα μάτια και με μισάνοιχτο στόμα σαν να θέλει 

κάτι να τους πει. Η τόσο «αληθινή» και «πραγματική» εικονογράφηση 

σε συνδυασμό με το κείμενο της προηγούμενης σελίδας αλλά και 

ολόκληρου του παραμυθιού παράγουν νόημα και το μήνυμα 

αποσαφηνίζεται πλήρως. Η παιδική εργασία (η μικρή Ναιρή δουλεύει 

αδιάκοπα σε ένα εργοστάσιο) έρχεται στην επιφάνεια με την παρουσία 

της κούκλας, ένα παιχνίδι που φτιάχτηκε από «παιδικά» χέρια. Η 

κούκλα ταξιδεύοντας στον κόσμο, γίνεται ο συνδετικός κρίκος και 

άλλων μικρών κοριτσιών που δουλεύουν σκληρά για να ζήσουν και 

παρά την διαφορετικότητά τους συνεχίζουν να είναι παιδιά και να 

έχουν ανάγκη από παιχνίδι, ασφάλεια, τρυφερότητα και γαλήνη. Όπως 

άλλωστε όλα τα παιδιά του κόσμου! 
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«Ο Λαλού θα πάει σχολείο» 

Περίληψη: «Πρώτη φορά σχολείο; Αποκλείεται!». Ο Λαλού, το 

μικρό ρακούν, κατάφερνε με χίλιες πονηριές να μην αποχωρίζεται το 

σπίτι, τα παιχνίδια και τη μαμά του. Πως όμως ήταν να είναι το 

μοναδικό ζωάκι που δεν πήγαινε σχολείο; Ο χρόνος περνούσε όλο και 

πιο δύσκολα χωρίς φίλους, χωρίς παρέα. Αφήστε που όλα τα ζωάκια 

μάθαιναν καινούρια πράγματα εκεί και ο Λαλού δεν μπορούσε να 

συμμετέχει στα παιχνίδια τους. Τι λέτε, τελικά θα αποφασίσει ο 

Λαλού να πάει σχολείο; (Σγουρή Β. Γεωργιάδη, 2014). 

 

Εικόνα 3 

 

Στο παραμύθι «Ο Λαλόυ θα πάει σχολείο» επιλέχθηκε να 

αναλυθεί η εικόνα που βρίσκεται στο πρώτο δισέλιδο της ιστορίας. 

Συγγραφέας είναι η Σγουρή Β. Γεωργιάδη και η εικονογράφηση της 

Κωνσταντίνας Ζαφείρη. 
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Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Λαλού, το μικρό ρακούν. 

Η μορφή του Λαλού φαίνεται ξεκάθαρα. Μας δίνει την αίσθηση ότι 

βρίσκεται πλησιέστερα σε εμάς και αυτό γιατί η περιοχή στην οποία 

τοποθετείται από την εικονογράφο, το πάτωμα, χωρίζεται με ένα 

περίγραμμα από το άσπρο φόντο της εικόνας που φαίνεται να είναι 

μακριά. Η έκφραση του προσώπου του είναι και αυτή ξεκάθαρη. Η 

επιβλητική ματιά και το ανοιχτό στόμα σε συνδυασμό με το 

ανασηκωμένο χέρι του σε μορφή stop, δηλώνουν την άρνησή του για 

κάτι. Η θέση που κατέχει στην αριστερή πλευρά της σελίδας, 

υποδηλώνει ότι πρέπει να επεκτείνουμε τα μάτια μας στην επόμενη 

σελίδα και να την παρατηρήσουμε για να καταλάβουμε το νόημά της.  

Έτσι λοιπόν, δεξιά του Λαλού βρίσκονται οι γονείς του, που 

όμως δεν διακρίνουμε τα πρόσωπά τους. Σε ένα πολύ κοντινό πλάνο ο 

πατέρας κρατάει στα χέρια του μια σχολική τσάντα και η μητέρα του 

με τον δείκτη του χεριού της την δείχνει και φαίνεται σαν να 

παρακινεί τον Λαλού για κάτι. Το πλάνο αυτό προκαλεί έντονα 

συναισθήματα. Οι ογκώδεις φιγούρες των γονιών υποδηλώνουν 

μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με το μικρό ρακούν, όπως και η επιλογή 

της τεράστιας σχολικής τσάντας από την εικονογράφο τονίζει την 

σπουδαιότητά της, το νέο, το καινούριο που όμως δεν ταιριάζει με τα 

συναισθήματα του Λαλού. Πρόκειται για μια ρεαλιστική σχέση 

αναλογίας. Όταν λοιπόν τα μικρά παιδιά αντικρύσουν την εικόνα θα 

αισθανθούν κάτι από την δική τους πραγματικότητα. Θα ξυπνήσουν 

συναισθήματα που έχουν νιώσει και τα ίδια. 

Ο χώρος στον οποίο εξελίσσεται η ιστορία είναι ο προσωπικός 

χώρος του Λαλού, το δωμάτιό του. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τα 

στοιχεία-παιχνίδια που διαγράφονται γύρω από αυτόν και σε 

μικρότερη μορφή (δεντράκι-αλογάκι-ελεφαντάκι). Οι λεπτομέρειες 

αυτές δίνουν ζωντάνια στην εικόνα, λειτουργούν ως σημεία στίξης 

(Σιβροπούλου, 2004) και μας κάνουν να παρατηρήσουμε τον κόσμο 

του Λαλού. Το ημερολόγιο που βρίσκεται πλαισιωμένο στο άσπρο 

φόντο ξεχωρίζει λόγω της έντονης γραμματοσειράς που τονίζει τον 

μήνα, την ημερομηνία και τη μέρα. Δεν περιβάλλεται από άλλα 

στοιχεία και αυτό το αναδεικνύει ως μια χωριστή μονάδα 
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πληροφορίας, που ελκύει την προσοχή δίνοντας έτσι έμφαση στο 

πρόβλημα του Λαλού. 

Τα χρώματα κατακλύζουν και αυτή την εικόνα. Επηρεάζουν τη 

διάθεση και ζωντανεύουν το νόημα της. Η εικονογράφος επιλέγει να 

χρωματίσει τη σχολική τσάντα με διαφορετικά χρώματα, 

χρησιμοποιώντας την αντίθεση ψυχρών-θερμών (πράσινο-κίτρινο-

μπλε), για να τονίσει το νόημα της σπουδαιότητας της. Το βιολετί 

χρώμα στο φόρεμα της μητέρας δίνει την αίσθηση ηρεμίας ενώ οι 

αντιθέσεις συμπληρωματικών χρωμάτων σε αυτό είναι εμφανείς 

(βιολετί φόρεμα-κίτρινη ποδιά). Έντονο πράσινο στη σχολική τσάντα 

και πιο ανοιχτό έως λαχανί στην μπλούζα του πατέρα, σκούρο 

πράσινο σε συνδυασμό με ανοιχτό στην μπλούζα του Λαλού. Ακόμα, 

το άσπρο στον φόντο έρχεται σε αντίθεση με το ασπρόμαυρο μικρό 

ρακούν και έτσι κάνει ευκρινέστερες τις μαύρες λεπτομέρειές του. Το 

καφέ χρώμα με τις διάφορες αποχρώσεις του στο πάτωμα και στην 

πόρτα, μας κάνει να καταλάβουμε το περιβάλλον στο οποίο ζει η 

οικογένεια του Λαλού (κορμός δέντρου). Ευδιάκριτες είναι και οι 

αντιθέσεις βαθμών φωτεινότητας. Η αριστερή πλευρά της εικόνας 

είναι πιο φωτεινή από την δεξιά. 

Η αφθονία γραμμών και γεωμετρικών σχημάτων συνδυάζονται 

με διάφορους τρόπους και δίνουν ζωντάνια στο κείμενο. Κάθε γραμμή 

και σχήμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός (Σιβροπούλου, 2004). Οι 

παράλληλες, λεπτές, λιτές γραμμές στην μπλούζα του πατέρα 

εκφράζουν κινητικότητα. Οι φιγούρες των γονιών υπονοούν κίνηση 

γιατί καταλαβαίνουμε ότι κατευθύνονται προς τον Λαλού. Οι 

διακεκομμένες γραμμές στην ποδιά της μητέρας και στην τσάντα 

δίνουν το αποτέλεσμα του όγκου. Οι κάθετες γραμμές στην πόρτα του 

δωματίου είναι στοιχεία του ύψους και σε σχέση με τις οριζόντιες 

γραμμές που υπάρχουν στο πάτωμα, δίνουν μια σταθερότητα στην 

εικόνα. Οι μικροί κύκλοι στο φόρεμα της μητέρας, στις λεπτομέρειες 

της τσάντας και στα ροδάκια των παιχνιδιών όπως και τα ορθογώνια 

και τετράγωνα σχήματα στη σχολική τσάντα και στο ημερολόγιο είναι 

διακριτά. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η εικονογράφος χρησιμοποιεί 

περισσότερο στρογγυλά και καμπύλα σχήματα για να κάνει τους 
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μικρούς-αναγνώστες να αισθανθούν ασφάλεια. Ένας ακόμα λόγος 

είναι, ότι θέλει να παρουσιάσει μια ρεαλιστική κατάσταση με ζωή, 

κίνηση και συναισθήματα. 

Η συγγραφέας επιλέγει να αφηγηθεί τα γεγονότα μέσα από τον 

χαρακτήρα του Λαλού. Το μικρό ρακούν εκφράζει τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα του μέσω του «εγώ». Μέσα από αυτή τη μέθοδο, οι 

μικροί- αναγνώστες συναισθάνονται τον Λαλού, ταυτίζονται μαζί του 

και το νόημα γίνεται ακόμα πιο κατανοητό. Οι σκέψεις του όπως τις 

βιώνει, κατευθύνουν τη προσοχή μας στην εικόνα, η οποία 

αποσαφηνίζει το κείμενο. Η εικόνα μεταφέρει περιγραφικές 

πληροφορίες και έτσι το μήνυμα γίνεται απόλυτα κατανοητό. Το 

κείμενο βασίζεται στην εικόνα για πληρέστερη αποσαφήνιση. 

Το σημαίνον της εικόνας είναι η άρνηση του Λαλού 

αντικρίζοντας την καινούρια σχολική τσάντα. Το σημαινόμενο, 

δηλαδή το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει η εικόνα είναι, η δυσκολία 

και ο φόβος των νηπίων να αποχωριστούν τον προσωπικό τους χώρο 

και τη μητρική αγκαλιά και να μεταβούν σε έναν άγνωστο για αυτά 

χώρο, όπως είναι το σχολείο. Η πρώτη φορά στο σχολείο είναι 

σημαντική και καθοριστική για την εξέλιξη των μικρών παιδιών. Η 

μετάβασή τους από έναν ασφαλή χώρο σε έναν άλλον που φαντάζει 

άγνωστος και δύσκολος, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από 

τους γονείς τονίζοντας ότι η καθημερινότητά τους θα εξελίσσεται 

ακόμα πιο ευχάριστα με πολλούς φίλους, καινούρια παιχνίδια και 

πολλές γνώσεις. Τα παιδιά θα πρέπει να ανακαλύψουν τον μοναδικό 

αυτόν κόσμο, γεμάτο εκπλήξεις, με την γλυκιά φωνή και τη ζεστή 

αγκαλιά τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών. Και που ξέρετε 

μια μέρα μπορεί να γίνουν οι πιο σπουδαίοι μαθητές! Όπως ο Λαλού, 

το μικρό ρακούν!  

 

 

 

«Ανάποδα» 

Περίληψη:  Πού κρύβεται η ομορφιά; Τι αξίζει στ΄ αλήθεια; Το 

σκαθάρι ο Μέλιος αναποδογύρισε. Και τι παράξενο… όταν είσαι 
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ανάποδα βλέπεις πιο καθαρά… και μπορεί να ανακαλύψεις πολλά! 

(Θοδωρής Παπαϊωάννου, 2014) 

 Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου» από τον Κύκλο Ελληνικού παιδικού 

βιβλίου (2015) 

 

 

Εικόνα 4 

 

Την άλλη όψη των πραγμάτων, βλέπει ο Μέλιος το σκαθάρι. 

Καθώς κυλάει την χωματένια μπάλα του, σκοντάφτει σε ένα 

πετραδάκι και αναποδογυρίζει. Αρχίζει τότε να φωνάζει για βοήθεια, 

όμως δεν τον ακούει κανείς. Μήτε το τζιτζίκι που θεωρεί το τραγούδι 

του πιο σημαντικό, μήτε η μέλισσα που είναι απασχολημένη 

ψάχνοντας γύρη αλλά ούτε και η πεταλούδα που φοβάται να μην 

χαλάσει τα όμορφα και ευαίσθητα φτερά της. Ο Μέλιος μένει πολλή 

ώρα αναποδογυρισμένος, ώσπου αποφασίζει να προσπαθήσει να 

γυρίσει μόνος του. Καθώς προσπαθεί, εμφανίζεται η φίλη του 

Μελανή, σκαθάρι και αυτή και τον βοηθά να σταθεί στα πόδια του. 

Συγγραφέας του παραμυθιού είναι ο Θοδωρής Παπαϊωάννου 

και εικονογράφος είναι η Ίρις Σαμαρτζή.  
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Το κυρίαρχο συναίσθημα βλέποντας την εικόνα του 

παραμυθιού είναι «λαμπερό» και «φωτεινό». Η λάμψη και η 

φωτεινότητα προέρχεται από το φτερό της πεταλούδας. Το φτερό, 

καταλαμβάνει και τις δυο σελίδες του παραμυθιού μη αφήνοντας 

χώρο για άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.. Επομένως, το κέντρο της 

προσοχής είναι το φτερό και έτσι γίνεται περισσότερο ελκυστική η 

εξερεύνησή του. Οπτικά είμαστε παγιδευμένοι και αυτό ενδυναμώνει 

την παρατήρηση και την προσοχή. Όσο πιο μεγάλη είναι η 

αναπαριστώμενη μορφή , στην εικόνα τόσο πιο έντονα συναισθήματα 

προκαλεί και ζωντανεύει ακόμα περισσότερο το νόημά της 

(Σιβροπούλου, 2004). Με αυτό τον τρόπο, μας επιτρέπει να μπούμε 

μέσα σε αυτή και να αναπτύξουμε όλες τις αισθήσεις μας. Το μέγεθος 

της πεταλούδας και η κοντινή απόσταση μεταξύ εικόνας και 

αναγνώστη-θεατή δίνει την αίσθηση ότι μπορεί κανείς να την αγγίξει 

ή να την πιάσει. Αυτό καθιστά τη σχέση αυτή «στενή» (Σιβροπούλου, 

2004). 

Εδώ, η εικόνα μοιάζει με την πεταλούδα και η πεταλούδα 

μοιάζει με την εικόνα. Η προοπτική αυτή βοηθά τους μικρούς-

αναγνώστες να καταλάβουν το μέγεθος και τις παραμέτρους αυτού 

που απεικονίζεται (Σιβροπούλου, 2004) και να μεταφέρει με τρόπο 

ρεαλιστικό την ομορφιά της πεταλούδας. Με άλλα λόγια μεταφέρει 

άμεσα το οπτικό μήνυμα. Επίσης, η τεχνική αυτή δίνει την διάσταση 

του βάθους. 

Κυρίαρχο στοιχείο της εικόνας είναι τα πλούσια χρώματα. Το 

λαμπερό και φωτεινό κίτρινο του φτερού της πεταλούδας, διεγείρει 

και κεντρίζει τον θεατή και όπως σημειώνει και ο Kandinsky (1981): 

«Το κίτρινο έχει την ιδιότητα να απλώνεται και να πλησιάζει τον 

παρατηρητή» (Kandinsky, 1981:104). Επιπλέον, προκαλεί το αίσθημα 

της ελευθερίας και της ομορφιάς δίνοντας έτσι έμφαση στο πόσο 

σημαντική είναι αυτή η αξία για την πεταλούδα. Τα συμπληρωματικά 

χρώματα που χρησιμοποιούνται γύρω από τα φτερά της έρχονται σε 

αντίθεση με το φωτεινό κίτρινο δίνοντας έτσι ζωντάνια, ομορφιά και 

ισορροπία στην εικόνα. Η μικρή χρωματική αντίθεση, ανάμεσα σε 
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κοντινούς τόνους (κίτρινο σκούρο-κίτρινο ανοιχτό), κάνει το 

φωτεινότερο χρώμα ακόμα πιο φωτεινό και δημιουργεί διαθέσεις και 

συναισθήματα ευεξίας και ομορφιάς για τη φύση. Το μαύρο χρώμα 

είναι σχεδόν ανύπαρκτο και χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάδειξη 

των λαμπερών χρωμάτων και για να διαγράψει τις λεπτομέρειες του 

σχήματος του φτερού. 

Οι γραμμές και τα σχήματα συμπληρώνουν την εικόνα και 

συνδυάζονται για να αποδώσουν καλύτερα το φτερό της πεταλούδας. 

Οι λεπτές, λιτές, ενιαίες και διακεκομμένες γραμμές στο εσωτερικό 

του φτερού εκφράζουν κινητικότητα, αυξάνουν τον όγκο και 

λειτουργούν ως κατευθυντήριες  για να οδηγήσουν το μάτι προς την 

εξερεύνηση. Κάθε γραμμή (ευθεία, διακεκομμένη, καμπύλη) είναι 

ένας ζωντανός οργανισμός. Η γραμμική συνέχεια τραβάει την 

προσοχή και εξαναγκάζει το μάτι σε μια καταδιωκτική κίνηση 

(Σιβροπούλου, 2004). Οι χοντρές μαύρες γραμμές που 

χρησιμοποιούνται ως περίγραμμα ανάμεσα στα διάφορα χρώματα, 

τονίζουν την αίσθηση του όγκου και του βάθους. Οι καμπύλες, τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του φτερού, εκφράζουν 

ελευθερία και ανεμελιά, είναι οι γραμμές της ζωής, του ρυθμού και 

της έντασης (Σιβροπούλου, 2004). Αποδίδουν με ακρίβεια αυτό που 

συμβολίζει η πεταλούδα. 

Ένα κείμενο μικρής έκτασης καταλαμβάνει χώρο στο 

εσωτερικό του φτερού. Οι λεπτές, λιτές, ενιαίες και διακεκομμένες 

γραμμές στο φτερό μας βοηθούν επίσης, να γίνει ευδιάκριτο ότι το 

κείμενο χωρίζεται σε μικρά κομμάτια. Η χρήση του διαλόγου είναι 

εμφανής και είναι ο παράγοντας που κάνει το έργο να μοιάζει με 

κινηματογραφικό σενάριο (Σιβροπούλου, 2004). Εκτός από την 

ζωντάνια που προσφέρει η εικόνα, ο διάλογος μεταξύ της πεταλούδας 

και του Μέλιου προσφέρουν μια φυσικότητα και κάνουν ακόμα πιο 

ζωντανή την εικόνα. Παρά ταύτα, στην εικόνα δεν διακρίνουμε ούτε 

το σκαθάρι, ούτε ολόκληρη την πεταλούδα αλλά ένα μέρος του 

πανέμορφου φτερού της. Επομένως, το κείμενο μεταφέρει το βασικό 

περιεχόμενο της διήγησης, τον διάλογο μεταξύ του Μέλιου και της 

πεταλούδας, ενώ η εικόνα είναι επιλεκτική. Η εικονογράφος, επιλέγει 
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να τονίσει μόνο το φτερό δίνοντας έτσι έμφαση στην «ομορφιά της». 

Η μόνη συμβατή σχέση εικόνας-κειμένου είναι η λέξη «ομορφιά» που 

αναφέρεται στο πανέμορφο φτερό. Η περιγραφή της πεταλούδας δεν 

θα ήταν εύκολο να αποτυπωθεί μέσα από το κείμενο και τις λέξεις. Η 

εικόνα περιέχει οπτικές πληροφορίες που γίνονται κατανοητές με την 

τελευταία φράση του Μέλιου «Τι ομορφιά!!!» Με λίγα λόγια, η 

εικόνα μεταφέρει ό,τι οι λέξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να μεταφέρουν 

(Nodelman, 2009). 

Το σημαίνον της εικόνας είναι το πανέμορφο φτερό της 

πεταλούδας. Το σημαινόμενο είναι το μήνυμα που περνά η εικόνα 

δηλαδή «η ομορφιά της πεταλούδας», που συμπληρώνεται όμως με 

την φράση του κειμένου «Μα δεν είναι πάντα χρήσιμη». Εκτός από 

τις ομορφιές της φύσης, που αποτυπώνονται πολύ εύστοχα, μια 

αναποδιά μπορεί να μας κάνει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Να 

δούμε εκ των έσω την «πραγματική» ομορφιά και να βγάλουμε 

συμπεράσματα για τις σημαντικές αξίες της ζωής. Οι μικροί-

αναγνώστες μπορούν να καταλάβουν ξεκάθαρα το μήνυμα. Πρέπει να 

προσπαθούν συνεχώς και να στηρίζονται στις δυνάμεις τους. Η αγάπη 

βοηθά στο να συνεχίσουν να προσπαθούν. Ταυτόχρονα 

καταλαβαίνουν ότι η ενσυναίσθηση είναι η σημαντικότερη αξία στη 

ζωή μας. 

 

 

 

 

«Η χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι» 

 

Περίληψη:  Ο Νικόλας και η Ευτυχία αγαπούσαν πολύ το χιόνι. Κάθε 

βράδυ, ονειρεύονταν να δουν τις πρώτες νιφάδες να πέφτουν από τον 

ουρανό. Εκείνο το βράδυ έτσι κι έγινε. Έτρεξαν γρήγορα στην 

κουζίνα, πήραν ένα γυάλινο βάζο, έπιασαν μια χιονονιφάδα και την 

έκλεισαν αμέσως στο ψυγείο! Όμως ό,τι αγαπάς δεν το φυλακίζεις… 

Θα καταλάβουν τα παιδιά γρήγορα το λάθος τους, θα της δώσουν μια 
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δεύτερη ευκαιρία και πώς μπορούν να κάνουν μια χιονονιφάδα να 

αγαπήσει το καλοκαίρι; (Χρήστος Δασκαλάκης, 2017). 

 

        

 

Εικόνα 5 

 

Συγγραφέας είναι ο Χρήστος Δασκαλάκης και οι εικόνες είναι 

της Ντανιέλα Σταματιάδη. Η εικόνα που θα αναλυθεί βρίσκεται στην 

16η σελίδα του παραμυθιού. 

  

Οι ήρωες του παραμυθιού είναι ο Νικόλας και η Ευτυχία. Ο 

χώρος στον οποίον βρίσκονται είναι η κουζίνα του σπιτιού. 

Παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν είναι φορτωμένη. Πρόκειται για μια 

εικόνα ανοικτή που προκαλεί συναισθήματα ηρεμίας (Σιβροπούλου, 

2004). Τα παιδιά φαίνεται να κάθονται. Έχουν σταυρωμένα τα χέρια 

και το κεφάλι τους πάνω σε αυτά, σαν να χαζεύουν κάτι. Μαζί τους 

είναι και μια γάτα, υποθέτουμε πως είναι το κατοικίδιό τους. Στο 

κέντρο της εικόνας και πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα βάζο. Μέσα σε 
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αυτό είναι κλεισμένη μια χιονονιφάδα. Αμέσως γίνεται αντιληπτό πως 

το βάζο με την χιονονιφάδα αποτελεί το κέντρο της πληροφορίας. 

Παρατηρώντας τα πρόσωπα των παιδιών, φαίνεται να κοιτούν με 

λαχτάρα και περιέργεια το μοναδικό τους απόκτημα. Έχουν 

στραμμένα τα μάτια και το κεφάλι τους σε αυτό. Το χαμόγελό τους 

αναδεικνύει τη λαχτάρα και τα ανασηκωμένα φρύδια τους την 

περιέργεια. Η ίδια έκφραση είναι αποτυπωμένη και στο πρόσωπο της 

γάτας. 

Το χρώμα είναι κυρίαρχο και σε αυτή την εικόνα. Οι 

αντιθέσεις είναι έντονες. Το ανοιχτό κίτρινο στον φόντο έρχεται σε 

αντίθεση με τις μπλε μπλούζες των παιδιών, τα καφέ μαλλιά τους και 

τις καφέ λεπτομέρειες της γάτας. Αυτό καθιστά την εικόνα 

ευκρινέστερη. Η αντίθεση μεταξύ θερμών και ψυχρών χρωμάτων 

είναι εμφανής (μπλε μπλούζες-κόκκινο τραπεζομάντιλο-κόκκινο 

καπάκι).  

Οι γραμμές και τα σχήματα συνδυάζονται και ξεχωρίζουν. Οι 

κάθετες και οριζόντιες γραμμές που σχηματίζουν μικρά τετραγωνάκια 

στο τραπεζομάντιλο και στο καπάκι του βάζου όπως επίσης και οι 

γραμμές που σχηματίζουν τα μαλλιά των παιδιών, δίνουν ζωντάνια 

στην εικόνα. Οι κάθετες και μικρές διαγώνιες γραμμές στην μπλούζα 

του Νικόλα και οι κύκλοι στην μπλούζα της Ευτυχίας τραβούν την 

προσοχή. Στο φόντο αναφαίνονται τετράγωνα και κύκλοι ενώ η 

χιονονιφάδα αποτελείται από πολλές μικρές και λεπτές γραμμές που 

την κάνουν αναγνωρίσιμη. Τα μοτίβα που δημιουργούν τα διάφορα 

σχήματα συμβάλουν σε ένα γενικό ομοιόμορφο αποτέλεσμα ηρεμίας 

(Nodelman, 2009). Έτσι όπως έχουν συνδυαστεί από την 

εικονογράφο, αποτυπώνονται στις συνειδήσεις των παιδιών σκηνές 

από την δική τους καθημερινότητα. 

Στο επάνω μέρος της εικόνας ξεπροβάλει το κείμενο που 

εκτείνεται και στις δυο σελίδες. Πρόκειται για ένα κείμενο σε μαύρη 

γραμματοσειρά που έρχεται σε αντίθεση με το ανοιχτό κίτρινο του 

φόντου. Η αφήγηση έχει την αποκλειστικότητα. Η εικόνα 

αποσαφηνίζει μια ιδιαίτερη φράση του κειμένου «Ό,τι αγαπάς δεν 

πρέπει να το φυλακίζεις». Τα αφηγηματικά στοιχεία γίνονται 
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σαφέστερα αν προσέξουμε την εικόνα. Τα δυο παιδιά κοιτούν με 

λαχτάρα την χιονονιφάδα που φυλάκισαν και της στέρησαν το φυσικό 

της περιβάλλον. Το σημαίνον της εικόνας είναι ο Νικόλας και η 

Ευτυχία που κοιτούν την χιονονιφάδα που είναι κλεισμένη σε ένα 

βάζο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο διαβάζοντας τις λέξεις και βλέποντας 

την εικόνα. Ο σεβασμός προς την φύση αλλά και προς του άλλους 

είναι αναγκαία. Οι μικροί-αναγνώστες κατανοούν και μαθαίνουν ότι 

οι κάθε είδους επιθυμίες τους μπορούν να τους παγιδεύσουν 

παίρνοντας λάθος αποφάσεις. 

Πρέπει να συμφιλιωνόμαστε με αυτά που δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε! 

 

 

 

5.2  Αποτελέσματα - Συμπεράσματα της ανάλυσης 

 

Η ανάλυση των εικόνων που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω 

ενότητα εστίασε σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

 Στις μορφές-ήρωες της εικόνας 

 Στα χρώματα 

 Στις γραμμές και τα σχήματα 

 Στη σχέση εικόνας-κειμένου 

Τα αποτελέσματα-συμπεράσματα που προκύπτουν είναι: 

 

Ως προς τη μορφή: Γίνεται φανερό ότι, στα δυο από τα πέντε 

παραμύθια οι ήρωες των εικόνων είναι ζώα. Συγκεκριμένα, στην 

εικόνα του παραμυθιού «Ο Λαλού θα πάει σχολείο», ο Λαλού είναι 

ένα μικρό ρακούν. Ένα ζώο που η συγγραφέας επιλέγει να του δώσει 

ανθρώπινες ιδιότητες χωρίς όμως να του αφαιρεί τα ζωικά του 

χαρακτηριστικά (Σιβροπούλου, 2004). Το μικρό ρακούν φοράει 

ρούχα, έχει δικό του δωμάτιο και δικά του παιχνίδια, μιλάει και 

εκφράζεται, είναι το μικρό παιδί της μαμάς και του μπαμπά. Οι 

μικροί-αναγνώστες συναρπάζονται, νιώθουν οικειότητα και 
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ταυτίζονται με το μικρό ζώο και το μήνυμα περνά ανώδυνα στις 

σκέψεις τους. Το γεγονός ότι ο Λαλού αρνείται να πάει σχολείο και 

φοβάται μη χάσει τα παιχνίδια και τη μαμά του, εγείρει ποικίλα 

συναισθήματα στους μικρούς- αναγνώστες και καταλαβαίνουν ότι το 

ζώο έχει κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς. Μια τεράστια και 

καινούρια τσάντα δεν λύνει το πρόβλημα του Λαλού αλλά ούτε και 

των παιδιών. Η εμπειρία του Λαλού κινείται σε παράλληλους δρόμους 

με αυτή των μικρών-αναγνωστών. Στο «Ανάποδα», το σκαθάρι ο 

Μέλιος και η πεταλούδα, είναι ζώα-έντομα που μιλούν με ανθρώπινα 

αισθήματα. Ζουν στη φύση, εκεί που ανήκουν. Διατηρούν τα 

χαρακτηριστικά τους και τη φυσιογνωμία τους και ειδικότερα η 

απεικόνιση της πεταλούδας. Μιλούν μεταξύ τους και εκφράζουν τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τα προβλήματά τους (Σιβροπούλου, 

2004). Η απεικόνιση της πεταλούδας με τον συγκεκριμένο τρόπο από 

την εικονογράφο, η απάντησή της προς το σκαθάρι και η σκέψη του 

Μέλιου «Τι ομορφιά!!! Μα δεν είναι πάντα χρήσιμη», εγείρουν και 

επεκτείνουν την φαντασία των μικρών-αναγνωστών, που προσπαθούν 

να καταλάβουν πως νιώθουν και σκέφτονται οι δυο χαρακτήρες. Ο 

«κόσμος» της πεταλούδας στην εικόνα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά 

να προβληματιστούν και να αντιληφθούν τον κόσμο στον οποίο ζουν. 

Στην «κούκλα που ταξίδευε στον κόσμο», αντικρίζουμε ένα 

αντικείμενο, μια κούκλα. Η εικονογράφος, έχει δώσει ιδιαίτερη 

έμφαση στα χαρακτηριστικά της. Είναι ένα άψυχο αντικείμενο 

(Σιβροπούλου, 2004) που όμως με τα ανθρωπόμορφα στοιχεία της 

έλκει την προσοχή των παιδιών. Τα μεγάλα ανθρώπινα μάτια και το 

μισάνοιχτο στόμα, σαν να θέλει κάτι να πει, προκαλούν έντονα 

συναισθήματα και οι μικροί φίλοι της κούκλας ταυτίζονται μαζί της. 

Εξάλλου, η κούκλα είναι το αγαπημένο παιχνίδι πολλών παιδιών που 

τα συντροφεύει στα πρώτα χρόνια της ζωής τους και σχετίζεται με τη 

γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Αποτελεί, μήνυμα στις 

συνειδήσεις των παιδιών και τονίζει την αξία της παιδικότητας τους. 

Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν ανάγκη για παιχνίδι στα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους. 
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Οι ήρωες της εικόνας «Η χιονονιφάδα που αγάπησε το 

καλοκαίρι», είναι μικρά παιδιά. Ο Νικόλας και η Ευτυχία είναι δυο 

παιδικοί χαρακτήρες που παρουσιάζονται να συμμετέχουν σε 

ρεαλιστικές-πραγματικές καταστάσεις. Η αγάπη τους για το χιόνι, η 

περιέργεια και η επιθυμία τους να αποκτήσουν μια χιονονιφάδα, τους 

οδηγεί σε λάθος απόφαση. Φυλακίζουν την χιονονιφάδα σε ένα βάζο 

για να την βλέπουν και να την έχουν δική τους. Οι μικροί-αναγνώστες 

ταυτίζονται με τους ήρωες της εικόνας γιατί αναδεικνύονται  μέσα 

από αυτή δικές τους επιθυμίες και όνειρα. Όλα τα παιδιά παίρνουν 

λάθος αποφάσεις λόγω της παιδικής παρορμητικότητας, περιέργειας 

και επιθυμίας. Οι ήρωες της συγκεκριμένης εικόνας, ενσαρκώνουν 

όλα τα παιδικά «πάθη» και η ταύτιση είναι γεγονός. Όμως… «ότι 

αγαπάμε δεν το φυλακίζουμε, το σεβόμαστε». 

Η εικονογράφηση του παραμυθιού «Η γοργόνα της λίμνης» 

είναι βασισμένη στη φαντασία. Εδώ, οι ήρωες είναι ένα μυθικό-

φανταστικό πλάσμα, μια γοργόνα και ένα καιρικό φαινόμενο, το 

ουράνιο τόξο. Αυτά τα στοιχεία της οπτικής σύνθεσης, συνδυάζουν το 

πραγματικό με το φανταστικό. Η φαντασία όμως είναι αυτή που 

επικρατεί έναντι του ρεαλισμού. Η προσωποποίηση (Σιβροπούλου, 

2004) της γοργόνας και το άψυχο με ανθρώπινα αισθήματα 

(Σιβροπούλου, 2004) ουράνιο τόξο, οξύνουν την φαντασία των 

μικρών παιδιών, τραβούν την προσοχή τους και τους βοηθούν να 

αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον κόσμο. Ταυτίζονται με τους δυο 

ήρωες, καταλαβαίνουν και εκτιμούν την αξία της αγάπης και την 

ανάγκη της φιλίας. Μετά από κάθε καταιγίδα εμφανίζεται πάντα ένα 

ουράνιο τόξο! 

 

Ως προς τα χρώματα:  Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι, όλες οι 

εικόνες των παραμυθιών που αναλύσαμε κατακλύζονται από 

χρώματα. Μέσω της χρήσης των χρωμάτων μεταφέρονται και τα 

ανάλογα συναισθήματα και διαθέσεις. Τα χρώματα λειτουργούν ως 

σηματοδότες, μιλούν στο υποσυνείδητο (Nodelman, 2009) και 

επηρεάζουν την ψυχική διάθεση των παιδιών (Σιβροπούλου, 2004). 
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Ο συνδυασμός διαφόρων χρωμάτων τόσο στους τόνους όσο 

και στις αποχρώσεις, οι χρωματικές αντιθέσεις, οι βαθμοί 

φωτεινότητας και η επανάληψη χρωμάτων εγείρουν τη φαντασία των 

μικρών παιδιών, λειτουργούν ως πραγματικά σύμβολα (Nodelman, 

2009) και προκαλούν συναισθηματικές καταστάσεις που επιτρέπουν 

στα παιδιά να κάνουν συνειρμούς και να συσχετίσουν αυτό που 

βλέπουν με την πραγματικότητα. Τα χρώματα δεν είναι απλώς 

χρώματα. Συγκεκριμένα χρώματα προκαλούν και συγκεκριμένα 

συναισθήματα. Για παράδειγμα, στην εικόνα του παραμυθιού «Η 

κούκλα που ταξίδευε στον κόσμο» υπερισχύει το κόκκινο χρώμα. Το 

κόκκινο συνδέεται με την αγάπη και τη ζεστασιά (Nodelman, 2009). 

Όλα τα παιδιά του κόσμου ανεξαιρέτως φυλής, χρώματος, 

εθνικότητας και κοινωνικής τάξης έχουν ανάγκη από παιχνίδι, αγάπη, 

ζεστασιά και ασφάλεια. Το κόκκινο χρώμα στις λεπτομέρειες της 

κούκλας παραπέμπουν συνειρμικά σε αυτό ακριβώς, την αγάπη και 

την ζεστασιά. 

Οι συνδυασμοί του πράσινου και του καφέ στην εικόνα «Ο 

Λαλού θα πάει σχολείο» της προσδίδουν ζεστασιά. Είναι τα χρώματα 

της φύσης και δημιουργούν αισθήματα ασφάλειας (Nodelman, 2009). 

Οι μικροί-αναγνώστες ταυτίζονται με το μικρό ρακούν και ο 

συνδυασμός αυτός πετυχαίνει να μην προκληθεί ένταση και 

δημιουργηθούν απειλητικά συναισθήματα. Το κίτρινο στην σχολική 

τσάντα και το βιολετί στο φόρεμα της μητέρας συμβάλουν σε αυτήν 

ακριβώς τη διάθεση, στην ηρεμία. 

Το κίτρινο είναι αυτό που υπερισχύει στην εικόνα του 

«Ανάποδα». Είναι το χρώμα της αισιοδοξίας (Χαλεβάκη, 2010), της 

ευτυχίας (Nodelman, 2009), της ομορφιάς και της ελευθερίας. Αυτό το 

χρώμα στο φτερό της πεταλούδας υπονοεί την ομορφιά της, την χαρά 

και την ελευθερία που την χαρακτηρίζει. Προκαλεί τις ίδιες διαθέσεις 

και στους μικρούς-αναγνώστες και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

χρώματα γίνεται το κίτρινο ακόμα φωτεινότερο και συγκεκριμενοποιεί 

την «ομορφιά της πεταλούδας». 

Οι αποχρώσεις του μωβ στην «Γοργόνα της λίμνης» και ο 

γκρίζο-μαύρος ουρανός συνδέονται με το σκοτάδι. Προκαλούν 
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συναισθήματα έντασης και ανησυχίας, αυτό ακριβώς που νιώθει και η 

γοργόνα. Το πολύχρωμο όμως ουράνιο τόξο, έρχεται να προσδώσει σε 

όλη τη μουντή διάθεση μια ελπίδα. Τα ζωντανά χρώματά του 

λειτουργούν ως προάγγελος (Nodelman, 2009) για τη σωτηρία της 

γοργόνας. Το σκοτάδι μπορεί να ανησυχήσει αλλά και να επιτρέψει 

την φιλικότητα μέσα από φωτεινές περιοχές (Nodelman, 2009). 

Στην εικόνα του παραμυθιού «Η χιονονιφάδα που αγάπησε το 

καλοκαίρι» το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο να υπερισχύει λίγο 

παραπάνω συνυπάρχουν προκαλώντας ηρεμία και ισορροπία στην 

εικόνα. Ο συνδυασμός αυτός μεταβιβάζει στους μικρούς-αναγνώστες 

το συναίσθημα που βιώνουν οι ήρωες της εικόνας. 

Συμπερασματικά, όσο πιο ζεστά, καθαρά και λαμπερά 

χρώματα αλληλεπιδρούν σε μια εικόνα τόσο περισσότερο σαγηνεύουν 

το παιδί και του προκαλούν συναισθήματα χαράς, ηρεμίας, γαλήνης 

και ευχαρίστησης. Τα σκούρα χρώματα είναι ικανά να προκαλέσουν 

φόβο, αγωνία, ανησυχία και θλίψη. 

 

Ως προς τις γραμμές και τα σχήματα: Οι εικόνες μας 

απαρτίζονται από ένα σύνολο γραμμών και σχημάτων. Είναι γεγονός, 

ότι οι γραμμές και τα σχήματα προωθούν συναισθήματα 

(Σιβροπούλου, 2004) και υπονοούν μηνύματα (Nodelman, 2009). Τα 

στρογγυλεμένα σχήματα είναι περισσότερο φιλικά από τα άκαμπτα 

(Nodelman, 2009) και έτσι δημιουργούν περισσότερη ασφάλεια και 

οικειότητα (Σιβροπούλου, 2004). Στην εικόνα του παραμυθιού «Η 

γοργόνα της λίμνης», το καμπυλωτό σχήμα του ουράνιου τόξου 

προσδίδει συναισθήματα ασφάλειας και ηρεμίας, αυτό που 

αισθανόμαστε όταν το βλέπουμε και στον πραγματικό κόσμο. 

Αντίθετα, τα αυστηρά σχήματα στο πρόσωπο της γοργόνας, 

προκαλούν αισθήματα απειλής και φόβου. Οι μικροί-αναγνώστες, 

συναισθάνονται τον φόβο της μικρής γοργόνας. 

Τα στρογγυλά και καμπύλα σχήματα είναι εμφανή και στην 

εικόνα του παραμυθιού «Ο Λαλού θα πάει σχολείο». Οι φιγούρες 

αλλά και η σχολική τσάντα δημιουργούν στους μικρούς φίλους του 

παραμυθιού αισθήματα ασφάλειας, τονίζοντας έτσι την 
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ρεαλιστικότητα της κατάστασης. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν 

έχουν λόγο να φοβούνται την πρώτη μέρα στο σχολείο και η σχολική 

τσάντα δεν αποτελεί απειλή για αυτά.  

Ακόμα, η αφθονία γραμμών σηματοδοτεί ζωτικότητα 

(Σιβροπούλου,2004) και ελκύουν την προσοχή προς την παρατήρηση 

της συνολικής σύνθεσης. Για παράδειγμα, στην εικόνα «Η 

χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι» οι γραμμές που κυριαρχούν 

σε όλη την σύνθεση προσδίδουν ζωντάνια αλλά ταυτόχρονα και 

σταθερότητα. Οι μικροί-αναγνώστες καταλαβαίνουν την 

προσκόλληση των ηρώων στο βάζο που είναι κλεισμένη η 

χιονονιφάδα και εισχωρούν στον «κόσμο» τους. 

Επιπλέον, στο «Ανάποδα» κάθε γραμμή της εικόνας είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός. Οι λεπτές, λιτές, ενιαίες και διακεκομμένες 

γραμμές οδηγούν τα παιδιά στην διεξοδική παρατήρηση και τους 

δημιουργούν αισθήματα ελευθερίας αφού το μάτι βρίσκεται σε μια 

συνεχή κίνηση. 

Επομένως, οι γραμμές, τα σχήματα και ο συνδυασμός τους σε 

μια οπτική σύνθεση, δίνουν ζωντάνια σε αυτήν, ελκύουν την προσοχή 

και γεννούν ποικίλα συναισθήματα που μπορούν να συνδεθούν με τον 

πραγματικό κόσμο. 

 

Ως προς τη σχέση εικόνας-κειμένου: Το σύνολο των 

εικονογραφημένων παραμυθιών χαρακτηρίζονται από τη σχέση που 

έχουν εικόνα και κείμενο μαζί. Η σχέση αυτή είναι καταλυτική για να 

αναδυθεί το τελικό μήνυμα. Στις τέσσερις από τις πέντε εικόνες που 

αναλύθηκαν, κείμενο και εικόνα συνεργάζονται για να παράξουν 

μηνύματα. Στο παραμύθι «Η κούκλα που ταξίδευε στον κόσμο» δεν 

υπάρχει κείμενο στην εικόνα. Η εικόνα μιλά από μόνη της, ισούται με 

χίλιες λέξεις. Η κούκλα, χωρίς να λέει τίποτα, λέει τα πάντα. Η 

απουσία κειμένου γίνεται σκόπιμα για να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση 

στον «χαρακτήρα» και στην προώθηση του αισθήματος ταύτισης με 

αυτήν (Nodelman, 2009). 

Στις εικόνες «Η χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι» και 

«Ο Λαλού θα πάει σχολείο» το κείμενο βασίζεται στην εικόνα για 
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πληρέστερη αποσαφήνιση. Οι εικόνες μεταφέρουν πληροφορίες που 

οι λέξεις δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν. Τα αφηγηματικά στοιχεία 

γίνονται σαφέστερα εάν προσέξουμε την εικόνα (Σιβροπούλου, 2004). 

Οι εικόνες και των δυο παραμυθιών αποτελούν την τελική 

αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Ότι αγαπάμε δεν το φυλακίζουμε 

και… είναι όμορφα τελικά στο σχολείο! 

Μια άλλη μορφή σχέσης εικόνας-κειμένου είναι στο 

«Ανάποδα». Στην εικόνα που αναλύσαμε, το κείμενο μεταφέρει το 

βασικό περιεχόμενο της διήγησης, ενώ η εικόνα είναι επιλεκτική. Το 

κείμενο μεταφέρει τον διάλογο του αναποδογυρισμένου σκαθαριού με 

την πεταλούδα που έχει καθίσει από πάνω του. Η εικόνα όμως είναι 

επιλεκτική και τονίζει μόνο μια λεπτομέρεια του κειμένου: «Το 

όμορφο φτερό της ‘εγωκεντρικής’ πεταλούδας  που… δεν είναι όμως 

πάντα χρήσιμο…». 

Επίσης, στην εικόνα «Η γοργόνα της λίμνης» συναντήσαμε 

την συμμετρική σχέση εικόνας-κειμένου. Η κύρια πληροφορία του 

αφηγηματικού γεγονότος προβάλλεται τόσο στην εικόνα όσο και στο 

κείμενο. Η εικόνα συμβάλει στην ενίσχυση του νοήματος και του 

τελικού μηνύματος, στην αγάπη και τη φιλία που… είναι τόσο 

δυνατές όσο… τα χρώματα του ουράνιου τόξου! 

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι στις εικόνες των 

παραμυθιών που αναλύσαμε η κυρίαρχη μορφή σχέσης εικόνας-

κειμένου είναι: ότι το κείμενο βασίζεται στην εικόνα για πληρέστερη 

αποσαφήνιση. Όλα γίνονται ευκρινέστερα και σαφέστερα 

παρατηρώντας την εικόνα. 

Είναι αλήθεια τελικά ότι οι εικόνες επικοινωνούν πιο καθολικά 

από τις λέξεις! 
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Καταληκτικά συμπεράσματα 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε το πώς η εικόνα 

στο σύγχρονο παραμύθι συμβάλει στη μετάδοση μηνυμάτων. 

Αναδείχθηκε, ότι οι εικόνες ελκύουν την προσοχή των μικρών-

αναγνωστών, εγείρουν τη φαντασία τους και αναβιώνουν εμπειρίες. Ο 

κόσμος της εικόνας δημιουργεί συνειρμικές καταστάσεις και ενώνεται 

με τον κόσμο της πραγματικότητας. 

Τα σύγχρονα εικονογραφημένα παραμύθια εκτός από την 

ψυχαγωγία και την ευχαρίστηση που προσφέρουν, δίνουν τη 

δυνατότητα στο παιδί να γνωρίσει και να κατανοήσει καλύτερα τον 

κόσμο που το περιβάλλει. Η πολυσημία της εικόνας επιδρά στη 

κριτική ικανότητα των μικρών-αναγνωστών ως προς την ανάγνωσή 

της και τους βοηθά να διεισδύσουν στις πολλαπλές αποχρώσεις του 

πραγματικού κόσμου (Σιβροπούλου, 2004) και να βρουν τις λύσεις 

που ζητούν. 

Οι εικόνες, είναι εμπνευσμένες από τις ποικίλες εκφάνσεις της 

ζωής. Σε αυτές όλα απεικονίζονται ως καθημερινές και ρεαλιστικές 

καταστάσεις. Αυτό παρατηρήσαμε και στις εικόνες των δικών μας 

παραμυθιών που αναλύσαμε. Οι οπτικές πληροφορίες σχετίζονται με 

ζητήματα της πραγματικότητας και παράλληλα μεταφέρουν μηνύματα 

και σημαντικές αξίες της ζωής. 

Συγκεκριμένα, στις εικόνες που παρατηρήσαμε και αναλύσαμε 

υπάρχουν πέντε τύποι χαρακτήρων α) ανθρωποποιημένα ζώα, β) ζώα 

με ανθρώπινα αισθήματα, γ) αντικείμενο, δ) άτομα σε ρεαλιστικές 

καταστάσεις και ε) φανταστικές καταστάσεις. Παρά την διαφορά τους 

ως προς την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά τους, δεν παύουν να 

σκιαγραφούνται με ανθρώπινα συναισθήματα και προβλήματα. Οι 

μικροί-αναγνώστες ταυτίζονται μαζί τους γιατί βλέπουν σε αυτούς 

κάτι από τον δικό τους κόσμο. Οι ήρωες μας ενσαρκώνουν τις ελπίδες, 

τους φόβους και τις φαντασιώσεις (Σιβροπούλου, 2004) όλων των 

παιδιών. 
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Επίσης, παρατηρήσαμε ότι όλες οι εικόνες μας είναι έγχρωμες. 

Η αντίληψη του χρώματος επιδρά άμεσα στις αισθήσεις μας 

(Nodelman, 2009). Τα χρώματα, ενεργοποιούν υποσυνείδητα 

αισθήματα, επικοινωνούν με τα παιδιά και συμβάλουν  σε  

συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις. Το κάθε χρώμα 

ξεχωριστά δημιουργεί και την ανάλογη διάθεση, διαμορφώνει το 

μήνυμα και επηρεάζει τη σκέψη των παιδιών. Κατευθύνει τους 

μικρούς-αναγνώστες στο που να κοιτάξουν και να ερμηνεύσουν κάτι. 

Την ίδια επίδραση στη διάθεση των παιδιών προκαλούν  οι 

γραμμές και τα σχήματα. Οξύνουν την περιέργειά τους και 

δημιουργούν συνειρμικές καταστάσεις. Οι έντονες, γωνιώδεις και 

κοφτερές γραμμές αναπτύσσουν συναισθήματα έντασης (Nodelman, 

2009) ενώ τα στρογγυλεμένα και καμπυλωτά σχήματα δημιουργούν 

συναισθήματα ασφάλειας και εφησυχασμού (Σιβροπούλου, 2004). 

Στις εικόνες μας, γραμμή και σχήμα συνδυάζονται με ποικίλους 

τρόπους, δημιουργούν διαθέσεις, συναισθήματα και υπονοούν 

νοήματα. 

Επιπρόσθετα, στις εικόνες των παραμυθιών μας κείμενο και 

εικόνα διαπλέκονται. Πάρα ταύτα οι λέξεις δεν μπορούν να 

μεταφέρουν περιγραφικές πληροφορίες τόσο εύκολα όσο η εικόνα 

(Σιβροπούλου, 2004). Η εικόνα συμπληρώνει το κείμενο και οι 

μορφές, τα χρώματα, οι γραμμές και τα σχήματα που την 

χαρακτηρίζουν, οξύνουν την παρατηρητικότητα των μικρών-

αναγνωστών, διεγείρουν την περιέργειά τους, ταυτίζονται με τους 

ήρωες και κατανοούν τον εαυτό τους συνδυάζοντας τις εμπειρίες των 

ηρώων με τις δικές τους. Έτσι λοιπόν, η παρουσία των εικόνων στα 

παραμύθια που παρατηρήσαμε και αναλύσαμε εξάπτουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών, που αντανακλούν σε προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, και η μετάδοση του 

μηνύματος αναφύεται αβίαστα. 

Το καταληκτικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εικόνα 

είναι αυτή που συμβάλει στην τελική ερμηνεία. Είναι το «τελικό 

ερμηνεύον» (Χαλεβάκη, 2010). Μέσα από την διαδικασία της 
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παρατήρησης, της σκέψης και της κατανόησης αναδύεται η 

αποκωδικοποίηση και το τελικό μήνυμα  της εικόνας. 

Κλείνοντας την εν λόγω εργασία, κρίνεται αναγκαίο να 

επισημανθεί ότι η ερμηνεία και η απόδοση των εικόνων που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι υποκειμενική. Η ανάγνωση της εικόνας δεν 

στηρίζεται αποκλειστικά σε μια και μόνο ερμηνεία. Όπως 

υποστηρίζουν τόσο ο Pierce όσο και ο Barthes, η ανάγνωση της 

εικόνας δεν περιορίζει τη σημασία, ούτε η ερμηνεία είναι μια και 

μοναδική αλλά βασίζεται σε πολλαπλές σημασίες και ανοιχτές 

ερμηνείες (Χαλεβάκη, 2010). 
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