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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εν λόγω εργασία ασχολείται με την εικονογράφηση στα σύγχρονα 

παραμύθια και πιο συγκεκριμένα αναλύει τον ρόλο και την λειτουργία αυτής μέσα σε 

σύγχρονα παραμύθια. Επίσης, αναφέρεται στα παραμύθια, στις κατηγορίες και τα 

είδη αυτών, ενώ ταυτόχρονα αναλύεται και το περιεχόμενο ορισμένων  παραμυθιών. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τα παραμύθια, δίνοντας 

αναφορικά κάποιους ορισμούς, ενώ στην συνέχεια αναφέρουμε την ιστορική εξέλιξη 

που είχε το παραμύθι μέχρι και σήμερα. Έπειτα, συνεχίσαμε με την κατηγοριοποίηση 

των  παραμυθιών και την ανάλυση κάθε κατηγορίας. Μετά την κατηγοριοποίηση, 

αναφέρονται τα είδη, καθώς και τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού και πιο 

συγκεκριμένα, για τα σύγχρονα παραμύθια, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 

πρώτο κεφάλαιο, έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το παραμύθι. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας,  επικεντρωνόμαστε στην εικονογράφηση. Αρχικά, 

κάνουμε μια εισαγωγή σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εικόνας και το πώς 

ερμηνεύεται αυτή μέσα στο παραμύθι, ενώ παρακάτω γίνεται και μια ιστορική 

αναδρομή του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου. Στο παρόν κεφάλαιο, 

σχολιάζουμε και συγκρίνουμε την σχέση που έχει η εικόνα με το κείμενο και 

παρακάτω, φαίνεται με σαφήνεια η γενικότερη λειτουργία της εικόνας μέσα στο 

βιβλίο. Στην συνέχεια, επέλεξα κάποια παραμύθια, στα οποία έκανα μια ανάλυση 

σχετικά με την εικονογράφησή τους, καθώς και γενικότερα στοιχεία που έχουν να 

κάνουν με αυτήν (π.χ. χρώματα, ρόλος κειμένου, κα.).  Τέλος, αφιέρωσα ένα 

κεφάλαιο, στο οποίο ανέφερα τα συμπεράσματά μου για την εργασία αυτήν, 

συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο 

θέμα. 
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ABSTRACT 

 

This project pays attention to illustration in contemporary fairy tales and more 

specifically analyzes its role and function in contemporary fairy tales. It also refers to 

fairy tales, categories and types of them, while at the same time analyzes the content 

of some fairy tales. More specifically, in the first chapter we deal with fairy tales, 

referring to some definitions, and then we mention the historical evolution that the 

fairy tale has until today. . Then, we continued with the categorization of the fairy 

tales and the analysis of each category. After the categorization, the genres, the 

characteristics of the fairytale and, more specifically, the fairy tales are mentioned, 

thus completing the first chapter, having a more complete picture of the fairy tale. In 

the second chapter of the project, we focus on illustration. Initially, we make an 

introduction on the characteristics of the image and how it is interpreted within the 

fairy tale, and a historical retrospective of the illustrated children's book. In this 

chapter, we comment on and compare the relationship that the image has with the 

text below, it clearly shows the general function of the image in the book.  Then, I 

chose some fairy tales, in which I made an analysis of their illustrating, as well as 

more general information about them (eg, colors, text role, etc.). Lastly, I devoted a 

chapter, to which I mentioned my conclusions about this work, conclusions that 

emerge from the literature on this subject. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας, πραγματεύεται την συμβολή  

της εικονογράφησης στην Σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία. Αποφάσισα να 

ασχοληθώ με αυτό το θέμα, διότι θεωρώ πως η εικόνα λαμβάνει καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση ενός παιδικού βιβλίου, ακόμα περισσότερο στην 

νηπιακή ηλικία, όπου τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμα ανάγνωση. Αρχικά, θα 

αναφερθώ στο παραμύθι, δηλαδή τις κατηγορίες, τα είδη και τα 

χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης και την ιστορία του ανά τους αιώνες. 

Σκοπός της εργασίας μου λοιπόν, είναι να αποδείξω πόσο σημαντική είναι η 

παρουσία της εικόνας σε ένα παιδικό βιβλίο ( παραμύθι), έτσι ώστε το ίδιο το 

παιδί να μπορεί να κατανοήσει το βιβλίο, αλλά ακόμα περισσότερο να 

αποκτήσει και τα ποικίλα ερεθίσματα που χρειάζεται για την διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του.  Ακόμη, μέσα από αυτήν την πτυχιακή, φαίνονται οι 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα, ανεξάρτητα 

από τον σκοπό που υπηρετεί το κάθε στοιχείο. Ωστόσο, επικεντρωνόμαστε 

πιο πολύ στην εικόνα η οποία αποτελεί μια ξεχωριστή γλώσσα για το βιβλίο, 

πόσο μάλλον ένα παιδικό βιβλίο, καθώς προσδίδει αρκετά τόσο στην 

κατανόηση ενός παραμυθιού, όσο και στην ψυχαγωγία και την τέρψη του 

αναγνώστη. Τέλος, μέσω της ανάλυσης των παραμυθιών, γίνεται αντιληπτό, 

ότι η εικονογράφηση διαφέρει, όχι μόνο με βάση την εποχή, αλλά και με 

βάση διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και 

ανάλογα την ιστορία του κάθε παραμυθιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΠΑΡΑΜΥΘΙ:ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

Πριν αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά και τα είδη του παραμυθιού, καλό θα 

ήταν, να μάθουμε λίγα πράγματα για το ίδιο το παραμύθι. Όσον αφορά τον 

συγκεκριμένο όρο λοιπόν, έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Κάποιοι από αυτούς είναι οι 

εξής:  

1. « Παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση, που μοιάζει με μεγάλο 

περιπετειακό μύθο ή έχει συνδεθεί από τους περισσότερους πυρήνες  ( μοτίβα) 

ανθρωπο -μεταφυσικών μύθων, που είναι γνωστοί σε περισσότερους λόγους. Ότι 

είναι στην Λογοτεχνία το μυθιστόρημα, είναι στη λαογραφία το παραμύθι. Το 

κείμενο μπορεί κάποτε να κρατάει ώρες, αλλά και μέρες την αφήγηση». ( Λουκάτος, 

1988) 

2. «Παραμύθι είναι η λαϊκή  αφήγηση ( φανταστική, διδακτική, 

ευτράπελη) με γνωρίσματα το διηγηματικό πλάτος και την έντεχνη διήγηση. Σκοπό 

έχει να τέρψει και κατά τούτου διαφέρει από τον μύθο που σκοπεύει στην διδαχή». ( 

Αναγνωστόπουλος, 1987) 

3. «Παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση, στην οποία προέχει το θαυμαστό 

και το φανταστικό και που έχει για πρωταγωνιστές, όντα υπεράνθρωπα, νεράιδες, 

στρίγγλες, μάγους, δράκους, γίγαντες και οπωσδήποτε πρόσωπα ικανά, μέσω 

μαγικών αντικειμένων ή προσωπικής δύναμης, για υπεράνθρωπα κατορθώματα». ( 

Εγκυκλοπαίδεια Δομή, 1996) 
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1.2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ 

ΧΡΟΝΩΝ 

 

Η αναζήτηση των πρώτων αρχών του παραμυθιού, μπορούμε να πούμε ότι 

ξεκινάει από την αρχαιότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτόγονοι άνθρωποι, οι οποίοι 

βίωναν τρομακτικά δύσκολες συνθήκες και τα συναισθήματά τους ήταν ανάμεικτα, 

καθώς ένιωθαν φόβο, πρόληψη, έκπληξη και είχαν πολλές απορίες για τα πάντα. 

Έτσι, όταν έφτανε η νύχτα, μαζευόντουσαν όλοι μαζί γύρω από την φωτιά και μέχρι 

να τους πάρει ο ύπνος, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, διηγούνταν παραμύθια, δηλαδή 

ιστορίες γεμάτο φαντασία, με μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση της ψυχής τους. 

Στην συνέχεια και με την πάροδο των αιώνων, εμφανίστηκαν οι άνθρωποι, οι 

οποίοι διέθεταν πλούσια και γόνιμη φαντασία, γεγονός που ώθησε να κάνουν πλέον 

επάγγελμα, το πλάσιμο των παραμυθιών. Γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι, από χώρα σε 

χώρα και συνόδευαν τις διηγήσεις τους με ένα μουσικό όργανο, δίνοντας με αυτόν 

τον τρόπο μια οπτική έντεχνου λαϊκού λόγου στα παραμύθια τους και έμειναν 

γνωστοί ως Παραμυθάδες ή Παραμυθοποιοί. 

Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, πλούτισαν το είδος και βοήθησαν στην διακίνηση 

ιδεών σε ευρεία κλίμακα. Τους Παραμυθάδες, τους συναντάμε ανάμεσα στις φυλές 

των αρχαίων βασιλιάδων, στα παλάτια όλων των εποχών, αλλά και σε χωριά. Όμως, 

τους συγκεκριμένους ανθρώπους δεν θα πρέπει να τους συνδέουμε με τους ποιητές, 

τους τροβαδούρους, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, όπου συνυπάρχουν στο ίδιο 

πρόσωπο. 

Για πολλούς αιώνες η προφορική μετάδοση του λαϊκού παραμυθιού, 

συνεχίζεται μέσα στην ανθρωπότητα που είχε αρχίσει να εκπολιτίζεται. Επίσης, 

επειδή δεν είχε εφευρεθεί η τυπογραφία, δεν δημιουργήθηκαν εμπόδια στην 

αναπαραγωγή και στη διάδοση του λαϊκού παραμυθιού. 

Η ενασχόληση γύρω από το παραμύθι, ξεκινά κατά τον 17
ο
 αιώνα από την 

Ευρώπη. Μέχρι και τον 12
ο
 αιώνα, τα παραμύθια διαδίδονταν προφορικά και σιγά 

σιγά ήρθε στο προσκήνιο η γραπτή παράδοση. Έτσι, κατά τον 16
ο
 αιώνα, στην 

Αγγλία τυπώθηκαν οι μύθοι του Αισώπου, τα Ομηρικά έπη και οι ιστορίες του 

Βασιλιά Αρθούρου. Στην Ιταλία, διάφοροι συγγραφείς όπως ο Staparola (1550) και ο 
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Basile (1687), στράφηκαν προς την λαική παράδοση και αντλούσαν θέματα από τα 

λαϊκά παραμύθια. Ωστόσο, ο Γάλλος Chales Perrault (1628-1703) ήταν ο πρώτος που 

δημιούργησε μια συλλογή λαϊκών παραμυθιών με ξυλογραφίες, με τίτλο Contes de 

ma mare l’ oye ( Παραμύθια της μαμάς χήνας, 1897). Πολλοί ήταν στην συνέχεια 

αυτοί που παρακινήθηκαν να γράψουν και αυτοί λογοτεχνικά παραμύθια, καθώς η 

έκδοση της συλλογής αυτής αποδείχθηκε εντυπωσιακή ( Αναγνωστόπουλος,1987). 

Τα παραμύθια του γνωστού Γάλλου Perrault μεταφράζονται έως και σήμερα σε 

διάφορες γλώσσες , ανάμεσά τους και η Ελληνική. Τα πιο γνωστά παραμύθια του 

είναι ο «Κοντορεβιθούλης», η «Κοιμωμένη του δάσους», ο «Κυανοπώγων» και 

πολλά άλλα. 

Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα στην Γερμανία, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον 

προς τις λαϊκές αφηγήσεις, όπου δημοσιεύτηκαν παρόμοιες συλλογές και εργασίες. 

Επίσης, κάθε άλλο παρά τυχαίο δεν είναι ότι η γέννηση του παραμυθιού ήταν στην 

Ευρώπη τον 17
ο
 αιώνα, ενώ τον 19

ο
 αιώνα έφτασε στην κορύφωσή της στις 

περισσότερες χώρες. 

Το διάστημα 1912-1922, δόθηκαν από τους θεμελιωτές της Γερμανικής 

Φιλολογίας,  Jakob Grimm και Wilhel Grimm, τρεις τόμοι λαϊκών παραμυθιών που 

είχαν ως τίτλο ‘Kinder-Hauamarchen’. Η καταγραφή αυτών των παραμυθιών είχε ως 

θεμέλιο τις παιδικές τους εμπειρίες και αναμνήσεις, καθώς επίσης και αναμνήσεις 

από τις κόρες του φαρμακοποιού Βιλντ, αλλά και διηγήσεις απλών ανθρώπων. Οι 

Grimm κατόρθωσαν να κρατήσουν το περιεχόμενο και το ύφος των αφηγητών στα 

παραμύθια τους, ενώ η συλλογή τους διαθέτει περίπου 200 μύθους, ανάμεσα στους 

οποίους περιλαμβάνονται και γνωστά παραμύθια στην Ελλάδα, όπως «Η 

Σταχτοπούτα», «Η Κοκκινοσκουφίτσα», « Η Χιονάτη», «Χάνσελ και Γκρέτελ» και 

πολλά άλλα. Ανάμεσα λοιπόν, στα μεγάλα φιλολογικά γεγονότα που 

πραγματοποιήθηκαν τον 19
ο
 αιώνα, ήταν η έκδοση των γερμανικών μύθων, καθώς 

μέσα από αυτήν την έκδοση, δόθηκε μια ώθηση προς την έρευνα του Παραμυθιού. 

Οι αδελφοί Grimm, ανέφεραν κάποια ερωτήματα, τα οποία προκαλούν το 

ενδιαφέρον πολλών φιλόλογων, παραμυθολόγων και άλλων. Τα ερωτήματα αυτά 

ήταν: 

 Τι είναι το παραμύθι; 

 Που και πότε δημιουργήθηκε; 
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 Πως εξηγούνται τα κοινά παραμύθια σε διάφορους λαούς. 

 

 

Οι επιστήμονες προσπάθησαν να αναζητήσουν τον  τόπο γέννησης του 

Παραμυθιού, τάση η οποία θα σταθεί, αν εξεταστεί με γνώμονα τα ιστορικά 

και κοινωνικά γεγονότα του 19
ου

 αιώνα, καθώς και διάφορων πολιτισμικών 

θεωριών για την ερμηνεία φαινομένων της κοινωνίας και του πολιτισμού 

(Αναγνωστόπουλος, 1987). 

Τα βασικά ιστορικά αίτια θα τα ανακαλύψουμε στους νεότερους 

χρόνους, ανάμεσα στα κοινωνικοπολιτικά και πνευματικά ρεύματα της 

εποχής, την Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό, τον γερμανικό Ρομαντισμό, καθώς 

και τις νέες κατακτήσεις των λαών της Ευρώπης. Αυτές οι αλλαγές στην 

κοινωνία και τον πολιτισμό, καθώς και διάφορες θεωρίες που αφορούν την 

οικονομία, την εξουσία και τα δικαιώματα του λαού, έκαναν γνωστές τις 

προαιώνιες λαϊκές δημιουργίες που αφορούν τον λόγο. Έτσι πολλά έθνη 

προσπάθησαν εσπευσμένα να ολοκληρώσουν την συλλογή της λαϊκής χρυσής 

κληρονομιάς που διέθετε, όπως οι παραδόσεις, τραγούδια, παροιμίες και 

πολλά άλλα (Αναγνωστόπουλος, 1987). 

Όσον αφορά το παραμύθι στον Ελλαδικό χώρο, ασχολήθηκαν με αυτό 

μετά την απελευθέρωση του έθνους, διάφοροι φιλόλογοι και λαογράφοι. 

Δημοσιεύτηκαν διάφορα παραμύθια και διηγήσεις σε πολλά περιοδικά της 

εποχής, όπως το « Πανδώρα», η « Χρυσαλλίδα» και πολλά άλλα. Ακόμη, 

διαθέτουν πολλά παραμύθια, όπως είναι αυτά του Ασλάνη Βυζαντίου (1839), 

του Αυστριακού Πρόξενου στην Ελλάδα J.F. Von Hahn (1864), του Γερμανού 

Bernhard Sehmidt (1877) και πολλών άλλων. 

Ο μεγάλος Δανός συγγραφέας Hans Christian Andersen (1805-1875) 

ενίσχυσε το ενδιαφέρον και την ζήτηση στα παραμύθια τόσο στην Ευρώπη, 

όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ξεχωριστή θέση που κατέχει ο Andersen 

στην παγκόσμια Λογοτεχνία, οφείλεται στην πλούσια συλλογή παιδικών 

παραμυθιών, την οποία σύνταξε την περίοδο 1835-1855. Πιο συγκεκριμένα, 

στην Ευρώπη φημίζεται με τα έργα του «Το παραμύθι της ζωής μου», « Το 

βιβλίο των εικόνων χωρίς εικόνες» και πολλά άλλα αριστουργήματα. Το 

μεγαλύτερο ωστόσο έργο που τον έκανε γνωστό ήταν τα «Παραμύθια για 
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παιδιά» (1835-37), το οποίο μεταφράστηκε σε 90 και πλέον γλώσσες από 

όλον τον κόσμο 

 

1.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

 

Τα παραμύθια χωρίζονται σε κατηγορίες σχετικά με τον κόσμο και την 

ερμηνεία του περιεχομένου τους. Οι κατηγορίες είναι ως εξής: 

1. Μυθικά ή ξωτικά παραμύθια, που  περιλαμβάνουν γίγαντες, δράκους, 

μάγισσες, φτερωτά όντα. 

2. Διηγηματικά ή κοσμικά παραμύθια, που αναφέρονται στην ανθρώπινη 

κοινωνία (ταξίδια, πόλεμος, γεωργία) και μοιάζουν με μυθιστορήματα, 

βγαλμένα και γραμμένα από την ζωή. 

3. Θρησκευτικά ή συναξαρικά παραμύθια, που αντλούν το περιεχόμενό τους από 

την Γραφή, βίους αγίων ή παρουσιάσεις κάποιων σκηνών με την εμφάνιση 

του Χριστού και τον αποστόλων στην Γη. 

4. Ευτράπελα ή σατιρικά παραμύθια, όπου ο διηγηματικός τρόπος τους είναι 

γεμάτος περιπέτεια, παθήματα κουφών και τιμωρίες υπερήφανων. 

 

Ανάμεσα στις παραπάνω κατηγορίες εμπεριέχονται παραμύθια, που 

τα χαρακτηρίζουμε με βάση την πλοκή τους ως εξής: 

 

 Αινιγματικά που βασίζονται στο αίνιγμα και η πλοκή τους βασίζεται 

στην λύση αυτού του αινίγματος. 

 Κλιμακωτά τα οποία περιέχουν αυξανόμενα περιστατικά 

 Παροιμιακά που στηρίζονται στην ανάπτυξη μιας παροιμίας. 
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1.4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

Με βάση την προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση, παρακάτω θα αναφέρουμε 

τα είδη του παραμυθιού, τα οποία είναι τα εξής: 

1. Εθνολογικά, που περιέχουν πράξεις κανιβαλισμού, αρπαγές γυναικών, που 

μας ταξιδεύουν σε κοινωνίες πρωτόγονες. 

2. Μυθολογικά, δηλαδή αναφορές στο φεγγάρι, τον ήλιο, σε δράκους και τον 

κάτω κόσμο. 

3. Ονειρικά, που περιέχουν ατελείωτα ταξίδια και βασανιστικές καταδιώξεις. 

4. Λαϊκές αντιλήψεις όλων των εποχών, για την σημασία της δειλίας, της 

εξυπνάδας κ.α. 

5. Ανατολίτικα, στην κατηγορία αυτήν περιλαμβάνονται τα γνωστά παραμύθια 

της Χαλιμάς. 

6. Παραμύθια από την αρχαία Ελληνική μυθολογία που το περιεχόμενο τους 

βασίζεται στην αρχαία Ελληνική μυθολογία ή σε διασκευές αρχαίων μύθων. 

7. Παραμύθια που έχουν ρίζες στην αποσύνθεση παλαιών μεσαιωνικών 

θρύλων, τραγουδιών ή σε έπη. 

8. Νεοελληνικά, τα οποία προέρχονται από  νέους μύθους και παραδόσεις του 

νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 

9. Παιδικά παραμύθια, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι έντεχνα έργα, από 

διάφορους συγγραφείς και δεν περιέχουν βίαιες σκηνές. 

  

Σε αυτά τα είδη περιέχονται παραμύθια με ζώα, δάση, διάστημα και 

αναφέρονται και στην προστασία του περιβάλλοντος ( Σακελλαρίου, 1982). 
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1.5. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του παραμυθιού που το διαφοροποιούν από τα 

υπόλοιπα είδη του έντεχνου λόγου είναι: 

Α) Η παγκοσμιότητα του παραμυθιού 

Είναι κοινό απόκτημα της ανθρωπότητας, καθώς και εθνικό απόκτημα κάθε 

λαού, το οποίο το συναντάμε σε όλους τους λαούς, πολιτισμένους και πρωτόγονους. 

Ένας αριθμός παραμυθιακών τύπων, που είναι απλά μετατροπές ενός αριθμού 

θεμάτων. Συνδυάζουν δηλαδή, μέσα στο παραμύθι το εθνικό με το διεθνικό. 

Αποτελεί γεγονός ιστορίας, στο οποίο φυλάσσονται θεσμοί, καταστάσεις και 

αντιλήψεις. Με την βοήθεια του φθάνουν ως τους σύγχρονους, τα συναισθήματα, 

όπως ο φόβος και ο πόθος των προγόνων, οι σχέσεις που είχαν με την φύση, τα 

ιδανικά και οι εξάρσεις  των πολιτισμών. 

Β) Ο κόσμος είναι φανταστικός 

Αφορά ένα κόσμο που στηρίζεται στα όνειρα και το παράλογο. Δεν βασίζεται 

στην λογική, ούτε στην καθημερινότητα. Επίσης, οι νόμοι της φυσικής είναι 

ανίσχυροι, ενώ τα πρόσωπα και τα γεγονότα έχουν ακραίες καταστάσεις, φαίνονται 

δηλαδή ή τελείως όμορφοι ή τελείως άσχημοι, η πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Η 

ενασχόλησή του έχει να κάνει με άρχοντες , βασίλισσες και φτωχούς που δεν έχουν 

τα βασικά προς το ζην. 

Ο  Μέγας υποστηρίζει και το επιβεβαιώνει ότι « ο κόσμος του παραμυθιού 

είναι ιδιόμορφος, φανταστικός και απομακρυσμένος από την πεζότητα. Παρουσιάζει 

τα γεγονότα όπως τα βλέπει η φαντασία του παιδιού που στερείται την πείρα της 

ζωής» (Αυδίκος, 1994). 

Γ) Στο παραμύθι υπάρχει αυθαιρεσία 

Στο παραμύθι όλα είναι εφικτά. Ο τόπος και ο χρόνος είναι αόριστα, ενώ ο 

ανθρώπινος νους, όταν δεν μπορεί να προσπεράσει τις κακουχίες, κάνει την 

εμφάνισή της η μαγεία, το θαύμα, το απρόσμενο. Όλα είναι εφικτά να μεταλλαχτούν, 

όπως οι άνθρωποι για παράδειγμα, οι οποίοι μπορούν να μεταμορφωθούν σε κάποιο 

ζώο ή αντικείμενο. Υπάρχει δηλαδή, ένας διαχωρισμός μεταξύ του υπερφυσικού και 
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του πραγματικού, όπου τώρα με την βοήθεια του παραμυθιού, συνυπάρχουν σε 

φυσιολογικά επίπεδα. 

Δ) Είναι φανερή η ιδιότητα να μετατρέπει το εσωτερικό σε εξωτερικό και να 

βγάζει προς τα έξω τις ψυχικές του καταστάσεις ( Carl Spitteler). 

Ε) Το παραμύθι ξεχωρίζει για την απλότητα και την λιτότητά του 

Με λίγα λόγια, δεν περιγράφει πρόσωπα ή πράγματα με λεπτομέρεια, ενώ το 

όνομα του βασικού πρωταγωνιστή, δεν αναφέρεται συχνά και είναι με τέτοιο τρόπο 

φτιαγμένο, έτσι ώστε να αναφέρει κάποια εξωτερικά γνωρίσματα (π.χ. Χιονάτη) και 

να εκφράζεται ο ψυχικός κόσμος του. 

Στ) Η αρχή και το τέλος του παραμυθιού είναι όμοια και ήρεμης υφής 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση είναι η φράση: 

«Μια φορά κι έναν καιρό… και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». 

Ζ) Τα χρώματα που κυριαρχούν στο παραμύθι 

Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το μαύρο, το άσπρο, το χρυσό, το κόκκινο, 

ενώ δεν υπάρχουν αποχρώσεις ή κάποια άλλα συμπληρωματικά χρώματα. Ακόμη, 

αντικείμενα τα οποία πρωταγωνιστούν σε παραμύθια είναι κατασκευασμένα από 

υλικά, όπως το χρυσάφι ή το ασήμι, μέταλλο ή κάποιο ορυκτό (Μερακλής,1988 και 

Λουκάτος, 1988). 

Η) Σκοπός του παραμυθιού είναι η ψυχαγωγία 

Στοχεύει στην ψυχαγωγία και στην διασκέδαση του ανθρώπου, 

αποπροσανατολίζοντας τον, έστω προσωρινά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

στην ζωή του. Τον βοηθά και του συμπαραστέκεται προκειμένου να τα βγάλει εις 

πέρας στις δυσκολίες της καθημερινότητας και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο και 

αισιοδοξία. Την παραπάνω θεωρία υποστηρίζει και ο Γ. Μέγας, ο οποίος πιστεύει 

πως τα παραμύθια έχουν ως στόχο την τέρψη του ακροατή ( Πέτροβιτς- 

Ανδρουτσοπούλου, 1995). 
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1.6. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Μπορεί να πει κάποιος με σαφήνεια, πως το βασικό χαρακτηριστικό της 

νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, είναι η πλούσια θεματολογία και η ποικιλία στην 

εμφάνιση. Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό, που κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών 

είναι  ότι η σύγχρονη παιδική λογοτεχνία ασχολείται στενά με  επίκαιρα θέματα, με 

σαφήνεια και ειλικρίνεια, με γνώμονα πάντα σε ποια ηλικία απευθύνονται. Ο 

εμφανής διδακτισμός και η ηθικολογία, αποφεύγεται, η δε γλώσσα τους είναι νέα 

ελληνική, οι μονότονες περιγραφές απουσιάζουν, ενώ σε αρκετά βιβλία κυριαρχεί ο 

ζωντανός διάλογος και μια ενδιαφέρουσα πλοκή. Βέβαια, εντοπίζουμε και κάποια 

αρνητικά στοιχεία ,όπως η συνήθεια για ηθικολογία, η προσπάθεια να τέρψουν και 

να εντυπωσιάσουν τα παιδιά μέσω της υπερβολικής παρουσίασης κάποιων θεμάτων. 

Ακόμη, στο αρνητικό κομμάτι συγκαταλέγεται, η εμμονή στην απομυθοποίηση 

κάποιων πραγμάτων και ανθρώπων και τέλος, η κακή διαχείριση σε θέματα που 

αφορούν την κοινωνία.  

Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των παιδικών βιβλίων είναι: 

1. Δεν πρέπει να ψεύδονται προς τα παιδιά. 

2. Δεν πρέπει να μυθοποιούνται καταστάσεις  χωρίς λόγο. 

3. Οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να προβάλλονται με ειλικρίνεια, αλλά και με 

τρόπο δημιουργικό, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κριτική που δέχονται τα παιδιά 

από τους μεγαλύτερους, αλλά και να βοηθιούνται στην κατανόηση των άλλων. 

4. Να απουσιάζουν  τα στερεότυπα, τόσο των σχέσεων, όσο και των δικαιωμάτων 

ανάμεσα στα δύο φύλα. 

5. Να  γίνονται αναφορές στην ισότητα των ανθρώπων. 

6. Να υπάρχει σαφήνεια αναφορικά με τα προβλήματα, καθώς και τις κατευθύνσεις  

της ανθρωπότητας, για τον κίνδυνο πολέμου και το αίσθημα ελπίδας που πρέπει 

να διοχετεύουν στα παιδιά. 

7. Να αναφέρονται στην κοινωνική αδικία και στην απώλεια ελευθερίας. 

 

Συνοπτικά, επιδιώκουμε τον προβληματισμό, την συνεχή αναζήτηση της 

αλήθειας και αποφεύγουμε τις έτοιμες λύσεις! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το θέμα της ενασχόλησής μου είναι η 

εικονογράφηση στην Σύγχρονη Παιδική Λογοτεχνία. Με τον όρο εικονογράφηση 

αναφερόμαστε στην δημιουργία εικόνων  μέσα σε ένα παραμύθι, μια ιστορία ή ένα 

κείμενο. Η παρούσα εργασία θα αναλύσει την εικονογράφηση στην Σύγχρονη 

Παιδική  Λογοτεχνία. Όπως ήδη γνωρίζουμε ένα βιβλίο, και ειδικότερα ένα καλό 

βιβλίο, μπορεί να μεταμορφωθεί για το παιδί σε κάτι παραπάνω από μια απλή 

ευχαρίστηση, καθώς μπορεί να του δώσει επιπλέον πληροφορίες και ερεθίσματα για 

τον κόσμο γύρω του και να το οδηγήσει, να εξερευνήσει τρόπους και συμπεριφορές 

ανθρώπων ή ακόμα να αποκτήσει μια στάση ζωής.  

Στην τρυφερή ωστόσο, νηπιακή ηλικία η πρώτη επαφή του παιδιού με το ίδιο 

το βιβλίο, έρχεται διαφορετικά. Καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε το παιδί δεν έχει την 

ικανότητα να διαβάζει, για να επεξεργαστεί ένα κείμενο.  Μπορεί όμως να βλέπει, να 

αγγίζει, να παρατηρεί και μέσω αυτού του εμπειρικού τρόπου, να αντιληφθεί, αν ένα 

βιβλίο του αρέσει ή όχι.  Επομένως, κατανοούμε πως το παιδί θα επικεντρωθεί, στην 

εικόνα για την επιλογή του βιβλίου του, στα έντονα χρώματά της, στην κίνησή της, 

ακόμα και στην τοποθεσία της μέσα στο κείμενο.  
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2.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ Η 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ  

 

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ‘μια εικόνα ισούται με χίλιες  λέξεις’, το 

βιώνουμε άλλωστε καθημερινά, καθώς ζούμε στον αιώνα της εικόνας, είναι κάτι 

δηλαδή που επηρεάζει τους τομείς και τις συνθήκες της ζωής μας, αλλά και εμάς 

τους ίδιους.  

Η εικόνα είναι και αυτή μια γλώσσα διαφορετική από αυτήν του λόγου, 

ωστόσο είναι μια πολυσημικη και παντοδύναμη γλώσσα. Καθώς η εικόνα μέσα της 

κρύβει πράξεις, κινήσεις, γεγονότα, νοήματα, τα οποία μπορεί να τα κατανοήσει ο 

οποιοσδήποτε, εάν δεν εστιάσει επιφανειακά. Αναλυτικότερα, ο Eron Panofski, κάνει 

λόγο για μια εικαστικού κώδικα εικονογράφησης, η οποία <<στηρίζεται σε μια 

εικαστικού κώδικα λειτουργία>> ( Ασωνίτης Π. , 2001), η οποία διαχωρίζεται στα 

εξής επίπεδα : 

1. Πρώτο επίπεδο/ Φυσικό ( η μορφή ): Η εικόνα χαρακτηρίζεται από την 

ανάγνωση των χρωμάτων, τις σχέσεις των γραμμών, τις ακολουθίες των 

μορφών και τα ζωγραφικά μοτίβα. 

2. Δεύτερο επίπεδο/ Τυπικό (το θέμα): Η εικόνα ερμηνεύεται ως προς την 

ταύτιση των παραπάνω με αναπαραστάσεις ή με σημασίες αναπαραστατικές. 

3. Τρίτο επίπεδο/ Συμβολικό: Εξηγείται σε αυτό η γενικότερη σημασία της 

εικόνας ( το περιεχόμενό της ή εγγενής σημασία της). Επιπλέον, ο ίδιος 

αναφέρει ότι η αναπαράσταση της εικόνας μπορεί να είναι: α) απεικονίσεις ή 

άμεσες αναφορές της πραγματικότητας , β) αναπαραστάσεις ή ερμηνείες της 

πραγματικότητας, γ) κωδικοποιήσεις ή αναπαραγωγές δομών σε ένα 

αφηρημένο επίπεδο της πραγματικότητας ( Ασωνίτης Π., 2001). Τέλος, είναι 

γνωστό πως η ερμηνεία της εικόνας δεν αφομοιώνεται με τον ίδιο τρόπο, από 

όλους τους ανθρώπους και όλες τις ηλικίες. Για αυτόν τον λόγο, στον 

εικαστικό κώδικα υπάρχουν  πολυσημικά μηνύματα που δέχονται 

διαφορετικές ερμηνείες, καθώς η ανάγνωσή τους γίνεται από άτομα με 
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διαφορετικό κοινωνικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό, ηλικιακό υπόβαθρο, 

αλλά και με διαφορετικές ικανότητες ο καθένας.  

 

 

Οι τεχνοτροπίες της κάθε εικονογράφησης ποικίλουν από καλλιτέχνης 

σε καλλιτέχνη, καθώς είναι αυτός που επηρεάζεται από τα ρεύματα που 

επιλέγει. Πολλοί ερευνητές, ασχολούνται με το θέμα της τεχνοτροπίας και 

πως αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι κατάλληλη για τα παιδιά, λαμβάνοντας 

υπόψη την ηλικία τους και την ψυχολογική τους εξέλιξη. 

 

 

2.3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Από αρχαιοτάτων χρόνων παρατηρήθηκε στην Αίγυπτο, το πρώτο 

εικονογραφημένο βιβλίο των Νεκρών. Στην συνέχεια, στους ελληνιστικούς κυρίως 

χρόνους συναντάμε εικονογραφημένες παραστάσεις, στο πνευματικό κέντρο της 

Αλεξάνδρειας. Έπειτα, στην εποχή του Μεσαίωνα, εξελίσσεται η μικρογραφία ( 

θρησκευτικές κυρίως παραστάσεις) από καλλιτέχνες μοναχούς.  Οι μικρογραφίες 

αυτές άνοιξαν τον δρόμο για το εικονογραφημένο χειρόγραφο, το οποίο σιγά σιγά 

εξελίχθηκε σε εικονογραφημένο βιβλίο.  

Το σημαντικότερο ωστόσο πρόβλημα, ήταν ότι τον 16
ο
 αιώνα, δεν υπήρχαν 

βιβλία για παιδιά, και αν αυτά υπήρχαν δεν απευθύνονταν σε όλα τα παιδιά. Καθώς 

επίσης, και με το πνεύμα της αγωγής και του έντονου διδακτισμού που επικρατούσε 

εκείνη την περίοδο, δεν υπήρχαν ψυχαγωγικά βιβλία,  λόγω λοιπόν όλης αυτής της 

κατάστασης, τα παιδιά διάβαζαν έντυπα που προορίζονταν για μεγάλους, με 

ακατάλληλο πολλές φορές περιεχόμενο. Ενώ, άλλα βιβλία που θα μπορούσαν να 

προσεγγίσουν τα παιδιά, ήταν αυτά που περιείχαν προσευχές, καθώς και 

εικονογραφημένους μύθους με διδακτικό και ηθοπλαστικό χαρακτήρα. Τον 16
ο
 

αιώνα, διογκώθηκε το χάσμα ανάμεσα στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και τον 

υπόλοιπο λαό, που είχε ως αποτέλεσμα, να επηρεάσει την εκπαίδευση, αλλά και να 
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κατηγοριοποιήσει τους ανθρώπους σε μορφωμένους και αναλφάβητους. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα το βιβλίο να παραμείνει μακριά από τον λαό και να γίνει προνόμιο 

των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.  

Αν και οι ανάγκες της Παιδικής Λογοτεχνίας, δεν ενίσχυαν το ενδιαφέρον 

των ερευνητών, είχε παρατηρηθεί, ότι το κείμενο πρέπει να αναδύεται από την 

εικόνα σε ένα παιδικό βιβλίο. Έτσι, το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά 

γράφτηκε το 1637 από τον J.A. Comenius με τίτλο << Ο ορατός κόσμος σε 

εικόνες>> ( Orbis Sensualium Pichus). ( Ασωνίτης Π., 2002). 

Με την πάροδο των χρόνων εμφανίστηκαν νέες ιδέες και κινήματα, όπως ο 

Διαφωτισμός και στην συνέχεια ο Ρομαντισμός, τα οποία  συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

των παιδιών και στην κατανόηση της αξίας της παιδικής ηλικίας. Εκείνη την περίοδο 

πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι εικόνες των ζώων σε εικονογραφήσεις των 

παραμυθιών αλλά και των μύθων. 

Έτσι το 1644, στην Βενετία τυπώνεται το βιβλίο << Αισώπου Μύθοι>>, το 

οποίο είναι εικονογραφημένο με 57 ξυλογραφίες. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιήθηκε 

μέχρι και το 1861 για αγγλικό περιοδικό, όπου αντικαταστάθηκε από την 

φωτογραφία. Ωστόσο εκείνη την περίοδο επιτράπηκε η αντίληψη, ότι το κάθε 

κείμενο πρέπει να μεταδίδει στα παιδιά ένα ηθικό δίδαγμα. Για αυτό τον λόγο οι 

εικονογράφοι βρίσκονταν σε απόσταση από την ανάγκη για προσωπική έκφραση ( 

Ασωνίτης, Π., 2002) 

Όμως, το 1865 όταν τυπώνονται << τα πρώτα παιδικά βιβλία ποιότητας>> ( 

Ασωνίτης, Π., 2002), με την συνεργασία πολλών εικονογράφων , όπως οι Walter 

Crane, Rodolf Caldecott, Kate Greenway, Lewis Caroll, John Teniel , Beatrix Potter. 

Κατά την δεκαετία του ’50 αναπτύχθηκε μια σύγχρονη άποψη εικονογράφησης 

παιδικού βιβλίου και επεκτάθηκε σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας του ’60. Κατά 

την περίοδο αυτή οι εικονογράφοι επηρεάστηκαν από μοντέρνα καλλιτεχνικά 

κινήματα του 19
ου

 και του 20
ου

 αιώνα, όπως ο ιμπρεσιονισμός, ο μεταμπρεσιονισμός, 

ο κυβισμός, ο σουρεαλισμός, ο εξπρεσιονισμός, καθώς και επιρροές από την αρχαία 

κινέζικη ζωγραφική. 

Στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι η εικόνα είναι ελάχιστη, ασπρόμαυρη και 

χωρίς ουσιαστικό ρόλο ως το 19
ο
 αιώνα. Μετέπειτα κάνουν την εμφάνισή τους, 
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ασπρόμαυρες, ξυλόγραφες εικόνες με απόλυτη περιγραφική ακρίβεια απεικόνισης 

του πραγματικού. Η εισβολή της παραλογοτεχνίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 

1945-1960, επέφερε μια επιπλέον σύγχυση όσον αφορά τις εικονογραφικές 

πρακτικές. Αυτήν λοιπόν την περίοδο η εικονογράφηση ακολουθεί την σχεδιαστική 

γραμμή της Disney,ενώ αρκετοί ήταν οι εικονογράφοι που επέλεξαν να απέχουν από 

το εκδοτικό κατεστημένο, χωρίς όμως να υπάρχει ανταπόκριση. 

Κατά την δεκαετία του ’60 αν και υπάρχουν ακόμη  αρνητικά σημεία στην 

εικονογράφηση παιδικών βιβλίων, εμφανίζεται στον χώρο της ελληνικής τέχνης, μια 

επαναδιατύπωση των καλλιτεχνών, με την αφαίρεση, όπως ο Φασιανός, ο Μυταράς 

και ο Σπεράντζας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, απεικονίζεται μια ζωγραφική με 

έντονα μοντέρνα στοιχεία του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού. Επιπλέον, 

σημαντική είναι η παρουσία του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου που 

παραθέτει το πρώτο βραβείο εικονογράφησης, όπως και η διαφορετική θεματολογία 

των παιδικών βιβλίων, η οποία αναφέρεται πια σε σύγχρονα θέματα, τα οποία 

ενισχύουν την καλλιτεχνική έκφραση των νέων εικονογράφων. Επιτυγχάνεται έτσι, 

μια νέα τάση για καλλιτεχνικές καινοτομίες, από μερικούς εικονογράφους, οι οποίοι 

θα ενισχύσουν την ανάγκη διατύπωσης, μιας νεωτερικού ύφους εικόνας, με κύρια 

στοιχεία: α) την παραμόρφωση των χαρακτηριστικών και β) τον συναισθηματικό 

τόνο και την αλλοίωση της κλίμακας της παιδικής φιγούρας (Ασωνίτης, Π., 2002). 

 

2.4.  Η ΣΧΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα είναι μια εικαστική δημιουργία, η οποία όταν την συναντάμε σε 

κάποιο έντυπο, γίνεται γλώσσα επικοινωνίας και έκφρασης 

(Αναγνωστόπουλος,1987) και χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, δηλαδή 

άλλοτε συμπληρώνει το κείμενο και άλλοτε λειτουργεί αυτόνομα . Η παραδοσιακή 

οπτική που ήθελε την εικόνα και τον λόγο να προσπαθούν να αποδώσουν ένα νόημα 

μέσα σε ένα κείμενο, αλλάζει. Πλέον υποστηρίζεται ότι η αφήγηση στο 

εικονογραφημένο βιβλίο, περιλαμβάνει εικόνα και λόγο, μέσω των οποίων 

περιγράφεται με ξεχωριστό τρόπο ο χωροχρόνος. Ο Β.Δ. Αναγνωστόπουλος 

ισχυρίζεται ότι η σχέση που έχει ο λόγος με την εικόνα δεν είναι ισοδύναμη, αλλά η 
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εικόνα έχει γίνει πιο εύγλωττη και πιο επιθετική (Αναγνωστόπουλος,1987). Πιο 

συγκεκριμένα, στο παιδικό βιβλίο οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η εικόνα 

υπερτερεί του λόγου, καθώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλύτερα το νόημα, χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η αξία του 

κειμένου, απλά γίνεται πιο αντιληπτή η δύναμη της εικόνας. 

Η επιστήμη της σημειολογίας θεωρεί, πως η εικόνα επικοινωνεί με διάφορα 

σύμβολα, τα οποία προσδίδουν μια χαλαρότητα σε αντίθεση με την γλώσσα. Επίσης, 

θεωρείται ότι η λειτουργία της εικόνας διαφέρει ως προς τους κανόνες σε σχέση με 

αυτούς της γλώσσας.: α) η επεξεργασία των εννοιών δεν επιβάλλεται από την εικόνα, 

ενώ αντίθετα η επεξεργασία αυτή απαιτείται από την γλώσσα για την κατανόησή της, 

β) είναι πιο ελεύθερη στην <<ανάγνωσή>> της, γ) δίνει στον θεατή την επιλογή να 

συμμετέχει μέσω του εικονιστικού κώδικα ανάγνωσης και δ) ο αναγνώστης δεν 

αναγκάζεται για την προσέγγισή της σε γλωσσικές συσχετίσεις ( γραμματική, 

συντακτικό, ετυμολογία) που προβλέπει το επίσημο σχολείο, ενώ αντίθετα ο 

εικονιστικός κώδικας ανάγνωσης βασίζεται σε μια όχι και τόσο αυστηρή σε σχέση με 

την γλώσσα σύνταξη (Βρύζας, Κ. , Μάρτιος- Απρίλιος 1990). 

Τέλος, σχετικά με την σχέση της εικόνας με το κείμενο θα πρέπει να μην 

υπάρχει μια ισορροπία, αλλά κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με την λειτουργία, τόσο 

της εικονογράφησης, όσο και του ίδιου του βιβλίου, ως σύνολο εικόνας και λόγου, 

για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και καλό αποτέλεσμα. 

 

2.5. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 

Οι εικόνες παρουσιάζουν τα πράγματα, όταν αυτά δεν υπάρχουν και μπορούν 

να είναι πιο διαρκή από αυτά. Έχουν λοιπόν, τον δικό τους τρόπο επικοινωνίας, ο 

οποίος πέρα από διεθνής, είναι και προσιτός προς τα παιδιά, καθώς μέσα από αυτήν 

την γλώσσα της εικόνας  μπορούν να ερευνούν με περισσότερη ακρίβεια 

(Μαγουλιώτης, Α. , 1988). 

Ένα θέμα λοιπόν που προκύπτει, είναι η θέση της εικόνας μέσα σε ένα 

παιδικό βιβλίο και συνεπώς ποια λειτουργία έχει μέσα σε αυτό. Υπάρχουν αρκετές 
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διαφορετικές απόψεις  περί αυτού του θέματος, αλλά και γενικότερα για τον ορισμό 

του εικονογραφημένου βιβλίου. Ο Π. Ασωνίτης  πιστεύει πως αυτός ο 

προβληματισμός φανερώνει την προσπάθεια των μελετητών  να μην 

συμπεριληφθούν κάτω από τον όρο << εικονογραφημένο βιβλίο>>, οποιαδήποτε 

βιβλία, τα κείμενα των οποίων  περιέχουν εικόνες, διότι υπάρχει κίνδυνος 

παραγνώρισης του ξεχωριστού ρόλου που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 

εικόνες στις διάφορες κατηγορίες παιδικών βιβλίων (Ασωνίτης, Π., 2002). 

Από την άλλη μεριά, ο Α. Μπενέκος κάνει έναν διαχωρισμό ανάμεσα στο << 

εικονογραφημένο βιβλίο>> και στο << βιβλίο με εικόνες>>. Υποστηρίζει λοιπόν, 

πως το εικονογραφημένο βιβλίο είναι το βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο 

εκφέρεται, είτε μέσω εικόνων (εικονοβιβλίων), είτε με την συνδρομή του λόγου σε 

εναρμονισμένη αναλογία- οργανική σύνθεση γλωσσικού και εικαστικού κώδικα 

(εικονογλωσσικό βιβλίο). ( Μπενέκος, Α., 1981). Επίσης, θεωρεί ως βιβλίο με 

εικόνες, το βιβλίο εκείνο, μέσα στο οποίο οι εικόνες είναι μόνο συνοδευτικές, ως 

προς το κείμενο και δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο στην αντίληψη του 

περιεχομένου του βιβλίου από τον αναγνώστη. Το μήνυμα του συγγραφέα μπορεί να 

το αντιληφθεί κανείς αποκλειστικά μέσω του λόγου, από την αρχή έως και το τέλος. 

Ο μοναδικός ρόλος της εικόνας ή του σχεδίου είναι να ξεκουραστεί το μάτι, να 

ευχαριστήσει τον αναγνώστη και να κάνει το βιβλίο πιο ελκυστικό. (Μπενέκος, Α., 

1981). Αποτέλεσμα αυτής της διάκρισης είναι ότι στο εικονογραφημένο βιβλίο, η 

εικόνα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν αποτελεί απλώς ένα διακοσμητικό 

στοιχείο, σε αντίθεση με την περίπτωση του βιβλίου με εικόνες. 

Επίσης, στο εικονογραφημένο βιβλίο, το σύνολο των εικόνων είναι ζωτικό 

μέρος του συνόλου και πιο καλά το κείμενο, δηλαδή δεν μετράει μόνο η κάθε εικόνα 

ξεχωριστά, αλλά το σύνολο των εικόνων που ολοκληρώνουν το καλλιτεχνικό 

μήνυμα του βιβλίου. Άλλωστε η εικονογράφηση δεν συνοδεύει το κείμενο, αλλά 

μεταδίδει παράλληλα το νόημά του, μέσα από ένα διαφορετικό εκφραστικό μέσο, 

που δεν είναι ο λόγος, αλλά η εικόνα. (Παρμενίδης, Τ., 1986). Ένας άλλος 

διαχωρισμός, όσον αφορά και πάλι τον ρόλο της εικόνας,  μέσα σε ένα 

εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, είναι ο διαχωρισμός της Α. Μενδρινού, που 

ταιριάζει σε αρκετά σημεία με τον διαχωρισμό του Α. Μπενέκου. Στην προκειμένη 

περίπτωση λοιπόν, έχουμε τρείς κατηγορίες με βιβλία στα οποία, η εικόνα: α) 

συνοδεύει τον λόγο και η εικονογράφηση έχει διακοσμητικό ρόλο με σκοπό να 
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ξεκουράζει το μάτι και να κάνει το βιβλίο πιο ελκυστικό για το παιδί, β) έχει σκοπό 

να εστιάσει και να τονίζει ένα γεγονός, να χαρακτηρίσει πρόσωπα και πράγματα, 

ακόμη και να εξηγήσει ένα σημαντικό περιστατικό και γ) βρίσκεται σε ισοδυναμία 

με τον λόγο και η απόδοσή της ιστορίας είναι ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας και 

ζωγράφου. (Μενδρινού, Α., 1988). 

Έχοντας αναφερθεί, στον ρόλο και την λειτουργία της εικόνας  μέσα σε ένα 

παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, δεν αρκεί, καθώς μόνο που υπάρχουν εικόνες μέσα στα 

παιδικά βιβλία, πρέπει να αναφερθούν και κάποιες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληρεί η εικονογράφηση του κάθε βιβλίου, για να είναι στο τέλος ένα καλό 

βιβλίο. Να είναι καλό όμως, από την πλευρά της εικαστικής δημιουργίας, αλλά και 

της λογοτεχνικής. Γενικά, δεν μπορεί και δεν είναι ορθό, να υπάρχει παραμύθι και να 

μην είναι εικονογραφημένο. (Παπανικολάου, Ρ.,- Τσιλιμένη, Τ., 1992). Έτσι, μια 

εικονογράφηση για να οδηγήσει σε ένα σωστό αποτέλεσμα θα πρέπει:  

1. Να μπορεί να αναπτύσσει την δημιουργική σκέψη του παιδιού και να το 

βοηθά στην σύνδεση του βιβλίου με δραστηριότητες όπως η ζωγραφική. 

2. Να τρέφει την φαντασία του, να την διεγείρει εποικοδομητικά, χωρίς όμως να 

την υποκαθιστά. 

3. Να εμπλουτίζει τον ψυχικό κόσμο του. 

4. Κάθε φορά θα πρέπει η εικόνα να είναι ένα πραγματικό εικαστικό έργο 

τέχνης, με σκοπό την καλλιέργεια της αισθητικής του παιδιού (Μενδρινού, 

Α.,1988). 

Η εικόνα λοιπόν, μπορεί και είναι σε θέση να λέει περισσότερα από 

όσα λέει ο λόγος, ή μπορεί και να λέει λιγότερα, αλλά παράλληλα να 

προδιαθέτει τον αναγνώστη να σκεφτεί και άλλα (Ψαράκη, Β.), 

 

 

Γενικά, οι εικονογραφήσεις που προσφέρονται στα παιδιά, δεν θα 

πρέπει να είναι κακόγουστες και γλυκανάλατες, καθώς προσβάλλουν την 

νοημοσύνη τους και προσπαθούν να τις περάσουν ως ένα <<τυποποιημένο 

σύμβολο παιδικότητας>> (Ασωνίτης, Π., 2002), το οποίο οι εκδοτικοί οίκοι 

όλο και προωθούν, λόγω ζήτησης από την αγορά. Οι εικονογραφήσεις αυτές 

περιέχουν ανθρωπομορφικά, σχηματικά και αφηγηματικά στοιχεία, τα οποία 

όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά, αλλά αντίθετα διαστρεβλώνουν 
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την αντίληψή τους για τον κόσμο. << Οι συγκεκριμένες εικόνες αποτελούν 

απομίμηση της γραμμής που ακολουθεί η Disney ( η οποία στηρίζεται στην 

εικονογράφηση τύπου <<χαλκομανία>>- sticky figures) και φαίνεται να 

βασίζονται στην υπερπροστατευτική τοποθέτηση προς το παιδί, η οποία θέλει 

το εικονογραφημένο βιβλίο να λειτουργεί όχι τόσο ως μέσο ερμηνείας , όσο 

ως ένα κατευναστικό μέσο για το παιδί χωρίς κίνδυνο>>. (Ασωνίτης, Π., 

2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε την εικονογράφηση δέκα επιλεγμένων 

σύγχρονων παραμυθιών, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις διαφορετικές 

εικονογραφήσεις. Θα περιγράψουμε με λίγα λόγια το περιεχόμενο κάθε παραμυθιού 

και στην συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση ξεχωριστά για κάθε 

παραμύθι. Η ανάλυση αυτή θα αναφέρεται στα χρώματα, τις εντάσεις, τις τεχνικές 

που χρησιμοποίησε ο εικονογράφος. Πιο αναλυτικά: 
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 Τίτλος παραμυθιού: ΤΖΙΜΗΣ Ο ΤΣΙΧΛΑΣ 

Συγγραφέας: ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΙΟΛΗ 

Εικονογράφηση: ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΙΟΛΗ 

Έτος κυκλοφορίας: 2005 

Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Ο Τζίμης ο τσίχλας είναι στεναχωρημένος γιατί θα αναγκαστεί να 

βάλει σιδεράκια και θα αποχωριστεί την μεγάλη του αγάπη, τις τσίχλες.  

Προτού όμως πραγματοποιήσει αυτήν την θυσία θα σκαρφιστεί ποικίλους 

τρόπους, για να μασήσει όσες περισσότερες τσίχλες μπορεί. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης:  

Ως πρώτη παρατήρηση, μπορούμε να αναφέρουμε πως η 

εικονογράφηση του συγκεκριμένου βιβλίου είναι πέρα για πέρα ζωντανή. 

Καλύπτει όλο το τμήμα της σελίδας, ενώ το κείμενο είναι μικρό σε έκταση και 

είναι τοποθετημένο σε ένα μικρό σημείο μέσα στην εικονογράφηση. Η 

απεικόνιση των αντικειμένων είναι πολύ παραστατική, σχεδόν πραγματική , 

όπως ακριβώς και το πρόσωπο του ήρωα. Τα χρώματα του είναι σε παστέλ 

αποχρώσεις και απουσιάζουν τα σκούρα χρώματα. Τέλος, το σκίτσο είναι 

μεγάλο σε έκταση (π.χ. η εικόνα του ήρωα), εστιάζοντας με αυτόν τον τρόπο 

στο κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου. 
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 Τίτλος παραμυθιού: ΠΟΣΟ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ…ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Συγγραφέας: TRACEY MORONEY 

Εικονογράφηση: TRACEY MORONEY 

Μετάφραση: ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΣΧΟΝΑ  

Έτος κυκλοφορίας: 2011  

Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Το βιβλίο προσπαθεί να αφυπνίσει στα παιδιά το θετικό τρόπο σκέψης 

και την αισιοδοξία για τις καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά στην ζωή 

τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, εξιστορεί μια σειρά από θετικά πράγματα που 

μπορείς να αποκτήσεις μέσα στο σχολείο, όπως νέους φίλους, νέους 

δασκάλους, νέες γνώσεις και γενικά οτιδήποτε καινούργιο. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Η συγκεκριμένη εικονογράφηση ως πρώτη εντύπωση, οφείλουμε να 

πούμε ότι είναι παραπάνω παιδική. Λαμβάνει περισσότερο χώρο η εικόνα, 

ενώ το κείμενο βρίσκεται πάλι σε μικρά σημεία και σε μικρή έκταση. 

Αναφορικά με τα χρώματα, αυτά είναι πιο παιδικά, πιο καθημερινά και 

υπάρχει ποικιλία. Οι ήρωες είναι φανταστικοί, καθώς αντί για παιδιά 

απεικονίζονται λαγουδάκια. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 Τίτλος παραμυθιού: Η ΓΕΛΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Συγγραφέας: ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΑΝΤΙΝΑ 

Εικονογράφηση: ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 

Έτος κυκλοφορίας: 2014 

Εκδόσεις: ΔΙΑΠΛΟΥΣ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Η συγκεκριμένη γέφυρα είχε δεχτεί ξόρκια από μια μάγισσα, έτσι 

ώστε κάθε περαστικός που θα προσπαθεί να την διασχίσει, θα την γαργαλάει. 

Μια ατσούμπαλη όμως άλλη μάγισσα, θα γίνει αφορμή, για να ανταμώσουν 

ξανά οι δυο χωρισμένοι κόσμοι. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Σαν πρώτη παρατήρηση οφείλουμε να πούμε, ότι η εικόνα διαθέτει με 

κάποιο τρόπο κινητικότητα, ιδιαίτερα στις εικόνες που απεικονίζεται η 

γέφυρα. Όλες οι εικόνες διαθέτουν μαγεία, καθώς το ίδιο παραμύθι άλλωστε, 

συγκαταλέγεται στην κατηγορία του μαγικού/ξωτικού . Τα χρώματα είναι 

ποικίλα και ζωντανά. Η εικόνα καλύπτει ολόκληρη την σελίδα, ενώ το 

κείμενο είναι αρκετά μεγάλο σε έκταση και είναι τοποθετημένο τις 

περισσότερες φορές, στο πάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας, χωρίς ωστόσο 

να αλλοιώνει την εικόνα ( δηλαδή, τις περισσότερες φορές είναι 

τοποθετημένο, είτε στον ουρανό, είτε στο χορτάρι). 
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 Τίτλος παραμυθιού: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Συγγραφέας: ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Εικονογράφηση: ΚΟΝΤΑΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

Έτος κυκλοφορίας: 2013 

Εκδόσεις: ΔΙΑΠΛΟΥΣ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Ένα μυστήριο διαδραματίζεται στον χώρο της  παιδικής βιβλιοθήκης. 

Η Λητώ και ο Πάρης, αγαπούν πολύ τα βιβλία, αλλά και τα μυστήρια. Αυτή 

τη φορά ψάχνουν να βρουν έναν αόρατο βιβλιοφάγο. Ποιος είναι εκείνος που 

δαγκώνει τα βιβλία στην παιδική βιβλιοθήκη;  

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Η συγκεκριμένη εικονογράφηση είναι και αυτή αρκετά ζωντανή και 

ιδιαίτερη. Δίνεται έμφαση στα κτίρια και στα έπιπλα, τονίζονται κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιστορίας, όπως για παράδειγμα τα φαγωμένα 

βιβλία, η εφημερίδα με την αναγγελία του μυστηρίου και ο ευρύτερος χώρος 

της βιβλιοθήκης. Τα χρώματα είναι έντονα, ενώ κυριαρχεί αρκετά το μαύρο 

ειδικά στο φόντο κάποιων σελίδων. Το κείμενο είναι αρκετά μεγάλο και 

πάντα διασκορπισμένο μέσα στην σελίδα, πολλές φορές καλύπτοντας και την 

εικονογράφηση.  
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 Τίτλος παραμυθιού: Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ 

Συγγραφέας: ΙΒΑΝΟΒΑ ΚΙΤΣΚΑ  

Εικονογράφηση: ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΣΤΕΦΑΝ 

Έτος κυκλοφορίας: 2004 

Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Κάθε παιδί πιστεύει ότι η μαμά του είναι η πιο καλή, η πιο γλυκιά και 

η πιο όμορφη του κόσμου. Το ίδιο νιώθει  και το παπάκι, η Πόπη. Είναι μια 

τρυφερή ιστορία, που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Παρατηρείται ότι  σε αυτό το βιβλίο, η εικονογράφηση είναι 

παραπάνω κλασσική. Αυτό φαίνεται και από τα χρώματα, αλλά και από τα 

σκίτσα των ηρώων. Και σε αυτό το παραμύθι τα ζώα, προσωποποιούνται. Τα 

χρώματα όπως είπαμε αναφέρθηκε παραπάνω είναι πιο κλασσικά, χωρίς 

έντονες αποχρώσεις , ενώ είναι φανερή η απουσία των σκούρων χρωμάτων. 

Επίσης, δίνεται έμφαση στα  πρόσωπα των ηρώων. Το περιβάλλον του 

παραμυθιού είναι φυσικό, καθώς περιλαμβάνει λίμνες, ποτάμια, λιβάδι, δάσος 

κλπ.  
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 Τίτλος παραμυθιού: ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΙΟ-ΓΙΟ 

Συγγραφέας: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 

Εικονογράφηση: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

Έτος κυκλοφορίας: 2003 

Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στις ζωές των γιαγιάδων και των 

παππούδων. Αποτελεί ένα νοσταλγικό παραμύθι για τα χρόνια που περνάνε 

και φεύγουνε, γεμάτο απρόοπτα και εκπλήξεις, για το πώς συμπεριφέρονταν 

οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όταν οι ίδιοι ήταν παιδιά. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Οι ζωγραφιές του συγκεκριμένου βιβλίου είναι πάρα πολύ 

παραστατικές, βγαλμένες από την καθημερινότητα, έχουν κίνηση και 

ζωντάνια, ενώ διαθέτουν και χιουμοριστικό χαρακτήρα. Τα χρώματα είναι 

φωτεινά και απουσιάζουν τα σκούρα χρώματα. Τα πρόσωπα των ηρώων είναι 

πάρα πολύ εκφραστικά. Οι εικόνες κυριαρχούν σε όλο το βιβλίο , ενώ το 

κείμενο που είναι σε μορφή στίχων, είναι τοποθετημένο άλλοτε σε κενά 

σημεία της σελίδας, ενώ ακόμα και αν είναι τοποθετημένο μέσα στην εικόνα, 

είναι με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μην εμποδίζει την εικονογράφηση.  
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 Τίτλος παραμυθιού: ΤΟ ΓΕΡΑΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ 

Συγγραφέας: ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Εικονογράφηση: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Έτος κυκλοφορίας: 2018 

Εκδόσεις: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Το παραμύθι αυτό, αναφέρεται στην ζωή ενός καναρινιού που πίσω 

από τα κάγκελα της φυλακής του, τραγουδάει λυπημένα. Ώσπου ξαφνικά, ένα 

γεράνι θα του αλλάξει την ζωή. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Αρχικά, τα χρώματα είναι μουντά, κυριαρχούν αποχρώσεις σκούρων 

χρωμάτων, στο πίσω μέρος των εικόνων. Παρόλο που η εικόνα κυριαρχεί σε 

ολόκληρη την σελίδα, δεν έχει πολλά στοιχεία και χαρακτηρίζεται από 

λιτότητα.  Το κείμενο είναι τοποθετημένο δεξιά και αριστερά και δεν 

παρεμβαίνει στην ανάπτυξη της εικόνας.  Τέλος, παρατηρείται ότι στις εικόνες 

που το καναρίνι είναι φυλακισμένο, τα χρώματα είναι μουντά και 

καταθλιπτικά, ενώ στις εικόνες που το καναρίνι ξεκινάει την περιπέτειά του, 

τα χρώματα του έχουν μια τάση ζωντάνιας. 
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 Τίτλος παραμυθιού: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ 

Συγγραφέας: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 

Εικονογράφηση: ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Έτος κυκλοφορίας: 2014 

Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Ο Νικόλας, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι ένα παιδί ατρόμητο, 

που δεν φοβάται αρκετά πράγματα. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που τον φοβίζει 

πολύ και αυτός δεν είναι άλλος από τον γιατρό. Είναι ένα βιβλίο, που 

αναφέρει από την ανάποδη πλευρά τους φόβους μας και δοκιμάζει να τους 

τρομάξει. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Κατά κύρια βάση, τα χρώματα του φόντου είναι λευκά και άτονα, 

εκτός από ορισμένες περιπτώσεις κάποιων σελίδων. Τα υπόλοιπα χρώματα 

είναι αρκετά απλά όσον αφορά τις αποχρώσεις, όπως και τα σκίτσα τα οποία 

είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα που μας  θυμίζουν εικονογραφήσεις 

παλαιότερων βιβλίων. Το κείμενο είναι σε μικρή έκταση και είναι 

τοποθετημένα σε τέτοιο σημείο που δεν επηρεάζουν την εικόνα. 
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 Τίτλος παραμυθιού: ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ  

Συγγραφέας: ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εικονογράφηση: ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΡΕΝΙΑ 

Έτος κυκλοφορίας: 2019 

Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ 

 

Περίληψη παραμυθιού: 

Η Αλίκη είναι ένα ζηλιάρικο κοριτσάκι, το οποίο έχει θυμό και δεν 

γνωρίζει συναισθήματα χαράς. Μια μέρα ρωτάει τον παππού της προκειμένου 

να της πει τι είναι χαρά και για να μπορέσει η ίδια να ανακαλύψει τα 

συναισθήματα εφορίας.  

 

Ανάλυση εικονογράφησης:  

Οι εικόνες του παραμυθιού είναι αρκετά ζωντανές και καθημερινές, τα 

χρώματα είναι απαλά ενώ και η έκφραση της ηρωίδας είναι λυπημένη, και θα 

το χαρακτήριζα ως γραφικό. Όσον αφορά το κείμενο, έχει μεγάλη έκταση, και 

είναι τοποθετημένο συνήθως στο πάνω μέρος της σελίδας χωρίς να εμποδίζει 

τον αναγνώστη και την εικονογράφηση. Γενικότερα, η εικονογράφηση είναι 

πολύ γραφική και έντονη, καθώς δίνει μεγάλη έμφαση  στο περιβάλλον που 

διαδραματίζεται η ιστορία, γιατί  συνδυάζει το πραγματικό με το φανταστικό.  
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 Τίτλος παραμυθιού: Ο ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 

Συγγραφέας: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 

Εικονογράφηση:  ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 

Έτος κυκλοφορίας:2000 

Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Περίληψη παραμυθιού:  

 Ο Αναστάσης περιμένει στην ουρά της στάσης να περάσει το 

λεωφορείο για να πάει στο σχολείο. Το λεωφορείο όμως καθυστερεί και σιγά 

σιγά μια ουρά σχηματίζεται πίσω από τον Αναστάση. Διάφοροι χαρακτήρες, 

όπως μια νοικοκυρά, ένας μουσικός, ένας στρατηγός και πολλοί άλλοι, 

περιμένουν το λεωφορείο πίσω από τον Αναστάση. Και όσο αργεί το 

λεωφορείο, η ουρά μακραίνει. 

 

Ανάλυση εικονογράφησης: 

Τα χρώματα είναι πολύ ζωντανά και πολύ φωτεινά, ειδικά στο φόντο 

όπου κυριαρχεί το άσπρο.  Η εικόνα λαμβάνει χώρο σε όλο το παραμύθι, ενώ 

το κείμενο βρίσκεται σε σημείο που δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της 

εικονογράφησης. Οι ήρωες είναι φανταστικοί. Πιο ειδικά όσον αφορά τα 

χρώματα, στον πρωταγωνιστή που είναι ο Αναστάσης, υπάρχει πολύ λευκό 

πάνω του, και ένα τεχνικό κομμάτι είναι αυτό της αναδίπλωσης, καθώς μια 

σελίδα στην μέση του βιβλίου είναι κρυμμένη και όταν την ανοίγει ο 

αναγνώστης γίνεται τριπλή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω πτυχιακή εργασία, συμπεραίνουμε πως αρχική 

μας υπόθεση ότι «η εικονογράφηση λαμβάνει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση 

ενός παιδικού βιβλίου», επαληθεύτηκε. Παρατηρήθηκε πως σε όλα τα παραμύθια 

που αναλύθηκαν, η εικόνα κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε 

πως τα βιβλία που είχαν πιο απλή εικονογράφηση ( π.χ. Ο γιατρός φοβάται τον 

Νικόλα, Μια άδεια κουβαρίστρα),  δεν προσδίδουν σύμφωνα πάντα με την δική μου 

άποψη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της ιστορίας.  

Ενώ αντίθετα, τα βιβλία με πλούσια εικονογράφηση ή ακόμα και 

εικονογράφηση που περιέχει στοιχεία κινητικότητας, θεωρώ πως εμπλουτίζουν την 

εξέλιξη της ιστορίας και αφήνουν μια ευχάριστη αίσθηση και σε παιδιά αλλά και σε 

μεγάλους. Επιπρόσθετα, όπως έχει παρατηρηθεί και σε διάφορες έρευνες, τα 

χρώματα, η ζωντανή εικονογράφηση, η παραστατικότητα αποτελούν στοιχεία που 

επηρεάζουν τον νου των παιδιών, έτσι ώστε να διαλέξουν το βιβλίο που θα 

ξεφυλλίσουν. 

Ειδικότερα, στην  τρυφερή ηλικία των 5-6 ετών, η εικόνα και τα ζωντανά 

χρώματα λαμβάνουν καθοριστικό ρόλο, στην διαμόρφωση της αντίληψης τους στο 

πως τα ίδια θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τα πράγματα γύρω τους, αλλά ακόμα και 

στην εξέλιξη του χαρακτήρα τους. Επιπλέον, τα παιδιά βλέποντας όμορφες και 

λαμπερές εικόνες, εξοικειώνονται με την ζωγραφική, που όπως όλοι γνωρίζουμε 

αποτελεί την πρώτη γραφή για αυτήν την ηλικία, ενώ ταυτόχρονα μέσω της 

ζωγραφικής και της δημιουργικότητας, τα παιδιά συνδυάζουν καλύτερα την εξέλιξη 

της ιστορίας. 

Επομένως, επειδή σε αυτήν την ηλικία, η εικόνα υπερτερεί του λόγου, καλό 

θα ήταν να επιλέγουμε για τους μικρούς μας φίλους, βιβλία που θα περιέχουν 

πλούσια εικονογράφηση, έτσι ώστε τα ίδια τα παιδιά, να μεγαλώνουν χαρούμενα, 

ψυχικά υγιή  αλλά και με δημιουργικότητα. 
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