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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπόνηση της εργασίας έχει σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις σχετικά με 

το παραμύθι και τα χαρακτηριστικά του, καθώς  και την αξία του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ακόμα επισημαίνεται η αξία της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαίδευση, 

και πως αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης για το νηπιαγωγείο.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι ορισμοί του παραμυθιού 

σύμφωνα  με  πολλούς  μελετητές,  λογοτέχνες,  και  λαογράφους.  Στη  συνέχεια, 

τονίζονται τα γνωρίσματα αλλά και τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού. Μερικά από 

αυτά που θα αναφερθούν λεπτομερώς είναι: ο χρόνος του μύθου, ο χώρος του μύθου, 

τα  δρώντα  πρόσωπα,  αντιθετικά  ζεύγη  και  η  λειτουργία  των  αντιθέσεων,  η 

εικονιστική νόηση στο παραμύθι και οι ''επικοί'' νόμοι του Axel Orlik. Στο επόμενο 

κεφάλαιο  γίνεται  αναφορά  στο  παραμύθι  και  την  αξία  του  στην  εκπαίδευση. 

Ακολούθως,  επισημαίνεται  η  Δημιουργική  Γραφή  και  πως  αυτή  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  στα  προγράμματα  της  εκπαίδευσης,  και  συγκεκριμένα  του 

νηπιαγωγείου.  Ουσιαστικά,  η  Δ.Γ  χαρακτηρίζεται  ως  γνωστικό  αντικείμενο  και 

περιγράφεται  η  σχέση  της  με  την  Ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα.  Εν 

συνεχεία, διατυπώνεται η παιγνιώδης μορφή  και οι ιδιαιτερότητες του  εργαστηρίου 

Δημιουργικής  Γραφής  Στην  αμέσως  επόμενη  ενότητα,  θα  γίνει  αντιληπτό  ότι  η 

Δημιουργική Γραφή έχει ιδιαίτερη σημασία στην προσχολική αγωγή σε συνδυασμό 

με το μάθημα της Λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, η Δημιουργική Γραφή συνδυάζει 

τη  γλωσσική  αγωγή  και  τη  λογοτεχνική  ανάγνωση  σε  τάξη  νηπιαγωγείου. 

Επιπρόσθετα τονίζεται  ο ρόλος του νηπιαγωγού, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για 

τη  υλοποίηση  προγραμμάτων  Δημιουργικής  Γραφής  αλλά  και  η  συνεισφορά  του 

ώστε τα παιδιά να μάθουν και να έρθουν πιο κοντά στη δημιουργία και στη φαντασία. 

Προς  το  τέλος  της  εργασίας  αυτής  αναφέρονται  ιδέες  –  προτάσεις  που  ένας 

νηπιαγωγός  μπορεί  να  αξιοποιήσει  στο  μάθημά  του,  με  σκοπό  να  αναπτύξει  τη 

φαντασία  και  τη  δημιουργικότητα  των  παιδιών,  τη  συνεργασία,  αλλά  και  να 

εμπλουτίσει το προφορικό και γραπτό λεξιλόγιο τους.
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1. ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

1.1 Ορισμός

Το  παραμύθι  είναι  ένα  από  τα  ελάχιστα  είδη  της  τέχνης  του  λόγου  που 

γνώρισε  την  εύνοια  τόσο  πολλών  αλλά  και  τόσο  διαφορετικών  επιστημών.  Στην 

έρευνα γύρω από το αυτό συναντήθηκαν όχι μόνο λαογράφοι και φιλόλογοι αλλά και 

εθνολόγοι,  κοινωνιολόγοι,  ιστορικοί,  ψυχολόγοι,  θρησκειολόγοι  και  παιδαγωγοί. 

Είναι  γνωστό ότι  τα κείμενα των παραμυθιών συντομεύθηκαν στα μεταγενέστερα 

χρόνια, όταν πια οι αφηγητές παραμυθιών, που αιχμαλώτιζαν για ώρες το ακροατήριό 

τους  με  τις  αφηγήσεις  τους,  άρχισαν  να  σπανίζουν,  και  η  ομαδικότητα  των 

περιστάσεων κατά τις οποίες λέγονταν τα παραμύθια άρχισε να χάνεται και αυτή. 

Επιπλέον, η προφορική παράδοση τροφοδοτήθηκε από την γραπτή, με αποτέλεσμα τα 

παραμύθια  που  κυκλοφορούσαν  τόσο  προφορικά  όσο  και  έντυπα,  να  δεχθούν 

επιδράσεις  από  της  γραπτές  πηγές,  ιδιαίτερα  όταν  το  παραμύθι  έγινε  αγαπητό 

ανάγνωσμα (Αυδίκος, 1994)

Η λέξη ‘παραμύθι’ από το παρά + μύθος ετυμολογικά συνδέεται με το ρήμα 

παραμυθούμαι,  που  στην  αρχαιότητα  είχε  διάφορες  σημασίες:  δίνω  θάρρος, 

προτρέπω,  παρηγορώ  συμβουλεύω,  ανακουφίζω,  υποστηρίζω.  Παραμυθητής  είναι 

‘αυτός που δίνει παρηγοριά’. Παραμυθία και παραμυθήριον ήταν ‘η ενθάρρυνση, η 

προτροπή, η παρότρυνση, η παρηγοριά.’ Στο πλαίσιο του καθημερινού λόγου τη λέξη 

‘παραμύθι’  την  χρησιμοποιούμε  σήμερα  με  αμφίσημο  τρόπο,  καθώς  με  αυτή 

διατυπώνουμε  την  κρίση  μας  για  δυο  αντιθετικές  καταστάσεις:  έχει  υποτιμητική 

σημασία, όταν την χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε κάτι ψευδές, αβάσιμο, όπως 

στις  φράσεις  ‘αυτά  είναι  παραμύθια’,  ‘άσε  τα  παραμύθια’,ενώ,  όταν αξιολογούμε 

κάτι  υπερθετικά  ,  το χαρακτηρίζουμε ‘παραμυθένιο’,  ‘παραμυθένιας  ομορφιάς’.  Η 

δισημία αυτή παραπέμπει σε δύο βασικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού : από την 

μία το μη αληθινό, φανταστικό περιεχόμενό του, και από την άλλη τα σαγηνευτικά 

χαρακτηριστικά του, την γοητεία που  ασκεί  μεταφέροντας  τους ακροατές  ή τους 

αναγνώστες  σε  έναν  κόσμο  ονειρικό,  μακριά  από  την  καθημερινή  πεζότητα, 

λειτουργώντας  με  τον  τρόπο  αυτό  ευεργετικά  στον  ψυχισμό  του  ανθρώπου.  Ο 

Thompson(1996,8) όπως αναφέρεται στο βιβλιο της Χατζηδάκη - Καψωμένου έδωσε 

έναν απλό ορισμό για το παραμύθι, ‘ μια αφήγηση με κάποιο μήκος η οποία εμπεριέχει  
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διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων. Κινείται σε ένα πλαστό, χιμαιρικό κόσμο, συγκεκριμένα  

χωρίς  να  γίνεται  αναφορά  σε  συγκεκριμένο  τόπο  και  χρόνο  ούτε  σε  συγκεκριμένα  

πρόσωπα, αλλά αόριστα σε κάποιο βασιλιά, σε κάποια πριγκίπισσα, σε μια κόρη ή έναν  

γιο, μια φτωχή κοπέλα ή κάποιον νέο κ.ο.κ’. ( Χατζηδάκη - Καψωμένου, 2002)

Το  παραμύθι  είναι  ‘ένα  είδος  λαϊκής  τέχνης  και  ως  τέτοιο  έχει  όλα  τα  

χαρακτηριστικά αυτού του είδους. Θεωρώντας το φαινόμενο της λαϊκής δημιουργίας  

από  την  σκοπιά   του  λαογράφου  ,  επισημαίνουμε  την  ιδιαιτερότητα  του  έργου  της  

λαϊκής  τέχνης’.  (Αυδίκος,1997).  Είναι  γεγονός  ότι  η  λαϊκή  δημιουργία  συνδέεται 

άμεσα με την κοινωνία μέσα στην οποία ανθεί. Το έργο λαϊκής τέχνης υπάρχει γιατί 

βασίζεται στις ανάγκες αυτής της κοινωνίας. Το παραμύθι για τους λαογράφους, ως 

είδος λαϊκής δημιουργίας, είναι  κατά συνέπεια προϊόν ‘ομαδικόν’. Αυτό σημαίνει ότι  

υπάρχουν  οι  άνθρωποι που  αφηγούνται  ή  που  δημιουργούν  καινούργια  παραμύθια,  

αλλά   αυτό  γίνεται  από  πλαίσιο  της  συλλογικής  μνήμης,  χρησιμοποιώντας  και  

αντλώντας θέματα και εκφραστικά μέσα από την ακένωτη πηγή της παράδοσης.’  Οι 

παραμυθάδες δεν αφηγούνται κατά μόνας τα παραμύθια τους αλλά αυτό γίνεται σε 

συγκεντρώσεις  ατόμων  και  ασφαλώς  η  ανατροφοδότηση   του  αφηγητή  με  τις 

αντιδράσεις του ακροατηρίου του , αλλά και με την  ηλικιακή ή φυλετική, ίσως και 

κοινωνική σύνθεσή του,  καθορίζουν αποφασιστικά  την πορεία του παραμυθιού, την 

αποδοχή του από την κοινότητα και την τελική μορφή που θα λάβει. Με αυτήν την 

έννοια, το παραμύθι είναι προϊόν ομαδικής και όχι προσωπικής δημιουργίας. Υπάρχει 

ο δημιουργικός φορέας,  ‘  ο εις των πολλών, ο έχων το χάρισμα’  , που κινείται με 

άνεση σε όλους τους χώρους της παράδοσης και μπορεί να συνθέτει μοτίβα, αλλά δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε την σημασία του παθητικού φορέα, του ακροατηρίου, που 

ενεργεί ως  ‘φθαρτική δύναμις’  ,  αναγκάζοντας τον παραμυθά να προσαρμόσει την 

αφήγησή  του  στις  ιδιομορφίες  του  τόπου  και  του  χρόνου(γλωσσικό  όργανο, 

διαφοροποίηση  ονομάτων  ηρώων,  νοοτροπίες,  παρεμβολή  τοπιογραφίας,  κ.λπ.). 

(Αυδίκος, 1997)

Οι απόψεις για τον ορισμό του παραμυθιού δεν σταματάνε εδώ. Στη συνέχεια 

θα  σημειωθούν  περισσότεροι  ορισμοί.  Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  τους  Δημήτριο 

Πετρόπουλο και τον Γεώργιο Μέγα, καθηγητές Λαογραφίας, το λαϊκό παραμύθι είναι 

μια φανταστική διήγηση που κινείται στον κόσμο του υπερφυσικού και του μαγικού με  
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σκοπό τη  τέρψη των  ακροατών.  ‘Παραμύθι  είναι  η  λαϊκή  διήγηση  που  μοιάζει  με  

μεγάλο  περιπετειακό  μύθο  ή  έχει  συντεθεί  από  περισσότερους  πυρήνες(μοτίβα)  

άνθρωπο-μεταφυσικών μύθων, που είναι γνωστοί σε περισσότερους λαούς’  σύμφωνα 

με τον Δ.Σ. Λουκάτο (ο.α στη Ντούλια, 2010, Διδάσκοντας μέσα από τα παραμύθια:  

Δυνατότητες – Όρια – Προοπτικές, Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης  

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης,( Ε.ΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα  

''Μαθαίνω πώς να μαθαίνω'', 7-9 Μαΐου 2010.). Ακόμα,  Ο Bolte και ο Polivka, οι 

περίφημοι  σχολιαστές  των  παραμυθιών  των  αδελφών  Grimm,  αναφέρουν  πως  το 

παραμύθι είναι  μια διήγηση δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, επηρεασμένη από  

τον κόσμο του μαγικού και ανεπηρέαστη απ’ τους νόμους της πραγματικής ζωής, που  

την ακούνε με ευχαρίστηση μικροί και μεγάλοι, ακόμα και αν δεν την πιστεύουν καθώς 

και   σύμφωνα  με  τον  S.  Thompson,  ‘παραμύθι  είναι  μια  αφήγηση  συγκεκριμένου  

μήκους που περιέχει  μια διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων’,  (ο.α στη Ντούλια,  2010, 

Διδάσκοντας μέσα από τα παραμύθια: Δυνατότητες – Όρια – Προοπτικές, Πρακτικά 

του  Ελληνικού  Ινστιτούτο  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης,

( Ε.ΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα ''Μαθαίνω πώς να μαθαίνω'', 7-

9 Μαΐου 2010.).

Αξιόλογοι  ορισμοί  έχουν  δοθεί  και  από  άλλους  μελετητές  του  λαϊκού 

παραμυθιού,  όπως ο Robert  Retsch ο οποίος  χαρακτηρίζει  το παραμύθι  ως   ''  το 

αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηματικής τέχνης''. Από την άλλη είναι ο Μax Luthi, 

που  πιστεύει  ότι  το  παραμύθι  είναι  ''μια  πράξη  αυθεντικής  ποιητικής  ενόρασης'' 

(Αυδικός,1997:32).  Την  ποιητικότητα  του  παραμυθιού  αναφέρουν  οι  γνωστοί 

σχολιαστές  της  συλλογής  παραμυθιών  των  Crimm,  Johannes  Botle  και  George 

Polivka,  οι  οποίοι  υποστηρίζουν  ότι  ''με  το  παραμύθι  εννοούμε  μια  διήγηση  

δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον κόσμο του μαγικού,  

μια ιστορία του θαύματος που δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγματικής ζωής,  

και  την ακούνε  με  ευχαρίστηση μεγάλοι  και  μικροί  ,  έστω και  αν δεν τη  θεωρούν  

πιστευτή''  (Μαλαφάντης,  2007:21).  Ακόμα  και  ο  Γ.  Μέγας  συμφωνεί  με  την  ''  

ποιητική  διάσταση  του  ορισμού''  που  κατά  την  δικιά  του  όψη,  χαρακτηρίζει  το 

παραμύθι  ως  ''μίαν  διήγησιν,  η  οποία  πλάττεται  με  ποιητικήν  φαντασίαν  από  τον  

κόσμον του μαγικού ή διήγησιν περί θαυμασίων συμβάντων''.  Ο Παλαμάς τονίζει ότι 

''χωρίς φαντασία από την ανθρώπινη ζωή δεν υφίσταται,ούδε τέχνη. Το παραμύθι είναι  
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η ιστορία  που διηγείται  ο  πάππος  εις  τον εγγονό,  και  η  ιστορία,  το  παραμύθι  που  

εκθέτει ο άνθρωπος εις τον άνθρωπον''.

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθούν  και  μερικές  απόψεις  για  τον  ορισμό  του 

παραμυθιού από νεότερους λαογράφους. Ο Λουκάτος θεωρεί ότι το παραμύθι είναι ''  

μια  λαϊκή  διήγηση  ,  που  μοιάζει  με  μεγαλύτερο  περιπετειακό  μύθο''  και  για  τη 

λαογραφία  '' ό,τι  είναι  το  μυθιστόρημα,  στη  λογοτεχνία  είναι  το  παραμύθι  στη  

λαογραφία.'' (Μαλαφάντης,2007:21).  Ενώ  ο  Μερακλής  το  χαρακτηρίζει  ''λαϊκό 

αφήγημα'' και συγκαταλέγει το παραμύθι στη λαϊκή τέχνη που συνδέεται άμεσα με το 

κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ικανοποιώντας κάποιες ανάγκες 

της κοινότητας. (Αυδίκος, 1997:11)

1.2 Τα γνωρίσματα του παραμυθιού

Είναι σημαντικό να αναφερθούν σε αυτό το σημείο  λίγα λόγια για τον ορισμό 

του  ‘μοτίβου’  που  αναφέρθηκε  παραπάνω.  Ο  πολυσυζητημένος  όρος  ‘μοτίβο’ 

σημαίνει κατά τον Ρώσο Veselovsky (βλ. Propp,1987,18) ‘την πιο απλή αφηγηματική  

μονάδα, γνώρισμα του μοτίβου είναι ο παραδειγματικός, μονομελής σχηματισμός του.  

Τέτοια  είναι  τα  μη  περαιτέρω διαιρετά  στοιχεία  της  απώτερης  μυθολογίας  και  του  

παραμυθιού.’(βλ.  εργασία  του  Μ.Γ.  Μερακλή  (1993,93-115)  με  τίτλο  ‘Θέμα  και 

μοτίβο. Τρία διευκρινιστικά παραδείγματα.’) . Αντίθετα, ο Stith Thompson (ο.α στη 

Χατζηδάκη –  Καψωμένου  2002)  στο  βιβλίο  (1946,  415-416)  τον  όρισε  ως  ‘  το  

μικρότερο στοιχείο (element) σε ένα παραμύθι. Πρόκειται για ανεξάρτητη μονάδα, γι’  

αυτό  και είναι δυνατό να ενδημεί σε διάφορα  περιβάλλοντα’. Πάντα σύμφωνα με τον 

Thompson(1946,  415-  416),   υπάρχουν  τρεις  κατηγορίες  μοτίβων:  (1)  τα  δρώντα 

πρόσωπα ( μυθικοί ήρωες, ζώα ή υπερφυσικά όντα όπως δράκοι, μάγισσες, νεράιδες, 

κ.λπ.,  αλλά  και  συνηθισμένοι  ανθρώπινοι  χαρακτήρες,  όπως  ο  τρίτος  και  ο 

μικρότερος γιος, η κακιά μητριά κ.λπ.), (2) μαγικά αντικείμενα, αλλά και ορισμένες 

παράξενες  δοξασίες  και  περίεργα  έθιμα,  (3)  μεμονωμένα  συμβάντα.  Η  δεύτερη 

κατηγορία  μοτίβων  βρίσκεται  στο  δεύτερο  πλάνο  της  διήγησης,  ενώ  στην  τρίτη 

ανήκει η πλειονότητα των μοτίβων. (Χρυσούλα Χατζηδάκη - Καψωμένου, 2002)

Το  δεύτερο,  λοιπόν,  γνώρισμα  της  λαϊκής  δημιουργίας  είναι  το  ‘κατά 

παράδοσιν’. Πρόκειται για μια αρχή, σύμφωνα με την οποία ‘έκαστον λαογραφικόν  

φαινόμενον  δεν  χαράσσει  ιδίαν  οδόν,  αλλ’   ακολουθεί  την  πεπατημένην,  η  οποία  
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εμορφώθη βαθμηδόν υπό των παλαιοτέρων γενεών και εκληροδοτήθη εις τας εκάστοτε  

επερχόμενας γενεάς’. Εδώ προκύπτει ένα άλλο παρεμφερές πρόβλημα, η δυνατότητα 

ή  μη  να  έχει  πρωτοτυπία  το  έργο  της  λαϊκής  τέχνης,  γεγονός  που  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί για την ένταξη της λαϊκής δημιουργίας στην τέχνη και κατά συνέπεια 

να μελετηθεί, πέρα από τις άλλες οπτικές, και ως αισθητικό παράγωγο. Ο Δαμιανάκος 

δίνει  θετική  απάντηση  στο  ερώτημα  και  επικαλείται  τον  αυτοσχεδιασμό  στην 

εκτέλεση είτε του ρεμπέτικου είτε της παράστασης του θέατρο σκιών. Κάθε φορά 

υπάρχει μια ανανέωση, που την εκλαμβάνει ως στοιχείο δυναμισμού της παράδοσης. 

‘  Η  έννοια  της  λαϊκής  παράδοσής  δεν  εκφράζει  διόλου  μια  τυφλή  και  παθητική 

επανάληψη. Αντίθετα ο ρόλος της μέσα στην λαϊκή δημιουργία είναι  ένας ρόλος, 

κατά κύριο λόγο, ενεργητικός και δυναμικός, γιατί οι μηχανισμοί μεταβίβασης της 

πολιτισμικής  κληρονομίας  από  την  μια  γενιά  στην  άλλη  έχουν  μια  ικανότητα 

αφοσίωσης τέτοια που κάθε στοιχείο της ενεργοποιείται και εκσυγχρονίζεται, μέσω 

ενός αδιάκοπου διαλόγου με το σύνολο της κοινωνίας  και τους ξένους προς αυτή 

πολιτισμούς.  Αυτή  η  ικανότητα  υβριδοποίησης  των  ειδών  στην  λαϊκή  παράδοση 

εξασφαλίζεται ακριβώς χάρη στην αρχή του αυτοσχεδιασμού’.  Ο Δαμιανάκος (ο.α 

στον Αυδίκο 1997), έχοντας ως αφετηρία και ως εργαλείο προσέγγισης του λαϊκού 

πολιτισμού την κοινωνιολογική οπτική του, εισάγει την έννοια του αυτοσχεδιασμού 

‘ως στοιχείο που δημιουργεί εικόνα πρωτοτυπίας σε μια πολιτισμική διαδικασία, που  

από  μια  πρώτη  ματιά  φαίνεται  στατική  και  αδιαφοροποίητη.’ Από  την  άλλη,  ο 

Κιουρτσάκης  (ο.α  στον  Αυδίκο  1997)  ,  χρησιμοποιώντας  φιλολογική  οπτική, 

αποδέχεται την ανανέωση και τον αυτοσχεδιασμό, αλλά θεωρεί ότι κυριαρχεί στην 

διαδικασία αυτή η παράδοση, που προϋποθέτει κάποια μορφή σταθερή. Σημειώνει 

χαρακτηριστικά: ‘Από την μία, η παράδοση στηρίζεται στην επανάληψη και υπονοεί  

κάποια  στερεοτυπία.  Από  την  άλλη,  προϋποθέτει    την  αργή  αλλά  ακατάπαυστη  

ανανέωση.’  Αλλά  υπάρχει  και  ένα  τρίτο  γνώρισμα  της  λαϊκής  δημιουργίας,  ο 

‘αυθορμητισμός᾿. Αυτό σημαίνει ότι ‘επικρατεί η συνειρμική κυρίως διανόησις και η 

μυθική  ή  μαγική  του  κόσμου  αντίληψις᾿.   Η  αρχή  λοιπόν  αυτή,  που  παλιότερα 

θεωρούνταν  απαραίτητο  στοιχείο  για  το  χαρακτηρισμό  ενός  φαινομένου  ως 

λαογραφικό,  υπάρχει  διάχυτη  στο  παραμύθι.  Συνοψίζοντας,  λοιπόν,  μπορούμε  να 

ισχυριστούμε  ότι  το  παραμύθι  είναι  ένα  αυθεντικό  είδος  της  λαϊκής  τέχνης,  που 

εμπεριέχει  τα  βασικά γνωρίσματα  που  προσδιορίζουν  την λαϊκή  τέχνη.  (Αυδίκος, 
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1997)

Επιπρόσθετα,  όσον  αφορά  τα  γνωρίσματα  του  παραμυθιού,  πρέπει  να 

αναφερθούν και μερικές άλλες απόψεις. Αρχικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 

παραμύθι  αντιλαμβάνεται  την  πραγματικότητα  με  ένα  δικό  του  τρόπο.  Είναι  μια 

σχέση που καταργεί την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό και τον υπερφυσικό 

κόσμο. Ο Luthi (ο.α στον Αυδίκο 1997) αναφέρεται σε μια '' περικλείουσα τον κόσμο  

περιπέτεια που λέγεται με έναν άμεσο και εξιδανικευτικό τρόπο'' (Αυδίκος, 1997 : 35). 

Η Κανατσούλη ( ο.α στον Αυδίκο 1997 ) αναφέρει ότι ο κόσμος των παραμυθιών 

είναι ολότελα φανταστικός, απουσιάζει η αληθοφάνεια, οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν 

και  όταν  ο  άνθρωπος  είναι  ανίσχυρος  γίνεται  κάποιο  θαύμα  ,  συνήθως  με  την 

ευεργετική μεσολάβηση ενός υπερφυσικού βοηθού, (π.χ, ενός ζώου) ή με τη χρήση 

ενός  μαγικού  μέσου  (π.χ  ένα  μαντίλι  ή  δαχτυλίδι)  (Κανατσούλη,  2007  :38).  Ο 

Μαλαφάντης  ασπάζεται  την  άποψη  για  τη  σχέση  του  παραμυθιού  με  την 

πραγματικότητα και εντάσσει δύο βασικά γνωρίσματα στην παραμυθιακή αφήγηση 

που  συμβάλλουν  στην  κατάργηση  της  διαχωριστικής  γραμμής  ανάμεσα  στον 

πραγματικό και  τον υπερφυσικό κόσμο, τον παμψυχισμό και τη μεταμόρφωση.  Η 

τάση  της  αφαιρετικής  εξιδανίκευσης  διαχέεται  μέσα  στο  παραμύθι.  Το  παραμύθι 

μετασχηματίζει τον κόσμο (Μαλαφάντης, 2007:22-24).

 Όσον  αφορά  την  ιστορία  του  παραμυθιού,  αυτή  πλέκεται  γύρω  από  ένα 

κεντρικό  πυρήνα  με  παρατακτική  διαδοχή  ή  αφαίρεση  των  επεισοδίων  που  είναι 

εκτός ορισμένου χώρου και χρόνου. Ο αφηγητής, ενώ είναι παντογνώστης, μένει στο 

περιθώριο. Η παρουσία του γ΄ προσώπου στον αφηγηματικό λόγο είναι κυριαρχική 

και η χρήση του Αορίστου είναι κανόνας (Καρακίτσιος, ο.α.  Αυδίκος, 1996:541). Ο 

Αυδίκος θεωρεί ως το πιο σημαντικό γνώρισμα του παραμυθιού το γεγονός ότι τα 

συναισθήματα και οι διαπροσωπικές σχέσεις αποδίδονται με δράσεις. Οι ήρωες είναι 

επίπεδοι, χωρίς εσωτερικότητα και ψυχολογικό βάθος, στοιχεία που ο Luthi ονόμασε 

''  Depthlessness  και  Abstract  Style''.  Η  σχέση  αυτή  εσωτερικότητας  και  δράσης 

καθορίζει ένα ακόμα ουσιαστικό γνώρισμα του παραμυθιού, τη σχηματικότητα και τη 

λιτότητα της περιγραφής. Το περίγραμμα είναι καθαρό και/οι εσωτερικές διεργασίες 

αποδίδονται  σε  απλές  εικόνες.  Η  απλότητα  είναι  το  βασικό  γνώρισμά  του  και 

συστατικό της αφηγηματικής πυκνότητας.  Για την ανάπτυξη  της αφήγησης και την 
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εγρήγορση του ακροατηρίου χρησιμοποιήθηκαν οι επαναλήψεις λέξεων ακόμη και 

μοτίβων.  Επίσης η τριπλή επανάληψη ασκεί  γοητεία στα παιδιά και αποτελεί  ένα 

βασικό  μορφολογικό  γνώρισμα  του  παραμυθιού  που  βοηθάει  στη  γνώση  και 

ταυτόχρονα  επιτελεί  αισθητική  λειτουργία  (Αυδίκος,  1997:  36  –  38).  Ακόμα  ένα 

γνώρισμα  του  παραμυθιού  που  το  επισημαίνει  ο  Μαλαφάντης  είναι  η  διαδοχή 

έντασης και χαλάρωσης. Στην άποψή του ότι το παραμύθι δεν γνωρίζει τη μεσότητα, 

είναι γεμάτο αντιθέσεις, ο  Στίπλων Κυριακίδης, αναφέρει : Όλα κυμαίνονται μεταξύ  

δύο ακροτήτων. Ή είναι πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά, ή πολύ ωραία ή πολύ άσχημα, ή  

πολύ καλά ή πολύ κακά, ή πολύ έξυπνα ή πολύ κουτά.'' (Μαλαφάντης, 2007: 28 – 29). 

Εξετάζοντας τη σχέση με το ακροατήριο, ο μαγικός  χαρακτήρας του παραμυθιού 

τονιζόταν με το εισαγωγικό μοτίβο ''  μιαν φορά και έναν καιρό''  και καταλήγοντας 

συνήθως με ευχάριστο τέλος, '' κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα '' ή ''εκείνοι  

στα αγκάθια και εμείς στα βαμβάκια'' , ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς να το πιστέψετε  

''. Η κοινωνική ανθρωπολόγος Nicole  Belmont παρατηρεί σχετικά  ότι  το παραμύθι 

''εγγράφεται'' ανάμεσα σε τυπικές φόρμουλες της αρχής και του τέλους για να δηλωθεί 

η διάσπαση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού κόσμου. (Μερακλής, 2012: 110). 

Ο Φιλανδός λαογράφος Antti Aerne πρότεινε μια ομάδα κανονικοτήτων που 

ερμηνεύει ως σταθερούς νόμους στη διάδοση των παραμυθιών. Αυτοί είναι οι εξής :  

1.  Απάλειψη  δευτερευουσών  λεπτομερειών,  2.  προσθήκη  δευτερευουσών 

λεπτομερειών,  3.  συνδυασμός  ιστοριών,  4.  αντικατάσταση  χαρακτήρων,  5.αλλαγή 

αφηγηματικού σημείου θέασης από τρίτο σε πρώτο πρόσωπο. (Μαλαφάντης,2007:33- 

35). Τέλος, αναφέρεται και ο νόμος της διόρθωσης του Walter Anderson, σύμφωνα 

με τον οποίο η σταθερότητα που παρουσιάζει το παραμύθι στο περιεχόμενο και στα 

μοτίβα είναι  προϊόν ικανότητας του αφηγητή, ο οποίος μπορεί  να επιλέγει  και να 

δημιουργεί νέες ιστορίες. (Αυδίκος,1997:19).

1.3 Η προέλευση του παραμυθιού.

Η άκρη του κουβαριού που λέγεται παραμύθι, αναζητείται πολύ βαθιά στην 

αρχαιότητα. Ο Αντ. Δελώνης ( ο.α στον Αυδίκο 1997) αναφέρει '' Δεν είναι δυνατό 

να φανταστούμε τη μάνα – την πρώτη μάνα – να μη κοιμίζει  το παιδί της με μια  

διήγηση η  οποία  να  καθησυχάζει,  να  παρηγορεί  το  παιδί  για  τους  τυχόν  φόβους 

του...''. Είναι γνωστό ότι τα παραμύθια αρχικά, προορίζονταν για να ανακουφίσουν 
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και να ψυχαγωγήσουν τους μεγάλους στο σπίτι, στα σπεροκαθίσματα, στα νυχτέρια, 

στο  ταχίνεμα  ή  στα  μακρινά  ταξίδια.  Πολύ  αργότερα  τα  παραμύθια  αποτέλεσαν 

αντικείμενο  που  απευθυνόταν  μόνο  στα  μικρά  παιδιά.  Μέσα  από  τη  μακραίωνη 

πορεία του το παραμύθι, εξελίσσεται  μαζί  με τον κόσμο και τον κοινωνικό τρόπο 

οργάνωσης που το έπλασε και το χρησιμοποίησε για να καλύψει τις ανάγκες αυτού 

του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, στα νεότερα χρόνια από λαϊκό -αγροτικό παραμύθι 

μεταβλήθηκε σε ανάγνωσμα του αστικού κοινού και μετατράπηκε σε δημιούργημα 

επώνυμων  συγγραφέων και σε ένα θεσμό για παιδιά.  

Η ενασχόληση με την καταγραφή του ελληνικού παραμυθιού προήλθε από 

τους ξένους. Στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν στην Γερμανία ο ρομαντισμός  και η 

λαογραφία  βρίσκονται  στην φάση  της  ερευνητικής  και  εκδοτικής  έξαρσής  τους, 

Γερμανοί είναι εκείνοι που πρώτοι προσελκύονται από το ελληνικό παραμύθι. Έτσι, ο 

αυστριακός πρόξενος στα Γιάννενα Georg von Hahn εξέδωσε στα γερμανικά το 1864 

την πρώτη συλλογή ελληνικών παραμυθιών με τίτλο ' Griechische und Abanesinche 

Marrchen' . Ο Hahn συνέλεξε παραμύθια από την Ήπειρο, την Εύβοια, και την Σύρο. 

Η  δεύτερη  σημαντική  προσπάθεια  συλλογής  αλλά  και  σχολιασμού  ελληνικών 

παραμυθιών ήταν του Γερμανού πάλι Bernhard Schmidt το 1877 με τίτλο  ' Marchen, 

Sagen  und  Volkseliener'  .  Είχε  ως  άξονά  του  την  άποψη  ότι  στα  νεοελληνικά 

παραμύθια διασώζονται στοιχεία της αρχαιοελληνικής μυθολογίας. Το σοβαρότερο 

μάλιστα  είναι  ότι  αυτό  το  κριτήριο  προσδιόρισε  και  τον  τρόπο  συλλογής  των 

παραμυθιών:  αδιαφορούσε  για  όσα  πίστευε  ότι  δεν  διασώζουν  μοτίβα 

αρχαιοελληνικά.

Ο σπουδαιότερος  όμως  ξένος  μελετητής   του  ελληνικού  παραμυθιού,  που 

συντέλεσε  στην  προώθηση  της  παραμυθολογικής  έρευνας  και  συγκριτικής 

προσέγγισης  του  βαλκανικού  και  μεσογειακού  παραμυθιού,  είναι  ο  Άγγλος 

αρχαιολόγος R. Dawkins, που εγκατέλειψε το 1914 την αρχαιολογία και αφιερώθηκε 

στην  λαογραφία.  Η μεγάλη  του  συνεισφορά  βρίσκεται  στο  γεγονός  ότι  μελέτησε 

συστηματικά την σχέση του νεοελληνικού παραμυθιού με την αρχαία Ελλάδα και 

κυρίως  ανέδειξε  και  επιχειρηματολόγησε  για  την  αυτονομία  του  ελληνικού 

παραμυθιού στην διαπλοκή του με το περιβάλλοντα μεσογειακό χώρο.
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Παράλληλα όμως με τους ξένους μελετητές, από το 19ο αιώνα άρχισαν και οι 

Έλληνες  μελετητές  να  στρέφουν  ο  ενδιαφέρον  τους  στο  παραμύθι.  Διάφορα 

περιοδικά  δημοσίευσαν  και  συλλογές  παραμυθιών.  Τέτοια  είναι  ο  εν 

Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (1863 και εξής), ο Παρνασσός 

και το  Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος  (1883 και εξής). Η 

κίνηση αυτή εντάσσεται στην εθνική προσπάθεια να '' αναιρέσουν τας θεωρίας του 

Falmmerayer, διαπιστούντες την αδιάσπαστον συνέχειαν της ελληνικής φυλής''. Το 

παραμύθι δεν προσφερόταν για την απόδειξη της ''συνέχειας'', αλλά προκάλεσε την 

προσοχή  και  γλωσσολόγων,  ιδίως  του  Χατζηδάκη,  αφού  οι  συλλογές,  στο 

μεγαλύτερο βαθμό, κατέγραφαν τα παραμύθια στις τοπικές διαλέκτους, που, κατά τον 

Dawkins, είναι το  "όχημα του ελληνικού παραμυθιού".  Σε αυτήν την προσπάθεια 

αναδεικνύονται  οι πρωτοπόρες μορφές και στην παραμυθολογία,  ο Πολίτης και ο 

Αδαμαντίου.  Ο  πρώτος  είναι  ο  ιδρυτής  της  λαογραφικής  επιστήμης,  αυτός  που 

πρωτοστάτησε στη σύσταση της Λαογραφικής Εταιρίας(1908) και στην έκδοση του 

περιοδικού της  Λαογραφία  (1909) που αποτέλεσε τον κύριο φορέα αποθησαύρισης 

του  παραμυθιακού  υλικού  ως  και  σήμερα.  Ο  Πολίτης  από  το  Α΄  τεύχος  του 

περιοδικού ανέλαβε ο ίδιος το σχολιασμό των  δημοσιευμένων συλλογών και τον 

συνέχισε  ως  το  θάνατό  του  (1921).  Χρησιμοποίησε  την  εθνολογική  προσέγγιση, 

σύμφωνα  με  την  οποία  προσπαθούσε   να  συσχετίσει  τα  διάφορα  μοτίβα  με  την 

αρχαία  Ελλάδα  αλλά  και   άλλα  μέρη  του  κόσμου.  Χαρακτηριστικές  είναι  οι 

παρατηρήσεις  και  οι  συγκρίσεις  που  κάνει  στα  ''Αλβανικά  παραμύθια'',  όπου 

συσχετίζει ελληνικά, βουλγαρικά, νοτιοσλάβικα μοτίβα.

Ο Αδαμαντίου δεν είναι λαογράφος '' εξ επαγγέλματος''. Έχει όμως αναδειχθεί 

σε κορυφαία λαογραφική μορφή χάρη στις παρατηρήσεις του στα παραμύθια αλλά 

και άλλα θέματα. Είναι ίσως ο πρώτος που επιχειρεί μια ολιστική προσέγγιση του 

παραμυθιού ως ενός είδους ενταγμένου στην κοινότητα και εξεταζόμενου σε σχέση 

με  την  κοινότητα  του  ακροατηρίου  και  τους  παραμυθάδες.  Πρόκειται  για  μα 

πρόδρομη ανθρωπολογική προσέγγιση.

Την  σκυτάλη  από  τον  Πολίτη  την  πήρε  ο  Στίλπων  Κυριακίδης  (ο.α  στον 

Αυδίκο 1997),  του οποίου η συνεισφορά εντοπίζεται:  α.  στον  προσδιορισμό του 

ρόλου των γυναικών  στη διάσωση των παραμυθιών, β.στην  κατηγοριοποίηση των 
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ελληνικών  παραμυθιών σε τέσσερις (4) ομάδες: 1. τα παραμύθια των εθνών, όσα 

δηλαδή είναι  κοινό  κτήμα πολλών λαών,  2.  παραμύθια  με ανατολική (τουρκική  ) 

προέλευση,  3.  παραμύθια  με  καταφανή  τα  ίχνη  της  συγγένειας  προς  την  αρχαία 

μυθολογία, 4. διηγήσεις από την αποσύνθεση παλιότερων, μεσαιωνικών επυλλίων και 

ασμάτων.

Στην περίοδο ωστόσο του Μεσοπολέμου, που ξεκίνησε την πανεπιστημιακή 

του  καριέρα  ο  Κυριακίδης  στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  είχαν 

συγκροτηθεί το Λαογραφικό Αρχείο (1918, τώρα Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) και Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών (1933, 

Μέλπω Μερλιέ),  που υποστήριξαν τη συλλογή παραμυθιών και  την έκδοσή τους. 

Παράλληλα,  εκδόθηκαν  και  άλλα  σπουδαία  περιοδικά,  που  ενίσχυσαν  την 

προσπάθεια  αυτή.  Τέτοια  είναι  :  Το Αρχείον  Πόντου  (1928,  Επιτροπή Ποντιακών 

Μελετών),  Θράκικα (1928,  Θρακικόν  Κέντρον  Αθηνών),  Αρχείον  του  Θρακικού  

Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού (Π. Παπαχιστοδούλου).

Πέρα  από  τα  προαναφερθέντα,  η   παραμυθολογία  ήταν  ακόμη 

ασυγκρότητη,ανοργάνωτη. Το ρόλο αυτό ανέλαβε ο καθηγητής της λαογραφίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Γ. Μέγας. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου 

του  κινήθηκε  σε  δυο  κατευθύνσεις:  α.  Ενίσχυση  δημοσίευσης  παραμυθιών  στο 

περιοδικό  Λαογραφία και σχολιασμός τους βάση την ιστορικο- γεωγραφική σχολή, 

της οποίας υπήρξε ο εισηγητής στην Ελλάδα. β. Με βάση τη μέθοδο των Aerne – 

Thomson,  επιχείρησε  να  οργανώσει  και  να  καταλογογραφήσει  τα  παραμύθια. 

Δημοσίευσε ένα χρηστικό κατάλογο στην '' Λαογραφία'', αλλά δεν πρόλαβε να τον 

ολοκληρώσει  ,  όπως  έκανε  με  τους  μύθους.  Μεταπολεμικά  λοιπόν,  αποκτά  νέα 

γνωρίσματα  η  παραμυθολογία.  Ο  Μέγας  συνέβαλε  στην  συστηματοποίηση.  Ο 

Λουκάκος, από την δική του μεριά, συνέβαλε στην μελέτη του παραμυθιού, εκτός 

των άλλων, και με τον τόμο τον αφιερωμένο στην σειρά της ''Βασικής Βιβλιοθήκης'', 

όπου πρώτος  αυτός  αντιμετωπίζει  το παραμύθι  ως  λαϊκό αφήγημα,  χώρια από τα 

άλλα ''Μνημεία του λόγου''. Σ αυτήν την οπτική εντάσσεται και ο Δ. Οικονομίδης με 

το ενδιαφέρον άρθρο του, όπου προσπαθεί να ρίξει το βάρος του στον παραμυθά. 

Νεότερος  ο  Μερακλής,  έχει  γράψει  πολλά  άρθρα  και  έχει  σχολιάσει  σωρεία 

παραμυθιακών συλλογών. Δεν παραλείπει να ανιχνεύει τα αρχαιοελληνικά κατάλοιπα 
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στο παραμύθι, όπως και να το συσχετίζει με επιρροές από άλλους λαούς. Πάντοτε 

όμως,  έχει  στραμμένη  την  προσοχή  του  στο  ''βιότοπο''  του  παραμυθιού,  την 

κοινότητα που το συντηρεί και την διάλεκτο που είναι η έκφραση της κοινότητας. 

''Κάθε λαός και  κάθε τόπος δίνει  στα κοινά και στα όμοια και  κάτι  ιδιαίτερα δικό  

του(...). Γι αυτό τελικά στο παραμύθι αποτυπώνονται οι μικρές -αλλά πάντα ιδιαίτερες  

σημαντικές- λεπτομέρειες της περιφέρειας ενός εθνικού κέντρου.''   

Κύρια  επιστημονική  φροντίδα  του  είναι  να  επισημαίνει  τη  μετεξέλιξη  του 

παραμυθιού από τα μαγικά στοιχεία του σε μια εκκοσμικευμένη και ορθολογιστική 

αντίληψη, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της νεότερης ελληνικής κοινωνίας. 

'' Το μυθικό – μαγικό μέρος είναι το αρχαϊκότερο, ανάγεται σε προϊστορικές περιόδους.  

Η  συντηρητική  δύναμη  του  παραμυθιού  είναι  πράγματι  εκπληκτική.  Στα  σύγχρονα  

παραμύθια της Θήβας , του χωριού Βελεσιώτες κοντά στο Δομοκό, της Κρυόβρυσης  

κοντά στο Αγρίνιο, διασώζονται, όπως είδαμε κιόλας θέματα, μοτίβα, ιδέες αρχαϊκές.  

Σημειώνω ακόμη, από την συλλογή, το παραμύθι για την κόρη της θάλασσας, για τον  

πετεινό που κουτσουλάει φλωριά. Οπωσδήποτε, όπως είπα και στην αρχή, το αρχαϊκό  

περιεχόμενο  των  παραμυθιών  της  συλλογής  πολιορκείται  και  περισφίγγεται  από  τα  

στοιχεία,  γενικά, νεότερα, έλλογα. Η σύγκρουση αυτή – που μεταβάλλεται τελικά σε  

εναρμόνιση λογικού και παράλογου είναι μια ιδιοτυπία του ελληνικού παραμυθιού.''

Ολοκληρώνοντας  την  ιστορική  διαδρομή  στο  παραμύθι   θα  πρέπει  να 

υπογραμμίσουμε την συνεισφορά της Σκουτέρη, που ενέταξε το παραμύθι και την 

τέχνη του λόγου στα πανεπιστημιακά της μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης,  του  Αλεξιάδη  για  την  συμβολή  του  στην  μελέτη  της 

δρακοντοκτονίας,  της  Ντάτση  για  τα  πανεπιστημιακά  της  μαθήματα  στο 

Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων.  Ακόμη,  πρέπει  να  υπογραμμίσουμε  την  προσφορά  της 

Αγγελοπούλου  και  της  Δαμιανού,  που  έχουν  εστιάσει  το  ενδιαφέρον  τους,  στην 

πρώτη φάση τουλάχιστον,  στις  ηρωίδες  των παραμυθιών.  Εξάλλου  πολύ χρήσιμη 

είναι και η ενασχόληση του Ααναγνωστόπουλου(1995), του Καλλέργη (1995) και της 

Κανατσούλη με το παραμύθι, που διδάσκουν το παραμύθι στο πλαίσιο της Παιδικής 

Λογοτεχνίας  σε  Παιδαγωγικά  τμήματα    Νηπιαγωγών  (Θεσσαλίας,  Πάτρας  και 

Θεσσαλονίκης αντίστοιχα). (Αυδίκος, 1997).
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2. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Το  λαϊκό  παραμύθι  εμπεριέχει  στοιχεία  εθνικής  ταυτότητας  και  πλείστες 

τοπικές  αντιλήψεις  περί  των  πραγμάτων,  αλλά  ταυτόχρονα  διαθέτει  και  έναν 

οικουμενικό χαρακτήρα. Είναι εύπλαστο, αλλά διατηρεί και τον βασικό του δομικό 

πυρήνα. Οι τόσες παραλλαγές των παραμυθιών, που εντόπισαν οι εθνολόγοι  σε όλες 

τις  χώρες  του  κόσμου,  αποδεικνύουν  την  παγκοσμιότητά  του.  Ακόμα,  οι 

διαπολιτισμικές έρευνες, οι οποίες αναφέρονται στα παραμύθια, τονίζουν ότι παρόλο 

που  τα  βασικά  μοτίβα  επαναλαμβάνονται  από  τόπο  σε  τόπο  και  διατηρούνται 

ανέπαφα, ο κάθε λαός έχει και τις δικές του τοπικές παραλλαγές. (Καϊλα - Ξανθάκου 

1988)

   Τα  τελευταία  χρόνια  υλοποιούνται  όλο  και  περισσότερα  εκπαιδευτικά 

projects, που έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική ευαισθησία  στους 

μαθητές, μέσα από τη χρήση των λαϊκών παραμυθιών. Τα κοινά μοτίβα και γενικά οι 

ομοιότητες  που  υπάρχουν   μεταξύ  των  παραμυθιών  βοηθούν  τα  παιδιά  να 

ανακαλύψουν τη πολιτισμική ποικιλία του κόσμου  και να διαπιστώσουν ομοιότητες 

ή διαφορές ανάμεσα στο δικό τους πολιτισμό και  σε άλλους.  Η τάση του λαϊκού 

παραμυθιού  για  διακωμώδηση,σάτιρα  συμπεριφορών,  στάσεων  κ.λπ,  είναι  κοινή 

συνήθεια σε λαούς  από διαφορετικούς πολιτισμούς και, επομένως αυτή μπορεί να 

αποτελέσει πυρήνα συνάντησης διαφορετικών εθνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών 

ταυτοτήτων.

Το λαϊκό παραμύθι δεν γνωρίζει από σύνορα και γεωγραφικά όρια, είναι (ο.α 

η Τσιλιμένη,2008) ''διεθνές λαογραφικό είδος και κυκλοφορεί εύκολα από τόπο σε 

τόπο.  Έχει  συντεθεί  από  πυρήνες/μοτίβα  μύθων  που  είναι  γνωστοί  στους 

περισσότερους λαούς'' (Λουκάτος,1988),(ο.α   η Τσιλιμένη,2008) . Το παραμύθι έχει 

συνδεθεί με την ψυχαγωγία και την παρηγοριά του κοινού, που είναι βασικές ανάγκες 

του ανθρώπου. Γι΄ αυτό τον λόγο συναντάται με την ίδια αναγνωρίσιμη μορφή σε 

τόσο διαφορετικούς πολιτισμούς. Δημιούργημα προφορικού λόγου, ταξίδευε πάντα 

διατηρώντας διαχρονικά ενιαία τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά του, παρ΄ όλες 

τις αλλαγές που θα μπορούσε να επιφέρει το ταξίδι σε ότι αφορά τη γλώσσα, τον 

εθνικό και  τοπικό πολιτισμό.  Το λαϊκό παραμύθι  εμπεριέχει  μεν  στοιχεία εθνικής 
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ταυτότητας  και  πλείστες  τοπικές  αντιλήψεις  περί  πραγμάτων,  αλλά  διαθέτει 

ταυτότητα και έναν οικουμενικό χαρακτήρα, αφού συνδέεται γενικά με τον άνθρωπο. 

Μπορεί να είναι εύπλαστο, διατηρεί όμως τον δικό του βασικό,  δομικό πυρήνα.  Με 

λίγα  λόγια,  συμπεραίνουμε  ότι  διαμορφώνεται  αλλά  και  διαμορφώνει,  καθώς 

μεταφέρει πληροφορίες, ιδεολογίες, βιωμένη εμπειρία κ.α.  Οι τόσες παραλλαγές των 

παραμυθιών, που εντόπισαν οι εθνολόγοι σε όλες τις χώρες της γης, δηλώνουν την 

παγκοσμιότητά  τους.   Οι  παραλλαγές  του  ίδιου  παραμυθιού  είναι  τα  πολύχρονα 

χαραγμένα  μονοπάτια  που  διατρέχουν  τα  ίδια  παγκόσμια  μοτίβα,  μονοπάτια  που 

έχουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε λαού, ο οποίος εντάσσει με τον 

δικό του τρόπο μια ιστορία στη δική του λαϊκή παράδοση.

Η  διαπίστωση  ότι  υπάρχουν  κοινά  μοτίβα/στοιχεία  στηρίζεται  σε  πολλές 

θεωρίες. Σύμφωνα (ο.α   η Τσιλιμένη,2008) με την Κυριακίδου – Νέστορος, δύο είναι 

οι πιο γνωστές θεωρίες: α. Η θεωρία της πολυγένεσης, ή της αυτόματης γένεσης των 

πολιτισμικών φαινομένων και β. Η θεωρία της μονογένεσης και της διασποράς των. 

Με λίγα λόγια, σύμφωνα με την δεύτερη θεωρία,  της μονογένεσης,  τα στοιχεία που 

συναντώνται σε περισσότερους από έναν λαούς δημιουργήθηκαν σε έναν τόπο, μια 

φορά, και από εκεί διαδόθηκαν σε άλλους τόπους. Από την άλλη μεριά,σύμφωνα με 

τη  θεωρία  της  πολυγένεσης,  τα  στοιχεία  αυτά  δημιουργήθηκαν  αυτόματα  σε 

περισσότερα μέρη, ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, και αυτό σύμφωνα με τον Lang 

(ο.α   η Τσιλιμένη,2008) , οφείλεται στο γεγονός, ότι οι ''παρόμοιες συνθήκες του 

πνεύματος γεννούν  παρόμοιες εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από τη φυλετική ταυτότητα ή 

το  δανεισμό  τρόπου  και  ιδεών''  (Χατζητάκη  –  Καψωμένου,  2001).  Ο  Μερακλής 

(1980),  (ο.α   η Τσιλιμένη,2008),  επισημαίνει  ότι  ''  αυτή η καθολική ύπαρξη του 

παραμυθιού  στους  λαούς  με  την  ομοιότητα  θεμάτων  και  μοτίβων,  τους  κοινούς 

τρόπους  έκφρασης,  αλλά και  των άλλων στοιχείων,  που  καταγράφονται  ανάμεσα 

στους  διαφορετικούς  πολιτισμούς,  αποδεικνύει  ότι  το παραμύθι  είναι  ένα βασικό 

εκφραστικό  μέσο  της  ανθρώπινης  κοινωνίας,  που  υπερβαίνει  τα  εθνικά  όρια  και 

συνεπώς αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα πρόταση εισαγωγής του στην εκπαίδευση 

για ποικίλους λόγους, μεταξύ των οποίων και η διαπολιτισμική εκπαίδευση.''

 Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη κοινών μοτίβων 

και  γενικά  ομοιοτήτων των παραμυθιών  βοηθούν  τα  παιδιά  να ανακαλύψουν  την 
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πολιτισμική ποικιλία του κόσμου, να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα 

στο  δικό  τους  και  σε  άλλους  πολιτισμούς.  Οι  ιστορίες  που  έχουν  κοινά 

μοτίβα/στοιχεία δημιουργούν στους ακροατές την αίσθηση ότι μοιράζονται μια κοινή 

πραγματικότητα και ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο μια κοινή ταυτότητα.
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

3.1 Ο χρόνος του μύθου

Αρχίζοντας από τα πιο γενικά και καθολικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού 

επισημαίνουμε  ότι  η  υπόθεση εκτυλίσσεται  σε  έναν  απροσδιόριστο  παρελθοντικό 

χρόνο,  ''  μια  φορά  και  έναν  καιρό''.  Ενώ  πριν  από  την  έναρξη  της  αφήγησης  ο 

ακροατής βρίσκεται στον πραγματικό χρόνο (τον χρόνο κατά τον οποίο οι άνθρωποι 

συνευρίσκονται, λένε και ακούν το παραμύθι), με την έναρξη της διήγησης γρήγορα 

περνά στο χρόνο της μαγείας, πράγμα που συντελείται και χάρη στις τυπικές ενάρξεις 

των παραμυθιών. Συχνά  κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ή ακόμα και στο τέλος της, 

ο αφηγητής χρησιμοποιεί  τυπικές φράσεις που αποβλέπουν στο να κρατήσουν τον 

ακροατή στο μη πραγματικό χρόνο,  ή  μάλλον να επισημάνουν ότι  οι  δύο χρόνοι 

ταυτίζονται (''πέρασα κ ΄εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί''). Συνηθέστερα 

όμως, και πάλι με την βοήθεια τυπικών φράσεων, κλείνεται  η πόρτα του μαγικού 

χρόνου και συντελείται η επιστροφή στον πραγματικό: ''μήδ΄ εγώ ήμουν εκεί, μήδε 

σεις να το πιστέψετε''. Στα παραμύθια ''ο χρόνος του μύθου'' βρίσκεται μετέωρος σε 

κάποιο απροσδιόριστο σημείο του παρελθόντος, μολονότι στα νοβελιστικά, ιδιαίτερα 

στις νεότερες  δημιουργίες, οι παραμυθάδες μερικές φορές τοποθετούν χρονικά την 

διήγηση  τους,  επιχειρώντας  έτσι  να  προσδώσουν  στα  λεγόμενά  τους  πραγματική 

διάσταση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές η χρονική αναφορά έχει μάλλον τυπικό 

χαρακτήρα,  καθώς  τα  δρώμενα  δεν  συνδέονται  με  εσωτερική,  αφηγηματική 

αναγκαιότητα  με  τον  χρόνο  στον  οποίο  τοποθετούνται·  όσα  εξιστορούνται  δεν 

αφορούν  έναν  συγκεκριμένο  ιστορικό  χρόνο,  αλλά  θα  μπορούσαν  να  συμβούν 

οποτεδήποτε  στο  παρελθόν.  Οι  αφηγήσεις  είναι  άχρονες  και,  ιδίως  στα  μαγικά 

παραμύθια,  ο  χρόνος  συχνά  ακινητοποιείται.Για  παράδειγμα  οι  ήρωες  ξυπνούν 

ύστερα από πολλά χρόνια ύπνου, αλλά ο ύπνος τους είναι σαν να μην είχε διάρκεια 

και οι ίδιοι βρίσκονται στην κατάσταση που ήταν πριν αποκοιμηθούν· ύστερα από 

χρόνια ταλαιπωρίας ο ήρωας επιστρέφει νέος και ακμαίος (και όχι γερασμένος όπως 

ο  Οδυσσέας)  για  να  παντρευτεί  την  βασιλοπούλα,  που  και  αυτή  έχει  παραμείνει 

αναλλοίωτη.  Ο  χρόνος,  του  παραμυθιού  δεν  διέπεται  από  την  λογική  του 

πραγματικού  χρόνου,  αυτού  που βιώνει  ο  ακροατής  ή  ο  αναγνώστης,  καθώς  δεν 

συσσωρεύει  χρόνια  στα  δρώντα  πρόσωπα.  Στην  ουσία  η  έννοια  του  χρόνου 
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εξαλείφεται.

3.2 Ο χώρος του μύθου.

Ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα δρώμενα του παραμυθιού είναι και αυτός 

μακρινός, απροσδιόριστος και μυθώδης , '' a never-never land'', όπως χαρακτηριστικά 

γράφει ο Thompson (ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002). Η όποια απόπειρα 

χωροθεσίας στα παραμύθια αφήνει πολλά κενά και τελικά μένει μετέωρη. Από την 

άποψη  αυτή  είναι  απόλυτα  ορθή  η  παρατήρηση  του  Propp  (1988,105),  (ο.α  στη 

Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) ότι '' στο μαγικό παραμύθι ο χώρος παρουσιάζεται 

με διπλό ρόλο: από το ένα μέρος υπάρχει στην αφήγηση, είναι ένα στοιχείο απόλυτα 

αναπόσπαστο  από  την  σύνθεση·  από  το  άλλο  μέρος  είναι  σαν  να  μην  υπάρχει.'' 

Ακόμη και μετά την εκκοσμίκευση των παραμυθιών , οι αφηγητές εστιάζουν κατά 

κύριο λόγο την προσοχή τους στην πλοκή του παραμυθιού και στα δρώμενα, και όχι 

στην  περιγραφή  του  τόπου  ή  του  χώρου  όπου  αυτά  συντελέστηκαν.  Η  συχνή 

αναφορά σε '' παλάτια'' και ''πύργους'' αποτελεί αόριστη αναφορά χωρίς περαιτέρω 

περιγραφή· π.χ. Στην  ''  Άτυχη βασιλοπούλα'', ''ο βασιλιάς εβουλήθη να κάμει των 

κορών του τρία παλάτια. Αφού, λοιπόν, ετελείωσε τα παλάτια, επήρε τις κόρες του 

και επήε την καθεμιά εις το παλάτι της και είπεν των...''. Αλλά και τα φτωχόσπιτα των 

ταπεινών  ανθρώπων μνημονεύονται.  Στο  παραμύθι  ''  Ο  Ήλιος,  το  Φεγγάρι  και  η 

Χρυσομαλλούσα'' το παλικάρι δίνει διαταγή στους αυλικούς του ''να παραμονεύουνε 

τα βράδια τι κουβέντες κάνουνε σε φτωχόσπιτα'', και ένα βράδυ οι αυλικοί φτάνουν 

μπροστά σε ένα φτωχόσπιτο , σε μια ''χαμοκέλα'', όπου κάθεται η Χρυσομαλλούσα 

και  κουβεντιάζει  με τρεις  φίλες  της,  αλλά δεν  προσφέρεται  καμία  περιγραφή της 

πολιτείας, του φτωχόσπιτου  ή του δωματίου στο οποίο βρίσκονται οι κοπέλες. Με 

άλλα λόγια,  δεν  παρέχεται  καμιά  απολύτως  αίσθηση του  χώρου.  Ακόμη και  στις 

σπάνιες περιπτώσεις που περιγράφεται η φύση, η περιγραφή είναι γενικευτική και 

ιδεαλιστική, π.χ. στον  ''Γιο της χήρας'':

''κατεβήκανε  στο  γιαλό,  μπαρκαριστήκανε  σ΄  ένα   από  τα  καράβια  και  τ΄  άλλα  

ακλουθήσανε  το κατόπι .Εκάμανε ένα ωραίο ταξιδάκι. Από την μια μεριά εγλέπανε  

βουνά αψηλά και καταπράσινα, από την άλληνε αμπέλια και δένδρα και χωράφια, όπου  

τους άνοιγαν την καρδιά. Από τα πολλά που ταξίδευαν φτάνουν από κάτω από ένα  

βουνό ψηλό ψηλό. Τα ποδάρια του ελούζονταν στον αφρό του πελάου και η κορφή του  
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εχάνονταν ανάμεσα εις τ΄ άσπρα σύννεφα που περνούσαν εκεί απάνου.''

Οι χώροι δράσης δεν αποτελούν παρά αφηγηματικά σημεία αναφοράς των 

δρωμένων. Όμως εδώ ακριβώς βρίσκεται η '' δύναμη των παραμυθιών''. Το παραμύθι 

ενεργοποιεί τη φαντασία του ακροατή ή του αναγνώστη , επιτρέποντας στον καθένα 

να μεταφερθεί στον δικό του χώρο μαγείας. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του 

Τούρκου συγγραφέα Αζίς Νεσίν, (ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002), στο έργο 

του ''Έτσι ήρθαν τα πράγματα,μα έτσι δεν θα πάνε''  για την επίδραση που άσκησαν 

στην φαντασία του τα παραμύθια που άκουγε μικρός από την μητέρα του και από μια 

Ρουμελιώτισσα.

3.3 Τα δρώντα πρόσωπα

Στην  παραμυθική  δράση  εμπλέκονται  σε  πρώτο  πλάνο  τρία  πρόσωπα  :  ο 

πρωταγωνιστής,  ο  ανταγωνιστής  και  ο  δωρητής,  εκείνος  δηλαδή (  μια  γριά,  ένας 

γέρος, ένα άλογο, μια γερακίνα) που προσφέρει την βοήθειά του στον πρωταγωνιστή 

για να επιτύχει αυτός τον στόχο του. Όταν αναφέρονται και άλλα πρόσωπα, άτομα 

προσκείμενα  στον  πρωταγωνιστή  (τα  μη  ανταγωνιστικά  αδέλφια,  η  μάνα,  ο/η 

σύζυγος ), αυτά βρίσκονται σε δεύτερο πλάνο. Σε κάθε περίπτωση όλα τα πρόσωπα 

συνδέονται  με  τον  κεντρικό  χαρακτήρα,  τον  πρωταγωνιστή.  Τα  πρωταγωνιστικά 

πρόσωπα είναι συνήθως νέοι ή νέες.

Τα παραμύθια αρχίζουν με μια ''αρχική κατάσταση'', για να θυμηθούμε τον 

όρο του Proop, κατά την περιγραφή της οποίας συνήθως μνημονεύονται τα μέλη της 

οικογένειας του πρωταγωνιστή. Άλλοτε γίνεται αναφορά σε έναν βασιλιά  και μια 

βασίλισσα (ή μόνο σε έναν βασιλιά) που έχουν ένα μοναχοπαίδι, ή τρία παιδιά, ή 

πολλά αγόρια και ένα κορίτσι,  ή είναι  άκληροι και  παρακαλούν τον Θεό να τους 

δώσει ένα παιδί, ευχή που τελικά εισακούγεται: '' Ήτον μια φορά ένας βασιλές και 

μια βασίλισσα και είχαν μια δεχατέρα πολύ ωραία,'' ''Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς 

και μια βασίλισσα κι είχανε έναν μοναχογιό,'' ''Μια βολά και ένα καιρό ήντανε ένας 

βασιλές και μια βασίλισσα και είχαν τρεις γιους,'' ''Ήταν ένας βασιλιάς κι είχε τρεις 

τσιούπρες [= κορίτσια] και τρία παιδιά [= αγόρια], '' '' Ήταν μια φορά κι έναν καιρό 

μια βασίλισσα και ένας βασιλέας και δεν εκάνανε παιδί.''  Στην αρχική κατάσταση 

μπορεί να έχουμε και το αντίθετο σκηνικό, δηλαδή να γίνεται  αναφορά σε  πρόσωπα 
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που ανήκουν στην διαμετρικά αντίθετη κοινωνική τάξη των φτωχών: ''Ήταν μια γριά, 

χήρα από πολλούς χρόνους,  και είχε κι ένα παιδί. Σαν απόμ΄νε χήρα, φτωχή[...].'' 

''Ήτον ένας γέρος μια βολάν κι είχεν έξι κόρες κι έναν μόνον υγιόν· [...] εν είχε ψωμί 

μπουκιά στο σπίτι του,''  Μια βολά τσ΄έναν γκαιρό ήτονε μια ζυναίκα τσ΄είχε μιαν 

γκόρη. Ήτονε πάρα πολύ φτωχή.''

   Τα  βασιλόπουλα  και  οι  βασιλοπούλες  παίζουν  είτε  τον  ρόλο  του 

πρωταγωνιστή είτε τον ρόλο του ανταγωνιστή· όταν λοιπόν ο φτωχός νέος ή η φτωχή 

κοπέλα  του  παραμυθιού  είναι  ο  πρωταγωνιστής,  τότε  το  βασιλόπουλο  ή  η 

βασιλοπούλα  διαδραματίζει  τον  δευτερεύοντα  ρόλο,  εκείνου  του/της  συζύγου  του 

πρωταγωνιστή στο τέλος του παραμυθιού. Όταν η αρχική κατάσταση αναφέρεται σε 

πρόσωπα  ταπεινής  καταγωγής,  το  μαγικό  παραμύθι  συνήθως  τους  έχει  ως 

πρωταγωνιστές.  Αυτό  ισχύει  και  στα  νοβελιστικά  παραμύθια,  στα  οποία  δρώντα 

πρόσωπα είναι κοινοί άνθρωποι και όχι βασιλιάδες και βασιλοπούλες.   Κυρίως   σε 

παραμύθια  με  διδακτικό  ή ευτράπελο χαρακτήρα,  τα δρώντα πρόσωπα μπορεί  να 

ανήκουν  σε  διαφορετικές  κατηγορίες:  φτωχοί  απέναντι  σε  πλούσιους,  αγαθοί  και 

ενάρετοι  απέναντι  σε πονηρούς και επίβουλους.   Το τέλος του παραμυθιού στους 

φτωχούς επιφυλάσσει  γενναία υλική ανταμοιβή, όπως λίρες και πλούσια τραπέζια, ή 

ακόμα και ηθική δικαίωση. Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή  το τέλος του παραμυθιού 

δεν είναι ο γάμος του πρωταγωνιστή όπως ακριβώς συμβαίνει στα μαγικά παραμύθια.

Σημαντικούς  ρόλους   στα  μαγικά  παραμύθια  μπορεί  να  έχουν  και  ζώα 

(λιοντάρια,  άλογα,  βατράχια,  χέλια  γερακίνες  ,  αϊτοί,αταύτιστα  πουλιά),  τα  οποία 

παρουσιάζουν ανθρώπινες συμπεριφορές και ιδιότητες και όχι σπάνια αποδεικνύονται 

εξυπνότερα  και  αποτελεσματικότερα  από τον  πρωταγωνιστή  που  είναι  άνθρωπος· 

μπορούν να μιλούν, να σκέφτονται και να δίνουν συμβουλές. Ακόμη  μερικές φορές 

παντρεύονται  τους  πρωταγωνιστές  (όμως  τα  βράδια  αυτομεταμορφώνονται  σε 

ανθρώπους  στο  συζυγικό  κρεβάτι).  Τα  ζώα  παρουσιάζονται  με  δύο  όψεις:  είτε 

απειλούν  τον  άνθρωπο  είτε  τον  βοηθάνε.  Ο  δράκος  θεωρείται  η  πιο  απειλητική 

μορφή,  αμφίσημη  μαγική  ύπαρξη,  ταυτόχρονα  ανθρωπόμορφο  ζώο  και  ζωώδης 

άνθρωπος.  Πολλές  φορές  ένα  εχθρικό  ζώο μπορεί  να  γίνει  ο  καλύτερος  φίλος  κι 

ευεργέτης του ήρωα. Σε μερικές περιπτώσεις, φανερώνεται ότι  τα ζώα ήταν κάποτε 

άνθρωποι  που για  κάποιο λόγο έχουν  μεταμορφωθεί.  Αυτό που κάνει  τα  ζώα να 
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αποκτήσουν  ανθρώπινη  συμπεριφορά   είναι  η  φιλική  διάθεση  και  η  στοργή  του 

ανθρώπου.  Ο  Rohrich  (1991,73-92),  (ο.α  στη  Χατζηδάκη  –  Καψωμένου,  2002), 

σχολιάζει εκτενώς την παρουσία των ζώων στα παραμύθια και πιστεύει ότι συνδέεται 

με  την  κοινωνική  πραγματικότητα  παλαιότερων  (αρχαϊκών)  εποχών  και  με 

τοτεμικούς μύθους. Η στενή επαφή του ανθρώπου με την φύση και η εξάρτησή του 

από τα ζώα, τα οποία αποτελούσαν τον σπουδαιότερο εταίρο αλλά και ανταγωνιστή 

του στον αγώνα για επιβίωση, είχε ως αποτέλεσμα να τα τοποθετήσει σε μια ισότιμη, 

αν  όχι ανώτερη, θέση.  Οι άνθρωποι με τα ζώα έχουν κοινά χαρακτηριστικά: από την 

μια οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την γλώσσα των ζώων και από την άλλη τα ζώα 

μιλούσαν την γλώσσα των ανθρώπων. Όλα αυτά εξηγούν γιατί στα παραμύθια τα ζώα 

είναι ταυτόχρονα  οι συνηθέστεροι βοηθοί του ανθρώπου αλλά και  οι πιο επίφοβες 

υπάρξεις.

Στα  παραμύθια  παρουσιάζεται  μόνο  η  πυρηνική  οικογένεια,  δηλαδή,  ο 

πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Δεν γίνεται αναφορά σε θείους, θείες και ανίψια. Η 

οικογένεια  όμως  συχνά  παρουσιάζεται  να  έχει  προβλήματα  και  εντάσεις,  που 

αποτελούν  και την αφορμή για την δράση του πρωταγωνιστή, το κινητήριο θέμα του 

παραμυθιού.  Το  παραμύθι  εστιάζει  το  ενδιαφέρον  του  στη  ρήξη  σχέσεων.  Ο 

πρωταγωνιστής αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του και  να αναζητήσει καταφύγιο 

και βοήθεια στον έξω κόσμο, επειδή οι άνθρωποι από το περιβάλλον του είναι αυτοί 

που θέλουν στην πραγματικότητα να τον βλάψουν. Η αφετηρία για την δράση είναι η 

ανάγκη του πρωταγωνιστή είτε να ισορροπήσει μια διαταραγμένη κατάσταση είτε να 

καταφύγει σε άλλο τόπο για να βρει ισορροπία ή ό,τι άλλο επιθυμεί( την πεντάμορφη, 

το αθάνατο νερό, ένα πανέμορφο πουλί,τα χρυσά μήλα ή απλώς μια καλύτερη τύχη). 

Για την επίτευξη του στόχου,  ο  πρωταγωνιστής θα έρθει  αντιμέτωπος με ποικίλα 

εμπόδια, πολλές φορές ανυπέρβλητα· υποβάλλεται σε απαγορεύσεις,όρους, εντολές, 

εμπόδια,  δοκιμασίες.  Έτσι,  μπροστά  σε  έσχατους  κινδύνους  ή  δυσεπίλυτα 

προβλήματα  αναγκάζεται,  θέλοντας  ή  μη,  να  πρωταγωνιστήσει  σε  πράξεις  που 

υπερβαίνουν  την  ανθρώπινη  φύση.  Όμως,  χάρη  στους  αρωγούς  του,  πάντοτε 

αναδεικνύεται  νικητής  και  η  αρχική  δυσμενής  κατάσταση  ανατρέπεται.  Αυτό 

αποτελεί την εντελώς σχηματική δομή των περισσότερων παραμυθιών.
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Ο  υπερρεαλιστικός  χαρακτήρας  διαφόρων  καταστάσεων  στις  οποίες 

εμπλέκεται ο πρωταγωνιστής μεταθέτει τη διήγηση στη σφαίρα της φαντασίας. Για 

παράδειγμα  οι ήρωες ζουν στον βυθό της θάλασσας ή πηγαίνουν στον κάτω κόσμο, 

όπου βρίσκουν ένα παλάτι, ή σηκώνουν μάρμαρα, κατεβαίνουν τριακόσια σκαλιά και 

ανακαλύπτουν σαράντα κάμαρες σε καθεμία από τις οποίες αντικρίζουν μια νεράιδα, 

ή  γίνονται  αερικά,  ή  φορούν  μαγικούς  σκούφους  και  γίνονται  αόρατοι.  Κοπέλες 

ξεπηδούν μέσα από κούτσουρα, παλληκάρια είναι μαρμαρωμένα από την μέση και 

κάτω  ,  ανεμοστρόβιλοι  σηκώνουν  ανθρώπους,  βουνά  ή  δέντρα  ανοίγουν  και 

κλείνουν,  θάλασσες  γίνονται  στεριές,  χαλινάρια  μεταμορφώνονται  σε  φτερωτά 

άλογα.  Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  αυτές  οι  υπερρεαλιστικές  καταστάσεις 

παρουσιάζονται  ως  αναμενόμενες·  τα  μαγικά  δρώμενα  δεν  χρειάζεται  να 

αιτιολογηθούν.

Τα δρώντα πρόσωπα είναι συνήθως πρόσωπα μοναχικά, αποκομμένα από τις 

ρίζες  τους  και  δεν έχουν κοινωνικό περίγυρο.  Το ίδιο συμβαίνει  και  στα ζώα με 

ανθρώπινη συμπεριφορά, τα οποία έχουν και αυτά μια μοναχική παρουσία. Οι ήρωες 

είναι  έτοιμοι  να  αντιμετωπίσουν  μια  νέα  κατάσταση  και  να  δημιουργήσουν 

οποιαδήποτε νέα σχέση. Αυτό που έχει σημασία στα παραμύθια είναι οι πράξεις και 

οι ενέργειες  των ηρώων παρά τα συναισθήματά τους. Ο καθένας νομίζει ότι αυτά τα 

απόμακρα πρόσωπα υπάρχουν για να στηθεί η πλοκή. Γι΄ αυτό και οι παραμυθολόγοι 

έχουν  αναφερθεί  πολλάκις  στην  ''επίπεδη φυσιογνωμία''  των δρώντων  προσώπων, 

στις ''χάρτινες υπάρξεις'', στις '' μαριονέτες'' που απλώς ενεργούν χωρίς να εκφράζουν 

τις  σκέψεις  ή  τα  συναισθήματά  τους.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα   το  κρητικό 

παραμύθι για την κακιά πεθερά, το οποίο αναφέρει ο Μερακλής (1993,155), (ο.α στη 

Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) ως ένδειξη αντικειμενικότητας του υποκειμενικού 

κόσμου: Μια κακή πεθερά, θέλοντας να συκοφαντήσει την νύφη της, λέει στον γιο 

της ότι κατά την απουσία του η γυναίκα του δεν  γέννησε κανονικά παιδιά αλλά γατιά 

και  σκυλιά.  Τα  φυγαδευμένα  από  την  πεθερά  παιδιά(  που  είναι  κανονικότατα) 

βρίσκουν  θετό  πατέρα  στο  πρόσωπο  ενός  αγαθού  δράκου,  ο  οποίος  χαρίζει  στο 

κορίτσι  δύο  καρέκλες,  μια  χρυσή  και  μια  ασημένια.  ''  Όταν  η  κοπέλα  ήταν 

χαρούμενη, καθόταν στην χρυσή καρέκλα, όταν πάλι ήταν λυπημένη καθόταν στην 

ασημένια  καρέκλα.  Τ΄  αδέλφια  της,  λοιπόν,  όταν  την  έβλεπαν  να  κάθεται  στην 

ασημένια καρέκλα την ρωτούσαν ανήσυχα τι ήταν εκείνο που την στεναχωρούσε.''Η 
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άποψη  ότι  τα δρώντα πρόσωπα είναι  απλοί  λειτουργοί  της  πλοκής είναι  φυσικά 

απόλυτη.  Μερικές  φορές  τα  δρώντα  πρόσωπα  εκφράζουν  τα  συναισθήματά  τους, 

δίνοντας  με αυτό τον τρόπο  μεγαλύτερη βαρύτητα στα δρώμενα.

Επίσης,  αρκετά  συχνά στα παραμύθια  ο αφηγητής  βάζει  στους  ήρωες  του 

σκέψεις και κρίσεις δικές του, προσδίδοντας τους τελικά έναν ρόλο που δύσκολα θα 

χαρακτηρίζαμε απλώς και μόνο διεκπεραιωτικό της πλοκής. Μπορεί να κρύβεται ο 

αφηγητές πίσω από τον ρόλο των ηρώων, αλλά με τον τρόπο αυτόν ( που μπορεί να  

θεωρηθεί και τεχνική) οι ήρωες εμφανίζονται να είναι κάτι περισσότερο από απλές 

μαριονέτες.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό των δρώντων προσώπων είναι ότι δεν γερνούν με 

το πέρασμα του χρόνου. Πέρα από τα σύνορα του χώρου και του  χρόνου όλα είναι 

πιθανά  (πχ.  στο   ''Γραμματισμένο  βασιλόπουλο''  ο  ήρωας  φτάνει  σε  μια  '' 

μαρμαρωμένη'' πολιτεία, όπου οι άνθρωποι κοιμούνται τους έξι μήνες του χρόνου). 

Στα παραμύθια, όπως διαπιστώσαμε δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου, η διαδικασία 

της  ενηλικίωσης  ή  της  γήρανσης.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ήρωες  δεν  έχουν  τον 

βιολογικό  κύκλο  που  έχουν  οι  άνθρωποι  στην  πραγματική  ζωή.  Ο  κόσμος  του 

παραμυθιού είναι άχρονος και οι ήρωες αθάνατοι· τα πρόσωπα δεν εξαρτώνται από 

τον χρόνο, ούτε και από τον χώρο. Αυτό βεβαία δεν σημαίνει, ότι τα πρόσωπα, ακόμα 

και  στο  πλαίσιο  των  πιο  μαγικών  και  υπερρεαλιστικών  καταστάσεων,χάνουν  την 

ανθρώπινη διάστασή τους.  Το παραμύθι  δεν παρουσιάζει τους ήρωες του ως κάτι 

ιδιαίτερο, ως πρόσωπα με ξεχωριστές ιδιότητες που ζουν σε έναν κόσμο υπερβατικό.

Συμπερασματικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  δεν  υπάρχει  ο  θάνατος  στο 

παραμύθι.  Ορισμένοι  μελετητές  δεν  θα  συμφωνούσαν  με  την  παραπάνω  άποψη. 

Όπως παρατηρεί  ο  Μερακλής (1993,  156-157),  ο  οποίος  ασχολήθηκε με αυτό το 

θέμα, '' μπορεί το αισιόδοξο παραμύθι να έχει, σε τελευταία ανάλυση, καταργήσει το 

γεγονός του θανάτου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος δεν το αγγίζει, (ο.α στη 

Χατζηδάκη – Καψωμένου,  2002). Απεναντίας θα έλεγα ότι αυτό υπάρχει σε κάθε 

υπόθεση, ή τουλάχιστον σε κάθε σοβαρή υπόθεση παραμυθιού, κι από την βαθιά και 

σκληρή  κάποτε  δοκιμασία  του,  που  μπορεί  να  τραβήξει  χρόνια,  περνούν  οι 

παραμυθιακοί  ήρωες,  για  να  λυτρωθούν  και  να  το  ξεπεράσουν,  τελικά''.  Αφού 
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εξετάσει διάφορα παραδείγματα, παρατηρεί:''ο δίχως ανάσταση θάνατος'' που υπάρχει 

στα παραμύθια πολλές φορές υπαγορεύεται  από την οικονομία του έργου, όπως στις 

περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες,  στην  αρχή  της  διήγησης,  γίνεται  αναφορά  στον 

τετελεσμένο θάνατο ενός προσώπου, ο οποίος βέβαια εξυπηρετεί την συνέχεια της 

διήγησης. ''Ανάλογοι, οριστικοί και πραγματικοί θάνατοι παρατηρούνται στο τέλος 

του παραμυθιού, εδώ πια όχι από λόγους οικονομίας της δράσης, αλλά  από λόγους 

ήθους  και  ηθικής  του  παραμυθιού,  που  συνεπάγεται   τη  νίκη  του  καλού  και  τη 

συντριβή του κακού.''   Οι περιπτώσεις  αυτές  αποδεικνύουν ότι,  ''  ο συνηθισμένος 

θάνατος υπάρχει στα κράσπεδα - τα γήινα κράσπεδα -  της παραμυθιακής ιστορίας, 

στην εγκόσμια  ζώνη που περιβάλλει  τον  υπερφυσικό  του  κορμό,  το  κυρίως  – το 

μυθικό  –  σώμα  του.''  Ο  Μερακλής  αναφέρεται  και  σε  αλλά μοτίβα  στα  οποία  ο 

θάνατος  είναι  παρών,  κυρίως  το  μοτίβο  του  τεσσαρακοστού  και  απαγορευμένου 

δωματίου στο οποίο ο ήρωας τελικά θα φτάσει, αφού έχει ανοίξει όλα τα άλλα, και θα 

αντικρίσει ''μαρμαρωμένα σώματα και πράγματα'' που αφυπνίζονται με την παρουσία 

του. Κατά τον Μερακλή η διαδικασία του ανοίγματος όλων των δωματίων με την 

σειρά  αποτελεί  μυητική  διαδικασία  η οποία  δηλώνει  αφενός  την  πρόοδο και  την 

ωρίμανση που έχει ο ήρωας αλλά και τη σχέση του θανάτου με την μύηση, αφού στο 

τελευταίο  δωμάτιο ενδημεί  ο θάνατος.  Με την αφύπνιση όμως, ''τα δωμάτια  του 

θανάτου μεταβάλλονται τώρα, σε  δωμάτια του έρωτα''  (ο ήρωας βρίσκει εκεί την 

πεντάμορφη), γι ΄αυτό οι χώροι αυτοί αποτελούν χώρους  ''  μυητικού θανάτου και 

ανάστασης''.

Ακόμη, ο Μερακλής παρατηρεί ότι  υπάρχουν '' τετελεσμένοι'' θάνατοι στην 

αρχή  της  διήγησης  και  κυρίως  οι  ''  οριστικοί  και  πραγματικοί  θάνατοι  που 

παρατηρούνται  στο  τέλος  του  παραμυθιού,  (ο.α  στη  Χατζηδάκη  –  Καψωμένου, 

2002). Οι δεύτεροι μερικές φορές επιβάλλονται στους κακούς του παραμυθιού με 

εξαιρετική σκληρότητα. Σε  αυτές τις περιπτώσεις το παραμύθι θέλει να τονίσει ότι 

μετά την κακοβουλία και την εθελοκακία έρχεται η τιμωρία. Τονίζεται η τιμωρία και 

η πιο βαριά τιμωρία είναι ο θάνατος. Επειδή το παραμύθι αρέσκεται στις υπερβολές, 

που φαίνονται καλύτερα μέσα από τις αντιθέσεις, ο κακός τιμωρείται με θάνατο, ενώ 

ο καλός αμείβεται με βασιλικά δώρα. Ο θάνατος φαίνεται να υπαγορεύεται και από 

την μορφολογία του παραμυθιού.  Μπορούμε,  λοιπόν,  να πούμε ότι  ο θάνατος  ως 

ανθρώπινη μοίρα δεν υπάρχει στα παραμύθια, σε αντίθεση με άλλα είδη της τέχνης 
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του προφορικού  λόγου (τραγούδια,  παροιμίες,παραδόσεις).  Ο πρωταγωνιστής,  δεν 

πεθαίνει από γηρατειά,  ούτε  από κάποια αρρώστια,   ούτε όμως σκοτώνεται στον 

πόλεμο( ο πόλεμος απλώς μνημονεύεται ως αίτια της απουσίας ενός ήρωα από τον 

τόπο του ή πολύ σπανιότερα,εισάγεται ως αφορμή για να ανδραγαθήσει ο ήρωας), 

όπως συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Ακόμη περισσότερο, η επάνοδος στη ζωή, μια 

ανάσταση που πάντοτε  ακολουθεί  στον μαγικό θάνατο,  κάνει  τον θάνατο να μην 

υπάρχει,μια και ο θάνατος όχι μόνο δεν έχει την βαρύτητα του πραγματικού, αλλά 

αντίθετα μεταφέρει  το μήνυμα ότι στους καλούς και αγαθούς δεν αρμόζει η τελετή. 

Η  απουσία  του  τελεσίδικου  θανάτου  αποτελεί   ένα  στοιχείο  που  προσδίδει  στα 

μαγικά παραμύθια μια μη ρεαλιστική διάσταση.

Όλα όσα αναφέρθηκαν για το μη πραγματικό, μυθικό χωροχρόνο, τα μυθικά 

δρώντα πρόσωπα και τις υπερρεαλιστικές καταστάσεις στις οποίες αυτά εμπλέκονται, 

εκ  πρώτης  όψεως  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  το  παραμύθι  δεν  ακολουθεί  τον 

δρόμο της λογικής. Το να κοιμάται κάποιος για πολλά χρόνια και να ξυπνά πάλι νέος,  

να γίνεται  αόρατος,  να μεταμορφώνεται  σε ζώο,  να έχει  υπερφυσικές  δυνάμεις  ή 

ικανότητες , όλα αυτά σημαίνουν ότι ο ήρωας δεν βρίσκεται στον πραγματικό κόσμο, 

εκείνον τον κόσμο δηλαδή που βρίσκονται οι ακροατές.  Κάτι τέτοιο όμως δεν θα 

μπορούσε  να  υποστηριχθεί  σε  απόλυτο  βαθμό,  ακριβώς  επειδή  το  παραμύθι 

καταφέρνει να εμπλέξει μέσα στον κόσμο του και τον ακροατή. Τα δρώντα πρόσωπα 

γίνονται γνωστά και ο ακροατής συμπάσχει μαζί  τους, νιώθει αγωνία για αυτούς, 

ζητάει  την  τιμωρία  για   τους  κακούς,  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  κόσμος  του 

παραμυθιού συγχέεται με τον κόσμο της πραγματικότητας.  Όσο διαρκεί η αφήγηση, 

ο  μη  πραγματικός  κόσμος  μετατρέπεται  σε  αληθινό.   Έτσι,  πολλά  παραμυθικά 

δρώμενα που θεωρητικά θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως άλογες καταστάσεις, όσο 

διαρκεί  ο  μυθικός  χρόνος  όχι  μόνο  δεν  εκτοπίζουν  την  λογική  αλλά  ελάχιστα 

εκπλήσσουν.   Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  στην  αρχή  ενός  ποντιακού  παραμυθιού, 

ύστερα από τρεις στίχους που περιγράφουν απίθανες και αδύνατες καταστάσεις, ο 

τέταρτος στίχος, αμέσως πριν από την αρχή της παραμυθικής αφήγησης, είναι : '' ας ΄ 

φήκουμε  τα  ψέματα  να  πιάσουμε  τ΄  αλήθεια''.  Σε  κρητικό  παραμύθι  (  Φραγκάκι 

1949,103), (ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) ο παραμυθάς τελειώνει  την 

αφήγησή του με την φράση : ''αι, ίντα γελάτε; όλα τα παραμύθια είναι γενόμενα, δεν 

είναι ψωμματινά''. Σε ένα από τα παραμύθια που είναι εγκιβωτισμένα στο ''Χρυσό 
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κουτάκι'',  και  στο  οποίο  διαδραματίζονται  πλήθος  υπερρεαλιστικές  πράξεις  με 

τελευταία  την μεταμόρφωση του διαβόλου σε ωραίο νέο που επιχειρεί και αυτός να 

λύσει το  άλυτο για πολλά άλλα παλληκάρια, αίνιγμα της άκαρδης βασιλοπούλας, ο 

αφηγητής,  απευθυνόμενος στους ακροατές του, σχολιάζει τα δρώμενα : ''Μη σας 

μέλει, και θα καλοπεράσει! Μα είδες που λένε ' Με καιρό κρίνει ο Θιος' ; Κι αυτή, 

τώρα τόσα γαίματα ΄χύσε και θα μείνει έτσι δα; ΄ ό, τι κάμεις, θα βρεις.΄ Αυτά δεν 

είναι του παραμυθιού, μονό ΄ναι δικές μου παροιμίες, γιατί τα ΄δα και εγώ και τα 

ξέρω''.  Στην  ''Κουλοσέρα''  από  τα  Δωδεκάνησα  (Dawkins  1950,129),  (ο.α  στη 

Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) , ο  αφηγητής παρατηρεί : '' αδ δεν εγίνοντο, δεν 

επαραμυθίζοντο.''  Το  διπλό  παραμύθι  ''  τα  χρυσά  κλειδιά  κάι  Ο  Αλίμονος'' 

καταλήγει : ''Ζούσαν οι δύο τους με τον Γιαννάκη χαρούμενοι και αγαπημένοι. Ίσως 

να ζουν ακόμη ως τώρα.'' Ενδεικτική, άλλωστε, είναι και η φράση με την οποία οι 

παραμυθάδες  συχνά έκλειναν την αφήγηση: ''Ψέμματα κι  αλήθεια,  έτσι τα λεν τα 

παραμύθια'',  όπως  και  εκείνη  που  συνηθίζονταν  στο  τέλος  κρητικών  παραμυθιών 

(Κουκουλές 1953,223) : ''Αν είν΄ αλήθεια, πίστεψέ το.''

Οι  παραπάνω  λογότυποι  υποδηλώνουν  ότι  τα  παραμυθικά  δρώμενα 

εκλαμβάνονται με διπλό τρόπο:  τοποθετούνται, ταυτόχρονα, τόσο στον φανταστικό 

κόσμο όσο και στον αληθινό. Ακόμη και όταν η αίσθηση του μη αληθινού κυριαρχεί 

(κυρίως  όταν  ο  ακροατής  δεν  βρίσκεται  πλέον  στον  μαγικό  κόσμο  αλλά  έχει 

επιστρέψει  στην πραγματικότητα),  η  υποβολή της  αλήθειας  δεν  εξοβελίζεται.  Για 

όσους  το  παραμύθι  είναι  ενταγμένο  στην  καθημερινή  τους  ζωή,  κάτι  τέτοιο  δεν 

θεωρείται τόσο εξωπραγματικό όσο για εμάς, τους εξωτερικούς παρατηρητές, που το 

κρίνουμε  ορθολογικά.  Αλλά  μήπως  και  στη  δική  μας  καθημερινότητα  δεν 

συμβαίνουν αρκετά συχνά φανταστικές καταστάσεις που , αν τις κρίνουμε με την ίδια 

ορθολογική  σκέψη,  θεωρητικά  θα  τις  χαρακτηρίζαμε  μαγικές;  Μήπως  το  μαγικό 

στοιχείο  βρίσκει  τρόπο  να  εισβάλει  όχι  λίγες  φορές  στην  θεωρητικά  έλλογη 

καθημερινότητα  μας,  ακριβώς επειδή το  λογικό και  το εξηγήσιμο είναι  αυτό που 

συχνά μας κατατρίβει και μας οδηγεί σε αδιέξοδα; Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η 

''  δύναμη  των  παραμυθιών''  και  ο  μακρύς  τους  βίος  είναι  απόλυτα  ερμηνεύσιμα 

φαινόμενα.
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3.4 Αντιθετικά ζεύγη: η λειτουργία των αντιθέσεων

 Ένα  χαρακτηριστικό  του  παραμυθιού  που  του  προσδίδει  ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία είναι οι κάθε είδους αντιθέσεις· χωρίς αυτές τις αντιθέσεις το παραμύθι 

δεν υπάρχει. Στα δρώντα πρόσωπα, στους χώρους δράσεις, στα αισθήματα  υπάρχουν 

αντιθέσεις: πλούσιοι-φτωχοί, όμορφοι -άσχημοι, καλοί -κακοί, μέγιστη επιβράβευση-

έσχατη τιμωρία, επιτυχία-αποτυχία, μέγιστος κίνδυνος- απόδραση, αληθινό -ψεύτικο, 

ζωή-θάνατος, ανθρώπινο περιβάλλον -εξωανθρώπινο, είναι-φαίνεσθαι.

Η σημασία και η λειτουργία των αντιθέσεων μας απασχόλησε ήδη με αφορμή 

τις απόψεις ορισμένων στρουκτουραλιστών, όπως μας απασχόλησε και η άποψη των 

ανθρωπολόγων για τον αντιθετικό τρόπο ταξιθέτησης από τον άνθρωπο διαφόρων 

εμπειριών του (πάνω -κάτω, δεξιά -αριστερά, αρσενικό-θηλυκό, πίσω-μπρος,  αρχή-

τέλος ). Όπως  παρατηρεί ο Buxton(2002,268),(ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 

2002),  ''  οι  αντιθέσεις  στο  εσωτερικό  μιας  σειράς  εμπειρικών  αντικείμενων/ 

κατηγοριών  μπορεί  να  συνιστούν  έναν  εκλεπτυσμένο  τρόπο  ταξινόμησης  και 

περιγραφής του κόσμου''. Για τους γλωσσολόγους η δυαδική αντίθεση αποτελεί μια 

από τις πιο σημαντικές αρχές που διέπουν τη δομή των γλωσσών, καθώς απέδειξαν 

ότι το φωνολογικό σύστημα, όπως και το σύστημα των σημαινόντων της γλώσσας, 

υπακούει  στην  αρχή  της  δυαδικής  αντίθεσης.  Οι  γλωσσολόγοι  μιλάνε  για 

συμπληρωματικότητα  των αντιθέτων, αυτό σημαίνει ότι με την συμπαράθεση δύο 

αντιθετικών εννοιών ορίζεται  το ευρύτερο σημασιολογικό πεδίο στο οποίο αυτές οι 

έννοιες εντάσσονται και παράλληλα γίνονται σαφέστερες. Ο Lyons (1977,270),(ο.α 

στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) , ισχυρίζεται ότι μια λέξη ανακαλεί αυτόματα 

στη συνείδηση του ακροατή του αναγνώστη την αντίθεσή της.  Το αντίθετο υπάρχει 

στο  μυαλό  του  ακροατή ή  του  ομιλητή  κατά  τη  γλωσσική  επικοινωνία.  Ο Abel, 

παλαιός μελετητής, αναφέρει : '' ο άνθρωπος δεν διέθετε άλλο τρόπο να αποκτήσει 

ακόμη  και  τις  παλαιότερες  και  απλούστερες  έννοιες  παρά  μόνο  μέσω  της 

αντιπαράθεσης με το αντίθετό τους. Βαθμιαία έμαθε να διαχωρίζει τις δύο πλευρές 

της αντίθεσης και να σκέφτεται για μια χωρίς να την συγκρίνει  συνειδητά με την 

άλλη'',(ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) .  Δεν μπορεί να διερευνηθεί αν η 

εμπειρία  επιβάλλεται  στην  γλώσσα  ή  η  γλώσσα  στην  εμπειρία · αυτό  που  μας 
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ενδιαφέρει είναι ο ρόλος των αντιθέσεων και ο πολυσήμαντος χαρακτήρα τους.

Αρχικά, όταν το παραμύθι έχει αντιθέσεις, καταφέρνει να ορίσει με ακρίβεια 

και  ταυτόχρονα  να  σχηματοποιήσει(  σημαντικό  για  τον  κόσμο  του  παραμυθιού) 

καταστάσεις, ρόλους και δρώντα πρόσωπα. Παράλληλα, όμως, οι αντιθέσεις και οι 

διακρίσεις  στην ουσία  αίρονται  και  οι  διαχωριστικές  γραμμές  υπερπηδώνται  (μια 

επίσης πολύ σημαντική ιδιότητα του παραμυθιού, η οποία θα μας απασχολήσει και 

στην επόμενη ενότητα με αφορμή την αναφορά στον ρόλο των μεταμορφώσεων στα 

παραμύθια).

 Οι  αντιθέσεις  στα  δρώντα  πρόσωπα  παρουσιάζονται  με  κατηγορηματικό 

τρόπο. Δηλαδή, το παραμύθι δεν αναφέρεται απλά σε φτωχούς και πλούσιους, αλλά 

οι  φτωχοί  βρίσκονται  σε  έσχατη  ένδεια,  το  τραπέζι  τους  δεν  έχει  πάρα  λίγα 

χορταράκια, ενώ από την άλλη μεριά οι πλούσιοι έχουν όλα τα καλά του κόσμου, 

τραπέζια γεμάτα από κάθε λογής λαχταριστά φαγητά. Όπως γράφει  ο Κυριακίδης 

(1995,265),(ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) : '' οι πλούσιοι έχουν τόσα, όσα 

δεν ξέρουν πού να τα βάλουν, και οι φτωχοί είναι τόσο φτωχοί που δεν έχουν στον 

ήλιο  μοίρα.  Με  τους  κοινούς  ανθρώπους  σπανίως  ασχολείται  το  παραμύθι.  [...] 

Ούτως εις τα παραμύθια όλα φθάνουν εις το άκρον.''

Το παραμύθι στο σύνολό του,  χωρίς δηλαδή τις μεμονωμένες υποθέσεις, οι 

πολώσεις αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δρώντα πρόσωπα, έχουν ως αποτέλεσμα 

μια ευρεία σχηματοποίηση. Στερεότυποι χαρακτήρες δρουν με στερεότυπο τρόπο : ο 

τρίτος και παραμελημένος γιος του βασιλιά είναι αγαθότερος, αλλά αποδεικνύεται 

και  αξιότερος,  από  τα  δύο  μεγαλύτερα  αδέλφια  του·  η  βασιλοπούλα  (ή  το 

βασιλόπουλο)  παντρεύεται  κάποιον  ταπεινό  και  άσημο  άνθρωπο· η  δύστροπη 

βασιλοπούλα  θέτει  στους  υποψηφίους  συζύγους  δύσκολα  αινίγματα·  η  επίβουλη 

μητριά (ή πεθερά) αποτυγχάνει τελικά στα φρικτά σχέδιά της, όπως αποτυγχάνουν 

και ο σπανός  ή ο Εβραίος, που έχουν παρόμοιες ιδιότητες·  ταπεινοί γέροι ή γριές 

αποδεικνύονται αποτελεσματικοί αρωγοί ων ηρώων (δωρητές όπως τους ονομάζει ο 

Proop) χαρίζοντας τους κάποιο μαγικό αντικείμενο )ραβδί, βελόνι, δαχτυλίδι, μήλο, 

σκουφάκι,  αμύγδαλο,  καρύδι,  χτένι,  κουτάκι,  τρίχα).  Αν  σχηματοποιούσαμε  την 

τυπολογία των προσώπων, θα καταλήγαμε σε μια διπολική διάταξη η οποία αποτελεί 
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τον πυρήνα γύρω απο τον οποίο στήνονται σχεδόν όλες οι παραμυθικές υποθέσεις και 

που θα μπορούσε να οριστεί με δυο φράσεις: '' Οι έσχατοι έσονται πρώτοι'' και ''Ο 

θρίαμβος του καλού έναντι του κακού''.

Το γεγονός αυτό μπορεί, ασφαλώς να σχολιαστεί από διάφορες πλευρές. Ίσως 

όμως επιτελούν ένα είδος κάθαρσης και απελευθέρωσης από τις κοινωνικές πιέσεις 

που βίωναν οι άνθρωποι στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής στις παραδοσιακές 

κοινωνίες στις οποίες καλλιεργήθηκε το παραμύθι. Η επικράτηση του καλού έναντι 

του  κακού  εκλαμβάνεται  ως  αποκατάσταση  της  τάξης,  και  με  τον  τρόπο  αυτό 

ικανοποιείται το κοινό αίσθημα. Παράλληλα, ο θρίαμβος του φτωχού, του ταπεινού, 

του κατώτερου, και η δυνατότητα που του παρέχει το παραμύθι να δραπετεύσει από 

την  υποδεέστερη  θέση  στην  οποία  βρίσκεται  και  να  ανέλθει  σε  μια  ανώτερη, 

απελευθέρωναν τους  ακροατές,  έστω και  για λίγο,  δηλαδή, κατά τη διάρκεια  του 

μαγικού χρόνου, από την κοινωνική πραγματικότητα που βίωναν, παρέχοντας τους με 

τον τρόπο αυτό μια παραμυθία. Σε τελική, όμως, ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι  το  παραμυθητικό  μήνυμα,  λειτουργούσε  στις  παλαιότερες  κοινωνίες  με  διττό 

τρόπο:  από τη μία ως πρόκληση στις κυρίαρχες κοινωνικές δομές και από την άλλη 

και ταυτόχρονα, ως παραμυθία, εξαιτίας ακριβώς της κοινωνικής δομής. Με αυτόν 

τον διττό τρόπο μπορεί να εξηγηθεί η πανεύκολη κοινωνική κινητικότητα των ηρώων 

προς τα επάνω: τα παιδιά των βασιλέων παντρεύονται φτωχούς ή τους δίνουν το μισό 

βασίλειό  τους,  οι  βασιλοπούλες  και  τα   βασιλόπουλα  αμέσως  ερωτεύονται  και 

παντρεύονται  φτωχούς, παρόλο που η κοινωνία είναι ταξική·  αλλά τα ταξικά όρια 

είναι τόσο ρευστά όσο και όλα τα άλλα στον κόσμο του παραμυθιού.

Δύο είναι  οι  αντιθέσεις  που θα  μπορούσαν να  χαρακτηριστούν  καθολικού 

χαρακτήρα και στο πλαίσιο των οποίων ουσιαστικά εντάσσονται  όλες οι άλλες: ο 

ρεαλισμός σε αντιπαράθεση με τη φαντασία(ή αλλιώς, η πραγματικότητα απέναντι 

στον μύθο), και η φύση έναντι της κοινωνίας. Οι ήρωες είναι πότε ανθρώπινα όντα 

και  πότε  μη  ανθρώπινα(μάγισσες,  ζώα,  δράκοι,  νεράιδες),  ή  αμφίσημες  υπάρξεις 

( ανθρωπόμορφα όντα, απλοί άνθρωποι που μεταμορφώνονται σε ζώα ή φυτά, ζώα 

που μπορούν να μιλήσουν και  η συμπεριφορά τους  είναι  ανθρώπινη),  και  άλλοτε 

εντάσσονται και δρουν στον κοινωνικό χώρο της φύσης ή της φαντασίας,(οι δράκοι, 

οι  μάγισσες,  οι  νεράιδες,  δηλαδή  είναι  μη  ανθρώπινες,  φανταστικές  υπάρξεις 

31



τοποθετούνται  στα  βουνά,  στις  θάλασσες,  στον  κάτω  κόσμο,  στα  απαγορευμένα 

δωμάτια· τα ανεπιθύμητα παιδιά που κάποιος φθονερός συγγενής θέλει να εξαφανίσει 

ή  να  σκοτώσει  εκτίθενται  στα  βουνά  και  όχι  μέσα  στα  όρια  ενός  οικισμού · οι 

άνθρωποι παντρεύονται και συμβιώνουν με τα ζώα ή με φανταστικά όντα συνήθως 

σε  απομακρυσμένα  μέρη  ή  στον  κάτω  κόσμο).  Ωστόσο,  ακόμη  και  αυτές  οι 

θεμελιώδεις  και  βαρύνουσας  σημασίας  για  την  παραμυθική  αφήγηση  αντιθέσεις 

στην  ουσία  αίρονται.  Τοποθετούνται  σε  πρώτο  πλάνο,  παρόλα  αυτά  παύουν  να 

λειτουργούν ως πραγματικές αντιθέσεις, αφού στον κόσμο του παραμυθιού όλα είναι 

πιθανά και δεν ακολουθούν την λογική, η οποία αναζητά την εύρεση μιας αιτίας, μιας 

λογικής εξήγησης, πίσω από τα δρώμενα. Με αυτόν τον τρόπο, τα υπερρεαλιστικά 

δρώμενα και οι μαγικές πράξεις παρουσιάζονται ως κάτι το φυσικό και αναμενόμενο 

και το φανταστικό εντάσσεται στην καθημερινή ζωή των ηρώων. Η διήγηση κινείται 

είτε  στο ανθρώπινο πλαίσιο και είτε στο εξωανθρώπινο ή στο μεταίχμιο των δύο 

πλαισίων (όπως στην περίπτωση των μεταμορφώσεων των ανθρώπων σε ζώα και το 

αντίθετο), καταργώντας στην πραγματικότητα κάθε διαχωριστική γραμμή.

3.5 Μεταμορφώσεις και περιβόλια: μοτίβα – συντελεστές στη 
δημιουργία του υπερρεαλιστικού και μαγικού κόσμου.

Οι μεταμορφώσεις  αποτελούν  ένα  από τα  πιο  βασικά  χαρακτηριστικά  της 

αφήγησης  στα παραμύθια  και  συμβάλλουν  στη ύπαρξη μιας  υπερρεαλιστικής  και 

μαγικής ατμόσφαιρας.  Μπορούν να αφορούν ζώα, πουλιά και  άψυχα αντικείμενα, 

εκτός  από  ανθρώπινα  όντα.  Οι  μεταμορφώσεις  αυτές  μπορούν  να  γίνουν  χωρίς 

βέβαια  να χάσουν την αρχική  τους  ταυτότητα.  Το θέμα της  μεταμόρφωσης  στην 

λαϊκή  λογοτεχνία  θεωρήθηκε  από  πολλούς  απόρροια  και  κατάλοιπο  του  μαγικού 

τρόπου  σκέψης  των   λεγόμενων  πρωτόγονων  λαών  και  κυρίως  του  ανιμισμού, 

δηλαδή, της πίστης ότι η ψυχή έχει υπόσταση, άυλη και ξεχωριστή από το σώμα, και 

μπορεί  να  ενσωματώνεται  ακόμη  και  σε  άψυχα  αντικείμενα.  Οι  Άγγλοι 

ανθρωπολόγοι James Frazer και Edward Tylor, (ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 

2002) ,  που ασχολήθηκαν με την ''πρωτόγονη''  σκέψη, υποστήριξαν ότι  αυτές  οι 

αντιλήψεις  δημιουργήθηκαν όταν οι ''πρωτόγονοι''   προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 

τον κόσμο των ονείρων (να εξηγήσουν δηλαδή, πώς γίνεται ο άνθρωπος να βρίσκεται 
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σε  άλλο  μέρος  από  αυτό  που  βρίσκεται  το  σώμα  του)  και  να  απαντήσουν  στο 

ερώτημα της  τύχης  της  ψυχής μετά  το  θάνατο.  Έτσι,  δημιουργήθηκε η πίστη ότι 

υπάρχει κάποια υπερφυσική πραγματικότητα. Ο Τylor, ο οποίος εισηγήθηκε τον όρο, 

θεώρησε ελάχιστο περιεχόμενο του ανιμισμού την ''πίστη σε υπερφυσικά όντα'', και τον  

χαρακτήρισε μια απλούστερη μορφή θρησκείας,(ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 

2002) .  Μεταμορφώσεις, δεν υπάρχουν όμως μόνο στη λογοτεχνία των πρωτόγονων 

λαών.  Υπήρχαν και σε έργα επώνυμων λογοτεχνών των ελληνιστικών και ρωμαϊκών 

χρόνων,  χωρίς  να  αποτελούν  ''πίστη  των  ποιητών'',  όπως  παρατηρεί  και  ο  Μ. 

Μερακλής([1973],144-145), (ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002).

Θα ήταν δυνατό να σχολιάσουμε το θέμα των μεταμορφώσεων όπως αυτό του 

ανθρωπομορφισμού  ζώων  και  αντικειμένων  στο  παραμύθι,  δίνοντάς  του  μια 

διαφορετική ερμηνεία , όχι όμως άσχετη με την απόδειξη του διαφορετικού τρόπου 

σκέψης  των  πρωτογονικών  και  των  παραδοσιακών  κοινωνιών  σε  σχέση  με  τις 

σύγχρονες, ορθολογιστικές κοινωνίες.  Στα παραμύθια όπως και στα άλλα είδη  της 

λαϊκής  λογοτεχνίας  συχνότερα  διαπιστώνουμε  την  υπέρβαση  ορίων  μεταξύ 

διαφορετικών κατηγοριών. Ένα παράδειγμα άρσης ορίων είναι το δημοτικό τραγούδι, 

κατά το οποίο ο άνθρωπος ορίζεται   και  περιγράφεται  με όρους που ανήκουν σε 

κατηγορίες  άλλων  ειδών.  Η  όμορφη  κοπέλα  χαρακτηρίζεται  ως  περιστέρα  και 

μαλώνει  με  τον  ήλιο  για  το  ποιός  από τους  δύο είναι   ομορφότερος · ο  γενναίος 

κλέφτης  γίνεται  σύννεφο  και  αντάρα· ο  ξενιτεμένος  παντρεύεται  την  κόρη  της 

μάγισσας και λησμονεί τον τόπο του· τα καράβια παίρνουν ''το βοριά το δροσερό'' και 

φεύγουν·  ο Χάρος ''φυτεύει νιες για λεμονιές , τους νιους για κυπαρίσσια'' κλπ. Συχνά 

συμβαίνει και το αντίθετο: ζώα (ο αϊτός, το ελάφι, η πέρδικα,, το περιστέρι) αλλά και 

φυσικά αντικείμενα (ο ήλιος, τα πουλιά, τα βουνά, τα δέντρα, και τα καράβια) έχουν 

ανθρώπινη συμπεριφορά και συνδιαλέγονται  μεταξύ τους και  με τους ανθρώπους. 

Συμπερασματικά, τα έμβια όντα και τα άψυχα αντικείμενα εξισώνονται και κατέχουν 

ισότιμη θέση.

Η  στάση  του  ''  πρωτόγονου''  ανθρώπου  απέναντι  στον  φυσικό  κόσμο 

προβλημάτισε πολλούς ανθρωπολόγους, οι οποίοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το 

φαινόμενο αν και αρκετοί το αντιμετώπισαν  με υποτιμητική θέση. Ο Levy-Bruhl, 

(ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) χρησιμοποίησε τους όρους ''προ- λογική'' ή 
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''πρωτόγονη'' σκέψη, χαρακτηρισμοί  που ακόμη και σήμερα δεν έχουν ξεθωριάσει. 

Αυτό το είδος σκέψης  έδωσε την εντύπωση ότι δημιουργεί ταυτότητα ουσίας μεταξύ 

ανθρώπου  και  φύσης,  γι΄  αυτό  ονομάστηκε  ''συμμετοχή''.  Ο  όρος  ''  συμμετοχή'' 

σημαίνει  ότι  δύο  φαινόμενα  στα  οποία  δεν  υφίσταται   καμία  σχέση  ή  επαφή 

θεωρούνται  ότι  είναι  ταυτόσημα  ή  εν  μέρει  ταυτόσημα  ή  ότι  υφίστανται  ισχυρή 

αλληλεπίδραση.  Οι  συνάφειες  αυτές  και  οι  συσχετισμοί  προξενούσαν  εντύπωση, 

επειδή απέκλιναν από τη συνηθισμένη ''λογική'' σκέψη. Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο 

ότι αυτός ο τρόπος σκέψης στην ουσία αμφισβητεί τα στεγανά ανάμεσα σε διάφορες 

κατηγορίες  και  αναγνωρίζει  συγγένειες  ανάμεσα  σε  όλα  τα  πράγματα,  σε  όποια 

κατηγορία  και  αν  ανήκουν.  Ο  Ernst  Cassirer  (1960,108),(ο.α  στη  Χατζηδάκη  – 

Καψωμένου, 2002)  κάνει λόγο για μια ''συγγένεια αίματος όλων των πραγμάτων'' 

που  επικρατεί  ως  θεμελιώδης  προϋπόθεση  της  ολιστικής  ή  μυθικής,  όπως 

ονομάστηκε,  σκέψης  στις  πρωτογονικές  και  παραδοσιακές  κοινωνίες.   Όπως 

παρατηρεί ο ίδιος, η ζωή σε αυτές τις κοινωνίες δεν είναι χωρισμένη σε κατηγορίες 

και  υποκατηγορίες,  αλλά  αποτελεί  ένα  αδιάσπαστο  συνεχές  σύνολο  που  δεν 

επιδέχεται απόλυτες και σαφείς οριοθετήσεις. Έτσι, οι διάφορες περιοχές δράσης δεν 

οριοθετούνται, αλλά είναι ρευστές και κυμαινόμενες.

Τα πράγματα μέσα από αυτήν την οπτική, ίσως είναι δυνατόν να σχολιαστούν 

σε σχέση με το πού εκπορεύεται ο σεβασμός που δείχνει ο παραδοσιακός  άνθρωπος 

απέναντι  στη  φύση  και  σε  τι  οφείλεται  η  φιλάλληλη  στάση  του  απέναντι  στα 

δημιουργήματά  της.  Η έκφραση   τέτοιων  συναισθημάτων  μαρτυρείται  σε  αρκετά 

παραμύθια παρόλο που στο παραμύθι όπως ήδη αναφέρθηκε δεν υπάρχει έκδηλος 

συναισθηματισμός. Στο παραμύθι δίνεται ιδιαίτερη αξία στην ομορφιά της φύσης ,η 

οποία ίσως  υπερτερεί. Οι αναφορές σε κοπέλες ''πεντάμορφες που λάμπουν σαν τον 

ήλιο'', '' σε παλικάρια σαν το φως την ανατολή'', ''σε κοπέλες που από τον κόρφο τους 

πέφτουν τριαντάφυλλα και τα μάτια τους μαργαριτάρια σε φορέματα πάνω στα οποία 

είναι κεντημένος ουρανός με τ΄ άστρα του, η γη με τα λουλούδια της και η θάλασσα 

με  τα  ψάρια  της  και  που  στη  θέα  τους  θαρρεί  κανείς  ότι  αστράφτει  ο  ουρανός 

αποτελούν τυπικά στοιχεία του μυθολογικού κώδικα.
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Ο εκθειασμός  της  φύσης  μαρτυρείται  και  από  την  σημαίνουσα  θέση  που 

κατέχει στα παραμύθια το μοτίβο του περιβολιού και γενικότερα των λουλουδιών. 

Στο παραμύθι ‘ Τση μοίρας τα γραμμένα’ , η βασιλοπούλα ανοίγει την τεσσαρακοστή 

κάμαρα  ‘  και  ίντα  να  δει;  Τι  πουλιά  και  τι  κελαιδίσματα  ήτανε  κείνα,  και  τι  

πεταλούδες  και  νερά,  και  μια  όμορφη  χαούζα,  απού΄   χενε  στην  μέση  τζη  ένα 

μαρμαρένιο αϊτό κι ήτρεχε νερό απού το στόμα ντου!’ Το ίδιο και ο γιός της χήρας,  

στο  ομώνυμο  παραμύθι,  στην τεσσαρακοστή κάμαρα ‘γλέπει  ένα  ωραίο  περιβόλι 

τόσο όμορφο ώστε που θαμπώσανε τα μάτια του. Τα πιο διαλεγμένα δέντρα όλου του 

κόσμου  τα  έγλεπες  εκεί  μέσα  συναγμένα,  και  μες  τη  μέση  από  όλη  αυτή  την 

πρασινάδα κι από αυτά τα κλαδιά, που τα ΄γλεπες και λυγίζανε από τα ωραία φρούτα 

και  τα  εστόλιζαν,  ήτανε  μια  στέρνα  μαρμαρένια  που  ελαμποκοπούσε   απ΄  την 

ασπράδα.’  Στο  παραμύθι  ‘   Τα  χρυσά  κλαδιά  και  Ο  Αλίμονος’  ο  γιος  της 

φουρνάρισσας ‘ βλέπει, λίγο πιο κάτου, απ΄ την άλλη μεριά του βουνού, έναν πύργο, 

η πόρτα ανοιχτή, ένα ωραίο περιβόλι, κι ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια ένα 

ποταμάκι κι έτρεχε’. Στην ‘Άτυχη βασιλοπούλα’ η κοπέλα ‘ ανοίει το παραθυράκι,  

θωρεί άλλο περιόλι βασιλικό. Ήρχετο αέρας μυρισμένος και είχε δέντρα διάφορα. 

Της άρεσε να πάει να πάρει το πλούμι της και να κάτσει να πλουμίζει. Εκεί έρχεται  

ένα  πουλάκι  ολόχρυσο  και  καθίζει  στη   λεμονιά[  …].’  Στο  ‘Χρυσό  άλογο’  το 

βασιλόπουλο αναζητά την πεντάμορφη του κόσμου και τη βρίσκει να κοιμάται ‘ στο 

χρούσο της κρεβατάκι, που ΄τανε γεμάτο άνθη και τριαντάφυλλα’. Η Σιχούνα, στο 

ομώνυμο παραμύθι, όταν τη ρωτά ο πατέρας της τι θέλει να της φέρει από το ταξίδι 

του, απαντά: ‘ Μοναχόν έναν τριαντάφυλλον θέλω’.

Η συνάφεια του μοτίβου της μεταμόρφωσης με αυτό του περιβολιού δεν είναι 

τυχαία.  Το περιβόλι  ως  τόπος  όπου συχνά συντελούνται  οι  μεταμορφώσεις,  όπου 

δηλαδή οι ανθρώπινες και οι ζωικές υπάρξεις αλλάζουν ρόλους με φόντο τη φύση, 

δεν αποτελεί  απλώς στοιχείο  που συντελεί  στη δημιουργία μαγικής  ατμόσφαιρας, 

αλλά μαρτυρεί ότι ο παραδοσιακός άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως 

ξεχωριστή  ύπαρξη  αποκομμένη  από  τα  άλλα  μέρη  του  όλου  που  αποτελούν  τον 

κόσμο του.  Η ουμανιστική,  μετα-αναγεννησιακή άποψη ότι  ο  άνθρωπος αποτελεί 

αυθύπαρκτη οντότητα, η οποία λειτουργεί λογικά επάνω στη φύση, και όχι αναλογικά 

με  αυτήν,  άλλαξε  τον   τρόπο σκέψης μας.  Ο άνθρωπος έχασε τη δυνατότητα να 

συλλαμβάνει το άτομό του και το κοινωνικό του σύστημα με όρους άλλων ειδών. 
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Έτσι, ενώ στις σύγχρονες κοινωνίες μαθαίνουμε, κυρίως μέσω της παιδείας αλλά και 

με  την  καθημερινή  εμπειρία,  να  κάνουμε  σαφείς  διαχωρισμούς  μεταξύ  των 

αντικειμένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, περισσότερο όσο αφορά τη 

σχέση μεταξύ φύσης και κοινωνίας, στη λαϊκή λογοτεχνία επιχειρείται η υπέρβαση 

των αντιθέσεων και η τοποθέτηση του ανθρώπου σε μια ισότιμη και όχι ανώτερη 

θέση.

3.6 Η εικονιστική νόηση στο παραμύθι

Είναι ένα χαρακτηριστικό του παραμυθιού  το οποίο συνδέεται με τα θέματα 

που συζητήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, είναι ότι στα παραμύθια καθώς και 

στα  άλλα  είδη  προφορικής   λαϊκής  λογοτεχνίας(  δημοτικά  τραγούδια,  αινίγματα, 

παροιμίες) οι άνθρωποι των παραδοσιακών κοινωνιών σκέφτονται και εκφράζονται 

με εικόνες. Τόσο ο αντικειμενικός κόσμος όσο και ο κόσμος του συναισθήματος και 

της φαντασίας ορίζονται με τη βοήθεια εικόνων. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: 

Στο παραμύθι ‘Τση μοίρας τα γραμμένα’, τα βάσανα των ανθρώπων είναι μέσα σε 

τσουβάλια,  άλλα  είναι  γεμάτα  και  άλλα  μισογεμάτα,  και  σε  κάθε  άνθρωπο 

αντιστοιχεί κάποιο από αυτά, ανάλογα με τι του έχει γραμμένο η μοίρα του. Η μοίρα 

ή η τύχη του ανθρώπου νοείται ως πρόσωπο· ένα πρόσωπο  με σημαίνουσα και συχνή 

παρουσία στα ελληνικά παραμύθια. Ως πρόσωπα μπορούν να εννοηθούν  και ο ήλιος, 

το φεγγάρι και η θάλασσα, και μάλιστα μπορούν έχουν κόρες και γιούς,(πρβ. ‘Τα 

χρυσά κλαδιά και ο Αλίμονος’, ‘ ο Μεγαλέξανδρος, ο γιος του Ήλιου’.) Πρόσωπα 

θεωρούνται  και  η  ημέρα  και  η  νύχτα  και  όπως  διαβάζουμε  στα  ‘Τρία  έξυπνα 

αδέλφια’, οι άνθρωποι πηγαίνουν και φέρνουν στον τόπο τους κάθε πρωί την ημέρα 

και κάθε βράδυ τη νύχτα. Οι μήνες είναι ‘ παράμορφα παλληκάρια’ με συμπεριφορά 

φιλάνθρωπη  προς  τους  καλούς  και  εκδικητική  προς  τους  κακούς  (‘Οι  Δώδεκα 

μήνες’).

Στα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν μπορούμε να τονίσουμε ότι ο τρόπος 

σκέψης  είναι  εικονιστικός.  Σε  αυτόν  τον  τρόπο  σκέψης,  τον  εικονιστικό  ,  που 

προσιδιάζει  κατεξοχήν  στις  παραδοσιακές  κοινωνίες  δεν  υπάρχουν  αφηρημένες 

έννοιες  που  χαρακτηρίζουν  την  εννοιολογική  σκέψη  των  σύγχρονων  κοινωνιών. 

Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην εικονιστική και εννοιολογική σκέψη, η οποία 
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απασχόλησε  τους  γλωσσολόγους  και  τους  ανθρωπολόγους.  Πρόκειται  για  μια 

διαφορά  η οποία αποκαλύπτει τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μορφοποιείται η 

εμπειρία. Η ανάγκη του ανθρώπου είναι να εκφράζει τα συναισθήματα του και την 

σκέψη του με σαφή τρόπο. Αυτό, στις παραδοσιακές κοινωνίες επιτυγχάνεται με την 

παρουσία  οπτικών  εικόνων  και  όχι  αφηρημένων  εννοιών,  χαρακτηριστικό  που 

αποδεικνύει ότι τόσο η σκέψη όσο και η γλώσσα είναι συγκεκριμένη, δεικτική και 

κατονομαστική (‘δείχνει’ ένα πράγμα και το κατονομάζει) και όχι σημαίνουσα και 

σημασιοδοτική,  όπως  στην  περίπτωση  της  εννοιολογικής,  αφηρημένης  και 

αναλυτικής σκέψης των συγχρόνων κοινωνιών, όπου οι λέξεις διαχωρίζονται από την 

εμπράγματη  αναφορά τους. Οι επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν τη διχοτομική 

ταξινόμηση των κοινωνιών σε παραδοσιακές και σύγχρονες , και παράλληλα  είναι 

υποστηριχτές  της  άποψης  ότι  διαφέρει  ο  τρόπος  σκέψης  των  ανθρώπων,  δεν 

υπεισέρχονται  στη  λογική  της  αξιολόγησης  ούτε  της  κοινωνίας  ούτε  του  τρόπου 

σκέψης:  οι  παραδοσιακές  κοινωνίες  (''  πρωτόγονες''  στις  οποίες  αναφέρονται  οι 

ανθρωπολόγοι)  δεν  είναι  κατώτερες  από τις  σύγχρονες   ούτε  είναι  κατώτερος   ο 

τρόπος σκέψης  των ανθρώπων -είναι εξίσου αποτελεσματικός. Για να δώσουμε ένα 

παράδειγμα,  στην  επίλυση  ενός  προβλήματος,  ο  παραδοσιακός  άνθρωπος   δεν 

σκέφτεται  λιγότερο  σωστά  από  ό,τι   ο  σύγχρονος,  αλλά  διαθέτει  διαφορετική 

διαδικασία  επίλυσης.  Συμπερασματικά,  λοιπόν,  η  εικονιστική  σκέψη  είναι  το 

λειτουργικό ισοδύναμο της εννοιολογικής, και αυτό διότι   ανταποκρίνεται και αυτή 

αποτελεσματικά στις προκλήσεις  του δικού της περιβάλλοντος. Η όλη προβληματική 

και  επιχειρηματολογία  για  το  θέμα  εντάσσεται  στην  αρχή  της  σχετικότητας  των 

πολιτισμικών φαινομένων, το οποίο υποστηρίχτηκε από κοινωνιολόγους επιστήμονες 

και κυρίως από τον Γάλλο εθνολόγο Claude Levi- Straus ο οποίος χρησιμοποίησε 

τους  όρους  ''μυθική'' και ''αναλογική'' σκέψη και συνάρτησε το φαινόμενο με τον 

προφορικό χαρακτήρα των πρωτογονικών και παραδοσιακών κοινωνιών.

3.7 Ο Axel Olrik και οι ''επικοί νόμοι''

O Alex Orlik σπούδασε σκανδιναβική φιλολογία και λαογραφία κοντά στον 

ονομαστό  Σκανδιναβό  λαογράφο  Svend  Grundtnig,  τον  οποίο  είχε  και  καθηγητή 

λαογραφίας  στο  Πανεπιστήμιο  της  Κοπεγχάγης.   Ο  D.  Ben  –  Amos,  (ο.α  στη 

Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002)  υποστήριξε ότι η συμβολή του συνίσταται στο ότι 
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δεν περιορίστηκε στο εμπειρικό στάδιο της συλλογής και ταξινόμησης λαογραφικού 

υλικού και στην ιστορική αντιμετώπισή του, κάτι που κυριάρχησε για πολλά χρόνια 

στη λαογραφική έρευνα, αλλά επεξεργάστηκε το σχετικό υλικό και θεωρητικά.

  Οι  περίφημοι   ''επικοί  νόμοι  ''  της  λαϊκής  αφηγηματικής  τέχνης  που 

διατύπωσε ο Alex Orlik αφορούν όχι μόνο τα παραμύθια αλλά και τους μύθους, τα 

τραγούδια, τις παραδόσεις και τη λογοτεχνία γενικότερα ( βλ. Orlik 1909, 1-12· Orlik 

1992, 41-61  · Enzyklopaidie des Marchens  4 (1884),63  · Dundes 1965, 129 – 141), 

(ο.α  στη  Χατζηδάκη  –  Καψωμένου,  2002).  Ο  Orlik  (ο.α  στη  Χατζηδάκη  – 

Καψωμένου, 2002),  αξιολόγησε τα παραμύθια ως λογοτεχνικά δημιουργήματα και 

για να διαμορφώσει  τους ''επικούς νόμους''  του φαίνεται  ότι προσέφυγε και στην 

Ποιητική του  Αριστοτέλη.  Χρησιμοποίησε  τον  όρο  ''νόμος'',  έτσι  όπως  ακριβώς 

χρησιμοποιείται  στις  θετικές  επιστήμες,  δηλαδή με την έννοια  των στοιχείων που 

αποτελούν επαναληπτικούς μηχανισμούς και διέπουν ένα είδος.

  Παρακάτω θα αναφερθούν λεπτομερώς οι συγκεκριμένοι νόμοι έτσι ακριβώς 

όπως τους έχει καταγράψει ο Orlik, (ο.α στη Χατζηδάκη – Καψωμένου, 2002) :

 Ο νόμος  της  έναρξης.  Η  αφήγηση  δεν  ξεκινά  απότομα,  δηλαδή  με  δράση,  αλλά 

κινείται από την ηρεμία στην κίνηση, από την αδράνεια στην ένταση. Με λίγα λόγια 

εκτυλίσσεται  σταδιακά,  μέχρι  το σημείο της  κορύφωσής  της.  Με την έναρξη τα 

πράγματα παρουσιάζονται στη συνηθισμένη τους τάξη και σταδιακά προχωρούν προς 

το ιδιαίτερο, το μη συνηθισμένο.

 Ο νόμος της κατάληξης. Προς το τέλος η διήγηση επιστρέφει στην ηρεμία. Ύστερα 

από  την  επιτέλεση   κάποιου  καθοριστικού  συμβάντος  η  σκηνική  ατμόσφαιρα 

ομαλοποιείται, ο ακροατής χαλαρώνει και το τέλος φαίνεται αναμενόμενο (η τύχη 

του  πρωταγωνιστή,  όπως  και  αυτή  των  δευτερευόντων  προσώπων,  είναι 

αναμενόμενη, πχ οι κακοί τιμωρούνται.)

 Ο νόμος  της  επανάληψης.  Ενώ στη  λόγια  λογοτεχνία  χρησιμοποιούνται  διάφοροι 

τρόποι (πχ. λεπτομερείς περιγραφές) για να δοθεί έμφαση σε κάποιο στοιχείο ή σε 

κάποιον χαρακτήρα, στα παραμύθια αποκλειστική  μέθοδος είναι η επανάληψη. Πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι επαναλήψεις που αφορούν τα δρώμενα : πχ. ο 

ήρωας  δοκιμάζει  να  φέρει  εις  πέρας  μια  αποστολή  τρεις  φορές  και  κάθε  δοκιμή 
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αποδεικνύεται  δυσκολότερη· ή  τρία  αδέλφια  δοκιμάζουν  να  καταφέρουν  κάτι, 

αποτυγχάνουν  οι  δύο  πρώτοι  και  πετυχαίνει  μόνο  ο  τρίτος,  ο  μικρότερος.  Οι 

επαναλήψεις  χαρακτηρίζουν  και  το  ύφος  των  παραμυθιών:   οι  αφηγητές  – 

παραμυθάδες  επαναλαμβάνουν  ολόκληρα  αποσπάσματα  του  παραμυθιού  τους  ή 

διάφορες έμμετρες παρεμβολές· στα διαλογικά μέρη μια εντολή μπορεί να δίνεται 

αυτολεξεί  τρεις  φορές,  κλπ.  Ο  Orlik  κάνει  λόγο  για  απλές  επαναλήψεις  και 

επαναλήψεις  έντασης,  όπως αυτές  που αναφέρθηκαν σε σχέση με τα δρώμενα. Η 

επανάληψη αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό των λαϊκών παραμυθιών.

 Ο νόμος  των τριών.  Πρόκειται  για  έναν από τους  συχνότερους  και  τυπικότερους 

νόμους.  Τρεις  χαρακτήρες,  τρία  αντικείμενα,  τρία  επαναλαμβανόμενα  επεισόδια 

κ.ο.κ. Ο προσφιλής αριθμός τρία δηλώνει τον μέγιστο αριθμό διαφορετικών ατόμων, 

γεγονότων αντικειμένων, ενώ με άλλους αριθμούς, που επίσης συναντώνται, αν όχι 

τόσο  συχνά,  δηλώνεται  ικανός  αριθμός  ομοειδών  πραγμάτων  ή  προσώπων:  για 

παράδειγμα  το  επτά  χρησιμοποιείται  για  να  δηλώσει  ''πολλούς'',  το  δώδεκα  όταν 

γίνεται λόγος για τα μέλη του συμβουλίου της ακολουθίας του βασιλιά.

 Ο  νόμος  της  δυαδικότητας  ή  των  δύο  προσώπων  σε  μια  σκηνή.  Σπάνια 

παρουσιάζονται περισσότερα από δύο άτομα ταυτόχρονα στην ίδια σκηνή. Αν αυτό 

συμβεί, μόνο τα δύο είναι ενεργά ταυτόχρονα. Η δυαδική παρουσία είναι αντιθετική 

(νέος-γέρος, μικρός -μεγάλος,αγαθός –πονηρός, άνθρωπος -τέρας), χαρακτηριστικό 

που ορίζει και τον επόμενο νόμο.

 Ο νόμος της αντίθεσης. Οι πολώσεις αποτελούν δομικό στοιχείο του παραμυθιού και 

δεν αφορούν μόνο τους χαρακτήρες και τη δράση του, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο 

(π.χ. ευτελή έναντι πολύτιμων αντικειμένων).

 Ο νόμος των διδύμων. Ο Orlik χρησιμοποιεί  τον όρο ''δίδυμοι'' με ειδική σημασία.: 

πρόσωπα  που  έχουν  τον  ίδιο  ρόλο.   Όταν  δύο  πρόσωπα  είναι  δίδυμοι  (π.χ  ο 

Αυγερινός  και  η  Πούλια  ή  στην  αρχαία  μυθολογία  ο  Φρίξος  και  η  Έλλη),  τότε 

παρουσιάζονται  ως  αδύναμοι  ήρωες.  Αν  οι  δίδυμοι  αποκτήσουν  πρωταγωνιστικό 

ρόλο, τότε υπόκεινται  στον νόμο της αντίθεσης και γίνονται ανταγωνιστές μεταξύ 

τους, (πχ οι Διόσκουροι).
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 Ο νόμος της επίτασης ή της κορύφωσης. Όταν τοποθετούνται στη σειρά διαφορετικές 

διηγηματικές  μονάδες,  η έμφαση δίνεται  στην τελευταία:  στον μικρότερο αδελφό, 

στην τελευταία προσπάθεια του ήρωα ύστερα από δύο αποτυχημένες κ.ο.κ. Ο επικά 

σημαντικότερος χαρακτήρας είναι παρόν στο σημείο της κορύφωσης.

 Ο νόμος της επικέντρωσης σε ένα κύριο χαρακτήρα. Αυτός είναι ο σημαντικότερος 

νόμος. Η διήγηση επικεντρώνεται πάντα στο κύριο πρόσωπο, στον πρωταγωνιστή , 

παρόλο που σε πρώτο πλάνο μπορεί να υπάρχουν,  όπως είδαμε,  δύο πρόσωπα. Η 

πλοκή στήνεται πάντοτε γύρω από τον κύριο χαρακτήρα.

 Ο νόμος της μονοεπεισοδιακής ακολουθίας της δράσης. Η πλοκή είναι πάντοτε απλή, 

ποτέ σύνθετη, επειδή χτίζεται από σειρά μεμονωμένων επεισοδίων. Το ένα επεισόδιο 

οδηγεί  στο  επόμενο,  χωρίς  ο  αφηγητής  να  υποτάσσει  μια  δράση σε  άλλη  ή  να 

επιστρέφει  σε  κάτι  που  προηγήθηκε.  Ακόμα  και  στις  περιπτώσεις  που  αφηγητής 

εγκαταλείπει έναν ήρωα για να αναφερθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, η διηγηματική 

αυτή  ιδιαιτερότητα  κρατά  πολύ  λίγο  και  τα  δρώμενα  του  δευτέρου  προσώπου 

βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με ό,τι συμβαίνει στον πρωταγωνιστή.

 Ο  νόμος  της  σχηματοποίησης.  Η  αφήγηση  σχηματοποιεί  πρόσωπα,  χαρακτήρες, 

ενέργειες και προσφέρει μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για το στήσιμο της 

πλοκής. Το στιλιζάρισμα της ζωής έχει μια ιδιαίτερη αισθητική αξία και προβάλλει 

μόνο το αναγκαίο και το ουσιώδες.

 Ο νόμος της ενότητας της πλοκής. Κάθε θεματικό στοιχείο υφίσταται και λειτουργεί 

αποκλειστικά και μόνο για δημιουργία κάποιας συγκεκριμένης δράσης· η ύπαρξή του 

βρίσκεται σε άμεση   συνάρτηση με αυτή  τη δράση και λογικά αντιστοιχεί μόνο σε 

αυτή. Έτσι, ο ακροατής περιμένει από την αρχή αυτό που τελικά θα συμβεί. Π.χ από 

τη στιγμή που ένα αγέννητο παιδί τάζεται σε έναν δράκο, από κει και πέρα η διήγηση 

θα ακολουθήσει τον δρόμο της αναζήτησης τρόπων για να επιτευχθεί η μελλοντική 

απόδρασή του.  Μια  σύγκριση  με  τη  λόγια  λογοτεχνία,  όπου συχνά  παρατηρείται 

χαλαρή οργάνωση  των  αφηγηματικών  μονάδων και  μη  επακριβώς  προσδιορίσιμη 

σχέση συμβάντων και πλοκής, αρκεί για να αποδείξει την ισχύ του νόμου αυτού στη 

λαϊκή λογοτεχνία.
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4. ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σύγχρονο παραμύθι σκοπεύει στην ευχαρίστηση και στην ανάπτυξη της 

φαντασίας των παιδιών και προσπαθεί να εισαγάγει τα παιδιά σε ένα μυθικό κόσμο. 

‘Λειτουργεί  σαν αντίδοτο στην εξωτερική  πίεση που ασκείται  στο  παιδί  από την 

τεχνολογική  εποχή  μας’(Παπανικολάου  &  Τσιλιμένη,  1992).  Με  το  παραμύθι 

τρέφεται η φαντασία, η ανάπτυξη δηλαδή της συμβολικής λειτουργίας. ‘Μέσα από το 

ζωογόνο  και  διηθητικό  φίλτρο  της  φαντασίας  και  των  αισθήσεων,  τα  παιδιά 

προσεγγίζουν  τον  κόσμο,  αποκτούν  κοινωνικοποιημένη  σκέψη  και  τονώνουν  την 

αυτοπεποίθηση  τους  (Αναγνωστοπούλου,  2002)’.  Αδιαμφισβήτητα  το  παραμύθι 

αποτελεί το πλέον αγαπητό, ελκυστικό και ευχάριστο είδος, που χωρίς να αποτελεί 

μάθημα,  προσφέρει  ευχάριστες  και  δημιουργικές  ώρες,  ταυτόχρονα  όμως  κι  ένα 

αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού με ευρείες δυνατότητες 

και προοπτικές. Μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, το παιδί μαθαίνει, , 

γίνεται ενεργητικός φορέας μάθησης, αναπτύσσει πρωτοβουλίες, αποκτά ευχάριστη 

διάθεση  και  υιοθετεί  θετικές  στάσεις  για  οτιδήποτε  νέο  και  δημιουργικό  του 

παρουσιάζεται.  Όταν  μάλιστα  αυτό  συνδυάζεται  με  παιγνιώδη  μορφή,  η  ωφέλεια 

είναι διπλή. Αυτή είναι η άποψη του  Ε.Π. Παπανούτσου (Παπανούτσος, 1980).

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στις ωφέλειες που 

μπορεί να έχει ένα παιδί με το παραμύθι:

 καλλιεργεί τη μητρική γλώσσα με τις πρακτικές ανα-διήγησης και δραματοποίησης.

 αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, επεκτείνει τη σκέψη, αξιοποιεί τις 

δυνατότητες των παιδιών.

 Καλλιεργεί  το  διάλογο  και  τη  γλωσσική  έκφραση,  ευνοεί  την  πολυφωνία  των 

απόψεων, διευρύνει το λεξιλόγιο και αναπτύσσει τη φαντασία.

 Καλλιεργεί και εξασκεί τη μνήμη.

 Ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τους κινητοποιεί στην ανακάλυψη “μιας 

προσωπικής ιστορίας”, ενός συμβόλου, ενός νοήματος.

 Εμπνέει και καλλιεργεί το αισθητικό κριτήριο των μαθητών.
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 Εξοικειώνει με διάφορες μορφές τέχνης.

 Ασκεί τους μαθητές στην “ανάγνωση” της εικόνας και στη γνώση της “γραμματικής 

της”, καλλιεργώντας τη “φιλαναγνωσία της εικόνας”.

 Καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.

 Αναπτύσσει  την  κριτική  και  δημιουργική  σκέψη  των  μαθητών,  καλλιεργεί  τη 

στοχαστικοκριτική εγγραματοσύνη και τη διερεύνηση.

 Συμβάλλει  στην  ολόπλευρη  ψυχοκινητική,  γνωστική,  αντιληπτική  και 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Εν κατακλείδει, το παραμύθι ανοίγει δρόμους σκέψης και δράσης, ευαισθητοποιεί και 

πείθει για το ανεξάντλητο πεδίο δημιουργικότητας κάθε ατόμου (παιδιού). Μέσα από 

τις διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά ασκούνται σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς 

και κοινωνικής μαθητείας αλλά, κυρίως, ψυχαγωγούνται(  Ντούλια,  2010) (ο.α στη 

Ντούλια,  2010,  Διδάσκοντας  μέσα  από  τα  παραμύθια:  Δυνατότητες  –  Όρια  –  

Προοπτικές,  Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτο  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  

Εκπαίδευσης,( Ε.ΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα ''Μαθαίνω πώς να  

μαθαίνω'', 7-9 Μαΐου 2010.).

Ο Αυδίκος  υποστηρίζει  ότι  το παραμύθι  αποτελεί,  ίσως το καταλληλότερο 

είδος για μια εναλλακτική μορφή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η οποία θα δίνει 

έμφαση στην καλλιέργεια της φαντασίας και της γλωσσικής έκφρασης και θα σπάει 

τον μονόπλευρα ορθολογιστικό προσανατολισμό της μαθησιακής διδασκαλίας , ενώ 

παράλληλα  θα  εγκαθιστά   ''  στέρεους  διαύλους   επικοινωνίας  με  τη  διεθνή 

πολιτισμική  κληρονομιά''  και  προτείνει  την  επαναδραστηριοποίηση  του  λαϊκού 

παραμυθιού στη σχολική τάξη. (Αυδίκος, 1999).
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Εκτός,  από  τους  παραδοσιακούς  τρόπους  μάθησης  του  παραμυθιού,  η 

εισαγωγή  της  τεχνολογίας  στην  εκπαίδευση  δίνει  τη  δυνατότητα  στους 

εκπαιδευτικούς  να  πειραματιστούν  με  νέες  μορφές   τέχνης  για  τη  δημιουργία 

παραμυθιών/ιστοριών, όπως τη ψηφιακή αφήγηση. Η Γιαννικοπούλου αναφέρει ότι '' 

η  εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης στο νηπιαγωγείο αφορά κυρίως στη μεταφορά 

ιστοριών  και  παραμυθιών  όπου  η  οθόνη  του  υπολογιστή  μιμείται  τη  σελίδα  του 

εικονογραφημένου βιβλίου (Γιαννικοπούλου Α. , 1996).
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5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι γνωστό ότι η διδασκαλία της  Δημιουργικής γραφής (Δ.Γ), μπορεί να 

γίνει και σε σχολεία, σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ακόμα και σε κολέγια και έτσι 

αντιμετωπίζεται ως ένα γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί από τις πρώτες 

μέρες  της  εκπαίδευσης  μέχρι  τα  επίπεδα  των  μεταπτυχιακών  και  διδακτορικών 

σπουδών. Είναι άξιο να σημειωθεί επίσης, ότι η Δ.Γ μπορεί να υπάρξει ως μάθημα 

και σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης που συνεπάγεται, με το ότι μπορούν να το 

παρακολουθήσουν όλες οι ηλικίες. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι το 

κάθε  άτομο  που  διαθέτει  φαντασία  και  αυτοέκφραση,  αλλά  και   που  μπορεί 

παράλληλα να διαμορφώνει  μια άλλη πολιτισμική  ταυτότητα,  να αποτελέσει  έναν 

πολίτη  με  κοινωνικές  και  περιβαντολλογικές   ευαισθησίες  και  ευρηματικές 

παρεμβάσεις. Όμως, η σύνδεση της δημιουργικότητας με τη μάθηση δεν φαίνεται να 

απασχολεί στον  βαθμό που θα έπρεπε την εκπαίδευση( Smith & Smith, 2001: 251) 

(ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013). Δυστυχώς τα 

σχολικά μοντέλα και τα Αναλυτικά προγράμματα έχουν αυστηρούς  μαθησιακούς 

στόχους  με  αποτέλεσμα  να  μη  ευνοούν  τις  δημιουργικές   δραστηριότητες.  Το 

πρόβλημα είναι γενικότερο και τίθεται σε διεθνές επίπεδο, ενώ οι σχετικές έρευνες 

που  έχουν  διεξαχθεί  είναι  περιορισμένες  και  χρήζουν  εμπλουτισμού  και 

αποσαφήνισης της σχέσης δημιουργικότητας και μάθησης (Beghetto, 2011:459), (ο.α 

στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013).

 Το δημιουργικό άτομο διαθέτει ένα βασικό χαρακτηριστικό : τνη παιγνιώδη 

διάθεση, που του επιτρέπει να επανασημασιοδοτεί και  ανασημασιοδοτεί πλευρές της 

καθημερινής  του  ζωής.  Σύμφωνα  με  τον  Starko  (1995),(ο.α  στο  Βακάλη  Α., 

Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) ,  η σχέση μεταξύ ενός μαθησιακά 

χαρισματικού  μαθητή  και  δημιουργικά  χαρισματικού  μαθητή  δομείται  από  την 

φαντασία,  την  συναισθηματική  ένταση  και  την  περιέργεια.  Για  τη  διανοητική 

ανάπτυξη και διάθεση του νέου βασικό ρόλο έχει το οικογενειακό περιβάλλον που 

αποτελεί  πρωτογενή  τρόπο  κοινωνικοποίησης,  και  έτσι  τα  παιδιά  μπορούν  να 

εξερευνήσουν τον κόσμο με αυτενέργεια και πειραματισμό. Αν όμως, αυτό δεν είναι 

εφικτό, ή δεν μπορεί να γίνει μέχρι ένα ικανοποιητικό επίπεδο, λόγο έχει το σχολικό 
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περιβάλλον, το οποίο καλείται να συμπληρώσει ή και να αναλάβει τα παραπάνω. 

''  Η ευέλικτη διδασκαλία,  η επικέντρωση σε δοκιμασίες ανοιχτού τύπου, η 

ενίσχυση της αυτό-εικόνας των μαθητών, η ανάδειξη της πολυτροπικότητας και της 

διεπιστημονικότητας  συνθέτουν  την  βάση  ενός  δημιουργικού  σχολικού 

περιβάλλοντος που αντιστέκεται στην τυποποιημένη σκέψη, το φόβο του σφάλματος, 

τις έντονες κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση'' (Δημόπουλος,2007: 234-237).

Η Δ.Γ στην εκπαίδευση συνιστά μια σύνθετη δυναμική πολύπλοκη νοητική 

διεργασία,  κατά την οποία ενεργό ρόλο παίρνει η Λογοτεχνία.  Βέβαια, μια τέτοια 

ενεργητική  διαδικασία  απαιτεί  το  συντονισμό  και  τον  συνδυασμό  πολλών 

λειτουργικών,  νευροφυσιολογικών,  ψυχικών  και  πνευματικών,  ενώ  ταυτόχρονα 

προσφέρει και μοναδική απόλαυση. '' Αυτές οι τεχνικές προσέγγισης της Λογοτεχνίας 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, αλλά και στην 

κατάκτηση  συγγραφικών  δεξιοτήτων''  (Tsimbily,2008),  (ο.α  στο  Βακάλη  Α., 

Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) .

''Οι  συγγραφικές  πρακτικές  είναι  αυτές  που  βοηθούν  να  ξεπεραστεί  η 

αντιφατική  λογική  όχι  μόνο  της  εγκόλπωσης  της  εργαλειακής  χρήσης  της 

Λογοτεχνίας  για τις ανάγκες της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά και η αντιμετώπισή 

της ως ένα χρήσιμο συμπλήρωμα της γλωσσικής διδασκαλίας''  (Σουλιώτης, 2012), 

(ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013)  είναι 

αυτονόητο πως οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να λησμονήσουν ότι οι οπτικές γωνίες 

της  διδασκαλίας  της  γλώσσας  και  του  λογοτεχνικού  γραμματισμού  οφείλουν  να 

παραμείνουν διακριτές κατά την οποιαδήποτε στοχοθεσία.

 Η  Δ.Γ  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  αποτελεί   τον  έναν  από  τους  δύο 

πυλώνες  της  διδασκαλίας  της  λογοτεχνίας  αλλά  και  του  ιδιαίτερου  τρόπου  που 

απαιτεί η λογοτεχνική ανάγνωση. Ο άλλος είναι η φιλαναγνωσία. '' Η Δ.Γ εξυπηρετεί 

και  τις  τρεις  βασικές  λειτουργίες  του  αναγνώστη  στη  ΄λογοτεχνική  ανάγνωση΄ 

(Poslaniek), καθώς τον βοηθά να προβεί στην αποκωδικοποίηση  των συμβόλων του 

έργου, στην κατανόηση της στρατηγικής του σχεδιασμού του και στην ενεργοποίηση 

της συναισθηματικής  του κατάστασης, επικεντρώνοντας τον,  όχι στην προσπάθεια 

διδασκαλίας των νοημάτων του έργου ή την ανίχνευση της ΄λογοτεχνικότητάς΄ του, 

αλλά  στην  προσπάθεια  συμπλήρωσης  των  κενών  του  και  της  αναδιάταξης  του 

αφηγηματικού υλικού, καθώς και στην σύνδεση του κειμένου με άλλα κείμενα και 
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την ανακάλυψη συσχετίσεων του συγγραφέα με την εποχή του. Η Δ.Γ μας δίνει την 

ευκαιρία όχι απλώς να περιγράψουμε, αλλά να επαναδημιουργήσουμε το περιβάλλον 

μας και να το αναδιατάξουμε''.

5.1 Δημιουργική Γραφή και ''λογοτεχνική ανάγνωση''

  

Η  έννοια  του  παιχνιδιού  έχει  αποτελέσει  πεδίο  έρευνας  πολλών 

επιστημονικών προσεγγίσεων. Μερικοί από τους πιο σημαντικότερους θεωρητικούς 

των τελευταίων δύο αιώνων αποδεικνύουν με τις μελέτες τους  πως το παιχνίδι αφορά 

το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ( Ψυχανάλυση – Froyd, Ανθρωπολογία 

και  Κοινωνιολογία  –  Huizigna  και  Caillois,  Φλωσσολογία  και  Φιλοσοφία  της 

γλώσσας – Benveniste και Wittgenstein,  Ψυχολογία και Παιδοψυχολογία – Piaget, 

Winnicon και Bruner, Μαθηματικά/ θεωρία των παιγνίων, Οικονομία – Neumann και 

Morgenstern, Φιλοσοφίας με τον Schiller να δηλώνει χαρακτηριστικά στις επιστολές 

'' Για την Αισθητική Παιδεία του Ανθρώπου'' πως ο '' άνθρωπος παίζει μόνο όταν είναι 

άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης, και είναι ολοκληρωμένο άνθρωπος μόνο 

όταν παίζει'' [Schiller, 1990: 122]). Η ρηξικέλευθη μελέτη, μάλιστα, Homo Ludens 

του  Ολλάνδου  ιστορικού  Johan  Huizinga  ορίζει  το  παιχνίδι  ''  ως  βασική 

ανθρωπολογική κατηγορία'' και θεωρεί πως η κουλτούρα και ο πολιτισμός βασίζεται 

στο  παιχνίδι,  μέσω  της  φαντασίας  και  της  διαχρονικής  γοητείας  του  οποίου  ο 

άνθρωπος κατορθώνει να  ξεπεράσει την μονοτονία, την ωμότητα και την βιαιότητα 

της φύσης, αλλά και τις ασφυκτικά καταπιεστικές αιτιοκρατικές του δεσμεύσεις. (ο.α 

στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013)

 Κατά την αναγνωστική πράξη στη Λογοτεχνία, η φαντασία μεταστοιχειώνει 

δραστικά  την  πραγματικότητα  και  αίρει   τους  κοσμικούς  χωροχρονικούς 

περιορισμούς,  επιτρέποντας  στο  ενεργό  υποκείμενο  τη  μεταφορά  στο 

κατασκευασμένο σύμπαν του κειμένου.  Στο παιχνίδι υπάρχει μια ψευδαίσθηση, την 

οποία βλέπουμε και στην ανάγνωση, μια δηλαδή καταβύθιση στον φανταστικό χρόνο. 

Η κοινή λογική και οι εμπειρίες παραμερίζουν και ο αναγνώστης είναι έτοιμος να 

αποδεχτεί τις πιο απίθανες μυθοπλαστικές περιπέτειες.  Ο Jauss, (ο.α στο Βακάλη Α., 

Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013)   εντοπίζει  στην  ανάγνωση  ως 

διαδικασία που απελευθερώνει τη συνείδηση, εκτός από  την αισθητική απόλαυση 
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που  προσφέρει  (Καλογήρου,2004:131).   Το  κείμενο  εγκαθιδρύει  ένα  καινούργιο 

σύμπαν  αναιρώντας  την  όποια  πραγματικότητα.   Η  κάθε  σελίδα  είναι  το  υλικό 

σύνορο  ανάμεσα  στον  πραγματικό  κόσμο  και  στο  επινοημένο  σύμπαν.   Ο 

αναγνώστης, όμως, στην όποια ''συναλλαγή'' του με το κείμενο και τα συναισθήματα 

που του προκαλεί, συγκίνηση, άγχος, αγωνία, θαυμασμό , προσδοκά ενδόμυχα στο 

τέλος  ένα  ''ικανοποιητικό  καθαρτήριο  ίζημα  στον  εσωτερικό  του  κόσμο'' 

(Καλογήρου,2004: 132).

   

Στο  μεγάλο  παιχνίδι  της  Λογοτεχνίας  οι  λέξεις  απελευθερώνονται  από τις 

συμβατικές τους χρήσεις με προφανέστερο το ποιητικό  παράδειγμα ( ποίηση του 

παραλόγου, σχηματοποιημένα ποιήματα, λίμερικ κ.τ.λ ), όπου  ο λόγος αναπλάθεται 

δημιουργικά,  το  νόημα  μεταμφιέζεται,  οι  συμβατικές  σχέσεις  σημαίνοντος  – 

σημαινόμενου  ανατρέπονται,  αξιοποιούνται  πλήρως  οι  οπτικοί  και  ηχητικοί 

μηχανισμοί, οι μεγάλοι γίνονται παιδιά   και τα παιδιά παίζουν με τους μεγάλους. 

Αυτά   που  αποτέλεσαν  προνομιακό  πεδίο  για  το  παιχνίδι  του  λόγου  ήταν   το 

μυθιστόρημα και οι σύντομες αφηγηματικές μορφές. Από τον Shakespeare ως και 

τους Lewiw Caroll,  Stern, Joyce,  Borges, Calvino αλλά και όλους τους νεότερους 

συνεχιστές τους  μέσα από τα ευφυή λογοπαίγνια, την ειρωνεία, το δαιδαλώδες ύφος, 

αναδεικνύονται  οι  υψηλές   γραπτές  εκφράσεις  του  παιχνιδιού.  ''Είναι  άλλωστε 

γνωστό πως το παιχνίδι ως θεωρητική έννοια  και τεχνική κατέχει κεντρική θέση στο 

αισθητικό και ιδεολογικό πρόγραμμα όλων των ρευμάτων της πρωτοπορίας, όπως 

του  ντανταϊσμού,  του  υπερρεαλισμού  αλλά  και  του  μεταμοντερνισμού''  (Lyotard, 

1988). Ενώ όμως οι απαρχές μιας ηδονικής λογοτεχνικής ανάγνωσης εντοπίζονται 

στην παιδική ηλικία ( πρόκειται για τις αποπλαισιωμένες αφηγήσεις παρελθοντικών ή 

φανταστικών  γεγονότων,  δηλαδή  για  όσες  αποσυναρτώνται  από  τις  συνθήκες 

επικοινωνίας) η σχολική εμπειρία της λογοτεχνικής  ανάγνωσης δεν είναι  συνήθως 

ηδονική.  Η   επιμονή  στο  να  διδάσκονται  τα  παιδιά  υψηλά  νοήματα  μέσω  των 

μεγάλων  λογοτεχνικών  έργων,  δεν  αποτελεί  έλξη  για  τα  παιδιά.  Συγκεκριμένα  ο 

Kenneth Koch,  παρόλο που απέρριψε την την ποίηση στα σχολικά εγχειρίδια και 

δίδαξε την ''υψηλή'' ποίηση ενηλίκων στα παιδιά, εντάσσοντάς την στην διαδικασία 

της δημιουργικής γραφής των παιδιών( Koch,1973) τότε λοιπόν έχουμε περάσει ήδη 

στην κατάθεση μιας διαφορετικής πρότασης, που δεν αφορά αποκλειστικά την γραφή 
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αλλά κυρίως την πράξη της λογοτεχνικής ανάγνωσης στο σχολείο.

 Όταν  μία  λογοτεχνική  ανάγνωση  συνδέεται  με  μια  πράξη  δημιουργικής 

γραφής, το παιδί μπαίνει σε μια διαδικασία κατά την οποία το ίδιο γίνεται ωριμότερος 

και επαρκέστερος αναγνώστης. Στο χώρο της εκπαίδευσης, η κριτική στη διδασκαλία 

της Δ.Γ  χαλαρώνει ακόμη περισσότερο. Αντικρίζεται σαν μια ελεύθερη έκφραση της 

προσωπικότητας  του  παιδιού,  σαν  μια  ''λεκτική  διατύπωση  της  ατομικής 

δημιουργικότητας'' ή ''σαν μια γραπτή έκφραση στην οποία τα παιδιά καταγράφουν 

ιδέες, συναισθήματα και τις δικές τους εντυπώσεις  με δικά τους λόγια. Πρόκειται για 

μια  γραφή  που είναι  πρωτότυπη,  σε  αντίθεση  με  την  μιμητική  γραφή''  (Dawson, 

2005 : 21). Ο Moxley αναφέρει ότι παρόλο που οι προσωπικές ποιότητες που διέπουν 

το δημιουργικά γράψιμο δεν είναι δυνατό να κατέχονται ούτε να μεταδίδονται από 

τους  διδάσκοντες,  είναι  εφικτό  να  προπαρασκευάζουμε  τους  μαθητές,  ώστε  να 

μπορούν  να  χρησιμοποιούν  τα  δικά  τους  δημιουργικά  αποθέματα,  με  την 

εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που επιτρέπει ον πειραματισμό και 

την ανακάλυψη.

 Είναι γεγονός ότι έχουν προταθεί τρόποι ανάγνωσης που έχουν σκοπό την 

εγκαθίδρυση  μιας  πιο  ουσιαστικής  σχέσης  του  αναγνώστη  με  την  ίδια  την 

αναγνωστική  πράξη.  Έχει  μελετηθεί  επίσης  ο  τύπος  του  αναγνώστη  αλλά  και  ο 

τρόπος  ''κατασκευής''  του.   Έχει  προαναφερθεί  ότι  η  Φιλαναγνωσία  και  η  Δ.Γ 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η καθεμία από 

αυτές βοηθάει. Η Φιλαναγνωσία από την μία βοήθα τον εμπλεκόμενο να μετεξελιχθεί 

σε  έναν  υποψιασμένο  αναγνώστη,  από  την  άλλη  η  Δ.Γ  τον  μυεί  στα  άδυτα  της 

λογοτεχνικής  πράξης.  Για  να  αγαπήσει  κάποιος  τη  Λογοτεχνία  πρέπει  να  την 

διαβάσεις  και  να  την  γράψεις.  Αξιοσημείωτο  είναι,  ότι   είναι  ελάχιστοι  οι  ''  

καθημερινοί  αναγνώστες''   οι  οποίοι  οι  αναγνωστικές  συνήθειες  δεν  έχουν 

διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοίτησαν 

(Hawthorn, 1993: 13).

 Η Φιλολογία έχει  υποστηρίξει   επιστημονικά την σχολική διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας,  και σκοποθετικά  στη σημασιοδότηση της Λογοτεχνίας  ως ''μίμησης'' 

και διαμορφώτριας ήθους. Η σύζευξη αποτυπώνεται  σε ένα είδος διδασκαλίας με δύο 

πόλους  :  γραμματολογική/βιογραφική  εξέταση  και  μονοδιάστατη  ''καθηγητική'' 

ερμηνεία, που θα οδηγήσει γρήγορα και χωρίς απώλεια χρόνου και δυνάμεων στα 
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επιθυμητά ''μηνύματα'' ή παλαιότερα  ''διδάγματα''. Η μετατόπιση της αντίληψης για 

την αντιμετώπιση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλική πράξη – γίνεται λόγος 

για τις γνώσεις που οδηγούν στην εκμάθηση μεθόδων ανάγνωσης – σηματοδοτείται 

από  την  έλευση  της  λογοτεχνικής  θεωρίας.  Εγκαινιάζεται  με  τη  Νέα 

Κριτική,''ολοκληρώνεται'' με το δομισμό,τη σημειολογία και τις πολιτισμικές σπουδές. 

Στην  εποχή  μας  κάνουμε  λόγο  για  αναγνωστικές  θεωρίες,  μέσα  από  τις  οποίες 

εμφανίζεται η διερεύνηση των ανθρωπολογικών αναγκών στις οποίες ανταποκρίνεται 

η  Λογοτεχνία.  Πολλά  ανθρωπογνωστικά  γνωστικά  αντικείμενα  στηρίζουν  την 

διδακτική  κατεύθυνση,  όπως  η  Κοινωνιολογία,  η  Ψυχολογία,  η  Πολιτική  και  η 

Θεωρία  για  την  Κουλτούρα.  Οι  μαθητές  καλούνται  να  αναγνωρίσουν  και  να 

διευρύνουν  κριτικά  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  σχετίστηκαν  με  τον  ίδιο  το 

λογοτεχνικό φαινόμενο ποικίλες  κοινωνικές  ομάδες σε διαφορετικές  ιστορικές  και 

χωροχρονικές συνθήκες.

 Σύμφωνα με τον Καγιαλή (2004: 69) η σύνδεση της λογοτεχνικής ανάγνωσης 

με την αξιοποίηση της λογοτεχνικής θεωρίας και την κατ΄ επέκταση εφαρμογή της 

στην  εκπαιδευτή  πράξη,  έχει  προκαλέσει  αντιπαλότητες  και  αμηχανία  τόσο  στη 

διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα,  όσο και  στη καθ΄ ημάς πραγματικότητα,  καθώς η 

λογοτεχνική  θεωρία  ταυτίστηκε   περισσότερο  με  τον  άθροισμα  των  θεωρητικών 

λόγων  και  των  γνώσεων  αναφοράς,  παρά  θεωρήθηκε  ως  τρόπος  σκέψης  για  τη 

Λογοτεχνία.  Η  θεωρία  έχει  κάθε  δικαίωμα  να  έχει  θέση  στη  διδασκαλία  της 

Λογοτεχνίας στις σχολικές τάξεις. Εξάλλου ήρθε  να ανακόψει τη χρόνια και ανούσια 

επέλαση  και  επικράτηση  λογικών  που  υπηρετούσαν  άκριτα  γραμματολογικές  και 

φρονηματιστικές επιδιώξεις. '' επιφυλάξεις στην αμετροεπή χρήση της λογοτεχνικής 

θεωρίας  διατυπώθηκαν  από  εκπαιδευτικούς  και  μελετητές  ,  οι  οποίοι  δεν 

απορρίπτουν τη λογοτεχνική θεωρία αλλά την ενθουσιώδη υιοθέτηση ή στερεότυπη 

χρήση κάποιας εκδοχή της'' (Τζιόβας,1996 : 354 - 365, Πασχαλίδης, 2000: 31- 32 )

   Τα  αναλυτικά  προγράμματα  ικανοποιούν  περισσότερο  από  άλλοτε  τις 

προσδοκίες  των  μάχιμων  εκπαιδευτικών.  Υπάρχουν  κάποια  ερωτήματα,  τα  οποία 

όμως δεν έχουν πάντοτε τις κατάλληλες απαντήσεις. Μερικές από αυτές είναι : τι 

επενδύει  ο  εκπαιδευτικός  θεσμός  στη  διδασκαλία  των  λογοτεχνικών  κειμένων;  τι 

αναμένει από το αποτελέσματα της; τι θεωρείται ότι τα έργα αυτά μεταφέρουν κατά 

συνέπεια  μεταβιβάζουν  στα  παιδιά;.  Μέσα  από  την  καθημερινή  διδασκαλία  τα 
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συγκεκριμένα ζητήματα επαναπροσδιορίζονται συνεχώς. Ο σκοπός της καθημερινής 

διδασκαλίας  είναι  να  αποκτήσει  ο  νεαρός  αναγνώστης  δεξιότητες  που  θα  τον 

οδηγήσουν  σιγά  σιγά  στην  αυτόνομη  και  κριτική  ανάγνωση.  ''  Ένας   άγονος 

εγκλωβισμός στην σκοποθεσία των Αναλυτικών Προγραμμάτων, που έτσι κι αλλιώς 

υπόκεινται  σε  διαρκείς  τροποποιήσεις,  δεν  προάγει  θετικά  τη  διαδικασία  της 

λογοτεχνικής  ανάγνωσης,  καθώς  παραγνωρίζει  πως  η  Λογοτεχνία  δεν  αποτελεί 

μονάχα  πολιτισμικό  κεφάλαιο,  αλλά  συνιστά  μια  εντροπική,  καταγγελτική  και 

ανατρεπτική δύναμη'' (Culler,2010: 53- 54)

5.2 Η Δημιουργική Γραφή ως ''γνωστικό αντικείμενο''

 Οι Harper & Kroll (2008: 1), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη 

Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013), αναφέρουν ότι η θεμελίωση της Δ.Γ ως πανεπιστημιακού 

γνωστικού αντικείμενου  καθορίζεται από τους τρεις άξονες της: α) την έρευνα, β) 

την εφαρμογή και γ) την παιδαγωγική. Η ακαδημαϊκή της παγίωση είναι αυτή που 

συνεπιφέρει  την αποδοχή ενός  corpus γνώσεων και  των ανάλογων εκπαιδευτικών 

τεχνικών για την μετάδοσή τους. Ο ακαδημαϊκός κλάδος της Δ.Γ έχει βασικό στόχο 

να μυήσει  τους μαθητές στις  περιοχές που συνιστούν το corpus  της και  να τους 

εξοικειώσει  με  τις  διαδικασίες  πραγμάτωσης της,  χωρίς  να  απογοητευτούν  με  τις 

τυχόν δυσκολίες που θα υπάρξουν. Η Δ.Γ ως γνωστικό αντικείμενο δεν έχει σκοπό 

την ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων,  αλλά δίνει  την ευκαιρία  στους  μαθητές  να 

πειραματίζονται στη σχολική τάξη σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη  χωρίς να έχουν τον 

φόβο σωστού και λάθος(Morley,2009:6).  Ο Harper (2006:3), (ο.α στο Βακάλη Α., 

Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013)  αναφέρει ότι ενώ η παραδοσιακή 

διδασκαλία  της  Λογοτεχνίας,  όπως  ήδη  επισημάναμε,  προσεγγίζει  το  κείμενο 

ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο του διδάσκοντα και  την επιστημολογική  του 

κατάρτιση, παρέχοντας συχνά πλήθος βιογραφικών στοιχείων και έμμεσες ή άμεσες 

πληροφορίες  για  τις  κοινωνικοπολιτικές  συνθήκες  που επικρατούσαν την περίοδο 

συγγραφής κειμένου ή και βασικές αρχές γλωσσικής και αισθητικής αποτίμησης του 

έργου, στην περίπτωση της Δ.Γ το αντικείμενό   της χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο 

βαθμό αυθυπαρξίας.
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 Ως γνωστικό αντικείμενο σε όλα τα Πανεπιστήμια του κόσμου συγκροτείται 

από την ερευνητική και την διδακτική – πρακτική του πλευρά. Παρόλο που το Master  

of Fine Arts (MFA) στις ΗΠΑ προκρίνει την πρακτική άσκηση και το ακαδημαϊκό 

κύρος  των  μεταπτυχιακών  και  διδακτορικών  σπουδών,εδράζεται  πλέον  σε  πιο 

αυστηρές διαδικασίες. Επίσης, παρατηρείται και μια εκδοτική έκρηξη στα βιβλία που 

ασχολούνται  με  τη  διδασκαλία  της  Δ.Γ.   Παλαιότερα  οι  μελέτες  για  την  Δ.Γ 

φιλοξενούνταν   περιστασιακά  σε  περιοδικά  όπως  το  The  Writer'  s  Chronicle, το 

περιοδικό της '' Ένωσης Συγγραφέων και Συγγραφικών Προγραμμάτων'' (AWP) και 

λιγότερο  στο  Writing  in  Education  της  ''  Εθνικής  Ένωσης  συγγραφέων  στην 

Εκπαίδευση'' της  Αγγλίας  (NAWE).

Ερωτήματα  όπως,  τι  αντιλαμβανόμαστε  ως  προς  το   περιεχόμενο  του 

πανεπιστημιακού γνωστικού αντικειμένου  της Δ.Γ ; ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας 

στο περιεχόμενο αυτό και πως ενσωματώνεται μέσα στην έρευνα η πρακτική άσκηση 

και η κριτική αντίληψης ; πώς προσδιορίζεται σε σχέση με τα υπόλοιπα γνωστικά 

αντικείμενα στο Πανεπιστήμιο; ποιοι επιλέγουν να διδαχτούν ένα τέτοιο μάθημα και 

ποιες είναι οι προσδοκίες τους; πώς αξιολογείται και από ποιους; είναι απαραίτητο να 

σπουδάσεις Δ.Γ για να αναλάβεις  τη διδασκαλία της ; κερδίζει κάτι η Δ.Γ από τη 

διδασκαλία  της  μέσα  στα  Πανεπιστήμια;   Οι  απαντήσεις  σε  αυτά  τα  ερωτήματα 

εξαρτιούνται  από την κοινωνική θέση ( ιδεολογία, αξιακό σύστημα)  και το ρόλο 

(μέλη ή μη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συγγραφείς ή κριτικοί, διδάσκοντες ή 

φοιτητές) όσων καλούνται να τις δώσουν.  Είναι γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε κανένα 

επιστημονικό  πεδίο  που  να  διδάσκεται  στο  Πανεπιστήμιο  και  να  μην  ωφελείται 

ευεργετικά.  Είναι  σίγουρο  ότι  η  Δ.Γ  δέχεται  επιδράσεις  από  την  φύση  του 

πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, αλλά και ίδια ως επιστημονικός κλάδος με τη σειρά 

της επιδρά πάνω στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί η διδασκαλία 

της Δ.Γ πολύ συχνά εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: το ένα είναι η 

πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και το άλλο είναι η πράξη να σκεφτείς κριτικά 

την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της.

  Αφού αποδεχτούμε τη Δ.Γ ως μια τέτοια δραστηριότητα που στηρίζεται στη 

γνώση  και  την  εφαρμογή,  αντιλαμβανόμαστε  πλέον  πιο  ουσιαστικά  γιατί  δεν 

μπορούμε να προβούμε με ευκολία σε έναν αυστηρό ορισμό της διαδικασία της. Για 
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να  δώσουμε  ένα  παράδειγμα,  η  κριτική  της  πράξης  της  γραφής,  της  εφαρμογής 

δηλαδή,  επηρεάζει  το  ίδιο  αποτέλεσμα  της  και  προκαλεί   μια  διάθεση  μιας  νέας 

απόπειρας γραφής. Η κριτική προσέγγιση στη Δ.Γ γίνεται πριν, κατά τη διάρκεια , και 

μετά  το  σύνολο  των  ενεργειών  της.  Ο  γραφών  υιοθετεί  μια  ενεργή  κριτική 

προσέγγιση, όπως, τεχνικές βελτιώσεις μέσα από την επαφή με το έργο των άλλων, 

με τους οποίους μπορεί να συγκρίνει και να αντιπαραβάλει τις δικές του ιδέες, για να 

μπορέσει να είναι σε θέση να κατασκευάσει, να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να 

διασκευάσει μέρος της δουλείας του. Αυτό είναι και το διαφοροποιούμενο στοιχείο 

της  Δ.Γ  από  τα  υπόλοιπα  γνωστικά  αντικείμενα  και  τη  διδασκαλία  τους  στους 

πανεπιστημιακούς χώρους: ότι δηλαδή αναφέρεται σε μια δραστηριότητα ή σε ένα 

σύνολο  δράσεων  και  την  ίδια  στιγμή  εγκολπὠνει  σε  ένα  στοχασμό  τόσο  της 

δραστηριότητας, όσο και του παραγομένου αποτελέσματος.

  

Η πρακτική πλευρά της Δ.Γ δεν είναι γνώση επιφανειακή, καθώς προκύπτει 

από επιβεβαιωμένη και σοβαρή εξέταση της τέχνης της γραφής, η οποία αποκτήθηκε 

μέσα  από  τη  δημιουργική  πράξη,  και  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνει  τα  σύγχρονα 

θεωρητικά και κριτικά μοντέλα και σημαντικά έργα της παράδοσης. Η γνώση αυτή 

έχει σκοπό να δώσει πρόσβαση σε ιδέες και νέες προσεγγίσεις στον τρόπο γραφής 

στον  ασκούμενο.  Οι  καλλιτέχνες  μπορεί  να  κάνουν,  έξω  βεβαία  από  ένα 

θεσμοποιημένο  ακαδημαϊκό  πλαίσιο,  κάτι  αντίστοιχο  σποραδικά  ή  συστηματικά, 

αλλά δεν είναι σίγουρο   ότι ενδιαφέρονται για την διάχυση των ευρημάτων τους, 

συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό σ ' ένα σύνολο γνώσεων, ως πρωταρχικό τους 

σκοπό. Στον πανεπιστημιακό χώρο οι συγγραφείς λειτουργούν ταυτόχρονα θεσμική 

σφαίρα ως δάσκαλοι αλλά και στην ευρύτερη δημόσια ως συγγραφείς – ταυτότητες 

που αλληλοδιαπέρνουν η μία με την άλλη και αντανακλούν πάνω στην πρακτική.  Οι 

σπουδαστές  Δ.Γ  στα Πανεπιστήμια ελπίζουν σε αναγνωρισμένες εκδόσεις και σε 

έναν  συγγραφικό  τρόπο  ζωής.   Το  παραπάνω  θεωρείται   ένα  πλέον  από  τα  πιο 

πολυσυζητημένα  ζητήματα   των  σπουδών  της  Δ.Γ.  Το  πρόβλημα  της  εκδοτικής 

αποδοχής  αναγνωρισιμότητας  ως  αξιολογικού  όρου  έχει  αμφισβητηθεί   και  σε 

μερικές  περιπτώσεις  απορριφθεί  τα  τελευταία  χρόνια,  καθώς  τέτοιου  είδους  '' 

αναγνωρισμένα  αποτελέσματα''   δεν  οδηγούν  μονοσήμαντα  σε  επιτυχημένα 

πολύσημα και σημαντικά στη διαχρονία τους κείμενα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
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ότι   τις  δύο  τελευταίες  δεκαετίες,  ειδικά  με  την  καθιέρωση  μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων  αλλά  και  διδακτορικών  σπουδών  Δ.Γ  συγγραφείς  με  εδραιωμένη 

φήμη στην αγορά, επέστρεψαν στα Πανεπιστήμια ή σε μερικές περιπτώσεις ήρθαν 

πρώτη φορά για να πάρουν ανώτερες σπουδές και να βελτιώσουν την πρακτική τους. 

'' μερικοί από αυτούς επεδίωξαν να κερδίσουν μια πανεπιστημιακή έδρα '' (Harper & 

Croll,2008:5-6),   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος 

Τ.,2013).

  Τα Πανεπιστήμια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην κριτική  σε άλλες 

θεωρητικές  επιστήμες,  όσον  αφορά  τη  δημιουργία  βιβλιοθηκών,  την  διοργάνωση 

συνεδριών  και  τις  συναντήσεις  κριτικών  και  θεωρητικών  του  εκάστοτε 

επιστημονικού πεδίου. Στην Δ.Γ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μέχρι σήμερα οι 

χώροι που φιλοξενούν τη διδασκαλία της, δεν ήταν πανεπιστημιακοί, που σημαίνει 

ότι υπάρχει αδυναμία ή ακόμα και αδιαφορία  για την δημιουργία εργαστηριακών 

χώρων,  σημεία  φύλαξης  ή  συγκέντρωσης  υλικού  κ.τ.λ.  Στο  σύντομο  χρονικό 

διάστημα  που  η  Δ.Γ  έχει  κάνει  την  εμφάνισή  της,  έχει  επιδείξει  αξιοθαύμαστη 

δραστηριότητα,  ενώ  παράλληλα  εξακολουθεί  να  αντλεί  γνώσεις  από  ένα  αχανές 

πεδίο,  καθώς  ορισμένα  στοιχεία  της  συνδέονται  άμεσα  με  άλλα  πανεπιστημιακά 

αντικείμενα. Ένα παράδειγμα που το επιβεβαιώνει είναι το υπόβαθρο που η μελέτη 

της Λογοτεχνίας μπορεί να προμηθεύσει για την πεζογραφία στους συγγραφείς της ή 

το αντίστοιχο για τους σεναριογράφους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

  Παρά το  γεγονός  ότι  η  Δ.Γ δεν  αποτελεί  πανάκεια,  αρκετοί  συγγραφείς 

βρίσκουν την πρακτική της θεραπευτική και ορισμένοι δάσκαλοι της πιστεύουν ότι 

συνιστά μια πολύ δυνατή μορφή ψυχικής εκτόνωσης που συνδράμει επικουρικά στην 

αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, από την αντιμετώπισή της κατάθλιψης μέχρι την 

κοινωνική αποκατάσταση και την τόνωση της αυτοεκτίμησης. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός  ότι  το  γράψιμο μπορεί  να συμβάλει  στην προσωπική ανάπτυξη και  στην 

αυτογνωσία, καθώς είναι αυτό που μπορεί να σε ενεργοποιήσει και να σε ωθήσει 

πέρα από την ευφυΐα και στην καθημερινή σου προσοχή και σε κάνει να σκέφτεσαι 

και να αντιλαμβάνεσαι καθαρότερα  και διεξοδικότερα προοπτικές για τον εαυτό του 

και τους άλλους. '' Έρευνες έχουν αποδείξει πως είμαστε πιο ευχαριστημένοι, όταν 

δουλεύουμε για κάποιο σκοπό και όταν το περιβάλλον για το οποίο και μέσα στο 

οποίο εργαζόμαστε μπορεί να μας προκαλέσει εκπλήξεις'' (Morley,2007:4),  (ο.α στο 

53



Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013). Το γράψιμο είναι κάτι 

που  όταν  το  κάνεις  μπορεί  να  σου  προσφέρει  ευφορία  και   ευεξία,  άλλωστε  η 

διαδικασία της γραφής σε επιβραβεύει περισσότερο και όχι το τελικό αποτέλεσμα.

5.3 Η Δημιουργική Γραφή στην Ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα

Η  Δ.Γ  κάνει  την  είσοδο  της  στην  ελληνική  πραγματικότητα  ως  ειδική 

παιδαγωγική  εφαρμογή  και  αντίστοιχη  πρακτική  μόλις  τα  τελευταία  δεκαετία  και 

αρχικά σε  επίπεδο άτυπης, μη θεσμοποιημένης  εκπαίδευσης. Στην  πρώτη της φάσης 

είναι ανεπηρέαστη και από την επικράτηση του διαδικτύου ως πολυχρηστικού  και 

μοναδικού  εργαλείου  και  της  συνακόλουθης  καθολικής  προσδοκίας  της 

ψηφιοποίησης  του  βιβλίου.  Σύμφωνα  με  τις  έρευνες  των  Ντιούδη,  2012, 

Φιλιπποπούλου,2013,  (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος 

Τ.,2013),  παρακάτω θα αναφερθούν που διδάσκεται η Δ.Γ:

• Στα καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας,

• σε  πανεπιστημιακά  τμήματα:  με  προπτυχιακά  και  μεταπτυχιακά  μαθήματα,  με 

σεμινάρια,

• στο Μαράσλειο Διδασκαλείο,

• σε  πιλοτικά  προγράμματα  στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση(Πειραματικά σχολεία)

• με μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και επισκέψεων συγγραφέων στα σχολεία σε 

συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

• από φορείς δια βίου εκπαίδευσης (εκπαίδευσης ενηλίκων)

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  στο  πλαίσιο  της  τυπικής  εκπαίδευσης 

μπορούμε να τη συναντήσουμε και σε μορφή λεσχών και εργαστηρίων Δ.Γ (Λέσχες 

φοιτητών  στα  Πανεπιστήμια,  μαθητικές  λέσχες  και  εργαστήρια  σε  δημόσια  και 

ιδιωτικά  σχολεία).  Στη  μη τυπική  εκπαίδευση ένα  πλήθος φορέων,  δημόσιων και 

ιδιωτικών προσφέρει μαθήματα Δ.Γ των οποίων η απαρίθμηση δεν προσφέρει τίποτα. 

Ανάμεσα σε αυτές δεν λείπουν οι σοβαρές και συγκροτημένες  προσπάθειες,  αλλά 

σίγουρα  περισσεύουν  οι  επιπόλαιες  προσεγγίσεις  από  άτομα  και  ομάδες  που 

βαυκαλίζονται  ότι κατέχουν την γνώση και διαθέτουν την εμπειρία της διδασκαλία 

της.
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  Το  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  δεν  δίνει  ακόμα  και  σήμερα  την 

απαιτούμενη  προσοχή  στη  γραπτή  αποτύπωση  των  προσωπικών  ιδεών,  των 

συγκινήσεων  και  των  συναισθημάτων  των  μαθητών.  Οι  ίδιοι  καταφεύγουν  στη 

συγγραφή  ανέμπνευστων  επιστολών  σε  τοπικούς  αξιωματούχους  ή  σε  έναν 

καταιγισμό ερωτήσεων  κατανόηση κείμενων. Γίνεται υπενθύμιση στο γεγονός ότι τα 

ελληνόπουλα ασκούνται μέχρι και σήμερα αποκλειστικά στη γραφή πεζού κειμένου 

και όχι ποιητικού, όταν η διεθνής επιστημονική κοινότητα επιχειρηματολογεί  για την 

αξία της διδασκαλίας της ποίησης  στο σχολικό περιβάλλον.  Η Hnider,   (ο.α στο 

Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) αναφέρει εύστοχα ότι 

'' ίσως ο πιο σημαντικός στόχος, όταν διδάσκεις ποίηση , είναι να εμφυσήσεις στου 

μαθητές μια δια βίου εκτίμηση για την ομορφιά του οργανωμένου λόγου'' (1978:38). 

Από  την  άλλη  η  Skelton,   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ., 

Κωτόπουλος  Τ.,2013),   κάνοντας  αντίστοιχες  ασκήσεις  ποιητικού  λόγου  στην 

Αλάσκα, δημοσιεύει στα συμπεράσματά της ''η καθημερινή διδασκαλία της ποίησης 

μέσω της Δ.Γ, όχι μόνο αυξάνει  την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση με το 

γραπτό λόγο, αλλά ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητά τους να σκέφτονται (2006:28). 

Στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  δεν  συναντούμε  τη  Δ.Γ  ως 

αυτόνομο  μάθημα,  ούτε  και  ενταγμένο  σε  κάποιο  άλλο,  με  εξαίρεση  τα  τρία 

Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας.  Ενώ λοιπόν τα Αναλυτικά Προγράμματα τονίζουν 

τη δημιουργικότητα, και θίγουν την επικοινωνιακή διάσταση της Λογοτεχνίας από το 

1998  (με  το  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών),  οι  τάσεις  αυτές 

επικυρώνονται δυναμικά μόλις στα τελευταία πιλοτικά προγράμματα. Το οξύμωρο 

όμως που υπάρχει ανάμεσα στα Προγράμματα Σπουδών του 2000 και στο αντίστοιχο 

βιβλίο  οδηγιών του  εκπαιδευτικού  όσον αφορά τη  Δ.Γ είναι  ότι  από τη μια,  στο 

πρώτο  προτείνονται  ποικίλες  ασκήσεις  Δ.Γ,   αντίθετα  στο  εγχειρίδιο  του 

εκπαιδευτικού δεν υπάρχουν παρόμοιες  υποδείξεις,  ενώ στα σχολικά εγχειρίδια οι 

αντίστοιχες  ασκήσεις  είναι  ελάχιστες,  συνήθως  προαιρετικές  και  σπάνια 

πραγματοποιούνται(Μουλά,2012: 8),  (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη 

Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013).

 Σύμφωνα  με  τα  νέα  Αναλυτικά  Προγράμματα   στην  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  συναντούμε  ως  στόχο   την  προαγωγή  της  δημιουργικότητας,  την 

ανάπτυξη της ατομικής έκφρασης, την απόλαυση της ανάγνωσης και την πνευματική 
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περιπέτεια της Λογοτεχνίας.  Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001) με το καινούργιο 

Πρόγραμμα Σπουδών για το ''Νέο Σχολείο'' διατείνεται πως στοχεύει στην καθιέρωση 

και ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής 

του. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για την Α' Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για 

πρώτη  φορά  κάνει  την  εμφάνισή  της  επίσημα  η  Δ.Γ  στο  ελληνικό  σχολείο,  με 

προτεινόμενες  δραστηριότητες  και  υποδείξεις  προς  τους  εκπαιδευτικούς  για  να 

συμπεριληφθούν στη μαθητική  πράξη (Συμεωνάκη,  2012:1),  (ο.α στο Βακάλη Α., 

Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013).  Το  2001-2012  στα  Πιλοτικά 

Αναλυτικά Προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε επιλεγμένα σχολεία , και ο κύριος 

στόχος  ήταν  ''  η  ανάπτυξη  της  κριτικής  και  ταυτόχρονα  δημιουργικής  σχέσης  των  

μαθητών  με  το  σύγχρονο  κοινωνικό  και  πολιτισμικό  περιβάλλον,  καθώς  και  η  

συμβολική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών και μαθητριών έτσι  

ώστε  να  γίνουν  ενεργοί  πολίτες  και  παραγωγοί  πολιτισμού''.  Παράλληλα  γίνεται 

πρόταση  για  την  μετουσίωση  και  μεταφορά  συναισθημάτων  των  μαθητών  που 

προκαλούνται  από μια λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο κείμενο κάθε είδους :  πεζό, 

ποιητικό, δοκιμιακό, ζωγραφιστό, μουσικό, δραματικό. Επιπρόσθετα, συστήνεται η 

σύνδεση της Λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, γεγονός που ενώ απαιτεί ιδιαίτερα 

προσεκτικούς  χειρισμούς,  επιτρέπει  τη  σύνδεση του  μαθήματος   με  δημιουργικές 

δραστηρίοτητες.  Προτείνεται  επίσης,  και  ο  επεξεργαστής  κειμένων  ως  μέσο 

παραγωγής πρωτότυπων κειμένων (''Δημιουργική Γραφή''),  που δίνει την ευκαιρία 

στους μαθητές να κατανοήσουν αρχικά  τη διαδικασία κατασκευής των λογοτεχνικών 

κειμένων επεμβαίνοντας σ΄ αυτά με τροποποιήσεις και πειραματιζόμενοι με τη Δ.Γ, 

και  σε  δεύτερη  φάση  να  κατασκευάσουν  οι  ίδιοι  οι  μαθητές   πολυτροπικά 

λογοτεχνικά  κείμενα και τέλος είναι  η μεταγραφή ενός  λογοτεχνικού κείμενου σε 

υπερκείμενο (Μουλά, 2012: 5-6),  (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013).   Τέλος,  είναι  άξιο να σημειωθεί  ότι  στα τρέχοντα σχολικά 

εγχειρίδια συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις που ακολουθούν τη λογική της Δ.Γ, χωρίς 

όμως αυτό να αναφέρεται ρητά.

Στην Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση οι  δραστηριότητες  Δ.Γ 

συνδυάζονται με το μάθημα της Λογοτεχνίας.  Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες  και 

προβληματισμοί  από τη μεριά των εκπαιδευτικών για τη ουσιαστική χρησιμότητα 

ασκήσεων (πχ αλλαγής της εστίασης ή του αφηγητή, του ‘τέλους’  της αφήγησης, 
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συνέχιση της ιστορίας κτλ). Δραστηριότητες συνδεδεμένες ρητά με τη δημιουργική 

αφήγηση  και  γραφή  εντάσσονται  ‘επίσημα’  στο  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο 

Προγραμμάτων  Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ)  και  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα 

Σπουδών(Α.Π.Σ) για τη γλώσσα και  τη λογοτεχνία εδώ και  περίπου μία δεκαετία 

χωρίς όμως να υπάρχει και πάλι αντίστοιχος θεωρητικός  προβληματισμός εκ μέρους 

των  καταρτιζόντων  τα  σχετικά  Προγράμματα,  ούτε  βέβαια  ,  πρόβλεψη  για 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τέλος, στα νέα Πιλοτικά Προγράμματα  Σπουδών 

για  το  Δημοτικό  και  Γυμνάσιο  προβλέπονται  και  δραστηριότητες   Δ.Γ  ως  μέρος 

διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας  σε συνδυασμό  με την αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε.

  Από  την  άλλη  μεριά,  όσον  αφορά  την  Προσχολική  Εκπαίδευση  τα 

Προγράμματα  Σπουδών  που  ισχύουν  (Δ.Ε.Π.Π.Σ  και  Α.Π.Σ  2002)  εμπεριέχουν 

δημιουργικές δραστηριότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, σε αντίθεση με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο από το 1999 καθιερώνει 

την  ύπαρξη και  χρήση εικονογραφημένων  βιβλίων  σε  βιβλιοθήκη της  τάξης,  ενώ 

παράλληλα  εμπλέκει  το  οικογενειακό  περιβάλλον  των  νηπίων  σε  αναγνωστικές 

διαδικασίες εφαρμόζοντας τη δανειστική βιβλιοθήκη.  Ο δανεισμός βιβλίων από την 

παιδική βιβλιοθήκη μπορεί να προσφέρει αρχικά, ''την εξοικείωση των παιδιών με 

διάφορες εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο'',  προωθεί τη 

Φιλαναγνωσία  και  τη  σχέση του  παιδιού,  αλλά και  των  ενηλίκων  του  ευρύτερου 

περιβάλλοντος  του  καθώς  επίσης  με  την  επαφή  του  παιδιού  με  το  λογοτεχνικό 

κείμενο και στην κοινωνιολογική του προέκταση μπορεί να προλαμβάνει τη σχολική 

αποτυχία.  Παράλληλα, στα πλαίσια της ανάπτυξης του αναδυόμενου γραμματισμού 

το Νηπιαγωγείο δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να καταγράφουν κείμενα τα οποία θα είναι 

οι σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (2011) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην πρόταση για τη μαθησιακή 

περιοχή  ''Γλώσσα'',  προτείνεται  να  καλλιεργηθεί  από  τους  εκπαιδευτικούς  το 

προφορικό  κείμενο  κάθε  κειμενικού  είδους  με  έντονο  το  ενδιαφέρον  στις 

δημιουργικές  περιοχές  των  παιδιών,  τις  οποίες  το  παιδί  υποστηρίζει  με 

διαπραγμάτευση και κριτικό πνεύμα βάση των αρχών του κριτικού γραμματισμού, 

στις οποίες εδράζεται το προτεινόμενο Πρόγραμμα Γλώσσας.  Οι δραστηρίοτητες, οι 

μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  και  οι  μαθησιακοί  στόχοι  και  επιδιώξεις  που 
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προτείνονται ακόμα και στο Νέο Πρόγραμμα Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, βασίζονται 

στην ιδέα της Δ.Γ.

Είναι  σημαντικό να αναφέρουμε  ότι   από το 2010-2011 το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα  ''Δημιουργικής  Γραφής'',  που  εξελίσσεται  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής 

Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, 

της Θράκης και της υπόλοιπης Ελλάδας εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα διδασκαλίας της 

Δ.Γ.  στη  Πρωτοβάθμια  και  τη  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  στο  πλαίσιο  της 

διδασκαλίας  της  Λογοτεχνίας  (στο  Γυμνάσιο  και  το  Λύκειο)  και  του  ενιαίου 

γλωσσικού μαθήματος (στο Δημοτικό). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε συνεργασία με 

τους διδάσκοντες των σχολείων, προετοιμάζουν και διδάσκουν Δ.Γ υπό την εποπτεία 

του Π.Μ.Σ σε επιλεγμένες τάξεις σχολείου.

 Εκτός αυτού που αναφέρθηκε παραπάνω, το σχολικό έτος 2010 – 2011 στην 

Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  για  πρώτη  φορά  δόθηκε  η  δυνατότητα  επιλογής  της 

θεματικής  ενότητας  ''Φιλαναγνωσία,  Δημιουργική  Γραφή''  στο  πλαίσιο  των 

Προγραμμάτων  Σχολικών  Δραστηριοτήτων,  στην  κατεύθυνση  Πολιτιστικών 

Θεμάτων. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιήθηκαν, επίσης, σε πιλοτική βάση σε 

συγκεκριμένες περιφέρειες, με διάχυση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στην Ευέλικτη 

Ζώνη ή στο Ολοήμερο  σχολείο.  Συγγραφείς,  ακόμα επισκέφτηκαν  τα  σχολεία  με 

συνεργασία του ίδιου προγράμματος και   των διάφορων φορέων (ΕΚΕΒΙ, εκδοτικοί 

οίκοι).   Πρέπει  τέλος,  να  τονιστεί  ότι  από  το  2010  έχουν  ξεκινήσει  σποραδικά 

(Αττική,  Κυκλάδες,  κ.α  )  οι  πρώτες  επιμορφώσεις  εκπαιδευτικών  στη  Δ.Γ,  που 

πραγματοποιούνται  από  σχολικού  συμβούλους  των  κατά  τόπους  Περιφερειών 

Εκπαίδευσης  και  από  τους  υπεύθυνους  πολιτιστικών  θεμάτων  των  Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5.4  Η παιγνιώδης μορφή και οι ιδιαιτερότητες του Εργαστηρίου της 
Δημιουργικής Γραφής

   

Σε  πανεπιστημιακό  επίπεδο  το  σημαντικότερο  μέρος  της  διδακτικής 

διαδικασίας για τη διενέργεια ενός μαθήματος Δ.Γ πραγματοποιείται στο λεγόμενο 

''Εργαστήριο''  (Workshop).  Στη  διαδικασία  ενός  μαθήματος  Δ.Γ   καταγράφεται 

διεθνώς η διάκριση τριών μοντέλων ανάπτυξης: Workshop, Grand Tour και Concept-

based  Course  (Vanderslice,2004:15-21),    (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  – 
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Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013).

Ο Wilbur Schramm, πρώτος Διευθυντής του εργαστηρίου  συγγραφέων του 

Iowa,  (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013) 

υπερασπίστηκε  την  ακαδημαϊκότητα  του,  αναφέροντας  ότι  η  συμμετοχή  των 

φοιτητών  σε  αυτό  συγκρίνεται  τόσο  σε  ποιότητα  όσο  και  σε  αυστηρότητα  με 

οποιαδήποτε ακαδημαϊκή μελέτη. Ο  Dawson (2005: 71-74),  (ο.α στο Βακάλη Α., 

Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013)  υποστηρίζει  ότι  οι  πτυχιούχοι 

σπουδαστές δεν θα έβρισκαν τη συγγραφή ενός καλού έργου, νουβέλας ή ποιητικής 

συλλογής ως ένα εύκολο υποκατάστατο απέναντι στην εκπόνηση μιας διπλωματικής 

εργασίας  ή  μια  διδακτορικής  διατριβής.  Να  σημειωθεί  εδώ  ότι  η  παραπάνω 

φιλοσοφία  είναι  αυτή  που  διέπει   σε  μεγάλο  βαθμό  και  το  Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Δημιουργικής Γραφής'' του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. 

Μέσα  στις  δεκαετίες  του  1970  και  1980,  τα  εργαστήρια  αυτά  εξαπλώθηκαν  και 

έγιναν περισσότερα, και έχουν ως αντίπαλο, σύμφωνα βέβαια το τμήμα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας,  την  θεωρία  παρά  την  επιστημοσύνη  και  την  κριτική,  καθώς  τα 

εργαστήρια δομούνται από ένα σύνολο υποθέσεων που έχουν όλες τους τεθεί υπό 

αμφισβήτηση  από  τη  μεταμοντέρνα  κριτική  θεωρία.  Αυτές  οι  υποθέσεις,  από 

μερικούς, επιβεβαιώνουν  ένα είδος συνενοχής των εργαστηρίων στη διατήρηση του 

καπιταλιστικού συστήματος.  Σε αυτό το σημείο , πρέπει να τονιστεί ότι κατά καιρούς 

ανάλογες θεωρήσεις προκύπτουν και εκφράζονται για όλα τα ακαδημαϊκά γνωστικά 

αντικείμενα. Τουναντίον, μαθήματα που διέπονται από μία αντίστοιχη εργαστηριακή 

λογική,  και  στα  οποία  η  διαχείριση  των  κειμένων  είναι  δημόσια,  μπορούν  να 

λειτουργήσουν υπονομευτικά  για τις  οποιεσδήποτε  εξουσίες,  κυρίαρχες  ιδεολογίες 

και  λογοτεχνικούς  κανόνες,  καθώς  μέσα   από  την  αναγκαστική  αποδόμηση  των 

κειμένων  που  διδάσκονται,  αναδεικνύονται  τόσο  τα  πρότυπα  και  τα  αξιακά 

συστήματα των δημιουργών όσο και το τι είδους αναγνώστες μορφώνουν και κατ΄ 

επέκταση τι  είδους πολίτες  προκρίνουν και  γαλουχούν.  Σύμφωνα με τους  Donald 

Morton και Mas'ud Zavarzadeh,  (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος  Τ.,2013),  τα  τελευταία  χρόνια  στα  περισσότερα  Πανεπιστήμια  των 

Ηνωμένων  Πολιτειών  επιχειρείται  μια  συμφιλίωση  μεταξύ  των  παραδοσιακών 

ανθρωπιστικών  επιστημόνων  και  των  ''δημιουργικών''  συγγραφέων(Dawson, 

2005:12).
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Για τον τρόπο λειτουργίας  των εργαστηρίων ζητήματα τίθενται,  όπως  για 

παράδειγμα συμβαίνει με τις λίστες μυθιστορημάτων και θεωρητικών κειμένων που 

συστήνουν ή υποχρεώνουν στους σπουδαστές να μελετήσουν. Τα εργαστήρια, πολλές 

φορές,  τείνουν  να  ασκούν  ομοιογενοποιητική  επίδραση  στις  εργασίες  των 

σπουδαστών,  εμποδίζοντας  έτσι  τη  γνήσια  προσωπική  έκφραση  ή  αλλιώς  τη 

πραγματική δημιουργική τους συμμετοχή.  Οι φοιτητές μπορούν να γράφουν για να 

ευχαριστήσουν είτε τους δασκάλους/επιβλέποντες είτε τους συμφοιτητές τους. Από 

την  άλλη  μπορεί  να  υιοθετούν  τις  οδηγίες  για  αποφυγή  πρακτικών  γραφής.  Για 

παράδειγμα, η πολλαπλή χρήση επιθέτων και επιρρημάτων ή ενός μακροπερίοδου και 

ως εκ τούτου προωθείται ένας συγκεκριμένος τρόπος γραφής. Ο Richard Hugo , (ο.α 

στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013),  αναφέρει 

χαρακτηριστικά την εξής φράση '' Διδάσκουμε πώς να μη γράψουμε'' (1979:64). Τα 

εργαστήρια όπως και τα βιβλία που εστιάζουν στο ''πώς'' γράφουμε, αποτυγχάνουν σε 

μεγάλο βαθμό να εξερευνήσουν  τη φύση της γνώσης που υποστηρίζει όλο το σύνολο 

σχεδόν των συμπεριφορών και  ενεργειών των σπουδαστών των εργαστηρίων Δ.Γ. 

Έχει τονιστεί  ότι   οι μισές ικανότητες που ένας συγγραφέας πρέπει να αποκτήσει 

είναι ψυχολογικής αφής και οι άλλες μισές είναι ''λογοτεχνικής τέχνης'', (Bly,2001, : 

xix), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013).  Όπως 

αναφέρεταται  στο Βακάλη Α.,  Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ.,  Κωτόπουλος Τ.,2013,ο 

Kevin  Brophy  ο  οποίος  αμφισβητεί  τις  προσπάθειες  μίμησης  της  κυρίαρχης 

λογοτεχνικής  φόρμας  στα  εργαστήρια,  θεωρεί  τη  Δ.Γ  ως  μια  πρακτική,  μια 

αναζήτηση  της  δημιουργικότητας,  η  οποία  μπορεί  να  απελευθερώσει   τους 

συγγραφείς  από  τα  παραδοσιακά  και  καθιερωμένα  γένη  του  πρόσφατου 

μοντερνιστικού  λογοτεχνικού κανόνα - για πεζά και ποιήματα - και κατά συνέπεια 

από  την  έννοια  ότι  ο  συγγραφέας  λειτουργεί  ελιτίστικα  και  σε  μια  πρακτική 

ασφυκτικής  απομόνωσης  (Dawson,2005:12),  (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  – 

Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013).  Προκρίνει  δηλαδή  μια  συγκεκριμένη 

συλλογιστική τεχνικών κατασκευής και μεθοδολογίας στα εργαστήρια.

Το  εργαστήριο  φέρνει  σε  επαφή  την  ομάδα  με  την  μονάδα  σε  όλες  τις 

εκπαιδευτικές  βαθμίδες.  ‘Άνθρωποι,  συναισθήματα,  ιδέες  και  φιλοδοξίες 

συναντώνται εδώ, αλληλεπιδρούν και ενδυναμώνουν την πολυφωνία και τον διάλογο’ 

(Harper,2010:176). Βέβαια, η ατομική δημιουργία δεν αίρεται ούτε μειώνεται η αξία 
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της.  Δημοσιεύεται,  συζητιέται,  της  προσφέρονται  ευκαιρίες  αναθεώρησης  ή 

βελτίωσης  και  το  κυριότερο  αποσπάται  από  τη  λογική  της  μοναχικής  και 

βασανιστικής εργασίας. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει μια εκπαιδευτική 

διαδικασία  είναι  το  κλίμα  εμπιστοσύνης,  ιδεολογικής  ελευθερίας  και  αποδοχής. 

Καθώς, λοιπόν, οι μαθητές είναι  δεχτικοί στη διαφορετικοί επιλογή, ενθαρρύνεται ο 

πλουραλισμός  των  απόψεων  και  η  ανατροφοδότηση  φωτίζει  πολύ  συχνά  και 

αναδεικνύει τις κοινές απόψεις των παρευρισκόμενων. ‘Το συναρπαστικό όμως είναι 

η ίδια η διαδικασία, καθώς οι εμπλεκόμενοι νιώθουν ασφάλεια να πειραματιστούν 

δημιουργικά στο χώρο του εργαστηρίου’ (Brophy,2007:79),   (ο.α στο Βακάλη Α., 

Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013).

    Στην  προσχολική  εκπαίδευση,  ένα  εργαστήριο  της  Δ.Γ  μπορεί  να 

λειτουργήσει  στη γωνιά της βιβλιοθήκης/ανάγνωσης.   Εκεί  τα παιδιά μπορούν να 

συνεργάζονται σε μικρές ομάδες και έτσι να δημιουργείται ένα ευχάριστο και άνετο 

περιβάλλον.  Τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν πάνω σε έντυπα κείμενα, παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία, σύνολα από συλλογές λέξεων και γλωσσικών εκφράσεων, 

φωτογραφίες, εφημερίδες, περιοδικά, και να τους δοθεί η ευκαιρία να βγάλουν νόημα 

από  το  γραπτό  λόγο,  να  ασκηθούν  με  δημιουργικές  αναγνώσεις  και  παραγωγές 

κειμένων,  να ενισχύσουν  τις  αναγνωστικές  τους  εμπειρίες  και  να  απολαύσουν  τη 

διαδικασία.  Ο νηπιαγωγός διανθίζει  την πρόσβαση στη γωνιά αυτή οργανώνοντας 

δραστηριότητες Δ.Γ με εργαστηριακή μορφή, συσχετίζει τις εμπειρίες των παιδιών 

και  τις  προτιμήσεις  τους  με  καλής ποιότητας  Παιδική   Λογοτεχνία  και  βοηθά τα 

παιδιά, να βγάλουν νόημα από τα κείμενα και πολλές φορές να συνθέσουν κείμενα με 

νόημα.  Οι  Butle  &  Turbill,   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013), τονίζουν ότι ‘ οι αναγνώστες χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο 

των γνώσεων και των εμπειριών τους, βγάζουν νόημα από το κείμενο·  οι συγγραφείς, 

χρησιμοποιώντας  το  υπόβαθρο  των  γνώσεων και  των  εμπειριών  τους,  συνθέτουν 

νόημα από το κείμενο’ ( Butler & Turbill, 1984:17 στο Pronin- Fromberg,2000:459)

 

  Εργαστηριακή είναι  πολλές φορές και η συλλογική μορφή εργασίας στο 

νηπιαγωγείο,  δηλαδή, η οργάνωση δράσεων με το σύνολο των νηπίων της τάξης. 

Ποικίλες  δραστηριότητες  εξάσκησης  στην  ακρόαση  ιστοριών  αλλά  και  στην 
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παραγωγή συλλογικών κειμένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι  της γλωσσικής αγωγής 

και  της  γενικότερης  ανάπτυξης  του  παιδιού,  καθώς  βελτιώνονται  οι  γνωστικές 

ικανότητές του. ‘Μέσα από την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στη συλλογική δράση 

του δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνει, να συσχετίζει, να ταξινομεί αντικείμενα και 

έννοιες, να συγκροτεί και να δομεί πληροφορίες, να ελέγχει τις προσλαμβάνουσες 

καταστάσεις  και  να  τις  συνδέει  με  τις  δικές  του  προϋπάρχουσες  εμπειρίες,  να 

κατανοεί  τις  έννοιες  του  χρόνου  και  της  διαδοχής,  αλληλουχίας  γεγονότων, 

περιστατικών, πλοκής, ενώ ταυτόχρονα εισάγεται μέσα από τις αφηγήσεις σταδιακά 

σε λογοτεχνικά κανάλια’ (Kαρακίτσιος, 2011:34), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – 

Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) . Ο νηπιαγωγός, όταν επιλέξει μια εργασία και 

αποφασίσει να εμπλακεί το σύνολο της τάξης, καθοδηγεί τα παιδιά με συγκεκριμένες 

μεθοδολογικές τακτικές και επικοινωνιακές στρατηγικές , με σκοπό κάθε νήπιο να 

μπορέσει να εκφραστεί δημιουργικά, να τοποθετείται, να επιχειρηματολογεί και να 

ασκεί  κριτική,  παράλληλα με  αποδοχή από την ομάδα και  με  σεβασμό από τους 

συνομιλητές του.  Αυτά γίνονται με παιγνιώδης τρόπο.  Μερικά συμπεράσματα που 

έχουν εξαχθεί, είναι και αυτά του Oliver (2001:xxiii), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου 

–  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013)  ο  οποίος  έχει  πραγματοποιήσει  πολλά 

εργαστήρια (ποιητικής γραφής) σε σχολεία της Αμερικής, πως όλα τα παιδιά είναι 

ικανά να εκφραστούν και να εντυπωσιάσουν με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους μας 

πείθουν  ότι  επαφίεται  στο  δάσκαλο  να  συμβάλει  στην  κατεύθυνση  αυτή  , 

δημιουργώντας την κατάλληλη  ατμόσφαιρα και προσφέροντας κίνητρα και εργαλεία, 

αφού  στην  ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα  δεν  έχουν  θεσμοθετηθεί 

μαθήματα Δ.Γ και οι αρχές της δεν εφαρμόζονται παρά μονάχα αποσπασματικά. (Ο.α 

στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013),  ‘η μέχρι σήμερα 

εμπειρία  της  Δ.Γ  αποδεικνύει  ότι  καλλιεργεί  πολύπλευρα  το  παιδί,  αυξάνει  την 

αυτοπεποίθηση του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως αθέατη υποστήριξη σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, βελτιώνοντας  κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική, και συναισθηματική 

εξέλιξη του μαθητή’ (Benton,1999: 527). Είναι γεγονός ότι στην Αμερική η λογική 

των εργαστηρίων μετρά εκατό χρόνια ζωής και μερικά λιγότερα στην Αγγλία, όμως 

το εκπαιδευτικό σύστημα της  Ελλάδας  δεν ακολουθεί  το διεθνές  αυτό πρότυπο, 

παρά σε μερικά σχολεία με  τρόπο αποσπασματικό και αμέθοδο.
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Η σημαντικότερη προσφορά των εργαστηρίων της Δ.Γ είναι η κατάρριψη και 

η διάψευση του μύθου πως η συγγραφή δεν μπορεί να διδαχθεί και ότι παραμένει 

κάτι που εμπνέεται από μούσες και πραγματώνεται από ιδιοφυίες.  Τα εργαστήρια 

προσφέρουν πρακτική άσκηση, καθοδήγηση, και κριτική ενασχόληση στους μαθητές 

και σπουδαστές, και έτσι αποκτούν συγγραφικές δεξιότητες. Ορισμένοι από αυτούς 

θα γίνουν συγγραφείς, και θα είναι εκείνοι που θα  αφιερωθούν με επαγγελματική 

ευλάβεια σ΄ αυτό που επέλεξαν να υπηρετήσουν και θα αντιληφθούν ότι πέρα από τιε 

όποιες  γνώσεις  έλαβαν  και  την  πρακτική  μαθητεία  στην  οποία  μυήθηκαν,  ο 

συγγραφέας οφείλει  σε  καθημερινή  βάση να ενημερώνεται,  να  εξασκείται  και  να 

δοκιμάζεται. Έτσι κάνει και ο κάθε απαιτητικός με τον εαυτό του και πετυχημένος 

τεχνίτης.   Οι  περισσότεροι  από  αυτούς  θα  είναι  ικανοί  να  γράψουν,  είτε  καλές 

ιστορίες, είτε ποιήματα και θα μπορούν να τα εκδώσουν, αλλά δεν θα τους ενδιαφέρει 

να μπουν στον κόσμο της συγγραφής.  Θα έχουν μάθει πως η διαδικασία παραγωγής 

δημιουργικών  έργων  είναι  κάτι  βαθύτερο  και  ουσιαστικότερο,  το  οποίο  θα  τους 

συντροφεύει σε όλη την ζωή τους. Η συγγραφή είναι μια περιπέτεια, ένα ταξίδι, όπως 

ακριβώς  είναι  και  η  ζωή.   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013)

Η Δ.Γ συνιστά αρχικά ένα σύνολο γνώσης, στο οποίο οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με  ένα  σύνολο ‘κλασσικών’  έργων της  λογοτεχνικής  παράδοσης  αλλά και 

μοντέρνων και να γνωρίσουν ποικίλα λογοτεχνικά είδη. Υπό την καθοδήγηση του 

διδάσκοντος οι μαθητές μπορούν  να γνωρίσουν και να κατανοήσουν συγκεκριμένες 

κειμενικές δομές οργάνωσης, καθώς και υφολογικές επιλογές ανάλογα με το είδος 

του παραγόμενου λόγου. Η ίδια επίσης συνιστά, ένα σύνολο δεξιοτήτων, που αφορά 

κυρίως τις ασκήσεις συγγραφής αλλά και ασκήσεις ανάγνωσης. Τέλος, η Δ.Γ στην 

‘παιδαγωγική’  έκφανσή  της  συνιστά  ένα  πλήθος  εκπαιδευτικών  τεχνικών  που 

αξιοποιούνται από τον διδάσκοντα ώστε να εισαγάγουν βαθμιαία και συστηματικά 

τους  μαθητές  στην  παραπάνω  γνώση  και  να  καλλιεργήσουν  τις  αντίστοιχες 

δεξιότητες. Με  αυτό τον τρόπο, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις τεχνικές σύνθεσης 

της λογοτεχνίας, πειραματίζονται, ασκούνται στη συγγραφή αλλά και σκέφτονται και 

σχολιάζουν πάνω στη γραφή τόσο των ίδιων όσο και των άλλων.  Όλα αυτά γίνονται 

υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού,  μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 

εξαρτώνται τόσο από το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όσο και από το 
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συγκεκριμένο είδος κειμένου/τεχνικής/δεξιότητας κ.λπ. που αποτελεί διδαχτικό στόχο 

κάθε φορά. Η Δ.Γ μπορεί να λειτουργήσει  κυρίως στο πλαίσιο ομαδο-συνεργατικής 

διδασκαλίας και μάθησης.  Η σχολική τάξη μπορεί να αντλήσει  από την εμπειρία 

συγκεκριμένων  εργαστηρίων  δημιουργικής  γραφής  ή  Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Δ.Γ, αντλώντας από την ποικιλία της διδακτικής μεθοδολογίας που 

αναπτύσσεται στα παραπάνω πλαίσια: μετωπική διδασκαλία, ατομική ανάγνωση και 

σύνθεση,  ομαδικές  εργασίες  ,  συζήτηση  και  έλεγχος  από  την  ομάδα. 

Ανατροφοδότηση, αναστοχασμός, πιθανή επαναγραφή (Νικολαϊδου, 2012). Συμφώνα 

με τον Berne 2009, τα συνήθη στάδια που αναγνωρίζονται στην παραγωγή γραπτών 

κειμένων,  και  οι  αντίστοιχες  μορφές  εργασίας  που  απαιτούν,  μπορούν  γενικά  να 

εφαρμοστούν στη δημιουργική γραφή είναι τα εξής :προγραφή/σχεδιασμός, σύνταξη, 

παροχή  και  πρόσληψη  ανατροφοδότησης/αναθεώρηση,  επιμέλεια 

κειμένου/διόρθωση, έκδοση (Berne,2009). (ο.α στον Κιοσσές, 2013)
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6. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΉ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ

6.1 Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο

Η αγωγή και η εκπαίδευση των νηπίων  στηρίζεται σε αρχές και αξίες της 

εκάστοτε εποχής για την μετάδοση και αναπαραγωγή της γνώσης σε συνδυασμό με 

ανάλογες  θεωρίες  μάθησης  και  στρατηγικές  διδασκαλίας  που  θεσπίζονται  στα 

Αναλυτικά  Προγράμματα  Σπουδών.  Μέσα  σε  αυτά  βρίσκονται  αναλυτικά  τα 

γνωστικά αντικείμενα ή αλλιώς γνωστικές μαθησιακές περιοχές και ο Νηπιαγωγός σε 

συνεργασία  βεβαία  με  τα  παιδιά  επιδιώκει  την  κοινωνική,  ψυχοπνευματική, 

συναισθηματική,  και  γνωστική  ανάπτυξή  τους.  Παρόλο   που  τα  Προγράμματα 

καθορίζουν  το  πλαίσιο  των  ενεργειών  του  νηπιαγωγού,  ο  ίδιος  ο  διδάσκοντας 

βρίσκεται  αντιμέτωπος  πλέον  αφενός  με  την  άρτια  γνώση  του  τι  θα  διδάξει,  και 

αφετέρου με  τον  τρόπο με  τον οποίο θα παρουσιάσει  το συγκεκριμένο θέμα στα 

παιδιά. Αυτό δηλαδή, που ζητείται είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες 

με  στόχους  και  περιεχόμενο  από  μία  ή  περισσότερες  γνωστικές  περιοχές  και  με 

διδακτικές πρακτικές αναπτυξιακά κατάλληλες για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

   Αρχικά,  θα ήταν καλό να σημειωθεί  με συντομία η καθοριστική για τα 

νήπια σχέση τους με τη διδασκαλία της γλώσσας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη 

μαθησιακή τους εξέλιξη και την κατάκτηση  πολλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η 

γλώσσα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά εκτός αυτού κυρίως αποτελεί και το 

μέσο με το οποίο το νήπιο αναπαριστά τον κόσμο του, μέσα από τη διήγηση και την 

εν γένει παρουσίαση των ιδεών του, αλλά και το όχημα για να μοιραστεί το παιδί 

συναισθήματα, απόψεις, ιδέες κ.τ.λ. (Jean Jean & Massonet,2001), (ο.α στο Βακάλη 

Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) , ακόμη και για την έκφραση 

της συμφωνίας ή της διαφωνίας του με τους συνομήλικους. Άλλωστε η λειτουργική 

χρήση  της  γλώσσας  ανταποκρίνεται  σε  μια  θεμελιώδη  ανάγκη  του  ανθρώπου  να 

χρησιμοποιεί  με  διαφορετικό  τρόπο  τα  εκφραστικά  μέσα  στις  διαφορετικές 

επικοινωνιακές καταστάσεις, στις οποίες αναγκαστικά συμμετέχει.
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   Ο προφορικός λόγος αναπτύσσεται στην προσχολική περίοδο. Η δόμηση 

μιας θετικής σχέσης με τον προφορικό λόγο, αποτελεί το βασικό στοιχείο  για την 

ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  που  συνδέονται  με  αυτήν.  Οι  μακρόχρονες  μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η ενεργός λεκτική συμμετοχή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο όχι 

μόνο επηρεάζει θετικά τη μετέπειτα σχολική τους πορεία, αλλά συνδέεται και με τη 

μαθησιακή τους  εξέλιξη  και  τη  σχολική  τους  επιτυχία  ή  αποτυχία  –  εδώ φυσικά 

σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζει  και  το  επίπεδο  κατάκτησης  του  γραπτού  λόγου 

(  Δαφέρμου  κ.α.,  2006  ·  Simonopoli,2005),   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  – 

Τσαντάκη Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013).   ‘  Η οικειοποίηση γνώσεων και  πρακτικών 

όλων των επιστημονικών πεδίων που  επιτυγχάνεται μέσω της συνδιαλλαγής και της 

έκφρασης απόψεων και εντυπώσεων αναδεικνύουν την προφορική γλώσσα ως μέσο 

στοχασμού, αντίληψης και ανάπτυξης επιχειρηματολογίας (Μιχαλοπούλου,2009: 25), 

(ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013). Να τονισθεί 

εδώ, ότι ο προφορικός λόγος στηρίζει ουσιαστικά και το βασικό διδακτικό ‘εργαλείο’ 

μάθησης  του  Νηπιαγωγείου,  το  παιχνίδι,  καθώς  η  κοινοποίηση  των  κανόνων,  οι 

συνεννοήσεις  για  την  πορεία  και  την  εξέλιξη  του,  η  σειρά  της  συμμετοχής,  η 

οργάνωσή του ουσιαστικά ρυθμίζονται  μέσα από την προφορική συνεννόηση.  Να 

σημειώσουμε πως και το διάλειμμα, στο παιχνίδι της αυλής, είναι αυτός που επιτρέπει 

το  συγχρωτισμό  των  παιδιών  και  την  αυθόρμητη  μεταξύ  τους  έκφραση  και 

επικοινωνία (Μιχαλοπούλου, 2009:29), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη 

Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) .

Η δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά νηπιαγωγείου καθώς και η προφορική 

τους  αναδιήγηση   χρησιμοποιείται  ως  διδακτική  ενέργεια  αφού  ενδυναμώνει  τις 

νοητικές τους λειτουργίες , ενώ ταυτόχρονα οι λεκτικές τους παραγωγές συνιστούν 

σημαντικά βήματα για τη δόμηση γνώσεων.  Τα προ νήπια (παιδιά ηλικίας 4-5 ετών) 

αποκτούν τη δεξιότητα της αναδιήγησης μιας  απλής ιστορίας και  της μνημονικής 

διατήρησης μιας σειράς γεγονότων. Είναι δηλαδή, σε θέση να προσλαμβάνουν και να 

κατανοούν, επιφανειακά βέβαια, τη χρονική  διαδοχή των συμβάντων μιας ιστορίας 

(Καρακίτσιος,  2011:32),  (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013) . Η προτίμηση είναι κυρίως εικονογραφημένες ιστορίες, ενώ 

επικρατεί η ανάγνωση παραμυθιών. Τα παιδιά, όταν φτάσουν στην ηλικία 5-6 ετών, 

προκρίνονται  άλλου  τύπου  προσεγγίσεις,  όπως  η  εικαστική  αποτύπωση 
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πεζογραφημάτων και ποιημάτων, το θεατρικό παιχνίδι και η μουσική.  Σύμφωνα με 

τον  Appleyard,   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος 

Τ.,2013) το παιδί αυτής της ηλικίας αποτελεί έναν ξεχωριστό αναγνώστη – παίχτη, 

που  προσλαμβάνει  τη  Λογοτεχνία  ωε  μια  ξεχωριστή  πραγματικότητα(1991).   Ο 

εγωκεντρικός του λόγος,  η διαρκής ακροβασία ανάμεσα στον φανταστικό και τον 

πραγματικό κόσμο, οι ανιμιστικές διαθέσεις και η προτεραιότητα στο σημαίνον έναν 

άκρατο  υποκειμενισμό  μέσα  από  τον  οποίο  το  παιδί  συγκροτεί  τη  δική  του 

προσωπικότητα και ταυτότητα. Η προσπάθεια που κάνει το παιδί για να κατανοήσει 

το περιεχόμενο ενός βιβλίου το καθιστά έναν μικρό δημιουργό, καθώς προσλαμβάνει 

με  τις  δικές  τους  ψυχοπνευματικές  δυνάμεις  και  ατομικές  ιδιαιτερότητες  το 

μυθοπλαστικό σύμπαν των ηρώων. Να τονιστεί  εδώ ότι η σημασία της αφήγησης 

ιστοριών στο παιδί προσχολικής ηλικίας είναι τεράστια, γιατί όσα νήπια εκτίθενται 

και μεγαλώνουν σε περιβάλλον πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσματα έχουν σημαντικό 

προβάδισμα  στην  εκπαίδευση   τους  έναντι  των  άλλων  που  αναπτύσσονται  σε 

εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς χώρους υποτονικούς ή και φτωχούς σε αντίστοιχα 

δεδομένα (Woolf,2007:40 – 41), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013) .

    Σύμφωνα με τη σημειωτική θεωρία  του Greimas (1983),  (ο.α στο Βακάλη 

Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) ‘η κατανόηση μιας ιστορίας 

παραπέμπει  στις  τρεις  διαστάσεις  της  :  την  αφηγηματική,  την  περιγραφική- 

απεικονιστική και ιδεολογική’. Μια ιστορία διατάσσει χρονικά γεγονότα (πλοκή), τα 

οποία εμπλέκουν ένα σύνολο προσώπων που δημιουργούν μεταξύ τους σχέσεις και 

σηματοδοτούν ξεχωριστούς ρόλους. Για να δημιουργήσουν τα παιδιά μια δική τους 

ιστορία πρέπει να επιλέξουν τον δικό τους ήρωα (τον κύριο χαρακτήρα), ένα πλήθος 

δευτερευόντων  προσώπων,  να  κατανείμουν  τους  ρόλους   και  να  σχεδιάσουν  ένα 

πλέγμα  σχέσεων  με  σημείο  αναφοράς  τον  κεντρικό  ήρωα.   Έτσι  συνθέτου  έναν 

αφηγηματικό λόγο. Η διαδρομή αυτών των προσώπων είναι ουσιαστικά η κατάρτιση 

ενός  αφηγηματικού  προγράμματος.   Ενώ  αφηγείται  μια  ιστορία,  παράλληλα 

απεικονίζει έναν κόσμο και αναδεικνύει τις αξιακές του θεωρήσεις. Στο παραμύθι για 

παράδειγμα οι καλοί αμείβονται και οι κακοί τιμωρούνται.
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 Οι  Mialaret  και  Malandain  (1962),   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  – 

Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας  συγκρατούν  τα  κύρια  σημεία  της  πλοκής  των  ιστοριών  με  έντονο 

συναισθηματικό ή αντιληπτικό περιεχόμενο, είτε αυτές είναι προφορικές είτε τους 

παρουσιάζονται σε μορφή εικόνων. Ακόμα, τονίζουν ότι τα παιδιά ηλικίας 12 ετών 

είναι σε θέση να αφηγηθούν όπως οι ενήλικες. Οι Kail και Fayol, (ο.α στο Βακάλη 

Α.,  Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ.,  Κωτόπουλος Τ.,2013),  σημειώνουν ότι  οι  σχέσεις 

αιτιότητας έχουν ήδη εμφανιστεί από τα 6-7 χρόνια και συνεχίζουν να εξελίσσονται 

(2000),  αντίθετα οι  Hickmann  και  Scheneider  (2000),   (ο.α  στο  Βακάλη  Α., 

Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013),  επισημαίνουν  ότι η συνάφεια και 

οι  σχέσεις  αιτιότητας,  στοιχεία  καθοριστικά  για  την  οργάνωση  της  αφήγησης, 

διακρίνονται  ήδη από τα 5 έτη. Άξιο να σημειωθεί  είναι  η έρευνα της Κατερίνας 

Μιχαλοπούλου (2012), (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος 

Τ.,2013) , η οποία αφορά τη δημιουργία αφηγημάτων από 100 παιδιά προσχολικής 

ηλικίας  5-6  ετών  με  βάση  εικόνες.   Η  πλειοψηφία  των  παραχθέντων  ιστοριών 

επικεντρώνονται  στις  έννοιες  του  χώρου  και  εστιάζονται  στις  μετακινήσεις  των 

ηρώων που ρυθμίζουν τη ροή των αφηγούμενων γεγονότων (100).

   Ο  περιγραφικός  λόγος  του  παιδιού  αποτελεί,  επίσης,  μέλημα  της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Η καλλιέργεια της περιγραφικής ικανότητας των παιδιών 

επιτυγχάνεται  με   δραστηριότητες  που  έχουν  νόημα,  δημιουργούν  κίνητρα  , 

ενδιαφέρουν τα ίδια τα παιδιά και προσφέρονται με τρόπο παιγνιώδη και ελκυστικό. 

Το παιδί  αποκτά σταδιακά γνωστικές  ικανότητες  με  τις  περιγραφές  αντικείμενων, 

προσώπων, καταστάσεων και φαινομένων. Κατανοεί ιδέες και ιδιότητες, ομαδοποιεί, 

συγκρίνει,  βγάζει  συμπεράσματα,  γενικεύει  (Banyard  &  Hayes  1997),   (ο.α  στο 

Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013). Τα βασικά στοιχεία 

για  να  καταλάβουμε  ότι  το  παιδί  έχει  κατανοήσει  αυτό  που  περιγράφει  και 

χρησιμοποιεί τη γνώση για να τη μεταδώσει με σαφήνεια και πληρότητα, είναι ότι το 

παιδί μπορεί να εξασκείται  σε πολύπλοκες  περιγραφές,  να συνδυάζει στοιχεία και 

επιμέρους  ιδιότητες  και  να  συσχετίζει  τα  δεδομένα  που  παρατηρεί  με  τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις. Τα θέματα που καλούνται να περιγράψουν τα παιδιά όταν 

έχουν ποικιλομορφία, πολυτροπικότητα και προέρχονται ή τοποθετούνται σε διάφορα 

πλαίσια δράσης. Ένα πλήθος ερεθισμάτων για περιγραφές όπως, έργα τέχνης, τοπία, 
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εικόνες από πρόσωπα και ζώα, παιχνίδια, σκηνές και στιγμιότυπα ειδήσεων, πίνακες 

ζωγραφικής, ήρωες παραμυθιών, μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα ανάλυσης 

των  παιδιών,  ώστε  να  επισημαίνουν  σε  αυτά παρατηρήσιμες  λεπτομέρειες.  Όπως 

αναφέρεται στο  Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013 ‘ ο 

χειρισμός  του  νηπιαγωγού  με  κατάλληλες  ερωτήσεις  που  ενθαρρύνουν  την 

αποκλίνουσα  σκέψη,  ερωτήσεις  ανάλυσης  και  σύνθεσης  που  παρακινούν  να 

εκφράζονται  τα  παιδιά  με  ελευθερία,  αυθορμητισμό  και  να  εκδηλώνουν   τα 

συναισθήματά τους για όσα παρατηρούν, οδηγεί τα παιδιά σε σύνθετες διαδικασίες 

καλλιέργειας της κριτικής και δημιουργικής σκέψης’ (Μπιρμπίλη, 2008:76).

    Τα δύο τελευταία Προγράμματα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο,  το ισχύον 

Δ.Ε.Π.Π.Σ και  το νέο πιλοτικό,  παρουσιάζουν ως σημαντικό να καλλιεργηθεί  στη 

σχολική  τάξη  ο  επεξηγηματικός  λόγος των  παιδιών.  Επιδιώκεται,  τα  παιδιά  να 

εξηγούν και να ερμηνεύουν, να αιτιολογούν τις απόψεις τους να επιχειρηματολογούν 

στοιχειωδώς.  Η  επεξηγηματική  ικανότητα  των  παιδιών  και  η  εξάσκησή  της 

προϋποθέτει να μπορεί το ίδιο  το παιδί να εκφέρει κατανοητό λόγο, με προτάσεις 

πλήρεις, απλές ή σύνθετες, να είναι ικανό να διασταυρώνει τις δικές του απόψεις με 

των άλλων μέσω των εμπειριών, να διερωτάται και να αμφισβητεί, να ανταποκρίνεται 

στις  αντιρρήσεις  και  θέσεις  των  άλλων  με  την  κατάλληλη  πειστικότητα.  Για  να 

χρησιμοποιήσουν τα παιδιά τον επεξηγηματικό λόγο, πρέπει να του καλλιεργηθεί και 

να βελτιωθεί μέσω σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Η θέση των νηπιαγωγών είναι  να 

παροτρύνουν τα παιδιά να δίνουν εξηγήσεις, αφού παρατηρήσουν και εξερευνήσουν 

θέματα επισταμένα και μεθοδικά. Είναι αναγκαίο να ακούν τι τους λένε τα παιδιά, να 

μην  αποκλείουν  αλλά  να  διερευνούν  πιθανές  απροσδόκητες  ή  ‘λανθασμένες’ 

απαντήσεις και να θέτουν επαναλαμβανόμενες και διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα 

τα  βοηθήσουν  να  υποστηρίξουν  την  άποψή  τους  ή  να  την  τροποποιήσουν  με 

συνδυασμούς σκέψεων τους αιτιολογώντας ανάλογα. Οι απόψεις των παιδιών έχουν 

αυθεντικότητα  και  αυθορμητισμό,  και  χρησιμοποιώντας  οικονομία  λόγου, 

καταλήγουν  συχνά  σε  διατυπώσεις  πρωτότυπες  τις  οποίες  επιχειρούν  να  τις 

υποστηρίξουν και να τις επεξηγήσουν. Οι ασκήσεις Δ.Γ είναι αυτές που μπορούν να 

βελτιώσουν  τον  επεξηγηματικό  λόγο  των  παιδιών.  Οι  ασκήσεις  αυτές, 

διαμορφωμένες μέσα σε διαφορετικά ερεθίσματα, διεγείρουν τη λογική αλλά και την 

κριτική σκέψη του παιδιού, δημιουργούν ειδικές διδακτικές συνθήκες, με σκοπό τα 
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παιδιά να επεξηγούν, να υποθέτουν, να σχολιάζουν, να αναστοχάζονται, να ρωτούν, 

να  διαφωνούν,  να  πειραματίζονται,  να  προβληματίζονται,  να  ερμηνεύουν,  να 

εκτιμούν, και να βγάζουν συμπεράσματα. Τα παιδιά για να προχωρήσουν σε πιθανές 

επεξηγήσεις  για  αντικείμενα,  φαινόμενα,  γεγονότα,  χαρακτηριστικά  προσώπων,  ο 

Νηπιαγωγός καθιερώνει  στην επικοινωνία  του και  τις  συνομιλίες  του με  αυτά να 

σκέφτεται δυνατά, να εκφράζει προσωπικά ερωτήματα ελεύθερα και προκαλώντας τα 

να θέτουν άμεσα τις απορίες τους. Με τις ερωτηματικές λέξεις, ‘πώς’ και ‘γιατί’ για 

διάφορες καταστάσεις, ζητά από τα παιδιά να προτείνουν πιθανές εξηγήσεις. Επιμένει 

με συμπληρωματικές ερωτήσεις (για ποιο λόγο, σε τι μοιάζει/διαφέρει), συνεχίζει με 

αντερωτήσεις  (  εσύ  τι  λες  για  αυτό;)  χωρίς  να  βιάζεται  να  δώσει  τις  δικές  του 

εξηγήσεις ως αυθεντία και παντογνώστης.  ‘ Τα παιδιά συνηθίζουν να έχουν μπροστά 

τους  έναν  εκπαιδευτικό  που  συνεχώς  ρωτά  υποβάλλοντας  γνήσιες  και  διαφόρων 

ειδών ερωτήσεις και ζητά από αυτά να εξηγούν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους, 

τις  θέσεις  τους,  τα  συναισθήματά  τους’(  Μπιρμπίλη,  2008:  168,176),  (ο.α  στο 

Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013). Η εξοικείωση αυτή 

από τα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια να θέλουν περισσότερο να εκφραστούν 

ελεύθερα αλλά και ουσιαστικά, με σαφήνεια και συγκρότηση. Τέλος, η καταγραφή 

του  προφορικού  επεξηγηματικού  λόγου  και  η  μετατροπή  του  σε  γραπτού,  σε 

μεταγεγραμμένο λόγο, θεωρείται υψηλού επιπέδου γλωσσική άσκηση και η επιτυχία 

τέτοιων παραγωγών ισοδυναμεί  με μέγιστη  πρόοδο στις  γλωσσικές  και  γνωστικές 

ικανότητες των παιδιών.

6.2 Προγράμματα  Σπουδών  στο Νηπιαγωγείο – Γλωσσική Αγωγή 
και Λογοτεχνία

Η  γλωσσική αγωγή ήταν και  θα  είναι  βασικό στοιχείο  του  περιεχομένου 

σπουδών των  Αναλυτικών  Προγραμμάτων.  Η προσέγγιση  της  Λογοτεχνίας  και  η 

είσοδος   του  λογοτεχνικού  κειμένου  στην  προσχολική  εκπαίδευση   εμφανίζεται 

αρχικά ως μέσο για τη διδασκαλία της γλώσσας και τη γλωσσική αγωγή του νηπίου 

(Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1962 – Β.Δ 494/15-7-1962) ΦΕΚ 124/6-8-1962 ‘ Περί 
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του Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων του Κράτους. Μέχρι τη δεκαετία 

του  ΄90,  στον  ελληνικό  χώρο,  στη  γλωσσική  αγωγή  του  νηπίου  κυριαρχεί  η 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου, η ανάπτυξη του λεξιλογίου, η συζήτηση και ο 

διάλογος και γενικά η δυνατότητα προφορικής έκφρασης του παιδιού σε ένα οικείο 

και  φιλικό  προσχολικό  περιβάλλον.  Στο  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  του  1989 

εμφανίστηκε  πρώτη  φορά  η  προσέγγιση  του  γραπτού  λόγου  στο  Ελληνικού 

Νηπιαγωγείο. Στις δραστηριότητες προφορικού λόγου προτείνεται προετοιμασία και 

προπαρασκευαστικές ασκήσεις(εξ ου και οι όροι προγραφή και προανάγνωση που 

χρησιμοποιήθηκαν)   για να είναι ομαλότερη η εισαγωγή των παιδιών στο γραπτό 

λόγο, στηριζόμενη κυρίως σε γραφιστικές ασκήσεις, τεχνικές γραφής σε συνδυασμό 

με κινήσεις του σώματος, χωρίς να αναφέρονται στο Πρόγραμμα οι γλωσσικές και 

ψυχολογικές  αρχές  μάθησης,  στις  οποίες  στηρίχτηκε  η  πρόταση  εισαγωγής  στη 

γλωσσική  διδασκαλία  τέτοιων  δραστηριοτήτων.  Σε  αυτό το  σημείο  η  Λογοτεχνία 

εμφανίζεται   ως  επιμέρους  ενότητα της  αισθητικής  αγωγής  του  νηπίου με  γενικό 

σκοπό ‘την καλλιέργεια της αντίληψης, της έκφρασης, και της αισθητικής προσέγγισης  

της φύσης και  της τέχνης’  (Π.Δ. 486/1989 ΦΕΚ 208/26-9-1989,Τ.Α΄,   σελ.  4474), 

(ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ.,  Κωτόπουλος  Τ.,2013).  Πιο 

αναλυτικά οι στόχοι που αναφέρονται εκεί επισημαίνουν: ‘να εξοικειωθούν τα νήπια  

με  τις  εκφραστικές  δυνατότητες  του  έντεχνου  λόγου  και  τα  είδη  των λογοτεχνικών  

κειμένων’  και  ‘να  ανακαλύπτουν  τις  ποικίλες  όψεις  των  αντικειμένων  και  των  

καταστάσεων και να τους αποδίδουν νέες σημασίες, επενεργώντας πάνω τους κινητικά  

και  νοητικά,  ώστε  να  εκφράζονται   με  τρόπο  δημιουργικό  μέσα  από  τις  διάφορες  

μορφές του έντεχνου λόγου, και να νιώθουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας’.  

Για να γίνει η διδασκαλία της Λογοτεχνίας,  το ‘υλικό’ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είναι κυρίως παραμύθια, λαϊκά, κλασσικά ή σύγχρονα, μικρές ιστορίες, ποιήματα για 

μικρά παιδιά, παροιμίες και κάθε άλλο είδος λογοτεχνικό προϊόν και ότι άλλο κρίνει 

ο  ίδιος  ο  διδάσκοντας.   Στις  σχολικές  αίθουσες  συντελείται  η  μετατροπή  του 

γνωστικού  αντικειμένου  της  λογοτεχνίας  σε  διδακτικό  αντικείμενο  με  τις  όποιες 

παιδαγωγικές και κοινωνικές προτεραιότητες προκρίνει η εκάστοτε πολιτική εξουσία. 

Καθοριστικό  στοιχείο  της  συγκεκριμένης  διαδικασίας  αποτελούν  οι  εκπαιδευτικοί 

σκοποί και στόχοι του μαθήματος της λογοτεχνίας σε συνάρτηση με τη διάθεση του 

κάθε εκπαιδευτικού να μείνει προσανατολισμένος σ’ αυτούς. (Από την ανάγνωση στη 
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λογοτεχνική ανάγνωση και την παιγνιώδη διάθεση της δημιουργικής γραφή, 2011)  

   Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχειρήθηκε τη διετία 1998 – 2000 με 

το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, δίνοντας στα Προγράμματα γραμμική 

συνέχεια  από  το  Νηπιαγωγείο  έως  και  το  Λύκειο,  εισάγει  στα  Νηπιαγωγεία  το 

‘Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Προ-δημοτική Εκπαίδευση –  

Νηπιαγωγείο’ με  καινούργια  φιλοσοφία  διδασκαλίας,  με  νέες  αρχές  γλωσσικής 

διδασκαλίας και νέες τεχνικές μάθησης αξιοποιώντας διδακτικά τη θεωρία  των ειδών 

του λόγου (Swales, 1990),  και τη θέση του Piaget για τη δόμηση της γνώσης (Fereiro 

1997,   Teberosky  1997),  (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013),  σύμφωνα με την οποία γνώση, κατά συνέπεια και η γλωσσική 

γνώση, οικοδομείται μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηριχτικού χαρακτήρα. 

παράλληλα  στηρίχτηκε  σε  κοινωνιολογικές  έρευνες  για  τη  σχέση  μάθησης  με  τη 

διαφοροποίηση των κοινωνικών δομών στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό 

πλαίσιο(  Reynolds,1997).  Συμπερασματικά  με  τα  παραπάνω  αποδεικνύεται  ότι 

πυλώνα του Προγράμματος Σπουδών αποτέλεσαν οι γλωσσοπαιδαγωγικές αντιλήψεις 

και αρχές για τον γραμματισμό και τους πολυγραμματισμούς. Αυτό το Πρόγραμμα, 

με  ειδικές  διαφοροποιήσεις,  ενσωματώθηκε  στο  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο στο γνωστικό αντικείμενο ‘Παιδί και  

Γλώσσα:  Πρόγραμμα  Σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  δραστηριοτήτων  γλώσσας  στο  

Νηπιαγωγείο’ (Δ.Ε.Π.Π.Σ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002,) το οποίο χρησιμοποιείται 

και σήμερα.

    

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο προσανατολισμός στη γλωσσική αγωγή 

αυτού του προγράμματος είναι η ισότιμη καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου 

των μικρών παιδιών, η καλλιέργεια  του γραμματισμού(literacy) ,  με συνέπεια , ο 

προφορικός λόγος, που η χρήση και η διδασκαλία  του θεωρείται περιορισμένη στο 

νηπιαγωγείο,  αποκτά  σημαντικό  ρόλο  στο  σχεδιασμό  των  δραστηριοτήτων  του 

νηπιαγωγού,  ο  οποίος  καλείται  να  δημιουργήσει  μέσα  στην  τάξη  ένα  πλούσιο 

περιβάλλον  έντυπου  λόγου  και  γενικά  να  προβάλει  και  να  προωθήσει  πλούσιο 

γλωσσικό υλικό κάθε μορφής (Ντίνας, κ.ά., 2003:168). Η ανάδειξη του αναδυόμενου 

γραμματισμού,  που  υποστηρίζεται  από  το  Πρόγραμμα,  με  βάση  τις  αρχές  της 
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δομητικής  προσέγγισης,  επιτρέπει  στα  παιδιά  να  κάνουν  λάθη,   τα  οποία 

χαρακτηρίζονται  ως  λειτουργικής  σημασίας,  ως  ένα  φυσικό  ακόλουθο  για  την 

εμπέδωση  των  μηχανισμών  της  γλώσσας.  Βέβαια,  μια  λογική  σαν  αυτή  φέρνει 

αντιμέτωπους  τους  εκπαιδευτικούς  με  νέα  δεδομένα  διδακτικής  της  γλωσσικής 

διδασκαλίας ,  που σαν πρώτη προϋπόθεση είναι η κατανόηση και η αποδοχή από 

τους ίδιους και στη συνέχεια η υλοποίησή τους με ουσιαστικό και αποδοτικό τρόπο 

από τα νήπια.

      Οι  ικανότητες  που  πρόκειται  να  αναπτυχθούν,  χωρίζονται  σε  τρεις 

κατηγορίες:  προφορική επικοινωνία,  ανάγνωση και γραφή και γραπτή έκφραση.  Με 

βάση τη στοχοθεσία  του  το Πρόγραμμα Γλώσσας έδωσε για  πρώτη φορά για  τα 

δεδομένα της προσχολικής διδακτικής την ισότιμη καλλιέργεια του προφορικού με το 

γραπτό λόγο και της σχέσης των δύο αυτών ειδών λόγων. Στις ψυχογλωσσολογικές 

θεωρίες στις οποίες βασίστηκε (Teberosky,  1990/ Fereiro 1990) υποστηρίζουν την 

κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας και για αυτό δίνεται έμφαση στην επαφή 

των νηπίων με τα εικονογραφημένα βιβλία κατάλληλα για την προσχολική ηλικία, 

στη δημιουργία της βιβλιοθήκης της τάξης και της δανειστικής βιβλιοθήκης.   Στο 

σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι με τη χρήση του βιβλίου ο νηπιαγωγός προχωρά 

σε  λογοτεχνική  ανάγνωση,  με  σκοπό  τα  παιδιά  να  ακούν  και  να  κατανοούν  το 

περιεχόμενο  του  κειμένου  συνδυάζοντας  την  εικόνα  ως  το  πρόσθετο  βοηθητικό 

στοιχείο κατανόησης.  Με τη χρήση των βιβλίων και το ευχάριστο και ελκυστικό 

περιβάλλον  της  βιβλιοθήκης  τα  παιδιά  καλούνται  να  συνειδητοποιήσουν  ότι  ο 

γραπτός λόγος αναπαριστά τη γλώσσα και αυτό που λέει κάποιος μπορούμε να το 

καταγράψουμε . Οι κατάλληλες ασκήσεις ενθαρρύνουν τα παιδιά να ενεργοποιήσουν 

τη φαντασία τους, να αναζητήσουν λύσεις, να συγκρίνουν μορφές του γραπτού λόγου 

μέσα από διάφορα έντυπα λειτουργικής σημασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι 

πρακτικές αυτές βοηθούν το παιδί να δει την ανάγνωση ως πηγή απόλαυσης και ως 

γόνιμη  διαδικασία,  ώστε  να  την  αποδεχτεί,  να  την  κατακτήσει  για  δικιά  του 

ευχαρίστηση.  Με την ίδια λογική αντιμετωπίζεται και η γραφή-  γραπτή έκφραση 

του  παιδιού.  Πραγματοποιείται  για  τις  δικές  του  λειτουργικές  ανάγκες  και 

ανταποκρίνεται  στα  ενδιαφέροντά  του.  Χρησιμοποιούν  την  αναδυόμενη 

γραφή(δηλαδή, γράφουν όπως μπορούν) για να στείλουν ευχές, ,μια πρόσκληση, ένα 

μήνυμα, για να διατυπώσουν μια σκέψη τους, να βάλουν τίτλο στη ζωγραφιά  τους. 
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το  απλό  ‘κείμενο’  αυτό  είναι  δημιούργημα  δικό  τους.  είναι  δημιουργική  γραφή. 

Υπάρχει όμως και μια ‘αδυναμία’ και μια ‘ανασφάλεια’ από μερικά παιδιά, για το 

πώς θα καταγράψουν τις σκέψεις τους, αλλά καλύπτονται από τη νηπιαγωγό, η οποία 

καλείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις να λειτουργήσει ως συγγραφέας των ‘κειμένων’ 

και του προφορικού λόγου των παιδιών. ‘ Η θετική στάση του και η υιοθέτηση αυτού 

του ρόλου, του πρόθυμου διαμεσολαβητή που εκτιμά το υπόβαθρο και τις ικανότητες 

του  κάθε  παιδιού  αλλά και  τη  διαφορετικότητα  του,  δημιουργεί  συνθήκες  ικανές 

ώστε  κάθε  νήπιο  να  ξεδιπλώσει  και  να  αναδείξει  τις  δημιουργικές  του 

δυνάμεις’( Ζωγράφου – Τσαντάκη κ.α 2003).

      

Αναμφίβολα, πλέον δεν αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα η αποσπασματική 

διδασκαλία γραμμάτων ή συλλαβών, αλλά αντίθετα η γλωσσική διδασκαλία κινείται 

από  το  γενικό  προς  το  μερικό,  από  το  κείμενο  με  νόημα  προς  τις  λέξεις  που 

αναπαριστούν έννοιες και νοήματα.  Εκτός αυτού, τα διάφορα είδη κειμένων που θα 

αναγνωστούν  από  τον  νηπιαγωγό  σε  τακτικά  διαστήματα  συμβάλλουν  στη 

δημιουργία  υποστηριχτικού  πλαισίου για τη γλωσσική διδασκαλία.  Επιπροσθέτως, 

προτείνεται η συχνή ανάγνωση λογοτεχνικών ιστοριών από εικονογραφημένα βιβλία. 

Η σχέση  του  παιδιού  με  το  βιβλίο  και  την  ανάγνωση  ως  κυρίαρχο  στοιχείο  και 

επιδίωξη της γλωσσική διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο είναι θεμέλιος λίθος για την 

ανάπτυξη και τη καλλιέργεια τέτοιων  δημιουργικών δραστηριοτήτων που αφορούν 

τους ήρωες, τους χαρακτήρες , την πλοκή μιας ιστορίας και τη σταδιακή κατανόηση 

των εννοιών αυτών από τα παιδιά. Μπορούν, επίσης, να διεγείρουν τη φαντασία και 

τη δημιουργικότητα τους, να τα εμπνεύσουν  και να τα παρακινήσουν σε δικές τους 

παραγωγές  ,  και  κατά  συνέπεια  να  θέσουν,  αλλά  ταυτόχρονα  και  να  καλύψουν 

θέματα ανάπτυξης της Δ.Γ στη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης.

     Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα ανέβασε το 

πήχη στη διδασκαλία των Νηπιαγωγών, καθώς ‘απαιτούσε’ από τη μία πλευρά την 

κατανόηση  και  τη  γνώση  από  αυτούς  που  υποστηρικτικού  πλαισίου  αυτού  του 

Προγράμματος και από την άλλη την εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων που να 
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εναρμονίζονται στις επιδιώξεις του. Έχουν γίνει έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι οι 

εκπαιδευτικοί, παρόλο που ξεπέρασαν τις δυσκολίες τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής 

του,   εφάρμοσαν  και  εξακολουθούν  να  εφαρμόζουν  πλήθος  κατάλληλων 

δραστηριοτήτων(  ενίσχυση  της  τάξης  με  ερεθίσματα  γραπτού  λόγου,  λειτουργία 

βιβλιοθήκης,  χρήση  λογοτεχνικών  κειμένων,  καταγραφές  προφορικού  λόγου  των 

παιδιών, συνεργασία με γονείς), ωστόσο δεν έχουν συγκροτήσει ακόμη μια ξεκάθαρη 

άποψη αναφορικά με τις αντιλήψεις και τις πρακτικές τους για το γραπτό λόγο και 

αρκετές  φορές  παρεκκλίνουν  σε  παραδοσιακές  προσεγγίσεις  του  γραπτού  λόγου 

( Κακανά κ.ά., 2007/ Ντίνας κ.ά., 2003:179).

     Σχετικά  με  την  καλλιέργεια,  την  βελτίωση  και  τον  εμπλουτισμό  του 

προφορικού λόγου, σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη  ικανοτήτων Δ.Γ από 

τα  παιδιά  της  προσχολικής  ηλικίας,  το  Πρόγραμμα  Γλώσσας  προτείνει  να 

διαμορφώνονται μέσα στην τάξη επικοινωνιακές καταστάσεις, με σκοπό τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας να έχουν την ευκαιρία να διηγούνται/ αφηγούνται, να περιγράφουν, 

να συζητούν και να επιχειρηματολογούν, να ερμηνεύουν, να δίνουν εξηγήσεις, και να 

αιτιολογούν τις απόψεις τους. οι ικανότητες αυτές συμβάλλουν και αναπτύσσουν τη 

λεκτική έκφραση των παιδιών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να καταθέτουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους, να εκφράζουν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις τους. 

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την απόκτηση φωνολογικής επίγνωσης μέσα από ρίμες, 

ποιήματα, και ομοιοκατάληκτα τραγούδια με συνδυασμένες μεθοδολογικές ασκήσεις- 

παιχνίδια,  παραλλαγές,  επεκτάσεις,  προσθαφαιρέσεις  λέξεων,  δίνουν  ώθηση  στα 

παιδιά  να  προβαίνουν  σε  δημιουργικές  παραγωγές  με  ενεργητική  διαδικασία  και 

ευχάριστο τρόπο.

      Η φιλοσοφία του Προγράμματος Γλώσσας καθώς επίσης και αρκετές 

προτάσεις ανάπτυξης  των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού στο προφορικό λόγο 

αλλά και στο γραπτό λόγο με καταστάσεις εγγραμματισμού στην προσχολική τάξη 

(συμβαδίζει  με  την  απόκτηση  συγγραφικών  δεξιοτήτων  από  αυτά).  Δίνει  τη 

δυνατότητα για προπαρασκευαστικές  και χρήσιμες δράσεις για τη προσέγγιση της 

Λογοτεχνίας, οι οποίες και μπορούν να συμπεριληφθούν   σε σύνολα δραστηριοτήτων 

και  ανάλογες  εφαρμογές  για  τη  δημιουργική  γραφή.  Τα  νέα  και  τα  απαιτητικά 

ζητήματα της γλωσσικής διδασκαλίας του Προγράμματος έκαναν τους Νηπιαγωγούς 
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να  καταλήξουν  σε  δραστηριότητες  γραπτού  λόγου  με  φυσικό  αποτέλεσμα  έναν 

περιορισμό, μια ‘περιθωριοποίηση’ των αντίστοιχων του προφορικού λόγου, καθώς η 

διδακτική  του  προφορικού  λόγου  θεωρείται  κάτι  οικείο,  γνωστό  και  εφικτό  στη 

διδακτική πράξη από τα προηγούμενα , παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα.

     Την αίσθηση αυτή έρχεται να μετριάσει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για 

το Νηπιαγωγείο, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά επί μια δεκαετία (2011-2013) σε 21 

Νηπιαγωγεία  της  χώρας  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  ‘Νέο  Σχολείο’  και  που 

πρόκειται  να  γενικευθεί  τα  επόμενα  χρόνια  σε  όλη  την  επικράτεια.  Το  νέο 

Πρόγραμμα  αναφέρει  τη  γλωσσική  διδασκαλία  ως  μαθησιακή  περιοχή  ‘Γλώσσα’ 

διατηρώντας τη φιλοσοφία για κειμενοκεντρική προσέγγιση, για γνώση και ερμηνεία 

των  ειδών  λόγου.  Τονίζεται  επίσης  ο  κριτικός  γραμματισμός  αξιοποιώντας  το 

συγκείμενο  και  αντιμετωπίζοντας  τα  κείμενα  ως  ‘προϊόντα  επικοινωνίας,  ως  

γλωσσικές και νοηματικές δομές, ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών  

νοημάτων   και ως προϊόντα αξιολόγησης’  (Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου,  2011:204). 

Προτρέπει για διδακτικές τακτικές που δημιουργούν  ‘κατάλληλες συνθήκες ώστε τα  

παιδιά  να  παράγουν  διάφορους   τύπους  κειμένων  με  τη  βοήθεια  του  προφορικού  

(κυρίως) αλλά και του γραπτού λόγου’. Αυτά τα κείμενα πρέπει να είναι αυθεντικά και 

όχι  ασκήσεις  επί  χάρτου,  έχουν  επομένως  πραγματικούς  αποδέχτες.  Το  νέο 

Πρόγραμμα  Γλώσσας  χωρίζεται  σε  τέσσερις  δεξιότητες  :  παραγωγή/κατανόηση 

προφορικού  λόγου  και  παραγωγή/κατανόηση  γραπτού  λόγου.  Εμφανές  είναι  το 

γεγονός ότι ο προφορικός λόγος και η διδακτική του προσέγγιση στην προσχολική 

τάξη επανέρχεται με περισσότερες προτάσεις στους μαθησιακούς στόχους, στις ιδέες 

για δραστηριότητες και στις  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  που προτείνονται,  καθώς 

και  στα βασικά θέματα(  θεματικές  ενότητες:  ο άνθρωπος και  η ταυτότητά του,  η 

ρύπανση και το περιβάλλον, υγεία και διατροφή, ταξίδια, Τέχνες), σύμφωνα με τα 

οποία οικοδομούνται οι επικοινωνιακές σχέσεις. Η ακρόαση και η ομιλία, η σχέση 

ομιλητή-ακροατή, το πολυτροπικό κείμενο, οι περιγραφές αντικείμενων, προσώπων, 

καταστάσεων, οι επικοινωνιακές στρατηγικές συνομιλητών, τα δομικά στοιχεία των 

προφορικών κειμένων, ο διάλογος, τα παραγλωσσικά στοιχεία και η ερμηνεία τους, η 

συζήτηση  και  ο  σεβασμός  στους  κανόνες  επικοινωνίας,  χαρακτηρίζονται  ως 

μαθησιακοί  στόχοι  και  εμπλουτίζουν  τις  διαδικασίες  προφορικής  επικοινωνίας. 

Ακόμα,  για  διδακτική  χρήση  προτείνονται  διάφορα  λογοτεχνικά  είδη 
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κειμένων(  ποιήματα,  ρίμες,  τραγούδια,   εικονογραφημένες  ιστορίες).  Συνεχής 

εξάσκηση όλων των παραπάνω καλύπτουν τις ανάγκες καλλιέργειας του προφορικού 

λόγου των νηπίων με βάση τις δυνατότητες της αναπτυξιακής τους ηλικίας.

   Πρέπει  να  τονιστεί,  τελειώνοντας,  ότι  για  πρώτη  φορά  σε  Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου αναφέρεται η ‘δημιουργική γραφή’ ως έκφραση και ως 

πρόταση δραστηριοτήτων. Εντάσσεται στην ενότητα ‘ιδέες για δραστηριότητες’ για 

την  ‘παραγωγή προφορικού  λόγου’  και  συγκεκριμένα  ‘συμμετέχουν  (τα  νήπια)  σε  

παιχνίδια  δημιουργική  γραφής  όπου  παράγουν  ομαδικές  ιστορίες  με  αφορμή  

προκαθορισμένες  λέξεις  ή  αλλάζουν  τις  λέξεις  σύντομων  κειμένων  με  λέξεις  που  

σημαίνουν το ίδιο (συνώνυμες) ή το αντίθετο (αντίθετες)’.  Τα παραπάνω αποτελούν 

μεμονωμένη κατηγορία.  Παρόλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς ορθά η 

έμφαση δίνεται κυρίως στην προφορική έκφραση και δημιουργικότητα των παιδιών. 

Πρόκειται,  για  ένα  ελάχιστο  δείγμα  διδακτικών  ενεργειών  που,  αποδεδειγμένα 

σήμερα, ανήκουν στο πεδίο της Δ.Γ. Η ίδια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σύνολο 

γλωσσικών  παιχνιδιών.  Είναι   σημαντικός  παράγοντας  για  τη  διδασκαλία  της 

λογοτεχνίας, με στοχοθεσία, τεχνικές και προτάσεις υλοποίησης.

     

Αντιμετωπίζεται  θετικά  η  μοναδική  αναφορά  σε  παιχνίδια  Δ.Γ  στο  νέο 

Πρόγραμμα  Γλώσσας,  παρόλα  αυτά  κρίνεται  σκόπιμο  ότι  η  προσέγγιση  των 

διάφορων ειδών κειμένων (και λογοτεχνικών ) , οι ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης 

και άλλα θέματα που επιλέγονται για να επιτευχθούν γλωσσικοί στόχοι είναι χρήσιμο 

να συνοδεύονται από πού περισσότερα είδη ασκήσεων Δ.Γ.

  Η προσέγγιση αυτή γίνεται  μέσω της  παράθεσης ποικίλων λογοτεχνικών 

κειμένων,  όπως,  παραμύθια,  περιοδικά,  ποιήματα,  τραγούδια,  γλωσσοδέτες, 

παροιμίες, αινίγματα, τα οποία η νηπιαγωγός τα χρησιμοποιεί με τον δικό της τρόπο. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα χρησιμοποιούνται τόσο για γλωσσική διδασκαλία όσο και 

για  ευχαρίστηση,  ψυχαγωγία,  απόλαυση.  Οι  ρόλοι  μπορούν  να  λειτουργήσουν 

συμπληρωματικοί ο ένας με τον άλλον, ανάλογα με την κρίση του Νηπιαγωγού. Οι 

‘ιδέες για δραστηριότητες’ προτείνονται για να βελτιώσουν την γλωσσική ανάπτυξη 
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των παιδιών ( προφορικός και γραπτός λόγος) , και οι ‘μεθοδολογικές προσεγγίσεις’ 

για να διευκολύνουν τον ευχάριστο τρόπο εργασίας και την ταυτόχρονη απόλαυση 

αναγνώσματος.  Η κατεύθυνση στον κριτικό γραμματισμό, που είναι σκοπός στο νέο 

Πρόγραμμα,  θέλει  ένα  παιδί,  ακόμα  και  προσχολικής  ηλικίας,  να  λειτουργεί  με 

κριτική σκέψη απέναντι στις μορφές και πρακτικές γραμματισμού που συναντά γύρω 

του, να προσεγγίζει την ιδεολογική πλευρά στη χρήση της γλώσσας και να γίνει ικανό 

να διαμορφώνει και να αναδιαμορφώνει τις θέσεις του ως ενεργός πολίτης κριτικά 

σκεπτόμενος. Οι πρακτικές αυτές και η Δ.Γ επιφέρουν την επιτυχία των παραπάνω 

δραστηριοτήτων σε ένα μικρό παιδί, εφόσον βεβαία γίνονται σε κατάλληλο σχολικό 

περιβάλλον.  (Άννα  Π.  Βακάλη,  Μαρία  Ζωγράφου-  Τσαντάκη,  Τριαντάφυλλος  Η. 

Κωτόπουλος, 2013) 

6.3 Από τη λογοτεχνική ανάγνωση στη Δημιουργική Γραφή

Η λογοτεχνική ανάγνωση ακολουθείται από μία πράξη δημιουργικής γραφής, 

και έτσι η λογοτεχνία χαρακτηρίζεται ως πράξη επικοινωνίας, όμως ο τρόπος αυτός 

δεν είναι  απαραίτητα μοναδικός.  Αυτό που μας διαφεύγει  είναι  ότι  η πλευρά της 

λογοτεχνίας αυτής απευθύνεται σε παιδιά. Είναι η λογοτεχνία που δημιουργείται από 

τα  ίδια  τα  παιδιά.  Το  εγχείρημα  να  αποτελέσει  το  λογοτεχνικό  κείμενο  ερέθισμα 

λογοτεχνικής γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες δεν μετατρέπει μονάχα το 

παιδί προς στιγμή σε μικρό λογοτέχνη, αλλά ταυτόχρονα τον μυεί σε μια διαδικασία 

που  σταδιακά  τον  καθιστά  ωριμότερο  και  επαρκέστερο  αναγνώστη.   Υπάρχουν 

πολλές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Δ.Γ έχει πολλαπλότητες σχετικά με το 

σκοπό, τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό της ρόλο. Για πολλούς το δημιουργικό 

γράψιμο μοιάζει συνώνυμο με τη λογοτεχνική παραγωγή. Σύμφωνα με τον Ramet 

(2004) για άλλους η δημιουργική  γραφή ταυτίζεται  με τη δυνατότητα παραγωγής 

μιας πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης (ή ανασύνθεσης) η οποία μπορεί να καλύπτει ένα 

ευρύ  φάσμα  κειμενικών  ειδών  χωρίς  αποκλειστικές  συνδέσεις  με  τη  λογοτεχνία 

(Ramet 2004). Είναι άλλοι όμως που  αντιλαμβάνονται σαν δημιουργικό οποιοδήποτε 

γράψιμο  που  δεν  συμπεριλαμβάνει  αναφορές  σε  κάποιο  άλλο  κείμενο,  για  να 

θεωρείται, αποτέλεσμα της αυτόνομης έκφρασης του κάθε συγγραφέα.
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   Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, στο χώρο της εκπαίδευσης, η κριτική 

στη  διδασκαλία  της  δημιουργικής  γραφής  χαλαρώνει  ακόμη  περισσότερο. 

Αντιμετωπίζεται λιγότερο σαν εξάσκηση μιας ικανότητας και περισσότερο σαν μια 

ελεύθερη έκφραση  της προσωπικότητας του παιδιού, σαν μια «λεκτική  διατύπωση 

της ατομικής δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή έκφραση στην οποία τα παιδιά 

τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα τους και τις εντυπώσεις τους με τα 

δικά τους λόγια. Πρόκειται για μια γραφή που είναι  πρωτότυπη, σε αντίθεση με τη 

μιμητική γραφή» (Dawson 2005: 21). Οι Πασσιά και Μανδηλαράς (2001) βάζουν ως 

στόχο της Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο «την  εξοικείωση του παιδιού με το 

λόγο, την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του» την ανακάλυψη κα την εφεύρεση των 

προσωπικών του τρόπων γραφής. Ο Oliver (2001:xxiii) τονίζει ότι τα συμπεράσματα 

του  στα  πολλά  εργαστήρια  ποιητικής  γραφής  στην  Αμερικής,  που  ο  ίδιος  έχει 

πραγματοποιήσει  πως  όλα  τα  παιδιά  είναι  ικανά  να  εκφραστούν  και  να 

εντυπωσιάσουν, και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχουν κάνει μας πείθουν 

ότι επαφίεται στον δάσκαλο να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργώντας την 

κατάλληλη ατμόσφαιρα και προσφέροντας κίνητρα και εργαλεία, αφού στην ελληνική 

εκπαιδευτική  πραγματικότητα  δεν  έχουν  θεσμοθετηθεί  μαθήματα  δημιουργικής 

γραφής και οι αρχές της δεν εφαρμόζονται παρά μονάχα αποσπασματικά (Oliver,2001 

:  xxiii).  Συμπερασματικά,  κλείνουμε  με  την  άποψη  του  Berton(1999:  527)  που 

αναφέρει  ότι  μέχρι  σήμερα  εμπειρία  της  δημιουργικής  γραφής  αποδεικνύει  ότι 

καλλιεργεί  πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει  την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα 

δρα ως αθέατη υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ 

τη  γλωσσική,  διανοητική  και  συναισθηματική  εξέλιξη  του  μαθητή  (Benton  1999: 

527).

6.4 Η διαφορετική πρόταση της Δημιουργικής Γραφής.

Η Δ.Γ βοήθα στην κατανόηση μιας ιστορίας, η αλληλουχία των γεγονότων 

και  η  αντίληψη  των  χώρων  που  διαδραματίζεται  αναδεικνύονται  και 

συγκεκριμενοποιούνται.  Ο ενδιαφερόμενος μυείται στη λογική της κατασκευής της 

ιστορίας,  στις  όποιες  διαστάσεις  σύγκλισης  ή  απόκλισης  μπορούν  να  οδηγήσουν 

πιθανές  διαφορετικές  επιλογές  (ηρώων  και  επιλογών  τους,  χρονικότητας, 
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αφηγηματικής  πράξης  κτλ.)  και  τελικά  σε  διαφορετικές  εκδοχές  της  ιστορίας  και 

ερμηνείες των αναγνωστών. Έτσι γίνεται αντιληπτό και μέσω της πράξης κατανοητό 

ότι ενισχύει και την παραγωγή προφορικού λόγου και αυτή του γραπτού λόγου, μέσα 

από εξειδικευμένες ασκήσεις, με τις οποίες τα παιδιά εμπλουτίζουν την έκφρασή τους 

και τη δομή λόγου τους, η οποία γίνεται συνθετότερη σταδιακά.

   Ο  Dawson  (2005),   (ο.α  στο  Βακάλη  Α.,  Ζωγράφου  –  Τσαντάκη  Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013) τονίζει ότι η Δ.Γ αντιμετωπίζει τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

όχι  με  όρους  παραγωγής  ενός  τύπου  λογοτεχνικής  κριτικής,  αλλά  ως  γραφή. Η 

παραπάνω διευκρίνηση μπορεί να μοιάζει σαν μια εμφανέστατη ταυτολογία,  αλλά 

οδηγεί  στην  αντιμετώπιση  του  λογοτεχνικού  κειμένου(  στην  συγκεκριμένη 

περίπτωση της προσχολικής ηλικίας του κειμένου της Παιδικής Λογοτεχνίας) σαν μια 

συνθήκη δυναμική που μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω ενεργές παρεμβάσεις από 

τα ίδια τα παιδιά, και όχι σαν μια φόρμα έτοιμη  να υποκύψει σε κριτική ανάλυση.  

Αυτό  σημαίνει  λοιπόν  ότι  η  λειτουργία  της  Δ.Γ  στην  Παιδική  Λογοτεχνία  δεν 

αποσκοπεί στην παραγωγή άτυπων κριτικών δοκιμίων αλλά στη δημιουργία κειμένων 

που  προσδιορίζονται  και  προσδιορίζουν  τη  λογοτεχνική  (δημιουργική)  φόρμα 

αναφοράς. Με τους όρους αυτούς το παιδί δεν χαρακτηρίζεται μόνο ως αναγνώστης 

αλλά και ως εν δυνάμει συγγραφέας. Παρόλο που δεν θα είναι δυνατή η παραγωγή 

μιας  ιστορίας  της  Παιδικής  Λογοτεχνίας  με  όρους  της  Δ.Γ,  είναι  όμως  δυνατή η 

ιστορική διερεύνηση της  γραφής ως δημιουργίας,  καθώς και  της  μετατόπισης  της 

έμφασης από τη μοναχική ατομική παραγωγή στη  συλλογική ‘συν-δημιουργίαα’. Η 

Δ.Γ  οδηγεί  το  παιδί  στην  αποκωδικοποίηση  των  συμβόλων  του  κειμένου,  στην 

κατανόηση  της  στρατηγικής  του  σχεδιασμού  του  και  στην  ενεργοποίηση  της 

συναισθηματικής  του  κατάστασης,  επικεντρώνοντας  το  όχι  στη  προσπάθεια 

διδασκαλίας των νοημάτων του έργου ή την ανίχνευση της ‘λογοτεχνικότητας’ αλλά 

στην  προσπάθεια  συμπλήρωσης  των  κενών  του  και  της  αναδιάταξης  του 

αφηγηματικού υλικού, καθώς και στη σύνθεση κειμένου με άλλα κείμενα και την 

ανακάλυψη συσχετίσεων  του συγγραφέα  με  την  εποχή του.  Η Δ.Γ  μας  δίνει  την 

ευκαιρία εκτός του να περιγράψουμε και να επαναδιουργήσουμε το περιβάλλον μας 

και να αναδιατάξουμε.  Παρακάτω θα θίξουμε τους τρόπους με τους οποίους η Δ.Γ 

και οι ασκήσεις πάνω σε αυτή βοηθάνε τα παιδιά:
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 Βοηθούνται  στην  ανάλυση  και  περιγραφή,  ενώ  παράλληλα  μυούνται  στη 

σύγκριση και στη ταξινόμηση

 Έρχονται σε επαφή με τη λογική ανάλυση/ ερμηνεία, υπόθεση/ πιθανολογία, 

φαντασία/ επινόηση ( πχ ‘πως νομίζετε ότι νιώθει ο ήρωας αν…’),

 Αναπτύσσουν  την  ικανότητα  σύνθεσης  πληροφοριών  και  ιδεών  καθώς 

επικεντρώνονται  σε  αντιπαραθέσεις,  αντιφάσεις  διαφορετικές  αποδεικτικές 

πηγές( πχ ‘τι νομίζετε ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα;’)

 Ενθαρρύνονται  στην αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων και κρίση (πχ θα ήταν 

δίκαιο αν…’)

 Ενθαρρύνονται στη μετάδοση ιδεών και την εφαρμογή γνώσεων (πχ ‘ σε τι 

χρησιμεύει αυτό το στοιχείο στην πλοκή;’)

 Ασκούνται στην υπομονή, μέσω της διερεύνησης νέων δεδομένων, που συχνά 

μπορεί να εκπλήττουν ή να λειτουργούν  προσθετικά στις παλαιές γνώσεις – 

οδηγούνται στην επεξεργασία των νέων δεδομένων

 Διατυπώνουν  υποθέσεις  και  αντιλαμβάνονται  τη  κρισιμότητα  των 

καταστάσεων

 Αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη, καθώς συμμετέχουν σε συζητήσεις και 

γίνονται αποδεχτές διαφορετικών απόψεων ή προτάσεων για τη συνέχιση της 

ιστορίας

 Μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα (συνεργατική μάθηση), να μοιράζονται 

χώρο και υλικά, να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και αναλαμβάνουν την 

ευθύνη που τους αναλογεί. (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος Τ.,2013)
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Άλλωστε από την μεριά του Tompkins(1982) η Δ.Γ  βοηθάει στην ανάπτυξη 

του παιδιού αλλά και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Ο ίδιος αναφέρει 

επτά λόγους για τους οποίους το παιδί θα πρέπει να γράφει τις δικές του ιστορίες :

• Για διασκέδαση.

• Για την προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης,

• Για την διερεύνηση των λειτουργιών και αξιών της γραφής,

• Για τη διέγερση της φαντασίας

• Για τη διασαφήνιση της σκέψης του

• Για την αναζήτηση ταυτότητας, και

• Για να μάθει γραφή και ανάγνωση

(Μπράτιτσης Θ. , Μουταφίδου. Α, 2013)
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7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών μέσα στο πλαίσιο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί από τους δασκάλους να νοιάζονται γι’ αυτό το 

στόχο και να είναι πρόθυμοι να τον επιτελέσουν, ανεξάρτητα από τα εμπόδια ή τις 

αναστατώσεις  που πιθανόν συναντήσουν (Kampylis,  2010).  Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Sternberg, η δημιουργικότητα είναι «τόσο μια απόφαση και μια στάση 

ζωής όσο είναι και θέμα ικανότητας» (Sternberg, 2005, σ. 229).

Ο κύριος ρόλος του Νηπιαγωγού είναι να προσφέρει στο  παιδί τα μέσα για να 

οργανώσει  τις  εμπειρίες  του  και  το  καθοδηγεί.  Ρυθμίζει,  επίσης,  και  οργανώνει 

καταστάσεις  επικοινωνίας,  επισκέψεις  σε  άλλα  σχολεία  ή  υποδοχή  επισκεπτών, 

γιορτές κ.α. Ενθαρρύνει παράλληλα, το διάλογο μεταξύ των νηπίων, παρέχοντας τους 

χρόνο,   για  τη  μεταξύ  του  συνδιαλλαγή  και  βέβαια  δουλεύει   εξειδικευμένα  και 

εξατομικευμένα  με  κάθε  παιδί.  Ενισχύει  τις  άτυπες  συζητήσεις  με  την  ισότιμη 

συμμετοχή, κυρίως κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού ή στα διαλείμματα 

και επιδιώκει οι συμμετέχοντες να δείχνουν σεβασμό σε αυτόν που έχει τον λόγο.

    Άξιος σεβασμού είναι ο ρόλος του νηπιαγωγού όσον αφορά την ανάπτυξη 

της αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών. Ένα παράδειγμα είναι ότι ο τρόπος που 

θα  διαβάσει  ένα  εικονογραφημένο   βιβλίο  στα  παιδιά  είναι  καθοριστικός  για  να 

κατανοήσουν  τη  σχέση  του  προφορικού  με  τον  γραπτό  λόγο.  Ο  νηπιαγωγός 

λειτουργεί  ως  διαμεσολαβητής  ανάμεσα  στο  παιδί  και  το  κείμενο  Παιδικής 

Λογοτεχνίας. Το κείμενο μεταβιβάζεται στο παιδί με αναγνωστική διαδικασία που 

εφαρμόζει  ο  νηπιαγωγός  σε  διάφορα είδη  λογοτεχνικού  κειμένου.  Έρευνες  έχουν 

δείξει ότι υπάρχουν δύο τύποι αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη νηπιαγωγό και το παιδί, 

της  αδύναμης  και  της  ισχυρής  αλληλεπίδρασης  (Μιχαλοπούλου,2002).  Από  μία 

πλευρά η αδύναμη σχέση, ο νηπιαγωγός διαβάζει και δίνει επεξηγήσεις πριν και μετά 

την ιστορία, ενώ οι ερωτήσεις της είναι επιφανειακού χαρακτήρα, αφορούν τη μνήμη, 

την προσοχή και την κατανόηση της πλοκής, χωρίς να διακόπτεται η αφήγησή της. 

Από την άλλη στην ισχυρή σχέση, η νηπιαγωγός προχωρά σε ερωτήσεις, επεξηγήσεις 

και διάλογο, προκαλεί καταστάσεις προβληματισμού στην υπόθεση της ιστορίας και 

προσπαθεί  τα  παιδιά  να  κάνουν  συνδέσεις  με  προηγούμενες  εμπειρίες  τους  ,  και 

παράλληλα ακολουθεί τακτικές εξοικείωσης των νηπίων με τις συμβάσεις γραφής και 
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τη  δεοντολογία  της  συγγραφής  βιβλίων  σύμφωνα  με  τις  αρχές  του 

γραμματισμού( δείχνει το κείμενο την ώρα που το διαβάζει, υποθέτουν για τον τίτλο, 

σχολιάζουν το εξώφυλλο). Όσον αφορά τον ρόλο του νηπιαγωγού σε αναγνωστικές 

τακτικές  είναι  ιδιαίτερα ουσιαστικός  για  τις  αναπαραστάσεις  των παιδιών,  για  το 

είδος του κειμένου και τη στάση τους απέναντι στο βιβλίο.  Η συνεχής ροή στην 

αφήγηση  χωρίς διακοπή ενδυναμώνει την αισθητική απόλαυση του λογοτεχνήματος. 

Οι  ερωτήσεις  ανοιχτού  τύπου  ενεργοποιούν  τη  συμμετοχή  των  παιδιών  και 

απελευθερώνουν, απεγκλωβίζουν την έκφραση του λόγου τους.  Άλλος ένας ρόλος 

του νηπιαγωγού είναι ότι ενθαρρύνει  την επαναφήγηση ιστοριών μαζί με τα παιδιά. 

‘Εάν μια ιστορία γίνει αντικείμενο αφήγησης με ζωντανό τρόπο και πολλές φορές με 

κάποιο  βοηθητικό  υλικό  (  το  ραβδί  μιας  νεράιδας,  ο  σκούφος  και  η  ποδιά  της 

Κοκκινοσκουφίτσας, οι σπόροι του Κοντορεβιθούλη) ενθουσιάζει τα παιδιά, τα οποία 

και  επαναφηγούνται  ιστορίες  που  ήδη  γνωρίζουν  ή  επινοούν  δικές  τους(Trister-

Dodge κ.ά.,  2004). Έτσι λοιπόν, επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση της σχέσης 

γραπτού και προφορικού λόγου,  η πρωτοβουλία περνάει  στα παιδιά και οι  όποιες 

αναγκαστικές παρεμβάσεις, καθώς ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη σχολική δράση 

ως παρατηρητής, πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις αναγκαστικής πρόσθετης 

βοήθειας.

  Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί το γεγονός ότι η νηπιαγωγός με τις 

πράξεις  της ευαισθητοποιεί τους γονείς για την αξία και τη σημασία της αφήγησης 

ιστοριών στα παιδιά τους και της ανάγνωσης εικονογραφημένων βιβλίων.  Με μια 

επιστολή στους γονείς κατά τακτά χρονικά διαστήματα με διάφορα θέματα  ολιστικής 

προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας  συμβάλει ώστε το παιδί να εξελιχθεί σε 

επιτυχημένο αναγνώστη αλλά και σε δημιουργό αυθεντικών προσωπικών κειμένων. 

Στις  επιστολές αυτές   μπορεί  να αναφέρονται  και  συμβουλές  και  παραινέσεις  για 

αφήγηση ιστοριών από τις  εμπειρίες  τους,  για  επιλογή κατάλληλων βιβλίων ,  για 

ενημέρωση ‘ τι  μπορείτε να κάνετε στο σπίτι’,  υπόδειξη τρόπων ανάγνωσης ενός 

βιβλίου συντροφιά με το παιδί τους, το είδος των ερωτήσεων που θα απευθύνουν, για 

τη γωνιά  της  βιβλιοθήκης  της  τάξης  και  το  δανεισμό βιβλίων,  για  επισκέψεις  σε 

δημόσιες βιβλιοθήκες και ό, τι άλλο επινοήσει ο δάσκαλος.
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   Στην προσχολική ηλικία η καθοδηγούμενη και στοχευόμενη λειτουργία της 

Δ.Γ δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται αυθαίρετα. Οι ερωτήσεις που κάνει η νηπιαγωγός 

στα παιδιά, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,  τα ενθαρρύνει σε διαδικασίες που 

προάγουν  την  κριτική   και  δημιουργική  σκέψη.  Οι  ασκήσεις  Δ.Γ   υποδεικνύουν 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με σκοπό τα παιδιά να παρακινούνται: να συνδυάζουν τις 

εμπειρίες  τους με τη νέα γνώση, να μπορούν να συγκρίνουν τις πληροφορίες που 

δέχονται,  να  συνδέουν  αίτια  με  αποτελέσματα,  να  διατυπώνουν  αλληλουχίες 

γεγονότων, να διατυπώνουν υποθέσεις, να οδηγούνται σε γνωστική σύγκρουση και 

να ενεργοποιούν τη σκέψη τους, να εντοπίζουν καταστάσεις προβληματισμού και να 

τις λύνουν χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις, να αξιολογούν τα δεδομένα πριν 

αποφασίσουν, να αναστοχαστούν, να καταλήγουν σε θέσεις και συμπεράσματα και 

να τα διατυπώνουν με ευκρίνεια και πληρότητα( Μπιρμπίλη,2008: 83).

Παρακάτω θα αναφερθούν μερικές παρεμβάσεις της νηπιαγωγού, σύμφωνα με την 

γαλλική ερευνητική ομάδα Groope Oral – Cretail (Le Gunff & Jourdain,1999),  (ο.α 

στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013) :

• Μέσω  της επαναδιατύπωσης   των εκφερομένων τα παιδιά,  έτσι  ώστε να 

επιτευχθεί μια αρτιότερη γλωσσική απόδοση.

• Να προτρέπει τα παιδιά να μιλήσουν, να σκεφτούν και να επαναδιατυπώσουν

• Να διευκρινίσουν τις δραστηριότητες και να τις εξηγήσουν – ‘τι κάνουμε’

• Μέσω  των  ερωτήσεων,  οι  οποίες  βοηθούν  ιδιαίτερα  τα  παιδιά  να 

αναπαραστήσει νοητικά τα θέματα που συζητιούνται

• Να προωθεί τη συζήτηση, η οποία δίνει  στα παιδιά τη δυνατότητα να ακούνε,  

να  προβληματίζονται,  να  προβαίνουν  στη  λήψη  αποφάσεων,  μα 

επιχειρηματολογούν προς επίλυση των προβλημάτων τους, να συμμετέχουν 

τελικά ενεργά στη μαθησιακή διδασκαλία.  (ο.α στο Βακάλη Α., Ζωγράφου – 

Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ.,2013)

Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  μπορεί  να  παραμείνει  κομβικής  σημασίας.  Ο 

εκπαιδευτικός  δεν  μπορεί  να  ορίσει  με  τρόπο  απόλυτο  και  κατηγορηματικό  το 

‘λάθος’ ή το ‘ορθό’, όπως σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ούτε να καταγράψει τα 
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‘σφάλματα’ , τις ‘αδυναμίες’ ή τις ‘αποτυχίες’ του μαθητή, όπως άλλωστε  συνέβαινε  

παραδοσιακά κατά την αξιολόγηση. Μπορεί, όμως, να συμβουλέψει να καθοδηγήσει, 

να  προτείνει  βελτιώσεις  κ.τ.λ.  Από  τη  μεριά  της  δημιουργικής  γραφής  οι  όποιες 

ελλείψεις  ή  αστοχίες  του  γραπτού  κειμένου  αποτελούν  όχι  αφορμή  για  αρνητική 

αξιολόγηση,  αλλά αφόρμηση για δημιουργική  κριτική,  εκ  μέρους  της  ομάδας και 

αναθεώρηση της συγγραφικής διεργασίας, όσον αφορά τον μαθητή. Εν κατακλείδι, 

λοιπόν, ο διδάσκων οφείλει να τονίσει την αυτοπεποίθηση των παιδιών ως χείριστων 

τοθ  λόγου,  να  τους  βοηθήσει  να  πειραματιστούν  και  να  εντρυφήσουν  στη 

δημιουργική  διαδικασία.  Βέβαια,  διατηρεί  την  ανώτερη  κριτική  προοπτική  στα 

γραπτά κείμενα των μαθητών, και του έλεγχου της όλης διαδικασίας του μαθήματος. 

(Κιοσσές, 2013)
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8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ 
ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Παρακάτω θα σημειωθούν κατάλληλες δραστηρίοτητες Δημιουργικής Γραφής 

για παιδιά του νηπιαγωγείου, με σκοπό να αναπτύξουν τη φαντασία τους, μέσα από 

ευχάριστα παιχνίδια, και μέσα από την αφήγηση ενός παραμυθιού. Η αφήγηση ενός 

παραμυθιού σε παιδιά, είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να χαλαρώσει τα παιδιά, 

μετά από κινητικά παιχνίδια και μετά από την ένταση της ημέρας. Είναι άλλωστε 

γεγονός  ότι  τα  παραμύθια  είναι  αγαπητά  σε  όλα  τα  παιδιά  και  είναι  χρέος  των 

νηπιαγωγών μέσα από δραστηρίοτητες για τα παραμύθια και τη δημιουργική γραφή 

να κάνουν τα παιδιά να το αγαπήσουν περισσότερο.

1η Δραστηριότητα: Δώσε ένα δικό σου τέλος στην ιστορία

Περιγραφή δραστηριότητας: Η νηπιαγωγός επιλέγει στην τάξη ένα παραμύθι ή μια 

ιστορία για να την αφηγηθεί στα παιδιά. Όταν η ιστορία φτάσει στο τέλος της, η 

νηπιαγωγός λέει στα παιδιά ότι δεν θυμάται  την ιστορία. Έτσι αρχίζει  να ρωτάει τα 

παιδιά  τι  πιστεύουν  τα  ίδια  ότι  έγινε  στο  τέλος  της  ιστορίας,  τι  απέγινε  ο 

πρωταγωνιστής;

Στη συνέχεια, η ίδια χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και η κάθε ομάδα προσπαθεί να 

βρει ένα δικό της τέλος για την ιστορία/παραμύθι που αφηγήθηκε η νηπιαγωγός.

Σε  αυτό  το  σημείο  η  νηπιαγωγός  μπορεί  να  ζητήσει  από  τα  παιδιά  να  το 

παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα την ιδέα τους, μετά να το ζωγραφίζουν σε χαρτί 

του μέτρου ή ακόμα και να το δραματοποιήσουν.

Στόχοι δραστηριότητας: Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας

                              Να αναπτύξουν τη φαντασία τους

                            Να αποκτήσουν θάρρος με την υπόλοιπη ομάδα και αυτοπεποίθηση  

με το να λένε τις ιδέες τους.

                        Να αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με την κατάλληλη χρονικά 
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σειρά.

Υλικά:   ένα  παραμύθι,  χαρτί  του  μέτρου  (αν  χρειαστεί),  μαρκαδόρους  (αν 

χρειαστούν)

2η Δραστηριότητα: Ακούω και γράφω

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά ακούν προσεχτικά τα τραγούδια που θα τους 

βάλει  η  νηπιαγωγός.  Τα  ακούν  δύο  -  τρεις  φόρες  μέχρι  να  κατανοήσουν  το 

περιεχόμενο των τραγουδιών. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά: να τραγουδήσουν 

και  να  χορέψουν  τα  τραγούδια.  (  η  Νηπιαγωγός  μπορεί  να  έχει  γραμμένους  του 

στίχους σε χαρτί του μέτρου), και να διηγηθούν με δικά τους λόγια την ιστορία του 

τραγουδιού που μόλις άκουσαν. Τα λόγια των παιδιών η νηπιαγωγός μπορει να τα 

ηχογραφήσει και ύστερα να δώσει το κάθε cd στο καθένα απο τα παιδιά. Η ακρόαση 

των παιδιών με τη δική τους φωνή τα βοηθά να ξεχωρίζουν τη φωνή τους και να 

διορθώσουν λάθη στην έκφραση τους. Στο τέλος, η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδία 

να δραματοποιήσουν ή να ζωγραφίσουν την ιστορία τους.

Στόχοι  δραστηριότητας:  Να  διεγείρουν  τα  παιδιά  τη  φαντασία  τους,  και  να 

δημιουργήσουν παραμύθι ή μια ιστορία.

                                         Να καλλιεργήσουν τα παιδιά τη γλωσσική έκφραση

   Υλικά:  Cds  με  τραγούδια  από  την  λαϊκή  μας  παράδοση,  δημοτικά  με  λόγια, 

παιχνιδοτράγουδα, νανουρίσματα.

3η Δραστηριότητα:  ποιός, πότε, πού , τι.

Περιγραφή Δραστηριότητας:  στην αρχή αυτής  της  δραστηριότητας,  η  νηπιαγωγός 

ρωτάει τα παιδιά να της απαντήσουν είτε γραπτά είτε προφορικά, στις εξής ερωτήσεις 

: ποιός, τι, πότε και πού. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των παιδιών, τις χωρίζει 

και τις βάζει σε τέσσερα κουτιά. Έτσι, αφού χωριστούν τα παιδιά σε ομάδες μία μία 

ομάδα παίρνει από τα τέσσερα κουτιά, και αποφασίζει να φτιάξει μια ή περισσότερες 

ιστορίες. Στο τέλος, τις παρουσιάζουν στην ομάδα, ή της ζωγραφίζουν, ή μπορούν να 

τις δραματοποιήσουν σε θέατρο ή κουκλοθέατρο.

Στόχοι  Δραστηριότητας:  Να αναγνωρίσουν  την  αρχή,  τη  μέση  και  το  τέλος  μιας 
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ιστορίας.

                                         Να Βάζουν σε χρονική σειρά την ιστορία τους.  

                                          Να συνεργαστούν

                                         Να αφηγούνται ιστορίες

                                   Να μπορούν να παράγουν μια απλή οπτικοακουστική αφήγηση  

με διαδοχικές εικόνες.

                                  Να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και την γραπτή τους  

ικανότητα.

          

Υλικά.:      χαρτιά, μαρκαδόρους, μολύβια, κουτιά πλαστικά.                         

4η Δραστηριότητα: Περιγράφω, φαντάζομαι και φτιάχνω ιστορίες.

 Περιγραφή  Δραστηριότητας: ο  νηπιαγωγός  δίνει  στα  παιδιά  να  δουν  διάφορες 

εικόνες, είτε από παραμύθια, είτε από  το διαδίκτυο, και τους λέει να φανταστούν μια 

ιστορία με βάση την εικόνα αυτή. Μια παραλλαγή αυτής της δραστηριότητας είναι : 

τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και το κάθε παιδί της ομάδας γράφει και ένα δικό του 

κομμάτι και μετά η ομάδα την ενώνει. Έτσι θα δημιουργηθούν πολλές διαφορετικές 

ιστορίες από ιδέες των παιδιών.

Στόχοι Δραστηριότητας: Να εμπλουτίσουν τον γραπτό λόγο

                                        Να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.

                                         Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας

                                         Να μάθουν να περιγράφουν

Υλικά:  Διάφορες εικόνες από ιστορίες, παραμύθια ή από το διαδίκτυο

                                       

5η Δραστηριότητα: Ας χτίσουμε προτάσεις.
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Περιγραφή Δραστηριότητας: Τα παιδιά μαζεύονται στη παρεούλα και σχηματίζουν 

έναν κύκλο. Η νηπιαγωγός έχει φέρει  ένα μπαλόνι φουσκωμένο. Λέει  στα παιδιά μια 

μικρή απλή πρόταση πχ. Παίζουμε μπάλα. Ένα ένα παιδί λέει και μια λέξη ώστε να 

μεγαλώσει η πρόταση και να φτιάξουν μια ιστορία. Τον λόγο τον δίνει το μπαλόνι 

αφού το  κάθε  παιδί  το  πετάει  στο επόμενο.  Όταν φτιαχτεί  λοιπόν η ιστορία,  την 

διαβάζει η νηπιαγωγός όλοι μαζί και προσπαθούν να βάλουν αρχή, μέση και τέλος.

Στόχοι Δραστηριότητας: Να περιμένουν τη σειρά τους.

                                Να προτείνουν στοιχεία και να δομήσουν εξελικτικά μια  

πρόταση, εμπλουτίζοντας τη διαδοχικά.

                                      Να αποδέχονται τις απόψεις των συνομηλίκων τους.

                                    Να βάζουν σε χρονική σειρά τα γεγονότα.

Υλικά: Ένα μπαλόνι (εναλλακτικά: μία μπάλα)
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9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι δραστηρίοτητες  Δ.Γ που αναφέρθηκαν είναι κατάλληλες για να υλοποιηθούν 

σε μια τάξη προσχολικής ηλικίας. Οι δραστηρίοτητες σε συνδυασμό με την αξία 

του παραμυθιού βοηθάνε τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στη λογοτεχνία και να 

αγαπήσουν πιο πολύ τα παραμύθια. Μέσω, λοιπόν, αυτών των δραστηριοτήτων, 

τα  παιδιά  εκφράζονται  λεκτικά  και  γραπτά  και  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, να έρθουν σε επαφή με τη γραφή, δηλαδή να 

αναπτύξουν γλωσσικές ικανότητες. Ο νηπιαγωγός, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 

εκφράσουν ιδέες  στην υπόλοιπη ομάδα,  τους  τονώνει  την αυτοπεποίθηση και 

αποκτούν θάρρος ώστε να εκφράζουν και σε άλλες περιπτώσεις τις ιδέες τους, τις 

απόψεις  τους  και  βέβαια  να  γίνονται  αποδεχτές  από  το  σύνολο  της  ομάδας. 

Επιπροσθέτως,  η  δημιουργία  καινούργιων  ιστοριών  από  τα  παιδιά,  τους 

αναπτύσσει τη δημιουργικότητα καθώς και τη φαντασία.  Είναι  γνωστό ότι τα 

παιδιά από μόνα τους έχουν πολύ μεγάλη φαντασία και χρέος των νηπιαγωγών 

είναι  να  την  χρησιμοποιήσουν  προς  όφελος  των  ίδιων  των  παιδιών.  Είναι 

σημαντικό  να  επισημανθεί  ότι  οι  περισσότερες  δραστηρίοτητες  έχουν  ως 

μέθοδος  διδασκαλίας  τη  συνεργατική  μάθηση.  Έτσι,  τα  παιδιά  γνωρίζονται 

μεταξύ τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να διαφωνούν και να συμφωνούν και 

να βγάζουν εις πέραν τις δραστηρίοτητες από κοινού. Συμπερασματικά,  η Δ.Γ 

αναπτύσσει τη γλωσσική και κριτική ικανότητα του παιδιού και  συντελεί στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του.
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