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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η φράση «Μια φορά κι’  έναν καιρό....»  παραμένει ανεξίτηλα γραμμένη στο μυαλό 

πολλών γενιών, καθώς αποτελεί την εναρκτήρια έκφραση σχεδόν όλων των 

παραμυθιών, ιστοριών και μύθων που διηγούνται γονείς, παππούδες, εκπαιδευτικοί 

και κάθε λογής αφηγητές.   

Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένο θέματος ήταν η πρακτική άσκηση 

της γράφουσας στο 3ο νηπιαγωγείο Φλώρινας καθώς στους δυο μήνες παραμονής 

εκεί παρατηρήθηκε αφοσίωση των παιδιών κατά την ανάγνωση ενός παραμυθιού 

αλλά και την λαχτάρα τους κάθε μέρα να διαβαστεί κάποιο άλλο. 

Το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και η άμεση ανταπόκρισή τους  

προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και έναν έντονο προβληματισμό για το πώς μπορεί 

ένας εκπαιδευτικός στα πλαίσια του μαθήματος να συνδυάσει την μετάδοση γνώσεων 

με την ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα. Η εικονογράφηση στα παραμύθια είναι 

πολύ σημαντική καθώς παίζει καίριο ρόλο και ειδικότερα 

στη νηπιακή ηλικία. Έτσι λοιπόν, αποφασίστηκε η ενδελεχέστερη έρευνα των 

παραμυθιών και των εικονογραφήσεων τους. Τα είδη τους, την πάροδο τους στο 

χρόνο,  την αξία τους καθώς και τη σπουδαιότητα της εικόνας στα κείμενα που 

δημιουργεί  σκέψεις και διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις στα παιδιά. Η 

εργασία εμπλουτίστηκε με έρευνα ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, που αφορά 

έναν Έλληνα κορυφαίο παραμυθά τον Ευγένιο Τριβιζά. Έγινε ποιοτική ανάλυση στo 

εικονογραφημένο παραμύθι του με τίτλο ¨ένα κεράκι για 

το ρινοκεράκι¨  όσον αφορά τα σχήματα αλλά και τα χρώματα. 

 

 

ABSTRACT 
The phrase “Once upon a time…” is indelibly written to everyone’s mind since 

ancient times. Fairytales, stories and myths have been unflappably narrated by 

parents, grandparents, educators and narrators.  

The reason behind the current dissertation lies to the practice the writer did on 

the 3rd kindergarten School of Florina, as, during two months, it was obvious that the 

children were really engaging while listening to a fairytale being read and 

continuously wanting another one to be read.  
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Their acute interest and their immediate response was really worthwhile 

creating questions on the way an educator can combine language transferal along with 

creativity and entertainment while teaching. To this point, fairytales illustration comes 

forward as it is quite important especially in preschool years. It was decided then that 

fairytales and their illustrations should be further examined. Their genres, their 

evolution through time, their value as well as the importance of the image- illustration 

alongside with the fairytale text that can create thoughts and emotional reaction to 

children. The dissertation was further enriched with a qualitative content analysis 

research  on  a  fairytale  book  regarding  colours  and  shapes.  The  text  chosen  was  “A  

little candle for the little rhino” by Eugene Trivizas, one of the renowned fairytale 

authors in Greece and abroad.  

 

 

 

Κεφάλαιο 1. Το παραμύθι. 

1.1 Ορισμός και γνωρίσματα παραμυθιού 

 

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από το αρχαιολογικό ρήμα παραμυθέομαι- 

παραμυθούμαι που σημαίνει συμβουλεύω, παρακινώ, παρηγορώ, ανακουφίζω. « Ότι 

είναι στη λογοτεχνία το μυθιστόρημα, είναι στη λαογραφία το παραμύθι. Το κείμενο 

του μπορεί κάποτε να κρατάει και ώρες και μέρες την αφήγηση» (Δ., 1988). Η 

γλώσσα των παραμυθιών κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο, να είναι μια γλώσσα 

ενοποιητική, οικουμενική, παγκόσμια, ταυτόχρονα όμως να αφήνει άφθονο χώρο για 

το διαφορετικό, το ιδιαίτερο, για να αναπτυχθούν οι τοπικές πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες. (Κανατσούλη, 2002) 

 Παραμύθι είναι μια αφήγηση συγκεκριμένου μήκους που περιέχει μια 

διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων (Αναγνωστόπουλος, 2002). Είναι μια αφήγηση, ένα 

λογοτεχνικό έργο, που αφηγείται γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά (Ζ.Ζαν, 1996). 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μερακλή (Μερακλής, 1993) είναι το αρχαϊκότερο 

διασωσμένο είδος αφήγησης, πράγμα που σημαίνει ότι κατά την πρωτόγονη εποχή 
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της ανθρωπότητας, το παραμύθι υπήρξε η καλύτερη ίσως έκφραση της ζωής και των 

μυστηρίων της. Η διάδοση των παραμυθιών μέχρι τον 12ο αιώνα ήταν προφορική και 

με την τυπογραφία αργότερα άρχισε να δημιουργείται η γραπτή παράδοση.  

Η πρώτη συλλογή και δημοσίευση λαϊκών παραμυθιών με θαυμάσιες 

ξυλογραφίες είναι τα Παραμύθια της μαμάς χήνας (1697), που έγινε από τον Γάλλο 

Charles Perrault (1628-1703 στο Αναγνωστόπουλος, 1997). Η συλλογή περιλαμβάνει 

παραμύθια που μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες και καθήλωσαν όλα τα παιδιά 

της γης επί αιώνες. Είναι τα γνωστά Ο Κοντορεβυθούλης, η Κοκκινοσκουφίτσα, η 

Κοιμωμένη του δάσους κ.α.  Σταθμός στα λαϊκά δημιουργήματα είναι η τρίτομη 

έκδοση των “Kinder-und Hausmärchen”από τους αδελφούς Γκρίμμ (1ος τόμος 1812 

και 2ος 1815 στο Αναγνωστόπουλος, 1997). Η συλλογή περιλαμβάνει πολύ γνωστά 

σε όλο τον κόσμο παραμύθια όπως η Σταχτοπούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη 

κ.α. Όμως «Τα παραμύθια για παιδιά» του Hans Christian Andersen ενίσχυσαν 

περισσότερο και έφεραν την άνθηση στο παραμύθι, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή 

ήπειρο, αλλά σε ολόκληρο τον 8 «Ταξίδι στον κόσμο μέσα από το παραμύθι: μια 

διαθεματική προσέγγιση γλωσσικής και κινητικής ανάπτυξης στο νηπιαγωγείο» 

κόσμο. 

 Στην ελληνική γλώσσα μεταφράστηκαν για πρώτη φορά από τον Δ. Βικέλα 

το 1873 και είναι τα παρα πολύ γνωστά παραμύθια «Το μολυβένιο στρατιωτάκι», «Το 

μπαούλο που πετάει», «Το ασχημόπαπο» κ.α. Ο κόσμος του παραμυθιού είναι 

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

όταν ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος, γίνεται κάποιο θαύμα, συνήθως με τη 

διαμεσολάβηση κάποιου μαγικού μέσου ή κάποιου υπερφυσικού βοηθού. Τα λαϊκά 

παραμύθια δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο.  

   Η παραμυθιακή ιστορία εκτυλίσσεται «μια φορά κι έναν καιρό» 

(Κανατσούλη, 2002). Τα παραμύθια σύμφωνα με την Κανατσούλη (Κανατσούλη, 

Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, 2002) χωρίζονται σε 

κατηγορίες: A) τα μαγικά που είναι τα κατ εξοχήν παραμύθια και αναφέρονται σε 

δράκους, γίγαντες, μάγισσες, Β) τα διηγηματικά κοσμικά παραμύθια, που κινούνται 

σε ανθρώπινες κοινωνίες, Γ) τα θρησκευτικά ή συναξαρικά, που εμπνέονται από τους 

βίους των αγίων, Δ) τα ευτράπελα ή σατυρικά, που αναφέρονται σε παθήματα 

κουτών. Οργανώνονται ουσιαστικά σε τρία βασικά μέρη: α) σύντομη εισαγωγή ή 

προϊδέαση π.χ.  παραμύθι,  μύθι -  μύθι το κουκί και το ρεβύθι β)  τη διήγηση,  που 
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αποτελεί και το κύριο μέρος του παραμυθιού και συντίθεται από διάφορα μοτίβα και 

γ) το τέλος, που είναι τυπικό π.χ. και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

 Όσον αφορά τη γένεση και τη δομή των παραμυθιών, τη σημασία  ή την 

ερμηνεία τους διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες με κορυφαίο μελετητή τον Prop (1987), 

ο οποίος στη μελέτη του Μορφολογία του παραμυθιού ανέλυσε τη δομή εκατό 

ρώσικων μαγικών παραμυθιών και διετύπωσε την άποψη, ότι το παραμύθι 

αποτελείται από τριάντα μία λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν τα θεμελιώδη 

συστατικά μέρη του παραμυθιού και με βάση ορισμένες από αυτές,  όχι όλες,  

οργανώνεται η δομή του κάθε παραμυθιού. Ο αριθμός των λειτουργιών είναι 

περιορισμένος και η διαδοχή τους είναι πάντοτε ίδια (Ζ.Ζαν,  1996).  Μετά από την 

τεράστια πορεία του παραμυθιού μέσα στον κόσμο και τις διάφορες μορφές του στην 

πάροδο του χρόνου,  μπορούμε σήμερα να αναφερόμαστε σε δύο είδη στο λαϊκό και 

στο σύγχρονο παραμύθι. (Τ., 1992)  

Στα λαϊκά παραμύθια κυριαρχεί η ανεξέλεγκτη  φαντασία, η υπερβολή, το 

μαγικό στοιχείο, ενώ στo «Ταξίδι στον κόσμο μέσα από το παραμύθι: μια 

διαθεματική προσέγγιση γλωσσικής και κινητικής ανάπτυξης στο νηπιαγωγείο» 

έντεχνα, που γράφονται από επώνυμους συγγραφείς, κυριαρχεί η πραγματικότητα, το 

χιούμορ,  η ειλικρίνεια και η αμεσότητα.  Ο διδακτισμός δεν έχει καμία θέση.  Τα 

παραμύθια σύμφωνα με τη θεώρηση του Μπετελχάιμ (Μπετελχαιμ, 1995), επειδή 

είναι απλό λογοτεχνικό είδος, διευκολύνει τη διαδικασία ταύτισης του παιδιού με τον 

παραμυθιακό ήρωα. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στο παραμύθι και τις άλλες μορφές 

συμβολικού λόγου είναι συχνά δύσκολος. 

 Οι μύθοι, οι θρύλοι και οι λαϊκές παραδόσεις είναι όροι, που 

χρησιμοποιούνται εύκολα, χωρίς βασικούς διαχωρισμούς μεταξύ τους, ενώ στην 

πραγματικότητα έχουν ριζικές διαφορές. Σαν κοινό όμως χαρακτηριστικό μεταξύ 

τους, όλα έχουν την πρωτότυπη φύση τους (Αυδίκος, 1994). Ο μύθος ανήκει σε όλο 

το ανθρώπινο γένος και ασχολείται κυρίως με υπερφυσικά πράγματα- θεούς, 

δημιουργούς, υπερφυσικές δυνάμεις και ήρωες. Ο θρύλος από την άλλη, έχει 

περισσότερο ιστορικές βάσεις. Πολλές φορές έχει τραγικό τέλος, ενώ το πραγματικό 

παραμύθι έχει πάντα ευτυχισμένο τέλος. Οι αδελφοί Γκρίμμ χαρακτήρισαν τον θρύλο 

σαν «ιστορικό» και το παραμύθι σαν «ποιητικό» (Κούπερ, 1983). Το παραμύθι 

συμβαίνει μόνο στο χώρο της φαντασίας και δεν έχει ιστορική βάση. Λειτουργεί σε 

ένα κόσμο μαγείας και φαντασίας, ελεύθερο από τα όρια του χρόνου. Ενώ ο θρύλος 
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έχει ένα βαθύτερο νόημα και είναι γεμάτος με δράση, το παραμύθι έχει μια ρομαντική 

και συγκινησιακή γοητεία.  

Αν και προέρχεται από τον μύθο και το θρύλο, παρουσιάζει τους αρχέτυπους 

συμβολισμούς με έναν πιο προσωπικό και αποδεκτό τρόπο.  Ο μύθος και ο θρύλος 

προέρχονται και ασχολούνται με τον πολιτισμό και τις εμπειρίες ενός ορισμένου 

έθνους και απευθύνεται σε αυτό, ενώ το παραμύθι ασχολείται με τις εμπειρίες ενός 

μόνου ατόμου, που διαθέτει χαρακτηριστικά με τα οποία ο καθένας μπορεί να 

ταυτιστεί (Αυδίκος, 1994). Οι μύθοι και τα παραμύθια απαντούν στα αιώνια 

ερωτήματα:  Τι είναι πραγματικά ο κόσμος;  πώς θα ζήσω τη ζωή μου σε αυτόν;  Οι 

απαντήσεις που δίνουν οι μύθοι είναι οριστικές ενώ τα παραμύθια προτείνουν, τα 

μηνύματά τους υπονοούν λύσεις,  αλλά ποτέ δεν τις κατονομάζουν (Μπετελχαιμ,  

1995).  

Τα παραμύθια αφήνουν το παιδί να φαντάζεται, αν και με ποιο τρόπο θα 

εφαρμόσει στον εαυτό του αυτά που αποκαλύπτουν για τη ζωή και την ανθρώπινη 

φύση. Ο μύθος είναι απαισιόδοξος, ενώ το παραμύθι αισιόδοξο, ανεξάρτητα από το 

πόσο τρομακτικά μπορεί να είναι μερικά στοιχεία της ιστορίας. Τα παραμύθια 

ανήκουν στην προφορική λογοτεχνία και τα γενικά χαρακτηριστικά που τα 

χαρακτηρίζουν είναι α) ο αφηγηματικός τους χαρακτήρας, β) το γεγονός ότι 

εκτυλίσσονται στο παρελθόν, γ) το πεπερασμένο τους, δ) η απουσία βάθους ή 

εσωτερικότητας των προσώπων που συναντάμε αναπόφευκτα σε αυτά, ε) η σταθερή 

χρηστική τους δυνητικότητα. Πολύ συχνά για τους παιδαγωγούς, τους ψυχολόγους, 

τους ψυχαναλυτές,  η βασική αρετή των παραμυθιών είναι ο μαγικός τους 

χαρακτήρας. Όμως για το ζωντάνεμα της φαντασίας σημαντικό ρόλο παίζει 

ταυτόχρονα με το μαγικό στοιχείο, ο ρεαλισμός και η ζωντάνια της γλώσσας (Ζ.Ζαν, 

1996). 
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1.2 Χαρακτηριστικά του παραμυθιού 
 Όλοι οι άνθρωποι,  μικροί και μεγάλοι είτε από τη θέση του ακροατή,  είτε από τη 

θέση του αναγνώστη, έχουν έρθει σε επαφή με τα παραμύθια. Άλλοτε έχουν κλάψει, 

άλλοτε συγκινηθεί, έχουν θυμώσει, φοβηθεί αλλά κυρίως έχουν μαγευτεί και 

γοητευτεί με τις ιστορίες τους και τις περιπέτειες των ηρώων τους. Αυτός είναι και ο 

λόγος που πολλές φορές όλοι επιστρέφουν σε αυτά και τα διαβάζοντάς τα ξανά και 

ξανά, δίνοντας όμως κάθε φορά μία άλλη, νέα ερμηνεία, ανάλογα με το πώς είναι η 

ψυχολογία τους και το πώς νιώθουν εκείνη τη στιγμή.  Τα παραμύθια είναι στιγμές 

που θυμούνται οι μεγαλύτεροι μα και ζουν οι νεώτεροι.  Τα συναντάμε σε 

διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς λαούς,  γιατί οι πιο όμορφες παραδόσεις της 

ανθρωπότητας έχουν περάσει στα πιο όμορφα παραμύθια. Η μαγεία του παραμυθιού 

έγκειται στο γεγονός ότι, αν και η πλοκή τους είναι απλή και λιτή έχουν την 

ικανότητα να μαγεύουν αλλά και να διδάσκουν πολλά τόσο στους ενήλικες όσο και 

στα παιδιά. ((http://paramythi.weebly.com/), ΧΗ) 

 Στα παραμύθια συναντώνται κακοί βασιλιάδες, βασίλισσες, μητριές, ήρωες, 

ηρωίδες, ξωτικά, νεράιδες, που όλοι ζουν στο χώρο της φαντασίας. Τα παραμύθια 

έχουν πάντα ευτυχισμένο τέλος και δεν είναι ρεαλιστικά, αντιθέτως συμβαίνουν στο 

χώρο της φαντασίας και το υπερφυσικό είναι το κύριο συστατικό τους. Ο 

υπερφυσικός κόσμος που ο ανθρωπος συναντά  σε αυτά εκφράζει έναν κόσμο πέρα 

από το φυσικό, τον οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει. Επίσης το παραμύθι 

λειτουργεί και σε έναν χώρο μαγείας, ελεύθερο από τα όρια του χρόνου, μέσα στον 

οποίο βλέπουμε τις καλές μάγισσες να υπάρχουν για να βοηθούν αυτούς που τις 

έχουν ανάγκη, που πιστεύουν σε αυτές και ζητούν τη βοήθειά τους, αλλά και τις 

κακές μάγισσες, οι οποίες απειλούν τον ήρωα και προσπαθούν να τους 

δημιουργήσουν πρόβλημα.  Παράλληλα όλοι οι ήρωες στο παραμύθι είτε είναι 

άνθρωποι, πουλιά, ζώα έχουν τη δυνατότητα α αλλάξουν την εξωτερική τους μορφή 

χωρίς όμως να χάσουν την αρχική τους ταυτότητα. ((http://paramythi.weebly.com/), 

ΧΗ) 

Ακόμη και τα φυσικά στοιχεία, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα, το νερό και τα 

δένδρα μπορούν να έχουν κάποια υπερφυσική δύναμη.  Το παραμύθι έχει μια 

ρομαντική και συγκινησιακή γοητεία, ασχολείται με τις εμπειρίες ενός κάθε φορά 

ατόμου, που διαθέτει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να ταυτιστεί με τον 
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αναγνώστη. Τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα θέματα στο παραμύθι είναι αυτά που 

αναφέρονται στις αναποδιές και τα εμπόδια που μπορεί να τύχουν στον ήρωα ή την 

ηρωίδα(π.χ. Σταχτοπούτα) και στο ευτυχισμένο τελικά τέλος που θα έχει αυτός.  

Επιπλέον  συχνά στα παραμύθια το χρήσιμο ζώο,  το ζώο ή το πουλί που 

μιλάει ή αυτό που έχει μαγικές δυνάμεις και χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα του ή τις 

δυνάμεις του βοηθά τον ήρωα π.χ. στον Παπουτσωμένο Γάτο, ο γάτος βοηθά τον 

αφέντη του να γίνει μαρκήσιος ή στην Σταχτοπούτα τα πουλιά την τρέφουν και τη 

βοηθούν να κάνει τις δουλειές που τις αναθέτουν η μητριά της και οι κόρες της, ενώ 

στο τέλος τη βοηθούν να παντρευτεί τον πρίγκιπα.  

Ένα άλλο,  επίσης,  πολύ δημοφιλές θέμα των παραμυθιών είναι αυτό του 

άσχημου ή σε ορισμένες περιπτώσεις αποκρουστικού όντως, Συνήθως το άτομο αυτό 

υποφέρει από μια κατάρα που αργότερα με αγώνα και την εκπλήρωση μιας 

υπόσχεσης ή με την αγάπη και την αφοσίωση από ένα άλλο πρόσωπο προς το 

πρόσωπο του, εξαφανίζεται ελευθερώνοντας το π.χ. η Πεντάμορφη και το Τέρας, ο 

Βάτραχος και ο Πρίγκιπας.  

Το κυριότερο βέβαια χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι το ευτυχισμένο 

τέλος, το πνεύμα της αισιοδοξίας και της επιτυχίας, το οποίο προβάλλεται στο 

παραμύθι, κάνοντας γνωστό από την αρχή ότι το καλό θα νικήσει, Οτιδήποτε και αν 

συμβεί, όποιες επικίνδυνες και απειλητικές δυνάμεις και αν παρουσιαστούν, 

υπάρχουν άλλες δυνάμεις που μπορούν να δώσουν βοήθεια,  αν τους ζητηθεί.  Ο 

ήρωας ή η ηρωίδα στο τέλος, θα συναντηθούν, θα παντρευτούν ή θα ζήσουν 

ευτυχισμένοι. Ουσιαστικά το παραμύθι επιτρέπει στον αναγνώστη να ταυτιστεί με 

΄΄αρχέτυπες΄΄ καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση καλού και κακού, η  

διαφορά μεταξύ θάρρους κι δειλίας και η χρησιμοποίησης εξυπνάδας σαν όπλο 

ενάντια στη δύναμη.  Αυτή η ταύτιση και η συμμετοχή βοηθούν στην εξαφάνιση 

αισθημάτων απομόνωσης και μοναξιάς, στα οποία οι άνθρωποι είναι τόσο ευάλωτοι, 

κάνοντας τους να αισθάνονται μέρη ενός μεγάλου συνόλου. 

((http://paramythi.weebly.com/), ΧΗ) 

 Το ευτυχισμένο τέλος στην ιστορία δίνει στον αναγνώστη το ευχάριστο 

συναίσθημα ότι αυτό το σύνολο είναι ευτυχισμένο (Κούπερ, 1983). Παράλληλα η 

ταύτισή μας με τους ήρωες μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε,  να μάθουμε και να 

δοκιμάσουμε τρόπους επίλυσης αυτών των εσωτερικών συγκρούσεων και εκεί 

ακριβώς βρίσκεται η μεγάλης σημασίας εκπαιδευτική και διδακτική αξία του 

παραμυθιού. 
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 Τέλος,  στις ιστορίες των παραμυθιών παρακολουθούμε τη συνεχή πάλη του 

ήρωα ή της ηρωίδας να ανακαλύψει την πραγματική του αξία,  να γνωρίσει τον 

εσωτερικό του κόσμο-ποιός είναι-, να ωριμάσει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που 

τα παιδιά γοητεύονται και δε χορταίνουν το παραμύθι, δηλαδή με την επανάληψη 

ενδυναμώνεται η πίστη τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να χτίσουν τη 

δική τους προσωπικότητα. ((http://paramythi.weebly.com/), ΧΗ) 

1.3. Το παραμύθι μέσα από την πάροδο του χρόνου  
Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με την καταγωγή του παραμυθιού. Πρώτη 

χρονικά μπορεί να θεωρηθεί εκείνη που οι αδελφοί Γκριμ έθεσαν στο δεύτερο τόμο 

της διάσημης συλλογής των λαϊκών παραμυθιών, συναγμένη από το στόμα του λαού, 

με τον τίτλο: Kinder und House- marsen(1815}. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, που θα 

μπορούσε να ονομαστεί «μυθολογική θεωρία»,τα παραμύθια είναι κατάλοιπα 

αρχαίων μύθων, άρα, όχι μόνο έργο της φαντασίας, αλλά και αποδεικτικό στοιχείο 

υψηλής ιστορικής αξίας. Η άποψη αυτή αν και στην αρχή έγινε αποδεχτή και 

υποστηρίχτηκε και από άλλους μελετητές, ξεπεράστηκε γρήγορα, ή, τουλάχιστον, 

αντικρούστηκε από άλλες. 

Μερικά χρόνια αργότερα εμφανίστηκε η λεγόμενη «ινδική θεωρία», 

διατυπωμένη από το Γερμανό ανατολιστή Τέοντορ Μπένφαυ,  στη μακριά εισαγωγή 

της ινδικής μετάφρασης (Μπενφάυ, 1859) της Παντσατάντρα, της πιο παλιάς ινδικής 

συλλογής παραμυθιών. Κατά τον Μπένφαυ όλα τα παραμύθια είχαν την πρώτη κοινή 

τους καταγωγή στην Ινδία,  από όπου διαδόθηκαν κατόπιν προς τη βόρεια Ασία και 

προς τη Δύση, είτε μέσω της προφορικής παράδοσης είτε μέσω μιας μακράς σειράς 

διαδοχικών μεταφράσεων στα περσικά, αραβικά, εβραϊκά, λατινικά κλπ. Στη θεωρία 

αυτή αντιτάχτηκε η λεγόμενη «πολυγενετική» ή «ανθρωπολογική θεωρία» που 

διατύπωσαν οι Άγγλοι ανθρωπολόγοι Έντουαρτ Τάυλορ και Άντριου Λανγκ:η 

καταγωγή των παραμυθιών έπρεπε να αναζητηθεί στην ψυχική διανοητικότητα του 

πρωτόγονου ανθρώπου, ο οποίος, όπως το μικρό παιδί, βλέπει τη φύση, τον ήλιο, τα 

άστρα, τους ανέμους, σαν όντα με ψυχή. (Μπενφάυ, 1859) 

 Μια άλλη θεωρία, φροϋδικής έμπνευσης–λεγόμενη και «ψυχαναλυτική»- 

υποστηρίζει την καταγωγή του παραμυθιού από το όνειρο. Άλλες θεωρίες συνδέονται 

επίσης με τη διανοητικότητα και τον κόσμο των πρωτόγονων,  υποδείχνοντας στα 

διάφορα θέματα των παραμυθιών τα τελευταία ίχνη των αρχαίων τοτενικών μύθων ή 

σχετικών με την πίστη στην επιστροφή των νεκρών στη γη ή των εορταστικών μύθων 
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των εποχών του έτους ή της μύησης κ.λ.π. Η παραδοχή των παραμυθιών, ως 

αναγνωρισμένου είδους της λαϊκής λογοτεχνίας και, συνακόλουθα, η διατύπωση των 

σχετικών φιλολογικών προβλημάτων πολύ πρόσφατη χρονικά. Τα παραμύθια των 

αδελφών Γκριμ υπήρξαν η μεγάλη αποκάλυψη. 

(http://benl.primedu.uoa.gr/ptde/database-ptde/paramy8i.pdf ) 

 Στην έντεχνη φιλολογία, ήδη, από αιώνες, το παραμύθι είχε βρει θέση είτε ως 

συστατικό στοιχείο ενός ευρύτερου συνόλου υλικού και θεμάτων και συνδεμένο με 

αυτό ως φανταστικό και υποβλητικό σχήμα είτε διατηρώντας ανέπαφη την αυτονομία 

του και τα χαρακτηριστικά της φανταστικής παραστατικότητας του, σαν μια 

ολοκληρωτικά παραμυθιακή διήγηση. Σ ε όλες όμως τις περιπτώσεις, χάνοντας, μαζί 

με το λαϊκό του χαρακτήρα, και τη ζωηρότητα και την αρχική του αγνότητα, καθώς οι 

συγγραφείς που το χρησιμοποιούσαν προσπάθησαν να το επεξεργαστούν φιλολογικά, 

για τους ιδιαίτερους καλλιτεχνικούς του λόγους ο καθένας. 

((http://paramythi.weebly.com/), ΧΗ) 

 

 

 

1.4 Η συμβολή των παραμυθιών  
Είναι γνωστό,  πως η μεγαλύτερη ανάγκη των ανθρώπων και το δυσκολότερο 

κατόρθωμα είναι να ανακαλύψουν το νόημα της ζωής. Κανείς δεν κατανοεί το νόημα 

της ζωής του ξαφνικά ,αντίθετα το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα συνεχούς 

εξέλιξης. Η σοφία δομείται βήμα -βήμα και μέσα από τις εμπειρίες μας στον κόσμο. 

Κατά συνέπεια δε μπορούμε να περιμένουμε το μυαλό των παιδιών μας,  να 

λειτουργεί όπως το δικό μας, ούτε να θέλουμε να δεχτούν αυτά που τους 

υπαγορεύουμε από τις εμπειρίες μας ως δεδομένα,  γιατί και αυτά έχουν την ανάγκη 

να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία προς την ώριμη κατανόηση του εαυτού τους 

και του κόσμου.  Μπορούμε όμως να τα βοηθήσουμε να βρουν το νόημα της δικής 

τους ζωής . Για να κρατήσει μια ιστορία το ενδιαφέρον του παιδιού πρέπει να το 

διασκεδάζει και να ξυπνά την περιέργειά του (Μπετελχαιμ, 1995) . 

Για να πλουτίσει τη ζωή του πρέπει να κεντρίζει τη φαντασία του ,να βοηθά 

να αναπτύξει τη νόησή του και να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά του,  να 

εναρμονίζεται με τα άγχη και τις προσδοκίες του, ενώ συγχρόνως να υποδεικνύει 

λύσεις στα προβλήματά του. Με λίγα λόγια να προωθεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό 



13 
 

του και στο μέλλον. Το παιδί όσο και να το προστατεύουμε, είναι εκτεθειμένο στην 

κοινωνία που ζει και στις συνθήκες της,  άρα χρειάζεται να είναι καλά 

προετοιμασμένο για να τις αντιμετωπίσει.  Αυτό όμως προϋποθέτει να του το 

επιτρέπουν οι εσωτερικές του δυνάμεις. Χρειάζεται, δηλαδή, να μάθει να 

αντιμετωπίζει αυτό τον πολύπλοκο κόσμο μέσα στον οποίο ζει, καθώς και να 

κατανοεί και να εξελίσσει τον εαυτό του. Για να το καταφέρει αυτό πρέπει να 

βοηθηθεί να ξεδιαλύνει τα συναισθήματά του, να βάλει σε τάξη τον εσωτερικό του 

κόσμο και πάνω σε αυτή τη βάση να δημιουργήσει τη ζωή του.  Εδώ σε αυτό το 

σημείο τα παραμύθια μπορούν να του δώσουν ιδέες για το πώς να το κάνει αυτό, 

χωρίς να έχουν τη φόρτιση των λόγων που έρχονται από τους γονείς και ακούγονται 

με τη μορφή κατήχησης.. Σύμφωνα με το ψυχαναλυτικό μοντέλο προσέγγισης, τα 

παραμύθια μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα στο συνειδητό, στο προσυνειδητό και 

στο ασυνείδητο. (Μπετελχαιμ, 1995) 

Είναι εποµένως σκόπιµο να εντάσσεται στο ηµερήσιο πρόγραµµα του 

σχολείου και κυρίως του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού 

(Μερακλής, Το λαικό παραμύθι, 1999), διότι από εκεί ξεκινά η βασική εκπαίδευση 

των µαθητών και είτε να ‘’διδάσκεται’’  αυτόνοµα ή να χρησιµοποιείται επικουρικά 

και παρενθετικά στα µαθήµατα προκειµένου να κάνει τη γνώση πιο εύληπτη, 

κατανοητή και προσπελάσιµη. 

Τα διάφορα αφηγηματικά μέσα όπως οι ιστορίες, οι μεταφορές, οι μύθοι και 

τα παραμύθια ασκούν μια σημαντική ψυχοπαιδαγωγική επίδραση στην ανάπτυξη των 

παιδιών.  Οι τεχνικές της αφήγησης μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση 

ποικίλλων ψυχολογικών διεργασιών, όπως η φαντασία, η μνήμη, η προσοχή έως την 

διεύρυνση της ενεργητικής κοινωνικο-ηθικής δεκτικότητας του ακροατή (Πουρκός, 

2010). 

Ο Egan (Egan, 1999) υποστηρίζει ότι τα κλασσικά παραμύθια έχουν μια 

ιδιαίτερη δύναμη στο να διεγείρουν την φαντασία των μικρών παιδιών στο πλαίσιο 

της σχολικής τάξης, ενώ η δραματοποίηση ιστοριών μπορεί να λειτουργήσει ως μια 

πρώιμη μορφή διδασκαλίας και μάθησης μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Από έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται πως η αφήγηση παραμυθιών και ιστοριών, καθώς 

και η επαφή των παιδιών με ένα ευρύ φάσμα κειμένων από την παραδοσιακή 

λογοτεχνία, συμβάλλει στην καλύτερη γνώση του εαυτού και των άλλων, στην 

ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης (Mello, 2000), στην ανάπτυξη μιας 

υγιούς αυτοαντίληψης (Paley, 1990). Επιπλέον καλλιεργούν την αίσθηση της 
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ταυτότητας, αυξάνουν την φαντασία (Gallas, 1994), ανάπτυσσουν μια ανθρώπινη 

ηθική (Zipes, 1997) και τέλος ενισχύουν την πολιτισμική ευαισθησία (mcCabe, 1997) 

όταν τα παιδιά εκτίθενται σε αφήγηση ιστοριών από διαφορετικά πολιτισμικά 

πλαίσια. 

 

Σημειώνεται ωστόσο, πως λίγες έρευνες έχουν διεξαχθεί στο συγκεκριμένο το

μέα,καθώς η επίδραση της αρχαίας παράδοσης της αφηγηματικής τέχνης στην ψυχική

ανάπτυξη των παιδιών και την ανάπτυξη μαθησιακών ικανοτήτων είναι δύσκολο ναμ

ελετηθεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια (Κουρκούτας,2010). Αν εξετάσουμε την

παγκόσμια ιστορία της προφορικής αφήγησης, υπό μια ευρύτερη οπτική, θα δούμεπω

ς αναφαίνονται δυο είδη αφήγησης με σκοπό την ψυχική υγεία: α) αυτό πουαποσκοπε

ί στην διατήρηση της ψυχικής υγείας και δρα σε προληπτικό επίπεδο και β)αυτό που 

στοχεύειστην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και λειτουργεί ωςθεραπευτικό μέσο 

(Πελασγός, 2ΟΟ7). 

 

 

1.5 Παιδί και παραμύθι  
Μέσα από την παραμυθιακή διήγηση το παιδί συγκινείται από το χαρακτήρα των 

ηρώων επιλέγει τις ιδιότητες που του αρέσουν όπως την εξυπνάδα, αφοσίωση, φιλία, 

ηρωισμό και προσπαθεί να τις μιμηθεί. Συχνά οι περισσότερες από αυτές τις ιδιότητες 

υπάρχουν ήδη μέσα στο παιδί όμως αυτό δεν το γνωρίζει ακόμη και μέσα από την 

ψυχική επαφή που έρχεται με τους ήρωες αναδύονται και γίνονται συνειδητές  

(Ντούλια, 2010) 

Τα παραμύθια κατορθώνουν να μεταδώσουν με ποικίλες μορφές στο παιδί 

αυτό ακριβώς το μήνυμα ότι ο αγώνας εναντίον σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι 

αναπόφευκτος, είναι ουσιαστικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης όμως αν κάνεις 

δεν λιγοψυχήσει και αντιμετωπίσει απτόητος απρόσμενες και συχνά άδικες 

δοκιμασίες,  τότε κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα και στο τέλος αναδεικνύεται νικητής.  

(Μπετελχαιμ, 1995)  

Είναι χαρακτηριστικό των παραμυθιών ότι θέτουν ένα υπαρξιακό πρόβλημα 

με συντομία και ακρίβεια.  Αυτό επιτρέπει στο παιδί να συλλάβει το πρόβλημα στην 

ουσιαστικότερη μορφή του ενώ πιο συνθέτη πλοκή θα μπέρδευε τα πράγματα. Τα 

παραμύθια απλοποιούν όλες τις καταστάσεις. Τα πρόσωπα σχεδιάζονται με σαφήνεια 
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και οι λεπτομέρειες εκτός αν είναι σημαντικές εξαλείφονται. Όλοι οι χαρακτήρες 

είναι μάλλον τυπικοί παρά μοναδικοί. (Μπετελχαιμ, 1995)  

Το παιδί χρειάζεται περισσότερο από όλους υποδείξεις με συμβολική μορφή 

για το πως μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να οδηγηθεί με ασφάλεια 

στην ωριμότητα. Οι ασφαλείς ιστορίες δεν αναφέρονται ούτε στον θάνατο ούτε στα 

γηρατειά , δηλαδή τα όρια της ύπαρξης μας ούτε στην επιθυμία για αιώνια ζωή. 

Αντίθετα το παραμύθι φέρνει το παιδί αντιμέτωπο με τις βασικές ανθρώπινες 

δυσκολίες. (Μπετελχαιμ, 1995)  

Η μοίρα των ηρώων πείθει το παιδί ότι μπορεί να νιώθει αποδιωγμένο και 

εγκαταλειμμένο στον κόσμο προχωρώντας ψηλαφητά στο σκοτάδι , αλλά, όπως 

εκείνοι, στην πορεία της ζωής θα καθοδηγηθεί βήμα βήμα και θα βρει βοήθεια όταν 

τη χρειαστεί. Σήμερα, περισσότερο από ότι στο παρελθόν το παιδί χρειάζεται την 

καθησύχαση που προσφέρει η εικόνα του αποκομμένου ανθρώπου , ο οποίος 

εντούτοις είναι ικανός να δημιουργήσει ικανοποιητικές και με νόημα σχέσεις με τον 

κόσμο γύρω του. (Μπετελχαιμ, 1995) 

 

Κεφάλαιο 2. Λίγα λόγια για το συγγραφέα 
Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής και των Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του πτυχίου Master of 

Laws (University College) και διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 

(London School of Economics and Political Science) και Senior Research Fellow του 

Πανεπιστημίου Λονδίνου. Διδάσκει Εγκληματολογία και Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο 

στο Πανεπιστήμιο του Reading και διευθύνει το Τμήμα Εγκληματολογικών Μελετών 

του ίδιου Πανεπιστημίου (Director fo Cominal Justice Studies). 

 Έχει διδάξει επίσης στο Bramshill  Police  College,  τo  Central  London  

Polytechnic και το London School of Economics. από το 1993-1998 ήταν επισκέπτης 

καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγκληματολογικά 

και νομικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά "Lancet", "British Journal of 

Criminology", "Annales intermnationales de Criminologie" κ.α. Με τη λογοτεχνία ο 

Ευγένιος Τριβιζάς έχει ασχοληθεί από τα παιδικά του χρόνια. Έχει γράψει πάνω από 

100 βιβλία για παιδιά, ένα βιβλίο για ενήλικες (Ο ερωτευμένος πυροσβέστης) και 

πάνω από 20 θεατρικά έργα, μα και λιμπρέτα για όπερες.  
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Έργα του έχουν τιμηθεί με βραβεία από την "Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών", 

τον "Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου" και τη "Γυναικεία Λογοτεχνική 

Συντροφιά.  Στην Αγγλία και Αμερική βιβλία του έχουν λάβει μεταξύ άλλων:  το 

Parents Choice Amazing Accomplishment Award, το the Shefficedls children's Book 

Award Commendation, το Judson, Massachusetts Children's Choice Award, το 

Arizona Library Association Young Readers Award.  

Τα θεατρικά του έργα "Το όνειρο του σκιάχτρου" παίχτηκε το 1992 στο 

θέατρο του Βρετανικού Μουσείου της Αγγλίας στα πλαίσια του European Arts 

Festival.  Τον ίδιο χρόνο το έργο του "Χίλιες και μία γάτες"  σε μετάφραση του Z.  

Rudrinski βραβεύτηκε με το Α΄ Βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό θεατρικού 

έργου που οργάνωσε το Πολωνικό Κέντρο Τέχνης για τη Νεότητα. Το 1993 το βιβλίο 

του "Τα τρία μικρά λυκάκια" έφτασε στη δεύτερη θέση των αμερικάνικων παιδικών 

best sellers (Picture Books). Βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά έχουν μεταδοθεί από το 

BBC, έχουν περιληφθεί στα αναγνωστικά ελληνικών και αμερικανικών σχολείων και 

έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά γερμανικά, ισπανικά, ολλανδικά, σουηδικά, ιαπωνικά 

και πολλές άλλες γλώσσες.  

Στην Αμερική η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα της 

Μινεάπολης (Ε.Μ. Αndersen Library) αποφάσισε να συγκεντρώσει το σύνολο των 

λογοτεχνικών βιβλίων του Ευγένιου Τριβιζά, μελέτες για το έργο του, χειρόγραφα και 

άλλο υλικό σε μια ειδική ερευνητική συλλογή. Η έκθεση των πρώτων αποκτημάτων 

της συλλογής έγινε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το Μάιο του 2000, όπου ο 

Ευγένιος Τριβιζάς μίλησε με θέμα "Τα στερεότυπα του καλού και του κακού στην 

Παιδική Λογοτεχνία". 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%

CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%82) 

 

 

2.1 Διακρίσεις 
 Ο «εθνικός μας παραμυθάς» έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών, την Ένωση 

Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και τη Γυναικεία 

Λογοτεχνική Συντροφιά. Κατέχει το Ελληνικό Κρατικό Βραβείο Παιδικής 

Λογοτεχνίας, ενώ έχει επίσης τιμηθεί από οργανισμούς της Αμερικής και της 

Αγγλίας.  
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Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μινεσότας στη Μινεάπολη 

συγκέντρωσε το σύνολο των λογοτεχνικών βιβλίων του Ευγένιου Τριβιζά, τις μελέτες 

για το έργο του,  τα χειρόγραφα και άλλο υλικό σε μια ειδική ερευνητική συλλογή,  

που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2000. Το 2013, ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού 

Βιβλίου επέλεξε τον συγγραφέα ως τον Έλληνα υποψήφιο για το διεθνές βραβείο 

παιδικής Λογοτεχνίας Άστριντ Λίντγκρεν, σουηδικό βραβείο που θεσπίστηκε το 2002 

προς τιμήν της δημιουργού της Πίπης Φακιδομύτης. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%C

E%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%

B6%CE%AC%CF%82) 

Κεφάλαιο 3. Μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου 

3.1 Γενικά 
H μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου επιτρέπει τη συστηματική διερευνηση κειμενου 

(Κυριαζή, 1999) η μέθοδος της κατηγοριοποίησης αποτελεί κύριο στοιχείο της 

ανάλυση περιεχομένου και η επιτυχία της εξαρτάται από τις κατηγορίες που έχει 

κατασκευάσει. Τα θετικά στοιχεία της ανάυσης περιεχομένου είναι το χαμηλό κόστος 

της έρευνας γιατί τα στοιχεία υπάρχουν σε προσβάσιμη μορφή, πριν την έναρξη της 

έρευνας και για αυτό το λόγο ο ερευνητής δεν επηρεάζει με την παρουσία του το 

περιεχόμενο του υλικού.  

Όπως αναφέρει ο βάμβουκας η ανάλυση του περιεχομένου (Βάμβουκας, 

2007) βασίζεται κυρίως σε τεκμήρια που είναι γραπτής λεκτικής επικοινωνίας και 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας με 

κύριο στόχο την ερμηνεία του. Τα τεκμήρια αποτελούν το υλικό με το οποίο 

εργάζεται ο ερευνητής για να ανακαλύψει ιδιότητες, καταστάσεις αναγνωρίσιμες και 

διακρισιμες με σκοπό να συναγάγει έγκυρα αποτελέσματα.  Ο βάμβουκας τονίζει 

χαρακτηριστικά (Βάμβουκας,  2007)  τα εξής :  «η σημασιολογική ανάλυση του 

περιεχομένου εστιάζεται σε έννοιες, σε νοήματα ή θέματα που ανακαλούνται με ένα 

αντικείμενο μελέτης κι ο βασικός στόχος της ανάλυσης περιεχομένου είναι η μέθοδος 

της κατηγοριοποίησης. Με την ανάλυση περιεχομένου μπορούμε να εξετάσουμε  : 

Κείμενα (βιβλία, άρθρα, εφημερίδες, ραδιοφωνικά κείμενα, ειδησεογραφικά 

δελτία,κτλ), εικόνες (έργα ζωγραφικής, διαφημίσεις, κτλ) και τέλος το συνδυασμό 

τους ( κινηματογραφικές ταινίες, διαφημίσεις, τηλεόραση) . 
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3.2 Ανάλυση περιεχομένου 
 

Πρόκειται για μια απλοποιημένη, σχηματοποιημένη, εύκολη, γρήγορη μέθοδο. 

Αφορά λιγότερο το ύφος του κειμένου και περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέες. Η 

διαφοροποίηση είναι τεχνητή, διότι οι λέξεις εκφράζουν ιδέες. Η ανάλυση του 

περιεχομένου χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι αναλυόμενες ενότητες δεν είναι 

συνήθως λέξεις, αλλά έννοιες: εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία δύο λέξεις 

συνώνυμες ή δυο λέξεις διαφορετικές,  με την ίδια όμως σημασία.  Εξ’  άλλου,  πολύ 

συχνά, οι χρησιμοποιούμενες ενότητες αποτελούνται από θέματα ή από ολόκληρες 

φράσεις του κειμένου κ.λ.π. (Βάμβουκας, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα 

και μεθοδολογία, 2001) 

Αναφορικά με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που έχουν γραπτή 

προέλευση και προκειμένου να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις στάσεις, τις 

αξίες και την συμπεριφορά κάθε συγγραφέως, είναι αναγκαία η αξιοποίηση μιας 

ικανής μεθόδου, η οποία θα παρέχει τις παραπάνω δυνατότητες. Η ανάλυση 

περιεχομένου (content analysis), η οποία αναφέρεται κυρίως σε τεκμήρια γραπτής 

λεκτικής επικοινωνίας, έχει προταθεί και καθιερωθεί ως μία εκ των καλυτέρων 

τεχνικών ερεύνης στους κόλπους των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών του 

ανθρώπου, εφόσον αυτή στοχεύει στην «αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 

περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας γραπτού ή προφορικού 

λόγου», με τελική επιδίωξη την ερμηνεία (Berelson, 1948 ). 

 Η παρατήρηση των κοινωνικών φαινομένων μπορεί να διαιρεθεί σε άμεση 

παρατήρηση και σε έμμεση . «Η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί την βασική μέθοδο 

της έμμεσης παρατήρησης» (Ι, 1990).  

Το φυσικό περιεχόμενο της επικοινωνίας διακρίνεται σε φανερό και άδηλο, 

λανθάνον και μέσω της ανάλυσής του «μελετώνται όλα τα στοιχεία κάθε μορφής 

επικοινωνίας» (Βάμβουκας Μ., 2002). Σύμφωνα με τον δημιουργό της μεθόδου, 

Laswell H.D., στο κλασικό σχήμα κάθε επικοινωνίας υπάρχει ένας πομπός, που 

απευθύνει ένα μήνυμα σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες . Μέσω της ανάλυσης 

περιεχομένου μελετώνται τα στοιχεία της επικοινωνίας, τα οποία πρακτικώς 
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συνοψίζονται στα ερωτήματα: «ποιός, τί, σε ποιον, γιατί, πώς» απευθύνει κάποιος ένα 

μήνυμα και ποιό αποτέλεσμα έχει αυτή η διαδικασία.  

Σε έναν πιο πρόσφατο ορισμό, με την ανάλυση περιεχομένου τονίζεται «η 

τυποποίηση των σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία και στα θέματα που επιτρέπει την 

αποκάλυψη της δομής του υπό έρευνα κειμένου» (Grawitz, 1979). «Κατά την 

ανάλυση, ο ερευνητής αναλύει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα εντοπίζοντας τις 

διάφορες συμβολικές ενότητες εννοιών, τα διάφορα θέματα που περιέχονται σε αυτό»  

 

 

3.3.Θεωρητικό πλαίσιο Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου 
 Η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου , µε εισηγητή τον Philip Mayring, προέκυψε ως 

εξέλιξη της Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, εξαιτίας των ενστάσεων και της 

σκληρής κριτικής που ασκήθηκαν στην τελευταία κατά τον 20ο αιώνα. Αυτή η 

κριτική ξεκίνησε το 1952 µε τη δημοσίευση του άρθρου «Η πρόκληση της Ποιοτικής 

Ανάλυσης Περιεχομένου» (Kracauer, 1952), στο οποίο ο Kracauer εστίαζε στην 

ανάγκη αναδόμησης των συμφραζομένων των κειμένων και ανάδειξης των 

πολλαπλών δυνατοτήτων ερμηνείας των δεδομένων, κάτι που ήταν ανέφικτο µε την 

επιφανειακή ανάλυση στην οποία οδηγούσε η µμέθοδος της «απλουστευτικής και 

διαστρεβλωτικής ποσοτικοποίησης». Στο γεγονός της επιφανειακής προσέγγισης 

στηρίχθηκε ακολούθως γενικά η κριτική, δεδομένου του ότι βασικό µμεθοδολογικό 

εργαλείο της Ποσοτικής Ανάλυσης αποτελούσε -και αποτελεί- ένα απλοϊκό σύστημα 

κατηγοριών, το οποίο προκύπτει βάσει του περιεχομένου µε απλή καταμέτρηση 

λέξεων ή αναφορών και συμπληρώνεται από ένα απλούστερο σύστημα αξιολόγησης, 

που στηρίζεται στην καταμέτρηση αναφορών ανά κατηγορία, τη σχέση µμεταξύ 

συχνότητας αναφορών και περιεχομένου και το σχολιασμό της ποσοστιαίας υπεροχής 

μιας διερευνούμενης έννοιας σε σύγκριση µε άλλες. (Bryman, 1992, Neuman, 1997, 

Kohlbacher, 2006). (mariapapadopouou.gr) 

 

Η Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, λοιπόν, διατηρώντας τα θετικά στοιχεία 

της ποσοτικής έρευνας, έδωσε µμεγαλύτερη βαρύτητα στην εις βάθος διερεύνηση του 

υλικού αναπτύσσοντας ένα σύνολο τεχνικών για συστηματική ανάλυση των 

κειμένων. Έτσι, διατήρησε τα πλεονεκτήματα της ποσοτικής ανάλυσης, 
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προχωρώντας, όμως, και στην περαιτέρω ποιοτική – ερμηνευτική αξιοποίησή τους 

(Mayring, 2000a). 

 

 Όπως ορίζει ο ίδιος ο Ph.  Mayring  τη µμέθοδο του,  πρόκειται για «µία 

εμπειρική προσέγγιση, µμεθοδολογικά ελεγχόμενη ανάλυση κειμένων μέσα στα 

επικοινωνιακά τους συμφραζόμενα, σύμφωνα µε κανόνες και βήματα, χωρίς απόλυτη 

ποσοτικοποίηση» (Mayring, 2000b).  

 

Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας περνά από τα ακόλουθα στάδια : 

Αρχικά,  καθορισμός του υπό έρευνα υλικού έπειτα η ανάλυση των συνθηκών κάτω 

από τις οποίες διαμορφώθηκε το υλικό. στη συνέχεια ερευνώνται τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του υλικού καθώς και η κατεύθυνση της ανάλυσης. Τίθενται 

ερωτήματα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου, καθορίζονται οι τεχνικές ανάλυσης και 

επιλογή του παραδείγματος µε το οποίο θα γίνει η έρευνα και το σύστημα 

κατηγοριών και αποδελτίωση . έπειτα γίνεται μια ανάλυση βάσει συστήματος 

κατηγοριών (συγκεφαλαίωση, εξήγηση, δόμηση), μια επανεξέταση συστήματος 

κατηγοριών και τέλος η ερμηνεία δεδομένων στην κατεύθυνση των βασικών 

ερωτημάτων (Μπονίδης, 2004).  

 

Συνοπτικά στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου  ξεκινώντας από το ίδιο το 

υλικό - για το οποίο αρχικά συλλέγονται όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες - 

δημιουργείται ένα σύστημα κατηγοριών που προέρχονται από το κείμενο και στη 

συνέχεια αυτό ειρηνεύεται σύμφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήματα. Κάτι τέτοιο, 

ωστόσο, δε φαίνεται να είναι αρκετό για την ανίχνευση των ιδεολογικών μηνυμάτων 

ενός κειμένου.  Σίγουρα στόχος της Ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου  είναι και το 

λανθάνον περιεχόμενο (Mayring, 2000b), όμως σε κάθε κείμενο πρέπει να 

ερμηνευτούν όχι µόνο τα όσα λέγονται, αλλά και όσα δεν λέγονται και 

αποσιωπούνται, πρακτικό κενό που έρχεται να συμπληρώσει η Κριτική Ανάλυση 

Λόγου. 

 

Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να αφορά αρχικά ένα χρονικό εύρος (π.χ. 

αλλαγές στη θεματολογία μεταξύ δύο χρονικών περιόδων στον τύπο ή αλλαγές στον 

τρόπο αντιμετώπισης ενός θέματος). Μπορεί να αφορά διαφορετικά κράτη ή 

διαφορετικά μέσα όπως για παράδειγμα πως αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα δυο 
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διαφορετικές χώρες  ή πως παρουσιάζεται ένας χαρακτήρας σε ένα βιβλίο και στο 

αντίστοιχο κινηματογραφικό έργο. Επιπλέον, τυποποιημένες προτιμήσεις  όπως ποια 

θέματα επιλέγει να παρουσιάσει ένα μέσο σε σχέση με τα υπάρχοντα και τέλος μια 

ανάλυση συνεντεύξεων ως μέσο ελέγχου άλλων μεθόδων έρευνας (π.χ. ερμηνευτική). 

(Μπονίδης, 2004) 

  

Με την ανάλυση περιεχομένου ως προς τη μορφή μιας επικοινωνίας μπορώ να 

διερευνήσω: τεχνικές προπαγάνδας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η 

διαμόρφωση συγκεκριμένης στάσης του ακροατηρίου, να διερευνήσω την 

αναγνωσιμότητα ενός κειμένου (π. χ. ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών ανά 100 

λέξεις)  αλλά και να μελετήσω υφολογικά στοιχεία σε λογοτεχνικά κείμενα (π.χ.  

χρήση επιθέτου, ουσιαστικού, ρήματος και τη θέση τους στο κείμενο) και να βρω 

ποιος έγραψε ένα έργο του οποίου αγνοείται ο συγγραφέας. 

 

Ως προς το περιεχόμενο μιας επικοινωνίας με την ανάλυση περιεχομένου 

μπορώ: 

να αναδείξω τις προθέσεις του συγγραφέα (ή ομιλητή) ή να συγκρίνω τις 

προθέσεις δύο συγγραφέων (π.χ. να αναδείξω μέσα από κείμενα τις διαφορετικές 

θέσεις δύο συγγραφέων όσον αφορά ένα θέμα)  ,  να καθορίσω την ψυχολογική 

κατάσταση ενός υποκειμένου (π.χ. σε προβολικά τεστ, αν το υποκείμενο επανέρχεται 

σε ένα θέμα). Μπορώ επίσης να ελέγξω αν επιχειρείται να επηρεαστεί το ακροατήριο 

συγκρίνοντας ένα νέο κείμενο με ένα του οποίου τις προθέσεις γνωρίζω (π.χ. χρήση 

ειδικού λεξιλογίου, τρόπο παρουσίασης ενός γεγονότος (θετικός-αρνητικός)) .Επίσης 

με την ανάλυση περιεχομένου μπορώ: να ελέγξω σε ποια θέματα εστιάζει την 

προσοχή του το κοινό, ποιες ηλικίες ή ποιο φύλο επιλέγει ένα συγκεκριμένο υλικό, να 

εξετάσω μη λεκτική επικοινωνία (π.χ. επιλεγόμενα θέματα στη ζωγραφική, επιλογή 

χρωμάτων, μελέτη χειρονομιών, μελέτη θεμάτων στη μουσική, κοκ.) 

 

Η ανάλυση περιεχομένου στηρίζεται στη διαμόρφωση κατηγοριών στις οποίες 

μπορούν να ενταχθούν τμήματα της επικοινωνίας. Οι κατηγορίες αυτές προκύπτουν 

από τα ερευνητικά ερωτήματα είναι ομοιογενείς, εξαντλητικές (ότι υπάρχει στο 

κείμενο μπορεί να μπει σε μία κατηγορία) και αλληλοαποκλειόμενες (αν κάτι ανήκει 

σε μία κατηγορία δεν μπορεί να ανήκει και σε μία άλλη) (Μπονίδης, 2004) 
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Τέλος για την ανάλυση περιεχομένου η συχνότητα εμφάνισης ενός στοιχείου 

θεωρείται σημαντική . 

 

 

 

 

3.4 Μονάδες ανάλυσης περιεχομένου 
Μονάδα καταγραφής είναι η μικρότερη μονάδα που καταγράφω για να ελέγξω την 

υπόθεση εργασίας μου (π.χ. λέξη, θέμα, εικόνα) ενώ αντίθετα  μονάδα ανάλυσης είναι  

η μεγαλύτερη μονάδα επικοινωνίας που μπορεί να εξεταστεί για να χαρακτηρίσω 

(δηλαδή να εντάξω σε κατηγορία) τη μονάδα καταγραφής (π.χ. πρόταση, 

παράγραφος, σελίδα) 

1. Λέξη: Π.χ. λέξεις όπως ελευθερία, χρήση συνδετικών λέξεων «και» ή 

άρθρων σε λογοτεχνικά κείμενα 

2. Θέμα: μπορεί να είναι μια πρόταση ή ο ισχυρισμός για ένα θέμα, μπορεί να 

είναι μια δήλωση,  μια ιδέα.  Ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία του,  Γι'  αυτό 

ενδείκνυται να το επιμερίζουμε σε περισσότερο μετρήσιμα στοιχείο. και στη συνέχεια 

να το αναδομούμε. Ένα θέμα μπορεί να προκύπτει από μια παράγραφο 5 σειρών ή 20 

προτάσεις. Το πόσες φορές θα καταμετρηθεί εξαρτάται από τον τρόπο καταγραφής 

στο σύνολο της μελέτης. 

3. Χαρακτήρας: Π.χ. στη λογοτεχνία ανάλογα με το φύλο, την εθνικότητα, τη 

θρησκεία, τη μόρφωση, κοκ. 

4. Αντικείμενο:  η φυσική μονάδα Π.χ.  βιβλίο,  εφημερίδα,  περιοδικό,  λόγοι,  

επιστολές, διαφημίσεις, γελοιογραφίες, κοκ. 

5. Μονάδες χρόνου/ τόπου: Π.χ. στήλη, σελίδα, σειρά, λεπτό, κ.τ.λ. 

Υψηλότερη αξιοπιστία επιτυγχάνεται όταν: α) οι κατηγορίες και οι μονάδες 

καταγραφής είναι απλές, β) όταν υπάρχει εμπειρία και γ) όταν είναι  ακριβείς οι 

κανόνες της κωδικοποίησης, δ)όταν έχει γίνει ορθή επιλογή του δείγματος. Οι 

κατηγορίες διαμορφώνονται ανάλογα με το υπό εξέταση υλικό και 

συγκεκριμενοποιούν την υπόθεση εργασίας. Οι υποθέσεις καταγράφονται πριν την 

ανάλυση και για κάθε επιμέρους ερώτημα διαμορφώνεται μια κατηγορία.  

Προσδιορίζω με σαφήνεια κάθε κατηγορία: αποσαφηνίζω τι πρέπει να βρίσκω στο 

κείμενο για να την καταμετρώ ως τέτοια (π.χ.  η κοινωνική τάξη προκύπτει από:  
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επάγγελμα, εισόδημα, μόρφωση, είδος οικίας, κλπ).Άλλος ερευνητής πρέπει να 

εντάσσει τα δεδομένα στις ίδιες κατηγορίες. Οι κατηγορίες μπορεί να υποστηρίζονται 

εξωτερικά από κάποια θεωρία. Οι κατηγορίες πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και 

να καλύπτουν εξωτερικά πραγματικά δεδομένα. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να 

οδηγηθούμε σε γενικευμένα συμπεράσματα. 

 

Κεφάλαιο 4. Εικονογράφηση στην παιδική λογοτεχνία 

4.1 Λίγα λόγια για την ιστορία της εικονογράφησης των παραμυθιών 
Σηµαντική θεωρείται όµως και η αξιοποίηση της εικονογράφησης ενός παραµυθιού. 

Ο εικονικός τρόπος επικοινωνίας προσφέρεται στις µικρές ηλικίες (προσχολική και 

πρωτοσχολική), επειδή οι µαθητές δεν έχουν κατακτήσει ακόµη επαρκώς τη 

δεξιότητα της ανάγνωσης (Γιαννικοπούλου, 2001). Έτσι, η εικόνα στις µικρές αυτές 

ηλικίες αποτελεί προσφιλές και πολύ αγαπητό γνώρισµα των βιβλίων και 

προσφέρεται για ανάπτυξη και παραγωγή προφορικού λόγου.  Αλλά και σε 

µεγαλύτερες ηλικίες, µπορεί αυτό να επιτευχθεί, αν οι µαθητές εκπαιδευτούν 

κατάλληλα στην ‘’ανάγνωση της εικόνας’’, καθώς, ως γνωστό, η εικόνα διαθέτει µια 

δυναµική, είναι φορέας και κώδικας πολλαπλών µηνυµάτων, προσφέρει πολλές 

προσεγγίσεις και πολλές φορές έχει ισχυρότερη θέση από αυτή του κειµένου.  

Με δεδοµένο ότι το εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο εξυπηρετεί πολλαπλές 

παιδαγωγικές ανάγκες µε κυριότερες τη γνωστική και αισθητική (Ασωνίτης, 2001), η 

αξιοποίηση της εικόνας µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα για την κινητοποίηση των 

µαθητών σε ενδιαφέρουσες και ωφέλιµες παιδαγωγικά δραστηριότητες .  

 Απ’  τη στιγμή που η αποκλειστικότητα μετάδοσης του παραμυθιού με τον 

προφορικό λόγο άρχισε να περνά στο παρελθόν, διότι ο λόγος άρχισε να δίνεται μέσα 

απ’ το τυπωμένο χαρτί, ήρθε και η σειρά του παραμυθιού να δίνεται πια μέσα απ’ το 

γραπτό λόγο. Ωστόσο τα πρώτα παραμύθια, όπως αυτά του Gian Francesco 

Straparola που περιλαμβάνονται στα βιβλία του “Απολαυστικές Νύχτες (1953)” και 

“Χρυσές Διηγήσεις ”, όπως και αργότερα “ παπουτσωμένος γάτος ”και “ 

Σταχτοπούτα” του Basile δημοσιεύτηκαν δίχως εικονογράφηση. (Σακελλαρίου, 1995) 

Έτσι λοιπόν αν και το πρώτο εικονογραφημένο κείμενο αλλά χειρόγραφο το, είδαμε 

στα τέλη του 10ου αιώνα π.Χ. στο ποίημα του Φιρντούσι “Σαχ-ναμέ (Σακελλαρίου, 

1995) ουσιαστικά μέχρι τον 16° αιώνα δεν υπήρχαν βιβλία για παιδιά με εικόνες .  
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Το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο αποκλειστικά για παιδιά,  γράφτηκε το 

1637 από τον J. A. Comenious και ονομαζόταν “ ορατός κόσμος σε εικόνες” 

(Ασωνίτης, 2001), στην συνέχεια το 1644 τυπώθηκε στη Βενετία το βιβλίο “Αισώπου 

Μύθοι”, το 1698 δημοσιεύτηκε το βιβλίο “Τα παραμύθια της μάνας μου της χήνας” 

του Charles Perrault, του Ludwig Grimm κ.α. Οι ασπρόμαυρες ξυλογραφίες που 

έδιναν αχνά τα κύρια χαρακτηριστικά των ηρώων και οι οποίες συνόδευαν το κείμενο 

των παιδικών βιβλίων είχαν τέτοια απήχηση που είναι αδύνατον να αναφέρουμε όλα 

τα εικονογραφημένα βιβλία που συνέχισαν να παράγονται από τότε. στροφή έγινε το 

1865 όταν ο Γερμανός Ludwig Richter G. Dore επέβαλαν καλύτερη ποιότητα στην 

εικονογράφηση του παιδικού βιβλίου και έτσι τυπώθηκαν “τα πρώτα παιδικά βιβλία 

ποιότητας” (Ασωνίτης, 2001).  

Βέβαια η ασπρόμαυρη εικονογράφηση των παιδικών παραμυθιών 

συνεχίστηκε μέχρι και το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου (1945) όμως σιγά, σιγά 

τα μέσα εκτύπωσης άρχισαν να τελειοποιούνται και οι ασπρόμαυρες εικόνες έδωσαν 

την θέση τους στις πολύχρωμες, χαρούμενες εικόνες που τραβάνε το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Έτσι λοιπόν σήμερα με την έγχρωμη εκτύπωση να έχει κορυφωθεί στις 

αρχές του 21ου αιώνα, δε νοείται πλέον παιδικό παραμύθι χωρίς να συνοδεύεται από 

πολύχρωμη εικονογράφηση. 

 

 

4.2 Σπουδαιότητα της εικονογράφησης στο παιδικό βιβλίο  
”Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα ” Κάπως έτσι τελειώνουν τα περισσότερα 

παραμύθια. παραμυθάς τελειώνει τη γλαφυρή του αφήγηση, αλλά το παιδί ήδη κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης του παραμυθιού ακούει και συνδυάζει καινούργια πράγματα 

μεταξύ τους (Μαγουλιώτης, 1988). Φράσεις και λέξεις όπως π.χ. “κρυστάλλινα 

νερά”, “καταπράσινα λιβάδια”, “εξωγήινος”, “ηλιόλουστη μέρα” κ.α. τις οποίες 

ακούνε τα παιδιά κατά την ώρα της αφήγησης, είναι αδύνατον να τις πλάσουν σαν 

νοητές εικόνες στο μυαλό τους χρησιμοποιώντας την φαντασία τους, διότι σύμφωνα 

με τον Α. Μαγουλίωτη (Μαγουλιώτης, 1988) τα μικρά παιδιά διαθέτουν μικρό 

αριθμού γνώσεων και εμπειριών και έτσι συγκεκριμένες λέξεις που δεν έχουν 

ξανακούσει μπορούν να τις μάθουν βλέποντας τις συνοδευτικές εικόνες που 

ακολουθούν το κείμενο. 
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 Η εικόνα λοιπόν είναι αυτή που θα μάθει στα παιδιά πώς να συνδυάζουν 

λέξεις με αντικείμενα, είναι αυτή που θα τα εφοδιάσει με αναπαραστάσεις που θα 

δώσουν φτερά στη φαντασία τους, η εικόνα θα τους λύσει τις απορίες σχετικά με την 

περιγραφή του κειμένου και ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει σχετικά με ενδυμασίες, 

οπλισμό κ.α., που αναπλάθουν εποπτικά το σκηνικό μιας ορισμένης εποχής 

(Σακελλαρίου, 1995) 116) και επιπλέον με την συμβολή της εικόνας θα ανιχνεύσουν 

την εξέλιξη της ιστορίας, και θα πάρουν πληροφορίες και θα παρατηρήσουν και 

αξιολογήσουν στοιχεία των εικαστικών τεχνών.  

 Αναλύοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι ένα εικονογραφημένο βιβλίο 

συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, ότι η εικόνα έχει κυρίως  γνωστική 

λειτουργία και τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο μέσα από αυτή η οποία συνοδεύει τη 

λεκτική περιγραφή του (Ψαράκη, Β., 1995: 129-134 ). Με λίγα λόγια η εικόνα βοηθά 

στην αποκρυπτογράφηση του νοήματος του κειμένου, το οποίο καλείται να γνωρίσει 

το νήπιο και το οποίο δεν είναι ικανό να αποκωδικοποιήσει ακόμα (Γιαννικοπούλου, 

Κριτήρια επιτυχημένης εικονογράφησης παιδικών βιβλίων». Διαδρομές στο χώρο της 

παιδικής λογοτεχνίας, 1995) 

 Επίσης για τους μικρούς αναγνώστες που βρίσκονται στο προ-αναγνωστικό 

στάδιο και δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς την δεξιότητα της ανάγνωσης (Τσιλιμένη, 

2007),15) γι’ αυτούς η εικόνα παίζει πρωταρχικό ρόλο για την κατανόηση του 

βιβλίου αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο τους μαθαίνει τον κόσμο, ένα κόσμο 

γεμάτο χρώματα και συγκινήσεις (Σαραφίδου, Κ., 2005: 234), αλλά και για τα λίγο < 

μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και μαθαίνουν δειλά, δειλά να 

διαβάζουν οι εικόνες θα τα βοηθήσουν τα αποκωδικοποιήσουν τα γράμματα των 

λέξεων. Οι εικόνες λοιπόν φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσες και ελκυστικές καθώς δεν 

πιέζουν των ανθρώπινο νου. (Τσιλιμένη, 2007) Κατανοούμε δηλαδή ότι η εικόνα 

λειτουργεί ως διδακτικό μέσο, διότι η μάθηση εμπεδώνεται καλύτερα στην αρχή της 

εποπτείας, όταν ο μαθητής ενεργοποιεί όχι μόνο τη νόηση αλλά και τις υπόλοιπες 

αισθήσεις: ακοή, αφή, όραση( (Αναγνωστόπουλος, Γλώσσα και λογοτεχνία στην 

εκπαίδευση, 2003) 34).  

Έτσι λοιπόν οι εικόνες μέσα σε ένα παιδικό βιβλίο παρακινούν τα παιδιά να 

σκεφτούν, να αναπτύξουν την φαντασία τους, να οξύνουν την παρατηρητικότητα 

τους, να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο αλλά και ταυτόχρονα να γελάσουν να, 

να χαρούν, να λυπηθούν, να τρομάξουν κ.α. δημιουργώντας έτσι διάφορες 
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συναισθηματικές αντιδράσεις (Γιαννικοπούλου, Γονείς και προανάγνωση. 

Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 1997) 

 

H εικόνα ερμηνεύει το περιεχόμενο της αφήγησης και βοηθάει το παιδί να 

αναγνωρίσει και να παρακολουθήσει την εξέλιξή της (Παρμενίδης ., 1998: 173). να 

παρατηρήσουν στοιχεία που πιθανόν δεν θα πρόσεχαν και παράλληλα συντελεί στην 

καλύτερη απομνημόνευση της ιστορίας ή του παραμυθιού μια και σύμφωνα και με 

έρευνες των Levie & Lentz (Lentz, 1982)παρατηρήθηκε ότι η εικόνα συμβάλλει 

θετικά στην εκμάθηση - κατανόηση και απομνημόνευση των πληροφοριών της 

ιστορίας που έχουν εικονογραφηθεί. Επιπλέον μέσα από τις εικόνες προβάλλονται οι 

κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες τις πατρίδας και του έθνους μας αλλά και 

ολόκληρης της ανθρωπότητας, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν ανθρώπους 

διαφορετικών χρωμάτων θρησκειών κ.α. και με αυτό τον τρόπο η εικόνα συντελεί και 

στη διαμόρφωση στάσεων, όπως για παράδειγμα διαφυλετικές σχέσεις και 

αντιρατσιστικές απόψεις (Γιαννικοπούλου, Γονείς και προανάγνωση. Ερευνώντας τον 

Κόσμο του Παιδιού, 1997).  

Μια ωραία εικόνα αποτελεί μέσο για την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών 

και τα φέρνει σε επαφή με τον κόσμο τις τέχνης. Αρχικά τα χρώματα και τα σχήματα 

είναι αυτά τα οποία θα τραβήξουν την προσοχή των παιδιών αλλά όταν 

παρατηρήσουν και επεξεργαστούνε την εικόνα θα μαθαίνουν να εκτιμούν την καλή 

εικονογράφηση καθώς και την ποιοτική ζωγραφική ειδικά μέσα από τα βιβλία τους, 

εκείνα που το κείμενο συνοδεύουν πίνακες καταξιωμένων ζωγράφων (Βλαχόπουλος, 

1990). Επιπλέον οι μορφές τεχνικής των εικόνων μέσα στα βιβλία ποικίλουν. Σε 

αρκετά βιβλία καταγράφεται η τεχνική του κολάζ, των διασταυρούμενων γραμμών, η 

χρήση της ακουαρέλας, της τέμπερας, του υδροχρώματος κ.α. (Τσιλιμένη, 2007) και 

έτσι το παιδί έρχεται σε επαφή με ην τέχνη, γνωρίζει πολυποίκιλα υλικά, μαθαίνει τις 

διαφορετικές τεχνοτροπίες και τεχνικές που υπάρχουν γύρω από τον τομέα των 

εικαστικών. Παρόλα αυτά υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι δηλαδή η εικόνα 

αιχμαλωτίζει την προσοχή και μάλιστα η Marie Shedlock (1951) πιστεύει ότι η 

ικανοποίηση του ματιού και του αυτιού την ίδια χρονική στιγμή,  είναι αμφίβολης 

αξίας, έχει ολέθριο αποτέλεσμα για ην προσοχή. Το παιδί πρέπει να μάθει να 

επικεντρώνει σε ένα πράγμα την προσοχή του αψηφώντας οτιδήποτε άλλο ,  να 

σέβεται αυτόν που μιλάει και να ακούει και να θυμάται τα λόγια του προκειμένου να 

εξελιχθεί σ’ έναν καλό ακροατή.  
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Επιπλέον σύμφωνα με τους Baker & Greene (1997) και την Dorothy Butler 

(1986) οι εικόνες τελικά δεν είναι απαραίτητες για την κατανόηση μιας ιστορίας και 

τα παιδιά δεν δυσκολεύονται να καταλάβουν ακόμα και στην περίπτωση εκείνη που η 

αφήγηση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο προφορικό λόγο, διότι μόνη της η 

ακρόαση μπορεί να αποδειχθεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, ακόμη και για πολύ 

μικρά παιδιά (Γιαννικοπούλου, Γονείς και προανάγνωση. Ερευνώντας τον Κόσμο του 

Παιδιού, 1997). Κάθε παιδί ακούγοντας ή διαβάζοντας μια ιστορία την οικειοποιεί με 

τον δικό του τρόπο και πλάθει τις δικές του εικόνες, αν αφήσουμε λοιπόν τον 

εικονογράφο,  ο οποίος ζωγραφίζει τις σκηνές από το παραμύθι ή την ιστορία μέσα 

από την δική του οπτική γωνία,  όπως λέει και ο Bettlheim,  να ορίσει τη δική μας 

φαντασία,  τότε το παραμύθι χάνει μεγάλο μέρος από την προσωπική του σημασία.  

(Σακελλαρίου, 1995). μαγεία και η φαντασία των παραμυθιών εδράζεται στις λέξεις 

και στα χείλη των αφηγητών, γι’ αυτό ο Ζορζ Ζαν προτείνει να είμαστε προσεκτικοί 

με τις εικόνες (Ζ.Ζαν, 1996), δηλαδή να η χρήση τους να μην υποσκιάζει το κείμενο, 

ούτε να παίρνει τη θέση απλά να το ενισχύει, να ξεκαθαρίζει τα δυσνόητα σημεία 

οπτικοποιώντας τα. 

 

 

4.3 Σχέση εικόνας και κειμένου  
Σύμφωνα με  τον Κ. Χρυσαφίδη, το λογοτεχνικό εικονογραφημένο βιβλίο που 

απευθύνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία, χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα: το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι αναγνώστες του εντύπου λόγου, με την τυπική 

έννοια του όρου και ως εκ τούτου, για την πρόσληψη των προβαλλόμενων 

μηνυμάτων επιστρατεύεται η εικόνα ως ενισχυτικό στοιχείο του κειμένου 

(Χρυσαφίδης, 1994). Οι εικόνες σε διαρκή και ουσιαστική σχέση με το κείμενο, 

συμβάλλουν στην αφήγηση, διεγείρουν την φαντασία του αναγνώστη, ενώ 

ταυτόχρονα τον προκαλούν με τον πλούτο των τεχνασμάτων τους και με την 

πρωτοτυπία της εικαστικής γλώσσας (Καλογήρου, Τζ., 2006: 87). — H εικόνα είναι 

μια δημιουργία εικαστική, η οποία ως ένα μέρος ενός εντύπου γίνεται γλώσσα 

επικοινωνίας και έκφρασης, κωδικοποιεί ή αποκωδικοποιεί το λόγο, η θέση της μέσα 

στο βιβλίο παίζει διάφορους ρόλους και άλλοτε λειτουργεί ως προς το κείμενο,  

άλλοτε παραπληρωματικά και άλλοτε αυτόνομα (Βακάλη- Συρογιάννοπούλου, Φ., 

1990), πολλές φορές η εικόνα ανατρέπει ή διαψεύδει με ένα ευρηματικό τρόπο το 
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κειμενικό περιεχόμενο ενώ άλλοτε εμπλουτίζει σημασιολογικά το κείμενο, 

προσδίδοντάς του νέες νοηματικές διαστάσεις.  

Ο Αντώνης Μπενέκος διακρίνει τρεις κατηγορίες εικονογραφημένων βιβλίων: 

Πρώτον τα βιβλία στα οποία η εικόνα έχει δευτερεύοντα ρόλο ή δεν έχει σχέση με ο 

κείμενο. Δεύτερον τα βιβλία όπου η εικόνες και κείμενο έχουν σχέση ισότιμη και 

τρίτων βιβλία στα οποία η εικόνα έχει κυρίαρχη σημασία και όλο το περιεχόμενο του 

βιβλίο εκφράζεται με εικόνες (Μπενέκος, 1990). Βέβαια αν και είναι κοινά 

παραδεκτό ότι σήμερα στα περισσότερα παιδικά βιβλία η εικόνα εμφανίζεται αισθητά 

πιο δυναμικά έναντι του κειμένου αυτό δεν σημαίνει ότι υποβιβάζει την αξία του, 

αντιθέτως  η εικόνα προσδίδει μια παραστατική πλαστικότητα, παρουσιάζει με 

λεπτομέρειες και με επιπλέον πληροφορίες όσα δεν μπορούν να γίνουν μέσα από το 

κείμενο πλήρως κατανοητά. Ένα μικρό παιδί μπορεί να μην έχει ακούσει ποτέ μέχρι 

τώρα μια συγκεκριμένη λέξη και με μια συνοδευτική εικόνα μπορεί να την μάθει 

αλλά και ένα μεγαλύτερο παιδί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, το οποίο τώρα 

αρχίζει να διαβάζει, μπορεί να βοηθηθεί από την εικόνα στην αποκωδικοποίηση των 

γραμμάτων της λέξης. (Ε, 2007), δηλαδή η εικόνα αποσαφηνίζει και ενισχύει το 

νόημα του κειμένου διευκολύνοντας τους αναγνώστες και πολύ περισσότερο τα 

μικρά παιδιά.  

Κείμενο κι εικόνα παρόλο που αποτελούν δυο διαφορετικά συστήματα 

επικοινωνίας που έχουν, όμως μια περίπλοκη σχέση μεταξύ τους, λειτουργούν 

παράλληλα και μεταδίδουν νόημα άλλοτε συμφωνώντας και άλλοτε διαφωνώντας με 

τις ίδιες ιδέες, επεκτείνονται ή ολοκληρώνονται ο ένας μέσα από τον άλλο 

(οικονομίδου, 2000): 11,13). Με λίγα λόγια λοιπόν, ο τρόπος αναφοράς της εικόνας 

στο κείμενο επηρεάζει τον τρόπο ερμηνείας του κειμένου από τον αναγνώστη και το 

αντίθετο, γενικά οπτικό και προφορικό μήνυμα σημαίνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα 

είχαν πρόθεση ο συγγραφέας και ο εικονογράφος (Ε, 2007). Το κείμενο είναι η τάξη 

του πάθους και η εικόνα η τάξη της ιδέας. 

 

H  ανάγνωση βιβλίου με εικόνες γίνεται με διαφορετικό τρόπο από την 

ανάγνωση βιβλίου που έχει μόνο λέξεις, γιατί οι εικόνες μεταφέρουν διαφορετικό 

είδος πληροφοριών από τις λέξεις. Kατά την ανάγνωση λοιπόν ενός 

εικονογραφημένου βιβλίου σημασία έχει τόσο η αισθητική του ποιότητα όσο και η 

γνώση που μας δίνει για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της ιστορίας. Στην 
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εικονογράφηση ενός βιβλίου για μικρές ηλικίες παιδιών πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη κάποιοι παράγοντες:  

1) H αισθητική ποιότητα των εικόνων. Kαθαρότητα σύλληψης, ζυγισμένη 

σύνθεση, καλό σχέδιο και υποβλητικότητα του χρώματος είναι απαραίτητα στοιχεία 

ενός άρτιου εικαστικού αποτελέσματος. O ερασιτεχνισμός, η άποψη ότι τα φωτεινά 

και έντονα χρώματα μόνο είναι κατάλληλα για παιδιά, η ζωγραφική εντυπωσιασμού ή 

η παραπλήσια των διαφημίσεων καλό θα είναι να αποφεύγονται στο καλό βιβλίο για 

παιδιά.  

2) Tο ύφος της εικονογράφησης πρέπει να συμφωνεί με το πνεύμα του 

κειμένου. H σχέση ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα είναι ιδιαίτερα στενή και γι' 

αυτό συχνά λογοτέχνης και εικονογράφος είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρέπει και δια των 

εικόνων να υποβάλλεται το ιδιαίτερο κλίμα της ιστορίας που αφηγείται το βιβλίο. Tο 

βασικό στοιχείο του ύφους του εικονογράφου είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί, η 

οποία στήνεται με το χρώμα, τις γραμμές και τα σχήματα, τη χρήση φωτός-σκιάς. H 

χρήση των χρωμάτων και οι διαβαθμίσεις τους υποβάλλουν ανάλογα συναισθήματα.  

 3) Iσορροπία κειμένου και εικόνας. Kείμενο και εικόνες συνεργάζονται στη 

διήγηση της ιστορίας μεταφέροντας το καθένα τη δική του εκδοχή για το θέμα. Eνώ 

χρονικά συνήθως προηγείται ο συγγραφέας του εικονογράφου, αξιολογικά είναι 

εξίσου συνυπεύθυνοι για το τελικό αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση οι εικόνες δεν 

οφείλουν να επικαλύπτουν το κείμενο, αντίθετα οφείλουν να προάγουν την υπόθεση 

και να την εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία και να προσθέτουν τη δική τους αισθητική 

οπτική.  

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

του κειμένου που αναφέρεται. Aυτό βοηθά πολύ την ανάγνωση βιβλίων κυρίως από 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πολλές φορές η τοποθέτηση της εικόνας μέσα στο 

κείμενο μπορεί να δυσχεράνει την ανάγνωσή του,  καθώς το παιδί μπλέκεται σε 

χρώματα και σχέδια, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που η διάχυση της εικόνας μέσα 

στο κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ύφους του βιβλίου. 

 5) Oι χαρακτήρες της ιστορίας πρέπει να είναι χαρακτηριστικοί και 

αναγνωρίσιμοι, σύμφωνοι με τις περιγραφές του κειμένου, μοναδικοί και να μην 

συγχέονται με τα πρόσωπα άλλων ιστοριών. Aκόμη και όταν ο εικονογράφος δεν 

συνηθίζει τις πολλές λεπτομέρειες, καλό θα είναι να διατηρεί κάποια μόνιμα εικονικά 

χαρακτηριστικά που καθιστούν τον ήρωα σε κάθε εικόνα αναγνωρίσιμο.  
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6) Oι εικόνες να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών ανάλογα με 

τις γνωστικές τους ικανότητες. Άποψη κυρίως των παιδαγωγών είναι ότι ο 

εικονογράφος πρέπει να γνωρίζει ποια στοιχεία ή ποιες λεπτομέρειες να συμπεριλάβει 

στα σχέδιά του ώστε να γίνουν αντιληπτά από το παιδί και συνεπώς να είναι σε θέση 

αυτό να τα απολαύσει. Γενικά, η εικονογράφηση που απευθύνεται σε νήπια και σε 

παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, κατά την άποψή τους, καλό θα είναι να είναι απλή, 

ρεαλιστική και με σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία. Tα βιβλία για μικρά παιδιά 

συνήθως ή είναι πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα σε μέγεθος. Προσοχή χρειάζεται η χρήση 

της εικόνας και σε βιβλία για μεγαλύτερα παιδιά. Eπειδή έχουν την τάση να 

απορρίπτουν βιβλία με εικόνες, η εικονογράφηση πρέπει να είναι διακριτική και να 

στοχεύει στη σύλληψη της ατμόσφαιρας του βιβλίου. Όμως, ειδικά για θέματα που τα 

παιδιά στερούνται βασικών γνώσεων, π.χ. για ξένους λαούς και τον πολιτισμό τους, η 

εικονογράφηση βοηθά στην καλύτερη πληροφόρηση του παιδιού.  

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

αντιληπτός πρέπει να σεβαστεί τις διάφορες συμβάσεις απεικόνισης της 

πραγματικότητας που ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή και τον τόπο. 

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

σεξιστικών, φυλετικών κ.λπ. στερεοτύπων από το συγγραφέα, πρέπει και ο 

εικονογράφος να έχει μια ανάλογη θέαση των πραγμάτων. Xωρίς να καταργεί την 

πραγματικότητα, σέβεται την πολυμορφία της αφήνοντας όμως περιθώρια στην 

ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού. 

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

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

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

παρατηρητής της εικόνας να ανακαλύψει χαρακτήρες ή άλλου είδους λεπτομέρειες 

που τους έχει ξαναδεί αλλού. 

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

των εικόνων, της ιστορίας είναι επίσης εμφανής. Eάν ο παρατηρητής είναι ανάμεσα 

στα πρόσωπα που βιώνουν την ιστορία ή όχι, αυτό μπορεί να απεικονίζεται. Mια 

πολύ συνήθης σύμβαση για να αναγνωρίσουμε ότι η εικονική αφήγηση γίνεται από 

κάποιον που ανήκει στον «κόσμο» της ιστορίας είναι όταν η εικόνα φέρει πλαίσιο· 

αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα περιγράφονται από μέσα.  

 11) H σχέση μεγέθους των εικονικών χαρακτήρων, η προοπτική, το πάχος 

των γραμμών κ.ά.  αποτελούν ένα σύνολο συμβάσεων που ισχύουν στα βιβλία με 
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εικόνες και όσο ανακαλύπτουμε τα παραπάνω και τις σχέσεις τους, τόσο πληρέστερα 

κατανοούμε την ιστορία.  

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

σελίδα. Tο εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο οφείλουν να είναι πρωτίστως 

καλοσχεδιασμένα και ενδεικτικά του περιεχομένου, καθώς πρώτα με αυτά θα κάνει ο 

μελλοντικός αναγνώστης τη γνωριμία του με το συγκεκριμένο βιβλίο. Παλαιότερα 

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

που προτιμούν τα παιδιά είναι η ρεαλιστική, γιατί αποδίδει με περισσότερη σαφήνεια 

τον κόσμο και έτσι αυτός γίνεται καλύτερα κατανοητός.  Σήμερα η άποψη αυτή δεν 

είναι αποδεκτή και οι εικονογράφοι παιδικών βιβλίων έχουν μια πληθώρα 

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

το σημερινό δημιουργό μόνο μέσο κατανόησης, αλλά επίσης μέσο αφύπνισης του 

ενδιαφέροντος, μέσο πρόκλησης ερεθισμάτων για μια πιο παρατηρητική ανάγνωσή 

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

 

 

4.4 Σχήματα 
Σύμφωνα με την Ρένα Σιβροπούλου (Σιβροπούλου, 2004) οι γραμμές που 

χρησιμοποιούνται για την περιχαράκωση μιας περιοχή οριοθετούν τη μορφή ενός 

σχήματος. Κατά την περίοδο του μεσαίωνα ο όρος σχήμα δηλώνει τη μορφοποίηση 

της εικόνας. Το σήμα κατατεθέν του μεσαιωνικού καλλιτέχνη είναι η σταθερή 

γραμμή που αποδεικνύει την τεχνική και καλλιτεχνική του αρτιότητα ενώ του 

μετάμεσαιωνικού η συνεχής εγρήγορση η συνεχής επιθυμία και προθυμία να μαθει να 

σχεδιάζει ξανά και ξανά ώσπου η απεικόνιση να πάψει να είναι μια ήδη 

πολυχρησιμοποιημένη φόρμουλα και να αντικατοπτρίζει τη μοναδική και 

ανεπανάληπτη εμπειρία του καλλιτέχνη. (Σιβροπούλου, 2004) 

Τι είναι όμως σχήμα;  σχήμα υποστηρίζει ο stewing  είναι το περίγραμμα η η 

διαμόρφωση ενός δισδιάστατου αντικείμενου, δηλαδή η καθορισμένη εξωτερική 

μορφή αυτού που απεικονίζει ένας καλλιτέχνης (stewing 1955: 33) . Σύμφωνα με την 

Καζάκου-Τσιαρα, "σχήμα μπορούμε να ονομάσουμε το περίγραμμα της πορείας μιας 

γραμμής από το σημείο εκκίνησης της ως την επιστροφή της στο ίδιο σημείο" (Όλγα, 

1999) . Η όταν λέμε σχήμα, όπως σημειώνει ο Αρφαρας, "εννοούμε το σύνολο 
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γραμμών από τις οποίες απαρτίζεται το θέμα ". Και προσθέτει : " το σχήμα δεν 

μορφοποιείται μόνο με γραμμές, αλλά και με επιφάνειες, πράγμα που ισχύει 

ευχερέστερα στο ελεύθερο σχέδιο" (Αρφαρας, 1997) . ο Malcolm σημειώνει ότι 

"άλλοι τρόποι για να αναγνωρίσουμε τα σχήματα είναι οι διάφορες στο χρώμα, στον 

τόνο, η στην άκρη ανάμεσα σε ένα σχήμα και στην γύρω από αυτό περιοχή 

(Malcolm, 1972).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο arnheim το σχήμα ενός αντικειμένου δεν 

καθορίζεται μόνο από τα όρια του αλλά και από τα χαρακτηριστικά του χώρου που 

θεωρούνται (arnheim, 1974) καθώς και ελεύθερα σχηματισμένων. Πολλά σχήματα 

στη φύση είναι ελαφρώς καμπυλωτά, ενώ αλλά παρουσιάζονται έντονα ακανόνιστα. 

Υπάρχουν όλων των ειδών τα σχήματα : στερεά η αδιαφανή, γραμμικά, με υφή, 

χρωματιστά και με περίγραμμα. Τα σχήματα μπορεί να είναι διάφανα 

αποκαλύπτοντας ακόμα και αλλά σχήματα πίσω τους. Τα σχήματα μπορεί να 

καλύπτονται μερικώς από αλλά σχήματα η να στέκονται μόνα. Υπάρχουν σχήματα 

μέσα σε σχήματα και σχήματα γύρω από σχήματα. Τα σχήματα , συνεχίζει, έχουν τη 

δυνατότητα να προωθούν και συναισθήματα.  

Η Σιβροπούλου υποστηρίζει πως η φύση περιέχει μεγάλη ποικιλία σχημάτων 

γεωμετρικών παράδειγμα που έχουν ύψος προκαλούν την τάση της ανύψωσης.  Τα 

στερεά σχήματα εμφανίζονται σταθερά. Τα μακριά επίπεδα σχήματα εκφράζουν 

ηρεμία και τα σχήματα που δείχνουν κατεύθυνση προς τα κάτω ενεργοποιούν την 

αίσθηση της πτώσης (Σιβροπούλου, 2004) 

 

 

4.5 Τα χρώματα 
Σύμφωνα με την Μαρία Ρήγα,  το χρώμα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα 

του ανθρώπου και κατ επέκταση τη διάθεση του.  Η αναγνώριση των χρωμάτων 

συνδέεται άμεσα με τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Γι αυτό για κάθε 

χώρο/χρήση, πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα χρώματα, ανάλογα με τη χρήση 

που προορίζεται ο χώρος και τα άτομα στα οποία απευθύνεται. 

Το χρώμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης όχι µόνο των ζωγράφων αλλά και 

των φυσικών, των χημικών, των ψυχολόγων, των φυσιολόγων. Το χρώμα 

χαρακτηρίζει, τονίζει ή εκφράζει την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου; Είναι 

σημαντική η δύναμη του χρώματος; Το χρώμα είναι ζωή και ένας κόσμος χωρίς 
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χρώματα θα έμοιαζε νεκρός,  διατυπώνει ο Ίττεν (σ.12)  Το χρώμα για το W.  

Kandinsky είχε τη σημασία αυτόνομης πνευματικής δύναμης. Η ποικιλία των 

χρωματικών αποχρώσεων συνεχώς µμεταβάλλεται µε την κίνηση της φωτεινής 

εστίας - του ήλιου - και των καιρικών συν- θηκών. Ο W. Kandinsky αναφέρει: "Το 

χρώμα είναι ένα µέσο για την άσκηση μιας άμεσης επήρειας πάνω στην ψυχή.  Το 

χρώμα είναι το πλήκτρο. Το µάτι είναι το σφυρί. Η ψυχή είναι το πιάνο µε τις πολλές 

χορδές. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι που κάνει µέσω εκείνου ή του άλλου πλήκτρου 

την ανθρώπινη ψυχή να δονηθεί επωφελώς" (Kandinsky, 1981) πολλοί ζωγράφοι 

χρησιμοποιούν τα χρώματα για να αποδώσουν το φως και τη σκιά σε ένα τοπίο ή σε 

µία παράσταση εσωτερικού χώρου. Επίσης για να αποδώσουν το φως χρησιμοποιούν 

θερµά χρώματα ή λευκό ενώ για τη σκιά ψυχρά χρώματα ή µαύρο.  

Το παιδιά της προσχολικής ηλικίας επιλέγουν άλλοτε τυχαίες χρωματικές 

αποχρώσεις, για τη δημιουργία της σύνθεσής του, οι οποίες συχνά δεν 

ανταποκρίνονται στα χρώματα της πραγματικότητας και άλλοτε προσπαθούν να 

επιλέξουν χρωματικές αποχρώσεις που συναντούν στην πραγματικότητα. Η µμεγάλη 

γκάµα των χρωματικών αποχρώσεων και η ποικιλία των χρωματικών υλικών που 

διατίθενται στο εμπόριο,  δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά µε την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού να γνωρίσουν, µε τις κατάλληλες χρωματικές ασκήσεις, τις διάφορες 

µμεθόδους χρήσεις των χρωματικών υλικών, τις χρωματικές κατηγορίες και τις 

ιδιότητες των χρωμάτων. Η γνωριμία των παιδιών µε τα παραπάνω γίνεται σταδιακά 

µέσω αφηγήσεων και παιχνιδιού αποφεύγοντας την αναφορά στην ορολογία της 

χρωματολογίας ώστε να ενισχύεται και να διατηρείται ο ενθουσιασμός και το 

ενδιαφέρον τους για την εικαστική δημιουργία (Μπέλλας, 2000). 

Τα χρώματα έχουν ουσιαστική σημασία όχι µόνο στα πρώτα στάδια της ζωής 

του ανθρώπου αλλά και αργότερα. Ερευνητές από διαφορετικούς χώρους µμελετούν 

και ερμηνεύουν τη σημασία και το ρόλο των χρωμάτων στη ζωή όχι µόνο των 

παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Ο Θρασύβουλος Μπέλλας αναφέρει ότι οι 

χρωματικές προτιμήσεις των ανθρώπων εξαρτώνται από την ηλικία, τη µμόρφωση, το 

κοινωνικό περιβάλλον, τη σωματική και την ψυχολογική τους υγεία (Μπέλλας, 2000) 

Τα χρώματα επιδρούν στα συναισθήματα και την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου. 

 Κατά κανόνα τα βασικά και τα δευτερεύοντα χρώματα φανερώνουν πως  το 

κόκκινο είναι το χρώμα που δηλώνει συγκίνηση, πάθος, αυθορμητισμό, αγάπη, 

έρωτα, επιθετικότητα, θυσία, νευρωτική συμπεριφορά, θυµό, βία, ένταση, 

ενεργητικότητα, ζεστασιά. Το κίτρινο δηλώνει ωριμότητα, φιλοδοξία, καθαρό και 
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ψυχρό δυναμισμό. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πνευματικά ασθενείς δεν το προτιμούν, το 

αποφεύγουν.  Το µμπλε δηλώνει καθαρή σκέψη,  λογική,  πνευματικότητα.  Το 

πορτοκαλί δηλώνει χαρά, ευτυχία, εξωστρέφεια, ηρεμία, αυτό υπέρ εκτίμηση. Το 

µωβ δηλώνει συναισθηματικές διαταραχές, µμελαγχολία, θλίψη, στοχασμό. ∆εν 

χρησιμοποιείται από υγιή άτομα. Το πράσινο δηλώνει ηρεμία και κοινωνικότητα. Το 

μαύρο χρησιμοποιείται από άτομα νευρωτικά, καταθλιπτικά και µε εφηβικές 

διαταραχές, το λευκό χρησιμοποιείται συνήθως από άτομα µε έντονες και βίαιες 

αντιδράσεις µε τάση για φυγή και πολύ λιγότερο από υγιή άτομα,  ενώ το γκρι 

χρησιμοποιείται από άτομα δύσπιστα και σπάνια από υγιή άτομα. (Κάνιστρα, 1987) 

 

Κεφάλαιο 5. Η έρευνα 

5.1. Περιγραφή έρευνας 
Η έρευνα που διεξήχθη για την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη του 

παραμυθιού του Ευγένιου Τριβιζά ¨Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι¨ σε εικονογράφηση 

του Κατσαντώνη Λάμπρου. Το παραμύθι αποτελείται από 62 σελίδες οι οποίες είναι 

εικονογραφημένες όλες και έγχρωμες. Μία μία οι σελίδες μελετήθηκαν ως προς τα 

σχήματα αλλά και τα χρώματα. Τα σχήματα που τέθηκαν στη έρευνα ήταν ο κύκλος, 

το τετράγωνο και το τρίγωνο. Ενώ όσων αφορά τα χρώματα παρατηρήθηκε τι 

χρώματα επιλέγει ο εικονογράφος να χρησιμοποιήσει.  

 

 

5.2. Αποτελέσματα έρευνας 

5.2.1 Σχήματα 
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 1)  που παρουσιάζει τα σχήματα 

που εντοπίστηκαν στις 62 σελίδες αυτού του παραμυθιού, οι κύκλοι(χρώμα μπλε) 

ήταν το σχήμα που  χρησιμοποιήθηκε ως επι το πλείστον από τον εικονογράφο.  Ο 

αριθμός των κύκλων στο σύνολο των εικόνων ήταν 1649 με τους περισσότερους να  

εντοπίζονται στη σελίδα 54  σε αριθμό 152 (εικόνα 2) . Τα τετράγωνα που 

εντοπίστηκαν είναι 89 , 32 εκ των οποίων βρίσκονται στην σελίδα 45 (εικόνα 3). 

Τέλος, τα τρίγωνα ήταν συνολικά 35 εκ των οποιων τα 19 βρίσκονται στη σελίδα 52 

(εικόνα 4).   
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Εικόνα 1 Τα σχήματα 

	

Εικόνα 2: Κύκλοι 
 

 

1 2 3
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Εικόνα 3 : τετράγωνα 

 

	

Εικόνα 4: Τρίγωνα 
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5.2.3 Τα χρώματα 
 

Όσων αφορά τα χρώματα, σε κάθε σελίδα του παραμυθιού καταγράφηκαν τα 

χρώματα που παρατηρήθηκαν με βάση την συχνότητα εμφάνισης τους. Η έρευνα είχε 

4 στήλες. Το κύριο χρώμα, το δευτερεύον, το τρίτο και τέλος το τέταρτο χρώμα που 

εμφανιζόταν σε ποσότητα μέσα στην σελίδα. Κατά την ολοκλήρωση της ανάλυσης 

περιεχομένου διαπιστώθηκε πως κύριο χρώμα του παραμυθιού ήταν το καφέ καθώς 

ήταν αυτό που κυριαρχούσε πιο έντονα. Στην ίδια κατηγορία ακολουθούσε το 

πράσινο. Αναφορικά με το δευτερεύον χρώμα του παραμυθιού, το καφέ βρίσκεται 

πάλι στην κορυφή και ακολουθούσε το κίτρινο. Στο γράφημα με το τρίτο χρώμα 

κυρίαρχο ήταν το μπλε και τέλος σαν τέταρτο χρώμα εμφανίζεται το κίτρινο.  
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6. Συμπεράσματα-συζήτηση 
 

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εργασίας, έχοντας κάνει μια ανάλυση και μια 

ανασκόπηση του θέματος, γίνεται αντιληπτή  η παιδαγωγική αξία που έχει το 

παραμύθι. Δεν είναι μόνο μια απλή ιστορία που μαγεύει και γοητεύει, αλλά εκφράζει 

αλήθειες με έναν συμβολικό και αλληγορικό τρόπο. Λειτουργεί σε ένα φαντασιακό  

επίπεδο, βοηθώντας το παιδί να κατανοήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει, να έρθει 

αντιμέτωπο με διάφορες καταστάσεις, άλλοτε εύκολες και άλλοτε δύσκολες, και με 

έναν αβίαστο τρόπο να κατανοήσει και μεγάλες αλήθειες για τη ζωή που μπορεί 

ακόμη και να πληγώνουν. 

Η σπουδαιότητα της εικόνας είναι απολύτως αντιληπτή καθώς σε συνδυασμό 

με το κείμενο αποτελούν εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και γονιών. Η έρευνα 

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, που αφορά έναν Έλληνα κορυφαίο παραμυθά τον 

Ευγένιο Τριβιζά και συγκεκριμένα το παραμύθι του ¨Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι¨  

αναφορικά με  την εικονογράφηση του φαίνεται ξεκάθαρα η έντονη χρήση του 

σχήματος του κύκλου από τον εικονογράφο και η λιγότερη χρήση του σχήματος του 

τριγώνου από αυτόν. Το χρώμα που επικρατεί στις σελίδες του παραμυθιού είναι το 

καφέ καθώς ο εικονογράφος χρησιμοποιεί πολύ έντονα το στοιχείο της φύσης.  
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