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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής - 

παιδαγωγικής διαδικασίας, το διήγημα «Ο Τρομάρας» του Γ. Μ. Βιζυηνού να 

αποτελέσει το έναυσμα, ώστε παιδιά προσχολικής ηλικίας να εξοπλιστούν με 

αυτοτελή και ολοκληρωμένη σκέψη και να μυηθούν στη σύγχρονη 

κοινωνικοιστορική πραγματικότητα, με συγκεκριμένες μεθόδους προσέγγισης. 

Παράλληλα, στοχεύει στο να καλλιεργήσουν την ευαισθησία και το σεβασμό για το 

φυσικό περιβάλλον και τους συνανθρώπους τους και να αναπτύξουν την ικανότητά 

τους να δρουν δημιουργικά και δημοκρατικά μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

Ταυτόχρονα, κέντρο του ενδιαφέροντος και της προσοχής καθίσταται η ενδυνάμωση 

της προσωπικής ταυτότητας των παιδιών που δομείται μέσω της ενίσχυση της 

αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης τους.  

 

 

ABSTRACT 

In the present study, an effort is made, within the framework of the educational-

pedagogical process, the short story of G. Vizyinos; «O Tromaras» to be the trigger 

for preschool children to be equipped with independent and integrated thinking and to 

be introduced to the modern socio-historical reality with specific methods of 

approach. At the same time, it aims to cultivate sensitivity and respect for the natural 

environment and their fellow human beings and to develop their ability to act 

creatively and democratically within society as a whole. At the same time, the centre 

of interest and attention becomes the strengthening of the personal identity of the 

children, which is structured through the strengthening of their self-perception and 

self-esteem. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη των νηπίων και την εννοιοκεντρική, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 

εντάσσεται η προσπάθεια να αποτελέσει το διήγημα «Ο Τρομάρας» αντικείμενο 

διδακτικής μελέτης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα έργο γραμμένο 

στα τέλη του 19ου αιώνα από τον κορυφαίο εκπρόσωπο του ελληνικού ηθογραφικού 

διηγήματος, Γεώργιο Μ. Βιζυηνό. Συγκεκριμένα, ο «Τρομάρας» δημοσιεύτηκε το 

1884 σε δύο συνέχειες στη Διάπλαση των Παίδων, παιδικό περιοδικό που 

κυκλοφόρησε από το 1879 έως το 1949 και αναδείχθηκε φυτώριο πολλών 

πνευματικών ανθρώπων δίνοντας νέα πνοή στην ελληνική παιδική λογοτεχνία που 

μόλις τότε είχε αρχίσει δειλά να κάνει τα πρώτα της βήματα. Το παιδικό αυτό 

διήγημα ήταν για πολλά χρόνια καταποντισμένο και άγνωστο μέχρι που το φανέρωσε 

στα 1948 ο Γιώργος Βαλέτας μαζί με άλλα δύο ανυπόγραφα παιδικά 

σκηνογραφήματα, το «Σκιάχτρο του χωραφιού» και τον «Κλέφτη»(Αθανασόπουλος, 

Β.,1996). 

Επιλέχθηκε συνειδητά ένα έργο κλασσικής λογοτεχνίας, που απέχει από τα 

σύγχρονα παιδικά αφηγήματα και που έχει τις ρίζες του στο λαϊκό, παραδοσιακό 

παραμύθι. Ένα έργο με ποικίλες αναφορές σε σοβαρές εσωτερικές πιέσεις, που 

απασχολούν και προβληματίζουν τον ήρωα και αποτελεί αφορμή μιας διεξοδικής 

ανάλυσης και επεξεργασίας παρόμοιων θεμάτων από τα παιδιά. Πέρα από την 

προγραμματισμένη ενασχόληση των νηπίων με δραστηριότητες που άπτονται όλων 

των γνωστικών αντικειμένων και τον εμπλουτισμό των παραστάσεων τους με νέα 

δεδομένα, η επιλογή δικαιώνεται λόγω της υψηλής αισθητικής απόλαυσης που 

προσφέρει. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως τα παιδιά σε μια τρυφερή ηλικία και 

δεκτική σε πλήθος ερεθισμάτων έρχονται σε επαφή με κείμενα άλλης αισθητικής και 

άλλων απαιτήσεων και μέσα από κατάλληλα προγραμματισμένες ιδέες, τεχνικές και 

περιεκτικές διδακτικές δράσεις εξοικειώνονται μ’ αυτά και διαμορφώνουν άλλες 

προσλαμβάνουσες σχετικά με τη φιλαναγνωσία και τη γλώσσα ως αντικείμενο 

μελέτης. 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του κειμένου θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει μια 

αναφορά στον ορισμό της παιδικής λογοτεχνίας, στη χρησιμότητα της στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και, πριν απ’ αυτό, στην ιδιαίτερη φύση του νηπίου 
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και στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος γραφής και 

ύπαρξης του ιδιαίτερου αυτού κλάδου της λογοτεχνίας. Ακολουθούν τα 

σημαντικότερα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα και το κοινωνικοπολιτικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται ο σπουδαίος αυτός λογοτέχνης και ηθογράφος.  

Στη συνέχεια, και πριν αναφερθούμε στην κύρια φοβία του ήρωα, πάνω στην 

οποία δομείται το διήγημα, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των φόβων της παιδικής 

ηλικίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας τους και ακριβώς μετά, 

παρατίθεται η ανάλυση του κειμένου του Βιζυηνού. Ακολουθεί μια όσο το δυνατόν 

πιο εμπεριστατωμένη διδακτική προσέγγιση διαθεματικού τύπου του διηγήματος 

στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων και την απόκτηση σύνθετων 

δεξιοτήτων  

Πριν ξεκινήσει η αναλυτική παράθεση των στοιχείων που παρουσιάσαμε πιο 

πάνω, ακολουθεί μια σύνοψη του διηγήματος που θα μελετήσουμε με τα λόγια του 

ίδιου του συγγραφέα: 

Ὁ Τρομάρας ἦτον έξυπνο καὶ ἄξιο παιδί, ἀλλὰ ἦτον κατὰ δυστυχία 

πολὺ ἰσχνὸ καὶ ἀδύνατο. Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶχε ἕνα μεγάλο 

ἐλάττωμα. Ἐτρόμαζε καὶ ἀπὸ τὸ πλέον ἀσήμαντο πράγμα. Τὸ 

ἐλάττωμα τοῦτο, ἂς εἰποῦμε τὴν ἀλήθεια, δὲν ἦτον ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς 

φυσικό του. 

Μερικὰ ἄτακτα παιδιά, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν πηγαίνουν εἰς τὸ σχολεῖο, 

κρυμμένα ὀπίσω ἀπὸ ἕνα τοῖχο μίαν ἑσπέρα, τὸν ἐξίπασαν ἔξαφνα 

τόσο δυνατὰ ποὺ τοῦ ἐσυντάραξαν μιὰ διὰ πάντα τὰ νεῦρα του καὶ τὸν 

ἔκαμαν ἀπὸ τότε δυστυχὴ καὶ ἀξιολύπητο. Διότι ἀπὸ τότε ὄχι μόνο 

ἐκιτρίνισε καὶ ἔμεινε ἰσχνὸς καὶ ἀδύνατος, ἀλλὰ καὶ ἄρχισε νὰ 

παραφοβάται καὶ ἀπὸ τὸ ἐλάχιστο πράγμα. 

Ἕνας κρότος, μία σπίθα, μία μυία, ποὺ κάθιζε εἰς τὸ χέρι του ἔκαμνε 

νὰ ἐξαφνίζεται καὶ νὰ τρομάζει. Διὰ τοῦτο, τὰ παιδιὰ τοῦ δρόμου τοῦ 

ἐκόλλησαν τὸ παρόνομα καὶ τὸν ἐφώναζαν Τρομάρα. Πάνω Τρομάρα, 

κάτω Τρομάρα, τὸ ἔνιωσεν ἡ γειτονιὰ καὶ ὁ καημένος ὁ Θανάσης, διότι 

αὐτὸ ἦτο τὸ καθαυτό του ὄνομα, δὲν ἐτολμοῦσε νὰ ἐβγάλει τὴ μύτη 

του ἔξω ἀπὸ τὴ θύρα. Καὶ τὸ κακὸ εἶναι ποὺ ὅσο ἐτρόμαζε, τόσο τὰ 

παιδιὰ ἐγύρευαν νὰ τὸν ξιπάσουν μὲ κάθε τρόπο, διὰ νὰ τρομάξει 

αὐτὸς καὶ νὰ γελοῦν ἐκεῖνα (Βιζυηνός, 1884, σ. 171). 
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1. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

1.1 Παιδί και λογοτεχνία 

Παιδί, ένας κόσμος υπό διαμόρφωση… Ένα αχανές σύμπαν που παίρνει από 

το χέρι η λογοτεχνία, αυτή η σύνθεση ονείρου, αφήγησης και φιλοσοφίας και το 

αναπλάθει, το αναδημιουργεί και ενίοτε το αναπαριστά. Λειτουργεί ως ενδιάμεσος 

μεσολαβητής ανάμεσα στο παιδί και στην πραγματικότητα. Μια σχέση έντονη, 

διαρκής, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη. Είναι το εργαστήρι όπου φωτίζονται τα 

σοβαρότερα προβλήματα, εκεί που οι πλασματικοί ή φανταστικοί χαρακτήρες, τα 

πλασματικά ή φανταστικά περιστατικά προσφέρουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη 

να μάθει για τις μεγάλες αλήθειες της ζωής, να περιπλανηθεί στην ιστορία και να 

συνειδητοποιήσει τις βαθύτερες ουσίες της ύπαρξής του.  

Ένα παιδικό λογοτεχνικό κείμενο είναι μια εμπειρία δια μέσου της οποίας ο 

αναγνώστης ανασυγκροτεί τον κόσμο του, επανερμηνεύει γεγονότα και καταστάσεις, 

σκέφτεται κριτικά και διερευνά δημιουργικά το περιβάλλον του συμμετέχοντας 

ενεργά σε ό,τι τον αφορά. Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης βρίσκει νόημα σε ένα 

λογοτεχνικό κείμενο, όταν μπορεί να συσχετίσει αυτό που διαβάζει με τις γνώσεις 

του, όταν είναι σε θέση να βασίσει το κείμενο σε δικές του εμπειρίες, αλλά και όταν 

έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τις λέξεις του κειμένου με τις δικές του και το 

κείμενο με προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες, δηλαδή, όταν «χτίζει» ο ίδιος το 

νόημα μέσα από την ενεργητική συμμετοχή του στις διαδικασίες του κειμένου 

(Αναγνωστοπούλου,2002, σ.20-21). 

Η Παιδική Λογοτεχνία είναι μια πολύ σύνθετη εμπειρία μέσα από την οποία 

καλλιεργείται, παράλληλα, ο γνωστικοσυναισθηματικός και αισθητικός τομέας με 

σκοπό την ανάπτυξη του πνευματικού κόσμου του παιδιού. Είναι το σύνολο των 

άρτια αισθητικών κειμένων που απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στις αισθητικές 

απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας και που 

ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναισθηματικό τους 

επίπεδο(Δελώνης, 1990, σ.12). 

Σκοπός της λογοτεχνίας είναι αρχικά να ψυχαγωγήσει και να συμβάλει στην 

αισθητική συγκίνηση του παιδιού-αναγνώστη. Πέρα, όμως, από το αναμφισβήτητο 

κομμάτι της απόλαυσης, η λογοτεχνία καλύπτει και άλλες βασικές ανάγκες των 
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μικρών παιδιών. Ο εμπλουτισμός των συναισθημάτων τους, η καλλιέργεια της 

φαντασίας, η ανάπτυξη εμπειριών και ιδεών, η διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, η 

οποία επιτυγχάνεται μέσω της μίμησης και της ταύτισης με τους λογοτεχνικούς 

ήρωες, η κοινωνικοποίησή τους, οι γνώσεις που αποκτούν, η ευαισθητοποίηση τους 

σε ποικίλες μορφές τέχνης, η ανάπτυξη του λεξιλογίου και της σκέψης τους είναι 

μέρος μόνο από τον πλούτο που τους προσφέρει η αναγνωστική εμπειρία. 

Πλέον, τα τελευταία χρόνια η λογοτεχνία για παιδιά έχει αυτονομηθεί από τη 

λογοτεχνία ενηλίκων και μολονότι αποτελεί μέρος της ευρύτερης λογοτεχνίας, 

συνιστά τελικά ένα ξεχωριστό, αυτόνομο είδος που εξαρτάται απόλυτα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθύνεται. Δεν 

παύει, βέβαια, να υφίσταται μια διαρκής επικοινωνία και άρρηκτη σχέση  ανάμεσα 

τους. Πρωτίστως, είναι η απόλαυση που αμφότερες προσφέρουν στους αναγνώστες 

τους. Ένα, επιπλέον, κοινό σημείο αναφοράς είναι ότι, η λογοτεχνία για παιδιά 

διαβάζεται από ενηλίκους, οι οποίοι, συχνά, λειτουργούν ως λογοκριτές και ανάλογα 

επιτρέπουν ή απαγορεύουν στα παιδιά ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα. Κι αυτό γιατί  

λίγη εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στην εντελώς άμεση, δηλαδή 

στη δική του, την προσωπική προτίμηση [του παιδιού], από λόγους 

μορφωτικής δίαιτας, καλαισθητικής προδιάθεσης και γενικότερης 

ολιγάρκειας. […] Κι έτσι διαβάζει συνήθως ό,τι του γράφουμε ή του 

αγοράζουμε οι μεγάλοι. Και τούτο είναι που συντελεί, ώστε οι ευθύνες 

μας και οι υποχρεώσεις μας να γίνονται ιερές και αναπαλλοτρίωτες, σε 

σημείο που να πέφτει ολόισια πάνου μας το ειδικό βάρος της παιδικής 

μας λογοτεχνίας και όλοι η στάθμη του αναγνωστικού, του 

ακροαματικού και του θεαματικού υλικού του παιδιού(Γιάκος, 1960, 

σ.1281). 

Ωστόσο, η μια τροφοδοτεί την άλλη και διαπιστώνεται μια σχέση 

αμοιβαιότητας, εφόσον, κείμενα γραμμένα για παιδιά είναι δυνατόν να 

μεταμορφωθούν σε κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο, κείμενα για ενηλίκους 

να διασκευαστούν σε κείμενα για παιδιά. Η κύρια διαφορά τους έγκειται στο βαθμό 

πρόσληψης του αναγνωστικού κειμένου. Οι δυσκολίες των παιδιών δεν αφορούν 

τόσο την κατανόηση της σημασίας των λέξεων, αλλά κάτι που βρίσκεται πέρα από τις 

λέξεις, που έχει σχέση με το νόημα, με τη σύλληψη των κανόνων του παιχνιδιού της 

ανάγνωσης. Για τον λόγο αυτό, οι μηχανισμοί ανάγνωσης και κατανόησης των 

λογοτεχνικών κειμένων είναι άλλοι στον ενήλικα και άλλοι στο παιδί, χωρίς αυτό να 
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σημαίνει ότι οι δεύτεροι είναι απλοϊκοί ή δευτερεύοντες(Κανατσούλη, 2007).Τα 

παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν, λόγω περιορισμένων εμπειριών, ιδέες σύνθετες 

και περίπλοκες. Γι’ αυτό και η διατύπωση των βιβλίων που αναφέρονται σε παιδιά 

είναι απλή, τόσο στη γλώσσα όσο και στη μορφή. Οι ιστορίες έχουν μια αμεσότητα, 

αποφεύγονται οι πολλές παρεκβάσεις και η σχέση που διέπει τα δρώντα πρόσωπα με 

τη δράση είναι εμφανέστερη. Εξάλλου, τα παιδιά προτιμούν τον κυριολεκτικό ή κατά 

δηλωτικό λόγο περισσότερο από τους ενηλίκους, ενώ είναι πιο δεκτικά και επιρρεπή 

στις φαντασιακές καταστάσεις (Παπαντωνάκης, Κωτόπουλος, 2011). 

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την παιδική από την ευρύτερη 

λογοτεχνία είναι η εικόνα. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας η εικόνα είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό στοιχείο ενός βιβλίου. Ο συνδυασμός εικόνας και λόγου είναι 

αναγκαίος όσο και νόμιμος και υπηρετεί ευεργετικά τη παιδική λογοτεχνία, όταν δεν 

γίνεται εις βάρος του λόγου. Έτσι, ο μελλοντικός αναγνώστης εισάγεται στον κόσμο 

των σημείων, εικονιστικών στην αρχή και γλωσσικών στη συνέχεια (Ακριτόπουλος, 

1999, σ.7). Εν κατακλείδι, η παιδικότητα είναι μια ανεξάρτητη και αυτοδύναμη 

ψυχοσωματική πραγματικότητα σε σχέση με τον κόσμο των ενηλίκων, με μια 

γλωσσική, αισθητική και αισθαντική ιδιομορφία. Και πάνω εκεί βασίζονται οι 

συγγραφείς παιδικών βιβλίων για να δημιουργήσουν. 

Δεν σκιαγραφούμε, όμως, μόνο τα χαρακτηριστικά που διέπουν τα παιδικά 

αναγνώσματα. Στη επικοινωνιακή διαδικασία ένας από τους παράγοντες που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο είναι το παιδί ως αναγνώστης. Μια βιοσωματική και ψυχοκινητική 

οντότητα που καθημερινά μεταβάλλεται και γι’ αυτό έχει τη δική του κάθε φορά, 

γλωσσική, γνωστική και αισθητική ικανότητα. Για αυτό και ο έτερος συντελεστής της 

μεταξύ τους σχέσης, ο συγγραφέας, μελετά επισταμένως τα χαρακτηριστικά της 

παιδικής ηλικία και προσαρμόζει σ’ αυτά τις αναγνωστικές του επιλογές ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ικανότητες των παιδιών. Θα γίνει, λοιπόν, αναφορά εν 

συντομία στα στάδια ανάπτυξης του παιδιού για να αντιληφθούμε τον ιδιαίτερο 

κόσμο του και τη συνάφεια του με τα κείμενα που γράφονται και απευθύνονται στα 

ίδια. Ακροθιγώς, θα παρουσιαστούν οι αλλαγές που συντελούνται σ’ αυτή τη φάση 

της ζωής του ώστε να κατανοήσουμε τη ψυχοσύνθεση και την ιδιαιτερότητα που 

παρουσιάζει ως αναγνώστης. Να αντιληφθούμε δηλαδή γιατί το ζήτημα πρόσληψης 

ενός λογοτεχνικού έργου καθίσταται μια αρκετά απαιτητική διαδικασία που απαιτεί 

άσκηση του νου και πνευματικές διεργασίες που οι νηπιακές ηλικίες δεν μπορούν 

εύκολα να πραγματοποιήσουν. 



12 
 

 

1.2.Αναπτυξιακές αλλαγές στη μέση παιδική ηλικία 

Σύμφωνα με τη γνωστική/αναπτυξιακή ψυχολογία, και τη θεωρία του Piaget 

στα παιδιά αποδίδονται χαρακτηριστικά που εξαρτώνται στενά από την ηλικιακή 

φάση την οποία διέρχονται. Ως ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός το παιδί περνά από 

πολλά στάδια καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό ρυθμό και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. 

Στη νηπιακή και προσχολική ηλικία (3-6 έτη), η οποία μας ενδιαφέρει και την 

μελετούμε, συμβαίνουν, ίσως, οι πιο σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά του 

παιδιού. Στο τέλος αυτής της αναπτυξιακής περιόδου το παιδί έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να αυτονομηθεί και να ξεκινήσει το σχολείο. 

Ακολουθεί μια περιγραφή των σταδίων ανάπτυξης αυτής της περιόδου 

(βιοσωματικό, γνωστικό-νοητικό, γλωσσικό, ψυχοκοινωνικό)και οι βασικότερες 

διαφοροποιήσεις που συντελούνται σε αυτά. Θα περιοριστούμε μόνο στα σημεία που 

σχετίζονται με το θέμα που αναλύουμε χωρίς να γίνει λεπτομερής και περιγραφική 

αναφορά σε κάθε ένα από αυτά. 

1.2.1. Βιοσωματική ανάπτυξη 

Η γενετική συμβολή στην ανάπτυξη του παιδιού είναι σημαντική. Οι 

παράγοντες της διατροφής και οι γενικοί παράγοντες υγείας είναι δύο σπουδαίοι 

περιβαλλοντολογικοί συντελεστές. Η ευκινησία, η ισορροπία και ο συντονισμός 

βελτιώνονται σημαντικά στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα αγόρια υπερέχουν στις 

κινητικές ικανότητες που δίνουν έμφαση στη δύναμη, ενώ τα κορίτσια υπερέχουν 

στους λεπτούς κινητικούς συντονισμούς και στην ευκινησία (Cole, 2002,σ.357). Το 

παιδί στην ηλικία αυτή αποκτά ποικιλία κινήσεων και άνεση στο περιβάλλοντα χώρο. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο παιχνίδι του καθώς του προσφέρει μια αίσθηση 

σιγουριάς και θετικής αυτό-εικόνας. Στην πρώιμη αυτή ηλικία αρχίζει να 

σχηματίζεται και να εγκαθιδρύεται ο σωματότυπος του παιδιού που είναι αρκετά 

πιθανό να τον ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή του. 

1.2.2. Γνωστική-νοητική ανάπτυξη 

Είναι ο τομέας με τις εντυπωσιακότερες αλλαγές. Η γνωστική ανάπτυξη του 

νηπίου αρχίζει να μοιάζει με αυτή του ενηλίκου. Είναι το στάδιο της προ-λογικής 
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νόησης, όπου το παιδί χρησιμοποιεί ατελείς έννοιες, καθώς η σκέψη του δεν 

βασίζεται εξ ολοκλήρου σε λογικούς συλλογισμούς Τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία 

συχνά δεν μπορούν να διακρίνουν τη δική τους οπτική από των άλλων, παρασύρονται 

εύκολα από τα φαινόμενα και συγχέουν τις αιτιώδης σχέσεις κάνοντας αυθαίρετες 

προεκτάσεις στις σκέψεις τους. Ο Piaget εστίασε σε τρία βασικά χαρακτηριστικά του 

τρόπου σκέψης ενός μικρού παιδιού: α)στον εγωκεντρισμό, β) στη σύγχυση 

φαινομενικού και πραγματικού και γ) στους μη λογικούς συλλογισμούς. Ως 

εγωκεντρισμό εννοεί την ερμηνεία του κόσμου από την προσωπική σκοπιά (εγώ) 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εναλλακτικές προοπτικές. Τα παιδιά είναι, ακόμα, 

παγιδευμένα στη δική τους άποψη κι έτσι έχουν την τάση να συμπεραίνουν ότι όλοι 

οι άλλοι βλέπουν τα πράγματα όπως αυτά. Δεν μπορούν να «αποκεντρωθούν». Η 

ανάπτυξη στη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας μπορεί να θεωρηθεί μια διεργασία 

υπέρβασης των γνωστικών περιορισμών έως ότου επιτευχθεί η αναπαραστατική 

σκέψη. (Cole,2002,Β΄τομ.,κεφ.9) 

 

1.2.3 Γλωσσική ανάπτυξη 

Στο στάδιο αυτό παρατηρούμε μια γρήγορη αύξηση της μορφο-συντακτικής 

πολυπλοκότητας και μια γενίκευση των «γραμματικών» κανόνων. Καθώς το 

λεξιλόγιο των παιδιών διευρύνεται, η κατανόηση της σημασίας των λέξεων αλλάζει 

θεμελιωδώς. Οι έννοιες που περιορίζονταν σε στενά πλαίσια δράσης συμπληρώνονται 

τώρα από νοήματα και περιεχόμενα , τα οποία διέπονται από λογικές κατηγορίες. Η 

χρήση σύνθετων μορφο-συντακτικών δομών συνοδεύεται από μια αντίστοιχη 

ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συμμετέχουν σε συζητήσεις που εξυπηρετούν 

ποικίλους στόχους. Τα παιδιά πλέον έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τη 

γλώσσα τους στις ανάγκες του συνομιλητή τους και να λένε πράγματα με τρόπο 

κατανοητό και εύληπτο. (Bredekamp,Copple,1998) 

 

1.2.4 Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

Στα νήπια η κοινωνικοποίηση, η διαμόρφωση της προσωπικότητας, η 

βιολογική ωρίμανση και η γνωστική ανάπτυξη πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως. Στη 

διάρκεια της νηπιακής ηλικίας τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τους ρόλους που 

αναμένονται να παίξουν και για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με 
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αυτούς, πώς να ελέγχουν και να χαλιναγωγούν τα επιθετικά συναισθήματα και πώς να 

σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Συγχρόνως, αναπτύσσουν σαφέστερη αίσθηση 

του εαυτού τους, των ικανοτήτων τους και των ενδεχόμενων τρόπων με τους οποίους 

θα αντιδράσουν σε μια σειρά συνθηκών. Αυτές οι αλλαγές δεν πραγματοποιούνται, 

φυσικά, ανεξάρτητα από τις γνωστικές και βιολογικές αλλαγές που ακολουθούν το 

συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Είναι ένας τομέας ανάπτυξης που σύμφωνα με τον 

Erikson η αναζήτηση της ταυτότητας είναι ο σταθερός πυρήνας της προσωπικότητας. 

Και ως ταυτότητα θεωρεί τη σταθερή νοητική εικόνα της σχέσης μεταξύ του εαυτού 

και του κοινωνικού κόσμου, στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης. Η δημιουργία της 

ταυτότητας είναι μια διεργασία που σε αντίθεση με τον Freud θεωρούσε ότι διαρκεί 

σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου, περνάει από πολλά στάδια και αλλάζει ανάλογα με τις 

διευρυνόμενες επαφές του προσώπου με τους κοινωνικούς θεσμούς και τις 

πολιτισμικές πρακτικές.(Cole, 2002, Β΄ τομ., σ.220). 

Σε όλες τις αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού η δημιουργία ενός πλούσιου σε 

ερεθίσματα περιβάλλοντος και ενός υγιούς συναισθηματικού κλίματος βελτιώνει 

αισθητά τις δυνατότητες του για ανάπτυξη των νοητικών του δυνατοτήτων. Στοιχεία, 

όπως, η άμεση ανταπόκριση στις ερωτήσεις και απορίες του, η ουσιαστική επαφή και 

επικοινωνία μαζί του, το διάβασμα ιστοριών και αφηγηματικών κειμένων με 

παράλληλη ανάλυση και επεξεργασία από κοινού με το παιδί, η παροχή προσεγμένων 

παιχνιδιών που δημιουργούν προϋποθέσεις ή οδηγούν σε διαδικασίες μάθησης 

(Πανταζής,2004,σ.25) συμβάλλουν και ενισχύουν τη γλωσσική ανάπτυξη του νηπίου. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε πόσο 

ιδιότυπη, ιδιόμορφη και μοναδική ψυχοσύνθεση είναι κάθε παιδί για το οποίο 

συγγραφείς επιλέγουν να γράψουν γι’ αυτά με σκοπό να τα συμπαρασύρουν στη 

μαγεία της ανάγνωσης, στη μετουσίωση της καθημερινότητας τους σε κάτι 

εξωπραγματικό, υπερβατικό και οραματικό. 

1.3. Η χρησιμότητα της παιδικής λογοτεχνίας 

Ακριβώς επειδή επιχειρείται να γίνει μια διδακτική προσέγγιση σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με βάση ένα λογοτεχνικό κείμενο, και μάλιστα του 

λογοτεχνικού κανόνα, θεωρήθηκε σκόπιμο να παραθέσουμε λίγα λόγια για την αξία 

και τη συμβολή της λογοτεχνίας στην ζωή των μικρών παιδιών. 

Πολλοί μελετητές κάνουν λόγο για τα μακροπρόθεσμα οφέλη των λογοτεχνικών 

βιβλίων και παραμυθιών στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και στη 
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θετική τους επίδραση σε σημαντικούς τομείς δεξιοτήτων. Δώσαμε, ήδη, μια 

σχηματική εικόνα των αναπτυξιακών αλλαγών που συντελούνται κατά τη διάρκεια 

της παιδικής του ηλικίας. Στη συνέχεια θα γίνει μια αναφορά στους τομείς όπου η 

παιδική λογοτεχνία επιδρά και επιφέρει πολλαπλά οφέλη και βελτιώσεις. Οι τομείς 

της αισθητικής, γνωστικής, γλωσσικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, ηθικής 

ανάπτυξης και παιδείας υποβοηθούνται και υποστηρίζονται από τη χρήση των 

λογοτεχνικών κειμένων με προοπτική την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του 

παιδιού όπως θα δούμε ακολούθως. 

1.3.1.Αισθητική ανάπτυξη 

Πρωταρχικός στόχος ενός παιδικού βιβλίου είναι, αναμφισβήτητα, η 

ευχαρίστηση και η ψυχαγωγία του παιδιού. Η ευχαρίστηση αυτή οδηγεί στην 

αναγνωστική συνήθεια που γίνεται όχημα για να απελευθερωθεί η ψυχή και το 

πνεύμα του, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί τις διαφορετικές και πολύπλευρες όψεις 

της καθημερινότητας και να βιώσει πολλαπλές συγκινησιακές καταστάσεις. Η 

λογοτεχνία με τη σύμπραξη των λέξεων γειτνιάζει με όλες τις τέχνες, καθώς, μέσα 

από αυτές ακούμε ήχους και βλέπουμε εικόνες ενώ ταυτόχρονα παλλόμαστε από 

έντονα συναισθήματα που το κείμενο μας μεταδίδει. Εξάλλου, η αισθητική 

ευαισθησία ενός παιδιού, όπως και οι άλλες δημιουργικές του ικανότητες μπορεί να 

αφυπνιστεί και να αναπτυχθεί, και όσο πιο γρήγορα βιώσει τον κόσμο ως περιοχή 

ομορφιάς, τόσο πιο ωφέλιμο είναι για την ανάπτυξή του. Εξάλλου, το παιδικό βιβλίο, 

χάρη στα μορφικά χαρακτηριστικά του, στην τυπογραφική του εμφάνιση και στην 

εικονογράφηση που περιέχει, λειτουργεί επιπροσθέτως ως καλλιτεχνική παιδεία και 

διδάσκει το παιδί αισθητική καλλιέργεια.(Παπαδάτος,2009) 

1.3.2 Γνωστική ανάπτυξη 

Το παιδικό βιβλίο είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να μπορέσει το παιδί να 

διακρίνει λίγο από το πολύ του κόσμου. Πέρα από τα στενά τοπικά όρια, που εκ των 

πραγμάτων υπάρχει, με την ανάγνωση επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων αρχίζει 

να γνωρίζει τον κόσμο που τον περιβάλει, τις διαβαθμίσεις που παρατηρούνται σ’ 

αυτόν ενώ παράλληλα οξύνει την αντιληπτική του ικανότητα και βοηθά στην 

οργάνωση της σκέψη του με το να ασκηθεί, με ποικίλους τρόπους, πάνω σε 

διαφορετικές μορφές κειμένων. Καταρχήν, βάζοντας σε μια σειρά τα γεγονότα μιας 

ιστορίας, στη συνέχεια ανασυνθέτοντας την με βάση τη χρονολογική τους σειρά ή και 

όχι και αργότερα αναδιαμορφώνοντας τη συνέχεια ή/και το τέλος μιας αφήγησης. Τα 
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παιδιά μέσω της πολλαπλής ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων μαθαίνουν να 

λειτουργούν με υποθετικούς συλλογισμούς ,να συσχετίζουν το αίτιο με το 

αποτέλεσμα, να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να ταξινομούν, να οργανώνουν, να 

λειτουργούν αφαιρετικά, να κρίνουν, να αναδιατυπώνουν περιληπτικά και συνοπτικά 

τα διηγήματα ή τα παραμύθια, ακόμα και να τα διασκευάζουν. Αυτό τα επιτρέπει να 

ξεχωρίζουν το σημαντικό από το ασήμαντο, την συνολική εικόνα από τη 

λεπτομέρεια, το ουσιώδες από το επουσιώδες. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει τον 

παιδαγωγό δεν είναι η απλή απομνημόνευση της σειράς των γεγονότων από τα νήπια, 

αλλά η τοποθέτησή τους σε μια λογική σειρά αιτιότητας. Όλες αυτές οι λειτουργίες 

στις οποίες ανταποκρίνονται, επαρκώς, τα παιδιά αποτελούν βασικά στοιχεία για τη 

συγκρότηση της λογικής τους σκέψης.(Παπαντωνάκης,2009) 

1.3.3 Γλωσσική ανάπτυξη 

Η γλωσσική αγωγή δε διευρύνει μόνο το γλωσσικό ορίζοντα των νηπίων, 

αλλά τα καλλιεργεί νοητικά και ψυχοκινητικά, τα βοηθά στη κοινωνικοποίηση και τα 

προετοιμάζει για την πρόσληψη και την κατανόηση του κόσμου που τα περιβάλλει. 

(Χατζησαββίδης,2002, σ.18). Εμπειρικές έρευνες βεβαιώνουν ότι η πρώιμη έκθεση 

και επαφή του παιδιού (από τη βρεφική ηλικία) με το βιβλίο συμβάλλει στις 

μεταγενέστερες επιδόσεις του στον τομέα της γλώσσας και κατ’ επέκταση στις 

ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Η ανάγνωση παιδικών βιβλίων εξελίσσει το γλωσσικό 

αισθητήριο του παιδιού, βελτιώνει την προφορική και γραπτή του έκφραση, το 

τροφοδοτεί με νέο λεξιλόγιο και αναπτύσσει την επικοινωνιακή του ικανότητα. Με 

αυτό τον τρόπο, η παιδική λογοτεχνία εφοδιάζει τα παιδιά με πλούσια προφορική και 

γραπτή γλώσσα και δίνει ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους σε ποικίλες 

επικοινωνιακές περιστάσεις. 

1.3.4 Ανάπτυξη της φαντασίας 

Η φαντασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. 

Θεωρητικοί της εκπαίδευσης συμφωνούν στο ότι η ικανότητα της φαντασίας στα 

μικρά παιδιά είναι μία ένδειξη νοητικής ανάπτυξης και μία δεξιότητα που θα πρέπει 

να καλλιεργηθεί. Σύμφωνα με τον Vygotsky, η φαντασία παίζει υποστηρικτικό ρόλο 

στην γνωστική ανάπτυξη και δεν αποτελεί απλώς μεταβατικό στάδιο αλλά στοιχείο 

της νόησης που διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και την εμπλουτίζει. Είναι 

μια νέα ψυχολογική διαδικασία για το παιδί η οποία δεν είναι παρούσα στο 

υποσυνείδητό του και αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ανθρώπινη μορφή 
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συνειδητής δραστηριότητας(Vygotsky,2000,σ.158). Η ανάγνωση ιστοριών βοηθάει 

τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να ανακαλύψουν και να 

αποκωδικοποιήσουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, να επικοινωνήσουν 

με τους συμμαθητές τους και να αντιληφθούν τις σχέσεις που διέπουν τα πράγματα 

μέσω παρατήρησης και επεξεργασίας περιεχόμενου και νοήματος. Τα παιδιά 

συνηθίζουν να βλέπουν σύνθετα προβλήματα από διαφορετικές οπτικές και ωθούνται 

στο να βρίσκουν λύσεις. Επίσης, μαθαίνουν να επεξεργάζονται πληροφορίες, να 

κάνουν συνδέσεις, να πειραματίζονται με συσχετισμούς, να λαμβάνουν αποφάσεις 

και να δημιουργούν νέες ιδέες. Και όλα αυτά μέσω ελκυστικών και ενδιαφερουσών 

ιστοριών που αιχμαλωτίζουν τα παιδιά και εξάπτουν τη φαντασία τους με τη δύναμη 

που περικλείουν οι λέξεις και οι εικόνες των βιβλίων.  

1.3.5 Συναισθηματική ανάπτυξη 

Το νήπιο μη έχοντας δομήσει ακόμη την προσωπικότητά του, βρισκόμενο στο 

στάδιο ανάπτυξης και αναγνώρισης του εαυτού του και της ταυτότητάς του μπορεί, 

μέσα από τις ιστορίες και ταυτιζόμενο με τους ήρωες, να ενισχύσει την 

αυτοπεποίθησή του και να συμφιλιωθεί με ελλείψεις ή μειονεκτήματα που τυχόν 

υπάρχουν. Και αυτό γιατί έρχεται σε επαφή με χαρακτήρες που επιβάλλονται όχι με 

τη ρώμη ή την εξουσία, αλλά με την εξυπνάδα και την καλοσύνη τους, όπως ακριβώς 

στην περίπτωση του Τρομάρα. Το παιδί δημιουργεί πρότυπα συμπεριφοράς, βρίσκει 

λύσεις σε προβλήματα που το απασχολούν και επουλώνει τραυματικές καταστάσεις 

που τυχόν βιώνει σε κάθε σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Ακόμη, η απόκτηση 

γνώσεων , ιστορικών, επιστημονικών κ.α. και καινούριων εμπειριών μέσω της 

ανάγνωσης ενισχύουν την αυτοπεποίθησή, την αυτοεκτίμηση και την αυταξία 

του.(Παπαδάτος,2009). 

1.3.6 Κοινωνική ανάπτυξη 

Τα θέματα που επεξεργάζεται η παιδική λογοτεχνία έχουν στενή σχέση και 

συνάφεια με το κοινωνικό πλαίσιο που ανήκει το παιδί αλλά, παράλληλα, δέχεται και 

πολλαπλά μηνύματα για διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλονται και ιδιαίτερες ομάδες 

ανθρώπων. Με την ανάγνωση το παιδί συνειδητοποιεί σημαντικά κοινωνικά 

προβλήματα, που στις μέρες μας αναδύονται σωρηδόν, όχι μόνο τοπικά μα και 

παγκόσμια και γίνεται μέτοχος μιας συλλογικής ευθύνης που μετατοπίζει ομαλά και 

με επιτυχία το κέντρο βάρος του παιδιού από το ατομικό στο συλλογικό γίγνεσθαι. 

Δεν είναι άτοπο να μιλήσουμε για παγκοσμιοποίηση της λογοτεχνίας αφού, πλέον, τα 
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παιδιά αντιμετωπίζονται ως πολίτες του κόσμου, με κοινές προσλαμβάνουσες και 

κοινά προβλήματα. Οπότε, το παιδί μέσα από τη ζωή των ηρώων και των λειτουργιών 

ταύτισης βιώνει αξίες όπως φιλία, ισότητα, αλληλεγγύη, αποδοχή, σεβασμό της 

διαφορετικότητας και του άλλου, εφόδια που θα τον βοηθήσουν να αποτελέσει 

ενεργό και υπεύθυνο μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας χωρίς, ωστόσο, να χάσει από 

τον πλούτο της τοπικότητας και της παράδοσης που το συνδέει με την εθνική 

συνείδηση πριν περάσει στην πανανθρώπινη.(Καρακίτσιος,2006) 

1.3.7 Ηθική ανάπτυξη 

Ένας από τους σκοπούς της παιδικής λογοτεχνίας είναι η προβολή ηθικών 

προτύπων συμπεριφοράς προκειμένου το παιδί ταυτιζόμενο μαζί τους να υιοθετήσει 

θετικές στάσεις που θα συμβάλουν στην ομαλή συνύπαρξή του με τους 

συνανθρώπους του και θα του προσδώσουν μια υγιή και ενθαρρυντική εικόνα του 

εαυτού του. Παράλληλα, όμως, η παιδική λογοτεχνία σκιαγραφεί και χαρακτήρες με 

αρνητικές και αντικοινωνικές τάσεις που γίνονται με εύγλωττο και κατανοητό τρόπο 

παράδειγμα προς αποφυγήν. Μεταβιβάζει, έτσι, με τρόπο ευχάριστο και ελκυστικό 

ηθικές αξίες και συμπεριφορές ενώ με το να ενθαρρύνει το παιδί να εξωτερικεύει τα 

συναισθήματά του, το βοηθά να επιλύει ηθικά και συγκρουσιακά διλήμματα. Αυτό 

σημαίνει ότι το λογοτεχνικό κείμενο είναι φορέας όχι μόνο των χαρακτηριστικών της 

κοινωνικής δομής αλλά μπορεί να προσφέρει στην κατανόηση βασικών ανθρώπινων 

συμπεριφορών ή νοοτροπιών. Τα νοήματα και τα συναισθήματα τα οποία 

επενδύονται μέσω των συμβολικών μορφών (λογοτεχνικών αναπαραστάσεων): 

αντικατοπτρίζουν τις ιδέες, τις αξίες και τις στάσεις της ομάδας που 

διαμορφώνονται […] από την κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα 

και την κυρίαρχη και περιρρέουσα ιδεολογία που αυτή μεταφέρει. Τα 

λογοτεχνικά κείμενα επομένως αναδεικνύονται ως μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούνται , μεταξύ των άλλων , ώστε τα κοινωνικά υποκείμενα 

να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να αφομοιώσουν ή να 

διαμορφώσουν ανάλογα τις κοινωνικές επιταγές και άρα τα 

πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής τους (Καρακίτσιος, 2006, σ.5). 
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2. Ο Γ. Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 

2.1.Από τον ρομαντισμό στο ρεαλιστικό αφήγημα 

Πριν περάσουμε στη διδακτική ανάλυση του «Τρομάρα», του παιδικού 

διηγήματος που γράφει ο σπουδαίος και πρωτοπόρος διηγηματογράφος Γ. Μ. 

Βιζυηνός, θεωρούμε σκόπιμο να σχολιάσουμε στην παρούσα εργασία εν συντομία τα 

λογοτεχνικά ρεύματα που αποτελούν προδρόμους της ηθογραφίας και του 

ρεαλιστικού αφηγήματος που υπηρετεί μοναδικά ο Θρακιώτης συγγραφέας. Η εποχή 

του Βιζυηνού είναι μία περίοδος με σημαντικά γεγονότα, που σημαδεύουν 

καταλυτικά πτυχές της τότε κοινωνικοπολιτικής και πνευματικής ελληνικής ιστορίας. 

Αυτή η εποχή ξεκινά με κυβερνήτη τον Χαρίλαο Τρικούπη(1881) και εμφανείς τις 

προσπάθειες της κυβέρνησης του για ανόρθωση της οικονομίας και εκβιομηχάνιση 

του ελληνικού κράτους. Δημιουργούνται μια σειρά αναπτυξιακά έργα κοινής 

ωφέλειας, που στοχεύουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης και οικονομικά 

αναπτυγμένης χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου 

και την αθρόα μετακίνηση πληθυσμού από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα και την 

δημογραφική επέκταση των πόλεων.(Βακαλόπουός,2001). Σε ότι αφορά τον 

πνευματικό χώρο της περιόδου που εξετάζουμε, μέσα στον οποίο αφήνει ανεξίτηλο 

το αποτύπωμα του ο Γ. Μ. Βιζυηνός, διακρίνουμε μια γόνιμη περίοδο έντονων 

αναζητήσεων και ζυμώσεων που αλλάζουν την εικόνα της Ελλάδας και οδηγούν τον 

πολιτισμό της σε μια νέα φάση. 

Διαπιστώνουμε πως κάθε περίοδος της ιστορίας, τουλάχιστον της πρόσφατης, 

έχει σημαδευτεί από τη γέννηση ενός νέου καλλιτεχνικού κινήματος, που ευελπιστεί 

να φέρει μια καινούρια ματιά στο τρόπο θέασης του κόσμου. Η νέα αστική 

πραγματικότητα που δημιουργείται, διαμορφώνει ευνοϊκές και γόνιμες συνθήκες 

επικράτησης ενός νέου ρεύματος στα λογοτεχνικά πράγματα. Εισβάλλει, λοιπόν, στη 

ζωή των Ελλήνων το ανανεωτικό κύμα του ρεαλισμού συμπαρασύροντας ταυτόχρονα 

αυτό του ρομαντισμού. Ο ρομαντισμός εμφανίζεται από τον 18ο και μέχρι τα μισά 

του 19ου αιώνα ως ένα νέο πνευματικό και καλλιτεχνικό κίνημα που αντιτίθεται στον 

ορθολογισμό του Διαφωτισμού. Ο ελληνικός ρομαντισμός εκφράζεται από τους 

Φαναριώτες ή τη λεγόμενη Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή κατά την περίοδο 1830-1880. Οι 

Φαναριώτες, που κατάγονταν από το Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, έχουν γαλλική 
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παιδεία και είναι αυτοί που εισαγάγουν στη λογοτεχνία τον ρομαντισμό. Σ΄ αυτόν 

προβάλλεται έντονα το στοιχείο του συναισθήματος, η έμφαση στην πρόκληση 

ισχυρής συγκίνησης και δυνατής λυρικής έξαρσης και η ελευθερία στη φόρμα σε 

σχέση με τις κλασικές αντιλήψεις που ως τότε επικρατούν. Η μελαγχολία, η 

απαισιοδοξία, η θλίψη για μοιραίους και ανεκπλήρωτους έρωτες, η νοσταλγία για το 

παρελθόν, οι μακάβριες εικόνες θανάτου σε πολλά σκηνικά έργων, είναι κυρίαρχες 

εκφράσεις συναισθημάτων των ποιητών, των λογοτεχνών, καθώς, και των ηρώων 

τους. Ο ελληνικός ρομαντισμός, κρατώντας βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού, δεν 

παραλείπει να διαμορφώσει και κάποια επιπλέον ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση 

την ιδιομορφία του χώρου, όπως η στροφή προς το ένδοξο αρχαίο και πρόσφατο 

παρελθόν, η πατριωτική έξαρση και η εξύψωση του αγώνα των Ελλήνων και των 

κατορθωμάτων τους ενάντια στους Τούρκους (Βογιατζάκη, 2016). 

Αυτή η θλίψη και η μελαγχολία που είναι διάσπαρτες στα έργα αυτής της 

περιόδου παύει πια να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Η αστική τάξη 

που αρχίζει να διαμορφώνεται αποτελεί πια την κυρίαρχη πολιτική και κοινωνική 

δύναμη και ένας από τους τρόπους εγκαθίδρυσής της είναι να απαλλαγεί από την 

κατήφεια και τη μεμψιμοιρία του παρελθόντος –στοιχεία διάσπαρτα στο ρομαντισμό-

και από ό,τι βαρύ και δυσκίνητο την περιβάλλει για να ατενίσει το μέλλον με 

αισιόδοξη διάθεση, ανανέωση και δυναμισμό.(Κωστής,2013). 

Μέσα απ ΄ αυτές τις συνθήκες εισβάλλει λοιπόν, ο ρεαλισμός στην ελληνική 

πεζογραφία ως ένα νέο λογοτεχνικό κίνημα και αρχίζει να αλλάζει άρδην το τοπίο 

στα γράμματα και στις τέχνες. Σκοπός του ρεαλισμού είναι η λεπτομερής και ακριβής 

απόδοση της εξωτερικής πραγματικότητας με πιστότητα και αληθοφάνεια. Αυτό 

επιτυγχάνεται με εκτενείς περιγραφές χώρων, αντικειμένων και ανθρώπων. Μέσα από 

αυτήν την αντικειμενικότητα προσδιορίζεται και η βασική αρχή του κινήματος, ίσως 

και η φιλοσοφική του βάση: το ρεαλιστικό έργο ως αντικειμενική αντανάκλαση της 

κοινωνικής πραγματικότητας. 

Πριν προχωρήσουμε στα της ελληνικής εγχώριας ρεαλιστικής λογοτεχνίας 

αναγκαίο είναι να αναφερθούν οι τρεις κλασικοί Γάλλοι συγγραφείς: Σταντάλ, 

Μπαλζάκ, Φλωμπέρ. Κι αυτό γιατί στη Γαλλία πρωτοεμφανίζεται το νέο αυτό 

κίνημα. Είναι οι μεταβατικοί συγγραφείς ανάμεσα στη ρομαντική και ρεαλιστική 

εποχή που μας παραδίδουν κάποια από τα πιο άρτια έργα του γαλλικού κλασικού 

ρεαλισμού. Σκιαγραφούν τον κοινωνικό περίγυρο της εποχής τους, τη γαλλική 

κοινωνία, τους ευγενείς και τους αστούς των πόλεων δίνοντας μας μια πλήρη και 
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πιστή εικόνα του πραγματικού με μια μεγάλη και σχεδόν υπερβολική ρεαλιστική 

λεπτολογία. 

Επανερχόμαστε στην Ελλάδα όπου η τύχη του ρεαλισμού ακολουθεί δρόμους 

ποικίλους και περίπλοκους. Την εποχή που πρωτοπαρουσιάζεται ο ρεαλισμός στην 

Γαλλία (1850) στα ελληνικά γράμματα κυριαρχεί το ιστορικό μυθιστόρημα. 

Εμφανίζεται, όμως, το 1855 ως ξεχωριστή περίπτωση το έργο του Παύλου Καλλιγά 

Θάνος Βλέκας, όπου το ενδιαφέρον του συγγραφέα στρέφεται στα προβλήματα που 

απασχολούν την κοινωνία της εποχής, δηλαδή τις κοινωνικές αδικίες και 

εκμετάλλευση των αγροτών. Ο Ροΐδης, επίσης, το 1866 γράφει το σατιρικό 

μυθιστόρημα Πάπισσα Ιωάννα, που μέσα από τις σελίδες του αναβιώνει η 

ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής. Το 1879 δημοσιεύεται ένα ακόμη μυθιστόρημα 

όπου γίνεται αναφορά σε κοινωνικά προβλήματα. Είναι ο Λουκής Λάρας του Βικέλα, 

ο ήρωας του οποίου παρατηρεί τα ιστορικά γεγονότα και κάνει αναφορά όχι μόνο 

στις μάχες και τους ηρωισμούς των Ελλήνων αλλά και στα καθημερινά περιστατικά 

και ήθη της εποχής. Παρ’ όλα αυτά, η ρεαλιστική αντιμετώπιση της κοινωνίας μέσα 

από διηγήματα και μυθιστορήματα δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στους Έλληνες 

συγγραφείς. Ένα όμως ανώνυμο μυθιστόρημα που δημοσιεύεται στο εξωτερικό, το 

1870, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. είναι Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, όπου ο ήρωας 

του διατρέχει την Ελλάδα, συναντά αστούς και χωρικούς, τους οποίους 

περιγράφοντας τους παράλληλα με τα γεγονότα της εποχής του, με ρεαλισμό και 

αντικειμενικότητα. Τα έργα που προαναφέρονται μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

πρόδρομοι της ρεαλιστικής πεζογραφίας, ως τα πρώτα ρεαλιστικά αφηγήματα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μια τάση που, όμως, ακόμα δεν επικρατεί στο γενικό 

σύνολο των έργων (Vitti, 2003). 

Οδεύουμε ήδη προς το 1880. Η ομαλότητα στην πολιτική ζωή και η αλλαγή 

σκηνικού στην αθηναϊκή κυρίως κοινωνία οδηγεί σε ανανέωση της λογοτεχνίας. Το 

ιστορικό μυθιστόρημα με το ηρωικό και πολλές φορές πένθιμο στοιχείο του, τις 

περιπέτειες και τα παράφορα πάθη δεν ανταποκρίνεται πια στις ανάγκες του 

αναγνωστικού κοινού. Οι παράμετροι αυτοί, σε συνδυασμό με τις τεράστιες 

οικονομικοκοινωνικές διαφορές σε σχέση με τα κράτη των άλλων χωρών, οδήγησαν 

τους πνευματικούς ανθρώπους της Ελλάδας σε προσαρμογή προς τις συμβάσεις του 

λογοτεχνικού ρεαλισμού. 

Η ελληνική εκδοχή, λοιπόν, του ρεαλισμού αποκτά όνομα και ταυτίζεται 

άμεσα με την ηθογραφία. Ο όρος ηθογραφία καθιερώνεται και χρησιμοποιείται για να 
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χαρακτηρίσει μια ορισμένη τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας, η οποία ξεκινά στις 

αρχές της δεκαετίας του 1880 και συνεχίζεται ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα. Οι Έλληνες πεζογράφοι, επηρεασμένοι από τη γενικότερη στροφή προς τη 

μελέτη του λαϊκού πολιτισμού (λαογραφία), στρέφονται προς την ύπαιθρο και προς 

το άστυ με σκοπό την περιγραφή της ζωής του ελληνικού λαού, των παραδόσεων του, 

των ηθών και των εθίμων του, των συνηθειών του και της νοοτροπίας, γενικά, των 

απλών ανθρώπων (Βουτουρής, 1995, Κούγκουλος, 2021, σ. 177-180). Δεν 

καταγράφουν απλώς σκηνές του εθνικού βίου, κάποτε δε, γίνονται και βαθιά 

ψυχογραφικοί στις περιγραφές τους.  

Και εδώ ακριβώς κάνει την εμφάνισή του ο Γ. Μ .Βιζυηνός, ο οποίος 

θεωρείται βασικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήματος στην Ελλάδα και ο 

πρώτος από τους Έλληνες λογοτέχνες που συνθέτει κείμενα ποιητικής και 

ψυχογραφικής έκφρασης εγκαινιάζοντας, παράλληλα, το ψυχογραφικό είδος στη 

νεοελληνική λογοτεχνία (Χρυσανθόπουλος, 1994). 

2.2. Βιογραφικά στοιχεία του Γ. Μ. Βιζυηνού 

Ο Γεώργιος Μ. Βιζυηνός γεννιέται στις 8 Μαρτίου 1849 στη Βιζύη (ή Βιζώ), 

μια μικρή κωμόπολη της Ανατολικής Θράκης. Το αρχικό του όνομα είναι Γεώργιος 

Μιχαηλίδης, ενώ μετά την πρώτη λογοτεχνική του δημοσίευση (Ποιητικά Πρωτόλεια, 

1873) υιοθετεί ως επώνυμο το αρχαιοπρεπές εθνικό επίθετο Βιζυηνός (Κούγκουλος, 

2020). Οι γονείς του, άνθρωποι φτωχοί και θρησκευόμενοι, παντρεύονται το 1844. Ο 

πατέρας του, πραγματευτής στο επάγγελμα, αρρωσταίνει και πεθαίνει από τύφο το 

1854, μετά από ένα μακρινό ταξίδι στις ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας. Ο 

συγγραφέας είναι μόλις πέντε χρονών. 

Στα δώδεκα ή δεκατρία του έτη καταφεύγει στην Πόλη, κοντά σε κάποιον 

συγγενή του για να μάθει τη ραπτική τέχνη. Ο ράφτης, όμως, είναι τυραννικός 

απέναντί του και το ραφτάδικο γι’ αυτόν λειτουργεί σαν φυλακή. Δύο χρόνια 

αργότερα, μετά τον θάνατο του ράφτη, βρίσκεται στη Λευκωσία της Κύπρου ως 

υποτακτικός του αρχιεπισκόπου Σωφρονίου Β,΄ στον οποίο τον συστήνει μάλλον ο 

έμπορος συμπατριώτης του Γιάγκος Γεωργιάδης Τσελεμπής. 

Κατά την περίοδο της παραμονής του στην Κύπρο, από το 1867έως το 1872 

φοιτά στην Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας. Μετά την επάνοδό του στην 

Κωνσταντινούπολη ακολουθούν μαθήματα, υπό την παρέμβαση του Γεωργίου 

Χασιώτη και του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, στη Θεολογική 
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Σχολή της Χάλκης, με δάσκαλο και συμπαραστάτη του τον φιλόλογο και ποιητή Ηλία 

Τανταλίδη. Στη Χάλκη, παράλληλα με τις σπουδές του, ασχολείται συστηματικά με 

την ποίηση.  

Η πορεία του Βιζυηνού σηματοδοτείται από τη γνωριμία του με τον 

πάμπλουτο και γνωστό μαικήνα της εποχής Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον θέτει για 

ένδεκα χρόνια υπό την προστασία του, γεγονός που μεταφράζεται σε μία αξιόλογη 

υποτροφία. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη κατεβαίνει στην Αθήνα και γράφεται –είκοσι 

τεσσάρων πια χρονών- μαθητής της τελευταίας τάξης του Β΄ Γυμνασίου της Πλάκας. 

Το 1874 υποβάλλει στον Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό το επικολυρικό 

ποίημα Ο Κόδρος. Με εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή αποσπά το πρώτο 

βραβείο, γεγονός που προκαλεί αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους 

λογοτεχνικούς κύκλους της χώρας. Την ίδια χρονιά αποφοιτά από το Γυμνάσιο και 

γράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για ένα χρόνο, ενώ το 1875 φεύγει για 

σπουδές στη Γερμανία. Έχει προηγηθεί μια δεύτερη, αποτυχημένη αυτή τη φορά, 

συμμετοχή του στο Βουτσιναίο διαγωνισμό με την πεντάπρακτη τραγωδία Διαμάντω.  

Το 1875-1880 τον βρίσκει στη Γερμανία σπουδάζοντας στη Γοττίγγη (1875-

1877) με δασκάλους τους Sauppe, Baumann και Lotze, τη Λειψία (1877-1878)με 

δάσκαλο τον Wundt, το Βερολίνο (1878-1880) με δάσκαλο τον Zeller και πάλι τη 

Γοττίγη (1880-1881) με το ενδιαφέρον του να στρέφεται κυρίως σε φιλοσοφικές και 

ψυχολογικές σπουδές (Κουτριάνου, 2003).  

Υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Γοττίγγης, το 

1881,με τον τίτλο DasKinderspielinBezugaufPsychologieundPadagogik[Το παιδικό 

παιχνίδι σε σχέση με την ψυχολογία και την παιδαγωγική]. Η διατριβή εγκρίνεται και 

τυπώνεται, με έξοδα πάντα του Ζαφίρη, τον ίδιο χρόνο στη Λειψία. Το θέμα αφορά 

την παιδαγωγική και ψυχολογική αξία του παιδικού παιχνιδιού. Στο μεταξύ το 1876 

βραβεύεται ξανά στο Βουτσιναίο διαγωνισμό με εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη 

για την φαναριώτικης έμπνευσης ποιητική συλλογή Άραις, μάραις, κουκουνάραις ή 

Βοσπορίδες αύραι, ενώ τον επόμενο χρόνο τιμάται με έπαινο για τη συλλογή 

Εσπερίδες. 

Τον Απρίλιο του 1881, μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος 

(Φεβρουάριος 1881), ταξιδεύει στο Παρίσι και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Τον 

Νοέμβριο του 1881επιστρέφει στην Αθήνα, ξαναφεύγει για τη Γαλλία και 

εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου ετοιμάζει την επί υφηγεσία διατριβή του με τίτλο Η 
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φιλοσοφία του Καλού παρά Πλωτίνω. Την υποβάλλει προς τη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών στις 21 Δεκεμβρίου 1884 και κρίνεται θετικά από τον 

Αδριανουπολίτη καθηγητή της φιλοσοφίας Χρήστο Παπαδόπουλο τη Δευτέρα 14 

Ιανουαρίου 1885 (Κούγκουλος, 2022).  

Το 1884 πεθαίνει ο Γεώργιος Ζαρίφης και ο Βιζυηνός μπαίνει πια στην 

τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύεται από οικονομική ανέχεια. Από 

το 1885 έως το 1892 επισκέπτεται το Σαμακόβι (ή Σαμάκοβο) της Ανατολικής 

Θράκης για να ασχοληθεί με μία αποτυχημένη μεταλλευτική επιχείρηση, υπόθεση η 

οποία σχετίζεται από τη βιβλιογραφία στενά με τη μελλοντική ψυχική του ασθένεια 

(Βαρελάς, 2014). Παράλληλα, εργάζεται ως δάσκαλος της μέσης εκπαίδευσης και 

από το 1890 ως καθηγητής ρυθμικής και δραματολογίας στο Ωδείο Αθηνών.  

Εκεί γνωρίζει την ανήλικη μαθήτριά του Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία 

ερωτεύεται. Ο έρωτάς του ερμηνεύεται ως μοιραίος, καθώς προστίθεται στα 

προηγούμενα χτυπήματα της ζωής του με μεγαλύτερο εκείνο του θανάτου του 

προστάτη του. Η υγεία του επιδεινώνεται λόγω σύφιλης. Οδηγείται σε ψυχασθένεια 

και εγκλείεται στο Δρομοκαΐτειο, όπου ζει σε κατάσταση προϊούσας παραλυσίας από 

το 1892 έως το 1896, όπου στις 15 Απριλίου πεθαίνει σε ηλικία σαράντα επτά ετών. 

Πλήρη και διασταυρωμένα βιογραφικά στοιχεία του λογοτέχνη μπορεί να βρει ο 

αναγνώστης στην εισαγωγή της Κουτριάνου (2003) στην έκδοση των ποιημάτων του 

Βιζυηνού.  

2.3.Η πεζογραφία του Γ. Μ. Βιζυηνού 

Ψυχογραφική είναι η τέχνη του Βιζυηνού στα διηγήματα και τις νουβέλες του. 

Εκεί δίνει βαρύτητα, στο ψυχολογικό στοιχείο, στις δραματικές συγκρούσεις των 

ηρώων του, στις βαθύτερες υποστασιακές τους στιγμές. Ο αφηγητής ως ανατόμος της 

ανθρώπινης ψυχής ξεκινά από τη βασανισμένη παιδική του ηλικία και την τραγωδία 

της πατρικής του οικογένειας για να ανυψώσει σε πανανθρώπινο το ατομικό του 

βίωμα και το ψυχικό του δράμα. Μένει ορφανός νωρίς και όλα τα πρόσωπα της 

οικογένειάς του –συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου- βρίσκουν τραγικό θάνατο. Ο 

Βιζυηνός ανοίγει αναμφίβολα τον δρόμο για τη γνήσια νεοελληνική 

διηγηματογραφία. Χωρίς να έχει κάποιο πρότυπο -πέρα από τη γνώση της 

ρεαλιστικής ευρωπαϊκής πεζογραφίας χωρίς πρόσθετα δάνεια γράφει διήγημα καθαρά 

ελληνικό, καθαρά ψυχογραφικό και ψυχολογικό και του ανήκει ολοκληρωτικά η τιμή 

του πρωτοπόρου της νεοελληνική διηγηματογραφίας. Απαλλαγμένος από το φορτίο 
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μιμήσεων και επιδράσεων, ο Βιζυηνός στηρίζεται σε υλικό που προέρχεται από τη 

μνήμη, την εμπειρία, το βίωμα. Η έντονη δραματικότητα, η αριστοτεχνική διάρθρωση 

της πλοκής με την εναλλαγή των χρονικών επιπέδων και την αρμονική ισορροπία 

συγκρούσεων και αντιθέσεων, η αυστηρή οργανική ενότητα και η ψυχογραφική 

εμβάθυνση των χαρακτήρων, αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα της 

διηγηματογραφίας του(Χατζοπούλου, 2001, σ.22).Συνθέτει διηγήματα με μύθο, 

πλοκή, διάλογο, ψυχολογικό υπόστρωμα, επιμύθιο. Οι χαρακτήρες του Βιζυηνού 

είναι προικισμένοι με την ατομικότητά τους, την οποία όμως υπερβαίνουν και 

γίνονται εν τέλει σύμβολα οικουμενικά, πανανθρώπινα, προβάλλοντας την τραγική 

μοίρα των ανθρώπων ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή φύλου. Μέσα από το 

έργο του διακρίνεται μια πληθώρα διαπολιτισμικών ιδεών και αξιών, που 

εμφορούνται από τη γενέτειρά του η οποία διαθέτει πλούσιο πολυπολυτισμικό 

χαρακτήρα. Πρώτη ύλη για τα διηγήματά του στέκονται οι μνημονικές καταγραφές 

της παιδικής του, κυρίως, ηλικίας, η γεμάτη απρόοπτες εξελίξεις ζωή του και οι 

ποικίλες μεταστροφές της τύχης. Οι βασικοί ήρωες του είναι ο ίδιος μαζί με πρόσωπα 

του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, αλλά και πρόσωπα που τον συγκινούν 

και τον εμπνέουν (Διακοσάββα,2008). 

Ο Βιζυηνός ξεκινά ως ποιητής, και μάλιστα βραβευμένος, και επιθυμεί να 

καταξιωθεί ως ποιητής, αλλά τελικά είναι ο πεζογράφος που επικρατεί. Χωρίς 

διάθεση παραδοξολογίας, η πνευματική ιστορία του Γεωργίου Βιζυηνού είναι η 

ιστορία ενός ποιητή που αποδεικνύεται πεζογράφος (Μουλλάς, 1996). Ένα 

σημαντικό μέρος του ποιητικού του έργου αποτελούν τα παιδικά ποιήματα που 

δημοσιεύονται ήδη από το 1883 στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Κυρίως τα 

περισσότερα παιδικά ποιήματα του Βιζυηνού εκδίδονται στο περιοδικό Διάπλασις 

των Παίδων, το πιο γνωστό και μακροβιότερο περιοδικό παιδικής λογοτεχνίας, 

πρωτοπόρο για την εποχή του. Επίσης, παιδικά ποιήματα του Βιζυηνού 

φιλοξενούνται και στις στήλες του περιοδικού Εστία. Αξίζει να επισημάνουμε πως 

παιδικά ποιήματα του Βιζυηνού ανθολογούνται σε πλήθος αναγνωστικών του 

Δημοτικού και Νεοελληνικά Αναγνώσματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Βαρελάς, 2007, σ. 103-107) διαμορφώνοντας ένα νέο είδος παιδικής ποίησης 

στηριγμένο πάνω σε παιδαγωγικές και ψυχολογικές αρχές με βαθιά διείσδυση στην 

ψυχοσύνθεση και την κλίση των παιδιών.  

Μέσα από τα παιδικά ποιήματα κατορθώνει να δείξει την τρυφερότητα που 

τρέφει για το παιδί, συνδυασμένη με τη γνώση που έχει για τον ψυχικό του 
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κόσμο(Αθανασόπουλος, 1996). Άλλωστε και η διδακτορική του διατριβή έχει ως 

θέμα το παιδικό παιχνίδι από παιδαγωγική και ψυχολογική άποψη, αλλά κυρίως δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο ίδιος λειτουργεί ως την τελευταία στιγμή της ζωής του 

σαν ένα παιδί. Ίσως γι’ αυτό και τα παιδικά του ποιήματα θεωρούνται ως τα πιο 

ωραία ανάμεσα στα νεοελληνικά ποιήματα για παιδιά. 

Το συγγραφικό του έργο, όμως, παραμένει ημιτελές, καθώς, η φρενοβλάβεια, πάθηση 

που υποβόσκει από χρόνια, δεν του επιτρέπει να το ολοκληρώσει. Ωστόσο, αν και 

ολιγογράφος, κατορθώνει με την έξοχη ποιότητα του αφηγηματικού του λόγου και με 

μυθοπλασίες αμιγώς ελληνικές, ανθρώπινες, βγαλμένες από την ταραγμένη και 

βασανισμένη του ψυχή, να κερδίσει σε πνευματική διάρκεια και αναγνώριση. 
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1. Φόβοι και φοβίες στην παιδική ηλικία 

Η υπόθεση του έργου που μας απασχολεί έχει ως βασικό θέμα τη φοβία του ήρωα 

ως προς όλων των ειδών τους θορύβους. 

Ο Τρομάρας, ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος του Βιζυηνού που 

πρωτοδημοσιεύτηκε το 1884 στο παιδικό περιοδικό Διάπλαση των παίδων, βιώνει σε 

μια τρυφερή ηλικιακή περίοδο της ζωής του μια τραυματική εμπειρία που θα 

αλλοιώσει τόσο την εξωτερική όσο και τη βαθύτερη ψυχοσυναισθηματική του 

κατάσταση. Ένα αστείο που επιχείρησε εις βάρος του μια παρέα παιδιών είχε ως 

αποτέλεσμα να διαταράξει τα νεύρα του και να υποστεί τόσο ισχυρό σοκ που από τη 

στιγμή εκείνη άρχισε να φοβάται το παραμικρό. Η συνέχεια της ιστορίας εξελίσσεται 

στην προσπάθεια του να έρθει αντιμέτωπος με τους φόβους του, να αναμετρηθεί μαζί 

τους και να καταφέρει, μέσα από μια σειρά επίπονων δοκιμασιών, να τους 

υπερκεράσει βγαίνοντας νικητής και έχοντας κατακτήσει ένα πρώτο στάδιο εξέλιξης 

που τον φέρνει πιο κοντά στην ωριμότητα και την αυτοσυνειδησία. 

Επειδή η διδασκαλία του διηγήματος αφορά στα παιδιά και είναι δεδομένο ότι οι 

φόβοι είναι σύμφυτοι με την ηλικιακή τους ταυτότητα, θεωρείται σκόπιμο να γίνει 

μια νύξη σχετική με τις φοβίες που βιώνουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της 

ζωής τους πριν θίξουμε διεξοδικά το πρόβλημα του ήρωα του διηγήματος. 

Ο φόβος, οι φοβίες και οι εκδηλώσεις άγχους στα παιδιά υπάρχουν ανέκαθεν. 

Κι όμως, σπάνια ο περίγυρος των παιδιών δίδει την ανάλογη προσοχή στην εμφάνιση 

και αντιμετώπιση τέτοιου είδους διαταραχών. Αφενός, γιατί σπάνια αυτές γίνονται 

αντιληπτές από τους γονείς, καθώς δεν προκαλούν ιδιαίτερη ενόχληση στο άμεσο 

περιβάλλον, αφετέρου, γιατί δεν είναι εύκολο να διακρίνουν αν πρόκειται για 

φυσιολογικές ή παθολογικές εκδηλώσεις. Σχετικά πρόσφατα, έχει αρχίσει μία 

συστηματική μελέτη των φόβων, που σχετίζονται με παιδιά πρώιμης ηλικίας, αφού, 

ύστερα από μακροχρόνιες έρευνες, διαπιστώνεται ότι δεν αποτελούν μεμονωμένες 

και παροδικές εκδηλώσεις άγχους, αλλά επιμένουν στον χρόνο, δημιουργώντας 

προβλήματα προσαρμογής στο άτομο, τόσο στην εφηβεία όσο και αργότερα κατά τη 

διάρκεια της ενηλικίωσης. «Όπως παρατηρεί ο R. Kotulak (1996) ένα είδος επιδημίας 
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καταστρέφει τα παιδιά μας. Η καταστροφή αυτή δεν προκαλείται από μικρόβια ή 

φτωχή διατροφή, αλλά από μια μάστιγα που μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να 

αναγνωρίζεται, την κακοποίηση του παιδιού. Η ζημιά που προκαλούν οι άσχημες 

εμπειρίες, ιδιαίτερα όταν επισυμβαίνουν νωρίς στη ζωή του παιδιού, είναι δυνατόν να 

αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας ευρείας γκάμας διαταραχών και ασθενειών που 

περιλαμβάνουν γλωσσικά προβλήματα, κατάθλιψη, άσθμα, επιληψία κ.α. Ακόμα 

όμως πιο συνταρακτικό είναι το εύρημα ότι το άγχος είναι δυνατόν να καταστρέψει 

ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές του εγκεφάλου που έχουν σχέση με τη μνήμη και τη 

μάθηση».(Κάτσιου-Ζαφρανά, 2001,2005, σ.134). 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι μέχρι και την ηλικία των 12 χρόνων το παιδί 

μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με φόβους φυσιολογικούς, οι οποίοι συνήθως υποχωρούν 

χωρίς να μετατραπούν σε φοβίες. Οπότε, το συναίσθημα του φόβου καθίσταται 

αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική του ακεραιότητα, 

απέναντι σε ένα άγνωστο και εξωτερικό ερέθισμα, που μπορεί να αποτελεί απειλή για 

το ίδιο. 

Ο πρώτος, λοιπόν, εγνωσμένος φόβος του παιδιού εμφανίζεται φυσιολογικά 

από τον 7ο μήνα ως «άγχος του αποχωρισμού»1(Bowlby, 1969 και Cole, 2002 σ.393, 

Α΄τόμ.)και μέχρι το στάδιο της προεφηβείας συνυπάρχουν αλλεπάλληλες μορφές 

φόβων, καθώς το παιδί στερείται επαρκούς γνωστικής και συναισθηματικής 

ωριμότητας, ώστε, να ανταπεξέλθει επαρκώς απέναντι στο καταιγισμό πρωτόγνωρων 

και απροσδιόριστων καταστάσεων, που του προκαλούν άγχος και δυσκολεύεται να 

διαχειριστεί. 

Είναι σημαντικό να υπάρξει κατάλληλη, και ως προς τον χρόνο, αντιμετώπιση 

τέτοιων φαινομένων για να βοηθήσουν το παιδί σε μια λειτουργική διευθέτηση τους 

για να αποφευχθεί η ατραπός να μετατραπούν οι ανεπαίσθητοι φόβοι σε χρόνιες 

φοβίες. 

2. Ο φόβος του Τρομάρα 

Ο φόβος του Τρομάρα δεν είναι εγγενής, δεν σχετίζεται με υπαρκτό κίνδυνο, 

αλλά πυροδοτείται από ένα τραυματικό γεγονός που του έχει συμβεί. Έχει 

διαπιστωθεί ότι το μέγεθος του φόβου σε ένα φοβικό αντικείμενο ή σε μια φοβική 

κατάσταση διαφοροποιείται από παιδί σε παιδί. Το ίδιο ερέθισμα μπορεί για ένα παιδί 

                                                           
1 Εμφανίζεται από τον 7ο μήνα έως το δεύτερο έτος της ζωής και παραπέμπει στο φόβο απώλειας της 

φροντίδας της προστασίας που παρέχεται από το κύριο πρόσωπο αναφοράς κυρίως της μητέρας. 
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να είναι πολύ τρομακτικό, ενώ, κάποιο άλλο να μην το επηρεάζει καθόλου. 

Βλέπουμε, λοιπόν, τον Τρομάρα μετά από κείνο το απόγευμα που δέχεται την 

απρόκλητη επίθεση από μια ομάδα παιδιών, να αλλάζει άρδην η παιδική ζωή του:  

Μερικά άτακτα παιδιά, από αυτά που δεν πηγαίνουν εις το σχολείο, 

κρυμμένα οπίσω από έναν τοίχο μιαν εσπέρα, τον εξίπασαν άξαφνα 

τόσο δυνατά, που του εσυντάραξαν μια δια πάντα τα νεύρα του (σ. 

171).2 

Υπάρχει αλλοίωση εσωτερική και εξωτερική. Υπάρχει μια καθήλωση και μια 

ακούσια εμμονή, σε μια κατάσταση αδράνειας και αποφυγής οποιασδήποτε 

ενέργειας. 

Γιατί, από το μοιραίο γεγονός της «φάρσας», της «πλάκας», του «αστείου» 

των παιδιών της γειτονιάς , των παιδιών «που δεν πηγαίνουν εις το σχολείο», άρα 

επιρρεπή σε τέτοιου είδους άκοσμες πράξεις «ο Θανάσης, (διότι αυτό ήτο το καθ’ 

αυτό του όνομα) δεν ετολμούσε να εβγάλη την μύτη του έξω από την θύρα» (σ. 

171).Ο φόβος του ενσωματώνεται, δίδει άλλη διάσταση στη μορφή του, αφού: από 

τότε, όχι μόνον κιτρίνισε και έμεινεν ισχνός και αδύνατος, αλλά και άρχισε να 

παραφοβάται και από το ελάχιστο πράγμα» (σ. 171). Έχουμε λοιπόν έναν 

διαπιστωμένο, επίκτητο φόβο που προκαλείται από το έμμεσο περιβάλλον και 

προσβάλλει ολόκληρη την προσωπικότητά του, εμποδίζοντάς τον να ωριμάσει 

ψυχικά και να εναρμονιστεί με τα ενδιαφέροντα των συνομήλικων του. Το παρόνομα 

«Τρομάρας» που έρχεται ως επακόλουθο του φόβου του από τη γειτονιά, η οποία 

αντιλαμβάνεται το παράλογο και την υπερβολή της αντίδρασής του σε έναν εξωγενή 

παράγοντα, επιτείνει το άγχος του, αφού τώρα έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον τον 

χλευασμό και τα πειράγματα των παιδιών: «Και το κακόν είνε που όσον ετρόμαζε, 

τόσο τα παιδιά εγύρευαν να τον ξιππάσουν με κάθε τρόπον, δια να τρομάξη αυτός και 

να γελούν εκείνα» (σ. 171). 

Βλέπουμε, λοιπόν να θέτονται από την αρχή της ιστορίας τα αίτια του 

ψυχικού προβλήματος του μικρού Θανάση, που λόγω αυτής του της παθολογίας του 

δίνεται το αμφίσημο όνομα Τρομάρας το οποίο αποτελεί, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, βασικό στοιχείο πλοκής για το διήγημα. Η διερεύνηση των αιτιών, η 

προσοχή και το ενδιαφέρον του για τα ψυχικά διλήμματα, τις ψυχικές διακυμάνσεις 

και τις εναλλαγές των χαρακτήρων των διηγημάτων του, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο 

                                                           
2Παραπέμπουμε στις σελίδες της πρώτης δημοσίευσης του διηγήματος στη Διάπλασιν των Παίδων 

(Βιζυηνός, 1884).  
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στην αφηγηματική τεχνική του Βιζυηνού. Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο στοιχείο στη 

λογοτεχνική του παραγωγή, που φωτίζει την ερμηνευτική μας ανάλυση, είναι ότι τα 

διηγήματα του παρουσιάζονται αλληλένδετα τόσο από μορφικής όσο και από 

θεματικής διάστασης: 

Πραγματεύονται συναφή ζητήματα […] με στόχο την εμβάθυνση στα 

αίτια που οδηγούν στις πράξεις και όχι μόνο την ανέλιξη των 

γεγονότων (τη δράση). Η δράση χρησιμεύει ως πρόσχημα για την 

ανάλυση των ψυχικών, κοινωνικών, εθνικών δυνάμεων που 

διαμορφώνουν τους δρώντες χαρακτήρες: η έμφαση δίνεται πάντοτε 

στο ουσιαστικό «χαρακτήρες» και όχι στον προσδιορισμό 

«δρώντες»(Χρυσανθόπουλος, 1994, σ.18). 

Διαπιστώνεται, έτσι, η συνάφεια μεταξύ της διδακτορικής διατριβής του 

Βιζυηνού (Το παιδικό παιχνίδι σε σχέση με την ψυχολογία και την παιδαγωγική) και 

του λογοτεχνικού έργου που εξετάζουμε, καθώς, και των προσωπικών του βιωμάτων 

που είναι διάχυτα και σε αυτό το διήγημα. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο που το 

έργο γράφεται το 1884, χρονιά κατά την οποία πεθαίνει ο Γεώργιος Ζαρίφης, ο 

ευεργέτης του Βιζυηνού. Κατά την Χατζοπούλου (2001,σ.16):«Ο νέος ποιητής […] 

ξεκινά από την Ανατολή, μορφώνεται στη Δύση και το 1884 εγκαθίσταται στην 

Αθήνα, χωρίς ισχυρούς προστάτες πλέον, αλλά με ποικίλες συνθήκες εναντίον του». 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ο Βιζυηνός δεν γνωρίζει παρά μόνον την απόρριψη, την 

αμετάκλητη καταδίκη ή την παντελή αποσιώπηση του έργου του σύμφωνα με τον 

Μουλλά (1996). Κι όμως διακαής πόθος του είναι να γίνει αποδεκτός από την 

επιστημονική κοινότητα της πατρίδας του και να αναγνωριστεί κοινωνικά. Τα 

παραπάνω δεδομένα καθρεφτίζονται στον χαρακτήρα του Τρομάρα, που επίσης 

διακρίνεται από διακαή πόθο για αποδοχή και κοινωνική αναγνώριση μετά την 

συνεχιζόμενη απαξίωση από τον περίγυρό του. Διαπιστώνουμε συνάφεια ως προς τη 

ψυχολογική κατάσταση του συγγραφέα και των ψυχολογικών διακυμάνσεων του 

ήρωα που τη παρούσα περίοδο σκιαγραφεί. 

3. Τα παιδιά-αναγνώστες απέναντι στο φόβο του Τρομάρα. 

Κάποια από τα παιδιά μπορούν αβίαστα να ταυτιστούν με τον πρωταγωνιστή 

και αντιήρωα του διηγήματος. Αναγνωρίζεται ως μία φυσιολογική φιγούρα παιδιού, 

με ελαττώματα και αδυναμίες που ομολογεί και δεν επιχειρεί να κρύψει ή να καλύψει 

πίσω από επίπλαστες δικαιολογίες. Η ομολογία αυτή και η επίγνωση της αδυναμίας 
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του συνιστά πράξη τόλμης πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε επίδειξη 

χειρωνακτικής δύναμης. Και αυτό μένει να αποδειχθεί και στην πράξη κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης της ιστορίας και των περιπετειών του. 

Υπάρχουν, όμως, και παιδιά που μπορεί να νιώσουν αποστροφή για αυτό το 

ελάττωμα, να ενισχύσουν τη θέση των συνομηλίκων τους που αρέσκονται στη πλάκα 

και το πείραγμα. Να εκδηλώσουν ανοιχτά την αποδοκιμασία τους για τη δειλία του 

Τρομάρα, να μη συναισθανθούν τον πανικό και τη δυσλειτουργία στην 

καθημερινότητά του κουβαλώντας αυτό το μειονέκτημα. 

Είναι παιδιά ακατέργαστα, αυθόρμητα, με πλούτο συγκεχυμένων 

συναισθημάτων, δέκτες πολλαπλών αντιφατικών μηνυμάτων σε μια αχαρτογράφητη 

ακόμη χώρα, αυτή της παιδικής ηλικίας. Παιδιά που ζουν μια μεταβατική περίοδο 

στη δίνη αλλεπάλληλων αλλαγών, μη διαχειρίσιμων ακόμη και από ενηλίκους. 

Οπότε, τέτοιου είδους έργα, που γράφονται τον περασμένο αιώνα και εξακολουθούν 

να συνομιλούν ευθέως με τη σύγχρονη γενιά των παιδιών, να θέτουν ερωτήματα και 

να εξάπτουν τη φαντασία και τη κρίση μικρών και μεγάλων δείχνουν το μέγεθος της 

αξίας τους και την ανυπέρβλητη δύναμη της πένας του αξεπέραστου 

διηγηματογράφου Γ. Μ. Βιζυηνού. Ο συγγραφέας έχοντας εντρυφήσει στην παιδική 

ψυχολογία3 μπορεί και διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα την αμεσότητα των 

αντιδράσεων του αποδέκτη της αφήγησης, του παιδιού- αναγνώστη. 

Βεβαίως, δεν υπάρχει κάποιο σαφές και προφανές χαρακτηριστικό ώστε να 

συμπεράνουμε την ηλικία του φανταστικού αναγνώστη, αφού θα μπορούσε να είναι 

ενήλικος ή παιδί εξίσου. Παρόλα αυτά, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η πρόθεση 

του Βιζυηνού είναι να προσελκύσει το παιδικό αναγνωστικό κοινό. Στην άποψη αυτή 

συμβάλλουν η επιλογή ενός παιδιού ως κεντρικού ήρωα της υπόθεσης, η δημοσίευση 

του διηγήματος στο περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων και επιπροσθέτως ο 

αναγνωρισμένος παιδοκεντρισμός των λογοτεχνικών ενδιαφερόντων του. Ακόμη ένα 

δηλωτικό στοιχείο είναι ότι από το διήγημα απαλείφεται εντελώς το μοτίβο του 

θανάτου, που υπάρχει στο παραμύθι «Ο κυρ-Λάζαρος και οι δράκοι» που αποτελεί 

πηγή έμπνευσής του υπό εξέταση διηγήματος (Κανατσούλη, 2014, Ιωάννου, 1987,σ. 

195-197)και δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό. Ακριβώς επειδή η ιδέα του θανάτου 

                                                           
3Κατά τις Β. Κούλα και Ευ. Κούλα (2014): «Το πόνημα του “Στοιχεία Ψυχολογίας, …” απευθύνεται 

σε αυτούς που διδάσκουν. Εξετάζει την Ψυχολογία ως επιστήμη που ενδιαφέρεται “για τα φαινόμενα 

της πνευματικής ζωής των ανθρώπων” και καταδεικνύει την εφαρμογή των αρχών της Ψυχολογίας 

στον χώρο της Παιδαγωγικής […]. Εστιάζει στο πώς αντιλαμβάνεται το νήπιο “τα αισθήματα, 

…προϊόντα της ψυχικής ενέργειας”. Παρουσιάζει τα στάδια και τον τρόπο μάθησης τονίζοντας ότι 

πρώτα αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό κόσμο και μετά αποκτούμε κρίση […], απόψεις που 

προσεγγίζουν την ψυχοδυναμική θεωρία του Freud».  
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φαντάζει επικίνδυνη για το παιδί, η πρόθεση του συγγραφέα φαίνεται πως είναι να 

μην υπάρχει ούτε ως απειλή ούτε ως υπαινιγμός στο διήγημα. 

4. Η φοβία του Τρομάρα ως έλλειψη ανδρισμού. 

Επιστρέφουμε στον Τρομάρα και βλέπουμε πως όσο μεγαλώνει 

συνειδητοποιεί καθαρότερα το μέγεθος του προβλήματος και αγωνιά για την επίλυσή 

του: «Ο Τρομάρας, ενόσω ήτο μικρό παιδί, δεν εσκέφθη το κακό που του εγίνετο· 

όσον όμως εμεγάλωνε, τόσον άρχιζε να συλλογίζεται διά την γελοία του αδυναμίαν 

(σ. 171). Η παραδοχή της ανεπάρκειας του, της ομολογούμενης αδυναμίας του, 

παρόλο που δεν ονομάζεται ρητά υπονοεί και τον μειωμένο ανδρισμό του 

(Λιανοπούλου, 1995, σ. 57): 

— Τι να κάμω, έλεγε μίαν ημέρα, τί να κάμω, να υπερνικήσω 

αυτό το κακό μου ελάττωμα! Αύριο θα έλθη πόλεμος εις την χώρα, και 

όλα τα συνομήλικά μου θα ζωσθούν το σπαθί και θα πάρουν το 

τουφέκι να πολεμήσουν τους εχθρούς και να δοξάσουν το Έθνος. Κ’ 

εγώ; Εγώ φοβούμαι ως και την ιδία την φωνή μου! Πώς να έμβω εις 

την μάχη, να σταθώ δίπλα εις το κανόνι, να ιδώ την φλόγα και ν’ 

ακούσω τον κρότο του; Χωρίς άλλο δεν θα βαστάς' η καρδιά μου! Ή 

θα αναγκασθώ να φύγω να προδώσω την αγία μου Πατρίδα, ή θα πέσω 

ζωντανός εις τα χέρια των εχθρών! Ω! Eντροπή! εντροπή !— […] (σ. 

171). 

Έτσι, ο στόχος του ήρωα δεν είναι νικώντας την φοβία του να αναγνωριστεί 

απλώς από την κοινωνία, αλλά από την κοινωνία των ανδρών, ή με άλλα λόγια να 

επιβεβαιώσει τους άλλους για τον ανδρισμό του. Αυτή η επιθυμία τον οδηγεί στην 

απόφαση να δοκιμαστεί με μια σειρά επεισοδίων ηρωικού χαρακτήρα τα οποία 

ακολουθούν τον τύπο της δοκιμασίας με τη μορφή άθλου που συναντούμε στους 

μύθους και στα παραμύθια(Καψωμένος, 1987). 

5. Διακειμενικότητα στο έργο του Βιζυηνού 

Αυτή είναι μια από τις γοητείες του κειμένου του Βιζυηνού. Αντλεί μοτίβα, 

ιδέες, σχήματα και συμβάσεις από προϋπάρχοντα είδη μετασχηματίζοντας τα με 

δημιουργικό τρόπο που ενέχει έκδηλο το στοιχείο της προσωπικής του σύνθεσης. Τα 

διακείμενα του διηγήματος (θέματα, περιγραφικές αναφορές κτλ) αναδεικνύουν τη 

διαχρονική σχέση συνύπαρξης με το πρωτότυπο κείμενο αναφοράς (λαϊκά 
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παραμύθια) εμμέσως, με πλάγιες αναφορές στο περιεχόμενό τους. Στο διήγημα «O 

Τρομάρας» μεταφέρεται ένα λαϊκό παραμύθι με βάση τις μνήμες του συγγραφέα από 

την παιδική του ηλικία και την επεξεργασία που επιχειρεί ανάλογα με τις εμπειρίες 

του (Κανατσούλη,2014). 

Υπάρχουν μελέτες που αναφέρονται στη μορφολογική, ειδολογική και δομική 

ανάλυση του διηγήματος καταδεικνύοντας την καταγωγική του σχέση με το λαϊκό 

παραμύθι(Κανατσούλη, 2014,Ακριτόπουλος, 2009). Στα μοτίβα και τη δομή του 

«Τρομάρα» αναγνωρίζεται σχεδόν αυτούσιο το λαϊκό παραμύθι «O κυρ-Λάζαρος και 

οι δράκοι». Αν κρίναμε τον «Τρομάρα» με άξονα αυτού του είδους την ανάλυση, 

εύκολα θα τον κατατάσσαμε όχι στο διηγηματικό είδος, αλλά στο παραμύθι, καθώς 

αναπτύσσεται αφηγηματικά με περιστατικά και επεισόδια της ηρωικής αφήγησης του 

παραμυθιού. Δεν αρκεί, όμως, αυτό για να υπάρξει μια πλήρη ταξινόμηση του 

συγκεκριμένου έργου. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρόλο που άφθονα στοιχεία 

παραπέμπουν στο παραμύθι, υπάρχει σαφής μετάπλασή τους σε ρεαλιστική αφήγηση, 

διάσπαρτη από στοιχεία της κοινωνικής πραγματικότητας στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Για να δοθεί έμφαση στον ρεαλισμό, εγκαταλείπεται σε πολλά σημεία ο απρόσωπος 

και υποτίθεται αντικειμενικός παντογνώστης αφηγητής του παραμυθιού με μηδενική 

εστίαση και επιλέγεται η εσωτερική εστίαση στον βασικό ήρωα.  

Στο διήγημα υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές που παραπέμπουν σε 

συγκεκριμένο χωροχρόνο, στον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση. Αναπαρίσταται 

εμμέσως όχι η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, η Αθήνα, αλλά μια επαρχιακή 

πόλη των τελευταίων χρόνων του 19ου αιώνα. Ο Νομάρχης, ο ληστής και ο σιδεράς 

αποτελούν σημαίνοντα ικανά να στοιχειοθετήσουν αυτή την άποψη. Η ανάθεση της 

σύλληψης του ληστή σκιαγραφεί την παράδοση που έχει η ληστοκρατία την εποχή 

εκείνη στο νεοελληνικό κράτος και στην οθωμανική Ανατολή και μας εισάγει σε μια 

γραμμική μορφή του χρόνου παράλληλη με τον ιστορικό χρόνο σε αντίθεση με τον 

κυκλικό και το φανταστικό των παραμυθιών. Πρόκειται για ένα σημαντικό δεδομένο 

που αναδεικνύει και τη διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη. 

Επιπλέον, όπως γενικά συμβαίνει στα διηγήματα του Βιζυηνού που είναι 

προσανατολισμένα στον γενέθλιό του τόπο, στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης: 

παρεισφρέουν στην αφήγηση πλήθος στοιχείων, τα οποία με μια 

πρώτη ματιά μπορεί να μην εκληφθούν ως χωρικά. Παρά ταύτα 

αναπαράγουν, τόσο έντονα όσο και οι λεπτομερείς περιγραφές, την 

αίσθηση της ιθαγένειας: τα στιγμιότυπα της τοπικής ιστορίας, η 
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παρεμβολή δημοτικών τραγουδιών, θρύλων και εθίμων και η χρήση 

λέξεων του τοπικού γλωσσικού ιδιώματος (Κούγκουλος, 2020, σ. 21). 

Δίνονται αναλυτικές περιγραφές και πληροφορίες για πρόσωπα και πράγματα, 

όπως για παράδειγμα ο χώρος του σιδηρουργείου και η δουλειά του σιδερά που 

περιγράφονται με λεπτομέρειες. Η επιλογή αυτή λειτουργεί αντιθετικά με το έντονα 

αφαιρετικό ύφος που συναντάμε στα παραμύθια. Εκεί, τα περιγράμματα είναι καθαρά 

και άμεσα προφανή, καθώς, τα αντικείμενα ονομάζονται απλώς, χωρίς να 

περιγράφονται με ακρίβεια. 

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το παιδικό αφήγημα από το 

παραμύθι είναι η μετάπλαση του ανώνυμου, επίπεδου χαρακτήρα του ήρωα του 

παραμυθιού σε έναν επώνυμο χαρακτήρα στο πλαίσιο του προτύπου του ρεαλιστικού 

διηγήματος. Το παραμύθι δεν έχει την αίσθηση του βάθους: 

Οι χαρακτήρες είναι χωρίς υπόσταση, χωρίς εσωτερική ζωή, χωρίς ένα 

περιβάλλον. Λείπει το ψυχολογικό βάθος και η περιγραφή των 

συναισθημάτων των ηρώων. Στη διάρκεια της ιστορίας, πουθενά δεν 

γίνεται νύξη για τις ψυχολογικές δυσκολίες ή μεταπτώσεις του ήρωα. 

Πουθενά δεν αποκαλύπτονται οι συλλογισμοί ή τα σχέδια, τα δικά του 

ή των αντιπάλων του (Κανατσούλη, 2014). 

Σε αντίθεση με την προσωπικότητα του Τρομάρα που στήνεται σιγά-σιγά και, μέσα 

από τα επεισόδια της πλοκής, αποκαλύπτεται η διαδοχική εξέλιξη και ωρίμανση του 

χαρακτήρα του. 

6. Το κίνητρο δράσης του ήρωα 

Ως κίνητρο της δράσης αποδεικνύεται η συνειδητοποίηση μιας ανεπάρκειας, 

μιας ανεπάρκειας που αναφέρεται ως «ελάττωμα» και μάλιστα «μεγάλο». 

Συγκεκριμενοποιείται ως «παράλογος δειλία» και χαρακτηρίζεται ως «γελοία 

αδυναμία»: «Από εκείνη την στιγμή, που ήτο θυμωμένος δια την παράλογο δειλίαν 

του […] είχεν αποφασίσει να πολεμήση το ελάττωμά του […]» (σ. 171). Ένα τυχαίο 

γεγονός, το αποτέλεσμα του τρόμου που προκαλεί η φωνή του σε μια περαστική, 

αποτελεί το έναυσμα για την αντίστροφη πορεία προς την απόκτηση του 

πολυπόθητου θάρρους. 

Ξεκινάει έτσι η ηρωική δράση που κλιμακώνεται σε δύο δοκιμασίες: α. μία 

προκαταρκτική δοκιμασία, η ανάληψη εργασίας στο σιδηρουργείο, η οποία απαιτεί 
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δύναμη καθώς «λάμνει τα φυσερά» και θάρρος για να μην τρομάζει από τον 

εκκωφαντικό τους θόρυβο και β. μια κύρια δοκιμασία, «η οποία κλιμακώνεται σε 

περισσότερες φάσεις, όπου ο ήρωας θριαμβεύει συλλαμβάνοντας και παραδίνοντας 

το ληστή στο φορέα της εξουσίας, δηλ. το Νομάρχη»(Λιανοπούλου,1995, σ. 58). 

Ο Βιζυηνός συνειδητά επιλέγει για ήρωα του έναν δυναμικό χαρακτήρα. 

Σκιαγραφείται μια ψυχική οντότητα βάθους, με επιθυμίες, αμφιβολίες, φόβους, που 

σκέφτεται και ενεργεί αυτόβουλα και ανεξάρτητα με βάση τη λογική και τη 

βιωματική εμπειρία. Μέσα από μια επίμονη προσπάθεια κατορθώνει να 

καταπολεμήσει την ψυχική του αδυναμία, τον παθολογικό του φόβο και να φτάσει να 

αποδείξει την υπεροχή του έναντι του ληστή-αντιπάλου του εξαλείφοντας το αρχικό 

του πρόβλημα. 

7. Η μουσικότητα στο παιδικό αφήγημα 

Δυνατοί ήχοι κινούν το ενδιαφέρον του ήρωα και οδηγούν τα βήματά του στο 

σιδηρουργείο: «Και έκαμεν απόφασι και εμβήκεν εις το σιδηρουργείο.  –Μήπως 

χρειάζεσθε κανένα μαθητή, Κύριε; Ηρώτησε τον σιδηρουργόν ο Τρομάρας» (σ. 

172).Με την είσοδό του σ’ αυτό εισέρχεται ταυτόχρονα και στην προκαταρτική 

δοκιμασία χαρακτηρισμού που συνιστά την αφετηρία της περιπέτειας του και ανοίγει 

τον πρώτο αφηγηματικό κύκλο του διηγήματος. 

Πέρα από τους ήχους, η μουσική και το τραγούδι που χρησιμοποιεί ο ήρωας 

για να ξορκίσει τον φόβο που του προκαλούν το φυσερά, έχουν ειδικό βάρος στα 

πεζογραφικά κείμενα του Βιζυηνού. Να αναφέρουμε παρεμπιπτόντως ότι σε οκτώ 

από τα διηγήματά του, το ένα απ’ αυτά είναι το παιδικό «Ο Τρομάρας», η μουσική 

χρησιμοποιείται: «άλλοτε με τρόπο μετωνυμικό (δηλαδή με την μεταφορική χρήση 

μουσικών όρων για την περιγραφή τοποθεσιών ή καταστάσεων) και άλλοτε», όπως 

στη προκειμένη περίπτωση, «με τρόπο ενταγμένο στη πλοκή» της υπόθεσης 

(Κουρμπάνα,2012, σ.4). Ο ψυχογράφος Βιζυηνός αισθάνεται ότι οι ήχοι και η 

μουσική λειτουργούν συμβολικά και συμβάλλουν στη δημιουργία του ψυχολογικού 

κλίματος όπως και ο περιβάλλον χώρος. 

8. Οι δοκιμασίες του Τρομάρα 

8.1. Προκαταρτική δοκιμασία 
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«(Αν σ’ αρέσκη η επιστήμη μου, με την ευχή του Θεού. Κόπιασε να λάμνης 

τα φυσερά» (σ. 172)απαντά στον Τρομάρα ο αρχιμάστορας. Έχοντας περάσει με 

επιτυχία την προκαταρτική δοκιμασία, παίρνοντας τη δουλειά στο σιδηρουργείο και 

εξασκούμενος εκεί, απολαμβάνει τώρα μια σειρά από θετικές συνέπειες που θα τον 

οδηγήσουν στην κύρια δοκιμασία. 

Ο φόβος, όμως, εξακολουθεί να υφίσταται το ίδιο βασανιστικός αλλά σε 

αναπλήρωση των ιδιοτήτων που του λείπουν, θέτει σε ενέργεια την εξυπνάδα του, τη 

φιλοτιμία του και την ευρηματικότητά του, ώστε, όπως σημειώνει ο αφηγητής, να μη 

«φανή κατώτερος από την υπόληψη που του είχεν ο μάστορής του» (σ. 172). Έτσι, 

επινοεί να λάμνει τα φυσερά τραγουδώντας όσο πιο δυνατά μπορεί από το πρωί ως το 

βράδυ. Η φωνή του γοητεύει την κόρη του Νομάρχη: 

- Τι ωραία που τραγουδεί αυτός, όποιος κι αν είνε! - είπε μέσα της. 

Και ήρχισε ν’ αγαπά τον Τρομάρα, χωρίς να τον γνωρίζη. Ως που 

επί τέλους από την πολλή της την αγάπη, έχασε την όρεξί της και 

ήρχισε να χλωμιάζη και να αδυνατίζη (σ. 172). 

Εκμυστηρεύεται, λοιπόν, τον έρωτά της στον πατέρα της, εντούτοις η ταπεινή 

καταγωγή του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για έναν γάμο με την κόρη ενός 

φορέα της εξουσίας. Για τη γεφύρωση του ταξικού χάσματος, ο ήρωας πρέπει να 

αναδειχθεί αντάξιος της κοινωνικής καταγωγής της κόρης του Νομάρχη και να φέρει 

σε πέρας έναν άθλο που του ζητείται, εισάγοντας τον ήρωα στον δεύτερο 

αφηγηματικό κύκλο, που αντιστοιχεί στη δεύτερη και τελευταία ενότητα του 

κειμένου που περιλαμβάνει την περιπέτεια και τη λύση του προβλήματος: 

- Έμαθα, του λέγει, μ’ ευχαρίστησί μου, πως είσαι άξιος, είσαι 

τρομερός ήρωας, [...] και απεφάσισα να σε κάνω γαμβρό μου. 

Αλλά, πριν σου δώσω την κόρη μου, πρέπει να μου απόδειξης την 

ανδρεία σου [...]. Εδώ εις τα περίχωρα είνε ένας φοβερός ληστής, 

που τυραννεί τον τόπο και ληστεύει τους ανθρώπους. [...] Πήγαινε, 

φέρε μού τον ζωντανό, και έλα να σου δώσω την κόρη μου (σ. 

173). 

Του ανατίθεται ο συγκεκριμένος άθλος με μορφή εντολής και με συνοδεία 

υπόσχεσης γάμου. Τα συναισθήματα του ήρωα είναι ανάμεικτα. Ο φόβος 

εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος, ο θύμος για την συνεχιζόμενη δειλία του εντείνεται, 

παράλληλα, όμως, εμφορείται και από μια ανάταση ψυχής και έκπληξης για την ιδέα 
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που οι άλλοι σχηματίζουν για αυτόν. Δέχεται, επομένως, να αναμετρηθεί με τον 

ληστή αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Μέσα από το μακρύ ταξίδι της εμπλοκής 

του με τις περιπέτειες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος, οδηγείται σε ένα νέο στάδιο 

ζωής που επιφέρει την ψυχική ωρίμανση και την ολοκλήρωση στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του. 

8.2.Το στοιχείο της τυχαιότητας και η σημασιολογική του βαρύτητα 

Φτιάχνει, λοιπόν, στο σιδηρουργείο: 

Μίαν μεγάλην μαχαίραν και άρχισε να γράφη επάνω εις την λεπίδα το 

όνομά του με μεγάλα γράμματα: Θανάσης Τρομάρας! Αλλά είτε από 

την βίαν, είτε από την απροσεξίαν του εχάραξεν αντί Θανάσης, 

Θανατάς Τρομάρας. Και έτσι, λοιπόν, έβαλε την μαχαίραν εις τη μέση 

του και επήρε τον δρόμο, να πάη να συλλάβη τον ληστή (σ. 173). 

Πριν ακόμη, ξεκινήσει το ταξίδι της περιπέτειας έχει ήδη την εύνοια της τύχης με το 

μέρος του. Η κατά λάθος αναγραφή του ονόματος στο μαχαίρι πυροδοτεί μια σειρά 

από απροσδόκητες εξελίξεις στην πορεία της καταδίωξης του ληστή. 

Η παρεμβολή του στοιχείου της τυχαιότητας, που συναντάται και στην 

συνέχεια του διηγήματος, αφήνει πολλά περιθώρια ευελιξίας και ελιγμού στο ήρωα, 

καθώς είναι αναγκασμένος να θέτει σε επιφυλακή νοητικές δυνάμεις και δράσεις που 

δεν απαντώνται στην κυρίαρχη δομή του παραμυθιού, όπου η πορεία των δρώντων 

προσώπων είναι ετεροκαθορισμένη και δεσμευτική. Οπότε, η έμφαση που δίνει ο 

Βιζυηνός στο επαναλαμβανόμενο τυχαίο συμβάν αποκτά σημασιολογική βαρύτητα 

και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ειδολογικής ταξινόμησης του «Τρομάρα» στο 

διήγημα/παιδικό αφήγημα. 

8.3.Πρώτη συνάντηση του ήρωα με τον ανταγωνιστή του. 

Και φτάνουμε αισίως στην πρώτη συνάντηση του Τρομάρα με το νέο πρόσωπο που 

εμφανίζεται στην ιστορία, τον ληστή, τον ανταγωνιστή του, αυτόν που λυμαίνεται 

την περιοχή και απειλεί την ασφάλεια της. Βλέποντας ο ληστής το λανθασμένο όνομα 

πάνω στο μαχαίρι του Τρομάρα (Θανατάς Τρομάρας) καταβάλλεται από φόβο και 

θαυμασμό για τον ατρόμητο ήρωα που έχει μπροστά του κι ας μη συνάδει το 

παρουσιαστικό του με την εντύπωση που το όνομα του προκαλεί. Ακολουθεί ένας 

μεταξύ τους διάλογος, ένα είδος λεκτικού συναγωνισμού, νικητής του οποίου 

αναδεικνύεται ο Τρομάρας. Με τη βοήθεια της πονηριάς του κερδίζει τον θαυμασμό 
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και τον έπαινο του ληστή, που λόγω της αφέλειας του φτάνει στο σημείο να του 

προσφέρει αυτοβούλως τα όπλα του και να εκλιπαρεί για σύναψη συνεργασίας: 

«Ορίστε τα όπλα μου και φόρεσέ τα. Είνε τα καλλίτερα του κόσμου και είνε άξιά 

σου. Φόρεσέ τα, σε παρακαλώ! φόρεσέ τα» (σ. 174). Η πλάνη, για την πραγματική 

ταυτότητα του ήρωα στην οποία υποπίπτει ο ληστής λόγω του εσφαλμένου ονόματος 

πάνω στο μαχαίρι, συντηρείται με την επιδοκιμαστική στάση του Τρομάρα, ο οποίος 

εκμεταλλεύεται την ευκολοπιστία του ληστή προς όφελος του σκοπού του. Ο 

Τρομάρας παρουσιάζεται ανειλικρινής, υποκρύπτοντας την αλήθεια, και 

εξαπατώντας τον ληστή υποκρινόμενος εντέλει τον συνεργάτη του. 

Στο σημείο αυτό καταγράφεται ένας εσωτερικός μονόλογος του ήρωα: 

[…] Τόσοι άνθρωποι εις τον κόσμο χρεωστούν τας επιτυχίας των εις 

την ιδέα, που εσχημάτισαν οι άλλοι περί αυτών και όχι εις την αξία, 

που έχουν αυτοί οι ίδιοι. Διατί να μην επωφεληθώ και εγώ την ιδέα 

που εσχημάτισεν ο ληστής περί εμού, και αν όχι άλλο, να σώσω 

τουλάχιστον την ζωή μου; (σ. 174) 

Ο ήρωας έχει επίγνωση της απάτης του και προσπαθεί να την νομιμοποιήσει ως ηθική 

στη συνείδησή του, αφού απειλείται όχι μόνο η ζωή του αλλά και η ασφάλεια της 

κοινότητας στην οποία ανήκει. Το στοιχείο της δραματικής ειρωνείας που αναφύεται 

εδώ και που προσφέρει γνωστική απόλαυση στον αναγνώστη του κειμένου προκύπτει 

από τον έντεχνο χειρισμό του συγγραφέα που βάζει τον εξωδιηγητικό αφηγητή να 

βλέπει από παντού την ιστορία και να τροφοδοτεί την περιέργεια και την αγωνία του 

κοινού γνωστοποιώντας του όλα όσα γνωρίζει (Λιανοπούλου, 1995). 

8.4 Κύρια δοκιμασία 

Παρόλο που ο Τρομάρας αρνείται να πάρει τα όπλα που αυτοβούλως του 

παραχωρούνται, από τη στιγμή εκείνη αποκτά έναν πολύτιμο σύμμαχο, αφού ο 

ληστής από ανταγωνιστής γίνεται ακούσιος βοηθός του και τον υπηρετεί πιστά λόγω 

αφέλειας και βλακείας. Αυτό το στοιχείο του βοηθού και συμμάχου είναι ένα από τα 

πολλά που δανείζεται ο Βιζυηνός από το παραμύθι για να το εντάξει, μεταπλάθοντάς 

το, στο αφήγημα. Από δω και πέρα αρχίζουν μια σειρά από αφηγηματικά γεγονότα 

που παίρνουν τη μορφή δοκιμασίας του ήρωα, στοιχείο παραμυθικό επίσης, στην 

οποία υποβάλλεται κάθε φορά και από την οποία βγαίνει πάντα νικητής. 

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε:  
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α)τη συνάντηση του ήρωα με την αρκούδα, 

 β)τη σύλληψη του λαγού,  

γ)τη μεταφορά ξύλων για το άναμμα της φωτιάς, 

 δ)τη μεταφορά νερού για το μαγείρεμα του λαγού (Λιανοπούλου, 1995, σ. 63). 

Στα δύο πρώτα επεισόδια συναντάμε και πάλι το στοιχείο της τυχαιότητας, 

όπως και με την αναγραφή του ονόματος του στο μαχαίρι. Αυτή η έμφαση που 

δίνεται στο τυχαίο συμβάν -μάλιστα μέσα από το τριμερές σχήμα μαχαίρι/ αρκούδα/ 

λαγός, διογκώνοντας έτσι τη σημασιολογική του βαρύτητα- μεγαλώνει ακόμη 

περισσότερο την απόσταση από το παραμύθι, στο οποίο η νομοτέλεια, σύμφωνα 

πάντα με τους όρους του παραμυθιού, κανονίζει την πορεία των προσώπων. Ενώ στα 

λαϊκά παραμύθια, σύμφωνα με τις λειτουργίες του Vladimir Propp, ο ήρωας 

πετυχαίνει το σκοπό του είτε χάρη στη συνάντηση του με τον δωρητή είτε με την 

απόκτηση ενός μαγικού δώρου εδώ, αντιθέτως, δίνονται στον ήρωα μεγαλύτερα 

περιθώρια δράσης αφού πρέπει κάθε φορά να επανατοποθετεί τον εαυτό του και τις 

πράξεις του απέναντι στα απροσδόκητα συμβάντα που ανακύπτουν(Κανατσούλη, 

2014).  

Ο Τρομάρας από την αρχή του διηγήματος είναι αποφασισμένος να κερδίσει 

με το πείσμα του, την πονηριά του, την ευφυΐα του, την επινοητικότητά του σε 

αντίθεση με την ευκολοπιστία και αφέλεια του ανταγωνιστή του. Εκμεταλλεύεται τις 

παραπάνω αρετές σε κάθε ευκαιρία προς όφελος του. Έτσι, δεν του είναι καθόλου 

δύσκολό να φέρει σε πέρας το σκοπό του και να οδηγήσει το ληστή σιδηροδέσμιο 

στον Νομάρχη. 

Μέχρι να συμβεί αυτό και να φτάσει ο κεντρικός ήρωας στην επίτευξη της 

αποστολής του και κατά συνέπεια στην ψυχική ωρίμανση μέσω των δοκιμασιών στις 

οποίες υποβάλλεται, ο Βιζυηνός έχοντας βαθιά γνώση και μελέτη της παιδικής 

ψυχολογίας, διανθίζει το κείμενο του με κωμικά επεισόδια που προκαλούν γέλιο και 

ευθυμία στους μικρούς αναγνώστες του. Όπως για παράδειγμα η σκηνή που ο ληστής 

εκσφενδονίζει τον Τρομάρα απευθείας στο κεφάλι του λαγού, όπου θα γίνει η 

αφορμή να εξελιχθεί το δεύτερο επεισόδιο της δοκιμασίας του:  

Kαι, αψηλός και δυνατός καθώς ήτον [ο ληστής], άπλωσε το 

χέρι του και ελύγισε και εχαμήλωσε το δυνατότερο κλωνί της ακρανιάς 

και το εκρατούσε δια να τρώγει ο Tρομάρας. Kαθώς σας είπα, ο 
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Tρομάρας επεινούσε φοβερά και εις ένα λεπτό εξέκαμε όλα τα 

ακράνια που είχε εμπρός του. O ληστής λοιπόν, καθώς είδε ότι και ο 

Tρομάρας εκρατούσε το ίδιο το κλωνί, ετράβηξε το χέρι του και 

απέλυσε εκείνο το κλωνί, δια να κατεβάσει κανέν άλλο.  

Πού να ξεύρη αυτός πως ο Tρομάρας ήτο τόσο αδύνατος! Διότι 

καθώς ο ληστής ετράβηξε το χέρι του, το δυνατό εκείνο κλωνί, που 

έμεινεν ελεύθερο, ετινάχθη αψηλά εις την θέσιν του και επήρε μαζί 

του και τον Tρομάρα, πριν προφθάσει να το απολύσει και τον ετίναξεν 

υπεράνω της κορυφής του δένδρου, προς το αντίθετον μέρος, και τον 

έρριψε δεκαπέντε οργιάς μακράν απ' εκεί που εστέκετο! (σ. 183) 

Τέτοιου είδους συμβάντα σκιαγραφούν έναν αντιήρωα με σκηνές 

γελοιοποίησης, με αδυναμίες και αδεξιότητες, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να 

ταυτιστεί αβίαστα μαζί του. Είναι ένας χαρακτήρας προσιτός στα παιδιά που τον 

ανακαλύπτουν και μεγαλώνουν μαζί του μέσα από τον λόγο του και τις ψυχολογικές 

διακυμάνσεις του που από μόνα τους αναγνωρίζουν. Ο αφηγητής εσκεμμένα αφήνει 

στα ίδια να αντιληφθούν τις αλλαγές που οι δοκιμασίες επιφέρουν στο ήρωα, χωρίς 

να τα περιορίζει σε κατευθυνόμενες ερμηνείες. Αντιθέτως, επιδιώκει την 

κινητοποίηση και αφύπνιση της σκέψης τους δημιουργώντας ένα «ανοιχτό» κείμενο 

σε πολλαπλές αναγνώσεις, οι οποίες καθιστούν το διήγημα επίκαιρο και διαχρονικό.  

8.5 Η νίκη του ήρωα 

Φτάνουμε αισίως, μέσα από απολαυστικές περιπέτειες γεμάτες αγωνία και 

αμείωτο ενδιαφέρον στη στιγμή που η εξυπνάδα του Τρομάρα καταφέρνει να νικήσει 

κατά κράτος τη μυϊκή δύναμη του ληστή:«-Πως! είπε ο ληστής παρωργισμένος. Και 

λοιπόν όλαις εκείναις αι ανδρείαις που μου έδειχνες τι ήσαν; -Δεν ήσαν ανδρείες, είπε 

τότε χαμογελώντας ο Τρομάρας, ήσαν εξυπνάδες» (σ. 186).Στο τέλος του κειμένου 

δηλώνεται ρητά αυτό που από την αρχή υπονοείται ως συμπέρασμα και ως ένα είδος 

διδάγματος, δηλαδή ο θρίαμβος του πνεύματος κατά της ύλης. Ο Τρομάρας 

ανακοινώνει με παρρησία και απόλυτα συμβιβασμένος με τις αδυναμίες του ότι ποτέ 

δεν έγινε πραγματικός ήρωας. Στο τέλος του αφηγήματος, σε μια έκρηξη 

αυτογνωσίας εξομολογείται στον Νομάρχη «ότι ναι μεν δεν είνε τόσον δειλός και 

άτολμος, καθώς πρωτήτερα, αλλ' ότι τον ληστή δεν τον ενίκησε με την δύναμιν, αλλά 

με το πνεύμα του» (σ. 186).Μαθαίνοντας πλέον, να ζει με τις εσωτερικές του 

συγκρούσεις και αντιθέσεις απενοχοποιεί τα παιδία από παρόμοιες ανασφάλειες και 
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προβληματισμούς βοηθώντας τα να επανατοποθετούνται σε παρόμοια και συναφή 

θέματα και να δρουν αναλόγως. 

9.Διαπιστώσεις 

Διαβάζοντας το πολυεπίπεδο διήγημα του Βιζυηνού δεν μπορούμε να μην 

αναφερθούμε στις πτυχές των συμπερασμάτων που αποκομίζουμε και που είναι δύο 

κατευθύνσεων. Αφορούν, αν το δούμε σχηματικά, τα δύο αφηγηματικά μέρη της 

ιστορίας. 

Στο πρώτο μέρος, που αποτελεί την προκαταρτική δοκιμασία και αφορά στη 

δουλειά στο σιδηρουργείο, βλέπουμε έναν ήρωα που προσπαθεί να έρθει σε ευθεία 

αντιπαράθεση με το προσωπικό του πρόβλημα. Περνάει διάφορα στάδια (απόρριψη, 

χλευασμός, κοροϊδία, απομόνωση)μέχρι να έρθει η στιγμή να ορθώσει το ανάστημα 

του, να μπει ως άλλος Δαβίδ στο πεδίο της μάχης, να αναμετρηθεί με τους φόβους 

του και να τους ξεπεράσει.  

Αυτό σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι μια οικεία και 

γνώριμη εικόνα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που η συναισθηματική, ψυχολογική, 

σωματική ακόμα και η σεξουαλική βία που υφίστανται σχετίζεται με τις ζωές πολλών 

από αυτών. Οπότε, πολύ συχνά χρησιμοποιείται ένα διήγημα ή μια ιστορία 

προκειμένου να αποκαλυφθούν και να κατανοηθούν οι πιο καταπιεσμένες ψυχικές 

διαθέσεις τους, μέσω διαδικασιών όπως η μετάθεση, η δραματοποίηση κτλ. χωρίς να 

χρειαστεί να απολογηθούν γι’ αυτό. 

Στην προκειμένη περίπτωση «Ο Τρομάρας» προσφέρει στο παιδί ευκαιρίες 

για ταύτιση ή ακόμη και μη ταύτιση, άρα ευκαιρίες για εκτόνωση συναισθημάτων. 

Για παράδειγμα, ένα παιδί που πιθανώς να αισθάνεται μειονεκτικά για τον εαυτό του 

ταυτίζεται με τον ήρωα του αφηγήματος και τα κατορθώματά του και έτσι 

αντισταθμίζει τις μειονεξίες του, αισθάνεται κι αυτό δυνατό, συνειδητοποιεί τα όριά 

του και συναισθάνεται τον εαυτό του ως ανεξάρτητη οντότητα με υπόσταση και 

εκτόπισμα (Προύσαλης, 2009). 

Το παιδί δεν είναι μόνο του μέσα στον κόσμο, αλλά συνυπάρχει με άλλους -ενήλικες 

και παιδιά- και δομεί ένα πλαίσιο σχέσεων μαζί τους. Στον «Τρομάρα», λοιπόν, οι 

σχέσεις αυτές έχουν διαρραγεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στα παιδιά, τόσο στο 

πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, όσο και του οικογενειακού, με τη μορφή 

αντιζηλίας, διεκδίκησης κτλ. Παρακολουθούμε όμως στο δεύτερο αφηγηματικό 

κύκλο ή αλλιώς στην κύρια δοκιμασία (ανάθεση άθλου από τον Νομάρχη)πως «η 
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αρχική αντίθεση ανάμεσα στη στερημένη ατομικότητα του ήρωα και την κοινότητα, 

μετατρέπεται σταδιακά σε σχέση συνεργασίας»(Λιανοπούλου,1995, σ. 64).Ενώ, 

αρχικά, ο ήρωας επιδιώκει την αποδοχή και την αναγνώριση από τον οικείο του 

περίγυρο, φτάνει στο τέλος να στοχεύει στη ευρύτερη κοινωνική αποκατάσταση, 

αφού με τον άθλο του επαναφέρει την ομαλότητα και την ηρεμία στη κοινότητα. 

Υπάρχει, άρα, σαφής αλληλεξάρτηση μεταξύ προσωπικής και κοινωνικής ανέλιξης 

και είναι πρόδηλος ο συσχετισμός της προσφοράς των αρετών και των ικανοτήτων 

του ήρωα προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. 

Έτσι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πόσο άρρηκτες και αγαστές πρέπει να είναι οι 

σχέσεις-προσωπικές διαπροσωπικές και κοινωνικές- ενός ανθρώπου και πόσο 

σημαντική καθίσταται η αρμονική διευθέτηση τους για την σφαιρική και ολόπλευρη 

ολοκλήρωσή τους. Εξάλλου και η στοχοθεσία των σύγχρονων προγραμμάτων 

εμπλουτίζεται και διευρύνεται με στόχους που αφορούν την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, όπου τονίζεται με όλο και μεγαλύτερη 

έμφαση ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου (Μπίκος,2004, σ.67). 

Το παιδί παρακολουθώντας αντιδράσεις και συμπεριφορές του κεντρικού ήρωα, τον 

τρόπο που χειρίζεται τις ποικίλες καταστάσεις, δημιουργεί πρότυπα συμπεριφοράς 

που το υποβοηθούν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να βρει λύσεις σε 

προβλήματα που αναστατώνουν το ίδιο ή τους ήρωες της ιστορίας(Καρπόζηλου, 

1994). Μαθαίνει να αγωνίζεται, να μην εγκαταλείπει, να εκμεταλλεύεται τις 

αδυναμίες του ώστε να τις αναγάγει σε προτερήματα με τη σύμπραξη του μυαλού 

του, ως πολύτιμου και αδιάψευστου συμμάχου. Πάντα το μυαλό είναι η κινητήρια 

δύναμη του ανθρώπου και εδώ ο Βιζυηνός πολύ παραστατικά με τη μορφή ενός 

«περίπου υποδείγματος ελληνικού παιδικού διηγήματος» (Γιάκος, 1991, σ. 42), το 

οποίο χαρακτηρίζεται «αντικειμενικά εξαίρετο»(Σακελλαρίου,1991, σ. 143), μας το 

κάνει σαφές.  
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1. Διδακτική προσέγγιση 

Στα Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, η λογοτεχνία δεν 

αντιμετωπίζεται αυτόνομα, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο άλλων ενοτήτων ή 

γνωστικών περιοχών. Ο ρόλος της, δηλαδή, είναι περισσότερο ενισχυτικός, 

λειτουργεί ως δίαυλος, ως μέσο υλοποίησης στόχων που σχετίζονται με διάφορες 

διδακτικές περιοχές και ενότητες (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 

Δημιουργία-Έκφραση και Πληροφορική) και συνδέεται με τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, βεβαίως, το Νηπιαγωγείο έχει χρέος να μυήσει τα παιδιά στο 

θαυμαστό κόσμο των λογοτεχνικών κειμένων και των λαϊκών μύθων μέσα από τη 

σχολική βιβλιοθήκη, η οποία πρέπει να είναι δομημένη με τρόπο που να προσελκύει 

τα νήπια να περνούν χρόνο ξεφυλλίζοντας βιβλία μέσα από μια ποικιλία θεμάτων, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευχαρίστηση 

που η ανάγνωση τους προσφέρει. Μία σωστά οργανωμένη γωνιά βιβλιοθήκης 

αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

λειτουργία της βιβλιοθήκης με τρόπο ελκυστικό για τα παιδιά τους καλλιεργεί την 

αγάπη για την ανάγνωση και τα μυεί σε πολιτισμικές πρακτικές που προσιδιάζουν σε 

εγγράμματες κοινωνίες(Δαφέρμου, Κουλούρη &Μπασαγιάννη, 2006).Επομένως η 

ανάγνωση, η αφήγηση, η δραματοποίηση ενός παραμυθιού ή κάποιας ιστορίας 

ορίζονται ως δραστηριότητες που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τα παιδιά στην 

προσπάθειά τους να κατακτήσουν γνωστικούς στόχους και να αναπτύξουν σχετικές 

δεξιότητες. 

Η λογοτεχνία, ενώ είναι πρωτίστως γλώσσα, προσφέρεται για μια διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης. Ένα κείμενο μπορεί να γίνει γόνιμη αφορμή για εμπλοκή 

των νηπίων σε διάφορα θέματα και να αξιοποιηθεί ώστε να σχεδιαστούν 

δραστηριότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Ακριβώς επειδή 

τα γνωστικά αντικείμενα στη προσχολική αγωγή δεν έχουν επαρκώς διακριτά όρια 

μεταξύ τους, αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα και την ευελιξία πληθώρα ιδεών και 

δράσεων προς όφελος των παιδιών. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

στην ενότητα «Παιδί και Γλώσσα» δραστηριότητες όπως η περιγραφή γεγονότων, η 

διήγηση εμπειριών, η σύνθεση ιστοριών, η επαφή και η εξοικείωση των παιδιών με 
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διάφορα είδη έντυπου λόγου (εικονογραφημένα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, 

αφίσες, χάρτες, κ.λπ.), η παραγωγή γραπτού λόγου και η συνειδητοποίηση της 

λειτουργικής χρησιμότητάς του μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αρμοδίους για τη 

μελέτη της συγκεκριμένης θεματικής. 

Ακόμη, περιοχές όπως «Παιδί και Μαθηματικά», «Παιδί και Περιβάλλον», 

«Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση», «Παιδί και Πληροφορική» μπορεί να αποτελούν 

μέρη όπου η λογοτεχνική έκφραση βρίσκει πρόσφορο, δημιουργικό και ευφάνταστο 

τρόπο για να διδάξει στα παιδιά τις έννοιες και τους γνωστικούς στόχους που πρέπει 

να κατακτηθούν. Για παράδειγμα, μια αφήγηση ή ένα ποίημα μπορεί να βοηθήσει τα 

παιδιά στην κατανόηση των αριθμητικών ποσοτήτων ή να τα εμπλέξει σε 

μαθηματικές μυθοπλασίες με τη βοήθεια υποθετικών/δυνητικών ερωτήσεων του 

τύπου: «Τι θα συνέβαινε/Τι θα μπορούσε να συμβεί αν…;». 

Η ανάγνωση παραμυθιών, ιστοριών ή μύθων συνιστούν ευκαιρία 

περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποιούν μηχανισμούς κατανόησης 

εννοιών σχετικών με το περιβάλλον. Μια συζήτηση, ένα θεατρικό παιχνίδι ή 

διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται και με τη λογοτεχνία, 

προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ιδεών και συναισθημάτων, εικαστικής 

δημιουργίας, επαφής με είδη παραδοσιακής τέχνης και ανάδειξης της εκφραστικής 

δεξιότητας των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται δημιουργικά η φαντασία 

τους και μαθαίνουν να κατανοούν τους κοινωνικούς κώδικές και τις συμβάσεις που 

διέπουν συγκεκριμένες καλλιτεχνικές δομές. 

Τέλος, η ακρόαση μουσικής, ιστοριών και παραμυθιών, οι θεατρικές ή γλωσσικές 

δραστηριότητες, οδηγούν τα παιδιά στην ηλεκτρονική συνεργατική μάθηση και 

εμπειρία ή να καθοδηγούν «στη δημιουργική εξερεύνηση των δυνατοτήτων του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, στη συνετή και όχι άσκοπη χρήση του» (Πολίτης, 2012, σ. 

32). Αναδεικνύεται λοιπόν απόλυτα ο κομβικός ρόλος της λογοτεχνίας σε όλες τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού 

Προγράμματος στο Νηπιαγωγείο και σ’ αυτή τη βάση θα κινηθούμε για να 

δουλέψουμε το κλασικό λογοτεχνικό κείμενο του Γ.Μ. Βιζυηνού «Ο Τρομάρας». Η 

πλοκή του θα γίνει αφορμή για μια σειρά δραστηριοτήτων που άπτονται 

διαφορετικών θεματικών περιοχών και θα δώσουν την ευκαιρία στα νήπια να 

πειραματιστούν, να προβληματιστούν, να συναισθανθούν, να κατακτήσουν μέσα από 

αναδυόμενους στόχους τις γνώσεις που θα τους προσφερθούν παράλληλα με την 
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προσωπική απόλαυση που η λογοτεχνική εμπειρία, αποδεσμευμένη κάποια στιγμή 

από τους διδακτικούς της σκοπούς, θα τους χαρίσει. 

Το συγκεκριμένο αφήγημα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για μια ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης μέσα από μια οπτική που έχει νόημα και ενδιαφέρον για τα 

παιδιά. 

✔ Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα σχεδιασμού της Γλώσσας στόχος είναι η 

απόκτηση εκ μέρους τους δεξιοτήτων, όπως η ακρόαση ιστοριών, η ανάπτυξη 

και ο εμπλουτισμός του προφορικού λόγου, η βελτίωση του αναδυόμενου 

γραμματισμού και η απόκτηση σύνθετων δεξιοτήτων, όπως να περιγράφουν, 

να εξηγούν, να δημιουργούν δικές τους αφηγήσεις κ.ο.κ. Μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες τροφοδοτείται η ανάπτυξη της φαντασίας ως εκδήλωσης της 

δημιουργικής έκφρασης και της εξωτερίκευσης συναισθημάτων. 

✔ Στα Μαθηματικά υπολογίζουμε τα παιδιά να είναι σε θέση να επεξεργαστούν 

χρονικές έννοιες, χρονικές ακολουθίες και χρονικά διαστήματα. 

✔ Στη Μελέτη Περιβάλλοντος μέσα από τις περιπέτειες του Τρομάρα, 

αναδύονται θέματα που συνδέονται με την κοινωνική ανάπτυξη και τη 

διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητας. Μέσα από το λογοτεχνικό 

κείμενο ταυτίζονται με τον ήρωα, συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί του, έρχονται 

σε επαφή με στάσεις και αξίες που τους προβληματίζουν και τις  

επεξεργάζονται πριν τις υιοθετήσουν. Είναι μια γνωστική περιοχή που 

σχετίζεται με την Ιστορία και τη συγκρότηση του ιστορικού χρόνου. 

Μαθαίνουν, δηλαδή, για την ιστορική περίοδο που διαδραματίζονται τα 

γεγονότα, και μέσα από συζητήσεις αναδύονται νέα θέματα και 

προβληματισμοί που συμβάλλουν στη διεύρυνση των γνώσεων και των 

ενδιαφερόντων  τους. 

✔ Στην Έκφραση και Δημιουργία, μέσα από τη μουσική, τη θεατρική έκφραση 

και τα εικαστικά, τα παιδιά με βάση το κείμενο πραγματοποιούν 

δραστηριότητες, όπως δραματοποίηση, ζωγραφική(έρχονται σε επαφή με 

μεγάλους ζωγράφους και πίνακες ζωγραφικής) και γενικά αναπτύσσουν 

πλήθος καλλιτεχνικών δεξιοτήτων που τους τέρπουν και τους διασκεδάζουν 

αισθητικώς. 

Η επιλογή του αφηγήματος του Βιζυηνού ξεφεύγει από τα συνηθισμένα σύγχρονα 

αναγνώσματα, αφού πρόκειται για ένα διήγημα που ανήκει στην κλασική ελληνική 

παιδική λογοτεχνία, ένα κείμενο γραμμένο τον 19ο αιώνα από έναν εκπρόσωπο του 
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ελληνικού ηθογραφικού διηγήματος. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση, όμως, όπως 

ήδη είδαμε, μας αποκαλύπτει πως το διήγημα έχει τις ρίζες του στο παραμύθι και 

δημιουργός του είναι κατά βάση ο ανώνυμος λαϊκός παραμυθάς. Κάτι που αρέσει 

πολύ στα παιδιά, καθώς μέσα από τα παραμύθια αναφύονται όλες οι εσωτερικές τους 

συγκρούσεις που αναπόφευκτα αντιμετωπίζουν στο μεγάλωμά τους προσφέροντας 

λύσεις και διέξοδο σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Αναπτύσσεται στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος ένα σχέδιο δράσης όπου 

συμμετέχουν ενεργά όλα τα νήπια, ανεξαρτήτως φύλου, και κοινωνικό-οικονομικής 

κατάστασης. Συμμετέχουν μαθητές που οι γονείς τους μπορεί να είναι αλλοδαποί, 

οικονομικοί πρόσφυγες ή πρόσφυγες πολέμου. Ακόμη, ενεργοποιούνται παιδιά που 

μπορεί να ανήκουν σε διάφορες θρησκευτικές, κοινωνικές ή φυλετικές μειονότητες. 

Με τη συμμετοχή όλων και με κατάλληλες δραστηριότητες ενισχύεται παράλληλα η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, που συνεχίζει να είναι επίκαιρη και ζητούμενο στην 

εποχή μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια καταπολέμησης του ρατσισμού. 

Επιπλέον, ένα ακόμη επίκαιρο όσο και καίριο στοιχείο, στο οποίο θα δοθεί έμφαση 

μέσα από τα σχέδια δράσης, είναι η αειφορία και οι έννοιες του Περιβάλλοντος και 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά να μεταβούν σε 

ένα νέο επίπεδο γνώσης για την βιοποικιλότητα και το τοπίο που τα περιβάλλει. 

 

2. Δραστηριότητες ανά γνωστική περιοχή 

2.1.Γλώσσα 

Δραστηριότητα 1η 

Φέρνουμε σε επαφή τα παιδιά με το αφήγημα που επιλέξαμε να διαβάσουμε. 

Χρησιμοποιούμε τη νεότερη και εικονογραφημένη έκδοση του αφηγήματος 

(Βιζυηνός, 2004). Δείχνουμε το εξώφυλλο, αναφέρουμε τον τίτλο και τον συγγραφέα. 

Λέμε λίγα λόγια γι’ αυτόν. Πότε γεννιέται, πού ζει τον βίο του. Ψάχνουμε με τα 

παιδιά την πατρίδα του στον χάρτη (Βιζύη Ανατολικής Θράκης – σημερινή Vize στην 

Τουρκία). Κάνουμε σχόλια για την πόλη του, τη Θράκη, πόσο μακριά είναι από τον 

δικό τους τόπο, πως μπορούμε να μεταβούμε εκεί κ.λπ. Όλα αυτά χωρίς 

πλατειασμούς και χωρίς να είναι η κύρια δραστηριότητα, αλλά με πρόθεση να 

εξάψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για το περιεχόμενο του βιβλίου. Ζητάμε να 

υποθέσουν από τον τίτλο την υπόθεση του διηγήματος. Κάνουμε μια συζήτηση 
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σχετικά με τις απόψεις των παιδιών. Αφού τοποθετηθούν όλα και δημιουργηθεί η 

αναγκαία περιέργεια, ξεκινάμε την αφήγηση της ιστορίας για να διαπιστώσουμε γιατί 

ο συγγραφέας επιλέγει αυτό τον τίτλο για το έργο του. Λόγω της έκτασης του το 

χωρίζουμε σε δύο αφηγηματικά μέρη. 

Στόχος: Να ενθαρρυνθούν τα νήπια στην ανάπτυξη μιας στοιχειώδους 

επιχειρηματολογίας, ώστε να αιτιολογούν τις απόψεις τους και να μπορούν να 

πείθουν τους συνομιλητές τους, συζήτηση και καταγραφή των απόψεων τους, 

ακρόαση ιστορίας. 

Δραστηριότητα 2η 

Τελειώνοντας την ανάγνωση του πρώτου μέρους γίνεται μια επεξεργασία του 

κειμένου από τα παιδιά. Εντοπίζονται οι άγνωστες λέξεις (εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο 

των παιδιών)και επισημαίνεται ο ιδιαίτερος γλωσσικός κώδικας του συγγραφέα που, 

σε συνδυασμό με τα γεγονότα της αφήγησης, παραπέμπει σε μια άλλη, μακρινή 

εποχή. Λέξεις όπως φυσερό, αμόνι, βαριοπούλα, σιδηρουργείο, σαματάς μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για να δημιουργήσουν τα παιδιά εικόνες από την εποχή του 

διηγήματος σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα και να κατασκευάζουν το 

νοητό πλαίσιο δράσης των ηρώων, ώστε στη συνέχεια να τους τοποθετήσουν στο 

δικό τους σύγχρονο σκηνικό όταν τους ζητηθεί.  

Στόχος: Να παρακολουθήσουν τα νήπια την πλοκή της υπόθεσης του λογοτεχνικού 

έργου κατανοώντας τις έννοιες του κειμένου, να μεταφερθούν με τη φαντασία τους 

στην εποχή του κειμένου και να την αναπλάσουν προφορικά. Να εντοπίσουν και να 

επεξεργαστούν νέες λέξεις εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. 

Δραστηριότητα 3η 

Διαβάζεται το δεύτερο μέρος του διηγήματος, αφού πρώτα τα παιδιά κάνουν μια 

περιληπτική αναφορά στη πρώτη ενότητα συμμετέχοντας παράλληλα στην 

επεξεργασία του κειμένου που έχει διαβαστεί. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 

παραθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και αντιλαμβάνονται την απόλαυση 

της ανάγνωσης σε συνέχειες. Κάνουν συγκρίσεις γενικά για το μέγεθος των 

λογοτεχνημάτων, αντιπαραθέτουν τη συντομία των ποιημάτων και των παραμυθιών 

στη μεγαλύτερη έκταση των πεζών κειμένων και προσπαθούν να ορίσουν χρονικά 

την ανάγνωση των βιβλίων ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων που περιέχει. 
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Στόχος: Να αναδιηγηθούν τα νήπια το πρώτο μέρος της ιστορίας, να κατανοήσουν 

την έννοια της συνέχειας στο λογοτεχνικό έργο, να εντοπίσουν τις διαφορές των 

λογοτεχνικών ειδών (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα, παραμύθι) και τη σχετικότητα 

του χρόνου ανάγνωσης ενός βιβλίου.  

Δραστηριότητα 4η 

Το όνομα του Τρομάρα μας δίνει αφορμή να μελετήσουμε την ηχητική αναγνώριση 

του συμπλέγματος «τρ»(αν χρειαστεί κάνουμε ασκήσεις για τη σωστή τοποθέτηση 

της γλώσσας για τη δημιουργία του φθόγγου)και να αναζητήσουμε λέξεις που 

αρχίζουν με αυτό (τρομάζω, τρομερός, τρόμος, τρόπος, τρομπέτα, τρόφιμα, τροχός, 

τροχόσπιτο, τροχονόμος κ. α.) και στη συνέχεια τις καταγράφουμε. Ζητάμε από τα 

παιδιά να σχηματίσουν μικρές προτάσεις με τη χρήση τριών μόνο λέξεων από τη 

λίστα καταγραφής. Δημιουργούνται αστείες, ευφάνταστες, πρωτότυπες προτάσεις 

που όταν τις ενώνουμε φτιάχνουμε μια τρελή ιστορία. 

Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα νήπια το σύμπλεγμα «τρ», να πειραματιστούν με 

αυτό, να συνθέσουν μικρές προτάσεις με λέξεις κλειδιά και να φτιάξουν συνεργατικά 

μια ιστορία. 

Δραστηριότητα 5η 

Μπαίνουμε στο σιδηρουργείο μαζί με τον Τρομάρα και προσπαθούμε να 

δημιουργήσουμε λέξεις με παρόμοια κατάληξη (καφενείο, συνεργείο, χειρουργείο, 

ιατρείο, φαρμακείο κ.α.). Ζητάμε από τα παιδιά να περιγράψουν αναλυτικά τι 

σημαίνει η καθεμία και πόσο σημαντικές είναι για την καθημερινότητά μας. Ακόμα 

βρίσκουμε ευκαιρία να συζητήσουμε για το σίδερο, μέταλλο ευρύτατης χρήσης, τις 

ιδιότητες του, αντικείμενα που είναι φτιαγμένα από αυτό και ψάχνουμε με τα παιδιά 

τα παράγωγά του(σιδερένιος, σιδεράς, σιδέρωμα),καθώς και σύνθετες λέξεις 

(σιδεροκέφαλος, σιδερόπανο, σιδερόβεργα κ.α). 

Στόχος: Ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων και της κοινωνικής 

πρακτικής που αντιπροσωπεύει στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 

 

2.2.Μελέτη περιβάλλοντος 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Δραστηριότητα 1η 
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Παρουσιάζουμε το βιβλίο και αναλύουμε τη μορφή του (εξώφυλλο, σελίδες, 

οπισθόφυλλο). Εντοπίζουμε τη θέση που αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα, ο 

τίτλος του βιβλίου, ο εκδοτικός οίκος και το όνομα του εικονογράφου. Παρατηρούμε 

στη συνέχεια τα βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Εντοπίζουμε τις 

ομοιότητες της μορφής τους με το βιβλίο αναφοράς και τα κοινά τους σημεία. 

Επισημαίνουμε τον αριθμό που υπάρχει σε κάθε σελίδα και τη χρησιμότητά του.  

Συζητάμε για το ρόλο που παίζει η εικονογράφηση σε ένα βιβλίο στην κατανόηση 

του περιεχομένου και τη δέσμευση που κάποιες φορές δημιουργεί στη φαντασία του 

παιδιού ή αντίθετα την συνεισφορά της στην απογείωση της. 

Επιχειρούμε να κατασκευάσουμε μια δική μας εκδοχή του Τρομάρα αλλάζοντας το 

φύλο του ήρωα, με δική μας εικονογράφηση, τίτλο και αναφορά στους συγγραφείς 

της τάξης. Αφόρμηση στέκεται το βιβλίο Η κυρία Τρομάρα του Ξενόπουλου (1998), 

που παρουσιάζεται στα παιδιά ως παράλληλο ανάγνωσμα του «Τρομάρα» του 

Βιζυηνού. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές πτυχές που μπορούν να 

ανακαλύψουν σε μια ιστορία, τη δυνατότητα να παρέμβουν σ’ αυτήν, να 

δημιουργήσουν τις δικές τους εκδοχές αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη να 

ανασυνθέσει και να αναπλάσει την υπόθεση.  

Παροτρύνονται να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε μια 

ηρωίδα και έναν ήρωα απέναντι σε μια κοινή συνισταμένη. Αυτά πως θα 

αντιδρούσαν, θα επηρέαζε το φύλο τις ενέργειές τους και τις αποφάσεις τους; 

Στόχος: Να κατανοήσουν τα νήπια τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα βιβλίο και 

τη σημασία της αναγραφής των στοιχείων του, να εμπλακούν δημιουργικά στη 

κατασκευή του δικού τους βιβλίου αναδιαμορφώνοντας βασικά συστατικά της 

υπόθεσης σε σχέση με το αφήγημα αναφοράς. Να γίνει το βιβλίο αφορμή αναφοράς 

για την ισότητα και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου. 

Δραστηριότητα 2η 

Με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου του Ξενόπουλου Η κυρία Τρομάρα κάνουμε 

μια αναφορά στα άρθρα ως προς τη διάκριση του γένους (αρσενικό- θηλυκό) και του 

αριθμού. Ζητάμε από τα παιδιά να κατασκευάσουν, από ανακυκλώσιμα υλικά, δύο 

καλαθάκια (το καθένα αντιπροσωπεύει τα δύο γένη) και έχοντας ένα διακριτικό για 

να τα ξεχωρίζουν ρίχνουν μέσα αντικείμενα, ζωγραφιές, εικονιζόμενα αντικείμενα 

των αντίστοιχων γενών. Στη συνέχεια τους δίνεται ένα φύλλο εργασίας της 

συγκεκριμένης διδαχθείσας ύλης για να αξιολογήσουμε την επάρκεια της δράσης. 
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Στόχος: Η διάκριση των γενών των άρθρων.  

Δραστηριότητα 3η 

Δίνουμε στα παιδιά εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και το έργο του Γ. Μ. 

Βιζυηνού. Γίνεται χρονολογική αναφορά στις πόλεις που περιπλανήθηκε μέχρι τον 

θάνατό του. Τις εντοπίζουμε στο χάρτη και ψάχνουμε πληροφορίες για αυτές στο 

διαδίκτυο. Δείχνουμε φωτογραφίες του συγγραφέα και ζητάμε να τον περιγράψουν 

και να πουν αν τον θεωρούν σύγχρονο ή όχι, με βάση την εικόνα που σχηματίζουν για 

αυτόν. Εντοπίζουμε τα στοιχεία εκείνα που τον τοποθετούν σε μία άλλη, παλαιότερη, 

εποχή και τον συγκρίνουμε με άντρες σύγχρονους. Δείχνουμε παράλληλα 

φωτογραφίες του Ξενόπουλου και ζητάμε πάλι τη γνώμη τους σε σχέση με την 

ομοιότητα των εικόνων που βλέπουν και την ιστορική περίοδο που κατατάσσονται οι 

δύο συγγραφείς.  

Στόχος: Να γνωρίσουν τα νήπια τον συγγραφέα και το έργο του. Να κατανοήσουν το 

ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργεί το έργο του και τα στοιχεία που το 

προσδιορίζουν. 

 

Δραστηριότητα 4η 

Γνωρίζουμε τα επαγγέλματα της εποχής που διαδραματίζεται η ιστορία και 

ανακαλύπτουμε τη σχέση τους με την εποχή μας. Εξακολουθούν να υφίστανται, τι 

αλλάζει από τότε, ποια λαμβάνουν τη θέση τους, υπάρχουν κάποια που παραμένουν 

αναλλοίωτα στον χρόνο; Γίνεται αναφορά στη σημαντικότητα τους για την άμεση 

επιβίωσή των ανθρώπων και παράλληλα εκτενής λόγος στις συνθήκες ζωής εκείνης 

της μακρινής εποχής. Συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές για τον τρόπο 

διαβίωσης των τότε ανθρώπων (μετακίνηση, μέσα πληροφόρησης, ένδυσης, 

υπόδησης, τρόποι θέρμανσης και διαμονής).Συζητάμε για τη ζωή σήμερα. Τις ανέσεις 

που έχουμε σε σχέση με τότε, τον σημερινό τρόπο ζωής μας, τις αλλαγές που έχει 

επιφέρει η τεχνολογία στην καθημερινότητα μας. Θέτουμε το ερώτημα στα παιδιά αν 

θα μπορούσαν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω και να βρεθούν εκεί πως θα αντιδρούσαν, 

τι δυσκολίες θα αντιμετώπιζαν, τι θα τους ευχαριστούσε; Αν πάλι γινόταν ένα άλμα 

στο χρόνο και εμφανιζόταν δίπλα τους ο Τρομάρας πως πιστεύουν πως θα 

αντιδρούσε βλέποντας το άγνωστο γι’ αυτόν περιβάλλον και παιδιά που λίγες 

ομοιότητες θα έβρισκε μαζί τους; Πως θα του συμπεριφερόταν αυτά, με ποιο τρόπο 

θα τον βοηθούσαν να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες; 
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Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα νήπια την αξία των επαγγελμάτων του 

παρελθόντος στην καθημερινή ζωή και τον τρόπο ζωής του 19ου αιώνα σε 

αντιπαραβολή με το σήμερα. 

Δραστηριότητα 5η 

Συζητάμε με τα παιδιά για το πρόβλημα του Τρομάρα. Τα παρακινούμε να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους και να εξωτερικεύσουν δικούς τους φόβους και 

ανασφάλειες. Διαπιστώνουμε αν έχουν κοινούς φόβους, αν υπάρχει διαφοροποίηση 

του φόβου ως προς το φύλο, προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό που τους 

προκαλεί, ανακαλύπτουμε τρόπους και τακτικές αντιμετώπισης. Σχολιάζουμε τη 

στάση των άλλων απέναντι στο φόβο του Τρομάρα και ανοίγουμε το θέμα του 

σχολικού εκφοβισμού. Τονίζουμε την επιτακτική ανάγκη αναζήτησης βοήθειας από 

δασκάλους, γονείς, συμβούλους και προτείνουμε τρόπους ώστε τα παιδιά να νιώθουν 

δυνατά και να μη ντρέπονται να μιλήσουν για ό,τι τους απασχολεί.  

Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα νήπια την ανάγκη αντιμετώπισης των δύσκολων 

καταστάσεων, τον ρόλο της συμβουλευτικής στη ζωή τους και να ενισχυθούν στο να 

περιθωριοποιούν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. 

 

2.3.Φυσικό περιβάλλον – οικολογία 

Δραστηριότητα 1η 

Μιλάμε στα παιδιά για τη χρησιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, τον τρόπο 

προστασίας του, τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει μια πυρκαγιά και τις 

επιπτώσεις καταστροφής του. Μαθαίνουμε για το έργο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, τον αριθμό κλήσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και οργανώνουμε μια 

ενημερωτική επίσκεψη στο χώρο του Νηπιαγωγείου ενός εκπροσώπου της 

Πυροσβεστικής για να ενημερώσει τα παιδιά για τη σπουδαιότητα του κοινωνικού 

της ρόλου. 

Ως υποενότητα της δραστηριότητας, τα βοηθάμε να αντιληφθούν τον ενεργό ρόλο 

του σύγχρονου ανθρώπου στη προστασία του περιβάλλοντος. Αναφερόμαστε στην 

ανακύκλωση και σχεδιάζουμε δράσεις που αφορούν στο θέμα. Με αφορμή αυτό, 

εξοπλίζουμε την τάξη με κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών και 

κάνουμε διάφορες κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά. 
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Στόχος: Να κατανοήσουν τα νήπια τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στη ζωή 

τους και στην βιωσιμότητα του πλανήτη, να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους ως 

μελλοντικοί υπεύθυνοι πολίτες και να με δράσεις όπως η ανακύκλωση, η 

δεντροφύτευση, κ.α. να μυηθούν στους τρόπους προστασία της φύσης.  

Δραστηριότητα 2η 

Με αφορμή τις περιπέτειες του Τρομάρα στο δάσος μιλάμε στα παιδιά για τα 

οικοσυστήματα. Αναφέρουμε τους τύπους οικοσυστημάτων: θαλάσσιο, δασικό και 

ορεινό. Εκτείνουμε τη δραστηριότητα στο τομέα που μας αφορά, το δασικό 

οικοσύστημα και πληροφορούμε τα παιδιά για τα κυριότερα δασικά είδη, έλατα, 

πεύκα κ.λπ. και κάνουμε λόγο για τις προϋποθέσεις διατήρησης ενός 

οικοσυστήματος. 

Στόχος: Γνωριμία με τα οικοσυστήματα και τους τρόπους διατήρησής τους. 

Δραστηριότητα 3η 

Στο δάσος ζουν ζώα που δεν μπορούν να ζήσουν στις πόλεις. Ζητάμε από τα παιδιά 

να βρουν ποια ζώα ζουν εκεί και γιατί τους είναι δύσκολο να επιβιώσουν ανάμεσα 

μας. Γινόμαστε για λίγο ιχνηλάτες. Εξοπλιζόμαστε με τα κατάλληλα υλικά και 

προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τα ίχνη που αφήνουν τα ζώα στο πέρασμα τους από το 

δάσος. Μιλάμε στα παιδιά για τα απολιθώματα και την επιστήμη που τα μελετά, την 

παλαιοντολογία. Δείχνουμε φωτογραφίες και αντιλαμβανόμαστε πως η μελέτη τους 

μας δίνει πληροφορίες για την ιστορία της εξέλιξης της γης.  

Στόχος: Μαθαίνουμε για τα ζώα του δάσους και την επιστήμη της παλαιοντολογίας. 

Δραστηριότητα 4η 

Βασικός πρωταγωνιστής του δάσους είναι το δέντρο. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν, 

παρατηρώντας διάφορους κορμούς δέντρων, πως οι ομόκεντροι κύκλοι τους 

μαρτυρούν όχι μόνο την ηλικία του δέντρου αλλά και τα επικίνδυνα γεγονότα που 

βιώνει το δέντρο μέχρι τη στιγμή που κόβεται. Κάνοντας έναν περίπατο στο πάρκο 

της γειτονιάς μπορούν τα παιδιά να παρατηρήσουν τους κορμούς των δέντρων, να 

διαπιστώσουν την ηλικία τους και να γνωρίσουν το ρετσίνι και τη χρησιμότητα του 

στη ζωή μας. Να διακρίνουν τα ξύλινα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μας ως 

διακοσμητικά και ως είδη πρώτης ανάγκης και να πληροφορηθούν για την ευρεία 

χρήση τους κατά το παρελθόν (κουτάλια, πιάτα κ.λπ.). 
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Στόχος: Να μάθουν τα νήπια για τα μυστικά των δέντρων και τη χρήση των 

παραγόντων τους στην καθημερινή τους ζωή  

2.4.Μαθηματικά 

Δραστηριότητα 1η 

Θέλοντας να διδάξουμε στα νήπια την έννοια « πριν… μετά» τους δείχνουμε σε 

εικόνες την ιστορία του διηγήματος, από τη σύγχρονη εικονογραφημένη έκδοση του 

βιβλίου και ζητάμε να τις τοποθετήσουν κατά χρονολογική σειρά.  

Στόχος: Η άσκηση στη διαδοχική σειρά των γεγονότων. 

Δραστηριότητα 2η 

Να θυμηθούν τα νήπια και να ταξινομήσουν, με βάσει τις εικόνες της αφήγησης, 

περιπέτειες του Τρομάρα πριν φτάσει στη σύλληψη του ληστή. 

Σκοπός : Αρίθμηση, διαδοχή, μνήμη. 

2.5.Έκφραση και Δημιουργία 

Δραστηριότητα 1η 

Τα παιδιά αφού διαβάσουν και κατανοήσουν την υπόθεση της αφήγησης 

ζωγραφίζουν τον Τρομάρα, τον ληστή και τις περιπέτειες τους. Πραγματοποιούν με 

τη δική τους πινελιά το καθένα την εικονογράφηση του δικού τους Τρομάρα. 

Στόχος: Να δημιουργήσουν τα νήπια δικές τους εικονογραφήσεις με βάση το 

αφήγημα. 

Δραστηριότητα 2η 

Να παρακολουθήσουν τα παιδιά κάποιες από τις θεατρικές παραστάσεις του έργου  

στο διαδίκτυο4 και κατόπιν να δραματοποιήσουν την αφήγηση του βιβλίου. Να 

ασχοληθούν με τη διανομή των ρόλων, τα κοστούμια της παράστασης, τα σκηνικά 

και τη σκηνοθεσία. Αφού νιώσουν έτοιμα να καλέσουν τους γονείς για να 

παρουσιάσουν το θεατρικό δρώμενο. Μπορούν να θέσουν ένα συμβολικό ποσό ως 

                                                           
4Για παράδειγμα στο YouTube βλ. τις δραματοποιήσεις και παραστάσεις ή τα αποσπάσματα 

παραστάσεων : https://www.youtube.com/watch?v=KlplCc9171Q 

https://www.youtube.com/watch?v=kTeSx32tlp0 

https://www.youtube.com/watch?v=_ypGHgcQ_tw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlplCc9171Q
https://www.youtube.com/watch?v=kTeSx32tlp0
https://www.youtube.com/watch?v=_ypGHgcQ_tw
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είσοδο και τα έσοδα να διατεθούν όπου κρίνουν σκόπιμο. Κάποια από τα παιδιά θα 

αναλάβουν τη δημιουργία των προσκλήσεων που θα δοθούν στους θεατές της 

παράστασης. 

Στόχος: Δραματοποίηση/ θεατρικό δρώμενο σε κανονικές συνθήκες επικοινωνίας. 

 

Δραστηριότητα 3η 

Ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας τα παιδιά αναλαμβάνουν να 

φιλοτεχνήσουν με πινέλα την αφίσα της παράστασης με τους συντελεστές και τον 

σκηνοθέτη. Κάποια ασχολούνται και με την εικονογράφηση σε πανί του ήρωα και 

του ληστή. Οι εικόνες θα λειτουργήσουν ως banner της παράστασης. 

Στόχος: Να εκφραστούν τα παιδιά δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική με πινέλα 

πάνω σε διαφορετικά υλικά και να διατυπώσουν την αίσθηση που αποκομίζουν από 

την επαφή τους με το αφήγημα του Γ. Μ. Βιζυηνού. 

 

Δραστηριότητα 4η 

Παίρνουμε τον τίτλο και τον χωρίζουμε σε συλλαβές. Προσπαθούμε να διδάξουμε 

στα παιδιά την έννοια του τονισμού, χτυπώντας πιο δυνατά τη τονιζόμενη συλλαβή. 

Ακολουθούν παιχνίδια ρυθμού, έντασης και χροιάς σε γνωστά τους ποιήματα και σε 

αποσπάσματα από το κείμενο του Βιζυηνού. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται πως το πεζό κείμενο δεν έχει μέτρο και ρυθμό στην ανάγνωση όπως 

το ποίημα. 

Στόχος: Να κατανοήσουν τα νήπια τις έννοιες του συλλαβισμού, του τονισμού, του 

ρυθμού και του μέτρου. 

Δραστηριότητα 5η 

Τα παιδιά παράγουν ήχους από αντικείμενα που αποτελούν διδακτική δραστηριότητα 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως το ξύλο και ο σίδηρος. Με την επανάληψη 

και τον πειραματισμό δημιουργούν τη δική τους μουσική σύνθεση και 

αντιλαμβάνονται τη διαφορά των παραγόμενων ήχων. 

Στόχος: Να δημιουργήσουν τα νήπια μια δική τους μουσική σύνθεση με αυτοσχέδια 

μέσα. 
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2.6. Πληροφορική 

Πλέον, ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ως εργαλείο ανακάλυψης, 

δημιουργίας και έκφρασης πλαισιώνει όλες σχεδόν τις παραπάνω δραστηριότητες ως 

αναπόσπαστο στοιχείο τους. Σε κάθε μια από τις δράσεις που αναφέρονται, η χρήση 

του θεωρείται δεδομένη είτε ως όργανο συλλογής πληροφοριών, είτε ως επίσκεψη σε 

ιστοσελίδες που έχουν σχέση με έννοιες που διδάσκονται, είτε ως μέσο εκπόνησης 

ατομικών και συλλογικών δημιουργημάτων (παραμυθιών, ζωγραφιών, γραμμάτων, 

τίτλων, αριθμών κ.α.), είτε για ακρόαση μουσικής, τραγουδιών και συναφών 

ιστοριών ή παραμυθιών. Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή πάντα με ασφάλεια στο 

πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας των νηπίων. 

2.7.Σύνοψη 

Σκοπός όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η δυνατότητα και η προσδοκία 

για πολύπλευρη γνωστική και μαθησιακή ανάπτυξη των νηπίων. Δίδεται η ευκαιρία 

στα παιδιά να συμμετάσχουν σε μια σειρά δράσεων και ενοτήτων και να εμπλακούν 

σε πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων, που κάτω από άλλες συνθήκες είναι δυσνόητα και 

ακατανόητα. Με αφορμή ένα κλασικό, ελκυστικό και ενδιαφέρον παιδικό αφήγημα 

μπορούν με χαρά, με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο να απορροφήσουν νέα 

ζητούμενα και να διευρύνουν τον κόσμο που τους περιβάλλει, παλιό και σύγχρονο. 

Το αφήγημα του Γ. Μ. Βιζυηνού στέκεται ως αφορμή να προσεγγίσουν διαθεματικά 

μια σειρά διδακτικών θεμάτων αλλά, το σημαντικότερο, να έρθουν σε άμεση επαφή 

με ένα διαχρονικό κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που μέσα από μια 

οργανωμένη και συστηματική διδασκαλία λειτουργεί ως έναυσμα για μια πρώτη 

επαφή με το γοητευτικό ταξίδι της αναγνωστικής απόλαυσης. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έχοντας ολοκληρώσει σε βάθος την ανάλυση του διηγήματος και έχοντας δομήσει 

μια κατά το δυνατόν πλήρη και πολυεπίπεδη διαθεματική, διδακτική προσέγγιση του 

έργου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μπορούμε να προβούμε σε μια καθολική 

αποτίμηση των πεπραγμένων και να συνάγουμε συμπεράσματα ως προς την ποιότητα 

της γραφής και της πνευματικής παρουσίας του Βιζυηνού στην ελληνική παιδική 

λογοτεχνία. 

Διαπιστώνουμε ότι ένα έργο γραμμένο το 1884 εξακολουθεί να διατηρεί αμείωτη τη 

ζωντάνια του περιεχομένου του και να επιτρέπει πολλαπλές προεκτάσεις και 

συνειρμούς στο σήμερα. Αιώνες μετά τη συγγραφή του, αποδεικνύεται ότι η παιδική 

ψυχή παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο, ο τρόπος που το παιδικό βλέμμα αντικρίζει 

τον κόσμο μέσα από τη συμβολή των παραμυθητικών διηγήσεων είναι κατά βάση 

κοινός και η καθοριστική σημασία που έχουν τα παιδικά βιώματα στη μετέπειτα 

διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα αδιαμφισβήτητη. 

Μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο που ο Βιζυηνός ενσταλάζει την προσωπική του ματιά 

και το προσωπικό του βίωμα στην οπτική και ψυχοσύνθεση του κεντρικού του ήρωα, 

τον μετέτρεψε σε ένα είδος «συμβόλου», όπου τα παιδιά μπορούν αβίαστα και κυρίως 

ανώδυνα να ταυτιστούν και να προβάλουν πάνω του παρόμοιες συναισθηματικές 

καταστάσεις ώσπου να επέλθει η λύτρωση μέσα από τις ψυχολογικές διακυμάνσεις 

που περνά ο ήρωας. 

Έχοντας το παιδί ένα τόσο γνώριμο πρότυπο, εύκολα αναγνωρίσιμο, συμβατό με το 

οικείο του περιβάλλον, που κατορθώνει με τη δύναμη του μυαλού και το υγιές πείσμα 

του να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες που και το ίδιο, ίσως, αντιμετωπίζει, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό γιατί ο «Τρομάρας» του Γ. Βιζυηνού εξακολουθεί να μαγνητίζει 

στο πέρασμα των χρόνων και να μην χάνει τη ζωντάνια και την επαφή του με το 

παιδικό κοινό. Η ανόθευτη και άδολη αγάπη και η τρυφερότητα που αφειδώς 

ξεχειλίζει από το έργο του Βιζυηνού γίνεται σημείο έλξης για τις παιδικές ψυχές τότε 

και τώρα, εξίσου. 

Ας μην ξεχνάμε πως στο κέντρο της κοσμοαντίληψης του Βιζυηνού βρίσκεται ο 

άνθρωπος και πως η ανθρώπινη μοίρα κατέχει εξέχουσα θέση στο σύνολο του έργου 

του. Διεισδύει βαθιά στην ψυχή των ηρώων του, ενδιαφέρεται για τις ψυχολογικές 

τους διακυμάνσεις και αναλύει σε βάθος τα αίτια των συμπεριφορών τους και τα 

κίνητρα των πράξεών τους. Αυτή η πτυχή στη δομή του συγκεκριμένου έργου, η 
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διαδοχική, δηλαδή, εξέλιξη του χαρακτήρα του ήρωα το απομακρύνει από την 

καταγωγική του σχέση με το λαϊκό παραμύθι και το μεταπλάθει σε μια σχεδόν 

ρεαλιστική αφήγηση μετατρέποντας τον ήρωα από ανώνυμο και επίπεδο σε επώνυμο 

και με δραματουργικό βάθος και υπόσταση χαρακτήρα.  

Ο Βιζυηνός, εν κατακλείδι, μας αφήνει παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο για παιδιά 

κάθε ηλικίας, όπως αιώνιο παιδί είναι ο ίδιος, εντάσσοντας στοχευμένα στα 

διηγήματά του το παιδί ως σύμβολο αθωότητας και νοσταλγίας. Και εμείς 

μετουσιώνοντας τις περιπέτειες και τα διδάγματα του «Τρομάρα» σε μια διαρκή 

ανατροφοδότηση ιδεών και ευρημάτων μέσα στην τάξη, με ευαισθησία, παιγνιώδη 

διάθεση, εφευρετικότητα και πρωτοτυπία αποτίουμε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον 

πρωτοπόρο και αξεπέραστο διηγηματογράφο, ενώ παράλληλα προσφέρουμε στα 

παιδιά μας ένα πολύτιμο εργαλείο προσέγγισης και διερεύνησης της πραγματικότητας 

και του εαυτού τους. 
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