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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Έρνπκε πνηέ αλαξσηεζεί ηη είλαη ην παξακχζη; ινη καο ζηα παηδηθά καο 

ρξφληα έρνπκε κεγαιψζεη κε ηηο αθεγήζεηο ησλ παξακπζηψλ πνπ θαηά θαηξνχο καο 

έιεγε ε γηαγηά. Ζ αμία ηνπ παξακπζηνχ γηα ην παηδί έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιινχο 

κειεηεηέο θαη επηζηήκνλεο. Σν παξακχζη σο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο δεη. Εεη θαη 

εμειίζζεηαη απφ επνρή ζε επνρή θαη ρξφληα κε ηα ρξφληα. Σν ζχγρξνλν παξακχζη δεη 

ζηα θηλνχκελα ζρέδηα, ζηα θφκηθο, ζηα εηθνλνγξαθεκέλα παξακχζηα. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε ζηα παξακχζηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα. Απνηειεί ζηηο κέξεο καο ην πην ζεκαληηθφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη ε αλάιπζε ηεο κειεηάηαη απφ επηζηήκνλεο δηαθνξεηηθψλ 

θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, φπσο παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη θ.α. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζεκεησηηθή θαη παηδαγσγηθή αλάιπζε 

ηεο εηθφλαο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ παξακχζη θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2016. Γηα ηνλ 

παξαπάλσ ζθνπφ ζπιιέρζεθαλ είθνζη ζχγρξνλα παξακχζηα θαη αλαιχζεθαλ είθνζη 

εηθφλεο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ εζηηάζακε ζε ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία: ζηνπο 

ραξαθηήξεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παξακπζηψλ (αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο, δψα, 

αληηθείκελα), ζην ρξψκα ηεο εηθφλαο (έγρξσκε- άρξσκε), ζηελ χπαξμε θεηκέλνπ θαη 

ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εηθφλα θαη ηέινο ζηηο ηερληθέο (δσγξαθηθή κε ηέκπεξα, κε 

καξθαδφξνπο θ.α.) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηθνλνγξάθνη. Σα βαζηθά απηά ζεκεία 

απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαζψο ειθχνπλ κε ηνλ πην δειεαζηηθφ ηξφπν ηελ 

πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ. Οη αλαγλψζηεο παξαηεξνχλ ηελ εηθφλα θαη πξνβαίλνπλ 

ζηηο δηθέο ηνπο νπηηθέο αλαδεηήζεηο.  

Δπειπηζηνχκε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία λα απνηειέζεη ηξνθή γηα πεξαηηέξσ 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ζηα ζχγρξνλα παξακχζηα αιιά θαη ηελ 

αθεηεξία γηα ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: εηθόλα, παξακύζη, εκεησηηθή 
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ABSTRACT 

 Have we ever wondered what the fairytale is? Everybody in his childhood has 

grown up with the fairytales which were narrated by the grandmother. From time to 

time the fairytales‟ s value for the child has been mentioned by many scientists. The 

fairytale itself, as an active system, is alive. It lives, it develops its own self year after 

year. Today, the modern fairytale is found in cartoons, in comics, in illustrated books. 

Illustration in fairytales, plays a significant role in the children‟ s development and in 

general, in the learning procedure. The picture is nowadays the most significant 

educational tool and its analysis has been studied by scientists of different specialties 

such as educators, psychologists, sociologists etc. 

 The aim of the present study is the semiotical and the pedagogical analysis of 

the picture in the modern Greek fairytale during 2010-2016. For this purpose, twenty 

contemporary fairytales have been collected and twenty pictures have been analysed. 

During the analysis of the pictures we have focused on four basic points: on the 

characters of the illustrated fairytales (human characters, animals, items), on the 

illustration‟ s colours ( coloured- uncoloured) on the existance of a text and its 

relation with the picture and finally, on the techniques (drawing with tempera, with 

crayons etc) which are all used by the illustrators. All these basic points have been 

proved very important since they attract in the most challenging way the reader‟ s 

attention. The readers observe the picture and they proceed to their own optical 

questions. 

 We hope that this specific survey will bound on further studies concerning the 

analysis of the pictures on the contemporary fairytales and also the starting point for 

discussions which have to do with this issue.   

 

Key words: picture, fairytale, Semiotics 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζεσξείηαη 

δεδνκέλε θαη  αλαγθαία. Ζ αμία ηνπ παξακπζηνχ, ηνπ παηδηθνχ πνηήκαηνο θαη ηνπ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ (απηά ηα ηξία είδε απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο) δελ δέρεηαη ακθηζβήηεζεο, θαζψο ηα παξακχζηα θαη ηα λαλνπξίζκαηα 

έρνπλ ηαπηηζηεί σο ηελ βαζηθή πλεπκαηηθή ηξνθή ησλ λεπίσλ (Καξαθίηζνο, 2006). 

ηελ ελ ιφγσ εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ην παξακχζη. Ζ αγαπεκέλε απηή 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο κε ηα παξακχζηα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο. Ζ παηδηθή ινγνηερλία 

ζην Νεπηαγσγείν εληάζζεηαη ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. Πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία, φζν θαη ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Μέζα απφ ηελ 

αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (παξακχζη) απφ ηελ λεπηαγσγφ αιιά θαη 

αθφκα κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ελφο παξακπζηνχ απφ έλα παηδί, εκπινπηίδεηαη ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ παηδηψλ, ελψ παξάιιεια έξρνληαη ζε επαθή κε ην βηβιίν 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 1987). Σν παηδί εμνηθεηψλεηαη ζηελ αλάγλσζε ηεο εηθφλαο 

παξάιιεια θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Σάθα, 2001). Σα λήπηα δελ 

γξάθνπλ, αιιά κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηηο εηθφλεο. Ζ κνξθσηηθή, ςπραγσγηθή θαη 

αηζζεηηθή αμία ηεο εηθφλαο ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ζ εηθφλα ¨κηιάεη¨ κε ηα παηδηά, ηα 

αγθαιηάδεη, ηα ζαγελεχεη, ηα καγλεηίδεη, ηα ηαμηδεχεη.  

Ζ ινγνηερλία κέζα απφ ηα παξακχζηα ηεο, αλαθέξεηαη ζε φια εθείλα ηα 

θαζεκεξηλά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο θαη έηζη πξνζθέξεηαη γηα κηα 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε (Απνζηνιίδνπ, Καπιάλε & Υνληνιίδνπ, 2002), φπνπ ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πην εχθνια ηε γλψζε θαη θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα παξακχζηα θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηα βηβιία, 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην δηάβαζκα. Ζ θηιαλαγλσζία 

πξνζθέξεη ραξά θαη απφιαπζε ζηνλ αλαγλψζηε (Γηαλληθνπνχινπ, 1998). Ο 

Καιιέξγεο (1990), ζεσξεί ηελ κε έγθαηξε εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν σο 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο πεξηνξηζκέλεο θηιαλαγλσζίαο. 
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Ζ ινγνηερλία σο κνξθσηηθφ αγαζφ, κε ηελ ινγνηερληθή ηεο γιψζζα αγγίδεη 

ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ αλαγλσζηψλ, πξνθαιψληαο ηνπο πιεζψξα 

ζπλαηζζεκάησλ (Υαηδεζαββίζεο, 1999). Μηα απφ ηηο γιψζζεο απηέο είλαη θαη ε 

γιψζζα ηεο εηθφλαο. Ζ εηθφλα κέζα απφ κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ρξσκάησλ, ηερληθψλ, 

εξψσλ, πξσηαγσληζηψλ, δηεγείξεη ην ζπλαίζζεκά καο θαη ηξαβάεη ηελ πξνζνρή καο.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: «εκεησηηθή θαη Δπηθνηλσλία». ηφρνο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε ζεκεησηηθή θαη παηδαγσγηθή αλάιπζε ηεο εηθφλαο ζην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ παξακχζη ηελ πεξίνδν (2010-2016). ην πξψην θεθάιαην, ζα εηζάγνπκε 

ηνπο αλαγλψζηεο ζηνλ νξηζκφ θαη ζηα γλσξίζκαηα ηνπ παξακπζηνχ. Θα αλαθεξζνχκε 

ζηελ ηζηνξία ηνπ παξακπζηνχ κέζα απφ ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ζηελ ζπκβνιή θαη 

ζηελ αμία ηνπ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην εηθνλνγξαθεκέλν παξακχζη, εζηηάδνληαο ζηε 

ζεκαζία ηεο εηθφλαο ζην παξακχζη θαη ζηε ζρέζε εηθφλαο- θεηκέλνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ «νπηηθή ξεηνξηθή» δειαδή κε 

ηε ξεηνξηθή ηεο εηθφλαο. Οη αλαγλψζηεο ζα έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηνλ 

θαηλνχξην απηφ θιάδν ηεο «νπηηθήο ξεηνξηθήο» πνπ εμειίζζεηαη ζεκαληηθά κέζα απφ 

ηε δηάδνζε ησλ εηθφλσλ. ηελ ζπλέρεηα ζα καο απαζρνιήζεη ε αλάγλσζε ησλ 

εηθφλσλ θαη ζα πξνηείλνπκε νξηζκέλεο κεζφδνπο αλάγλσζεο απηψλ. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη ε έξεπλα. Οη αλαγλψζηεο ζα 

πιεξνθνξεζνχλ γηα ηνλ ζθνπφ, ην δείγκα θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δλ 

ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

θιείλνπκε κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο απηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ζην ειιεληθφ παξακχζη 

1.1 Οξηζκφο θαη γλσξίζκαηα ηνπ παξακπζηνχ 

Ζ ιέμε παξακχζη πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα παξακπζένκαη-παξακπζνχκαη πνπ 

ζεκαίλεη ζπκβνπιεχσ, παξαθηλψ, αλαθνπθίδσ, παξεγνξψ (Αλαγλσζηφπνπινο, 

1987). Έρεη αλαξσηεζεί πξαγκαηηθά θαλείο, ηη είλαη ην παξακχζη; Ο Γειψλεο (1986), 

επηζήκαλε πσο δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κηα κάλα, λα κελ θνηκίδεη ην παηδί ηεο 

κε κηα δηήγεζε πνπ λα ην θαζεζπράδεη, αιιά θαη λα ην παξεγνξεί γηα ηνπο ηπρφλ 

θφβνπο ηνπ.  

Σν παξακχζη είλαη κηα αθήγεζε ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο, ε νπνία πεξηέρεη κηα 

δηαδνρή κνηίβσλ ή αθφκα θαη επεηζνδίσλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2002). Σν παξακχζη 

έρεη ηηο ξίδεο ηνπ βαζηά ζηελ αξραηφηεηα. Γελλήζεθε καδί κε ηνπο πξσηφγνλνπο 

αλζξψπνπο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2015) θαη έηζη απνηειεί «ην αξραηφηεξν δαζσκέλν 

είδνο ηεο αθήγεζεο» (Μεξαθιήο, 1993). Άλζξσπνο θαη παξακχζη ζπκπνξεχνληαη. 

Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή, ην παξακχζη αξρηθά ήηαλ αθήγεκα θαη 

πξννξίδνληαλ γηα ςπραγσγία, δηαζθέδαζε θαη αλαθνχθηζε ησλ κεγάισλ ζε θνηλνχο 

ηφπνπο ζπλάζξνηζεο (λπρηέξηα, θαθελεία θηι). Έπεηηα, φηαλ άιιαμαλ νη ζπλζήθεο θαη 

ν ηξφπνο δσήο θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ην παξακχζη απνηέιεζε αληηθείκελν 

πνπ απεπζχλνληαλ κφλν ζε παηδηά θαη ήηαλ απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

γηαγηάο. Ζ γηαγηά πξνζάξκνδε ην παξακχζη ζην λεαξφ αθξναηήξηφ ηεο ¨δηψρλνληαο¨ 

βάξβαξεο αιιά θαη ηξνκαθηηθέο ζθελέο. ήκεξα, ην παξακχζη δεη, θνπβαιψληαο ην 

θνξηίν ηνπ παξειζφληνο θαη επηπιένλ έρνληαο ελζσκαηψζεη ηηο λέεο πξαγκαηηθφηεηεο 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2015). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν είδε παξακπζηνχ: ην 

ιατθφ θαη ην ζχγρξνλν παξακχζη (Εαλ, 1996). Σν ιατθφ παξακχζη γελλήζεθε απφ 

απινχο θαη αγξάκκαηνπο αλζξψπνπο, σο επί ην πιείζηνλ, αλζξψπνπο (παξακπζάδεο) 

κέζα ζε κηα θπξίσο αγξνηηθή θνηλφηεηα φπνπ ηα ηξαγνχδηα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ήηαλ 

δσληαλά θαη έληνλα. ην ιατθφ παξακχζη ε δηήγεζε είλαη θαληαζηηθή. Ζ έλαξμή ηεο; 

« Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό…» απνγεηψλεη ηνπο αθξναηέο θαη ειεπζεξψλεη ηε θαληαζία 

ηνπο. Σν ηέινο ηεο; « Έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα…» επαλαθέξεη ηνπο 

αθξναηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Αλαγλσζηφπνπινο, 2015). ε απηφ ην είδνο 
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παξακπζηνχ, θπξηαξρνχλ ε θαληαζία, ε ππεξβνιή, ην φλεηξν (Αλαγλσζηφπνπινο, 

1987) θαη ε δηήγεζε εμειίζζεηαη εθηφο ρξφλνπ θαη ρψξνπ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2015), 

φπνπ ην καγηθφ ζηνηρείν δίλεη πάληνηε ηε ιχζε αθφκα θαη ζηα πην άιπηα θαη δχζθνια 

πξνβιήκαηα (Αλαγλσζηφπνπινο, 1987).  

Αληίζεηα, ζην ζχγρξνλν παξακχζη παξακεξίδεηαη ην καγηθφ ζηνηρείν θαη 

πξσηαγσληζηεί ε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εηιηθξίλεηα θαη ε ακεζφηεηα ραξαθηεξίδνπλ 

απηφ ην είδνο παξακπζηνχ. εκεξηλά θαηλφκελα, θαηλφκελα ηνπ ¨θαηξνχ¨ καο, φπσο ε 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ε πξνζθπγηά είλαη ε 

ζεκαηνινγία ηνπ ζχγρξνλνπ παξακπζηνχ (Εαλ, 1996). Σν θνηλφ ζηνηρείν ζηα δχν 

απηά είδε παξακπζηψλ είλαη ην επηπρηζκέλν ηέινο ζηελ ηζηνξία. ην ηέινο ησλ 

παξακπζηψλ επηθξαηεί ε δηθαίσζε ηνπ θαινχ, θαη ν πην ηθαλφο ζξηακβεχεη 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 1996). 

Με άιια ιφγηα ζήκεξα ην παξακχζη δεη ραξάδνληαο δξφκνπο αηζηνδνμίαο ζηνπο 

αθξναηέο ηνπ (Αλαγλσζηφπνπινο, 1996, Αλαγλσζηφπνπινο, 2015) θαη κέζα απφ ην 

παξακχζη γελληνχληαη αηζζήκαηα αζθάιεηαο, πίζηεο θαη αλζξσπηάο 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 1996). 

1.2 Ζ ζπκβνιή ηνπ παξακπζηνχ 

Σν παξακχζη απνηειεί κηα επράξηζηε, ελδηαθέξνπζα αιιά θη ειθπζηηθή αζρνιία 

ησλ παηδηψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ο Μπειηεράτκ (1995), ηνλίδεη 

πσο κηα ηζηνξία γηα λα θξαηήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα ην 

δηαζθεδάδεη θαη λα μππλά ηελ πεξηέξγεηα ηνπ. Ο Παπαλνχηζνο (1980) απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ, δηαηχπσζε κε έμνρν ηξφπν πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην παξακχζη ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ: 

«Ό,ηη αξγόηεξα ζα πξνζπαζήζεη λα ελζηαιάμεη κέζα ζηελ ςπρή ηνπ λένπ ε αγσγή 

κεζνδηθά κε κέζα ηειεηόηεξα θαη πνιππινθόηεξα, γηα λα νμύλεη ηελ αληίιεςή ηνπ, λα 

εκπινπηίζεη ηελ εκπεηξία ηνπ, λα θαιιηεξγήζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ θαη γεληθά λα 

πιαηύλεη θαη λα βαζύλεη ην πλεύκα ηνπ, απηό αξρίδεη θηόιαο λα ην θάλεη ην παξακύζη κε 

ην δηθό ηνπ ηξόπν. Καη είλαη αμηνζαύκαζην, γηαηί δνθηκάδεη λα ην θάλεη κε κηα 

ραξηησκέλε ζηελ απιόηεηα ηεο ζπγρνξδία, πνπ απιώλεηαη ζε νιόθιεξε ηελ θιίκαθα 

ησλ πλεπκαηηθώλ απαηηήζεσλ. Γηα όιεο ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο πξνλνεί: νδεγεί ηελ 

αληίιεςε, ηξέθεη ηελ κλήκε, δηεγείξεη ηε θαληαζία αιιά θαη ηελ θξίζε γπκλάδεη θαη ην 
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ζπλαίζζεκα θαιιηεξγεί κε απώηεξν ζθνπό λα πξνλνήζεη ηε βνύιεζε, θαζώο απηή 

εηνηκάδεηαη λα απνηνικήζεη ην κεγάιν άικα: από ην ελζηηγκαηηθό λα πεδήζεη θαη λα 

θηλεζεί ζην ζπλεηδεηό επίπεδν ηεο δσήο» (Παπαλνχηζνο, 1980 ζει 118-119). 

Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε παηδαγσγηθή αιιά θαη ε δηδαθηηθή αμία ηνπ 

παξακπζηνχ έρεη πνιιέο παξακέηξνπο: 

 Σν παξακχζη δηεπξχλεη ηνπο γισζζηθνχο θψδηθεο ηνπ παηδηνχ. Βνεζάεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2015). 

 Μέζα απφ ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο ην παηδί γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο 

δπλάκεηο ηνπ (Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ, 1987) θαη κέζα απφ ην ηαμίδη 

ηεο πεξηπιάλεζεο ζε θαληαζηηθά κέξε ην παηδί δηαζθεδάδεη 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2015).  

 Μέζα απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ θαη ηελ αιιεγνξία ην παηδί βιέπεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη αζθεί ηε καηηά ηνπ ζε λέεο εηθφλεο (Αλαγλσζηφπνπινο, 

2015). 

 Σν παηδί έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ καο, 

γλσξίδεη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ αιιά θαη ησλ άιισλ θνηλσληψλ 

(Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ, 1987) θαη γίλεηαη ε γέθπξα κεηάδνζεο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2015). 

 Σν παηδί ηαπηίδεηαη κε ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ θαη κέζα απφ ηα παζήκαηά 

ηνπο ην παηδί καζαίλεη ην Καιφ θαη ην Καθφ θη έηζη θαιιηεξγείηαη ζην παηδί ε 

πίζηε θαη ε αηζηνδνμία γηα ηε δσή (Αλαγλσζηφπνπινο, 2015). 

 Δμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο- παηδηά αιιά θαη ηνπο αζθεί ζηελ ¨αλάγλσζε¨ ηεο 

εηθφλαο θαιιηεξγψληαο ηε ¨θηιαλαγλσζία ηεο εηθφλαο¨ (Νηνχιηα, 2010).   

 Πάλσ απ‟ φια φκσο ην παξακχζη ςπραγσγεί θαη δηαζθεδάδεη ην παηδί. Μέζα 

απφ ην παξακχζη ην παηδί πξνβιεκαηίδεηαη, ζπγθηλείηαη, γειάεη 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2015). 

Απφ ηα παξαπάλσ ινηπφλ πξνθχπηεη πσο ε επίδξαζε ηνπ παξακπζηνχ ζηελ 

ςπρηθή αιιά θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο 

επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε θαη πνξεία ηνπο ζηε δσή.  
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1.3 Ηζηνξία ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ 

Ζ ηζηνξία ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ νπζηαζηηθά μεθηλάεη απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα 

κε ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο (Κηηζαξάο, 1993, ηβξνπνχινπ, 2004), γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ ηαρεία δηάδνζε θαη πνηνηηθή άλνδν ησλ βηβιίσλ κε εηθφλεο 

(Κηηζαξάο, 1993). Σελ πεξίνδν απηή, ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία εμππεξεηνχλ 

ζθνπνχο θπξίσο εκπνξηθνχο παξά αηζζεηηθνχο (ηβξνπνχινπ, 2004). Πξφθεηηαη γηα 

εηθνλνγξαθεκέλα ρεηξφγξαθα, ηα νπνία απεπζχλνληαη θπξίσο ζε ελήιηθεο (Κηηζαξάο, 

1993). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο απηήλ ηελ επνρή αλάκεζα ζηνπο ηίηινπο ησλ 

πξψησλ καδηθά αλαπαξαγφκελσλ βηβιίσλ βξίζθεηαη ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν κε 

ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ (Kiefer, 1995). 

Αθνινπζεί ν 16
νο

 αηψλαο, ν αηψλαο ηεο Αλαγέλλεζεο. Σελ πεξίνδν απηή ε 

δηάθξηζε ζε ¨κνξθσκέλνπο¨ θαη ζε ¨αλαιθάβεηνπο¨ είλαη έληνλε θαη εκθαλήο, θαζψο 

δελ παξέρνληαλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο αλάκεζα ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

θαη ζηνλ ¨ιαφ¨. Δδψ, ζπλαληάκε ηνλ J. A. Comenius κε ην βηβιίν ηνπ ¨Ο Οξαηφο 

θφζκνο ζε εηθφλεο¨ ην 1637, έλα βηβιίν πνπ δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε θαη λα 

παξαβιέςνπκε θαζψο α) εμέθξαδε κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

ιφγνπ β) αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ γηα ζπκκεηνρή ζηε 

κφξθσζε θαη γ) αλέδεημε ηελ ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζε έλα 

βηβιίν γηα παηδηά, αλαγλσξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα θάλεη έλα θείκελν φιν θαη 

πην πνιχ πξνζηηφ θαη πξνζθηιέο ζην παηδί (Αζσλίηεο, 2001). 

Σνλ 17
ν
 αηψλα, ν δηδαθηηζκφο είρε θπξηεχζεη ηνλ ρψξν ηεο αγσγήο (Αζσλίηεο, 

2001). Ο John Locke ππνζηήξημε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα δηαβάδνπλ βηβιία επράξηζηα 

θαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειηθία αιιά θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Σελ πεξίνδν απηή ν 

Comenius ζπλέιαβε ηελ ηδέα λα δεκηνπξγήζεη έλα εηθνλνγξαθεκέλν ιαηηληθφ ιεμηθφ, 

ην “Orbis Sensualium Pictus”, ην νπνίν βαζίδνληαλ ζηελ παξαηήξεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ο Comenius ππνζηήξηδε φηη ηα παηδηά ζπκνχληαη θαιχηεξα ηα 

πξάγκαηα πνπ έρνπλε δεη παξά απηά πνπ έρνπλ δηαβάζεη (ηβξνπνχινπ, 2004). «Οη 

εηθνλνγξαθήζεηο ηνπ ιεμηθνύ ηνπ- ρνληξνθνκκέλεο μπινγξαθίεο- θάιππηαλ κηα ηεξάζηηα 

πνηθηιία ζεκάησλ νηθείσλ ή όρη κε ζθνπό λα παξέρνπλ ηελ επξύηεξε πνηθηιία εηθόλσλ 

πνπ ήηαλ δηαζέζηκε ηόηε γηα ηα παηδηά» (Whalley, 1990 ζει 220). Πξφθεηηαη γηα έλα 

«κεγαινθπέο εγρεηξίδην, ην νπνίν ζπλδύαδε ηελ πιεξόηεηα κε βάζνο θαη ηελ απιόηεηα» 

(Κηηζαξάο, 1993 ζει 26). 
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Ο 18
νο

 αηψλαο ζεκαδεχηεθε απφ ηελ παξνπζία δχν κεγάισλ παηδαγσγψλ ηνπ 

Jean Jacques Pousseau (Αζσλίηεο, 2001, ηβξνπνχινπ, 2004) θαη ηνπ J. Pestalozzi 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Ο Pestalozzi κε ηηο ηδέεο ηνπ επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζθέςε θαζψο ηα γξαπηά ηνπ πεξηέρνπλ ηφζν θνηλσληνινγηθέο φζν θαη παηδαγσγηθέο 

απφςεηο (αηψ, 1983 ζηε ηβξνπνχινπ, 2004). Ο Pousseau απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πίζηεπε πσο νη εηθφλεο θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. 

Σα παηδηά πεξλάλε απφ ηνλ θφζκν ηεο επνπηείαο ζηνλ θφζκν ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο 

επηζεκαίλεη θαη ν Perrot (1996). Έηζη ινηπφλ, ην 1761 ν Pousseau εθδίδεη ηνλ Αηκίιην 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βηβιίν γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη ηελ εθπαίδεπζε 

γεληθφηεξα (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Σν 1774, ν βξεηαλφο εθδφηεο J. Newbery άλνημε ζην Λνλδίλν έλαλ εθδνηηθφ 

νίθν. ηφρνο ηνπ ήηαλ ε έθδνζε παηδηθψλ βηβιίσλ θαη παξακπζηψλ γηα ηελ 

ςπραγσγία ησλ παηδηψλ (ηβξνπνχινπ, 2004) θη έηζη παξήγαγε κηα κεγάιε πνηθηιία 

παηδηθψλ βηβιίσλ (Whalley, 1990). Δηζήγαγε επράξηζηνπο ζρεδηαζκνχο βηβιίσλ κε 

αλζνζηφιηζηα νιιαλδηθά θαιχκκαηα θαη επίρξπζεο κπνξληνχξεο (ηβξνπνχινπ, 

2004), δείρλνληαο λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ εκθάληζε ησλ βηβιίσλ παξά 

γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο (Εεξβνχ, 1993). 

ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα αλαθαιχπηεηαη ε ιηζνγξαθία απφ ηνλ A. Senefelder. 

Παξφιν πνπ ε ιηζνγξαθία δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ παηδηθψλ 

βηβιίσλ (ηβξνπνχινπ, 2004), πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ 

παηδηθψλ βηβιίσλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Καληαξηδή, 2002). Χζηφζν, ηνλ 18
ν
  

αηψλα νη εηθνλνγξαθήζεηο γίλνληαη κε μπινγιππηηθή θαη επηθξαηνχλ θπξίσο νη 

θζελφηεξεο εθδφζεηο (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Μεγάιε ψζεζε ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ δίλεηαη απφ ηνπο 

αδειθνχο Grimm ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπο νθείιεηαη 

θπξίσο ζηε δηαξθή αλαδηαηχπσζε ηεο ζρέζεο θεηκέλνπ θαη εηθφλαο (Καληαξηδή, 

2002). Σελ πεξίνδν απηή δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηελ ζπκβνιή ηνπ Άγγινπ 

εθδφηε E. Evans, ν νπνίνο ην 1865 ηππψλεη ηα πξψηα παηδηθά εηθνλνγξαθεκέλα 

βηβιία (Αζσλίηεο, 2001, ηβξνπνχινπ, 2004). Ο Evans ζπλεξγάδεηαη κε 

εηθνλνγξάθνπο θαιιηηέρλεο φπσο ηνλ Crane, Caldecott θαη ηελ Greenway. Ο Crane 

ελδηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν γηα ην βηβιίν σο ζχλνιν. Δζηίαδε δειαδή ζηα πεξηζψξηα 
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ηνπ βηβιίνπ, ηα γξάκκαηα θαη ηα δηζέιηδα. Σν έξγν ηνπ γεκάην επαλαιήςεηο θαη 

ρσξίο ζρεδηαζκφ θαιφ, επηθξίζεθε σο κεραληθφ (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Σελ ίδηα επνρή, ην 1865, ε ¨Αιίθε ζηε ρψξα ησλ Θαπκάησλ¨ ηνπ Caroll 

θπξηαξρεί (ηβξνπνχινπ, 2004). Σν βηβιίν απηφ επηζθξαγίδεη ηελ εηθνλνγξαθηθή 

αληίιεςε απηήο ηεο πεξηφδνπ (Αζσλίηεο, 2001) κε ηηο «εηθόλεο ηνπ λα είλαη δπλαηέο 

ηόζν ζηε ζύλζεζε όζν θαη ζηε ζαθήλεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ γξακκώλ» (Καληαξηδή, 

2002 ζει 51).  

ηα βηβιία ηνπ Caldecott, νη εηθφλεο ελίζρπαλ ηα θείκελα πνπ ν ίδηνο επέιεγε λα 

εηθνλνγξαθήζεη. «Σα ζρέδηα ηνπ αληαλαθινύζαλ ηε δηάρπηε δσληάληα πνπ ραξαθηήξηδε 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ» (Kiefer, 1995 ζει 86). Ζ αγγιίδα εηθνλνγξάθνο 

Greenway ην 1878 εηθνλνγξάθεζε ηε δηθή ηεο πνηεηηθή ζπιινγή κε ηίηιν ¨Κάησ απφ 

ην παξάζπξν¨ θαη νη εηθνλνγξαθήζεηο ηεο έγηλαλ γξήγνξα δεκνθηιείο (ηβξνπνχινπ, 

2004).  

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε B. Potter κε ην βηβιίν ηεο ¨Η 

ηζηνξία ηνπ Κνπλειηνύ Πέηξνπ¨ (Αζσλίηεο, 2001, ηβξνπνχινπ, 2004). «Σν βηβιίν ηεο 

απνηειεί νξόζεκν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο όζνλ αθνξά ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 

εηζήγαγε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε εηθόλαο θαη ιόγνπ» (Αζσλίηεο, 2001 ζει 

34). ¨Η ηζηνξία ηνπ Κνπλειηνύ Πέηξνπ¨ θπθινθφξεζε έγρξσκε απφ ηνλ Frederik 

Warne θαη έθηνηε νη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο ησλ βηβιίσλ ηεο ήηαλ έγρξσκεο. Οη 

ηζηνξίεο ηεο Potter απεηθνλίδνπλ δψα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ πνπ ε ίδηα φκσο 

ηνπο δίλεη αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (ηβξνπνχινπ, 2004). Σν 1932, ν Pere Castor 

εθδίδεη ζηε Γαιιία ηα εηθνλνγξαθεκέλα ηνπ βηβιία. Ο ίδηνο ρξεζηκνπνηεί κνληέξλεο 

ηερληθέο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηα βηβιία ηνπ απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε παηδηά πνπ 

κφιηο μεθίλεζαλ λα δηαβάδνπλ (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Σν 1960, νη εηθνλνγξάθνη B. Wildsmith, T. Urgerer, M. Sendaθ, S.Huges, E. J. 

Keats θαη L. Lionni δίλνπλ κηα κνληέξλα λφηα ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ παηδηθψλ 

βηβιίσλ. «Μέζα από ην έξγν ηνπο δηαθαίλεηαη ε ειεπζεξία ηεο κνξθηθήο επηλόεζεο, ε 

νπνία κέζσ ηεο πξνζσπηθήο δηαρείξηζεο ηεο γξακκήο θαη ηνπ ρξώκαηνο, 

απνδεζκεύεηαη από ηε ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ πξαγκάησλ» (Αζσλίηεο, 2001 ζει 

36-37). Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ηα έξγα ηνπ J. Stevenson δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ 

πξνεγνχκελσλ θαζψο ν ίδηνο ρξεζηκνπνηεί ην ρηνχκνξ θαη ην γεινηνγξαθηθφ ζρέδην 
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θαη ε ηερληθή ηνπ είλαη πνιχ θνληά ζηα θφκηθο (Βξέηηα, 1986 ζηε ηβξνπνχινπ, 

2004). 

ηελ Διιάδα ε «εηθνλνγξάθεζε ¨δηακνξθώζεθε¨ άλαξρα, ρσξίο θαλόλεο θαη 

ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε, από εηθνλνγξάθνπο δίρσο θαζνξηζκέλε θαη ζαθή 

επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα» (Κηηζαξάο, 1993 ζει 28). ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε 

Αληηγφλε Μεηαμά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθδνηηθφ νίθν Αιηθηψηε παξνπζηάδεη ηα 

βηβιία ηεο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε παηδηά θαη ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ απφ 

πξσηφηππε εηθνλνγξάθεζε. Αλ θαη πζηεξνχζαλ απφ ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο 

πιεπξάο, σζηφζν φκσο άλνημαλ ηνλ δξφκν ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηελ 

Διιάδα (Βαιαζάθεο, 1991).  

ηε δεθαεηία ηνπ 1960, νη Έιιελεο εηθνλνγξάθνη κε ηηο ρξσκαηηζηέο εηθφλεο 

ηνπο θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο (ηβξνπνχινπ, 2004). Απφ ην 1974 θαη 

έπεηηα, εθδειψλεηαη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην παηδηθφ βηβιίν. Δίλαη ε επνρή πνπ 

παξαηεξείηαη «έθξεμε θαιιηηερληθώλ θαηλνηνκηώλ ζην παηδηθό βηβιίν» (Μπελέθνο, 

1980 ζει 461). Οη εθδφηεο πιένλ εζηηάδνπλ ζηελ πινχζηα θαη θαιαίζζεηε 

εηθνλνγξάθεζε θαζψο παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηάζεζε ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ 

(Βαιαζάθεο, 1980 ζει 40). 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε εηθνλνγξάθεζε παίξλεη κηα άιιε κνξθή, ηειείσο 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Δπηθξαηεί ε αληίιεςε πνπ: 

 Δγθαηαιείπεη ηελ πιαλεκέλε πεπνίζεζε όηη ε εηθνλνγξάθεζε πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηα κέηξα ηνπ παηδηνύ 

 Αθνινπζεί ην δξόκν ηεο κεηακόξθσζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ 

 Παξέρεη ζην παηδί ηε δπλαηόηεηα ηεο λνεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θόζκνπ 

κέζα από πνιιαπιέο εθδνρέο αηζζεηηθήο εξκελείαο (Αζσλίηεο, 2001 ζει 

262) 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηδξχζεθε ην ζσκαηείν ζπγγξαθέσλ- 

εηθνλνγξάθσλ κε ηελ επσλπκία « Έλσζε πγγξαθέσλ- Δηθνλνγξάθσλ Παηδηθνχ 

Βηβιίνπ» θαη ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθαλ θαηλνχξηεο ηερληθέο εθηχπσζεο 

κε ιέηδεξ πνπ επέηξεςαλ ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν λα αλαπηχζζεηαη σο κνξθή 

ηέρλεο (ηβξνπνχινπ, 2004).  
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 Ζ ζχγρξνλε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία είλαη πιένλ ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε, ν αλαγλψζηεο λα ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε εηθφλσλ θαη ιέμεσλ, νη νπνίεο μεπξνβάιινπλ ζηελ ίδηα ζειίδα 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Απηή ηελ ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ ζα αλαιχζνπκε ζε 

παξαθάησ θεθάιαην.  

1.4 Οξηζκφο Δηθνλνγξαθεκέλνπ Βηβιίνπ 

χκθσλα κε ηνλ Κηηζαξά (1993), κε ηνλ φξν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ελλννχκε 

«ην ζύλνιν ησλ εηθόλσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εληαγκέλα νξγαληθά 

ζην θείκελν έρνπλ ζθνπό λα ην θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθόηεξν θαη πξνζηηόηεξν ή αλ ην 

ηεθκεξηώζνπλ θαη λα ην πξνεθηείλνπλ ζηε ζθέςε ηνπ αλζξώπνπ» (Κηηζαξάο, 1993 ζει 

20). Ο Μπελέθνο (1981), δηαθξίλεη ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα βηβιία κε εηθφλεο, φπνπ ε εηθφλα δελ έρεη 

ζρέζε κε ην θείκελν είηε παίδεη δεπηεξεχνληα ξφιν. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

ηνπνζεηεί ηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, ηα βηβιία δειαδή εθείλα ζηα νπνία ιφγνο 

θαη εηθφλα απνθηνχλ ηζνηηκία. Σα βηβιία απηά απεπζχλνληαη θπξίσο ζε παηδηά κέζεο 

παηδηθήο ειηθίαο. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία θαηαηάζζεη ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν 

ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν εθθξάδεηαη κε εηθφλεο. Σέηνηα βηβιία είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα ρηνπκνξηζηηθά βηβιία, ηα βηβιία κάζεζεο, ηα βηβιία κχζσλ θαη 

παξακπζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ βηβιίσλ είλαη φηη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ είλαη ν θπξίαξρνο ξφινο 

ηεο εηθφλαο ή αιιηψο ν « εηθαζηηθφο ιφγνο» (Κηηζαξάο, 1993). Δπηπιένλ, νη εηθφλεο 

δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, ηνλίδεηαη δειαδή ε αθνινπζία ησλ εηθφλσλ. ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ηα θείκελα είλαη ζαθή θαη ρσξίο πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο. Με 

άιια ιφγηα ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν απνηειεί έλα εληαίν νπηηθφ θαη λνεκαηηθφ 

ζχλνιν (Αζσλίηεο, 2001), θάηη πνπ ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 

1.5 Ζ ζεκαζία ηεο εηθφλαο ζην παξακχζη. ρέζε εηθφλαο- θεηκέλνπ 

Σα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ε ζχδεπμε δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηερλψλ θαη εθθξαζηηθψλ κέζσλ, ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηνπ 

θεηκέλνπ, ηα νπνία θαη αιιεινεπεξεάδνληαη (Κηηζαξάο, 1993). Κείκελν θαη εηθφλεο 

δηαπιέθνληαη, εθθξάδνπλ καδί λνήκαηα (ηβξνπνχινπ, 2004). Παξφιν πνπ νη εηθφλεο 
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είλαη ζηαηηθέο (ηβξνπνχινπ, 2004) σζηφζν απνηεινχλ έλαλ δίαπιν επηθνηλσλίαο, 

αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή άζθεζε, πνπ επηηξέπεη ζην παηδί κηα ειεχζεξε λνεκαηηθή 

αλάιπζε θαη εξκελεία (Triantari, 2012). 

Απφ ηελ αιιειεπίδξαζε εηθφλαο- θεηκέλνπ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αιιά θαη ε 

επθαηξία ζηα παηδηά λα δηεπξχλνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ηε δσή. 

Σα παηδηά γλσξίδνπλ άιινπο ηφπνπο, επνρέο θαη αλζξψπνπο (ηβξνπνχινπ, 2004).  

«Η εηθόλα εηζάγεη λένπο ηξόπνπο λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα, λέεο αληηιήςεηο ηνπ 

πξαγκαηηθνύ: δηεπξύλεη ηηο όςεηο ηνπ νξαηνύ, απνθαιύπηεη αζέαηεο πιεπξέο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο πέξα από ηα ζηελά ηππηθά πιαίζηα, θέξλεη ζε 

επαθή δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα» (Βξύδαο, 2005 ζει 436).  

Ζ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εηθφλα θαη 

ζην θείκελν. Σν θείκελν απφ κφλν ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδψζεη ηελ 

απαηηνχκελε λνεκαηηθή πιεξφηεηα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο απνθαζίζηαηαη ε 

ζαθήλεηα θαη νινθιεξψλεηαη ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο. Ζ ζρέζε ηνπο κε άιια ιφγηα 

είλαη αληηζηηθηηθή θαη ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Δπηπιένλ, ε εηθφλα επηδξά θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Μπελέθνο, 1981, 

Κηηζαξάο, 1993, Γηαλληθνπνχινπ, 2001, Σζηιηκέλε, 2007). Γηα ηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζην πξν-αλαγλσζηηθφ ζηάδην θαη δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο, ε εηθφλα βνεζάεη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2001, Καξπφδεινπ, 1994), ελψ γηα ηα παηδηά πνπ μεθηλάλε ηα 

πξψηα ηνπο βήκαηα ζηελ αλάγλσζε, νη εηθφλεο βνεζνχλ ζην λα απνθσδηθνπνηήζνπλ 

ηα γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ (Σζηιηκέλε θαη ηαπξνπιάθε, 2007). 

Αθφκε, ε εηθφλα ζε κηα δηαξθή θαη νπζηαζηηθή ζρέζε κε ην θείκελν δηεγείξεη ηελ 

θαληαζία ησλ παηδηψλ (Καινγήξνπ, 2006). Με άιια ιφγηα μππλνχλ ηε θαληαζία ησλ 

παηδηψλ. «Αλάκεζα ζηελ εηθόλα πνπ θνηηάκε θαη ζηελ εηθόλα πνπ καο θνηηάεη 

αλαπηύζζεηαη έλαο δηάινγνο θαη κηα επηθνηλσλία πνπ εδξάδεηαη θπξίσο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ ζρέζεσλ καο κε απηήλ θαη όρη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο ζρέζεο ηεο 

εηθόλαο κε απηό πνπ αλαπαξηζηά» (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005 ζει111). 

Δλ θαηαθιείδη κπνξνχκε λα πνχκε φηη εηθφλα θαη θείκελν: 

1. Δλεξγνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο αηζζήζεηο θαη επλννύλ αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

2. πκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ησλ λνεηηθώλ θαη γισζζηθώλ δεμηνηήησλ 
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3. Αζθνύλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηα 

4. Γηεπξύλνπλ ηελ εκπεηξία 

5. Καιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή ζθέςε 

6. Γηεγείξνπλ ηελ θαληαζία (Αζσλίηεο, 2001 ζει 60) 

Ζ εηθφλα είλαη έλα ¨θείκελν¨ πξνο θαηαλφεζε. Ζ εηθφλα δελ είλαη παξά κηα 

¨γξαθή¨ θαη ηα κελχκαηά ηεο είλαη πεξηζζφηεξν πνιπζεκηθά. Αλαπαξηζηά κηα 

θαηάζηαζε κε ηξφπν νιηθφ θαη ζχλζεην (Βξχδαο, 1997). Ζ ¨αλάγλσζε¨ ηεο εηθφλαο 

δελ είλαη κηα απιή θαη εχθνιε δηαδηθαζία, γηα απηφ νθείιεη λα γίλεη αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη ην ζρνιείν λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί- 

καζεηή ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο εηθφλαο. Ζ ελφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα καο 

βνεζήζεη λα ¨εηζέιζνπκε¨ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο εηθφλαο, παξνπζηάδνληαο ηξφπνπο θαη 

κνληέια αλάγλσζεο απηήο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.1 Οπηηθή Ρεηνξηθή, «Ρεηνξηθή ηεο εηθφλαο». 

 Δίλαη αιήζεηα πσο ην ξεηφ ¨κηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο¨ απνθηά αμία θαη λφεκα 

ζηνλ ρψξν ηεο εκεησηηθήο θαη ηεο Ρεηνξηθήο, θαζψο κπνξεί λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ. 

Ο άλζξσπνο είζηζηαη λα θαηέρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο φξαζεο πνιχ πξηλ ηελ 

εμσηεξίθεπζε ηνπ ιφγνπ ηνπ. ινη καο αληηιακβαλφκαζηε ην πεξηβάιινλ πνιχ πξηλ 

κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε, θαζψο ηα ζηνηρεία θαη ηα ζχκβνια κηαο εηθφλαο είλαη πην 

πξνζηηά ζε εκάο. Ζ φξαζε είλαη ε αίζζεζε πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο θαη λα ηελ εξκελεχζεη ν εγθέθαινο 

(Μπξάηηηζεο, 2015). Δπνκέλσο, ε θπξηαξρία ησλ εηθφλσλ, ησλ νπηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ απνηεινχλ ¨θείκελα¨ πξνο αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία απφ φινπο καο. 

 Ζ «νπηηθή ξεηνξηθή», είλαη έλαο θαηλνχξηνο θιάδνο, έλα θαηλνχξην πεδίν 

έξεπλαο θαη εμειίζζεηαη ζεκαληηθά κέζα απφ ηε δηάδνζε ησλ εηθφλσλ (Foss, 2005). 

Οη εηθφλεο ππάξρνπλ παληνχ. ηελ ηειεφξαζε, ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηα βηβιία. Γηα απηφ 

θαη έρνπλ επηθξαηήζεη σο ηελ θπξίαξρε κνξθή επηθνηλσλίαο. Ο πνιιαπιαζηαζµφο 

ησλ εηθφλσλ κέξα κε ηε κέξα ζεµαίλεη φηη ε νπηηθή επηθνηλσλία  (εηθφλεο) παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο αιιά θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Γηαλλαξά, 2016). 

ήκεξα θάλνληαο ιφγν γηα ηε ξεηνξηθή αλαθεξφκαζηε ζηε ¨δχλακε ηνπ 

πείζεηλ¨. Ζ ξεηνξηθή είλαη ην κέζν γηα λα θζάζεη ν νκηιεηήο ζην απνηέιεζκα. Ο 

νκηιεηήο- ξήηνξαο είλαη απηφο πνπ απνζπά δηα ησλ ιφγσλ ηνπ ηελ απνδνρή ηνπ 

αθξναηεξίνπ (Σξηαληάξε, 2013α). Δπνκέλσο, ε ξεηνξηθή ηέρλε δελ είλαη απιά κηα 

ηέρλε πεηζνχο, αιιά εθείλε ε ηθαλφηεηα ηνπ ξήηνξα λα βξίζθεη θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα πνπ κε φκνξθεο ιέμεηο θαη πξνηάζεηο λα γίλεηαη αξεζηφο θαη πεηζηηθφο 

απφ ηνπο αθξναηέο ηνπ (Κνχθνπξα, 2006, Σξηαληάξε 2013β). θνπφο ηεο ξεηνξηθήο 

επνκέλσο είλαη λα δηαθξίλεη ηα κέζα πεηζνχο ζε θάζε πεξίπησζε (Σξηαληάξε, 2013α). 

Σα δηαζέζηκα κέζα πεηζνχο ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη: 



21 
 

1. ηα άηερλα κέζα: Γηα παξάδεηγκα κάξηπξεο, ζπκβφιαηα. Δίλαη απηά πνπ 

ππήξραλ πξηλ απφ εκάο θαη δελ έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζε εκάο (Triantari, 

2012, Triantari, 2014).  

2. ηα έληερλα κέζα: Απηά πνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ εκάο κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερληθήο πνπ δηαζέηεη ε ξεηνξηθή (Triantari, 2012, Triantari, 

2014). 

3. ην ήζνο: ν έληηκνο ραξαθηήξαο ηνπ νκηιεηή (Κνχθνπξα, 2006, Σξηαληάξε, 

2013α). 

4. ην πάζνο, ε δηέγεξζε ή «ν θαηεπλαζκόο ζπλαηζζεκάησλ ή ινγηζκώλ 

απνδεθηώλ» (Κνχθνπξα, 2006 ζει 50, Σξηαληάξε, 2013α) θαη ηέινο 

5. ν ιφγνο: «ε επαξθήο ινγηθή ηεθκεξίσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην ελζύκεκα» 

(Κνχθνπξα, 2006 ζει 51). 

 Δπηρεηξψληαο λα πξνζδηνξίζνπκε ηε κειέηε ησλ νπηηθψλ εηθφλσλ απφ ηε 

ξεηνξηθή πιεπξά, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαηξέμνπκε ζε δχν ινγηθά ζρήκαηα ηεο 

αξηζηνηειηθήο ξεηνξηθήο. Σελ εηθφλα- παξνκνίσζε θαη ηε κεηαθνξά. Ζ πξψηε, είλαη 

έλα είδνο κεηαθνξάο, ελψ ε δεχηεξε ζπλδέεηαη κε ηε θσλή, ηνλ ξπζκφ πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν ξεηνξηθφο ιφγνο (Σξηαληάξε, 2013α). Ο ξεηνξηθφο ιφγνο δελ ζα πξέπεη λα 

είλαη νχηε έκκεηξνο αιιά θαη νχηε ρσξίο ξπζκφ. Μφλν πνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

δελ ζα είλαη θαη ηδηαίηεξα πεηζηηθφο, θαζψο ζα θαίλεηαη πσο είλαη πξνζπνηεκέλνο, κε 

απνηέιεζκα λα απνκαθξχλεηαη ε πξνζνρή ηνπ αθξναηεξίνπ απφ ην λφεκα, θαη ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ε θξάζε θαίλεηαη αηειήο (Αξηζηνηέιεο, 1984 ζηε Σξηαληάξε 

2013α). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Σξηαληάξε (2013α): «Η δεκηνπξγία εηθόλσλ ζηε 

λόεζε ηνπ αθξναηή ή ηνπ ζπλνκηιεηή αιιά θαη ε αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ξπζκνύ, 

πνπ ρξσκαηίδεη ηε θσλή ηνπ ξήηνξα, αλαδεηθλύνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή 

ξεηνξηθή. Η ξεηνξηθή επηρεηξεί κε ηνλ ιόγν λα δηακνξθώζεη λνεηηθά ηελ νπηηθή 

δεκηνπξγία ηεο εηθόλαο, ελδύνληάο ηελ θαη κε ηελ πξέπνπζα ρξνηά ηεο θσλήο, όπσο 

απηή αλαδύεηαη από ηνλ ξπζκηθό ξεηνξηθό ιόγν» (Σξηαληάξε, 2013α ζει 239) 

 Μηιψληαο γηα εηθφλεο, γηα νπηηθά ζχκβνια, γηα «νπηηθή ξεηνξηθή» αιιά θαη 

γηα ηε ξεηνξηθή, καο γελλάηαη έλα εχινγν εξψηεκα: ρεηίδεηαη ε «νπηηθή ξεηνξηθή» 

αιιά θαη ε ξεηνξηθή κε ηελ εκεησηηθή; ε απηφ ην ζεκείν θαιφ ζα ήηαλ λα 

δηεπθξηλίζνπκε ηα φξηα ηεο ζεκεησηηθήο απφ ηεο ξεηνξηθήο.  
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 Ζ ζεκεησηηθή ή ζεκεηνινγία είλαη εθείλε ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηα 

θαηλφκελα (ζπζηήκαηα) ζεκαζίαο (Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ, 1983). Απηά ηα 

θαηλφκελα είλαη θπξίσο θνηλσληθά. Μέζσ απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ νη άλζξσπνη 

ζπιιακβάλνπλ ηνλ θφζκν αιιά θαη ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν κέζα ζε απηφλ. Σέηνηα 

ζπζηήκαηα ζεκαζίαο είλαη: ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ε ηέρλε, ε πνίεζε, ην ζέαηξν, ην 

ληχζηκν θαη άιια. Ζ επηζηήκε απηή, αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία, ην λφεκα ησλ 

πξαγκάησλ (Μπφθινπλη- Λαγνπνχινπ, 1983) . Δίλαη κηα επηζηήκε «ηεο δηαθνξάο, 

ηεο πνιιαπιόηεηαο, ηεο εηεξνγέλεηαο, είλαη πεξηζζόηεξν ν ηόπνο κηα δηεπηζηεκνληθήο 

απνξεηηθήο θαη ζπλαζξώλεη ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ γύξσ από ην θεληξηθό δήηεκα 

ηεο αλζξώπηλεο λνεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο» (Παζραιίδεο, 1996 ζηε Σξηαληάξε, 

2013β ζει 515). 

 Δίλαη έλαο λένο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ε εκθάληζε ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ζηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλα (Boklund- Λαγνπνχινπ, 1979). Πξψηνο, ν Ferdinand de 

Saussure, γισζζνιφγνο, ζεψξεζε ηελ ζεκεησηηθή ζαλ κηα επηζηήκε πνπ ζα 

πεξηειάκβαλε θαη ηελ γισζζνινγία (Boklund- Λαγνπνχινπ, 1979) θαη επεζήκαλε 

ηελ αλάγθε « γηα κηα επηζηήκε πνπ κειεηάεη ηε δσή ησλ ζεκείσλ κέζα ζηελ θνηλσληθή 

δσή» (Saussure, 1979 ζει 45). ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ΄50, ε ζεκεησηηθή έξεπλα 

αλαδσππξψλεηαη ζηελ Γαιιία κε „ αξρεγφ‟ ηνλ δνκηζηή αλζξσπνιφγν Claude Levi- 

Strauss, ν νπνίνο εθάξκνζε ηηο αξρέο ηνπ Saussure ζηελ αλάιπζε ηεο κπζνινγίαο. 

Έθηνηε, μεθηλάεη ζηελ Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Αγγιία ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο ΖΠΑ 

ε ζεκεξηλή ζεκεησηηθή. Ζ ζεκεξηλή ζεκεησηηθή εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πεδία «ησλ 

επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ», ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία θαζψο 

θαη ζηα πνιηηηζηηθά ηεο πξντφληα (Boklund- Λαγνπνχινπ, 1979). ηελ Διιάδα ε 

ζεκεησηηθή έγηλε επξέσο γλσζηή πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη έπεηηα. 

Πξσηνπφξνη νη Αιέμαλδξνο Λαγφπνπινο θαη Κάξηλ Μπφθινπλη- Λαγνπνχινπ, νη 

νπνίνη παξέζεζαλ παλεπηζηεκηαθέο δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ κε 

ζέκα „ ζεκεησηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο‟ (Υξηζηνδνχινπ, 2012). 

 Μηα απφ ηηο βαζηθέο- θχξηεο έλλνηεο ζηε ζεκεησηηθή είλαη ην ζεκείν. εκεία, 

ζχκθσλα κε ηνλ Saussure είλαη νη κνλάδεο ζεκαζίαο πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ιέμεσλ, 

εηθφλσλ, αληηθεηκέλσλ ή ήρσλ. Κάζε ζεκείν ινηπφλ, απνηειείηαη απφ έλα ζεκαίλνλ 

(signifier) πνπ είλαη ε κνξθή πνπ παίξλεη ην ζήκα θαη απφ έλα ζεκαηλφκελν 

(signified), ην νπνίν απνηειεί ηελ έλλνηα πνπ αλαπαξηζηά ( Μπφθινπλη- 

Λαγνπνχινπ, 1983). Δπνκέλσο, ην ζεκείν « έρεη ζεκαζία κέζα ζε έλα ζύζηεκα 
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ζεκείσλ θαη ζηα πιαίζηα κηαο ζρέζεο επηθνηλσλίαο» (Boklund- Λαγνπνχινπ, 1979 

ζει 16). ην ζεκείν δηαθξίλνληαη κηα θπξηνιεθηηθή ή δεισηηθή ζεκαζία (denotation) 

θαη κηα ζπλεηξκηθή ή ζπλδεισηηθή (connotation). Ζ πξψηε ζεκαζία ε θπξηνιεθηηθή, 

είλαη ε θαζ‟ απηή ζεκαζία ηεο ιέμεο, ε απιή ζεκαζία ηεο ιέμεο. Γηα παξάδεηγκα ην 

ιεπθφ ζεληφλη είλαη έλα χθαζκα θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Ζ ζπλδεισηηθή ηνπ 

ζεκαζία είλαη κηα κεηαθνξά, φηη ην ιεπθφ ρξψκα ζην ζεληφλη είλαη ην θαζαξφ, ην 

αγλφ, ην ρξψκα ηεο αζσφηεηαο (Boklund- Λαγνπνχινπ, 1983). 

 Ζ ξεηνξηθή, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη εθείλε ε ηέρλε ή αθφκα εθείλε ε 

ηθαλφηεηα λα βξίζθνπκε γηα θάζε δήηεκα, γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε ηα 

θαηάιιεια επηρεηξήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ πηζηεπηά απφ ην αθξναηήξην 

(Αξηζηνηέιεο, 1357b ζηε Σξηαληάξε, 2013β). Σα επηρεηξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πείζνπλ είλαη είηε πξαγκαηηθά είηε θαίλνληαη πσο είλαη πεηζηηθά. Σα επηρεηξήκαηα 

βαζίδνληαη ζε ελδείμεηο, πνπ άιιεο είλαη πηζαλέο θαη κπνξεί θάπνηνο  λα ηηο 

ακθηζβεηήζεη θαη άιιεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη νλνκάδνληαη ηεθκήξηα, δηφηη απφ 

απηέο ζπλάγεηαη ζπιινγηζκφο πνπ δελ κπνξεί λα αλαζθεπαζζεί (Αξηζηνηέιεο, 2357b 

ζηε Σξηαληάξε, 2013β). Απηέο νη ελδείμεηο είλαη ζηελ νπζία ηα ζεκεία, πνπ ζηε 

ζεκεησηηθή ζπλίζηαληαη απφ ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά, ην ζεκαίλνλ θαη ην 

ζεκαηλφκελν (πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ). Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ 

Σξηαληάξε (2013β): «Η ζεκεησηηθή πνπ εξεπλά ηα ζεκεία, δειαδή ηηο ιέμεηο θαη ηηο 

εηθόλεο πνπ ζεκαίλνπλ θάηη, ζπκβάιιεη ζηε γλώζε θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο αλζξώπηλεο 

επηθνηλσλίαο. εκεησηηθή θαη Ρεηνξηθή έρνπλ θνηλή αθεηεξία θαη ηέξκα ηελ πεηζώ θαη 

ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ε εκεησηηθή είλαη έλα παξαθιάδη πνπ απνξξέεη 

από ηε Ρεηνξηθή. Η εκεησηηθή είλαη θάηη πνπ βγαίλεη από ηε Ρεηνξηθή, θαζώο ηα όζα 

αλαθέξεη ε εκεησηηθή είλαη θαηά βάζε ν ηξόπνο πεηζνύο θαη επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ν 

απώηεξνο ζθνπόο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο» (Σξηαληάξε, 2013β ζει 516).   

2.2. Ζ αλάγλσζε ηεο εηθφλαο 

 Με ηνλ φξν «εηθφλα», ελλννύκε κηα ζεηξά ηξόπσλ (ζρέδην, θσηνγξαθία), νη 

νπνίνη αληηθαηέζηεζαλ έλα κέξνο ηνπ γξαπηνύ θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα κεηάδνζεο θαη πξόζιεςεο κελπκάησλ (Εσγξάθνο & Κσηζαιίδνπ, 2016 

ζει 34). Ζ εηθφλα, αληηκεησπίδεη ηνλ ζεαηή σο έλαλ ελεξγφ αλαγλψζηε (Εσγξάθνο & 

Κσηζαιίδνπ, 2016). Ο Hall (1980), εμεηάδεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε 

ζηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο κηα εηθφλαο. Ο ίδηνο πηζηεχεη, πσο νη εηθφλεο, σο κηα 
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κνξθή επηθνηλσλίαο, «θσδηθνπνηνχληαη» απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

«απνθσδηθνπνηνχληαη» απφ ηνλ ζεαηή. Σν δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ 

θαζελφο ζεαηή φκσο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν θηι, 

ελδερνκέλσο λα ηνλ νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο. Ο ζεαηήο, βιέπνληαο δειαδή κηα εηθφλα 

¨ηνπνζεηεί¨ ηνλ εαπηφ ηνπ είηε ζε ζπκθσλία κε ην θπξίαξρν λφεκα, είηε έξρεηαη 

¨απέλαληη¨ απφ ηελ εηθφλα θαη απφ ην κήλπκα απηήο. Βξίζθεηαη κε άιια ιφγηα ζε κηα 

ζχγρπζε. 

 Ζ νπηηθή γξακκαηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο, θαη αθνξά 

ζηηο ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη αλάκεζα ζηα πξφζσπα, ην ρψξν θαη ηα αληηθείκελα πνπ 

απεηθνλίδνληαη. Αθφκα, αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνλ αλαγλψζηε     

( Εσγξάθνο & Κσηζαιίδνπ, 2016), δειαδή, εηθφλα θαη ζεαηήο αιιειεπηδξνχλ (Freire 

& Macedo, 1987). Καηά ηνλ Belting (2001), θαηαινγίδνπκε πάληνηε ¨λνεηηθά¨ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο εηθφλεο θαη ¨πιηθά¨ ραξαθηεξηζηηθά ζηα κέζα (θνξείο). 

Αληηιακβαλφκαζηε ηελ εηθφλα κέζα απφ ην κέζν, φκσο απηφ δελ είλαη παξά κνλάρα 

κηα ςεπδαίζζεζε. Ζ εηθφλα πθίζηαηαη κε άιιν ηξφπν απφ ην κέζν. «Γίλεηαη εηθφλα, 

κφλν φηαλ ν ζεαηήο ηεο δίλεη δσή», ππνζηεξίδεη ν Belting. Σελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

ηελ δηακνξθψλεη ν παξαηεξεηήο κέζα ηνπ. 

 ηελ επνρή ηεο επηζηήκεο, νη εηθφλεο ιεηηνπξγνχλ σο έλα παξάζπξν ζηνλ 

θφζκν (Kress, 2000). ε απηφ ην ζεκείν, πνιχ εχζηνρα έξρεηαη λα ηνλίδεη ν Umberto 

Eco (1979), πσο έλαο δεκνθξαηηθφο πνιηηηζκφο ζα ζσζεί κφλν αλ κεηαηξέςεη ηε 

γιψζζα ηεο εηθφλαο ζε θίλεηξν γηα θξηηηθή ζθέςε θη φρη ζε πξφθιεζε γηα χπλσζε. 

ε γεληθέο γξακκέο, κηα θξηηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ γξακκαηηζκφ ηεο εηθφλαο ζα 

βνεζήζεη ηνπο αλαγλψζηεο -θαη θαη΄επέθηαζε ηνπο καζεηέο/ηξηεο- λα κπνξνχλ λα 

ιέλε ηελ γλψκε ηνπο, λα δηαπξαγκαηεχνληαη (The New London Group, 2000), λα 

ζθέθηνληαη, λα αλαιακβάλνπλ θνηλσληθή δξάζε (Giroux, 1987) γηα κηα πην δίθαηε 

θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία (Kellner, 1988, McLaren, 1988, Hall, 1998, Chomsky, 

2000, Giroux, 2011). 

 Ζ εηθφλα απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη 

κηα ζεκαληηθή αμία ζηε ξεηνξηθή ηνπ πεξηβάιινληνο (Faigley & Meyer, 1985). Δίλαη 

γεγνλφο πσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ έλα λέν πνιηηηζκηθφ 

ηνπίν ζηηο θνηλσλίεο δπηηθνχ ηχπνπ, θαη είλαη απηφ πνπ νδήγεζε ζε έλαλ θαηλνχξην 
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φξν, ζηνλ φξν ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (Βακβαθίδνπ θαη νιάθε, 2015). Με ηνλ φξν 

πνιπηξνπηθφηεηα λνείηαη ε κνξθή παξνπζίαζεο ελφο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο, ζην 

νπνίν πεξηέρνληαη θαη ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ζεκεησηηθνί ηξφπνη 

(ηάκνπ, θ.α., 2003 ζηνπο Kress θαη Leeuwen, 2010). Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ζπλδέεηαη 

κε ηελ «νπηηθή ξεηνξηθή». Ζ νπηηθή πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ θαη ηνπ ζεκαηλφκελνπ 

επηηξέπεη ζηνλ καζεηή κηα ειεχζεξε λνεκαηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία (Triantari, 

2012). ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε δηάθνξα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα (φπσο κε powerpoint, video, κνπζηθή), κε ηα νπνία 

εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο εηθφλαο θαη αλαπηχζζνπλ 

ιφγν (Σξηαληάξε, 2013α). Οη δηάθνξνη απηνί επηθνηλσληαθνί ηξφπνη δηαπιέθνληαη θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε 

δηαπινθή, είλαη απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα (Βακβαθίδνπ θαη νιάθε, 

2015). «Σν ζρνιείν ζα όθεηιε λα αλνίμεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζηε ζπζηεκαηηθή πιένλ 

δηδαζθαιία θαη αλάιπζε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο καζεηέο 

λα ρεηξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηελ πιεζώξα ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη. Μία ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαλόεζε ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο απηώλ ησλ 

ζρνιηθώλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ (από ζρνιηθά βηβιία θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

κέρξη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ) ζα θαζηζηνύζε ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη ηνπο 

καζεηέο ζπλεηδεηόηεξνπο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο (αιιά θαη κε ηνπο άιινπο θαη 

ζα ηνπο δηεπθόιπλε ζηελ πξόζιεςε θαη απνθσδηθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ 

βηώλνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα έθαλε ηελ εθπαίδεπζε πην νπζηαζηηθή» (Υνληνιίδνπ, 1999 

ζει 117).      

Πψο φκσο, κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε κηα εηθφλα ή έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν; Ζ 

ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα καο απαληήζεη ζην εξψηεκά καο. 

2.3. Μέζνδνη αλάγλσζεο ηεο εηθφλαο 

Έλα θπξίαξρν κνληέιν ζεκεησηηθήο αλάιπζεο βαζίδεηαη ζηε δνκηθή 

ζεκαληηθή ηνπ Greimas (1917- 1993). Ο Greimas, γισζζνιφγνο θαη ζεκεηνιφγνο, 

ππήξμε έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεκειησηέο ηεο γαιιηθήο ζεκεησηηθήο ζρνιήο  

(Υξηζηνδνχινπ, 2002) θαζψο θαη εγεηηθή κνξθή ηεο ¨ρνιήο ηνπ Παξηζηνχ¨ 

(Λαγφπνπινο, 2004). Ο Greimas «νηθνδνκεί ηε ζεσξία ηεο Γνκηθήο εκαληηθήο θαη 

ηελ επηζηεκνληθή ηεο πξαθηηθή σο έλα νξγαλσκέλν ζύζηεκα κε βαζηθέο έλλνηεο θαη 

ηεξαξρηθή δηάηαμε, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ζπλέπεηα» 



26 
 

(Υξηζηνδνχινπ, 2002 ζει 57). ηε ζεσξία ηνπ βαζίζηεθε ζε έλλνηεο φπσο απηή ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ πεδίνπ θαη ηεο αλάιπζεο ζπληζηψζεσλ (Boklund- Λαγνπνχινπ, 

1982). χκθσλα κε απηήλ ηελ αλάιπζε εληνπίδνληαη ζεκαζηνινγηθέο ηζνηνπίεο 

(εκεηψζεηο Υξηζηνδνχινπ, 2015α). Καηά ηνλ Greimas, ηζνηνπίεο είλαη ε 

νκαδνπνίεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ ιφγνπ (ιέμεηο, θξάζεηο) ζχκθσλα κε ην 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελφ ηνπο. Καζψο εμεηάδνπκε απηέο ηηο νκάδεο, εληνπίδνπκε 

κηα ζεηξά απφ ζεκαζηνινγηθά δνκεκέλα ζχλνια, ηνπο θψδηθεο ( Boklund- 

Λαγνπνχινπ, 1982). Ζ Υξηζηνδνχινπ (2002) επηζεκαίλεη πσο « ε ηζνηνπία 

νξγαλώλεηαη κε ζεκαζηνινγηθνύο θώδηθεο, νη νπνίνη θαλεξώλνπλ ηε ζεκαζία, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ελλνηώλ ζε έλα πεδίν» (Υξηζηνδνχινπ, 2002 ζει 60). 

ηφρνο ηνπ Greimas είλαη λα αλαπηχμεη κηα κέζνδν αλάιπζεο ηεο ζεκαζίαο 

(εκεηψζεηο Υξηζηνδνχινπ, 2015β). 

Δθηφο απφ ην κνληέιν ηνπ Greimas, έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κνληέιν 

ζεκεησηηθήο αλάιπζεο είλαη απηφ ηνπ Ronald Barthes. Ο Barthes πξνρψξεζε ζηε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε ηεο δηαθεκηζηηθήο εηθφλαο, επηκέλνληαο ζηελ αλάιπζε ησλ 

ζρέζεσλ ιφγνπ θαη εηθφλαο (Barthes, 1988). Ζ δνκή ηνπ κελχκαηνο δηαρσξίδεηαη ζε 

γισζζηθά θαη εηθνληθά ζεκεία. Ο Barthes αλαιχεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

ζηεξηδφκελνο ζην γισζζηθφ κνληέιν αλάιπζεο. Σέινο, επηκέλεη ζηα δχν ζηάδηα 

αλάιπζεο, ζην θπξηνιεθηηθφ θαη ζην ζπλεηξκηθφ. Ηζρπξίζηεθε φηη ζηε δηαθήκηζε θαη 

ζηελ ηειεφξαζε, εθηφο απφ ηελ θαηαδήισζε (πξψηε ηάμε ζεκαζηνδφηεζεο θαηά ηελ 

νπνία ππάξρεη έλα ζεκείν πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζεκαίλνλ θαη έλα ζεκαηλφκελν) 

θαη ηελ ζπλδήισζε, ελππάξρεη θαη ε ππεξγελίθεπζε ηεο κπζνινγίαο θαζψο επεμεγεί 

ην ζεκείν ζε κπζηθφ επίπεδν (Μπαξη, 1978). 

 χκθσλα κε ηνλ Roland Barthes (1988), «θάζε εηθόλα είλαη πνιπζεκηθή, 

εκπεξηέρεη ππνιαλζάλνπζα σο πξνο ηα ζεκαίλνληά ηεο, κηα ¨θπκαηλόκελε¨ αιπζίδα 

ζεκαηλνκέλσλ, από ηα νπνία ν αλαγλώζηεο κπνξεί λα επηιέμεη νξηζκέλα, θαη λα 

αγλνήζεη ηα ππόινηπα» (Roland Barthes, 1988 ζει 47). Ζ εηθφλα, σο έλα πνιπηξνπηθφ 

ζεκεησηηθφ πξντφλ, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή θαη πξνζηηή ζε φινπο (Wells, 2003). 

Απνηειεί ζχλζεζε επηκέξνπο ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, νη νπνίνη αλ θαη απφ κφλνη ηνπο 

είλαη κνλνηξνπηθνί, παξάιιεια φκσο αιιεινεπεξεάδνληαη θαη δηαπιέθνληαη κεηαμχ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε ζχλζεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (Υαηδεζαββίδεο & Γαδάλε, 

2005). 
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 χκθσλα κε ηνπο Kress θαη Leeuwen (2010), ε ζχλζεζε ζρεηίδεη ηα 

αλαπαξαζηαηηθά θαη ηα δηεπηδξαζηηθά λνήκαηα ηεο εηθφλαο κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηξηψλ 

αιιειέλδεησλ ζπζηεκάησλ: 

1) Πιεξνθνξηαθή αμία: Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο πξνζδίδεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξηαθέο αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηάθνξεο «δψλεο» ηεο 

εηθφλαο (αξηζηεξά θαη δεμηά, πάλσ θαη θάησ, θέληξν θαη πεξηζψξην). Να 

ζεκεηψζνπκε φηη κε ηνλ φξν ζηνηρεία, λννχληαη ηφζν νη ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ηα 

ζπληάγκαηα πνπ ηνπο ζπζρεηίδνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ ζεαηή, ηνλ απνδέθηε 

δειαδή ηνπ νπηηθνχ κελχκαηνο.  

2) Πξνβνιή: Σα ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηξαβνχλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζεαηή ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ. 

Κάηη ηέηνην πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ πξαθηηθέο, φπσο ε ηνπνζέηεζε ζην 

πξνζθήλην ή ζην θφλην, ην ζρεηηθφ κέγεζνο, νη αληηζέζεηο ζηελ ηνληθφηεηα ή ζην 

ρξψκα, νη δηαθνξέο ζηελ επθξίλεηα θ.η.ι. 

3) Πιαηζίσζε: Ζ χπαξμε ή ε απνπζία κεραληζκψλ πιαηζίσζεο, ε νπνία 

πινπνηείηαη κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ή γξακκέο πιαηζίνπ, απνζπλδέεη ή ζπλδέεη ηα ζηνηρεία ηεο 

εηθφλαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηά κηα έλλνηα, δειψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζπλδένληαη 

ή δε ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.  

Ζ πιεξνθνξηαθή αμία ηνπ Οξηδφληηνπ Άμνλα (αξηζηεξά- δεμηά). Γεδνκέλν θαη Νέν    

 ηηο εηθφλεο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα, ηα ζηνηρεία πνπ 

ηνπνζεηνχληαη αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ, παξνπζηάδνληαη ζαλ Γεδνκέλα, ελψ απηά ηα 

ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη δεμηά σο Νέα. Σν Γεδνκέλν, έρεη ηελ έλλνηα απηνχ πνπ ν 

ζεαηήο γλσξίδεη ήδε σο θάηη νηθείν, σο ζπκθσλεκέλν ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο Νέν, νξίδεηαη απηφ πνπ 

δελ είλαη αθφκα δεδνκέλν, δελ είλαη ζπκθσλεκέλν απφ ην ζεαηή θαη επνκέλσο ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Σν λφεκα ηνπ Νένπ, είλαη «πξνβιεκαηηθφ», «ακθηζβεηήζηκν», 

«πιεξνθνξία πξνο ζπδήηεζε ή δηαπξαγκάηεπζε», ελψ ην Γεδνκέλν παξνπζηάδεηαη 

σο δήηεκα θνηλήο ινγηθήο, σο θάηη απηαπφδεηθην. 

Ζ πιεξνθνξηαθή αμία ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα (πάλσ-θάησ). Ηδεψδεο θαη Πξαγκαηηθφ 
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 ηηο εηθνληθέο ζπλζέζεηο πνπ είλαη δνκεκέλεο θαηά κήθνο ηνπ θάζεηνπ άμνλα, 

ην επάλσ κέξνο ηείλεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε θαη λα δείρλεη 

«ηη κπνξεί λα είλαη» θάηη, ελψ ην θάησ κέξνο αληηπξνζσπεχεη θάηη πην πξαθηηθφ θαη 

πιεξνθνξηαθφ, ππνδεηθλχνληαο ζην ζεαηή απηφ πνπ «είλαη πξαγκαηηθά». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα νπηηθή ζχλζεζε, απηφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην επάλσ κέξνο 

παξνπζηάδεηαη σο Ηδεψδεο, ελψ απηφ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην θάησ κέξνο 

εκθαλίδεηαη σο ην πξαγκαηηθφ. Σν Ηδεψδεο έρεη ηελ έλλνηα ηεο εμηδαληθεπκέλεο ή 

γεληθεπκέλεο νπζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη αληηπξνζσπεχεη ην πην πξνεμέρνλ κέξνο 

ηεο ζχλζεζεο. Σν Πξαγκαηηθφ απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξρεηαη ζε αληίζεζε κ‟ απηφ, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη παξέρεη πην ζπγθεθξηκέλεο, πην «απηέο» πιεξνθνξίεο.  

Ζ πιεξνθνξηαθή αμία ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ 

 ηαλ έλα ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη σο θέληξν ηεο ζχλζεζεο ζεκαίλεη φηη 

ιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζην πεξηζψξην είλαη επηθνπξηθά θαη, θαηά κία έλλνηα, εμαξηεκέλα απφ ην θέληξν. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα πεξηζσξηαθά ζηνηρεία είλαη ηαπηφζεκα ή ηνπιάρηζηνλ πνιχ φκνηα 

κεηαμχ ηνπο δελ ηίζεηαη ζέκα δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζην Γεδνκέλν θαη ζην Νέν ή ζην 

Ηδεψδεο θαη ην Πξαγκαηηθφ. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη 

ζπλδπαζκφο ζηε ρξήζε ηνπ νξηδφληηνπ ή θάζεηνπ άμνλα κε ηνλ άμνλα θέληξνπ θαη 

πεξηζσξίνπ. Σα επηκέξνπο ζηνηρεία κηαο εηθνληθήο ζχλζεζεο ή κηαο ζειίδαο 

πξνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Ο βαζκφο πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζχλζεζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ηεξαξρία ζπνπδαηφηεηαο κεηαμχ ηνπο 

ζεκαηνδνηψληαο θάπνηα απφ απηά σο ζεκαληηθφηεξα θαη πην άμηα πξνζνρήο απφ 

άιια. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ζχλζεζε κπνξεί λα είλαη πην πξνεμέρνλ ην Γεδνκέλν ή 

ην Νέν ή κπνξεί λα είλαη εμίζνπ πξνεμέρνληα θαη ηα δχν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 

Ηδεψδεο θαη ην Πξαγκαηηθφ, ην Κέληξν θαη ην Πεξηζψξην. Ζ πξνβνιή απηή δελ είλαη 

αληηθεηκεληθά κεηξήζηκε, αιιά είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιχπινθεο δηεπίδξαζεο θαη 

κηαο πεξίπινθεο ζρέζεο δνζνιεςίαο κεηαμχ ελφο αξηζκνχ παξαγφλησλ, φπσο: 

 ην κέγεζνο  

 ε επθξίλεηα εζηίαζεο  

 ε ηνληθή αληίζεζε (νη πεξηνρέο πςειήο ηνληθήο αληίζεζεο – γηα παξάδεηγκα ηα 

φξηα κεηαμχ ηνπ ιεπθνχ θαη ηνπ καχξνπ – έρνπλ πςειή πξνβνιή) 
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 ε ρξσκαηηθή αληίζεζε (π.ρ. ε αληίζεζε αλάκεζα ζε έληνλα θνξεζκέλα θαη ζε 

«απαιά» ρξψκαηα ή ε αληίζεζε αλάκεζα ζην θφθθηλν θαη ζην κπιε). 

Ζ πιαηζίσζε, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, είλαη ην ηξίην θαη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο. Ζ νπηηθή πιαηζίσζε απνηειεί δήηεκα 

δηαβάζκηζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο ελδέρεηαη λα είλαη 

έληνλα ή αδχλακα πιαηζησκέλα. ζν εληνλφηεξε είλαη ε πιαηζίσζε ελφο 

ζηνηρείνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν δίλεηαη ε εληχπσζε ζην ζεαηή φηη πξφθεηηαη γηα 

ρσξηζηή κνλάδα πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, ε απνπζία πιαηζίσζεο ππνγξακκίδεη 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο, ελψ, αληίζεηα, ε παξνπζία ηεο παξαπέκπεη ζηηο 

έλλνηεο ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Σέινο, φζν πεξηζζφηεξν 

ζπλδεδεκέλα είλαη κεηαμχ ηνπο ηα ζηνηρεία κηαο ζχλζεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ καδί, φηη απνηεινχλ κηα κνλάδα πιεξνθνξίαο. 

Ζ ζπλδεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο: 

 κε αλχζκαηα 

 κε απεηθφληζε ζηνηρείσλ, φπσο δνκηθά ζηνηρεία θηηξίσλ, δξφκνη θαη 

δεληξνζηνηρίεο πνπ ζρεδηάδνληαη κε πξννπηηθή έηζη, ψζηε λα νδεγνχλ 

ην κάηη ηνπ ζεαηή ζε αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην θφλην 

 κε αθεξεκέλα γξαθηθά ζηνηρεία πνπ θαηεπζχλνπλ ην κάηη απφ ην έλα 

ζηνηρείν ζην άιιν, μεθηλψληαο απφ ην πην πξνεμέρνλ ζηνηρείν, απηφ, 

δειαδή, πνπ έιθεη κε πην έληνλν ηξφπν ην βιέκκα θαη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζεαηή 

 κε νπηηθέο «ξίκεο», δειαδή κε επαλαιήςεηο ρξσκάησλ ή ζρεκάησλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο. 

Δθηφο απφ ηνπο Kress θαη Leeuwen, ζηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθφλαο κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ην εξκελεπηηθφ ηξίπηπρν ηνπ Erwin Panofski, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ε εηθφλα ιεηηνπξγεί ζηα εμήο ηξία επίπεδα: 

Πξψην επίπεδν: (πξν- εηθνλνγξαθηθή πεξηγξαθή). ην επίπεδν απηφ αλαθέξνπκε 

απηά πνπ ¨βιέπνπκε¨ ζηελ αξρή ηεο δηεξεχλεζήο καο. Ζ εηθφλα δειαδή, εξκελεχεηαη 

σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε απφ ηα ρξψκαηα, ζρήκαηα, γξακκέο, δσγξαθηθά κνηίβα        

( Belting et al., 1995, Αζσλίηεο, 2001, Εσγξάθνο & Κσηζαιίδνπ, 2016)  
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Γεχηεξν επίπεδν: (εηθνλνγξαθηθή αλάιπζε). ε απηφ ην επίπεδν, αληρλεχεηαη ην ζέκα 

ηεο εηθφλαο θαη πψο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπκβάληα ηεο εθάζηνηε επνρήο (Belting et 

al., 1995, Εσγξάθνο & Κσηζαιίδνπ, 2016)  

Σξίην επίπεδν: ( εηθνλνινγηθή εξκελεία). ην ηειεπηαίν επίπεδν, θαηαλνείηαη ε 

γεληθφηεξε ζεκαζία ηεο εηθφλαο (πρ ην πεξηερφκελφ ηεο) (Αζσλίηεο, 2001). 

Δπηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία γεγνλφησλ, ηδενινγηψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ (Panofski, 1977 ζηνπο Εσγξάθνο & Κσηζαιίδνπ, 

2016). χκθσλα κε ηνλ Panofski, νη αλαπαξαζηάζεηο κηαο εηθφλαο κπνξεί λα είλαη: α) 

απεηθνλίζεηο ή άκεζεο κεηαθνξέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο β) αλαπαξαζηάζεηο ή εξκελείεο 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο γ) θσδηθνπνηήζεηο ή αλαπαξαγσγέο δνκώλ ζε αθεξεκέλν επίπεδν 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Αζσλίηεο, 2001 ζει 43).   

 πλνςίδνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, θαηαιήγνπκε ζην φηη δηαθνξεηηθνί 

αλαγλψζηεο θαζψο ¨δηαβάδνπλ¨ κηα εηθφλα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθά 

αλαγλσζηηθά κελχκαηα. Μπνξεί λα πξνθχςνπλ πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

αλαγλψζεηο θαη εξκελείεο, λα αθνπζηνχλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ρσξίο 

απαξαηηήησο λα θηάζνπκε ζην έλα θαη κνλαδηθφ λφεκα, ην νπνίν ζα είλαη θνηλφ γηα 

φινπο (Kress & Leeuwen, 1996). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 θνπφο θαη εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζεκεησηηθή θαη παηδαγσγηθή αλάιπζε 

ηεο εηθφλαο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ παξακχζη θαηά ηελ πεξίνδν (2010-2016). Σν 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ησλ παξακπζηψλ πνπ επηιέμακε, είλαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Πξνζπαζήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο 

εηθφλεο ησλ παξακπζηψλ κέζα απφ κηα ζεκεησηηθή θαη παηδαγσγηθή αλάιπζε. Με 

βάζε ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ θάπνηεο ππνζέζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξνζπαζήζακε λα δηαπηζηψζνπκε: 

- Πνηεο είλαη εθείλεο νη εηθφλεο πνπ δειεάδνπλ πην πνιχ ηα παηδηά; 

- Πνηα ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη; (ζεκαίλνλ- ζεκαηλφκελν) 

- Πνηα ε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο θαηά ηελ αλάιπζε; 

Ζ ελ ιφγσ εξγαζία απνηειεί κηα πνζνηηθή έξεπλα. Δζηηάζακε ζε ηέζζεξα 

βαζηθά ζεκεία ηα νπνία απαληνχλ θαη ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ηνπο 

βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ησλ εηθφλσλ (αλζξσπνπνηεκέλα δψα, άηνκα ζε 

ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αληηθείκελα), ζην ρξψκα ή φρη ησλ εηθφλσλ, ζηηο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηθνλνγξάθνη (δσγξαθηθή κε καξθαδφξν, κε 

ηέκπεξα θ.α) θαη ηέινο ζηελ χπαξμε θεηκέλνπ θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εηθφλα. 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ εηθφλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ησλ 

Kress & Leeuwen. 

 

3.2 Γείγκα 

Σν δείγκα καο απαξηίδεηαη απφ είθνζη εηθνλνγξαθεκέλα ζχγρξνλα ειιεληθά 

παξακχζηα ηεο πεξηφδνπ (2010-2016), δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη εθδνηηθψλ 

νίθσλ. Κάπνηα απφ ηα παξακχζηα αλήθαλ ζηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηεο εξεπλήηξηαο 

θαη θάπνηα δαλεηζηήθακε απφ ηελ δεκφζηα θεληξηθή βηβιηνζήθε ηεο πάξηεο. Ζ 

έξεπλα δηεμήρζε ζην δηάζηεκα απφ 10 Γεθεκβξίνπ έσο θαη 1 Φεβξνπαξίνπ 
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3.3 Μεζνδνινγία 

 Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εμήο: 

Αξρηθά επηιέρζεθαλ είθνζη εηθνλνγξαθεκέλα ζχγρξνλα ειιεληθά παξακχζηα 

πνπ λα απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηε ζπλέρεηα, θξνληίζακε ψζηε 

ην ζέκα ησλ παξακπζηψλ λα είλαη ειθπζηηθφ απφ ηα παηδηά θαη εχθνια λα γίλεηαη 

θαηαλνεηφ απφ απηά. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ, πξνζπαζήζακε λα 

είλαη ¨επαλάγλσζηεο¨ απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. 

 Ζ ζπιινγή ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παξακπζηψλ απνδείρζεθε κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία πνπ εκπφδηζε γηα θάπνην δηάζηεκα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, θαζψο 

θάπνηα απφ ηα παξακχζηα δελ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκα ζηε βηβιηνζήθε ηεο πάξηεο. 

Δπηπρψο φκσο ε δπζθνιία απηή αληηκεησπίζηεθε εγθαίξσο θαη δελ δεκηνχξγεζε 

πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα.       
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3.4 Αλάιπζε δείγκαηνο- εηθφλσλ 

Παξακύζη: Ο Γαγθσκέλνο θνπξακπηέο 

Πεξίιεςε: Οη κέξεο πιεζηάδνπλ, ν Ατ- Βαζίιεο θνηκάηαη ηνπ θαινχ θαηξνχ θαη 

φινη πξνζπαζνχλ ηνλ μππλήζνπλ… ινη; ρη φινη, κφλν νη θαινί… Οη θαθνί 

θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ηνλ θξαηήζνπλ θνηκηζκέλν. Καζίζηε λα ζαο πσ ηελ 

ηζηνξία. Σελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ δαγθσκέλνπ θνπξακπηέ… (εξβεηάο, 

2011).  

 Δηθ. 1 

Δλ φςεη Υξηζηνπγέλλσλ, δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ ζρνιηάζνπκε κηα εηθφλα 

απφ ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία ηνπ ¨Γαγθσκέλνπ Κνπξακπηέ¨. Ο ζπγγξαθέαο ηεο 

ηζηνξίαο είλαη ν Γηάλλεο εξβεηάο θαη ν εηθνλνγξάθνο ν Θαλάζεο Σζακπνχθαο. Ζ 

εηθφλα πνπ ζα αλαιχζνπκε βξίζθεηαη ζηελ 32
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

 Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα, ην κάηη ηνπ αλαγλψζηε εζηηάδεη ζε νηθεία θαη 

γλψξηκα πξφζσπα. Αξρηθά, ζηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο καο, πνπ δελ είλαη 

άιινο απφ ηνλ Ατ- Βαζίιε θαη ζε έλα θαιηθάληδαξν. Ο εηθνλνγξάθνο ηνπνζεηεί ηα 
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δχν απηά πξφζσπα- ζηνηρεία ζην θέληξν ηεο εηθφλαο, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηνλ 

ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο ειθχνπλ κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν ην βιέκκα θαη ηελ 

πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ (Bang, 1995, Kress& Leeuwen, 2010). Παξαηεξψληαο 

αθφκα θαιχηεξα ηελ εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θη άιια ηέζζεξα 

θαιηθαληδαξάθηα. Σα επηθνπξηθά απηά πξφζσπα πνπ δηαθξίλνληαη ζην βάζνο θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζην πεξηζψξην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη εμαξηεκέλα απφ ην 

θέληξν, απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο δειαδή ηεο εηθφλαο (Kress& Leeuwen, 2010). 

 Ο Ατ- Βαζίιεο θαη νη θαιηθάληδαξνη βξίζθνληαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα ηνπ 

πξψηνπ, ζε έλαλ ρψξν νηθείν πνπ καο δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα εξεκίαο 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Ο Ατ- Βαζίιεο ηξψεη ην κεινκαθάξνλφ ηνπ ζην θξεβάηη ηνπ, 

ελψ έλα θαιηθαληδαξάθη θάζεηαη επάλσ ζηελ θνηιηά ηνπ. Δίλαη θαλεξφ πσο νπηηθά 

δεζπφδνπζα είλαη ε κνξθή θαη ε θηγνχξα ηνπ Ατ- Βαζίιε, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη 

απφ ηνλ εηθνλνγξάθν νγθψδε, κε ηελ κεγάιε ηνπ θνηιηά, ην ζψκα ηνπ λα εθηείλεηαη 

ζε φιν ην κήθνο ηνπ θξεβαηηνχ θαη κε ηε καθξηά άζπξε γελεηάδα ηνπ πνπ λα 

θαιχπηεη ην ζηφκα ηνπ. Οπζηαζηηθά ν εηθνλνγξάθνο καο παξνπζηάδεη ηνλ  Ατ- 

Βαζίιε, έηζη φπσο ηνλ έρεη ¨πιάζεη¨ ν θαζέλαο καο ζην κπαιφ ηνπ. Πέξα απφ ηελ 

νγθψδε θηγνχξα ηνπ Ατ- Βαζίιε, ηδηαίηεξε εληχπσζε καο πξνθαιεί ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν καο παξνπζηάδεη ν εηθνλνγξάθνο ηα θαιηθαληδαξάθηα. Σν κάηη ηνπ αλαγλψζηε 

μερσξίδεη ηελ νιφζσκε θηγνχξα ελφο θαη κφλν θαιηθάληδαξνπ θαζψο θαη ην 

πξφζσπν ελφο εθ ησλ ηεζζάξσλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ην θξεβάηη. Σα 

αλζξσπνπνηεκέλα απηά δψα δξνπλ σο άλζξσπνη (αηζζάλνληαη, ληψζνπλ θφβν θάηη 

πνπ ζπκπεξαίλνπκε απφ ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο), θνξνχλ αθφκα θαη ζηνιή. 

ηνιή πξάζηλε, κε πξάζηλν ζθνπθάθη, θφθθηλν θνπιάξη ζην ιαηκφ θαη θφθθηλα 

παπνχηζηα. Απηνκάησο θαηαιαβαίλνπκε πσο ε ηζηνξία πνπ δηαδξακαηίδεηαη αλήθεη 

ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο, φπνπ εθεί γίλνληαη απνδεθηά, αλακελφκελα θαη 

θπζηνινγηθά (ηβξνπνχινπ, 2004). Απηή φκσο ε νγθψδε θηγνχξα ηνπ Ατ- Βαζίιε, 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα κηθξφζσκα θαιηθαληδαξάθηα. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν πξνβάιινληαη εδψ ηεο εηθφλαο, δεκηνπξγεί κηα ηεξαξρία ζπνπδαηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο, ζεκαηνδνηψληαο θάπνηα απφ απηά σο ζεκαληηθφηεξα θαη πην άμηα πξνζνρήο 

απφ ηα άιια (Kress& Leewen, 2010). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε θηγνχξα ηνπ 

Ατ- Βαζίιε έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία απφ απηή ηνπ θαιηθάληδαξνπ.  

 ε έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα ζηαζνχκε είλαη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Ο θαιιηηέρλεο – εηθνλνγξάθνο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 
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ιηζνγξαθίαο. Ζ ηερληθή είλαη ην κέζν γηα λα απνδψζεη ν εηθνλνγξάθνο θαιχηεξα ην 

πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ρσξίο λα απνζπάηαη 

απφ ην πεξηερφκελν (Shulevitz, 1985).  

 Ζ εηθφλα είλαη έγρξσκε θαη δίλεη δσή ζηελ εηθφλα (ηβξνπνχινπ, 2004). Σν 

άζπξν κε θίηξηλν θφλην έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θφθθηλε ζηνιή ηνπ  Ατ- Βαζίιε, 

κε ηελ πξάζηλε ζηνιή ησλ θαιηθάληδαξσλ θαη κε ην καχξν- κσβ ρξψκα ηεο 

θνπβέξηαο πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο. 

 Ζ δχλακε ηεο εηθφλαο ελψλεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηε δχλακε ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ «ελφηεηα ηνπ κελχκαηνο» (Barthes, 1977). Έλα κηθξφ ζε 

έθηαζε θείκελν ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο, επαλάγλσζην ζην άζπξν θφλην 

ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα. Ζ ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή. Δλψ 

θαηαιαβαίλνπκε ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, ε εηθφλα έξρεηαη λα ζπληειέζεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ εηθφλα απνδίδεη θπξηνιεθηηθά φ,ηη ιέεη ην θείκελν. 

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ν Ατ- Βαζίιεο πνπ μαπισκέλνο ζην θξεβάηη 

ηνπ, ηξψεη ηα κεινκαθάξνλά ηνπ θη έρεη ζηελ θνηιηά ηνπ έλαλ θαιηθάληδαξν, ελψ 

άιινη ηέζζεξηο βξίζθνληαη δίπια ηνπ. Σν ζεκαηλφκελν απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ην 

κήλπκα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ε εηθφλα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο κεγαιψζακε κε 

ηελ πξνζκνλή ηεο επίζθεςεο ηνπ Ατ- Βαζίιε ζην ζπίηη καο. Μηα επίζθεςε πνπ ζα 

καο θέξεη ηα δψξα πνπ δεηήζακε. Δθηφο φκσο απφ ηα δψξα θαη ηελ αθζνλία ν Ατ- 

Βαζίιεο ζπκβνιίδεη θη άιιεο πην ζεκαληηθέο αμίεο. Δίλαη ην πξφζσπν πνπ θέξλεη ηελ 

αγάπε θαη ηελ ελφηεηα ζηνλ θφζκν. πκβνιίδεη ηελ αμία ηεο ππνκνλήο, ηεο επγέλεηαο 

θαη ηεο θαινζχλεο. Δίλαη ε ειπίδα γηα ηα παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ θαη απηή ε ειπίδα 

είλαη όξζηα θαη ηξώεη κεινκαθάξνλα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνξία καο.  
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Παξακύζη: Η κπνπγάδα ηνπ Ατ- Βαζίιε. 

Πεξίιεςε: Ο Ατ- Βαζίιεο έβαιε κπνπγάδα… Κη έκεηλε ρσξίο ξνχρα! ια κίθξπλαλ 

θαη δελ ηνλ ρσξάλε. Ση ζα γίλεη ηψξα; Πνηνο ζα ηνλ βνεζήζεη λα βξεη ξνχρα γηα λα 

κνηξάζεη δψξα ζε φια ηα παηδηά; (Κπξίηζε- Σδηψηε, 2015).  

 

Δηθ. 2 

Ζ επράξηζηε απηή ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηα 

παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο θπξίσο ειηθίαο. Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε 

Κπξίηζε- Σδηψηε Ησάλλα θαη ε εηθνλνγξάθνο ε Διίδα Βαβνχξε. Ζ εηθφλα βξίζθεηαη 

ζηελ 9
ε
 θαη 10

ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

 Απηφ πνπ καο εληππσζηάδεη εμαξρήο ζε απηήλ ηελ εηθφλα, είλαη πσο πξφθεηηαη 

γηα κηα εηθφλα γεκάηε εξεζίζκαηα. ε πξψηε θάζε ζα ζηαζνχκε ζηνλ ήξσα ηεο 

εηθφλαο. Ζ φιε ηνπ παξνπζία καο είλαη γλψξηκε. Ζ άζπξε καθξηά γελεηάδα ηνπ θαη 

ηα άζπξα ηνπ καιιηά καο παξαπέκπνπλ ζηνλ Ατ- Βαζίιε. Καη είλαη ν Ατ- Βαζίιεο! 

Φνξψληαο ηηο πηδάκεο θαη φρη ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε ζηνιή ηνπ, πάλσ ζε έλαλ 

παγθφζκην ράξηε θαίλεηαη θάηη λα ςάρλεη. Δδψ ν Ατ- Βαζίιεο απεηθνλίδεηαη απφ κηα 

πςειφηεξε γσλία. Απηνκάησο ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηελ εηθνλνγξάθν θαη 

θαη΄ επέθηαζε θαη ζηνπο αλαγλψζηεο κε ην αληηθείκελν ηεο εηθφλαο (Ατ- Βαζίιεο) 

ζπλδειψλεηαη σο κηα ζρέζε ζηελ νπνία εηθνλνγξάθνο θαη αλαγλψζηεο έρνπλ ή 

αζθνχλ εμνπζία πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εηθφλαο (Kress & Leeuwen, 2010). Ο Ατ- 

Βαζίιεο θαη ν παγθφζκηνο ράξηεο απνηεινχλ ην θέληξν πξνζνρήο ησλ αλαγλσζηψλ. 
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Γχξσ απφ ηνλ Ατ- Βαζίιε ππάξρνπλ έλαο ράξαθαο, έλα κνιχβη, έλα ραξηί ζην πνίν 

έρεη ζεκεηψζεηο, δηάθνξεο ζεκαίεο, έλαο κεγεζπληηθφο θαθφο, έλα βηβιίν, έλα αθφκα 

κηθξφ ραξηάθη επίζεο ζεκεησκέλν, ζηνηρεία δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο, αιιά σζηφζν 

εμαξηεκέλα απφ ην θέληξν. Σα ζηνηρεία απηά, ηα ¨εξγαιεία¨ ηνπ Ατ- Βαζίιε, καο 

επηβεβαηψλνπλ πσο θάηη ςάρλεη. Ζ νγθψδεο παξνπζία ηνπ Ατ- Βαζίιε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηεξάζηηα επηθάλεηα ηνπ ράξηε καο δίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο πξφθεηηαη γηα δχν 

αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ ρσξηζηέο κνλάδεο πιεξνθνξίαο. Ο ηξφπνο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα επηθνπξηθά ζηνηρεία ηεο εηθφλαο, κνιχβη, ράξαθαο θ.α. ειθχνπλ 

ιηγφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ.  

 Γπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα δνχκε ην πξφζσπν ηνπ Ατ- Βαζίιε θαη ηελ 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Ζ φιε ηνπ φκσο θίλεζε θαη ζηάζε βγάδεη κηα αγσλία, 

έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο αλαγλψζηεο. Ο Ατ- Βαζίιεο βξίζθεηαη ζε κηα 

αλαζηάησζε, ην ίδην θαη νη αλαγλψζηεο.  

 Ζ εηθνλνγξάθνο δελ καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνχ βξίζθεηαη ν ήξσαο καο, 

αθήλνληάο καο πνιιά εξσηεκαηηθά. Δίλαη ζην γξαθείν ηνπ; Δίλαη ζην δσκάηηφ ηνπ; 

Θα κπνξνχζακε λα ληψζνπκε κηα αλαζθάιεηα θαζψο δελ γλσξίδνπκε ην κέξνο φπνπ 

εμειίζζεηαη ε ηζηνξία, ε παξνπζία φκσο ηνπ Ατ- Βαζίιε, κηα παξνπζία ηελ νπνία 

έρνπκε ζπλδπάζεη κε θάηη θαιφ, δελ καο ην επηηξέπεη. Οη αλαγλψζηεο κε 

ζπλαηζζήκαηα εξεκίαο θαη αγσλίαο ηαπηνρξφλσο, ¨δηαβάδνπλ¨ ηελ εηθφλα.  

 Αθφκα, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε θαη ηα πινχζηα ρξψκαηα απηήο ηεο 

εηθφλαο. Σα θσηεηλά- ιακπεξά αιιά θαη ζθνχξα ρξψκαηα δηεγείξνπλ ην κάηη καο. 

Μαο θξαηάλε ζα ιέγακε ζε εγξήγνξζε. Σα ρξψκαηα ηνπ ράξηε (κπιε κε θίηξηλν) 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ηα ζθνχξα ρξψκαηα ηεο πηδάκαο ηνπ Ατ- Βαζίιε 

(ζθνχξν πξάζηλν κε θφθθηλεο ξηγέ γξακκέο). Σν θφλην ηεο εηθφλαο είλαη ηφζν 

θσηεηλφ θαη δσεξφ πνπ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή καο.  

 Οη γξακκέο, νη θακπχιεο θαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θπξηαξρνχλ. Οη θάζεηεο 

καθξηέο γξακκέο ζηελ πηδάκα ηνπ Ατ- Βαζίιε θαζψο θαη νη θάζεηεο νξηδφληηεο 

γξακκέο ζηνλ ράξηε είλαη απηέο πνπ μερσξίδνπλ. Σν θακππισηφ ζψκα ηνπ Ατ- 

Βαζίιε δηαθξίλεηαη μεθάζαξα, ελψ ν παξαιιειφγξακκνο ράξαθαο, ην ηεηξάγσλν 

ραξηί ζεκεηψζεσλ, ην νξζνγψλην βηβιίν, ν θπθιηθφο κεγεζπληηθφο θαθφο, ηα 

ηεηξάγσλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δηαζηαχξσζε ησλ γξακκψλ ζηνλ ράξηε, 

αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ ηνπο αλαγλψζηεο. Γξακκέο θαη ρξψκα δίλνπλ δσή θαη 
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θίλεζε ζηελ εηθφλα. Γίλνπλ δσληάληα, έληαζε θαη ραξά. Ζ εηθφλα σζεί ηνπο 

αλαγλψζηεο λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηάιιεια ρξψκαηα 

θαη ηελ θαηάιιειε ηερληθή (ρξψκαηα ζε αθνπαξέια) γεκίδνπλ αηζζήκαηα ραξάο θαη 

αηζηνδνμίαο ζηνπο κηθξνχο καο αλαγλψζηεο, 

 Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζε έθηαζε θείκελν ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα. Ο κνλφινγνο κε 

εξσηναπαληήζεηο θαη ε αθήγεζε είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. 

Σν θείκελν βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα γηα πιεξέζηεξε απνζαθήληζε. Σν λφεκα ηνπ 

θεηκέλνπ θαζίζηαηαη επθξηλέζηεξν κε ηελ εηθφλα, γηαηί ε εηθφλα κεηαθέξεη 

πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Γηαβάδνληαο ην θείκελν καο ιχλνληαη νη απνξίεο. Ο Ατ- 

Βαζίιεο θνξάεη ηηο πηδάκεο ηνπ γηαηί δελ έρεη επίζεκα ξνχρα. Αλνίγεη ινηπφλ ηνλ 

ράξηε κε φινπο ηνπο ηφπνπο ηεο γεο θαη ςάρλεη παηδηά απφ φινλ ηνλ θφζκν πνπ ζα 

ηνλ βνεζήζνπλ. Παξάιιεια ζεκεηψλεη ηα ξνχρα πνπ ζα ηνπ θέξνπλ. θνχθν, γάληηα, 

πνπθάκηζν, παληειφλη, ζαθάθη, κάιιηλεο θάιηζεο, φια ζε κέγεζνο XXL.  

 Σν θαληαζηηθφ ζηνηρείν είλαη έληνλν. Ζ ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ατ- 

Βαζίιε γηα λα κεηαθέξεη ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο, λα ηνπο ηαμηδέςεη ζε 

έλα φλεηξν. ην φλεηξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ! Γίλνληαη Υξηζηνχγελλα ρσξίο ηνλ Ατ- 

Βαζίιε; Σν ζεκαίλνλ είλαη ν Ατ- Βαζίιεο πνπ ςάρλεη ζηνλ ράξηε παηδηά πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ. Σν ζεκαηλφκελν απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ην κήλπκα απηήο ηεο 

εηθφλαο. Πέξα απφ ηελ θαινζχλε, αγάπε επηπρία, εηξήλε πνπ κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ν 

Ατ- Βαζίιεο, ε αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιεινβνήζεηαο θαη αιιειεγγχεο 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ εηθφλα. Ζ ζπκβνιή απηψλ ησλ αμηψλ ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ έρεη ππνηηκεζεί. Καη ηα κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ εκάο ηνπο 

κεγάινπο θαη λα καο δψζνπλ ιχζε ζηα πξνβιήκαηά καο. Αξθεί βέβαηα λα δεηήζνπκε 

ηελ βνήζεηά ηνπο!       

  

Σερληθή: ρξψκαηα αθνπαξέιαο 
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Παξακύζη: Η ζθάια ηεο αγάπεο    

Πεξίιεςε: Σν κηθξφ αζηέξη ράλεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη πέθηεη κε θφξα απφ ηνλ 

νπξαλφ ζηε Γε κέζα ζην «Ηαηξείν Εψσλ». Ση ζπκθνξά! Πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

επηζηξέςεη. Πνηνο ζα ην βνεζήζεη φκσο λα γπξίζεη ζην «ζπίηη» ηνπ; Έλα- έλα ηα δψα 

πξνζπαζνχλ κα θαλέλα δελ θαηαθέξλεη λα θηάζεη ηφζν ςειά. Δθεί πνπ δελ ην 

πεξηκέλνπλ, έλα πιαζκαηάθη ηφζν δα δίλεη ηε ιχζε (Σζνξψλε- Γεσξγηάδε, 2014). 

   

 

Δηθ 3 

¨Ζ ζθάια ηεο αγάπεο¨ ηεο Γηνιάληα Σζνξψλε- Γεσξγηάδε, είλαη έλα απφ ηα 

αγαπεκέλα εηθνλνγξαθεκέλα παξακχζηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ο 
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εηθνλνγξάθνο ηνπ παξακπζηνχ είλαη ν Daniel Howarth θαη ε εηθφλα πνπ ζα 

αλαιχζνπκε βξίζθεηαη ζηε 17
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

 Καζψο παξαηεξνχκε ηελ εηθφλα, ην κάηη καο ¨πέθηεη¨ ζην θίηξηλν, θσηεηλφ, 

ιακπεξφ θαη ραξνχκελν αζηέξη πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο. Δθηφο, 

φκσο απφ ην αζηέξη, πξσηαγσληζηέο επίζεο είλαη θαη κηα ραξνχκελε παξέα 

κπξκεγθηψλ, ην έλα επάλσ ζην άιιν, ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο. χκθσλα κε ηνπο 

Kress& Leeuwen (2010), ην ζηνηρείν πνπ ηνπνζεηείηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο νπηηθήο 

ζχλζεζεο παξνπζηάδεηαη σο Ηδεψδεο θαη αληηπξνζσπεχεη ην πην πξνεμέρνλ κέξνο ηεο 

ζχλζεζεο. Αληίζεηα, ην ζηνηρείν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην θάησ κέξνο εκθαλίδεηαη 

σο ην Πξαγκαηηθφ θαη παξέρεη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην «απηέο» πιεξνθνξίεο ζηνλ 

αλαγλψζηε- ζεαηή.  

 Οη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο βξίζθνληαη ζηνλ νπξαλφ. Ο θεληξηθφο ήξσαο, 

ην ιακπεξφ αζηέξη βξίζθεηαη ςειά ζηνλ νπξαλφ πεξηθπθισκέλν απφ άιια πνιιά 

θσηεηλά κηθξά αζηεξάθηα. Σν ίδην θαη ηα κπξκήγθηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πνπ 

κε ηα ρέξηα ηνπο αγγίδνπλ ειαθξψο ηα κηθξά θσηεηλά αζηεξάθηα. Σελ πξνζνρή καο 

θαζειψλεη ην εληππσζηαθά κεγάιν κέγεζνο ηνπ θσηεηλνχ αζηεξηνχ. Σν θίηξηλν 

θσηεηλφ αζηέξη θπξηαξρεί- ππεξηεξεί έλαληη ησλ κηθξνζθνπηθψλ αζηεξηψλ γχξσ ηνπ 

αιιά θαη ησλ κηθξφζσκσλ κπξκεγθηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ην 

θίηξηλν αζηέξη απφ ηνλ εηθνλνγξάθν, ειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε θαη ην 

θαζηζηά απηνκάησο σο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ζχλζεζε 

(Kress& Leeuwen, 2010). 

 Οη θεληξηθνί ήξσεο είλαη θαζαξά ζρεδηαζκέλνη θαη εχθνια κπνξνχκε λα ηνπο 

αλαγλσξίζνπκε. Πξφθεηηαη γηα έληνκα (κπξκήγθηα) θαη γηα έλα νπξάλην ζψκα 

(αζηέξηα) πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί φκσο αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Καη ηα δχν 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ άλζξσπνη. Μηινχλ, ραίξνληαη (απηφ θαίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπο), θάλνπλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Ζ πξνζσπνπνίεζε απηή ζθνξπίδεη 

δσή θαη ςπρή, δίλεη θίλεζε ζηελ εηθφλα (ηβξνπνχινπ, 2004). Σν θαληαζηηθφ 

ζηνηρείν θπξηαξρεί, ¨αγθαιηάδνληαο¨ ηνπο κηθξνχο καο αλαγλψζηεο θαη ηαμηδεχνληάο 

ηνπο ζε έλα θφζκν ππέξνρν.  

 Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο, δελ κπνξνχκε λα κελ ζηαζνχκε ζηα 

ρξψκαηα πνπ έρεη επηιέμεη ν εηθνλνγξάθνο. Σν καχξν ρξψκα πνπ θπξηαξρεί ζην 

θφλην (παξαπέκπεη ζε λχρηα) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θίηξηλν, θσηεηλφ θαη 
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ιακπεξφ ρξψκα ηνπ αζηεξηνχ θαζψο θαη κε ην θφθθηλν ρξψκα ησλ κηθξφζσκσλ 

κπξκεγθηψλ. 

 Καη ζε απηήλ ηελ εηθφλα ε παξνπζία ηνπ θεηκέλνπ είλαη εκθαλήο. Μφλν πνπ 

εδψ γίλεηαη ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ, θάλνληαο ην έξγν λα κνηάδεη κε θηλεκαηνγξαθηθφ 

ζελάξην. Οη δηάινγνη πνπ θπξηαξρνχλ είλαη δσεξνί, είλαη εληειψο θπζηθνί θαη 

παξαζηαηηθνί θαη αξθεηά ζεαηξηθνί. Ζ ζπγγξαθέαο θαζψο βάδεη ηνπο ήξσεο λα 

κηινχλ ζε επζχ ιφγν, θαζίζηαηαη έληνλν ην δηαινγηθφ ζηνηρείν, δίλνληαο έηζη 

ηδηαίηεξε δσληάληα ζην θείκελν. Σν θείκελν βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα γηα πιεξέζηεξε 

απνζαθήληζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαζίζηαηαη 

επθξηλέζηεξν κε ηελ εηθφλα (ηβξνπνχινπ, 2004). 

 Σν ζεκαίλνλ απηήο ηεο εηθφλαο είλαη ην ραξνχκελν αζηέξη θαη ηα κπξκήγθηα 

πνπ απφ ηελ ραξά ηνπο ¨πεηάλε¨ ζηνλ νπξαλφ. Σν ζεκαηλφκελν φκσο, είλαη ην κήλπκα 

πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ε εηθφλα. Σε δχλακε ηεο νκάδαο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο επηιέγεηαη εδψ λα αλαδείμεη ην ηαπεηλφ- κηθξνζθνπηθφ κπξκήγθη θαη φρη 

βέβαηα ηπραία. Σα κηθξνζθνπηθά απηά έληνκα είλαη γλσζηφ πσο έρνπλ αλεπηπγκέλν 

ην αίζζεκα ηεο πεηζαξρίαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο (Σζνξψλε- 

Γεσξγηάδε, 2014). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ρξήζε ησλ αλζξσπνπνηεκέλσλ 

εληφκσλ θαη ηνπ νπξάληνπ ζψκαηνο είλαη έλαο εμαηξεηηθά ειθπζηηθφο ηξφπνο γηα λα 

κηιήζνπκε ζηα παηδηά γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο θαη λα ηνλίζνπκε 

θαηάιιεια ηα απαξαίηεηα ¨εζηθά¨ ζπκπεξάζκαηα (ηβξνπνχινπ, 2004). Σα παηδηά 

απφ κηθξά ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα κάζνπλ πσο 

φ,ηη δελ θαηαθέξλεη θάπνηνο κφλνο ηνπ κπνξεί λα ην θαηαθέξεη ε ζπλεξγαζία. Ζ 

ζπλεξγαζία θάλεη ηα αδχλαηα δπλαηά. Τπάξρνπλ ινηπφλ, πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο 

πνπ εχθνια αληηκεησπίδνπκε κφλνη καο. Σα ¨ζαχκαηα¨ φκσο γίλνληαη απφ νκάδεο, 

παξέεο, ζπλεξγαζίεο! 

 

Μεηθηή ηερληθή: ςεθηαθή εθηχπσζε, αθξπιηθά ρξψκαηα 
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Παξακύζη: Πνιπμέλε 

Πεξίιεςε: Ζ Πνιπμέλε κε ηε βνήζεηα ησλ θαληαζηηθψλ ηεο θίισλ, θαηνξζψλεη λα 

εθθξαζηεί θαη λα μεπεξάζεη φια φζα ηελ θάλνπλ λα αηζζάλεηαη αδχλακε, κφλε θαη 

πνιχ πνιχ μέλε (Μηραειίδνπ, 2014). 

 Ζ εηθφλα κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε βξίζθεηαη ζηελ 7
ε
 θαη 8

ε
 ζειίδα ηνπ 

παξακπζηνχ κε ηίηιν ¨Πνιπμέλε¨. πγγξαθέαο είλαη ε Μηραειίδνπ ηέιια θαη ε 

εηθνλνγξάθνο ε Πέξζα Εαραξηά. 

 

Δηθ 4 

ηελ εηθφλα πνπ βιέπνπκε ε κεγάιε θηγνχξα ελφο θνξηηζηνχ θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηξαβάεη ηελ πξνζνρή καο. Σν θνξίηζη απηφ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ 

ηελ εξσίδα καο ηελ Πνιπμέλε, θπξηαξρεί ζηελ εηθφλα. Ζ απνπζία άιισλ πξνζψπσλ 

ζηελ εηθφλα είλαη θάηη πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο αλαγλψζηεο. Ζ εηθνλνγξάθνο 

¨αθήλεη¨ κφλε ηεο ηελ Πνιπμέλε ζηελ εηθφλα, δίλνληάο καο ηελ εληχπσζε πσο 
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πξφθεηηαη γηα κηα ρσξηζηή κνλάδα πιεξνθνξίαο. Απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ εξσίδα ηεο ηζηνξίαο, ζε απηήλ ηελ εηθφλα. 

Ζ Πνιπμέλε βξίζθεηαη ζε έλα δσκάηην, ζε έλαλ θιεηζηφ ρψξν. Ζ 

εηθνλνγξάθνο δελ καο δίλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ ρψξν πνπ δηαδξακαηίδεηαη 

ε ηζηνξία. Απηνκάησο καο γελληνχληαη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αλεζπρίαο. Σα 

κηθξά ηέζζεξα θάδξα πνπ αλαπαξηζηνχλ θηγνχξεο δψσλ θαη είλαη θξεκαζκέλα ζηνλ 

ηνίρν, ζην πεξηζψξην, ζην πίζσ κέξνο ηεο εηθφλαο δελ καο βνεζάλε ζην λα 

πξνζαλαηνιηζηνχκε ζηνλ ρψξν. Σν ίδην θαη νη άζπξεο- γαιάδηεο ζεκαίεο πνπ 

θξέκνληαη. Σν μαλζφ θνξίηζη, θαζηζκέλν ζε έλα ηξαπέδη, κε ην έλα ηεο ρέξη θιείλεη ην 

ζηφκα θαη κε ην άιιν ην αθηί ηεο. Σα κάηηα ηεο αλνηρηά, γεκάηα θφβν, αλεζπρία, 

ηξφκν, άγρνο, κεηαδίδνπλ απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηνπο αλαγλψζηεο. Οη 

αλαγλψζηεο αλαξσηηνχληαη ¨ηη ζπκβαίλεη¨ θαη αγσληνχλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο.  

Κάηη άιιν πνπ καο ¨θνβίδεη¨ ζηελ ελ ιφγσ εηθφλα είλαη νη ηνληθέο, ρξσκαηηθέο 

αληηζέζεηο πνπ επηθξαηνχλ. Σν ζθνχξν ρξψκα ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο δηεγείξεη 

ην κάηη καο. Οη πεξηνρέο πςειήο ηνληθήο αληίζεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα φξηα 

κεηαμχ ηνπ ιεπθνχ ηαβαληνχ θαη ηνπ καχξνπ ηξαπεδηνχ έρνπλ πςειή αληίζεζε. 

Παξαηεξνχκε επίζεο, αληηπαξάζεζε απνρξψζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνίρν ηνπ 

δσκαηίνπ (πξάζηλν, ιαδί) θαζψο θαη αληίζεζε ζεξκψλ- ςπρξψλ ρξσκάησλ (κπνξληφ- 

κπιε κπινχδα). Αθφκε, αληηζέζεηο βαζκψλ θσηεηλφηεηαο (ην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο 

είλαη πην ζθνχξν ζε ζχγθξηζε κε ηελ κέζε θαη ην επάλσ κέξνο πνπ είλαη πην 

θσηεηλφ). Απηέο νη αληηζέζεηο θαη νη αιιαγέο ρξσκάησλ ππνθξχπηνπλ λνήκαηα 

γεκάηα ζπλαηζζήκαηα. Οη αλαγλψζηεο βηψλνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. Φφβν θαη 

αγσλία θαζψο εζηηάδνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, θαη αλαθνχθηζε θαζψο ην κάηη 

πξνρσξάεη πξνο ηα επάλσ κέξε ηεο εηθφλαο. Δδψ ε εηθνλνγξάθνο επηιέγεη θαηάιιεια 

ρξψκαηα πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο (ηβξνπνχινπ, 

2004). 

Καη ζε απηήλ ηελ εηθφλα θπξηαξρνχλ νη γξακκέο. Ζ αθζνλία γξακκψλ γεκίδεη 

ηε ζθελή λεπξηθφηεηα θαη αλεζπρία. Οη γξακκέο ιεηηνπξγνχλ σο πεξίγξακκα. 

Οξηνζεηνχλ ηα αληηθείκελα ζηνλ ρψξν θαη θαη‟ επέθηαζε νξηνζεηνχλ ηε ζθέςε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο. Οη θακπχιεο θαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα δηαθξίλνληαη εχθνια 

ζηελ εηθφλα. Σα ηεηξάγσλα θάδξα, ην ηεηξάγσλν ηαβάλη, νη ηεηξαγσληζκέλνη ηνίρνη 

θαζψο θαη ην ζηξνγγπιφ ζρήκα πξνζψπνπ είλαη εκθαλή ζηελ εηθφλα.  
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Καηά κήθνο ηνπ θάησ κέξνπο ηεο εηθφλαο εθηείλεηαη ην θείκελν. Σν θείκελν 

μεθηλάεη απφ ηελ 7
ε
 ζειίδα θαη ηειεηψλεη ζηελ 8

ε
. Σα επαλάγλσζηα άζπξα γξάκκαηα 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην καχξν- ζθνχξν θφλην ηεο εηθφλαο. Γηαβάδνληαο ην 

θείκελν ζα ζηαζνχκε ζηελ πξψηε πξφηαζε ηνπ θεηκέλνπ «ην ζρνιείν θαζόηαλ πάληα 

κόλε». Σψξα πιένλ γλσξίδνπκε πνπ βξίζθεηαη ε Πνιπμέλε. Βξίζθεηαη ζην ζρνιείν, 

ζηελ ηάμε ηεο θαη θάζεηαη ζην ζξαλίν ηεο. Αιιά θάζεηαη κφλε ηεο. Σν πξάζηλν 

ρξψκα απηήο ηεο πξφηαζεο, ην κέγεζνο ησλ δχν εθ ησλ πέληε ιέμεσλ θαζψο θαη ην 

φηη ε πξφηαζε δελ αθνινπζεί κηα επζεία γξακκή καο θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε. Σν 

θείκελν εδψ εληζρχεη ηε δχλακε ηεο εηθφλαο. Μαο ηνπνζεηεί ζηνλ ρψξν φπνπ 

εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα, καο εμεγεί γηα πνηνλ ιφγν παξνπζηάδεηαη θαηαπηφλ ηνλ 

ηξφπν ε Πνιπμέλε, καο δίλεη απαληήζεηο ζε φια εθείλα ηα εξσηήκαηα πνπ καο 

γελλνχζε ε εηθφλα. Ζ Πνιπμέλε είλαη κφλε ηεο, θαλέλαο δελ αζρνιείηαη καδί ηεο, 

νχηε νη ζπκκαζεηέο ηεο αιιά νχηε θαη ε δαζθάια ηεο. Έηζη, ε Πνιπμέλε γηα λα 

αληέμεη ηελ κνλαμηά κηινχζε κέζα ζην ρεξάθη ηεο θη έπαηδε κε ηνπο θαληαζηηθνχο ηεο 

θίινπο.   

Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ε Πνιπμέλε πνπ κφλε ηεο θάζεηαη ζην ζξαλίν, 

κηιάεη θαη παίδεη κε ηνπο θαληαζηηθνχο ηεο θίινπο. Σν ζεκαηλφκελν είλαη ην κήλπκα 

ηεο εηθφλαο. Ζ Πνιπμέλε είλαη έλα παηδί, κηα καζήηξηα ζρνιείνπ πνπ βηψλεη κηα 

ξεαιηζηηθή, πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Βηψλεη ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο 

αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηεο ηε δαζθάια. Με ηηο έγλνηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

Πνιπμέλεο ηαπηίδνληαη νη κηθξνί καο αλαγλψζηεο πνπ ελδερνκέλσο λα βηψλνπλ θη 

απηνί ηελ ίδηα απφξξηςε. ην πξφζσπν ηεο Πνιπμέλεο βιέπνπλ ην δηθφ ηνπο 

πξφζσπν. Ζ Πνιπμέλε ελζαξθψλεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο αγσλίεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, 

θφβνη θαη αγσλίεο πνπ ζπλαληάκε θαζεκεξηλά ζηηο ηάμεηο καο νη εθπαηδεπηηθνί. 

Οθείινπκε ινηπφλ, ζαο εθπαηδεπηηθνί λα αθνπγθξαδφκαζηε ηηο αγσλίεο, ηνπο θφβνπο 

αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ καο. Να δίλνπκε ιχζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, 

λα ζπδεηάκε καδί ηνπο. Να ελζαξξχλνπκε ηνπο πην αδχλακνπο αιιά θαη 

ζπλεζηαικέλνπο καζεηέο καο. Ζ ιχζε δελ έξρεηαη απφ κφλε ηεο αιιά κε ηελ ηεη- α- 

ηεη αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ.    

 

 Μεηθηή ηερληθή: Ξεξνπαζηέι θαη ρξψκαηα αθνπαξέιαο ζε ραξηφλη 
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Παξακύζη: Σν Νεζί ηεο Υαξάο 

Πεξίιεςε: Σν ¨Νεζί ηεο Υαξάο¨ θηηάρηεθε γηα παηδηά. Δθεί ηα θιάκαηα γίλνληαη 

γέιηα, θαη νη ιχπεο ραξέο. Σα ινπινχδηα έρνπλ αιιηψηηθα ρξψκαηα. Σα ηξηαληάθπιια 

είλαη κσβ. Οη καξγαξίηεο πξάζηλεο θαη νη παπαξνχλεο κπιε. Μα ην πην καγηθφ απ‟ 

φια είλαη φηη ζην Νεζί ηεο Υαξάο ε άλνημε δελ ηειεηψλεη πνηέ! Πνηνο φκσο θαη γηαηί 

ζέιεη λα εμαθαλίζεη ην λεζί θαη καδί κε απηφ ηελ ραξά ησλ παηδηψλ; Σε ιχζε ζα ηε 

βξεη κνλάρα ν Αζειάκπα Νηειαζχ (Γξακκαηηθάθε, 2015). 

  Δηθ 5. 
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Ζ εηθφλα πνπ πξφθεηηαη λα αλαιχζνπκε είλαη απφ ην παξακχζη ηεο Μαξηβίηαο 

Γξακκαηηθάθε ¨Σν Νεζί ηεο Υαξάο¨. Σελ εηθνλνγξάθεζε επηκειείηαη ε Καηεξίλα 

Βεξνχηζνπ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 29
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ (ηειεπηαία 

ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ). 

Ζ ηεξάζηηα, γηγαληφζσκε, νγθψδε θηγνχξα ηνπ Αζειάκπα Νηειαζχ απνηειεί 

ηνλ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

αλαγλσζηψλ. Μα πψο λα κελ είλαη ηεξάζηηνο ν Αζειάκπα Νηειαζχ! Αθνχ είλαη 

γίγαληαο! Πξφθεηηαη γηα έλαλ γίγαληα νγθψδε θαη ρνληξφ πνπ ε θηγνχξα ηνπ θαιχπηεη 

ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο. Ο γίγαληαο θηάλεη κέρξη θαη ηνλ νπξαλφ 

πιεζηάδνληαο αθφκα θαη ηα ζχλλεθα. Παξαηεξψληαο θαιχηεξα ηελ εηθφλα βιέπνπκε 

πσο ν γίγαληαο ζηε ρνχθηα ηνπ έρεη ηξία παηδηά, ελψ ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ ζην 

επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο (ζηε γσλία) ζε κηα γνξγφλα πνπ ηνλ ραηξεηάεη. Οη θηγνχξεο 

ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηεο γνξγφλαο είλαη αξθεηά κηθξέο ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ 

γίγαληα, ζηνηρεία πνπ ηα θαζηζηά ιηγφηεξν ζεκαληηθά θαη άμηα πξνζνρήο. Ζ θηγνχξα 

ηνπ γίγαληα Νηειαζχ είλαη αιήζεηα πσο απνηειεί κηα ρσξηζηή κνλάδα πιεξνθνξίαο 

ζε απηήλ ηελ νπηηθή ζχλζεζε (Kress& Leeuwen, 2010). 

Ζ εηθνλνγξάθνο ζέιεη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο λα βξίζθνληαη έμσ 

ζηε θχζε. ηνηρεία πνπ δειψλνπλ ηνλ ρψξν είλαη ην ρψκα θαη ηα κηθξνζθνπηθά 

ινπινπδάθηα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην νγθψδεο πφδη ηνπ γίγαληα. Ο θεληξηθφο 

ήξσαο ηεο εηθφλαο, ν γίγαληαο, κε έλα ήξεκν,  γαιήλην θαη γεκάην αλαθνχθηζε 

βιέκκα θαη χθνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ γνξγφλα, πνπ θη απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο κε 

έλα ραξνχκελν λεχκα- χθνο, αληαπνθξίλεηαη. Κνηηάδνληαο νη αλαγλψζηεο απηά ηα 

βιέκκαηα είλαη πιένλ ζίγνπξνη πσο ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο είλαη αίζην. Αληίζεηα, ηα 

πξφζσπα ησλ παηδηψλ πνπ θνηηάλε θαηάκαηα ηνλ γίγαληα δείρλνπλ ζαλ λα πεξηκέλνπλ 

θάηη, βξίζθνληαη ζηελ αλακνλή γηα θάηη πνπ ζα ζπκβεί.  

Καη εδψ ην θαληαζηηθφ ζηνηρείν καο πιεκκπξίδεη. Πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

αλζξψπηλε εηθφλα ησλ παηδηψλ, ε εηθνλνγξάθνο δίλεη δσή ζε θάηη άςπρν. ε έλαλ 

γίγαληα θαη ζε κηα γνξγφλα. Βιέπνληαο ηελ εηθφλα απηή νη κηθξνί αλαγλψζηεο 

ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ ηζηνξία θαη πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ην 

πξαγκαηηθφ κε ην θαληαζηηθφ. Σν φλεηξν θαη ε θαληαζία κέλνπλ δσληαλά θαη ζε 

απηήλ ηελ εηθφλα.  
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πσο ζσζηά παξαηεξνχκε ε εηθφλα είλαη έγρξσκε. Ο γίγαληαο 

εηθνλνγξαθείηαη κε ζθνχξα ρξψκαηα. Σν καχξν ξηγέ παληειφλη ηνπ, ηα κσβ ηνπ 

παπνχηζηα, ην ζθνχξν κπιε πνπά θαζθφι ηνπ θαη ε πνιχρξσκε κπινχδα ηνπ κε κηα 

κίμε ρξσκάησλ (ζθνχξν θίηξηλν, πνξηνθαιί θαη θφθθηλν) έξρνληαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηα γθξίδα – άζπξα ηνπ καιιηά, κε ην αλνηρηφ κπεδ ρξψκα ηνπ θφληνπ, κε 

ηα γθξίδα ζχλλεθα θαη κε ηελ πξάζηλε ελδπκαζία ηεο γνξγφλαο.  

Ηδηαίηεξε εληχπσζε καο πξνθαινχλ νη γξακκέο θαη ηα ζρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Δδψ, γξακκή θαη ζρήκα ζπλδπάδνληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο απνηειεζκαηηθά. Ζ γξακκηθή ζπλέρεηα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή καο 

θαη εμαλαγθάδνπλ ην κάηη καο ζε κηα θαηαδησθηηθή θίλεζε (Nodelmann, 1998). 

χκθσλα κε ηελ ηβξνπνχινπ (2004), ε αθζνλία γξακκψλ ζεκαηνδνηεί δσηηθφηεηα 

θαη κηα πιεζψξα ελέξγεηαο. Οη ιεπηέο- ιηηέο γξακκέο ζηελ κπινχδα ηνπ γίγαληα 

εθθξάδνπλ θηλεηηθφηεηα, επθηλεζία θαη ηαρχηεηα. Πέξα φκσο απφ ηηο ιηηέο γξακκέο 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη ρνληξέο γξακκέο πνπ εθθξάδνπλ κηα άλεηε ζηάζε. Σα 

ζηαζεξά πεξηγξάκκαηα πνπ θπξηαξρνχλ δίλνπλ ζηελ εηθφλα κηα εμαηξεηηθή ζαθήλεηα 

θαη ζηαζεξφηεηα αιιά ηαπηνρξφλσο αθηλεηνπνηνχλ ηα αληηθείκελα. Σα φξζηα 

παξαιιειφγξακκα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ κπινχδα ηνπ γίγαληα, εθθξάδνπλ 

αλάηαζε, πεξεθάληα αιιά θαη αζηάζεηα, ζε αληίζεζε κε ηα μαπισκέλα 

παξαιιειφγξακκα πνπ ππνβάιινπλ ηελ εξεκία θαη ηε γαιήλε. Οη θακπχιεο πνπ 

επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη, ππνδειψλνπλ θίλεζε, θάηη πνπ εληζρχεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη πην έληνλα ην απνηέιεζκα ησλ θηγνχξσλ αιιά θαη ηνπ θφληνπ.  

Κάηη πνπ καο εθπιήζζεη είλαη θαη ε απνπζία θεηκέλνπ. Σν θείκελν απνπζηάδεη 

εζθεκκέλα. Ζ ζπγγξαθέαο αθήλεη ηελ εηθφλα λα ¨κηιήζεη¨ κφλε ηεο. Να ¨ζπδεηήζεη¨ 

κε ηνπο αλαγλψζηεο, λα ηνπο πξνβιεκαηίζεη λα βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 

ην θείκελν βξίζθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα. Έλα θείκελν κεγάιεο έθηαζεο πνπ 

ζπλδπάδεη  πνίεκα θαη αθήγεζε εληζρχεηαη κε ηελ εηθφλα ζηε δηπιαλή ζειίδα. 
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Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ν γίγαληαο Νηειαζχ πνπ θξαηψληαο ζηελ 

ρνχθηα ηνπ ηξία παηδηά θνηηάδεη κε ην γαιήλην βιέκκα ηνπ ηελ γνξγφλα. Σν 

ζεκαηλφκελν φκσο, ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ε εηθφλα δελ κπνξνχκε εχθνια 

λα ην ¨δνχκε¨. Γηαβάδνληαο ην θείκελν θαη βιέπνληαο παξάιιεια ηελ εηθφλα, ην 

κήλπκα ηεο ραξάο θαη ηεο επηπρίαο είλαη απηφ πνπ πξνβάιιεηαη. Απηήλ ηελ ραξά θαη 

ηελ επηπρία νθείινπκε λα δψζνπκε ζηα παηδηά, εκείο νη ¨γηγαληφζσκνη¨ ελήιηθεο. 

Απηήλ ηελ ραξά πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε θαη ζηα πξφζσπά ηνπο θαη θαλέλαο καο δελ 

έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ ζηεξήζεη απφ απηά. Σα παηδηά είλαη ην κέιινλ καο θαη ην 

κέιινλ καο πξέπεη λα είλαη ραξνχκελν.  

 

Μεηθηή ηερληθή: αθξπιηθφ ρξψκα ζε ραξηφλη, θσηνγξαθία 
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Παξακύζη: Σν αεδόλη κε ηηο δπν παηξίδεο  

Πεξίιεςε: Μηα γιπθηά ηζηνξία, πνπ κε απιφ ηξφπν απνθαιχπηεη ζηα παηδηά ηηο 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζην μεληηεκέλν αεδφλη θαη ζηνπο ηζαγελείο 

παπαγάινπο, ζρέζεηο αξρηθνχ θφβνπ, ππνκνλήο, ζπκπαξάζηαζεο θαη 

αιιεινβνήζεηαο, κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζηελ αιιειναπνδνρή, ηε θηιία θαη ηελ αγάπε. 

Μέζα ζηελ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνχ, ε θσηηά, πνπ είλαη ε αηηία ηνπ πφλνπ θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, γίλεηαη αθνξκή γηα λέα φλεηξα θαη λέεο παηξίδεο. Σν παξακχζη 

πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ, θαζψο θαη ηνλ αγψλα γηα 

λέα αξρή, ηελ απνδνρή ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπκβίσζε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη αλζξψπσλ (Κσηζαιίδνπ, 2015). 

 Ζ εηθφλα πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ είλαη απφ ην παξακχζη ηεο Γφμαο 

Κσηζαιίδνπ, ¨Σν αεδφλη κε ηηο δπν παηξίδεο¨. Ζ εηθνλνγξάθνο ηνπ παξακπζηνχ είλαη 

ε Νίθε Λεσλίδνπ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 24
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 
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    Δηθ 6 

 Ξεθπιιίδνληαο ην παξακχζη, ηδηαίηεξε εληχπσζε καο πξνθαινχλ ηα απαιά 

θαη ήξεκα ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο θαη εηθνλνγξαθνχλ ηηο 

ζθελέο ηεο ηζηνξίαο. Σα θπζηθά ρξψκαηα αθνπαξέιαο (πξάζηλν- γαιάδην) αιιά θαη ε 

δσγξαθηθή κε ηέκπεξα ρσξίο ηηο έληνλεο αληηζέζεηο καο δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα 

εξεκίαο θαη ραιάξσζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, νη ηζνξξνπεκέλεο ηνληθέο 

δηαβαζκίζεηο θαη ε ρξσκαηηθή αξκνλία επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ζπγγεληθψλ ρξσκάησλ, ηφλσλ θαη απνρξψζεσλ (ηβξνπνχινπ, 2004). Ζ 

ρξσκαηηθή απηή αξκνλία, ηα επράξηζηα ρξψκαηα δίλνπλ δσή θαη ζπλαίζζεκα ζηελ 
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εηθνλνγξάθεζε θαη παξαθηλνχλ ηνπο αλαγλψζηεο (κηθξνχο θαη κεγάινπο) λα 

δηαβάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη. 

 Βξηζθφκαζηε ζην δάζνο. Δίλαη εχθνιν λα ην θαηαιάβνπκε θαζψο ε χπαξμε 

πνπιηψλ, θπιισζηάο θαη ινπινπδηψλ ηνπνζεηεί ηνλ αλαγλψζηε ζε απηφ ην κέξνο. Ο 

ρψξνο πνπ εμειίζζεηαη ε ηζηνξία, ην δάζνο, ε θχζε, είλαη έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ 

καο εξεκεί θαη καο ραιαξψλεη, καο είλαη θάηη νηθείν. Ση πην φκνξθν λα βξίζθνληαη νη 

αλαγλψζηεο ζηε θχζε, ζην δάζνο, πεξηηξηγπξηζκέλνη απφ ζκήλνπο πνπιηψλ θαη λα 

αθνχλε ην θειάεδηζκα ηνπο! 

 Πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο είλαη ηα πνπιηά. Σέζζεξα αεδφληα (δχν κεγάια 

θαη δχν κηθξά) πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο θαη δχν πνιχρξσκα 

παπαγαιάθηα ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο. Ζ ζέζε πνπ θαηέρνπλ ηα αεδφληα ζηελ 

εηθφλα, ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε, απνηεινχλ ην θέληξν πξνζνρήο ησλ 

αλαγλσζηψλ θαη ηα θαζηζηά πην άμηα πξνζνρήο απφ ηα άιια δχν παπαγαιάθηα 

(Kress& Leeuwen, 2010). Ζ εηθνλνγξάθνο εζηηάδεη ζηα αεδφληα, ην κέγεζνο ησλ 

νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα παπαγαιάθηα θαη δίλεη ηελ εληχπσζε ζηνλ 

αλαγλψζηε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ρσξηζηή κνλάδα πιεξνθνξίαο.  

 Παξακέλνπκε ζηελ εηθφλα θαη παξαβιέπνπκε πξνο ην παξφλ ην θείκελν. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο ηα αεδφληα θνηηάλε ηα παπαγαιάθηα, έρνπλ ζηξακκέλν ην 

θεθάιη ηνπο πξνο ηα επάλσ θαη απφ ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο ζα ιέγακε πσο 

δηάθεηληαη κε θηιηθή δηάζεζε πξνο απηά, ζα λα ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα 

κηιήζνπλ καδί ηνπο. Αληίζεηα, ηα παπαγαιάθηα, θνηηάλε κε γνπξισκέλα κάηηα ηα 

αεδφληα, απφ κηα κία ζέζε εμνπζίαο ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε θαη απηφ ην 

ζπκπεξαίλνπκε απφ ηελ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, κηα ζέζε πνπ εζθεκκέλα 

επέιεμε ε εηθνλνγξάθνο. Σα παπαγαιάθηα παξνπζηάδνληαη σο ην Ηδεψδεο, βξίζθνληαη 

ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην πην πξνεμέρνλ κέξνο ηεο 

ζχλζεζεο. Αληίζεηα, ηα αεδφληα σο ην Πξαγκαηηθφ θαζψο ε ζέζε ηνπο παξέρεη πην 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλαγλψζηεο (Kress& Leeuwen, 2010). 

 Σν κάηη καο εζηηάδεη ζην θείκελν, ην νπνίν θαιχπηεη ζρεδφλ ην κηζφ κέξνο 

ηεο εηθφλαο. Βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηελ κέζε ηεο εηθφλαο θαη πξνεθηείλεηαη σο ην ηέινο 

απηήο. Καζψο δηαβάδνπκε ην θείκελν, δηαπηζηψλνπκε πσο θαη ζε απηήλ ηελ ηζηνξία ε 

ζπγγξαθέαο επέιεμε πνπιηά δίλνληάο ηνπο αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Σα πνπιηά 

(αεδφληα θαη παπαγαιάθηα) κηιάλε, θάλνπλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ 
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δηαιφγνπ θάλεη ην έξγν λα κνηάδεη κε θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην. Πξφζεζε ηεο 

ζπγγξαθέαο είλαη λα απεπζπλζεί ζε απνδέθηεο πνπ ειηθηαθά είλαη παηδηά. Καη ηα 

θαηαθέξλεη. Με ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξψσλ, δίλνληάο ηνπο αλζξψπηλε 

¨ιαιηά¨, κε ηα ραξνχκελα ρξψκαηα ε ζπγγξαθέαο εμηηάξεη θαη απειεπζεξψλεη ηελ 

θαληαζία ηνπο, ηνπο ηαμηδεχεη κε ην φλεηξν θαη κέζα απφ ηελ νλεηξνθαληαζία ηνπο 

βνεζάεη λα δνπλ ηελ νπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα παηδηά ραίξνληαη ηηο κηθξέο 

ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ηα δψα, ηα πνπιηά, ηα έληνκα δξνπλ σο άλζξσπνη (ηβξνπνχινπ, 

2004). Οη αλαγλψζηεο απνιακβάλνπλ ηελ ηζηνξία θαη δηαηεξείηαη ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο.  

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ηα ηέζζεξα αεδφληα θαη ηα δχν παπαγαιάθηα, 

ηα νπνία βξίζθνληαη φια καδί ζην δάζνο. Γηαβάδνληαο φκσο ην θείκελν, ην κήλπκα 

πνπ καο πεξλάεη ε ζπγγξαθέαο είλαη ην ζεκαηλφκελν ηεο εηθφλαο. Ο Λνλζίιην 

μεληηεχηεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Απηφο ν ¨δηαθνξεηηθφο¨ Λνλζίιην κε ηε 

¨δηαθνξεηηθή¨ νηθνγέλεηά ηνπ έθηαζε ζε έλα δάζνο φπνπ δνπλ παπαγάινη. Οη 

παπαγάινη δηζηάδνπλ, ηξνκάδνπλ κε απηφ ην δηαθνξεηηθφ θαη ηειείσο μέλν πνπιί ζην 

δάζνο ηνπο. Κάλνπλ φκσο ηελ αξρή θαη ην πξψην βήκα θαη πάλε λα γλσξίζνπλ ηνλ 

Λνλζίιην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μάιηζηα, ζα ηνπο πάλε θφθθηλα θαη θίηξηλα θηεξά 

ψζηε ν Λνλζίιην λα κνηάδεη κε ηα παπαγαιάθηα.  

 Μέζα απφ ηελ αιιεγνξία απηή, ε ζπγγξαθέαο κεηαθέξεη ην κήλπκα ηεο 

πξνζθπγηάο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Έλα θαηλφκελν αξθεηά επίθαηξν ζηηο κέξεο 

καο. Ζ θνηλσλία καο πιένλ είλαη κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, φπνπ νη 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα θπξηαξρνχλ παληνχ. Μήπσο ηειηθά ην Ηδεψδεο ζε 

απηή ηελ νπηηθή ζχλζεζε είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ηα 

αεδφληα, ψζηε λα εληαρζνχλ ζε έλα θφζκν δηαθνξεηηθφ, ζηνλ θφζκν ησλ παπαγάισλ; 

Μφλν πνπ ζηνλ θφζκν ησλ πνπιηψλ, νη παπαγάινη απνδέρηεθαλ ην θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Αθήλεηαη ινηπφλ ν πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο αλαγλψζηεο: Δκείο νη ¨θπζηνινγηθνί¨ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα βήκα κπξνζηά, λα ζπληειέζεη ν θαζέλαο απφ εκάο ζηελ 

άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ θαη λα απνδερηνχκε απηφ ην 

δηαθνξεηηθφ ζηε δσή καο;        

 

Σερληθή: ρξψκαηα αθνπαξέιαο ζε ραξηφλη, ηέκπεξα 
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Παξακύζη: Η θπξία κε ηηο θακήιεο 

Πεξίιεςε: ηαλ αλαζηελάδεη ε κηθξή Λεληψ, θάηη καγηθφ ζπκβαίλεη: ακέζσο 

βξίζθεηαη ζε θφζκνπο αιιφθνηνπο θη αζηείνπο, πνπ ηελ πξνθπιάζζνπλ απφ θάζε 

ιχπε, κεγάιε ή κηθξή. Έηζη ζπλέβε θη εθείλε ηε κέξα ζην ζρνιείν. «Αρ!» 

αλαζηέλαμε ε Λεληψ θη ακέζσο κεηαθέξζεθε ζηελ κπιε έξεκν κε ηηο πελήληα εθηά 

θακήιεο… (θαθηαλνπνχινπ, 2015). 

 Ζ εηθφλα πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη απφ ην παξακχζη ηεο Μάξσο 

θαθηαλνπνχινπ ¨Ζ θπξία κε ηηο θακήιεο¨, κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ νπνίνπ έρεη 

αζρνιεζεί ε Ίξηο ακαξηδή. Ζ εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 11
ε
 ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. 

 

 

Δηθ 7 

 Ο θεληξηθφο ήξσαο απηή ηεο εηθφλαο είλαη έλα δψν θαη ζπγθεθξηκέλα κηα 

θακήια. Ζ θακήια ηξαβάεη ην βιέκκα θαζψο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο. 

Κάλνληαο κηα βφιηα κε ην κάηη καο παξαηεξνχκε θη άιια αληηθείκελα πνπ είλαη 

ιηγφηεξεο ζεκαζίαο θαη πξνζνρήο (αλ ζθεθηνχκε απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιινληαη- 

κεγάιν κέγεζνο ηεο θακήιαο, κηθξά ηα αληηθείκελα). Αληηθείκελα φπσο: θάδξα θαη 
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ξνιφη ηνίρνπ, ςάζηλα θαπέια θαη ςάζηλεο ηζάληεο, έλαο νβάι θαζξέθηεο, κηα 

θξεκάζηξα ηνίρνπ, κηα νκπξέια θαη κηα θνξδέια ηελ νπνία θξαηάεη ζην ζηφκα ηεο ε 

θακήια είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε. Παξαηεξψληαο 

θαιχηεξα ηελ εηθφλα ζα εζηηάζνπκε ζηνλ νβάι θαζξέθηε θαη ζηελ αλζξψπηλε 

θηγνχξα ελφο θνξηηζηνχ πνπ θαζξεθηίδεηαη. ηνλ ρψξν ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ θακήια 

βξίζθεηαη θη έλα θνξηηζάθη κε έληνλα θφθθηλα καιιηά. Απφ ηελ φιε δηαθφζκεζε 

θαηαιαβαίλνπκε πσο βξηζθφκαζηε ζε έλα θιεηζηφ ρψξν, ελψ ε επηγξαθή ¨ηε Φάζα¨ 

καο αθήλεη ηελ εληχπσζε πσο ελδερνκέλσο λα πξφθεηηαη γηα θάπνην καγαδί. ην 

βάζνο ηεο εηθφλαο ππάξρεη θη έλαο αθφκε ζθνηεηλφο ρψξνο, ν νπνίνο ρσξίδεηαη απφ 

κηα θακππισηή ¨πφξηα¨, απφ έλα ζθαινπάηη θαη απφ κηα δεκέλε θνπξηίλα ζην πιάη 

ηεο ¨πφξηαο¨. ηνλ ζθνηεηλφ απηφ ρψξν βιέπνπκε κφλν έλα θσηηζηηθφ πνπ θξεκηέηαη, 

έλα ηξαπεδάθη θη έλα επηηξαπέδην θσηηζηηθφ.  

 Σν ρξψκα θαη ζε απηήλ ηελ εηθφλα ¨θνζκεί¨ ζα ιέγακε ηελ εηθνλνγξάθεζε. 

Οη ηνληθέο αιιά θαη νη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο πξνβάιινληαη έληνλα. Σα απαιά 

ρξψκαηα φπσο ην κπεδ ρξψκα ηεο θακήιαο, ην κπεδ ρξψκα ζηα πιαθάθηα θαη ηα 

γήηλα ρξψκαηα ζηηο ηζάληεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην καχξν ρξψκα ηνπ ζθνηεηλνχ 

δσκαηίνπ, κε ηνλ πξάζηλν ηνίρν θαη κε ηα θφθθηλα καιιηά ηνπ θνξηηζηνχ. Οη γξακκέο, 

νη θακπχιεο θαη ηα ζρήκαηα είλαη εκθαλή, επδηάθξηηα θαη μεθάζαξα. Σν κάηη καο 

εζηηάδεη ζην θακππισηφ ζρήκα ηεο θακήιαο, ζηελ θακππισηή ¨πφξηα¨, ζηνλ νβάι 

θαζξέθηε, ζηα ζηξνγγπιά θάδξα, ζηα ζηξνγγπιά ξνιφγηα θαη θαπέια, ζην ζθαηξηθφ 

επηηξαπέδην θσηηζηηθφ, ζηα ηεηξάγσλα πιαθάθηα, ζηελ παξαιιειφγξακκε επηγξαθή- 

ηακπέια ¨ηε Φάζα¨.  Ζ γξακκή νξηνζεηεί ηα αληηθείκελα (ηνλ ηνίρν, ηα πιαθάθηα) 

θαη ιεηηνπξγεί σο πεξίγξακκα. 

 Έλα κεγάιν θείκελν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο δηπιαλήο ζειίδαο. Σν 

απαιφ θφλην ηεο εηθφλαο καο επηηξέπεη λα δηαβάζνπκε ην θείκελν. Ζ αθήγεζε θαη ν 

δηάινγνο ζπλππάξρνπλ θάλνληαο πην θηλεκαηνγξαθηθφ ην φιν ζελάξην. Πιένλ, ηα 

αλζξσπνπνηεκέλα δψα δελ καο πξνθαινχλ ηδηαίηεξε εληχπσζε, θαζψο ε ρξήζε ηνπο 

είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο. Βέβαηα αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε ¨αλζξσπηά¨ ηνπο δελ θαηαζηξέθεη ηειείσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ δψνπ 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Ζ αλζξσπνπνηεκέλε θακήια θαη ε αλζξψπηλε θηγνχξα ελφο 

θνξηηζηνχ ζπλππάξρνπλ. Σν ζπκσκέλν πξφζσπν ηεο θακήιαο έξρεηαη αληηκέησπν κε 

ην ¨παγσκέλν¨ βιέκκα ηνπ θνξηηζηνχ. Ζ θακήια θαίλεηαη γηα θάηη λα έρεη ελνριεζεί, 

θαίλεηαη θάηη λα απαηηεί απφ ην θνξίηζη, ην νπνίν ηελ θνηηάδεη ¨παγσκέλν¨.  
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 ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο 

δηήγεζεο, ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή. Σν θείκελν επεμεγεί κεξηθά ζεκεία ηεο 

εηθφλαο, ελψ παξάιιεια ε εηθφλα πξνβάιιεη ηδηαίηεξα έλα κφλν γεγνλφο 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε. Μηα 

θακήια ζε κηα βηηξίλα ελφο καγαδηνχ λα θνηηάδεη ηελ Λεληψ. Σν κήλπκα ηεο εηθφλαο 

είλαη ε αγάπε ησλ παηδηψλ πξνο ηα δψα. Ζ Λεληψ πεξηπνηείηαη ηελ θακήια, μεκπιέθεη 

ηα πνιχρξσκα ζηνιίδηα ηεο, ηε ρηελίδεη. Ζ αγάπε ησλ παηδηψλ πξνο ηα δψα είλαη έλα 

αίζζεκα αλεθηίκεην. Θα πξέπεη λα κάζνπκε απφ λσξίο ζηα παηδηά ην ζεβαζκφ θαη 

ηελ αγάπε πξνο ηα δψα. Ζ ζπληξνθηά ελφο δψνπ, ζα νδεγήζεη ην παηδί ζε ζπνπδαίεο 

αλαθαιχςεηο θαη ζπλεηδεηνπνηήζεηο, ελψ ε ζπκβίσζε καδί ηνπ ζα ην σθειήζεη ζε 

θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν.  

 

 

 

 Μεηθηή ηερληθή: Υξψκαηα αθνπαξέιαο ζε ραξηφλη θαη θσηνγξαθία 
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Παξακύζη:  Πώο λα θάλεηε έλαλ ειέθαληα λα ρνξέςεη. 

Πεξίιεςε: Πνηνο κπνξεί άξαγε λα θάλεη έλαλ ειέθαληα λα ρνξέςεη; ίγνπξα θάπνηνο 

εχζσκνο. Με κηα θσλή βξνληεξή φζν εθαηφ θεξαπλνί καδί. Καη δπλαηφο. Ναη 

νπσζδήπνηε πνιχ δπλαηφο! Ή κήπσο φρη; Έλα βηβιίν, πνπ κε ηνλ πην δηαζθεδαζηηθφ 

ηξφπν, απνδεηθλχεη φηη φια κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη θαλείο… αξθεί λα κεηαηξέςεη ηελ 

«αδπλακία» ηνπ ζε δχλακε! (Αγγέινπ, & ίλε, 2014). 

 Ζ πξψηε εηθφλα ηεο ηζηνξίαο καο ¨Πψο λα θάλεηε έλαλ ειέθαληα λα ρνξέςεη¨ 

πξνθάιεζε ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ καο. πγγξαθείο είλαη νη: Άγγεινο Αγγέινπ θαη 

Έκε ίλε. Δηθνλνγξάθνο ε νθία Σνπιηάηνπ.  

  

 

Δηθ 8 

 ηελ εηθφλα απηή, επθξηλψο δηαθξίλνληαη νη θηγνχξεο δχν δψσλ θαη ελφο 

θαγψζηκνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ κηθξφζσκε θηγνχξα ελφο πνληηθηνχ, ε θάπσο 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ πνληηθνχ θηγνχξα ελφο ζθίνπξνπ, θαη ε κεγάιε θηγνχξα 
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ελφο ηπξηνχ. Οη πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο βξίζθνληαη ζε δάζνο θαη απηφ ην 

θαηαιαβαίλνπκε απφ ηελ αρλή παξνπζία ελφο θνξκνχ δέληξνπ ζην πίζσ κέξνο ηεο 

εηθφλαο. Ζ κέιηζζα, νη πεηαινχδεο θαη ηα ινπινχδηα , αλ θαη είλαη ζηνηρεία 

δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη πξνζνρήο σζηφζν φκσο καο επηβεβαηψλνπλ ηνλ ρψξν 

φπνπ εμειίζζεηαη ε ηζηνξία καο. Σφζν ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πάλσ 

κέξνο ηεο εηθφλαο φζν θη απηά ηνπ θέληξνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ζε απηήλ ηελ 

νπηηθή ζχλζεζε. Αθφκε, ν νηθείσο θπζηθφο ρψξνο αιιά θαη ηα νηθεία πξνο εκάο δψα, 

καο πξνζθέξνπλ έλα αίζζεκα ραιάξσζεο, εξεκίαο θαη ζηγνπξηάο. Ξέξνπκε πνηνη 

είλαη νη εηθνληδφκελνη θαη πνπ βξίζθνληαη.  

 Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα εχθνια κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν 

ζθίνπξνο άξπαμε ην ηπξί ηνπ πνληηθνχ θαη ηξέρνληαο πξνζπαζεί λα ην ζθάζεη. Σν φιν 

ζπκσκέλν θαη εθλεπξηζκέλν πξφζσπν ηνπ ζθίνπξνπ επηβεβαηψλνπλ ην παξαπάλσ. Ο 

πνληηθφο ηξέρεη λα πξνιάβεη ηνλ ζθίνπξν πνπ ην ¨ζθάεη¨.  

 Σν ρξψκα θπξηαξρεί θαη ζε απηήλ ηελ εηθφλα. Παξαηεξνχκε ρξσκαηηθέο θαη 

ηνληθέο αληηζέζεηο. Σν ζθνχξν θαθέ ρξψκα ηνπ ζθίνπξνπ είλαη θάηη πνπ δηεγείξεη ην 

κάηη καο θαζψο έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην γθξίδν ρξψκα ηνπ πνληηθνχ, κε ηνλ 

άζπξν θνξκφ ηνπ δέληξνπ θαη κε ην γθξηδσπφ θφλην ηεο εηθφλαο. Βέβαηα, ηνληθά ζα 

ιέγακε πσο ηαηξηάδεη ην ζθνχξν ρξψκα ηνπ ζθίνπξνπ κε απηφ ηεο θπιισζηάο ηνπ 

δέληξνπ (κείμε ρξσκάησλ: πνξηνθαιί- θαθέ. Τπνζέηνπκε πσο είλαη θπιισζηά θαζψο 

ε εηθνλνγξάθνο δελ καο ην δηεπθξηλίδεη). Αθφκε, ε αληηπαξάζεζε αληηζέζεσλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηνλ πνληηθφ (γθξη φιν ηνπ ην ζψκα, ζθνχξν γθξη ην έλα ηνπ ην αθηί) θαη ηνλ 

ζθίνπξν (θαθέ ν θνξκφο ηνπ ζψκαηνο, ζθνχξν θαθέ ηα αθηηά θαη ηα πφδηα ηνπ) αιιά 

θαη αλάκεζα ζην θφλην θαη ζηνλ θνξκφ ηνπ δέληξνπ. Σν ιεπθφ ρξψκα ηνπ δέληξνπ 

εμππεξεηεί ζην λα δηαθξίλνπκε θαιχηεξα ηελ θηγνχξα ηνπ ζθίνπξνπ πνπ βξίζθεηαη 

αθξηβψο κπξνζηά ηνπ.  

 Οη γξακκέο, νη θακπχιεο θαζψο θαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο εηθφλαο. Οη θάζεηεο γξακκέο ζηνλ θνξκφ ηνπ 

δέληξνπ ζπλαληνχλ θαη ¨αγθαιηάδνπλ¨ ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θνξκνχ πνπ έρεη 

ζρήκα ζθαηξηθφ. Οη θάζεηεο αιιά θαη νη νξηδφληηεο γξακκέο ζρεκαηίδνπλ κηθξά θαη 

πνιιά ηεηξάγσλα ζηελ θπιισζηά ηνπ δέληξνπ. Αθφκε, νη θακππισηέο γξακκέο ζηα 

θιαδηά ηνπ δέληξνπ, αιιά θαη απηέο ζηα ζψκαηα ησλ δψσλ (θακππισηή νπξά 

πνληηθνχ, θακππισηά πφδηα ζθίνπξνπ θαη γεληθά ηα θακππισηά ηνπο ζψκαηα), ηα 
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ινπινχδηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ γξακκέο, είλαη θάπνηεο απφ ηηο γξακκέο πνπ 

βιέπνπκε. Σέινο, κηθξά γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε είλαη ην 

εκηζθαίξην ζρήκα ηνπ ηπξηνχ, ηα ζθαηξηθά κάηηα ησλ δψσλ θαη ε θπιισζηά ηνπ 

δέληξνπ. 

 Κάηη πνπ καο εληππσζηάδεη, είλαη ε θίλεζε πνπ ππάξρεη ζηελ εηθφλα. Ζ 

θίλεζε ραξαθηεξίδεη ηηο δσληαλέο θηγνχξεο ηνπ πνληηθνχ θαη ηνπ ζθίνπξνπ. Ο 

πνληηθφο ηξέρεη λα πξνιάβεη ηνλ ζθίνπξν. Αθφκε θαη νη ίδηεο νη γξακκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθθξάδνπλ θίλεζε, αιιά θαη ε δηάηαμε ησλ ζρεκάησλ καο 

ππνβάιιεη επίζεο θίλεζε θαη ξπζκφ (Κνδάθνπ- Σζηάξα, 1991). 

 Έλα κεγάιν ζε έθηαζε θείκελν θαιχπηεη ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο. Δδψ 

δελ ππάξρεη δηάινγνο αιιά αθήγεζε θαη κνλφινγνο. Ζ ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηελ 

αθήγεζε εηζάγεη ηνπο αλαγλψζηεο ζην ζέκα ηεο ηζηνξίαο. Μαο παξνπζηάδεη ηνλ ηφπν 

αιιά θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο. Μαο εμεγεί ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη 

κεηαμχ ηνπο. Μέζα απφ ηνλ κνλφινγν θαηαιαβαίλνπκε πσο ε ζπγγξαθέαο έδσζε 

αλζξψπηλε θσλή, ζθέςε θαη ζπλαίζζεκα ζε έλα δψν, ζην πνληίθη. Σν πνληίθη 

κνλνινγεί θαη ζθέθηεηαη, επίζεο απνγνεηεχεηαη.  

«Δίκαη ηόζν κηθξνθακσκέλνο, πνπ ν θαζέλαο κε εθκεηαιιεύεηαη! Αλ όκσο ήκνπλ 

κεγαιόζσκνο, όινη ζα κε ζέβνληαλ θαη ζα κε θνβνύληαλ θαη θαλείο δελ ζα ηνικνύζε λα 

κνπ αξπάμεη ην ηπξάθη κνπ!» έιεγε θαη μαλάιεγε κε παξάπνλν.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή. Δλψ νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ 

λα θαηαιάβνπλ ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, ε εηθφλα ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

λνήκαηνο. Ζ θχξηα πιεξνθνξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ γεγνλφηνο πξνβάιιεηαη ηφζν ζηελ 

εηθφλα φζν θαη ζην θείκελν. Σέινο, ε αξρή ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ¨Μηα θνξά θη 

έλαλ θαηξφ¨ ηαμηδεχεη ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ζηνλ θφζκν ηνπ παξακπζηνχ.  

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη μεθάζαξν. ην δάζνο, έλαο πνληηθφο 

ζπκσκέλνο θπλεγάεη έλαλ ζθίνπξν πνπ ηνπ άξπαμε ην ηπξί. Σν ζεκαηλφκελν φκσο 

είλαη ε εθκεηάιιεπζε πνπ βηψλεη απηφ ην κηθξφζσκν πνληηθάθη απφ έλαλ πνλεξφ 

κεγαιφζσκν ζθίνπξν. Οη κηθξνί αλαγλψζηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο ηεο εηθφλαο. 

Καηαιαβαίλνπλ πσο απηήλ ηελ εθκεηάιιεπζε βηψλνπλ θη νη άλζξσπνη νη πην 

κηθξφζσκνη. Μηα πεξίπησζε εθθνβηζκνχ ζα ιέγακε ιφγσ ζσκαηηθήο δηάπιαζεο. Ο 

κεγαιφζσκνο ππεξηεξεί ηνπ κηθξφζσκνπ. Σν ζχκα επηιέγεηαη σο ν αλίζρπξνο 
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αληίπαινο, ε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ πξνγξακκαηίδεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κε θχξην ζηφρν ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηζρχνο ηνπ ζχηε. Σν 

θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ηδίσο ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Αμίδεη ινηπφλ λα αλαθεξζνχκε ζε απηφ κέζα απφ ην κήλπκα ηεο εηθφλαο. 

 

Μεηθηή ηερληθή: Φσηνγξαθία, δσγξαθηθή κε αθξπιηθφ ρξψκα 
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Παξακύζη: Ο θίινο κνπ ν πνδειαηάθηαο 

Πεξίιεςε: Ο Πνδειαηάθηαο βνεζά ηα παηδηά κε απιφ θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο αζθαινχο θαη 

ππεχζπλεο νδήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βφιηαο ηνπο κε ην πνδήιαην (Βατκάθε, 

2013). 

 Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ παξακπζηνχ, Καηεξίλα Βατκάθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ καο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ¨Ο Φίινο κνπ ν 

Πνδειαηάθηαο¨. Δηθνλνγξάθνο είλαη ε Ρεβέθθα Βεδέ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 11
ε
 

θαη 12
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ.  

 

 

Δηθ 9 

 Ζ ζπγγξαθέαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ παξαηεξνχκε ηελ εηθφλα καο δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πνπ βξίζθνληαη νη ήξσεο ηεο εηθφλαο. Ήξσεο θαη αλαγλψζηεο 

βξίζθνληαη ζε έλα πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Οηθείν θαη γλψξηκν κέξνο, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπκε βξεζεί ζε έλα ηέηνην πάξθν. ην θέληξν ηεο εηθφλαο ν 

θπθιηθφο θφκβνο μερσξίδεη κε ηελ νδηθή ζήκαλζε λα καο ην επηβεβαηψλεη. Αθφκε νη 

δηαβάζεηο πεδψλ κε ηε ζήκαλζε ¨πξνηεξαηφηεηα νη πεδνί¨ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή καο. 

Σελ πνξεία ηνπ θπθιηθνχ θφκβνπ αθνινπζνχλ δχν παηδηά (έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη) 

κε ηα πνδήιαηά ηνπο. Πξνρσξψληαο κε ην κάηη καο ζηελ αλάγλσζε ηεο εηθφλαο 

ζπλαληάκε θη άιια νδηθά ζήκαηα. ην θάησ δεμηά κέξνο ηεο εηθφλαο, ε κεγάιε 
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πηλαθίδα STOP θαζψο θαη ε κεγάιε πηλαθίδα ¨θίλδπλνο ιφγσ ζπρλήο εηζφδνπ ή 

δηαβάζεσο πνδειαηηζηψλ¨ είλαη απηέο πνπ μερσξίδνπλ. Δπίζεο, ζην θάησ κέξνο, 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί έλαο αθφκε πνδειάηεο πνπ αθνινπζεί φκσο δηαθνξεηηθή 

πνξεία απφ ηνπο άιινπο δχν. Αθνινχζσο, ζην επάλσ αξηζηεξά κέξνο ε κηθξή 

πηλαθίδα ¨απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε φια ηα νρήκαηα¨ ηνπνζεηείηαη ζην πεξηζψξην 

θαη είλαη ιηγφηεξν άμηα πξνζνρήο φπσο θαη ε πηλαθίδα ¨Να θαηεπζπλζείηε δεμηά ζηε 

δηαζηαχξσζε πξν ηνπ ζήκαηνο¨ ζην επάλσ δεμηά κέξνο.  

 Σν πξάζηλν ρξψκα είλαη απηφ πνπ δηεγείξεη ην κάηη καο θαζψο θπξηαξρεί 

παληνχ. Ζ αληηπαξάζεζε απνρξψζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ην γξαζίδη (πξάζηλν, ιαραλί) 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ γθξίδν δξφκν θαη κε ηα ζεξκά θφθθηλα ρξψκαηα ησλ 

πηλαθίδσλ. Αθφκε, ε αληίζεζε ζεξκψλ – ςπρξψλ ρξσκάησλ (θφθθηλεο θαη κπιε 

πηλαθίδεο) μερσξίδεη. Απηή ε πνηθηιία ρξσκάησλ, κε ηα θσηεηλά θαη ζθνχξα ρξψκαηα 

θαη κε ηηο απνρξψζεηο δίλεη δσληάληα ζηελ εηθφλα θαζψο θαη κηα αίζζεζε ειαθξάδαο 

ηελ νπνία εηζπξάηηνπλ νη αλαγλψζηεο.  

 Οη θακπχιεο θαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη εκθαλή θαη ζε απηήλ ηελ 

εηθφλα. Σα θπθιηθά, ηξηγσληθά, ηεηξάγσλα, νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα θαη 

πνιχγσλα ζρήκαηα ησλ πηλαθίδσλ δηαθξίλνληαη θαη κπνξνχλ εχθνια λα ηα 

αλαγλσξίζνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δίλαη κηα θαιή επθαηξία ζα ιέγακε, ηα 

παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο λα έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηδέα ησλ ζρεκάησλ (γεσκεηξίαο). Οη θακπχιεο θαηά 

κήθνο ηνπ γξαζηδηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, δίλνπλ θη απηά κε ηε 

ζεηξά ηνπο θίλεζε ζηελ εηθφλα. Ζ θίλεζε ππάξρεη παληνχ. Απφ ηελ κηα πιεπξά νη 

πνδειάηεο κε ηα πνδήιαηά ηνπο, καο δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά απηήλ ηελ θίλεζε έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νη θακπχιεο κε ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

 Ζ παξνπζία ηνπ θεηκέλνπ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ην λφεκα ηεο εηθφλαο. Σν 

αθεγεκαηηθφ θείκελν επεμεγεί απηφ πνπ βιέπνπκε ζηελ εηθφλα. Σν θείκελν ρσξίδεηαη 

ζε δχν κέξε. Έλα κέξνο απηνχ βξίζθεηαη ζην επάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο εηθφλαο θαη 

ην άιιν ζην θέληξν. Σν αθεγεκαηηθφ θείκελν ρσξίο λα θνπξάδεη ηνπο αλαγλψζηεο κε 

ηελ έθηαζή ηνπ, κε ηα επαλάγλσζηα γξάκκαηα ηνπ ηνπνζεηείηαη ζην γθξίδν θφλην 

ηνπ δξφκνπ, ψζηε λα δηαθξίλεηαη εκθαλψο απφ ηνπο αλαγλψζηεο. 
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 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη νη ηξεηο πνδειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 

πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή είλαη ην ζεκαηλφκελν. Ζ 

θπθινθνξηαθή αγσγή είλαη απηή πνπ ζα βνεζήζεη ηα κηθξά παηδηά λα κάζνπλ λα 

θπθινθνξνχλ ζην δξφκν κε ππεπζπλφηεηα θαη αζθάιεηα. Ζ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ 

ζε ζέκαηα νδηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο 

γνλείο αιιά ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά κε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο φζα πξέπεη λα έρνπλ 

ππφςε ηνπο γηα λα κελ θηλδπλεχνπλ ζην δξφκν είηε σο πεδνί, είηε σο επηβάηεο. Ζ 

ζσζηή θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο είλαη ζσζηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

 

 

Σερληθή: ρξψκαηα αθνπαξέιαο 
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Παξακύζη: Ο Λάκπεο, έλα ιπθάθη κεγαιώλεη ζηελ Πίλδν. 

Πεξίιεςε: Κάπνηε ζην ςειφ βνπλφ πνπ ην ιέλε Πίλδν, δνχζε κε ηελ αγέιε ηνπ έλαο 

κηθξφο ιχθνο, ν Λάκπεο. Δίρε ην φλνκα ηνπ παππνχ ηνπ θαη ηνπ πξνπάππνπ ηνπ, 

κάηηα ιακπεξά θη έμππλα θαη ηξίρσκα αζεκέλην. πληξνθηά κε ηνλ Λάκπε, νη κηθξνί 

αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο Πίλδνπ θαη καζαίλνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ απεηινχλ ηελ άγξηα δσή, αιιά θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ βηνηφπσλ 

(Παηξφθινπ, 2015). 

 ¨Ο Λάκπεο, έλα ιπθάθη κεγαιψλεη ζηελ Πίλδν¨ ηεο Λίιαο Παηξφθινπ είλαη 

κηα ηζηνξία πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο κηθξνχο θπξίσο αλαγλψζηεο. Δηθνλνγξάθνο είλαη 

ε Καηεξίλα Υαδνπινχ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 19
ε
 θαη 20

ε
 ζειίδα ηνπ 

παξακπζηνχ. 

 

Δηθ 10 

 πλαηζζήκαηα θφβνπ θαη ηξφκνπ πιεκκπξίδνπλ ηηο ςπρέο καο θαζψο 

παξαηεξνχκε απηήλ ηελ εηθφλα. Σν καχξν θαη ηα ζθνηεηλά ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ 

εληζρχνπλ απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Οη καχξνη θνξκνί δέληξσλ, κεξηθνί απφ 

απηνχο κηζνθνκκέλνη θαη άιινη πεζκέλνη θάησ ζην έδαθνο καο δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

φηη θάηη θαθφ έρεη ζπκβεί. Ζ θχζε είλαη λεθξή θαη άδεηα. Βξηζθφκαζηε ζε έλα δάζνο 

λεθξφ θαη άςπρν ρσξίο δσή, ζε έλα δάζνο θακέλν αθνχ είκαζηε ζίγνπξνη πσο ε 

ππξθαγηά δελ άθεζε ηίπνηε φξζην, ηίπνηε δσληαλφ. Ζ ππξθαγηά άθεζε πίζσ ηεο έλα 
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ρξψκα καχξν θη έλα ζθνηεηλφ γθξη θφλην πνπ αξκνληθά ζπλππάξρνπλ ζηελ εηθφλα. 

Έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο δελ ππάξρνπλ, κφλν ηνληθέο θαη απηέο παξαηεξνχληαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ¨δσγξαθίδεηαη¨ ε γε (αλνηρηφ θαη ζθνχξν γθξη). 

 ε φιε ηελ έθηαζε ηεο εηθφλαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δέληξα. Κακέλνη 

θνξκνί δέληξσλ, πεζκέλνη ζην έδαθνο απεηθνλίδνληαη ζην θέληξν. Σν ίδην θαη ζην 

θάησ κέξνο. Αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ νη επηβιεηηθνί θακέλνη θνξκνί μερσξίδνπλ, ελψ 

δεμηά ηνπ θέληξνπ ε θακέλε γε. Σν ππθλφ αξηζηεξφ κέξνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

δεμηφ. ην επάλσ κέξνο απηήο ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο, νη θνκκέλνη αιιά θαη θακέλνη 

θνξκνί αρλνθαίλνληαη ελψ ε παξνπζία ελφο αθέθαινπ ιχθνπ ελ θηλήζεη είλαη 

μεθάζαξνη ζην κάηη καο. Σν άζπξν ζψκα ηνπ ιχθνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

ρξψκαηα ηεο εηθφλαο. Ο ιχθνο δείρλεη λα θηλείηαη πξνο κηα θαηεχζπλζε εθηφο ηνπ 

νπηηθνχ καο πεδίνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη επηβιεηηθνί θακέλνη θνξκνί παξνπζηάδνληαη ζαλ Γεδνκέλα 

ζηα κάηηα ησλ αλαγλσζηψλ, σο έλα ζπκθσλεκέλν ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο. Αληηζέησο, ε λεθξή γε ζηα δεμηά ηεο εηθφλαο 

παξνπζηάδεηαη ζαλ Νέν, θάηη ην νπνίν δελ ζεσξείηαη δεδνκέλν απφ ηνπο αλαγλψζηεο 

θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Ζ λεθξή γε «πξνβιεκαηίδεη» ηνπο αλαγλψζηεο είλαη 

«κηα πιεξνθνξία πξνο ζπδήηεζε», ελψ νη επηβιεηηθνί θακέλνη θνξκνί 

παξνπζηάδνληαη σο θάηη απηαπφδεηθην. Σν επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο (νη θακέλνη- 

θνκκέλνη θνξκνί θαη ε θηγνχξα ηνπ ιχθνπ), ην Ηδεψδεο, ηείλεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε θαη λα δείρλεη «ηη κπνξεί λα είλαη» θάηη, ελψ ην θάησ κέξνο 

(νη πεζκέλνη θνξκνί), ην Πξαγκαηηθφ, αληηπξνζσπεχεη θάηη πην πξαθηηθφ θαη 

πιεξνθνξηαθφ, ππνδεηθλχνληαο καο απηφ πνπ «είλαη πξαγκαηηθά». Ζ παξνπζία ηνπ 

ιχθνπ θαη νη θνκκέλνη θνξκνί αληηπξνζσπεχνπλ ην πην πξνεμέρνλ κέξνο ηεο 

ζχλζεζεο, ελψ νη πεζκέλνη θνξκνί ζην θάησ κέξνο παξέρνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαη 

πην «απηέο» πιεξνθνξίεο ζηνπο αλαγλψζηεο. 

 Έλα κηθξφ ζε έθηαζε θείκελν ζην θάησ δεμηφ κέξνο ηεο εηθφλαο μερσξίδεη. Οη 

δχν γιψζζεο, ε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ θαη ε γιψζζα ηεο εηθφλαο ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο. Σν λφεκα ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ηαπηίδεηαη κε απηφ ηεο εηθφλαο. Ζ θχζε 

είλαη λεθξή θαη άδεηα εμαηηίαο ηεο ππξθαγηάο. Σα δψα αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ γηα 

λα ζψζνπλ ηε δσή ηνπο αιιά θαη γηα λα βξνπλ ηξνθή. Σν ίδην έθαλε θαη ν Λάκπεο, ν 

ήξσαο ηεο ηζηνξίαο καο. Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ην θακέλν θαη άδεην δάζνο, 

ελψ ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ είλαη ην ζεκαηλφκελν. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ 
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ηελ θχξηα απεηιή θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηα δάζε. Μέζα απφ 

ηελ εηθφλα, ηα παηδηά απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ζεκειηψδε θαη πνιπδηάζηαηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα απηφ ην ζρνιείν νθείιεη λα δηακνξθψζεη ζεηηθή ζηάζε θαη 

ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ καο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.  

 

 

 

Μεηθηή ηερληθή: αθξπιηθφ ρξψκα θαη πελάθη 
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Παξακύζη: Σα ρξήκαηα δελ είλαη γηα λα ηα ζπαηαιάκε 

Πεξίιεςε: Παηδηά θαη κεγάινη ζέινπκε, ζέινπκε, ζέινπκε…. Πψο κπνξνχκε λα 

θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο καο; Μπνξνχκε λα έρνπκε φια φζα επηζπκνχκε; Τπάξρεη 

θάηη πνπ καο πεξηνξίδεη; Ση είλαη ρξήκα; Πψο κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ρξήκαηα; 

Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε; (Σαθαφγινπ, 2011) 

 Μέζα απφ ηελ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηεο νθίαο Σαθαφγινπ ¨Σα ρξήκαηα 

δελ είλαη  γηα λα ηα ζπαηαιάκε¨, πξνζεγγίδνπκε βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη 

ζέκαηα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δηθνλνγξάθνο είλαη ν πχξνο Κφληεο θαη ε 

εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 20
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

Δηθ 11 

 Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα, απηφ πνπ καο εληππσζηάδεη είλαη ε νγθψδεο 

παξνπζία δχν αληηθεηκέλσλ ελφο θνπκπαξά θαη ελφο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο (ν ιεθηηθφο 

θψδηθαο εμεγεί ζηνλ αλαγλψζηε ηη είλαη απηφ πνπ βιέπεη). Σν κέγεζνο θαη ησλ δχν 
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απηψλ αληηθεηκέλσλ είλαη αξθεηφ, ψζηε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή καο. Ζ ζπγγξαθέαο 

ζηελ εηθφλα απηή, δελ ρξεζηκνπνηεί σο ¨ήξσεο¨ αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο, νχηε 

αλζξσπνπνηεκέλα δψα, αιιά δχν αληηθείκελα, γλψξηκα θαη νηθεία ζην κάηη ηνπ 

αλαγλψζηε, γηα λα πεξάζεη ην κήλπκα πνπ ζέιεη. Σν ξεαιηζηηθφ ζηνηρείν είλαη 

εκθαλέο θαη ε ζπγγξαθέαο κέζα απφ απηήλ ηελ εηθφλα πξνζπαζεί λα καο πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Σν άζπξν θφλην ηεο εηθφλαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην κσβ ρξψκα ηνπ 

θνπκπαξά θαη κε ην θαθέ βηβιηάξην ηξαπέδεο, ηα νπνία πξνβάιινληαη, 

αλαδεηθλχνληαη θαη μερσξίδνπλ θαζψο δελ ππάξρνπλ άιια επηθνπξηθά ζηνηρεία πνπ 

λα ηα θαιχπηνπλ. Ζ εηθνλνγξάθνο πιαηζηψλεη έληνλα απηά ηα δχν ζηνηρεία (ηνλ 

θνπκπαξά θαη ην βηβιηάξην ηξαπέδεο) δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα 

ρσξηζηέο κνλάδεο πιεξνθνξίαο. 

 Σα γεσκεηξηθά ζρήκαηα δηαθξίλνληαη εχθνια. Δχθνια κπνξεί ν κηθξφο καο 

αλαγλψζηεο λα αλαγλσξίζεη ην θπθιηθφ- ζθαηξηθφ ζρήκα ηνπ θνπκπαξά θαη ην 

νξζνγψλην ζρήκα ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο. 

 Απφ ηελ εηθφλα δελ ιείπεη βέβαηα θαη ην θείκελν. Σν αθεγεκαηηθφ θείκελν 

εκθαλίδεηαη δίπια απφ ην θάζε αληηθείκελν. Σν άζπξν θφλην ηεο εηθφλαο θαζηζηά 

επθξηλέο θαη επαλάγλσζην ην θείκελν, ην νπνίν επεμεγεί ην λφεκα ηεο εηθφλαο. ην 

θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο ε αθεγήηξηα απεπζχλεηαη άκεζα ζηνλ αλαγλψζηε, 

απεπζχλεηαη ζηα παηδηά. Υξεζηκνπνηψληαο β΄ εληθφ πξφζσπν θαη θάλνληαο 

εξσηήζεηο ¨κηιάεη¨ κε ηα παηδηά θαη νπζηαζηηθά ¨πεξηκέλεη¨ απάληεζε.  

θέςνπ: - Θέιεηο λα θάλεηο απνηακίεπζε; 

- Γηα πνηνπο ιόγνπο ζέιεηο ή δε ζέιεηο λα θάλεηο απνηακίεπζε; 

- Πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε απνηακίεπζε θαη πνηνλ ηξόπν πξνηηκάο εζύ; 

Μέζα απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο ζθνπφο ηεο ζπγγξαθέαο είλαη λα πξνβιεκαηίζεη 

ηνπο κηθξνχο καο αλαγλψζηεο θαη λα ηνπο πεξάζεη ην βαζηθφ κήλπκα ηεο εηθφλαο. 

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ν θνπκπαξάο θαη ην βηβιηάξην ηξαπέδεο. Ζ 

αμία ηεο απνηακίεπζεο είλαη ην ζεκαηλφκελν. Κάζε παηδί πξέπεη λα κάζεη απφ 

κηθξή ειηθία ηελ αμία θαη ηα νθέιε ηεο απνηακίεπζεο, γηα λα κπνξεί λα απνθηά 

αγαζά, λα εμαζθαιίδεη ηε κειινληηθή ηνπ επεκεξία, αιιά θαη γηα λα κάζεη λα 
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εθηηκά ηα πξάγκαηα πνπ δελ αγνξάδνληαη εχθνια θαη άκεζα. Οθείινπκε ζαλ 

εθπαηδεπηηθνί λα δηδάμνπκε απηά ηα νθέιε ζηα παηδηά θαη λα δείμνπκε ηνπο 

βαζηθνχο ηξφπνπο απνηακίεπζεο (δειαδή ηε θχιαμε ησλ ρξεκάησλ ζηνλ 

θνπκπαξά θαη ηελ θαηάζεζή ηνπο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ) κε ζηφρν λα γίλνπλ 

θαιχηεξνη θαηαλαισηέο. 

 

 

Σερληθή: Μαξθαδφξνο κε πελάθη  
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Παξακύζη: Η κάγηζζα Σζαπαηζνύια ζώδεη ηνλ πιαλήηε 

Πεξίιεςε: SOS! Ζ Γε καο βξίζθεηαη ζε ζαλάζηκν θίλδπλν. Ο θαθηαζκέλνο 

απηνθξάηνξαο ελφο καθξηλνχ πιαλήηε ζέιεη λα ηελ εμαθαλίζεη απφ ηνλ ράξηε ηνπ 

γαιαμία. Δπηπρψο αλαιακβάλεη δξάζε ε κάγηζζα Σζαπαηζνχια. Καβαιάεη ην 

δηαζηεκφπινηφ ηεο, δειαδή ηε κεραλή ηνπ γθαδφλ θαη παξέα κε ηε κχγα ΕΕίλα 

θεχγνπλ ζε κηα απνζηνιή δηάζσζεο ηνπ πιαλήηε. Άξαγε ζα ηα θαηαθέξνπλ; Ή ζα ην 

θάλνπλ φπσο ζπλήζσο ζάιαζζα; (Καηζαξή, 2013) 

 Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ παξακπζηνχ Υαξά Καηζαξή, κε ηελ ηζηνξία ηεο ¨Ζ 

Μάγηζζα Σζαπαηζνχια ζψδεη ηνλ πιαλήηε¨ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά. Δηθνλνγξάθνο 

είλαη ε Καηεξίλα Βεξνχηζνπ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 10
ε
 ζειίδα ηνπ 

παξακπζηνχ.  

 

 

Δηθ 12 
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 Μηα κεγάιε ζε έθηαζε εηθφλα κε πινχζηα εξεζίζκαηα απιψλεηαη ζηα κάηηα 

ησλ αλαγλσζηψλ. ην θέληξν ηεο εηθφλαο απεηθνλίδνληαη νη θηγνχξεο ηξηψλ αληξψλ, 

νη νπνίεο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή καο. Έλαο εμ‟ απηψλ κε απηνθξαηνξηθή ελδπκαζία 

είλαη θαζηζκέλνο ζην ζξφλν ηνπ. Απηνκάησο θαηαιαβαίλνπκε πσο είκαζηε ζε έλα 

παιάηη. Γίπια ζηνλ απηνθξάηνξα βξίζθεηαη έλαο άληξαο κε θφθθηλε ελδπκαζία πνπ 

αξκφδεη ζηνλ ρψξν ηνπ παιαηηνχ. Αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ ε ςειή θνξκνζηαζηά ελφο 

αθφκε άληξα κε ηελ πξάζηλε ελδπκαζία ηνπ ( θαηάιιειε θη απηή γηα ηνλ ρψξν ηνπ 

παιαηηνχ) μερσξίδεη. Δπίζεο, ε παξνπζία ελφο βάδνπ πνπ αησξείηαη πάλσ απφ ηνλ 

άληξα κε ηελ πξάζηλε ζηνιή καο πξνβιεκαηίδεη. ην θάησ δεμηά κέξνο ηνπ θέληξνπ, 

ην κεγάιν κέγεζνο ελφο δηαζηεκφπινηνπ ζε ζρήκα ςαξηνχ μεπξνβάιιεη. Δίλαη 

δχζθνια λα ην αλαγλσξίζνπκε αλ δελ δηαβάζνπκε ην θείκελν. Σα επηθνπξηθά απηά 

ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πεξηζψξην (ην βάδν, ην δηαζηεκφπινην) είλαη 

εμαξηεκέλα απφ ην θέληξν θαη ιηγφηεξα άμηα πξνζνρήο. Σνλ ππξήλα ηεο 

πιεξνθνξίαο απνηεινχλ νη θηγνχξεο ησλ ηξηψλ αληξψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν.  

 Σξεηο άληξεο, ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ηξεηο δηαθνξεηηθνί ξφινη. Ζ ζηάζε 

ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο ¨κηιάεη¨ ζηνπο αλαγλψζηεο. Ο 

απηνθξάηνξαο κε ην νξγηζκέλν χθνο ηνπ, θαίλεηαη λα θσλάδεη ζηνλ άληξα πνπ 

βξίζθεηαη αθξηβψο απέλαληί ηνπ, κε θάηη είλαη εμαγξησκέλνο, θάηη απαηηεί απφ απηφλ 

ηνλ άληξα θαη σξχεηαη. Σνλ δηαηάδεη! Μάιηζηα ηνπ πεηάεη θη έλα βάδν! Ο άληξαο 

ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη ηνπ, θαη θάλνληαο ππφθιηζε ζηνλ 

απηνθξάηνξα, δείρλεη ππνηαγή ζε απηά πνπ ηνπ δεηάεη ν απηνθξάηνξαο. Υσξίο λα 

πξνβάιιεη αληίζηαζε ηνλ ππαθνχεη ππνκνλεηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν άληξαο 

παξαπιεχξσο ηνπ απηνθξάηνξα κε ην ζπλνθξπσκέλν ηνπ πξφζσπν, εθθξάδεη έλαλ 

δηζηαγκφ, έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζε φζα δηαηάδεη ν απηνθξάηνξαο. Χζηφζν φκσο δελ 

αληηδξά. Ο ξφινο ηνπ απηνθξάηνξα μερσξίδεη, ελψ νη ξφινη ησλ άιισλ δχν αληξψλ 

είλαη ππνδεέζηεξνη ηνπ απηνθξάηνξα. Θα ιέγακε φηη είλαη ηα ¨δεμηά¨ ρέξηα ηνπ 

απηνθξάηνξα. Απηνί πνπ εθηεινχλ εληνιέο.  

 Σν ρξψκα θπξηαξρεί παληνχ ζηελ εηθφλα θαη δηεγείξεη ην κάηη καο. 

Παξαηεξνχληαη αληηζέζεηο απνρξψζεσλ. Σν αλνηρηφ πξάζηλν θφλην έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα ηεο ζηνιήο ηνπ ελφο εθ ησλ ηξηψλ αληξψλ, κε 

ην ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα ησλ ζθαινπαηηψλ ηνπ παιαηηνχ, θαζψο θαη κε ην θσηεηλφ 

πξάζηλν ρξψκα ζηνλ ζξφλν ηνπ απηνθξάηνξα. Δπίζεο, ην πνξθπξφ θφθθηλν ρξψκα 

ηεο ζηνιήο ηνπ απηνθξάηνξα πνπ είλαη ίδην κε απηφ ηνπ ζξφλνπ ηνπ έξρεηαη ζε 
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αληίζεζε κε ηελ θφθθηλε ελδπκαζία ηνπ άληξα πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπ. Αθφκε, νη 

ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο μερσξίδνπλ, φπσο ην ζεξκφ θφθθηλν ρξψκα ηεο ζηνιήο ηνπ 

απηνθξάηνξα θάλεη αληίζεζε κε ην πξάζηλν θφλην, κε ηελ θαθέ ζθνχπα. Σέινο, 

παξαηεξνχληαη αληηζέζεηο ζην βαζκφ θσηεηλφηεηαο. Σν θέληξν ηεο εηθφλαο είλαη πην 

θσηεηλφ απφ ηελ δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά.  

 Οη γξακκέο θαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα δηαθξίλνληαη παληνχ. Οη θακππισηέο 

γξακκέο ζηελ θφθθηλε ζηνιή ηνπ άληξα δίπια ζηνλ απηνθξάηνξα, νη επζείεο γξακκέο 

ζηα ζθαινπάηηα, επζεία ιεπηή γξακκή πνπ μεπξνβάιιεη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ 

απηνθξάηνξα, νη ιεπηέο γξακκέο κέζα ζην δηαζηεκφπινην, νη ιεπηέο γξακκέο ζηνλ 

ζξφλν ηνπ απηνθξάηνξα, ζεκαηνδνηνχλ δσηηθφηεηα. Ζ αθζνλία γξακκψλ αθφκα 

ζεκαηνδνηεί θαη κηα πιεζψξα ελέξγεηαο, θάλνληαο ηε ζθελή γεκάηε λεπξηθφηεηα θαη 

αλεζπρία αθνχ ε θάζε γξακκή είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Οη γξακκέο δίλνπλ δσή θαη θίλεζε ζηελ εηθφλα. Οη ιεπηέο γξακκέο εθθξάδνπλ 

επθηλεζία θαη ηαρχηεηα θαη απηφ κπνξνχκε εχθνια λα ην θαηαιάβνπκε. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά εχθνια αλαγλσξίδνπκε θαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Ο ηεηξάγσλνο 

ζξφλνο ηνπ απηνθξάηνξα κε ηα νξζνγψληα- πνιχγσλα θφθθηλα ζηνιίδηα λα θνζκνχλ 

ηνλ ζξφλν ηνπ, νη ξφκβνη ζηελ πξάζηλε ζηνιή ηνπ ελφο άληξα, νη θχθινη, ηα 

ηεηξάγσλα, ηα εκηθχθιηα, νξζνγψληα ζρήκαηα ζην δηαζηεκφπινην μερσξίδνπλ ζην 

κάηη ηνπ αλαγλψζηε. 

 Έλα κεγάιν θείκελν ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε εθηείλεηαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο 

εηθφλαο (αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ θέληξνπ). Ζ αθήγεζε θαη ν δηάινγνο είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ θεηκέλνπ. Σν θείκελν δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ 

φηη ε εηθφλα. Ζ παξνπζία ηνπ δηαιφγνπ κεηαηξέπεη ην έξγν ζε θηλεκαηνγξαθηθφ 

ζελάξην. Ο απηνθξάηνξαο δηαηάδεη ηνπο ππαζπηζηέο ηνπ λα εηνηκάζνπλ ηνλ ζηξαηφ 

ηνπ γηα ΠΟΛΔΜΟ. Δηνηκάδνληαη λα πνιεκήζνπλ ζηνλ πιαλήηε γε. Ζ αηηία ηνπ 

πνιέκνπ; Αζήκαληε. Ο πιαλήηεο Γε βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ γαιαμηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη εκπνδίδεη ηνλ απηνθξάηνξα φηαλ πάεη γηα κπάια ζηνλ άιιν γαιαμία. 

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ν απηνθξάηνξαο θαη νη δχν ππαζπηζηέο ηνπ ζην 

παιάηη. Ο πφιεκνο θαη ε αμία ηεο εηξήλεο είλαη ην ζεκαηλφκελν. Οη εηθφλεο ησλ 

ζπλερψλ πνιέκσλ πνπ βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηα ΜΜΔ θαη ην ςπρξφ, πνιεκηθφ 

θιίκα πνπ επηθξαηεί καο θάλνπλ λα αλαινγηζηνχκε ηελ ζηάζε καο απέλαληη ζηηο 

ζπλέπεηεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηα νθέιε ηεο εηξήλεο. Αληηιακβαλφκαζηε 
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πσο πιένλ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα μεθχγνπκε απφ ηνπο πνιέκνπο θαη λα 

ζηξαθνχκε πξνο ηνλ δηάινγν θαη ηελ εηξήλε. Οθείινπκε ζαλ εθπαηδεπηηθνί λα 

ζπδεηήζνπκε κε ηα παηδηά ηελ αμία ηεο εηξήλεο θαη ηα αξλεηηθά ηνπ πνιέκνπ. 

πδεηψληαο κε ηνπο καζεηέο καο γηα ηα αξλεηηθά ηνπ πνιέκνπ, θαηαιαβαίλνπκε πσο 

ε αμία ηεο εηξήλεο είλαη κεγαιχηεξε θαη καο δεκηνπξγεί ην αίζζεκα γηα κηα νξηζηηθή 

απαιιαγή απφ ηνπο πνιέκνπο.  

 

Μεηθηή ηερληθή: θνιιάδ, πδαηνγξαθία         
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Παξακύζη: Σν ζρνιείν θνβάηαη ηνλ Νηθόια. Οη θόβνη ησλ κηθξώλ από ηελ 

αλάπνδε! 

Πεξίιεςε: Σνπ Νηθφια ηνπ αξέζνπλ φια! Θέιεη λα παίδεη κε ηνπο θίινπο ηνπ, λα 

δηαβάδεη ηζηνξίεο κε ηνλ παππνχ, λα βάδεη κνπζηθή, θαη λα ηξαγνπδάεη δπλαηά, λα 

δσγξαθίδεη. Θέιεη, ζέιεη, ζέιεη… ήκεξα φκσο ν Νηθφιαο πξψηε θνξά είπε: - Γε 

ζέισ! Γηαηί ζήκεξα είλαη ε πξψηε κέξα πνπ ζα πάεη ζρνιείν (Παπαζενδνχινπ,  

2015). 

 Ζ ηζηνξία ηνπ Παπαζενδνχινπ Αληψλε ¨Σν ζρνιείν θνβάηαη ηνλ Νηθφια. Οη 

θφβνη ησλ κηθξψλ απφ ηελ αλάπνδε¨ απεπζχλεηαη ζηνπο κηθξνχο καο αλαγλψζηεο θαη 

θπξίσο ζε απηνχο πνπ ζα πάλε ζρνιείν, ηδίσο ηελ πξψηε ηνπο κέξα ζην ζρνιείν. 

Δηθνλνγξάθνο είλαη ν Γηψξγνο γνπξφο θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 10
ε
 ζειίδα ηνπ 

παξακπζηνχ. 

 Δηθ 13 

 Ο θεληξηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο, ν Νηθφιαο, είλαη απηφο πνπ πξσηαγσληζηεί 

ζε απηήλ ηελ εηθφλα. Ζ εηθνλνγξάθνο ηνπνζεηεί ηνλ Νηθφια ζην θέληξν ηεο εηθφλαο 

απνηειψληαο ηνλ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο. Γεμηά ηνπ ¨ήξσα¨, ε παξνπζία ηεο 

κεηέξαο ηνπ απεηθνλίδεηαη απφ ηελ κέζε θαη πάλσ, μερσξίδεη. Σν ίδην, αξηζηεξά ηνπ 

Νηθφια, ε παξνπζία ηνπ παηέξα ηνπ πνπ θη απηφο απεηθνλίδεηαη απφ ηε κέζε θαη 

πάλσ, δηαθξίλεηαη μεθάζαξα. Οη παξνπζίεο ησλ γνληψλ ζα ιέγακε, πσο είλαη 

επηθνπξηθέο θαη θαηά κηα έλλνηα εμαξηεκέλεο απφ ην θέληξν. Ηδηαίηεξε εληχπσζε καο 

πξνθαιεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα πξφζσπα. Σν θνληηλφ θαζψο θαη 

ην πνιχ θνληηλφ πιάλν πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ εηθφλα, δείρλεη κφλν ην θεθάιη θαη ηνπο 

ψκνο ησλ δχν εθ ησλ ηξηψλ ππνθεηκέλσλ (ησλ γνληψλ ηνπ), φπσο θαη κέξε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο (ρείιε, κχηε, κάηηα). Σν κεζαίν πιάλν θαδξάξεη ηνλ Νηθφια, ην ζψκα 

ηνπ απφ ηελ κέζε θαη πάλσ. Ξεθάζαξεο είλαη θαη νη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ θαη 
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ησλ ηξηψλ ππνθεηκέλσλ. Οη γνλείο ηνπ Νηθφια, απεηθνλίδνληαη πξνθίι πνπ κε ηα 

ζεθσκέλα ηνπο θξχδηα γεκάηα απνξία, θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα θάηη. 

Έρνπλ απέλαληί ηνπο ηνλ Νηθφια, ν νπνίνο κε ην ζηφκα θαη ηα κάηηα αλνηρηά θαζψο 

θαη κε ηα θξχδηα ζεθσκέλα, θαίλεηαη γηα θάηη λα δηακαξηχξεηαη εληφλσο.  

 Ο ρψξνο πνπ εμειίζζεηαη ε πινθή είλαη επίζεο μεθάζαξνο θαη νηθείνο. 

Βξηζθφκαζηε ζηελ θνπδίλα. ηνηρεία πνπ καξηπξνχλ ηνλ ρψξν είλαη ε χπαξμε ηνπ 

ςπγείνπ πίζσ απφ ηνλ Νηθφια θαζψο θαη ε γσληά ηνπ ηξαπεδηνχ κε ηελ θξνπηηέξα 

πίζσ απφ ηνλ παηέξα.  

 Καη απηή ε εηθφλα είλαη έγρξσκε. Σα έληνλα ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ καο 

θάλνπλ εληχπσζε. Σν πξάζηλν θσηεηλφ ρξψκα ηνπ θφληνπ θάλεη αληίζεζε κε ηελ 

θφθθηλε κπινχδα ηνπ Νηθφια, κε ην θίηξηλν ςπγείν, κε ηε ξνδ κπινχδα ηνπ παηέξα, 

κε ηα θαθέ καιιηά ηεο κεηέξαο θαη κε ηε κσβ κπινχδα ηεο θαζψο θαη κε ην 

πνξηνθαιί ηξαπεδάθη. Δπίζεο, μερσξίδνπλ έληνλα ηα θαθέ κε άζπξα πιαθάθηα ηεο 

εηθφλαο. Αθφκε, παξαηεξείηαη αληηπαξάζεζε απνρξψζεσλ (ε γαιάδηα πφξηα ηεο 

θνπδίλαο ζην βάζνο κε ην κπιε παληειφλη ηνπ Νηθφια θαη ηνπ παηέξα ηνπ). Σα 

επράξηζηα δσληαλά ρξψκαηα ραιαξψλνπλ ηνπο αλαγλψζηεο. Ζ δηάζεζή ηνπο 

βιέπνληαο ηελ ηφζε πιεζψξα ρξσκάησλ γίλεηαη ζπλαξπαζηηθή ελψ ηαπηφρξνλα 

αγσληνχλ θαζψο νη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ ηξηψλ εηθνληδφκελσλ δείρλεη 

κηα αλεζπρία. 

 Σα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ μεπξνβάιινπλ ζηελ εηθφλα εχθνια κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ ηα κηθξά παηδηά. Σα ηεηξάγσλα πιαθάθηα ηεο θνπδίλαο, ην 

νξζνγψλην ςπγείν, ε νξζνγψληα πφξηα ηεο θνπδίλαο, ην εκηθχθιην ζρήκα ηεο ιάκπαο 

πνπ θξέκεηαη μερσξίδνπλ.  

 ην επάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο εηθφλαο, ζην αλνηρηφ πξάζηλν θφλην βξίζθεηαη 

έλα κηθξφ ζε έθηαζε θείκελν. Οη αλαγλψζηεο θαζψο ην δηαβάδνπλ εζηηάδνπλ ζηηο 

θφθθηλεο θαη καχξεο ιέμεηο πνπ ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα. Οη ιέμεηο απηέο είλαη ηφζν 

έληνλα ηνληζκέλεο πνπ θαηεπζείαλ ην κάηη καο εζηηάδεη πάλσ ζε απηέο. Σνλίδνληαη 

γηαηί δείρλνπλ ζπλαίζζεκα «Γε ζέισ!» ηελ άξλεζε ηνπ Νηθφια. Σν αθεγεκαηηθφ 

θείκελν πνπ ζπλδπάδεη θαη ηνλ δηάινγν επεμεγεί ην λφεκα ηεο εηθφλαο. Ο κηθξφο 

Νηθφιαο δε ζέιεη λα πάεη ζην ζρνιείν! Γηαηί ζήκεξα είλαη ε πξψηε κέξα ζην ζρνιείν! 

Σν κηθξφ απηφ θείκελν καο δίλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά καο. Οη γνλείο ηνπ 

Νηθφια είλαη πξνβιεκαηηζκέλνη θαζψο ν γηνο ηνπο αξλείηαη λα πάεη ζην ζρνιείν.  
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 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ν Νηθφιαο θαη νη γνλείο ηνπ ζηελ θνπδίλα. Οη 

πξνβιεκαηηζκέλνη απηνί γνλείο πνπ βιέπνπλ ηνλ γην ηνπο λα αξλείηαη λα πάεη ζην 

ζρνιείν. Σν μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο δσήο είλαη ην ζεκαηλφκελν ηεο εηθφλαο. Ζ 

ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηψληαο πεηζηηθνχο, αιεζηλνχο θαη πξαγκαηηθνχο ραξαθηήξεο 

εληάζζεη ηα παηδηά ζε κηα ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε. Οη ραξαθηήξεο εδψ 

ζθηαγξαθνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, φ,ηη θάλνπλ, ζθέθηνληαη ή ιέλε είλαη θπζηθφ. 

Μηινχλ θαη δξνπλ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο (ηβξνπνχινπ, 2004). Οη κηθξνί καο 

αλαγλψζηεο βιέπνληαο ηνπο ξεαιηζηηθνχο ραξαθηήξεο ηαπηίδνληαη καδί ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα κε ηνλ Νηθφια. Πνιιά απφ ηα λήπηα βηψλνπλ απηφ πνπ βηψλεη ν Νηθφιαο. 

Σα λήπηα κε ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο- αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο- αλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηα αγαπεκέλα ηνπο 

πξφζσπα. Ο πξσηλφο απνρσξηζκφο είλαη θάηη επψδπλν γηα ηα παηδηά απηήο ηεο 

ειηθίαο θαη ε δπζθνιία απηή δχζθνια αληηκεησπίδεηαη. 

 

Σερληθή: αθξπιηθφ ρξψκα ζε ραξηφλη 
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Παξακύζη:  Σν δηαθνξεηηθό ηεξαηάθη 

Πεξίιεςε: ηελ ηεξαηνρψξα θαηαθζάλεη έλα Σεξαηάθη δηαθνξεηηθφ. Γε κνηάδεη κε ηα 

ππφινηπα Σεξαηάθηα, είλαη πνιχρξσκν θαη κε ηελ ππέξνρε θσλή ηνπ κηιάεη 

ηξαγνπδηζηά. Σα Σεξαηάθηα γεινχλ καδί ηνπ θαη έηζη απηφ θάζεηαη κφλν ηνπ θαη 

ιππεκέλν. ηε γηνξηή πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν κε ρνξφ, ηξαγνχδηα θαη 

δηαγσληζκνχο ζα πάξεη κέξνο ην Γηαθνξεηηθφ Σεξαηάθη; (Μαξθαδάθε, 2015) 

Ζ ηζηνξία ηεο Καηεξίλαο Μαξθαδάθε ¨Σν δηαθνξεηηθφ ηεξαηάθη¨ είλαη κηα 

δηαζθεδαζηηθή ηζηνξία γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηελ απνδνρή ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ. Ο εηθνλνγξάθνο ηνπ παξακπζηνχ είλαη ν Γηψξγνο Γνπηζηφπνπινο θαη ε 

εηθφλα πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη ζηε 18
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ.     

   

Δηθ 14   

 Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα ην κάηη καο εζηηάδεη ζηνλ θεληξηθφ ήξσα ηεο 

ηζηνξίαο καο, ζην Γηαθνξεηηθφ Σεξαηάθη πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν. Καη φλησο είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια ηξία! Δίλαη πνιχρξσκν, θνξάεη γπαιηά θαη κνηάδεη κε 

άλζξσπν. Ζ ζιηκκέλε, ζηελαρσξεκέλε φςε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γελλάεη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αλαγλψζηεο θαζψο θαη πνιιά εξσηεκαηηθά. Γεμηά θαη αξηζηεξά 

απφ ην Γηαθνξεηηθφ Σεξαηάθη, βξίζθνληαη άιια ηξία ηεξαηάθηα., ηα νπνία 

θνξντδεχνπλ θαη ριεπάδνπλ ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο καο (ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο 

θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο απηφ δείρλεη). Σν ριεπάδνπλ γηαηί είλαη 

δηαθνξεηηθφ! Ο ήξσαο καο, θάζεηαη ζε έλα παγθάθη, πεξηθπθισκέλνο απφ ηνπο 

¨θίινπο¨ ηνπ, δέρεηαη ηνλ ριεπαζκφ ηνπο θαη ππνκνλεηηθά ρσξίο λα αληηδξάεη ηνπο 

αλέρεηαη. 
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 Ο ρψξνο πνπ εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα καο είλαη άγλσζηνο. Σα επηθνπξηθά 

ζηνηρεία ηεο εηθφλαο (νη δχν ληνπιάπεο, έλαο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ, έλαο θάδνο 

απνξξηκκάησλ κε έλα ηεηξάδην εληφο απηνχ, θη έλα δηαθνζκεηηθφ έπηπιν) πνπ 

ηίζεληαη ζην πεξηζψξην θη είλαη εμαξηεκέλα απφ ην θέληξν, δελ κπνξνχλ λα καο 

δψζνπλ δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πνπ βξίζθνληαη ηα ππνθείκελα ηεο 

εηθφλαο. 

 Σα ζθνχξα ρξψκαηα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εηθφλα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 

δηάζεζή καο. Θιίςε, ζηελαρψξηα, θφβνο είλαη κεξηθά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο 

θπξηαξρνχλ. Σν θαθέ ζθνχξν δάπεδν ηεο εηθφλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζθνχξα 

ρξψκαηα ησλ ηξηψλ ¨θίισλ¨ ηνπ ήξσα καο (καχξν, θαθέ, πνξηνθαιί), θαζψο θαη νη  

ζθνχξεο πξάζηλεο ληνπιάπεο, ην καχξν δηαθνζκεηηθφ έπηπιν έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ην αλνηρηφ θαθέ ρξψκα ηνπ ηνίρνπ θαη κε ηελ πνιπρξσκία ζην ζψκα ηνπ ήξσα καο. 

Απηή ε πιεζψξα ησλ ζθνχξσλ ρξσκάησλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηφζα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, εθπέκπνπλ κηα έληαζε θαη κηα δηάζεζε έληνλα δξακαηηθή. 

 Καη ζε απηήλ ηελ εηθφλα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κηα πνηθηιία γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ. Οη νξζνγψληεο ληνπιάπεο, ην νξζνγψλην παγθάθη, ν νξζνγψληνο πίλαθαο 

αλαθνηλψζεσλ, ηα ηεηξάγσλα- θπθιηθά ραξηάθηα θαξθηηζσκέλα ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, ε ξνκβνεηδήο δηαθφζκεζε ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ είλαη κεξηθά 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε λε ην κάηη καο.  

 Έλα θείκελν ην νπνίν εθηείλεηαη θαη ζηηο δχν ζειίδεο, μεπξνβάιιεη απφ ην 

θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο. Σα άζπξα ηνπ επαλάγλσζηα γξάκκαηα θάλνπλ αληίζεζε κε 

ην ζθνχξν θαθέ ρξψκα ηνπ δαπέδνπ. Ζ αθεγήηξηα κέζα απφ κηα εξψηεζε « Θα κνπ 

πείηε ηώξα, πνηνο κπόξεζε λα θάλεη θάηη ηέηνην;» απεπζχλεηαη άκεζα ζηα παηδηά. 

Βέβαηα, ε ίδηα κε ηελ απάληεζή ηεο δίλεη θαη ην βαζηθφ λφεκα ηεο εηθφλαο. Ζ εηθφλα 

βαζίδεηαη ζην θείκελν γηα πιεξέζηεξε απνζαθήληζε. Σν Γηαθνξεηηθφ Σεξαηάθη είλαη 

ιππεκέλν θαη απνγνεηεπκέλν ζην ζρνιείν. Καη απηφ γηαηί νη ¨θίινη¨ ηνπ ηα άιια 

Σεξαηάθηα, ηνλ θνξντδεχνπλ επεηδή είλαη δηαθνξεηηθφ θαη κάιηζηα ηνλ ριεπάδνπλ 

γηαηί νη κακάδεο ηνπο πνηέ δελ ηνπο εμήγεζαλ φηη δελ πξέπεη λα θνξντδεχνπλε ηα 

άιια ηεξαηάθηα επεηδή είλαη δηαθνξεηηθά. ηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, θείκελν θαη 

εηθφλα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Ζ ζπγγξαθέαο δίλνληαο 

αλζξψπηλε κνξθή θαη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ζε δψα, απεπζχλεηαη ζηα παηδηά 

θαη κέζα απφ έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν δείρλεη ηελ θαζεκεξηλή αλζξψπηλε εκπεηξία 
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θαη πεξλάεη κελχκαηα εζηθήο. Μαο παξνπζηάδεη νπζηαζηηθά πσο είλαη νη αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο (ηβξνπνχινπ, 2004). 

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ην Γηαθνξεηηθφ Σεξαηάθη ην νπνίν 

ζηελαρσξεκέλν δέρεηαη θαη αλέρεηαη ηνλ ριεπαζκφ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ην ζεκαηλφκελν. Καλέλα παηδί 

δελ πξέπεη λα γίλεηαη αληηθείκελν δηάθξηζεο ζην ζρνιείν γηα ην θχιν, ηελ ζξεζθεία, 

ηελ θαηαγσγή ηνπ. Κάζε καζεηήο έρεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. ηα πιαίζηα 

ελφο αλζξψπηλνπ θαη δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ θαλέλα παηδί δελ απνθιείεηαη απφ ηελ 

απφθηεζε φισλ ησλ εθνδίσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα κνξθσκέλν άλζξσπν. Ο 

αγψλαο ινηπφλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο ζπλερήο 

αγψλαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ ζρνιείνπ. Δλφο ζρνιείνπ πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα δηθαηψκαηα 

θαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ (νχιεο, 2002). Καη απηέο νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα 

γίλνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο «ρνιείνπ γηα φινπο» ζα πξέπεη λα καο βξνπλ φινπο 

ζπκπαξαζηάηεο.     

 

Σερληθή: ςεθηαθφ ζρέδην 
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Παξακύζη: Πνηνο θνβάηαη ηα κηθξόβηα; 

Πεξίιεςε: Πνηνο θνβάηαη ηα κηθξφβηα; Πνηνο ζέιεη λα ηα εμαθαλίζεη; Πνηνο ζπκψλεη 

πνπ κπαίλνπλ απξφζθιεηα ζηε δσή καο; Σα κηθξφβηα είλαη ερζξνί καο; Μηθξφβηα 

ππάξρνπλ παληνχ γχξσ καο, πάλσ καο, κέζα καο, δνχκε κε απηά είλαη ερζξνί καο 

αιιά θαη θίινη καο ηαπηφρξνλα! Κη φηαλ ηα παηδηά θάλνπλ πάξηη, καδί ηνπο πάξηη 

θάλνπλ θαη ηα κηθξφβηα! Πξέπεη λα ηα θνβφκαζηε; ρη! Γηαηί εκείο μέξνπκε θαη 

απνθαιχπηνπκε 12 ηξφπνπο γηα λα κελ ηα αθήζνπκε λα καο αξξσζηήζνπλ! 

(ππξίδεο & Μαλαλεδάθε, 2014). 

 Ο Παλαγηψηεο ππξίδεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παηδηαηξηθήο θαη ε 

Καηεξίλα Μαλαλεδάθε, δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπο 

¨Πνηνο θνβάηαη ηα κηθξφβηα;¨ καο παξνπζηάδνπλ έλα δηαζθεδαζηηθφ παξακχζη κε 

πξσηαγσληζηέο παηδηά θαη κηθξφβηα! Δηθνλνγξάθνο ηνπ βηβιίνπ είλαη ε άληξα 

Διεπζεξίνπ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 12
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

 Δηθ 15 
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 Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα, ην πνιχ θνληηλφ πιάλν εζηηάδεη ζην πξφζσπν ελφο 

κηθξνχ αγνξηνχ πνπ απνηειεί θαη ηνλ ήξσα ηεο εηθφλαο. ην θνληηλφ πιάλν επίζεο, 

δηαθξίλνληαη ν ιεπηφο θνξκφο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαζψο επίζεο θη έλα πιήζνο απφ 

δηάθνξα κηθξφβηα. Σν αγφξη βήρεη θαη ρηιηάδεο ζηαγνλίδηα θαζψο θαη κηθξφβηα 

δηαθφξσλ κεγεζψλ εθηνμεχνληαη. Μηθξφβηα ραξνχκελα, κηθξφβηα δαιηζκέλα, κεγάια, 

κηθξά, κηθξνζθνπηθά αιιά θαη ηεξαηφκνξθα κηθξφβηα ζθνξπίδνπλ γέιην ζηνπο 

κηθξνχο καο αλαγλψζηεο. Αξθεηά, δηαζθεδαζηηθφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδνληαη. Κάπνηα απφ ηα κηθξφβηα θηλνχληαη πξνο ηα επάλσ, αιιά πξνο ηα 

θάησ θαη κεξηθά πξνο ηα δεμηά ηεο εηθφλαο. Σα κηθξφβηα πνπ θηλνχληαη πξνο ηα 

επάλσ, απνθηνχλ κεγαιχηεξν βάξνο ιφγσ ηεο αζπκκεηξίαο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ 

(Kress & Leeuwen, 2010). Σα επηθνπξηθά απηά ζηνηρεία (κηθξφβηα θαη ζηαγνλίδηα) 

είλαη ζα ιέγακε, εμαξηεκέλα απφ ηνλ θεληξηθφ ήξσα. 

 Σν ρξψκα θη εδψ θπξηαξρεί θαη δηεγείξεη ην κάηη καο. Σν αλνηρηφ κσβ ρξψκα 

ηνπ θφληνπ καο ¨εξεκεί¨. Σν γιπθφ απηφ ρξψκα θάλεη αληίζεζε κε ηα θαθέ καιιηά 

ηνπ ήξσα καο, κε ην θίηξηλν ρξψκα ελφο κηθξνβίνπ θαζψο θαη κε ηα πξάζηλα 

ρξψκαηα ησλ ππφινηπσλ κηθξνβίσλ. Παξαηεξείηαη επίζεο θαη αληηπαξάζεζε 

απνρξψζεσλ κεηαμχ ησλ κηθξνβίσλ (πξάζηλν θαη αλνηρηφ πξάζηλν). Οη θακππισηέο 

γξακκέο μερσξίδνπλ θαη ζε απηήλ ηελ νπηηθή ζχλζεζε. Σα θακππισηά ζψκαηα ησλ 

κηθξνβίσλ δίλνπλ κηα αίζζεζε θίλεζεο θαη δσληάληαο ζηελ εηθφλα.  

 Κείκελν δελ ππάξρεη ζηελ εηθφλα. Κπξηαξρεί ε δχλακε ηεο εηθφλαο. Σν 

ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ην κηθξφ παηδί πνπ βήρεη, είλαη άξξσζην θαη πιήζνο 

κηθξνβίσλ ηνλ πεξηθπθιψλεη. Οη θαλφλεο πγηεηλήο είλαη ην ζεκαηλφκελν. Ο 

πξαγκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εηθφλαο, καο παξνπζηάδεη κηα ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία φινη καο έρνπκε βξεζεί. Οη ηνί ηνπ θξπνινγήκαηνο κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο 

αηκφζθαηξαο απφ παηδί ζε παηδί θάζε θνξά πνπ ην άξξσζην παηδί βήρεη ή 

θηαξλίδεηαη. Οθείινπκε ινηπφλ ζαλ εθπαηδεπηηθνί λα δηδάμνπκε ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηδίσο ζην λεπηαγσγείν πνπ ηα παηδηά είλαη κηθξά θαη δελ μέξνπλ 

λα πξνθπιάζζνληαη. ηαλ είκαζηε άξξσζηνη θαη βήρνπκε επνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

βάδνπκε ην ρέξη καο κπξνζηά ζην ζηφκα καο, έηζη ψζηε λα κελ ¨εθηνμεχνληαη¨ ηα 

κηθξφβηα ηεο γξίπεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο καο.  

 

Μεηθηή ηερληθή: ρξψκαηα αθνπαξέιαο θαη αεξνγξάθνο 
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Παξακύζη: Δπηζηξνθή ζηελ Δπηπρνύπνιε! 

Πεξίιεςε: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ζε κηα πνιχ καθξηλή ρψξα, δνχζαλ δπν παηδηά… 

Ο Δπηχρηνο θαη ε Δπηπρνχια. Μηα ήηαλ ε απνζηνιή ηνπο! Να δηαδψζνπλ ην κπζηηθφ 

ηεο επηπρίαο ζε φιεο ηηο πνιηηείεο ηνπ θφζκνπ! Καη ην είραλ θαηαθέξεη! Έηζη, θάζε 

πφιε πνπ ζπλαληνχζαλ ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπο ηελ νλφκαδαλ ΔΤΣΤΥΟΤΠΟΛΖ. Ση 

ζπλέβε φκσο φηαλ μαθληθά απφ θάπνηα πνιηηεία ράζεθε ην ρακφγειν, φηαλ 

εμαθαλίζηεθε ην κπζηηθφ ηεο επηπρίαο; Πψο έγηλε απηφ; Πνηνο έδησμε ηνλ Βαζηιηά 

Νηνξεκί απφ ην παιάηη ηνπ; Πνηνο θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ ηνλ καγηθφ ράξηε θαη ηη 

θξχβεη ζην ζεληνχθη ηνπ ν κπζηεξηψδεο πεηξαηήο Μπνπξκπνπιήζξαο; 

(Υαηδεκπνληφδε, 2015). 

 Ζ ηζηνξία ηεο Μαξηιίηαο Υαηδεκπνληφδε ¨ Δπηζηξνθή ζηελ Δπηπρνχπνιε¨ 

είλαη κηα ¨επηπρηζκέλε¨ ηζηνξία θαη απεπζχλεηαη ζηνπο κηθξνχο καο αλαγλψζηεο. 

Δηθνλνγξάθνο είλαη ν Γηψξγνο Πεηξίδεο θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 26
ε
 ζειίδα ηνπ 

παξακπζηνχ. 
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  Δηθ. 16  

 Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα πεξλάκε ζε έλαλ θφζκν θαληαζηηθφ, ζε έλα θφζκν 

πνπ νη πεηξαηέο δνπλ! Ζ παξνπζία ελφο πεηξαηή, κε ηελ πεηξαηηθή ηνπ ελδπκαζία (κε 

ηε ζηνιή ηνπ, κε ην θαπέιν ηνπ, κε ην γάληδν ηνπ ζην έλα ηνπ ρέξη, κε ην έλα ηνπ 

μχιηλν πφδη, κε ην ζπαζί ηνπ θαη κε ην έλα ηνπ κάηη θαη κε ηε γελεηάδα ηνπ λα 

θπκαηίδεη) μερσξίδεη. Ο πεηξαηήο Μπνπξκπνπιήζξαο ειθχεη ηελ πξνζνρή καο. Έλα 

άιιν ζηνηρείν ηεο εηθφλαο πνπ είλαη άμην πξνζνρήο είλαη ην κεγάιν ζεληνχθη δίπια 

ζηνλ πεηξαηή. Έλα ζεληνχθη καγηθφ, αλνηρηφ βγάδεη απφ κέζα ηνπ κηα πιεζψξα 

ιέμεσλ: ΔΗΡΖΝΖ, ΤΓΔΗΑ, ΣΤΥΖ, ΤΠΟΜΟΝΖ, ΥΑΜΟΓΔΛΟ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ, ΠΗΣΖ, ΟΜΟΡΦΗΑ, ΛΟΓΗΚΖ, ΖΘΟ. Οη ιέμεηο απηέο είλαη ν 

ζεζαπξφο ηνπ. Γίπια ζε απφζηαζε απφ ην ζεληνχθη, ν πεηξαηήο Δπηχρηνο θαη ε 

πεηξαηίλα Δπηπρνχια, δηαθξίλνληαη μεθάζαξα. Ζ πεηξαηηθή εκθάληζε ησλ παηδηψλ 

(πεηξαηηθά θαπέια, πεηξαηηθέο ζηνιέο) αξκφδνπλ κε ην φιν ¨πεηξαηηθφ¨ θιίκα. Σέινο, 

έλα αεξφζηαην κε θαηεχζπλζε πξνο ηα επάλσ, δείρλεη ζαλ λα ¨θεχγεη¨ απφ ην νπηηθφ 

πεδίν ησλ αλαγλσζηψλ. 



83 
 

 Μηα ραξνχκελε εηθφλα, κε ραξνχκελα πξφζσπα. Σα πξφζσπα θαη ησλ ηξηψλ 

ππνθεηκέλσλ ελζνπζηαζκέλα θνηηάλε ην καγηθφ ζεληνχθη κε ηνλ καγηθφ ζεζαπξφ ηνπ. 

Καη ηα ηξία πξφζσπα έρνπλ ζηξαθεί πξνο ην ζεληνχθη, θαζψο απηφ απνηειεί κηα 

ρσξηζηή κνλάδα πιεξνθνξίαο.  

 Οη αλαγλψζηεο καδί κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο βξίζθνληαη ζε έλα 

λεζί. Σν θνκκάηη απηφ ηεο ζηεξηάο πνπ βξέρεηαη γχξσ- γχξσ απφ ζάιαζζα καο 

παξαπέκπεη ζε έλα λεζί. Έλαο ρψξνο νηθείνο, αθνχ φινη καο έρνπκε βξεζεί ζε έλα 

λεζί. 

 Σα σξαία, πινχζηα, θσηεηλά, ιακπεξά ρξψκαηα ηεο εηθφλαο καο πξνθαινχλ 

ην ελδηαθέξνλ θαη καο δίλνπλ έλα αίζζεκα ραξάο, επηπρίαο θαη δσληάληαο. Έληνλεο 

αληηζέζεηο δελ επηθξαηνχλ. ια ηα ρξψκαηα αξκνληθά ζπλππάξρνπλ ζηελ εηθφλα. Σν 

κπιε ρξψκα ηεο θπκαηηζηήο ζάιαζζαο θάλεη αληίζεζε κε ην πξάζηλν έδαθνο ηνπ 

λεζηνχ. Σα ρξψκαηα απηά βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ άζπξν νπξαλφ θαη κε ηηο 

ζηνιέο ησλ πεηξαηψλ. Σέινο, ε θαληαρηεξή ζηνιή ηνπ πεηξαηή Μπνπξκπνπιήζξα 

(θφθθηλν θαπέιν, ξνδ πνπθάκηζν, πξάζηλν παληειφλη θαη γηιέθν) έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηα γήηλα ρξψκαηα ησλ κηθξψλ πεηξαηψλ (ηνπ Δπηχρηνπ θαη ηεο Δπηπρνχιαο). Οη 

γξακκέο θπξηαξρνχλ θαη ζε απηήλ ηελ εηθφλα. Οξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο ζηελ 

θνχζηα ηεο Δπηπρνχιαο, γξακκέο ζηα ζρνηληά ηνπ αεξφζηαηνπ, νη γξακκέο ζην 

παληειφλη ηνπ πεηξαηή Μπνπξκπνπιήζξα, γξακκέο ρνληξέο- ιεπηέο πνπ 

μεπξνβάιινπλ κέζα απφ ην ζεληνχθη (νη θίηξηλεο αθηίλεο θσηφο) δίλνπλ θίλεζε θαη 

δσή ζηελ εηθφλα. εκαηνδνηνχλ δσηηθφηεηα θαη πιεζψξα ελέξγεηαο. Πέξα απφ ηελ 

θίλεζε πνπ ζεκαηνδνηνχλ νη γξακκέο, θίλεζε ππάξρεη θαη ζηελ θπκαηηζηή ζάιαζζα, 

κε ηα ςάξηα πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε πσο είλαη δσληαλά, αιιά θαη ζην αεξφζηαην πνπ 

θηλείηαη πξνο ηα επάλσ.  

 Έλα κηθξφ ζε έθηαζε θείκελν, ζην πξάζηλν λεζί δηαθξίλεηαη μεθάζαξα. Σν 

αθεγεκαηηθφ θείκελν βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα γηα πιεξέζηεξε απνζαθήληζε. Ο 

Δπηχρηνο μεθιεηδψλεη ην ζεληνχθη θαη απνθαιχπηεηαη ν πξαγκαηηθφο ζεζαπξφο… (νη 

ιέμεηο πνπ πξναλαθέξακε). Δηθφλα θαη θείκελν εθθξάδνπλ ην ίδην λφεκα. 

 Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ηα δπν παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε έλα λεζί κε 

ηνλ πεηξαηή Μπνπξκπνπιήζξα λα έρνπλ μεθιεηδψζεη ην καγηθφ ζεληνχθη. Οη αμίεο 

ηεο δσήο είλαη ην ζεκαηλφκελν. Κάζε γνληφο ζέιεη λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπ κε 

ηηο αξρέο θαη ηα ηδαληθά πνπ έθξπβε ην ζεληνχθη ηνπ Μπνπξκπνπιήζξα: ΔΗΡΖΝΖ, 
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ΤΓΔΗΑ, ΣΤΥΖ, ΤΠΟΜΟΝΖ, ΥΑΜΟΓΔΛΟ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ, 

ΠΗΣΖ, ΟΜΟΡΦΗΑ, ΛΟΓΗΚΖ, ΖΘΟ. Σν κήλπκα ηεο εηθφλαο καο βάδεη λα 

ζθεθηνχκε: Πφζν πην φκνξθνο ζα ήηαλ ν θφζκνο αλ φιεο απηέο νη αλζξψπηλεο αμίεο 

γηλφληνπζαλ θηήκα καο απφ ηελ παηδηθή ειηθία; 

 

 

 

Μεηθηή ηερληθή: Αεξνγξάθνο θαη μπινκπνγηά  
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Παξακύζη: ην Κνπξδηζηάλ 

Πεξίιεςε: Θπκάζηε ηελ Νηελεθεδνχπνιε; Θπκάζηε ηνπ ήξσεο ηεο; Σνλ αξδέια, ηε 

Μειίηζα, ηνλ Βνπηπξέλην, ηνλ Οθέη- Μπακ Μπακ, ηνλ νθφ, ηνλ Ήιην, ηνλ Λαδέλην; 

Σα ληελεθεδάθηα ηεο Νηελεθεδνχπνιεο κεηαλαζηεχνπλ ζην…. Κνπξδηζηάλ! ηε 

ρψξα ησλ ξνινγηψλ… (Φαθίλνπ, 2011) 

 Ζ ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο Δπγελία Φαθίλνπ, ηεο ηζηνξίαο καο, ¨ην… 

Κνπξδηζηάλ¨ παξνπζηάδεη ζηνπο κηθξνχο ηεο αλαγλψζηεο ηελ ρψξα ησλ ξνινγηψλ… 

Ζ εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ.     

 

 Δηθ 17 

Έλα άγξην, επηβιεηηθφ «αληξηθφ» πξφζσπν απνηειεί ην θέληξν πξνζνρήο ησλ 

αλαγλσζηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ άγξηα. Πεξίεξγν ζρήκα 

ζηφκαηνο, πεξίεξγα καιιηά, πεξίεξγν ζρήκα καηηψλ θαη θξπδηψλ. Γηαθνξεηηθφο 
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επίζεο, είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ην ζψκα ηνπ θαη θπξίσο ηα 

ρέξηα ηνπ. Μνηάδεη κε κπνπιληφδα. Σα καχξα ρέξηα ηνπ γεκάηα νξκή, θηλνχληαη θαη 

εηνηκάδνληαη λα αξπάμνπλ ηα Νηελεθεδέληα (ηνλ αξδέια, ηε Μειίηζα, ηνλ νθφ, 

ηνλ Βνπηπξέλην), πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο. Σα ληελεθεδέληα 

ζαζηηζκέλα, θνβηζκέλα, απειπηζκέλα δελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ θαη λα ην βάινπλ 

ζηα πφδηα. Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο απηφ καξηπξά. Με ζπλνθξπσκέλν 

πξφζσπν θαη κε αλνηρηφ ζηφκα δείρλνπλ λα θσλάδνπλ, λα δεηάλε βνήζεηα. Ζ 

επηβιεηηθή απηή παξνπζία πνπ θπξηαξρεί βξίζθεηαη ζε κηα ζέζε ηζρχνο, εμαηηίαο ηνπ 

ηξφπνπ πνπ απεηθνλίδεηαη. Βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο θαη θνηηάδεη απφ 

ςειά ηα ληελεθεδάθηα. 

Ο ρψξνο πνπ βξίζθνληαη νη ήξσεο άγλσζηνο θαη καο πιεκκπξίδεη κε 

αλαζθάιεηα. Αθφκε, ε επηβιεηηθή άγξηα απηή κνξθή πνπ θπξηαξρεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ηξνκαγκέλα ηελεθεδάθηα γεκίδνπλ ηηο ςπρέο καο κε έληαζε θαη θφβν. Κάηη θαθφ 

ζα ζπκβεί. 

Σα έληνλα ρξψκαηα πνπ επηθξαηνχλ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή καο. Σν άγξην 

καχξν ρξψκα πεξηκεηξηθά ηεο εηθφλαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θίηξηλν ζψκα ηεο 

θπξίαξρεο θηγνχξαο θαη κε ηα ρξψκαηα ηεο Μειίηζαο (θίηξηλν), ηνπ αξδέια (θαθέ), 

ηνπ νθνχ (άζπξν) θαη ηνπ Βνπηπξέληνπ (πνξηνθαιί). Ζ κεγάιε ηνληθή αληίζεζε 

ρξσκάησλ αλάκεζα ζην αλνηρηφ θαη ην ζθνχξν δίλνπλ έλα απνηέιεζκα δπλακηθφ, 

γεκάην έληαζε, ην νπνίν εηζπξάηηεη θαη ν αλαγλψζηεο. Ζ δηάζεζε ησλ αλαγλσζηψλ 

γίλεηαη έληνλα δξακαηηθή. 

Οη γξακκέο θαη ηα ζρήκαηα μερσξίδνπλ. Οη γξακκέο ζηα ρέξηα (θακπχιεο θαη 

ίζηεο γξακκέο), νη γξακκέο ζηα πξφζσπα ησλ εξψσλ ηεο εηθφλαο είλαη κεξηθέο πνπ 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε. Οη γξακκέο έρνπλ ηε δηθή ηνπο δσή θαη απηή ηε δσληάληα 

κεηαδίδνπλ θαη ζηνλ αλαγλψζηε. Δπίζεο, εχθνια κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε θαη ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηεο εηθφλαο, φπσο ην ηεηξαγσληθφ ζρήκα ηεο Μειίηζαο, ηνπ 

αξδέια θαη ηνπ νθνχ, ην ηξηγσληθφ ζρήκα ηνπ Βνπηπξέληνπ, ηα θπθιηθά ξνιφγηα 

ζην θέληξν ηεο εηθφλαο θαη ην ζηξνγγπιφ πξφζσπν ηεο κπνπιληφδαο.  

Κείκελν δελ ππάξρεη ζηελ εηθφλα. Ζ εηθφλα ¨κηιάεη¨ απφ κφλε ηεο. Σν 

ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο, είλαη ν επηβιεηηθφο – άγξηνο «ραξαθηήξαο» ηεο κπνπιληφδαο, 

έηνηκνο λα θαηαζπαξάμεη ηα κηθξφζσκα ηελεθεδάθηα. Σν ζεκαηλφκελν είλαη ην 

κήλπκα ηεο εηθφλαο. Ο ηζρπξφο πξνρσξά φζν ηνπ επηηξέπεη ε δχλακε ηνπ θαη ν 
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αδχλακνο ππνρσξεί φζν ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ. Ο ¨ληαήο¨ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηθφλαο, ιφγσ ηεο ζσκαηηθήο ηνπ δηάπιαζεο αζθεί εμνπζία πάλσ ζηα αδχλακα 

ηελεθεδάθηα. Ζ παξαπάλσ ζηάζε καο παξαπέκπεη ζε άιινπ είδνπο θαζεζηψηα. ε 

έλα δεκνθξαηηθφ φκσο θαζεζηψο, ε εμνπζία πεγάδεη απφ ηνλ ιαφ, αζθείηαη απφ ηνλ 

ιαφ θαη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ. 

  

Σερληθή: καξθαδφξνο ζε αλάγιπθν ραξηί  
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Παξακύζη: Η κάρε ηεο νδνληόβνπξηζαο 

Πεξίιεςε: Ζ Μαξηηίλα βαξηέηαη θνβεξά ην πιχζηκν ησλ δνληηψλ. Ώζπνπ έλα βξάδπ 

βιέπεη έλα παξάμελν φλεηξν. Ζ αξρνληνπνχια Οδνληφβνπξηζα θηλδπλεχεη λα ράζεη 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο πξίγθηπα Υακφγειν, επεηδή ε θπξά- Οπιίηηδα ηνλ πξννξίδεη γηα 

ηελ θφξε ηεο ηελ Σεξεδφλα. Ση ιέηε πσο ζα θάλεη ε Μαξηηίλα; ( Μπνπκπνπξή, 2013). 

 Ζ Ράληα Μπνπκπνπξή κε ηελ ηζηνξία ηεο ¨Ζ κάρε ηεο νδνληφβνπξηζαο¨ 

πξνζπαζεί λα πείζεη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα βνπξηζίζνπλ ηα δφληηα ηνπο. 

Δηθνλνγξάθνο είλαη ε Υξχζα ππξίδσλνο θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 1
ε
 ζειίδα ηνπ 

παξακπζηνχ. 

  

 Δηθ 18 

 Ζ Μαξηηίλα, ε θεληξηθή εξσίδα ηεο ηζηνξίαο καο θαη ζπλάκα ε 

πξσηαγσλίζηξηα ηεο εηθφλαο βξίζθεηαη μαπισκέλε ζην θξεβάηη ηεο θάησ απφ ην 

πάπισκα ηεο. ην θέληξν ηεο εηθφλαο απεηθνλίδεηαη κηα νδνληφβνπξηζα ηελ νπνία 

θξαηάεη ε κεηέξα ηεο Μαξηηίλαο. Ο ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νδνληφβνπξηζα, 

βξίζθεηαη ζην θέληξν, ελψ ηα επηθνπξηθά ζηνηρεία, φπσο ε κεηέξα θαη ε Μαξηηίλα, 
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δεμηά θαη αξηζηεξά αληίζηνηρα ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο. Σα επηθνπξηθά απηά ζηνηρεία 

δείρλνπλ λα εμαξηψληαη απφ ην θέληξν.  

 Παξαηεξψληαο ηελ έθθξαζε πξνζψπνπ ηεο Μαξηηίλαο καο γελληνχληαη 

θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί. Μα γηαηί είλαη δηζηαθηηθφ θαη θνβηζκέλν απηφ ην παηδί; 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηβιεηηθή ζηάζε ηεο κεηέξαο ηεο κε ηελ νδνληφβνπξηζα 

ζην ρέξη, δείρλεη ζαλ λα ηελ πξνηξέπεη γηα θάηη. Μήπσο γηα λα πιχλεη ηα δφληηα ηεο; 

 Σα κάηηα ησλ αλαγλσζηψλ δηεγείξνληαη απφ ηα επράξηζηα, πνιχρξσκα θαη 

θσηεηλά ρξψκαηα ηεο εηθφλαο. Σν άζπξν θφλην ηεο εηθφλαο θάλεη αληίζεζε κε ην 

πνιχρξσκν πάπισκα ηεο Μαξηηίλαο (ξνδ κε πξάζηλα κήια), κε ηελ κσβ 

νδνληφβνπξηζα θαη κε ην πξάζηλν πνιχρξσκν λπρηηθφ ηεο κεηέξαο, φπσο επίζεο θαη 

κε ηα θφθθηλα καιιηά ηεο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηνληθέο αληηζέζεηο φπσο ζθνχξν 

ξνδ κε αλνηρηφ θαξφ ξνδ, ζθνχξν κσβ κήιν κε κσβ νδνληφβνπξηζα, ζθνχξν πξάζηλν 

κήιν κε αλνηρηφ πξάζηλν λπρηηθφ.  

 Οη γξακκέο θαη ηα ζρήκαηα δηαθξίλνληαη εχθνια θαη ζε απηήλ ηελ εηθφλα. Οη 

γξακκέο ζην θξεβάηη, νη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο πνπ δηαζηαπξψλνληαη ζην 

πάπισκα ζρεκαηίδνληαο ηεηξάγσλα, νη γξακκέο ζην λπρηηθφ δίλνπλ δσή ζηελ εηθφλα 

φπσο θαη θίλεζε. Σα ηεηξάγσλα ζρήκαηα (κηθξά θαη κεγάια) ζην πάπισκα φπσο θαη 

νη θχθινη κπνξνχκε λα ηα αλαγλσξίζνπκε. 

 Σν ηθαλνπνηεηηθφ ζε έθηαζε θείκελν ζην άζπξν θφλην ηεο εηθφλαο μερσξίδεη. 

Ζ αθήγεζε θαη ν δηάινγνο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο δηάινγνο θάλεη πην 

θηλεκαηνγξαθηθφ ην ζελάξην, ελψ ε αθήγεζε καο ιχλεη ηηο απνξίεο. Σν θείκελν 

επηβεβαηψλεη ηελ εηθφλα. Κείκελν θαη εηθφλα ηαπηίδνληαη. Ζ Μαξηηίλα δελ ζέιεη λα 

πιχλεη ηα δφληηα ηεο. Απηφ πνπ είρακε ππνςηαζηεί θαη ρσξίο λα δηαβάζνπκε ην 

θείκελν. 

 Σν ζεκαίλνλ είλαη ε άξλεζε ηεο Μαξηηίλαο λα πιχλεη ηα δφληηα ηεο. Αξλείηαη 

θαη θξχβεηαη ζην πάπισκα ηεο. Ζ κακά ηεο κε ηελ νδνληφβνπξηζα ζην ρέξη ηεο 

ππελζπκίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη. Σν ζεκαηλφκελν είλαη νη ζηνκαηηθή πγηεηλή γηα ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε ζηνπο κηθξνχο καο καζεηέο. Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί 

ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ πγηεηλή ησλ δνληηψλ. Θα πξέπεη λα εθηζηήζνπκε 

ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. Πξέπεη λα ηνπο ηνλίζνπκε πσο ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο είλαη ε θξνληίδα ησλ δνληηψλ, ε νπνία 
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εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο καο ξνπηίλαο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε κηθξνβηαθή πιάθα. 

 

 

 

 

Σερληθή: αθξπιηθφ ρξψκα 
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Παξακύζη: Σν κεγάιν ζρνιείν 

Πεξίιεςε: Παηδηά ζπκάζηε ηελ Παλαγηψηα πνπ κηα θνξά θνβφηαλ έλαλ δξάθν; Αθνχ 

μεπέξαζε απηφλ ηνλ θφβν ηεο, ηψξα έρεη άιιεο αλεζπρίεο: πεξηκέλεη κε αγσλία λα 

ηειεηψζεη ην λεπηαγσγείν θαη λα πάεη επηηέινπο, ζην δεκνηηθφ, ην «κεγάιν ζρνιείν». 

Θέιεη λα γίλεη κεγάιε θνπέια! Πψο ζα είλαη άξαγε ε πξψηε κέξα ζην δεκνηηθφ; Θα 

ηα θαηαθέξεη ε Παλαγηψηα; Πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νη θαινί ηεο θίινη Γηψξγνο 

θαη Γψξα, νη γνλείο, ε δαζθάια θαη ε γηαγηά ηεο; (Μηγγείξνπ, 2015). 

 Ζ Μηγγείξνπ Γηνχιε κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο ¨Σν κεγάιν ζρνιείν¨ 

πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη ηνπο γνλείο λα 

ζπδεηήζνπλ γηα φια φζα ηνπο απαζρνινχλ ζε ζρέζε κε ην λέν μεθίλεκα ζηε δσή 

ηνπο. Ζ εηθνλνγξάθνο είλαη ε Αλδξηάλλα Ρνχζζνπ θαη ε εηθφλα πνπ ζα αλαιχζνπκε 

βξίζθεηαη ζηελ 20
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

  

 Δηθ 19 

 Έλα πιήζνο κηθξψλ παηδηψλ (αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ) κε ηε δαζθάια ηνπο λα 

μερσξίδεη, απνηειεί ην θέληξν πξνζνρήο ησλ αλαγλσζηψλ. Καηαιαβαίλνπκε πσο 

πξφθεηηαη γηα καζεηέο ζρνιείνπ. Αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ βξίζθεηαη ε πηλαθίδα 
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Νηπιαγωγείο  κε θαηεχζπλζε πξνο ηα πίζσ, ελψ δεμηά ηνπ θέληξνπ δηαθξίλεηαη ε 

πηλαθίδα Δημοτικό κε θαηεχζπλζε πξνο ηα εκπξφο. Μάιηζηα ην ρέξη ελφο θνξηηζηνχ 

λα δείρλεη ηελ πηλαθίδα Δημοτικό καο νδεγεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα κηα ηάμε λεπίσλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ην Γεκνηηθφ. Ζ πηλαθίδα 

Νηπιαγωγείο ιεηηνπξγεί ζαλ Γεδνκέλν (αξηζηεξά ηεο εηθφλαο), νη αλαγλψζηεο 

δειαδή ην γλσξίδνπλ σο θάηη νηθείν γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο. 

Αληηζέησο, ε πηλαθίδα Δημοτικό ζαλ Νέν (δεμηά ηεο εηθφλαο), ζαλ θάηη πνπ δελ είλαη 

ζπκθσλεκέλν απφ ηνπο αλαγλψζηεο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.   

 Ηδηαίηεξε εληχπσζε καο πξνθαιεί ε έθθξαζε ησλ πξνζψπσλ ησλ παηδηψλ. 

Άιια απφ απηά δείρλνπλ λα είλαη ραξνχκελα, άιια ζθεθηηθά θαη πξνβιεκαηηζκέλα 

θαη άιια αγρσκέλα κε ηελ επίζθεςή ηνπο ζην Γεκνηηθφ (δπν θνξίηζηα πηάλνληαη 

ρέξη- ρέξη θαη ν ηδξψηαο ζηάδεη απφ ην άγρνο ηνπο). Ο δξφκνο γηα ην άγλσζην πνπ δελ 

μέξνπκε ηη ζα ζπλαληήζνπκε, θνβίδεη ηφζν ηνπο κηθξνχο ήξσεο ηεο εηθφλαο φζν θαη 

ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο.  

 Σα επράξηζηα ρξψκαηα πνπ μεπξνβάιινπλ ζηα κάηηα καο, πιεκκπξίδνπλ κε 

αηζηνδνμία θαη ραξά ηηο ςπρέο καο. Σν αλνηρηφ πξάζηλν θφλην ηεο εηθφλαο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα πνιχρξσκα ξνχρα ησλ παηδηψλ (κπιε, θφθθηλα, γαιάδηα) αιιά θαη κε 

ηα ξνχρα ηεο λεπηαγσγνχ (θφθθηλε θνχζηα, θίηξηλν πνπθάκηζν). Παξαηεξνχκε 

αληηπαξάζεζε απνρξψζεσλ (αλνηρηφ πξάζηλν θφλην- ζθνχξν πξάζηλν ζηα ξνχρα ησλ 

θνξηηζηψλ, ζθνχξν θίηξηλν μαλζφ ρξψκα καιιηψλ κε αλνηρηφ θίηξηλν πνπθάκηζν), 

αθφκε αληίζεζε ζεξκψλ – ςπρξψλ ρξσκάησλ (ε θφθθηλε θνχζηα ηεο λεπηαγσγνχ κε 

ηελ κπιε ελδπκαζία ελφο αγνξηνχ) θαζψο επίζεο αληηζέζεηο βαζκψλ θσηεηλφηεηαο (ε 

κηα πιεπξά ηεο εηθφλαο είλαη πην θσηεηλή απφ ηελ άιιε). 

 Ζ θίλεζε ππάξρεη ζηελ εηθφλα. Πέξα απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ παηδηψλ πξνο 

ην Γεκνηηθφ, θίλεζε θαη δσή δίλνπλ θαη νη γξακκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηθνλνγξάθνο. Γξακκέο ζηα καιιηά ηεο λεπηαγσγνχ, γξακκέο ζηα καιιηά ησλ 

παηδηψλ, ζηε θνχζηα ελφο θνξηηζηνχ θαη ζηελ κπινχδα ελφο αγνξηνχ, δηαθξίλνληαη 

εχθνια απφ ηνπο αλαγλψζηεο. 

 ην αλνηρηφ πξάζηλν θφλην ππάξρεη ην θείκελν. Ζ αθήγεζε θπξηαξρεί. Σν 

λφεκα ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ αλ θαη ζε έλα ζεκείν δίλεη θάπνηεο πεξηζζφηεξεο 
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πιεξνθνξίεο είλαη ίδην κε απηφ ηεο εηθφλαο. Σα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα 

επηζθεθζνχλ ην Γεκνηηθφ, φπσο ζσζηά θαηαιάβακε θαη ρσξίο λα δηαβάζνπκε ην 

θείκελν. Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ε θαηεχζπλζε ησλ παηδηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

πξνο ην Γεκνηηθφ. Σν ζεκαηλφκελν είλαη ε κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην 

δεκνηηθφ. Ζ κεηάβαζε απηή είλαη πηζαλφλ λα αγρψλεη πνιινχο καζεηέο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Σα λήπηα απφ ην παηγληψδεο θαη επέιηθην πξφγξακκα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ πεξλνχλ ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία, ζε έλα ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα κε αξθεηέο απαηηήζεηο. Οη λεπηαγσγνί κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ηφζν ησλ παηδηψλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ζην δεκνηηθφ φζν θαη ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζην λεπηαγσγείν θαη 

κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεηηθφ 

θιίκα, ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηα παηδηά λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ηνπο 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο.     

 

Μεηθηή ηερληθή: θνιάδ κε ςεθηαθή εθηχπσζε 
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Παξακύζη: Θέισ πάληα λα γειάο 

Πεξίιεςε: Τπάξρνπλ ιππεκέλα δέληξα; Τπάξρνπλ ζιηκκέλα παηδηά; Τπάξρεη ε 

Γηνζίκε αιιά θαη ε Υαξά, πνπ ζα θάλεη ηα πάληα γηα λα θέξεη πίζσ ην ρακέλν γέιην 

ηεο αγαπεκέλεο ηεο θίιεο (Αιεμνπνχινπ- Πεηξάθε, 2014). 

 Ζ Φξαληδέζθα Αιεμνπνχινπ- Πεηξάθε κε ηελ ηζηνξία ηεο ¨Θέισ πάληα λα 

γειάο¨ καο παξνπζηάδεη κηα θηιία κεηαμχ δχν θνξηηζηψλ. Δηθνλνγξάθνο είλαη ε 

άληξα Διεπζεξίνπ θαη ε εηθφλα βξίζθεηαη ζηελ 8
ε
 ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ. 

 

Δηθ 20 

 Ζ παξνπζία δχν θνξηηζηψλ καο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή καο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα Γηαπσλέδα ηελ Γηνζίκε, πνπ απεηθνλίδεηαη πξνθίι θαη γηα κηα 

Δπξσπαία ηελ Υαξά, ηεο νπνίαο θαζαξά δηαθξίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζψπνπ ηεο. Σν ζρηζηφ κάηη ηεο Γηνζίκε πνπ θξχβεηαη θάησ απφ ηελ καχξε 

αθέιεηα ησλ καιιηψλ ηεο καο παξαπέκπεη ζε κηα άιιε θπιή, ζε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ 

δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο. ην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο κπνξνχκε λα δνχκε 

θάπνηεο ρεηξνηερλίεο πνπ θξέκνληαη. Σέινο, ζην θίηξηλν αλνηρηφ θφλην δηαθξίλνληαη 
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νη ζθηέο ησλ θνξηηζηψλ αιιά θαη αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ ηεο εηθφλαο δηαθξίλνπκε 

ακπδξά ζρήκαηα, γηαπσλέδηθα ηδενγξάκκαηα ζα ιέγακε. 

 Γελ γλσξίδνπκε πνπ βξίζθνληαη ηα δπν θνξίηζηα. Πάλησο ε ραξνχκελε 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, ραξνπνηεί θη εκάο ηνπο αλαγλψζηεο θαζψο ληψζνπκε 

κηα αζθάιεηα, είκαζηε ζίγνπξνη πσο δελ ζπκβαίλεη θάηη θαθφ. 

 Σν ρξψκα θπξηαξρεί ζηελ εηθφλα. Παξαηεξνχκε αληηπαξάζεζε απνρξψζεσλ 

ζε φ,ηη αθνξά ην θφλην (αλνηρηφ θίηξηλν- ζθνχξν θίηξηλν), αληηζέζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ (κπιε κπινχδα, πνξηνθαιί ρεηξνηερλία), αληίζεζε 

ζεξκψλ- ςπρξψλ απνρξψζεσλ (θφθθηλε κπινχδα – κπιε κπινχδα), αληηζέζεηο 

ρξσκάησλ (θαθέ καιιηά- καχξα καιιηά, θίηξηλν θφλην κε κπιε θαη θφθθηλε κπινχδα, 

θίηξηλν θφλην κε θαθέ- καχξα καιιηά). 

 Οη γξακκέο θη εδψ μερσξίδνπλ. Οη θάζεηεο ιεπηέο γξακκέο ησλ ρεηξνηερληψλ 

πνπ θηλνχληαη πξνο ηα θάησ δίλνπλ δσληάληα θαη θίλεζε ζηελ εηθφλα. Δπίζεο, 

γξακκέο κπνξνχκε λα δνχκε ζηα θνληά καιιηά ηεο Γηνζίκε, αθφκε ε ιεπηή γξακκή 

ηνπ καηηνχ ηεο θαη ε ρνληξή γξακκή ζην θξχδη ηεο. 

 Έλα κεγάιν ζρεηηθά ζε έθηαζε αθεγεκαηηθφ θείκελν απιψλεηαη ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ηεο εηθφλαο. Σα καχξα επαλάγλσζηα γξάκκαηα έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ην αλνηρηφ θίηξηλν θφλην. Ζ αθεγήηξηα κηιάεη ζηνλ πιεζπληηθφ 

δείρλνληαο καο πσο θάλεη πξάγκαηα απφ θνηλνχ κε ηελ Γηνζίκε. Φηηάρλνπλ 

ρεηξνηερλίεο νξηγθάκη, δσγξαθίδνπλ αθαηαιαβίζηηθα θείκελα. Σν θείκελν επεμεγεί 

ηελ εηθφλα.  

Σν ζεκαίλνλ ηεο εηθφλαο είλαη ηα δχν θνξίηζηα, ε Υαξά θαη ε Γηνζίκε. Σν 

ζεκαηλφκελν είλαη ε θηιία ησλ δπν θνξηηζηψλ. Μηα θηιία πνπ δελ θνηηάδεη πφζν 

δηαθνξεηηθνί είκαζηε κεηαμχ καο ζε ρξψκα, ζε θαηαγσγή, ζε γιψζζα. Μηα θηιία πνπ 

μεπεξλάεη ηέηνηα εκπφδηα θαη ζηέθεηαη ζηα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πξάγκαηα πνπ ηηο 

ελψλνπλ. ηέθεηαη ζηελ αγάπε, ζηνλ ζεβαζκφ θαη ζηελ αιιειναπνδνρή. 

    

 

Μεηθηή ηερληθή: ρξψκαηα αθνπαξέιαο, αεξνγξάθνο, θνιάδ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα παξαθάησ γξαθήκαηα (Γξάθεκα 1 & 2),  ε 

αλζξψπηλε κνξθή είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί ζηηο εηθφλεο πνπ επηιέμακε κε πνζνζηφ 

45%.   

 

Γξάθεκα 1. 

 

               

             Γξάθεκα 2.  

Οη θεληξηθνί ήξσεο ησλ εηθφλσλ είλαη θαζαξά ζρεδηαζκέλνη, απινί, εηιηθξηλείο, κε 

αλζξψπηλε δηάζεζε, κε άιια ιφγηα, αλαπηχζζνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ- … 

ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΖΩΑ 

ΠΡΑΓΜΑ 

0 2 4 6 8 10

ΚΤΡΙΑΡΥΔ ΜΟΡΦΔ 

Άθροισμα 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
45% 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ- 
ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗ

ΜΕΝΑ ΖΩΑ 
30% 

ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΑ ΖΩΑ 

15% 

ΠΡΑΓΜΑ 
10% 

ΠΟΟΣΑ ΔΜΦΑΝΙΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΗ 
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ζρέζεηο θαη εκπιέθνληαη ζηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα ξεαιηζηηθνχο 

ραξαθηήξεο, κε ζπλαηζζήκαηα, κε αλεζπρίεο θαη κε θφβνπο, δειαδή αλζξψπηλνη 

ραξαθηήξεο νηθείνη θαη εχθνια αλαγλσξίζηκνη απφ ηα παηδηά (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ εξψσλ απνηεινχλ ε Πνιπμέλε, ε νπνία βηψλεη 

έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο αιιά θαη απφ ηελ 

ίδηα ηεο ηελ δαζθάια, ν Νηθόιαο πνπ θνβάηαη ην ζρνιείν, ηα λήπηα ζην Μεγάιν 

ρνιείν, πνπ ε γλσξηκία κε ην λέν ηνπο ζρνιείν ηνπο πξνθαιεί άγρνο. ηελ κάρε ηεο 

νδνληόβνπξηζαο, ε κηθξή καο Μαξηηίλα αξλείηαη λα πιχλεη ηα δφληηα ηεο. Σα παηδηά 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο. ¨Γηαβάδνληαο¨ ηελ εηθφλα θαη εζηηάδνληαο ζηνλ θεληξηθφ 

ήξσα (ζηελ έθθξαζε πξνζψπνπ ηνπ, ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ) εληνπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη δηθά ηνπο. Οη ήξσεο καο ελζαξθψλνπλ 

ηνπο θφβνπο θαη ζπκκεξίδνληαη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ (ηβξνπνχινπ, 2004). 

Ζ ξεαιηζηηθφηεηα ζηνπο ήξσεο καο, καο πξνζγεηψλεη ζην «ηψξα», ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σν ξεαιηζηηθφ ζηνηρείν είλαη εκθαλέο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα 

παξακχζηα πνπ επηιέμακε. Οη ζπγγξαθείο εκπλένληαη απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο (Καξπφδεινπ, 1994) θαη απφ ηελ επίθαηξε θαζεκεξηλφηεηα 

(Κηηζαξάο, 1994). 

 Αθνινπζεί ε ζπλχπαξμε αλζξψπσλ θαη αλζξσπνπνηεκέλσλ δψσλ κε πνζνζηφ 

30%. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηηο εηθφλεο καο, ¨παληξεχνληαη¨ δχν θφζκνη. Ο 

θφζκνο ηεο θαληαζίαο κε ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σέηνην παξάδεηγκα 

απνηειεί Ο δαγθσκέλνο θνπξακπηέο. Σα κηθξά παηδηά- αλαγλψζηεο βιέπνληαο ηνλ 

αλζξσπνπνηεκέλν θαιηθάληδαξν πιάζνπλ έλαλ ππέξνρν θαη αζπλήζηζην θφζκν, φπνπ 

φια επηηξέπνληαη. Ζ νηθεία αλζξψπηλε παξνπζία φκσο ηνπ Ατ – Βαζίιε ηνπο 

επαλαθέξεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε έλαλ θφζκν πνπ δελ ππάξρνπλ θαιηθάληδαξνη.  

 Γελ κπνξνχκε βέβαηα, λα παξαιείςνπκε θαη ηελ παξνπζία ησλ 

αλζξσπνπνηεκέλσλ δψσλ ζηηο εηθφλεο καο, ε νπνία θαηαιακβάλεη έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο 15%. Δίλαη γεγνλφο πσο ηα δψα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ 

παξακπζηψλ παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν πηζηεπηφ σο αλζξψπηλα φληα θαη απηφ πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε ηνπ θαληαζηηθνχ είλαη ν αλζξσπνκνξθηζκφο ηνπο (Lukens, 

1995). Σα δψα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ άλζξσπνη (Αγγεινπνχινπ, 1982) θαη έρνπλ 

αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα (Αλαγλσζηφπνπινο, 1987). Παξάδεηγκα ηέηνηαο 

πεξίπησζεο είλαη ην Γηαθνξεηηθό Σεξαηάθη πνπ βηψλεη ηνλ ριεπαζκφ ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ. Αθφκε ζην Αεδόλη κε ηηο δπν 
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παηξίδεο, ζπλαληάκε ηνλ θφζκν ησλ πνπιηψλ. Σα πνπιηά ηεο ηζηνξίαο καο, ηα 

παπαγαιάθηα, θνβνχληαη γηα ηνλ θαηλνχξην επηζθέπηε ηνλ Λνλζίιην, ην αεδφλη, ζην 

δάζνο ηνπο. Δίλαη δηαθνξεηηθφο, δελ είλαη ζαλ θη απηά. Κάλνληαο δηάινγν κεηαμχ 

ηνπο εθθξάδνπλ φιεο εθείλεο ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπο γηα απηφλ ηνλ 

δηαθνξεηηθφ επηζθέπηε. Δπηπιένλ,  ζην παξακχζη καο ν Λάκπεο, έλα κηθξό ιπθάθη 

κεγαιώλεη ζηελ Πίλδν, ε ζπγγξαθέαο δίλεη αλζξψπηλν φλνκα ζην δψν, νηθείν ζηα 

αθηηά ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ. Ο Λάκπεο, ζηελαρσξηέηαη πνπ θάεθε ην ζπίηη ηνπ, ην 

δάζνο θαη ζιηκκέλνο παίξλεη ηνλ δξφκν ηεο μεληηηάο. ην πώο λα θάλεηε έλαλ 

ειέθαληα λα ρνξέςεη, ην κηθξφζσκν πνληηθάθη αηζζάλεηαη εθκεηάιιεπζε. Ο 

κεγαιφζσκνο ζθίνπξνο ηνπ άξπαμε ην ηπξί θαη ην ίδην ληψζεη αλήκπνξν λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. ηε θάια ηεο αγάπεο ε νκάδα ησλ κπξκεγθηψλ 

αηζζάλεηαη πεξήθαλε θαη ραξνχκελε πνπ θαηάθεξαλ φινη καδί λα βνεζήζνπλ ην 

αζηεξάθη λα αλέβεη ζηνλ νπξαλφ. Υξεζηκνπνηψληαο ν ζπγγξαθέαο νηθεία γηα ην παηδί 

δψα, πξνζπαζεί λα πεξάζεη θάπνηα κελχκαηα (Αγγεινπνχινπ, 1982), έηζη ψζηε λα 

πξνβιεκαηίζεη ηνπο κηθξνχο καο αλαγλψζηεο.  

 Σέινο, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 10% θαηαιακβάλεη ε παξνπζία αληηθεηκέλσλ- 

πξαγκάησλ ζηηο εηθφλεο. ην παξακχζη ηα ρξήκαηα δελ είλαη γηα λα ηα ζπαηαιάκε 

πξσηαγσληζηνχλ έλαο θνπκπαξάο θαη έλα βηβιηάξην ηξαπέδεο. Ζ ζπγγξαθέαο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηελ αμία ηεο απνηακίεπζεο απνκνλψλεη ηνπο δχν απηνχο 

ραξαθηήξεο. Αθφκε, ζπλαληάκε αληηθείκελα κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην παξακχζη ην… Κνπξδηζηάλ φπνπ ηα ληελεθεδάθηα απφ 

θνλζέξβεο κηινχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ άλζξσπνη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 

θαληαζηηθφ ζηνηρείν θπξηαξρεί. Δδψ ε θαληαζία κπνξεί λα απνδείμεη ηελ αιήζεηα 

κέζσ ηνπ ζπκβνιηζκνχ ή ηεο αιιεγνξίαο (ηβξνπνχινπ, 2004). Οη ληελεθεδέληνη 

ραξαθηήξεο καο κεηαθέξνπλ ην κήλπκα φηη ε θνηλσλία γηα λα θπβεξλεζεί ρξεηάδεηαη 

πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζεβαζκνχ θαη φρη κπνπιληφδεο θαη απηαξρηζκφ. 

 ε έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν ζηαζήθακε είλαη ε ππνβιεηηθφηεηα ηνπ 

ρξψκαηνο. Σν ρξψκα θπξηαξρεί ζε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ δηαιέμακε θαη αγγίδεη ην 

100% (Γξάθεκα 3). 
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Γξάθεκα 3. 

Ζ καγεία ηνπ ρξψκαηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαζψο 

εληππσζηάδεη ηα παηδηά θαη δηεγείξεη ηε θαληαζία ηνπο (Καξπφδεινπ, 1994). Σα 

δεζηά θαη θσηεηλά ρξψκαηα ησλ εηθφλσλ ζαγελεχνπλ θαη αηρκαισηίδνπλ ηνπο 

κηθξνχο καο αλαγλψζηεο (Κηηζαξάο, 1993). Σν ρξψκα πξνθαιεί δηάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα αλάινγα κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ. Δίλαη έλα δπλακηθφ 

ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε δχν επίπεδα: α) ζην γλσζηνινγηθφ (ην 

ρξψκα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο κε θαζαξά πεξηγξαθηθνχο φξνπο) θαη β) ζην 

ζπγθηλεζηαθφ (ην ρξψκα καο επεξεάδεη ςπρνινγηθά) (ηβξνπνχινπ, 2004). Σα 

θσηεηλά θαη θαζαξά ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα Δπηζηξνθή ζηελ Δπηπρνύπνιε, Θέισ πάληα λα γειάο, ην αεδόλη κε ηηο δπν 

παηξίδεο, ε κπνπγάδα ηνπ Ατ- Βαζίιε, πξνθαινχλ ζηα παηδηά ραξά θαη γεληθφηεξα 

επράξηζηεο εληππψζεηο. Αληηζέησο, νη εηθφλεο πνπ έρνπλ ζαλ θπξίαξρν ην ζθνχξν 

ρξψκα φπσο ην καχξν ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο θφβν θαη κειαγρνιία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Ο Λάκπεο, έλα ιπθάθη κεγαιώλεη ζηελ Πίλδν. 

 Δίλαη αιήζεηα φηη ην θαιαίζζεην πεξηερφκελν είλαη ην πξψην πξάγκα ζην 

νπνίν ζηεθφκαζηε, ζην πξψην εξέζηζκα πνπ καο θάλεη λα πάξνπκε ζηα ρέξηα καο έλα 

παηδηθφ βηβιίν (Καξπφδεινπ, 1994). «Η εηθνλνγξάθεζε εθπαηδεύεη ην παηδί ζην 

δσγξαθηθό θώδηθα θαη αλνίγεη ην δξόκν ζηελ εθκάζεζε, εθηίκεζε θαη αγάπε ηνπ 

θόζκνπ ηεο ηέρλεο θαη ηεο δσγξαθηθήο» (Αζσλίηεο, 2001 ζει 60). Έηζη ινηπφλ, ζην 

επφκελν ζεκείν πνπ εζηηάζακε είλαη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαιιηηέρλεο- 

εηθνλνγξάθνη, δειαδή ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ πιηθψλ κέζσλ κε ηα νπνία δίλεηαη κνξθή 

θαη έθθξαζε ζην έξγν ηέρλεο (ηβξνπνχινπ, 2004). 

ΝΑΙ 
100% 

Πνζνζηα εκθάληζεο ρξώκαηνο 
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Γξάθεκα 4. 

 

 

   

Γξάθεκα 5. 

Παξαηεξνχκε ζηα γξαθήκαηα 4 & 5, πσο ζηηο 11 απφ ηηο 20 εηθφλεο νη κεηθηέο 

ηερληθέο θπξηαξρνχλ κε πνζνζηφ 55%. Πην ζπγθεθξηκέλα: ην αεδόλη κε ηηο δπν 

παηξίδεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο ηέκπεξαο αιιά θαη ηα ρξψκαηα αθνπαξέιαο 

ζε ραξηφλη, ην Νεζί ηεο Υαξάο, ρξεζηκνπνηείηαη ην αθξπιηθφ ρξψκα ζε ραξηφλη 

2 
1 1 

2 

11 

2 
1 

Κπξίαξρεο Σερληθέο 

Άθροισμα 

ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
10% 

ΚΟΛΛΑΖ 
5% 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ 
5% 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 
10% 

ΜΕΙΚΣΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

55% 

ΧΡΩΜΑΣΑ Ε 
ΑΚΟΤΑΡΕΛΑ 

10% 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ 
5% 

Πνζνζηά εκθάληζεο ηεο θάζε ηερληθήο 
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φπσο θαη ε ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο, ηελ Πνιπμέλε, ηα μεξνπαζηέι ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα ρξψκαηα αθνπαξέιαο, ηελ θπξία κε ηηο θακήιεο, ηα ρξψκαηα αθνπαξέιαο ζε 

ραξηφλη αιιά θαη ε θσηνγξαθία, ζην Πώο λα θάλεηε έλαλ ειέθαληα λα ρνξέςεη, ε 

θσηνγξαθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δσγξαθηθή κε αθξπιηθφ ρξψκα, ην Λάκπεο, έλα 

ιπθάθη κεγαιώλεη ζηελ Πίλδν, ην αθξπιηθφ ρξψκα θαη ην πελάθη, ζην Η Μάγηζζα 

Σζαπαηζνύια ζώδεη ηνλ πιαλήηε, έρνπκε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ κε ηελ ηερληθή ηεο 

πδαηνγξαθίαο, ζην Πνηνο θνβάηαη ηα κηθξόβηα, ηα ρξψκαηα αθνπαξέιαο θαη ηνλ 

αεξνγξάθν, ζηελ Δπηζηξνθή ζηελ Δπηπρνύπνιε ζπλδπάδεηαη ε ηερληθή ηνπ 

αεξνγξάθνπ κε ηελ μπινκπνγηά, ζην Θέισ πάληα λα γειάο, ε ηερληθήο ηεο 

αθνπαξέιαο, ηνπ αεξνγξάθνπ θαη ηνπ θνιάδ θαη ηέινο ζηε θάια ηεο αγάπεο, ε 

ςεθηαθή εθηχπσζε κε ην αθξπιηθφ ρξψκα. 

 Αθνινπζεί ε ηερληθή ησλ ρξσκάησλ ζε αθνπαξέια πνπ εκθαλίδεηαη ζε δχν 

εηθφλεο θαη κε πνζνζηφ 10% (Η κπνπγάδα ηνπ Ατ – Βαζίιε θαη Ο θίινο κνπ ν 

πνδειαηάθηαο), ε ηερληθή ηνπ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο επίζεο ζε δχν εηθφλεο θαη κε 

πνζνζηφ 10% (Σν ζρνιείν θνβάηαη ηνλ Νηθόια θαη Η κάρε ηεο νδνληόβνπξηζαο) θαη 

ηέινο ε ηερληθή ηνπ καξθαδφξνπ θη απηή ζε δχν εηθφλεο κε πνζνζηφ 10% ( ην… 

Κνπξδηζηάλ θαη  ηα ρξήκαηα δελ είλαη γηα λα ηα ζπαηαιάκε). 

 Σέινο ην κηθξφ πνζνζηφ 5% θαηαιακβάλνπλ νη ηερληθέο ηεο ιηζνγξαθίαο πνπ 

ηελ ζπλαληάκε ζηνλ δαγθσκέλν θνπξακπηέ, ε ηερληθή ηνπ ςεθηαθνχ ζρεδίνπ ζην 

Γηαθνξεηηθό Σεξαηάθη θαη ε ηερληθή ηνπ θνιάδ ην κεγάιν ζρνιείν.      

 Οη εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο- εηθνλνγξαθεκέλα παξακχζηα, παξφιν πνπ 

εκθαλίδνληαη σο έλα εληαίν ινγνηερληθφ ζχλνιν, σζηφζν απνηεινχληαη απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο ηέρλεο, ηελ ηέρλε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηέρλε ηεο εηθφλαο 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Ζ χπαξμε θεηκέλνπ ήηαλ ε ηειεπηαία παξάκεηξνο πνπ καο 

πξνβιεκάηηζε.  
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Γξάθεκα 6 

 

 

Γξάθεκα 7 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα 6 &7, βιέπνπκε πσο ην θείκελν ππάξρεη ζε 17 

απφ ηηο 20 εηθφλεο πνπ επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε θαη κε πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 85%, 

ελψ κφιηο έλα 15% καο δειψλεη ηελ απνπζία ηνπ θεηκέλνπ ζηηο εηθφλσλ ησλ 

παξακπζηψλ: ην… Κνπξδηζηάλ, Πνηνο θνβάηαη ηα κηθξόβηα; ην Νεζί ηεο Υαξάο. 

Καηαιαβαίλνπκε απηνκάησο πσο ην λφεκα παξάγεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηηο ιεθηηθέο 

θαη νπηηθέο ππνδείμεηο. « Κείκελν θαη εηθόλα παξέρνπλ ζηνπο αλαγλώζηεο- ζεαηέο απηό 

πνπ ν Barthes όξηζε σο ¨ιεηηνπξγία αλακεηάδνζεο¨ θαηά ηελ νπνία θάζε ζήκα 

ζπκπιεξώλεη ην άιιν» (ηβξνπνχινπ, 2004 ζει 197). 
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Ύπαξμε θεηκέλνπ  

Άθροισμα 
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Πνζνζηό κέηξεζεο γηα ηελ ύπαξμε θεηκέλνπ 
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 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηθφλεο πνπ αλαιχζακε ζπλαληήζακε δηάθνξεο 

ζρέζεηο κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο. Μηα απφ απηέο ήηαλ ε ζπκκεηξηθή ζρέζε 

εηθφλαο θαη θεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζρέζε θεηκέλνπ- 

εηθφλαο ζηνλ δαγθσκέλν θνπξακπηέ. Δλψ, ε εηθφλα παξέρεη πιενλάδνπζεο 

πιεξνθνξίεο ζην θείκελν, νπζηαζηηθά απνδίδεη φ,ηη ιέεη ην θείκελν (ηβξνπνχινπ, 

2004). πλαληήζακε επίζεο κηα άιιε κνξθή ζρέζεο πνπ είλαη ε αθφινπζε: Σν 

θείκελν βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα γηα πιεξέζηεξε απνζαθήληζε. Σέηνην παξάδεηγκα 

ζρέζεο απνηειεί ε Μπνπγάδα ηνπ Ατ- Βαζίιε. Σν παξαθάησ απφζπαζκα: « Γηνύπη! Σν 

βξήθα! Θα δεηήζσ από ηα παηδηά λα κε βνεζήζνπλ, απνθαζίδεη θαη δίρσο λα ράζεη 

θαηξό, απιώλεη ζην πάησκα έλαλ ράξηε κε όινπο ηνπο ηόπνπο ηεο γεο» θαηεπζχλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε πξνο ηελ εηθφλα, ε νπνία ζηελ νπζία απνζαθελίδεη ην 

θείκελν, θαζψο απεηθνλίδεη ηνλ Ατ – Βαζίιε λα ςάρλεη γηα βνήζεηα ζε δηάθνξα κέξε 

πάλσ ζην ράξηε. Μηα ηξίηε θαη ηειεπηαία κνξθή ζρέζεο κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο 

είλαη: ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο δηήγεζεο, ελψ ε εηθφλα είλαη 

επηιεθηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θπξία κε ηηο θακήιεο, φπνπ ην 

θείκελν επεμεγεί κεξηθά ζεκεία ηνπ λνήκαηνο ηεο εηθφλαο, ελψ ηνλίδεη πεξηζζφηεξν 

κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ θεηκέλνπ (ηβξνπνχινπ, 2004). Σειεηψλνληαο, θαηαιήγνπκε πσο 

ε θπξίαξρε ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζην δείγκα καο ε ζπκκεηξηθή. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ      

 Κιείλνληαο ηελ εξγαζία θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε εηθφλα ζην 

παξακχζη, ζαλ έλα πνιπηξνπηθφ πνιπηηζκηθφ πξντφλ ειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ κε ηνλ πην δειεαζηηθφ ηξφπν. Δίλαη απηφ πνπ 

ππνζηεξίδεη ν Μπεηειράτκ «ε κνξθή θαη ε δνκή ησλ παξακπζηώλ ππνβάιιεη ζην παηδί 

εηθόλεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα δνκήζεη ηηο νλεηξνπνιήζεηο ηνπ θαη κε απηέο λα 

πξνζαλαηνιηζηεί θαιύηεξα ζηε δσή ηνπ» Μπεηράτκ, 1995 ζει 16). 

 Μέζα απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα παξακχζηα γλσξίδεηαη θαη ζπλαληηέηαη ην 

παηδί κε ηελ εηθφλα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ηνλ βαζηθφ παξάγνληα αγσγήο θαη 

κφξθσζεο ηνπ αλζξψπνπ. Σν παηδί ¨δηαβάδεη¨ ηηο εηθφλεο θαη ελεξγεί σο αλαγλψζηεο 

θεηκέλσλ (Κηηζαξάο, 1993). Γηαβάδνληαο ηηο εηθφλεο, ν κηθξφο αλαγλψζηεο 

εμαζθείηαη ζην λα αλαγλσξίζεη ην ¨ζεκαίλνλ¨ θαη ην ¨ζεκαηλφκελν¨ ηεο εηθφλαο. Γελ 

μερλάκε πσο νη εηθφλεο πνπ δηαιέμακε απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, θαη 

απηφλ ηνλ θφζκν θαινχληαη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά θαη λα βξνπλ ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ (Κηηζαξάο, 1993). Πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Θέκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα βηψλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά 

θαζεκεξηλά. πσο ην άγρνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ, ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ηνπο δαζθάινπο 

ηνπο, ηελ πξνζθπγηά, ηελ απφξξηςε ιφγσ θαηαγσγήο, ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σα 

παηδηά κέζα απφ ηα ζέκαηα ησλ εηθφλσλ πνπ επηιέμακε ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα 

γεληθήο θχζεσο (γηα ηηο ππξθαγηέο ησλ δαζψλ, γηα ην ςπρξφ θιίκα ηνπ πνιέκνπ πνπ 

ππάξρεη ζε θάπνηεο ρψξεο), ξσηνχλ, ζθέθηνληαη, πξνβιεκαηίδνληαη θαη πεξηκέλνπλ 

απαληήζεηο. Με άιια ιφγηα πξνζπαζνχλ «λα θαηαιάβνπλ ηνλ θόζκν θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ηαπηόηεηα» (ηβξνπνχινπ, 

2004 ζει 215). 

 ηηο εηθφλεο ησλ παξακπζηψλ καο παξαηεξήζακε πσο νη δχν γιψζζεο, ε 

γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ θαη ε γιψζζα ηεο εηθφλαο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Σα 

εηθνλνγξαθεκέλα απηά παξακχζηα παξέρνπλ ζηα παηδηά νπηηθέο θαη γισζζηθέο 

πιεξνθνξίεο (ηβξνπνχινπ, 2004). Γείρλνληαο ηηο εηθφλεο ζηα παηδηά, ηα 

ελζαξξχλνπκε ζην λα ζρνιηάζνπλ αιιά θαη λα πξνζέμνπλ α) απηά πνπ βιέπνπλ ζηελ 

εηθφλα (λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο- ήξσεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, αλ είλαη 

άλζξσπνη, δψα, αληηθείκελα) β) πνπ βξίζθνληαη ηα πξάγκαηα ζηελ εηθφλα (ε ζέζε 
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ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ) γ) ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο αιιά 

θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Κείκελν θαη εηθφλα ζπλεξγάδνληαη θαη παξάγνπλ 

θνηλφ έξγν (ηβξνπνχινπ, 2004). « Δηθόλα θαη θείκελν απαηηνύλ ελαξκόληζε θαη 

νξγαληθή δνκή, πξνθεηκέλνπ ιόγνο θαη ηέρλε, γιώζζα θαη θείκελν λα 

αιιεινζπκπιεξώζνπλ, λα πιεξνθνξήζνπλ θαη λα ελεκεξώζνπλ πιεξέζηεξα ησλ 

αλαγλώζηε» (Κηηζαξάο, 1993 ζει 76). 

 Αθφκε, νη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο ςπραγσγνχλ θαη δηαζθεδάδνπλ ηα παηδηά. 

ε απηέο ζπλαληήζακε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο εξψσλ: α) άηνκα ζε ξεαιηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο, β) αλζξσπνπνηεκέλα δψα θαη γ) αληηθείκελα. Απηφ ην πάληξεκα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε θαληαζία (Καξπφδεινπ, 1994), ηα ηαμηδεχεη ζε έλαλ θφζκν 

παξάμελν θαη ππέξνρν πνπ φια επηηξέπνληαη, πνπ εθεί ζπλδπάδνληαη φλεηξα θαη 

θαληαζηψζεηο θαη δσληαλεχνπλ πεξηπέηεηεο θαη ήξσεο (ηβξνπνχινπ, 2004). 

 Δπηπξνζζέησο, νη ελ ιφγσ εηθφλεο επαηζζεηνπνηνχλ ην παηδί ζηελ νηθείσζε 

ησλ αηζζεηηθψλ αμηψλ. Ζ ππνβιεηηθφηεηα ηνπ ρξψκαηνο θαη ε θαζαξφηεηα 

ζχιιεςεο νδεγνχλ ζε έλα άξηην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα (ηβξνπνχινπ, 2004). Σα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο καγεχνληαη απφ ηε δχλακε θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

ρξσκάησλ. Σν ρξψκα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ απηήο 

ηεο ειηθίαο θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε. Σν ρξψκα 

καγλεηίδεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ, σζεί ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ζηελ 

παξαηήξεζε θαη ηνπο «εηζάγεη ζηα κπζηηθά ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ, θαιιηεξγώληαο ηελ 

αηζζεηηθή αγσγή θαη ηελ αγάπε ηνπ παηδηνύ γηα ην σξαίν» (Κηηζαξάο, 1993 ζει 78) 

 Οη κνξθέο ηερληθήο ησλ εηθφλσλ κέζα απφ ηα παξακχζηα καο πνηθίινπλ. 

πλαληάκε δηάθνξεο ηερληθέο (απιέο θαη κεηθηέο), φπσο δσγξαθηθή κε καξθαδφξν, 

πελάθη, ηέκπεξα, θνιάδ, ιηζνγξαθία, θσηνγξαθία θ.α. Οη εηθνλνγξάθνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερληθέο θαη ηα πιηθά ηνπο γηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηα 

παηδηά θαη λα δσληαλέςνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο (ηβξνπνχινπ, 2004). Σα πιηθά θαη νη 

ηερληθέο απνηεινχλ νξγαληθφ κέξνο κηαο επηηπρεκέλεο πξφζιεςεο ηεο εηθφλαο απφ 

ηα παηδηά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηεο εηθνλνγξάθνπ Βάζσο Φαξάθε, ε νπνία 

επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ: « Κάζε θνξά πνπ εηθνλνγξαθώ έλα βηβιίν, κε απαζρνιεί 

όρη κόλν ην ηη ζα θηηάμσ, αιιά πώο ζα ην θηηάμσ- κε πνηα ηερληθή. Με ηνλ αεξνγξάθν 

ζα κπνξέζσ λα απνδώζσ θαιύηεξα κηα νλεηξηθή θαη ήξεκε αηκόζθαηξα. Σν πελάθη 

αληίζεηα κπνξεί λα δώζεη ηελ έληαζε θαη ηελ θίλεζε, ε αθνπαξέια κηα ιεπηόηεηα θαη 
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επαηζζεζία. Η ηέκπεξα πξνζθέξεηαη ζηελ απόδνζε ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη γηα απηό 

κπνξεί λα δώζεη ην ξεαιηζηηθό θαη ην ζνπξεαιηζηηθό. Άιιεο ηερληθέο βνεζνύλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο έληαζεο, κηαο αδξόηεηαο, όπσο ην θνιάδ ή ην παζηέι. Όπσο ζπκβαίλεη 

αθόκε ζπρλά, λα ππάξρνπλ εηθόλεο θηηαγκέλεο κε ζπλδπαζκό ηερληθώλ. Παξάδεηγκα, 

θσηνγξαθία θαη ηέκπεξα, πελάθη θαη αεξνγξάθν, θσηνγξαθία θαη αεξνγξάθν, θνιάδ 

θαη ηέκπεξα» (Φαξάθε, 1999 ζει 18) 

 Μέζα απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εηθφλεο καο, ηα παηδηά 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, ησλ θφζκν ησλ εηθαζηηθψλ. Σα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ελεξγνί κέηνρνη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Πεξλνχλ αξθεηέο 

ψξεο θαζεκεξηλά δσγξαθίδνληαο. Σν ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή απνηεινχλ ην βαζηθφ 

κέζν επηθνηλσλίαο ηνπο θαζψο εθθξάδνπλ γλψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (Εσγξάθνο & 

Κσηζαιίδνπ, 2016). Απηφ αθξηβψο θάλνπλ θαη νη εηθφλεο καο. Γείρλνληαο ηηο εηθφλεο 

ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο ηερληθέο (θνιάδ, ηέκπεξα, ιηζνγξαθία) θαη 

εμνηθεηψλνληαη κε απηέο. Ζ ζεσξία γίλεηαη πξάμε. Σα παηδηά κέζα απφ θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο παξαηεξνχλ, πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ηερληθέο, 

εξεπλνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηδέεο ηνπο σο ζηνηρεία 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο. Αλαθαιχπηνπλ φηη ε ηέρλε είλαη κέζν 

έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (ΓΔΠΠ Νεπηαγσγείνπ, 2017).  

 Οη εηθφλεο ινηπφλ, αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ θαζψο: 

α) παξέρνπλ γλψζε 

β) θαιιηεξγνχλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

γ) θαιιηεξγνχλ ηελ θαληαζία ησλ παηδηψλ 

δ) ¨καγλεηίδνπλ¨ ηνπο αλαγλψζηεο  

ε) πξνζθέξνπλ θνηλσληθέο γλψζεηο θαη θνηλσληθέο αμίεο 

 Σέινο απνηεινχλ, έλα πνιχηηκν δηδαθηηθφ κέζν. Οη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηθφλα ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, θαζψο 

απηή έρεη ηε ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα 

πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Σα παηδηά γνεηεχνληαη απφ ηελ εηθφλα, γηαηί ηνπο 

παξνπζηάδεη έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα (Βξχδαο, 1997). 

Γηα απηφ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά ζηνλ ¨πνιηηηζκφ¨ ηεο 
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εηθφλαο. Δπειπηζηνχκε νη επφκελεο εξγαζίεο αιιά θαη έξεπλεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα 

λα δψζνπλ πεξαηηέξσ ηξνθή γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ. 
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