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1. Σκοποί ενόηηηας 

 Δηζαγσγή ζηελ πξνβιεκαηηθή θαη ζηε ρξήζε ησλ φξσλ (εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν-

εηθνλνβηβιίν, νπηηθή-ιεθηηθή ηξνπηθφηεηα, ρηνχκνξ εηθφλαο-θεηκέλνπ, θ.ά.). 

 Καηαλφεζε ηεο θχζεο, ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο εηθφλαο ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γηα παηδηά. 

 Καηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζρέζεο εηθφλαο-θεηκέλνπ ζηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία. 

 Δμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο/κεζφδνπο ηεο εηθνλνγξάθεζεο-

Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο δηάζεζεο απέλαληη ζηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία.  

 Δκπινπηηζκφο ησλ ηξφπσλ (δηδαθηηθήο) αμηνπνίεζεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ κέζα 

ζηηο ηάμεηο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

  

2. Περιετόμενα ενόηηηας 

 Γεληθά-Δλλνηνινγηθά (πεξηερφκελν-ρξήζε ησλ φξσλ: εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν-εηθνλνβηβιίν)-

Ηζηνξηθά  

 Δηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν: δηα-εηδνινγηθφ, δηα-ειηθηαθφ, δηα-θσδηθφ, «αλαγλψζηεο-

παξαηεξεηήο»-«αλαγλψζηεο-παίρηεο»  

 Ο ξφινο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ θεηκέλνπ ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν-ρέζε εηθφλαο-θεηκέλνπ, 

Σερληθέο-κέζνδνη εηθνλνγξάθεζεο, Δπηκέξνπο πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζρέζεο εηθφλαο-

θεηκέλνπ [ζηπι, κεηακπζνπιαζηηθέο ηερληθέο, ραξαθηήξαο, ηδενινγηθά κελχκαηα, εζηίαζε, 

ρξφλνο, κε θεηκεληθά ζηνηρεία (παξαθείκελν, πεξηθείκελν, επηθείκελν)]  

 Ο ξφινο ηνπ εηθνλνγξάθνπ, Σππηθέο κνξθέο δηαηχπσζεο ηνπ θαληαζηηθνχ θφζκνπ-

κνξθνγελεηηθά ζπζηήκαηα εηθαζηηθήο απφδνζεο.  

  



3. Γενικά-Δννοιολογικά-Ιζηορικά 

ε έλα εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν εηθφλεο θαη άιια δηαθνζκεηηθά θπξίσο ζηνηρεία εληάζζνληαη νξγαληθά ζην 

θείκελν, θάλνληάο ην πην ειθπζηηθφ γηα ηνπο κηθξνχο απνδέθηεο ηνπ. Με άιια ιφγηα, έλα βηβιίν 

ζρεδηαζκέλν γηα κηθξά παηδηά (2-8 εηψλ), κε ιίγν ή θαζφινπ θείκελν, κε πνιιέο εηθφλεο πνπ δε 

ζπλνδεχνπλ ην θείκελν σο ζπκπιήξσκά ηνπ ή δε ιεηηνπξγνχλ απιψο δηαθνζκεηηθά, κπνξεί λα δηαβαζηεί 

θαη κφλν κε ηηο εηθφλεο. Σν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν δε δεκηνπξγείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζήκεξα ρηιηάδεο κέζα νπηηθψλ κελπκάησλ (δηαθεκίζεηο, θ.ιπ.)· είλαη απνηέιεζκα κηαο 

ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνυπνζέηεη ζπλήζσο ηε ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ 

δεκηνπξγψλ, ζίγνπξα ελφο ζπγγξαθέα θαη ελφο εηθνλνγξάθνπ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππφςε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ απνδέθηε/αλαγλψζηε ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. 

[εηθνλνγξαθψ > εηθνλνγξάθεζε ─>  

εηθφλα [< εἴθσ (είκαη ή θαίλνκαη φκνηνο, κνηάδσ)] + γξάθσ] 

Ο ειιεληθφο φξνο «εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε ησλ αγγιηθψλ 

φξσλ: «picture book» θαη «illustrated book». Ο αγγιηθφο φξνο picture book (εηθνλνβηβιίν) 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλ-αλάγλσζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, ψζηε λα απνδνζεί ε ηζηνξία φπσο “είλαη”, ελψ 

ν φξνο illustrated book (εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν) ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη απηφο ζηνλ φξν 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, παξφιν πνπ δε ζπλάδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δδψ, ε ζρέζε εηθφλαο-

θεηκέλνπ δελ έρεη ηέηνηα ηζρχ, ελψ ην θείκελν έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηελ εηθφλα. Θα ήηαλ, 

ινηπφλ, ινγηθφηεξν λα αληηθαηαζηαζεί ν ειιεληθφο φξνο «εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν» κε ηνλ φξν 

«εηθνλνβηβιίν».  

χκθσλα κε ηελ Α. Γηαλληθνπνχινπ (2008) ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν: 

 Χαξαθηεξίδεηαη «δηα-εηδνινγηθφ», επεηδή κέζα ηνπ ελππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ή θεηκεληθψλ εηδψλ  (π.ρ. πνηήκαηα, κχζνη, δηεγήζεηο, κηθξέο ή 

παξακπζη(α)θέο ηζηνξίεο, βηβιία γλψζεσλ, θ.ά.), ελψ είλαη ″αλνηρηφ″ ζε λέα δεδνκέλα ή ζε 

″πβξηδηθέο″ δεκηνπξγίεο. Έλαο ηέηνηνο ραξαθηεξηζκφο θαζηζηά δχζθνιε ηε δηάθξηζε ηεο 

νληφηεηάο ηνπ αιιά θαη ησλ νξίσλ ηνπ. Δπεηδή ην βαζηθφ πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ελφο 

εηθνλνγξαθεκέλνπ είλαη ε εηθφλα, ε νπνία απνθσδηθνπνηείηαη επθνιφηεξα θαη ζπλδέεηαη κε 

ηελ παηδηθή (κάιινλ παηδηθφηξνπε) αληηκεηψπηζε ηνπ θφζκνπ, θπξηαξρεί ε άπνςε φηη ηα 

βηβιία κε εηθφλεο είλαη κφλν γηα κηθξά παηδηά, ελψ ε ζρέζε παηδηψλ-εηθφλσλ δεδνκέλε θαη 

απνιχησο πξνζδηνξηζηηθή ηεο (ηδηαίηεξεο) θαηεγνξίαο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ. 

Ωζηφζν, νη εηθφλεο δελ ππήξραλ πάληα ζηα βηβιία, αθνχ νη πξψηεο ινγνηερληθέο ηζηνξίεο 

δελ ήηαλ εηθνλνγξαθεκέλεο, ελψ  ε ζρέζε παηδηψλ-εηθφλσλ σο κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα 

ην ραξαθηεξηζκφ ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ θείκελνπ σο παηδηθνχ ακθηζβεηείηαη.  

   

 Δίλαη «δηα-ειηθηαθφ», δελ είλαη κφλν γηα παηδηά.  Βηβιία, φπσο π.ρ. Ζ Αιίθε ζηε ρψξα ησλ 

ζαπκάησλ, ηνπ Lewis Carroll,  ή ν Πηλφθην, ηνπ Carlo Collodi, απνδεδεηγκέλα αθνξνχλ φιεο 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Απφ ηελ άιιε, θάπνηα βηβιία πνπ αξρηθά ήηαλ γηα ελήιηθνπο 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=N6g8VZa2MozfaLbPgdAP&sqi=2&ved=0CB4QsAQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLewis_Carroll&ei=1F0kVbeFDoWzswG_34BY&usg=AFQjCNFPpG2KMlFtAp5n6vqewNT0hXpjXw


κεηαηξάπεθαλ ζε ηζηνξίεο γηα παηδηά (π.ρ. Ρνβηλζψλαο Κξνχζνο, θ.ά.). Δπηπιένλ, ην 

γεγνλφο φηη ε ″ζπλ-αλάγλσζε″ ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ ζπκπιέθεη, πξαγκαηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, ηα παηδηά-κε αλαγλψζηεο κε ηνπο ελήιηθνπο-αλαγλψζηεο, νη νπνίνη 

ζπλήζσο θαη ην επηιέγνπλ, κάιινλ πξνεμνθιεί ην δηα-ειηθηαθφ ηνπ ραξαθηήξα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ίζσο, νη εηθνλνγξάθνη παξφκνησλ βηβιίσλ αμηνπνηνχλ ζηνηρεία (π.ρ. ην ρηνχκνξ) πνπ 

θαηλνκεληθά αθνξνχλ ηνπο ελήιηθνπο, γηα λα απεπζπλζνχλ νπζηαζηηθά θαη ζηηο δχν ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο.  

 

 Δίλαη «δηα-θσδηθφ», επεηδή  ζηεξίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθνχο βαζηθνχο νπηηθνχο θψδηθεο 

(εηθφλα θαη θείκελν) θαη ζηελ απαξαίηεηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ηξνπηθνηήησλ (νπηηθήο θαη 

ιεθηηθήο), ε δηαιεθηηθή ησλ νπνίσλ θάλεη έλα βηβιίν μερσξηζηφ. Ζ ζηελή ζπλχπαξμε, ην 

″πάληξεκα″ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γηα παηδηά θαζηζηά ην(λ) 

(απν)δέθηε ηεο ηζηνξίαο ηφζν αλαγλψζηε φζν θαη ζεαηή. Γελ είλαη, ινηπφλ, αξθεηφ λα 

δηαβάζεη θαλείο ην θείκελν, αιιά ρξεηάδεηαη λα παξαηεξήζεη θαη ηηο εηθφλεο, θαηαιήγνληαο ζε 

κία ζπλνιηθή άπνςε πξνεξρφκελε απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. 

Αθξηβψο επεηδή ε παξαηήξεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνηείλεηαη ν φξνο «παξαηεξεηήο» 

απφ ηε J. Doonan αληί γηα ηνλ φξν «αλαγλψζηεο-ζεαηήο». Πξνβάιιεηαη, αθφκε, ν ξφινο ηνπ 

αλαγλψζηε-παίρηε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ βηβιίσλ πνπ πεξηέρνπλ θάπνην παηρλίδη ή θαινχλ 

ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία. 

 

Ηζηνξία ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ηελ ηζηνξία ησλ βηβιίσλ κε εηθφλεο, 

ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. Χξνληθά πξνεγνχληαη ηα εηθνλνγξαθεκέλα 

ρεηξφγξαθα [3.000 π.Χ., Αίγππηνο, Βιβλίο ηυν Νεκπών (πξνζεπρέο ησλ λεθξψλ θαη απνινγία ηνπο 

ζηηο ππνρζφληεο ζεφηεηεο)], γηα λα αθνινπζήζνπλ ηα βηβιία κε εηθφλεο, ηα εηθνλνγξαθεκέλα έληππα 

θαη ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία. Δηθνλνγξαθεκέλεο παξαζηάζεηο βξίζθνπκε ζε φιε ηελ Αξραηφηεηα 

θαη θπξίσο ζηνπο Διιεληζηηθνχο Χξφλνπο (Αιεμάλδξεηα). Καηά ηε κεηαρξηζηηαληθή επνρή έρνπκε 

εμέιημε ηεο κηθξνγξαθίαο κε εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο ζξεζθεπηηθνχ, θπξίσο, πεξηερνκέλνπ. Σν 15ν 

αηψλα ε αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο έδσζε άιιε ψζεζε ζην βηβιίν, γεληθά, θαη ζην 

εηθνλνγξαθεκέλν, εηδηθφηεξα. Σν 17ν αηψλα θπξηαξρνχλ νη μπινγξαθίεο ησλ Μύθυν ηνπ Αηζψπνπ, 

ελψ ζηα κηζά ηνπ 19νπ αηψλα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην πξψην εηθνλνγξαθεκέλν πεξηνδηθφ ζηνλ 

θφζκν, ηα Δικονογπαθημένα Νέα ηος Λονδίνος (1842-1861) (μπινγξαθία-θσηνγξαθία). 

Οπζηαζηηθά, ε εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ γηα παηδηά δελ έρεη πνιχ καθξηά ηζηνξία. Δίλαη κηα 

ηζηνξία πεξίπνπ δπφκηζη αηψλσλ, αλ ζεσξήζνπκε σο αθεηεξία ηε ζπζηεκαηηθή εθδνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νηνχκπεξη (Newbury) ζηελ Αγγιία ηνπ 18νπ αηψλα (1750). Σν 19ν αηψλα έρνπκε 

ηελ αξρή κηαο άλζεζεο πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, φπνπ νη ηίηινη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε εκθαλψο πην πινχζηα, ελψ ζηα κέζα απηνχ ηνπ αηψλα παξνπζηάδνληαη ζρνιηθά 

βηβιία κε ζηνηρεηψδε εηθνλνγξάθεζε, ηα Αλθαβηηάπια. Απφ ηφηε κέρξη ηηο κέξεο καο ηα πξάγκαηα 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jZg8Vb75NsHOaKLZgDA&ved=0CCYQsAQ&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&es_sm=93&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a5k8VZ2TMZLuaIqsgPAP&ved=0CDAQsAQ
http://www.iln.org.uk/
https://www.google.gr/search?q=%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oZw8VYXgG8boaNaZgNAF&ved=0CB4QsAQ&dpr=1


έρνπλ εμειηρζεί πάξα πνιχ, παξάιιεια κε ην ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ έξεπλα ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο. (Γεθαεηία ’60 επηθξάηεζε ζπκβφισλ ειιεληθφηεηαο, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’80 

ππάξρνπλ κνληεξληζηηθέο ηάζεηο, θ.ιπ.). 

 

4. Ο ρόλος ηης εικόνας και ηοσ κειμένοσ ζηο εικονογραθημένο βιβλίο 

Ο θφζκνο καο θαηαθιχδεηαη απφ εηθφλεο. Δηθφλεο ππάξρνπλ ζηα πξψηα παηρλίδηα ηνπ παηδηνχ, ζηα 

ξνχρα ηνπ, ζηα άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο, ζηα θηλνχκελα ζρέδηα πνπ παξαθνινπζεί. Αξγφηεξα, 

αλαθαιχπηεη πσο ππάξρνπλ εηθφλεο ζηα βηβιία, ζηα πεξηνδηθά, ηηο εθεκεξίδεο, ζηα παξακχζηα πνπ 

ηνπ δηαβάδνπλ νη γνλείο ηνπ. Όζν ην άηνκν κεγαιψλεη θαίλεηαη λα κε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο 

εηθφλεο, αθξηβψο επεηδή είλαη θάηη πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα δεδνκέλα ηνπ. Ωζηφζν, ν άλζξσπνο 

ρξεηάδεηαη ″λα βιέπεη″ πξαγκαηηθά φζα ππάξρνπλ γχξσ ηνπ θαη λα γίλεηαη θνηλσλφο θάζε κελχκαηνο, 

λα δηεηζδχεη νπζηαζηηθά ζηα λνήκαηα, ελψ παξακέλεη δεηνχκελν θαζέλαο μερσξηζηά λα κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη ην θαζεηί σο φιν θαη λα κελ ζεσξεί ηίπνηα δεδνκέλν, αθξηβψο φπσο θάλνπλ ηα πνιχ 

κηθξά παηδηά.  

   Γχζθνια ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί θάπνηνο έλα βηβιίν γηα παηδηά ρσξίο εηθφλεο, ελψ κηα 

εηθφλα απφ κφλε ηεο κπνξεί λα γίλεη άκεζα θαηαλνεηή αθφκε θαη απφ πνιχ κηθξά παηδηά. Οη εηθφλεο 

πξνζηδηάδνπλ ζηα αληηθείκελα πνπ απεηθνλίδνπλ θαη έηζη ε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπο θαίλεηαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ζέκα αλαγλψξηζεο ηεο νκνηφηεηάο ηνπο κε ηα αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, παξά εμνηθείσζε κε έλαλ θψδηθα ή κηα ζχκβαζε. Ωζηφζν, φπσο ζα παξαηεξνχζε ν R. 

Barthes, ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ εηθφλσλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ ζρεκάησλ 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ λννχκελνπ κελχκαηνο (κηαο εηθφλαο), ην νπνίν είλαη ανάλογο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ηνπ ππνλννχκελνπ κελχκαηνο, ην νπνίν απνηππψλεη ηνλ ηπόπο κε ηνλ νπνίν ε 

θνηλσλία αλαπαξηζηά απηφ πνπ ζεσξεί σο ανάλογο.   

Σν θείκελν είλαη ζχληνκν, απνηειείηαη απφ γξάκκαηα, ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ππνλννχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ηελ αληηθαηνπηξίδνπλ, ελψ ην λφεκά ηνπ εμαξηάηαη πάληα απφ ηηο εηθφλεο 

πνπ ζπλνδεχεη. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ην θείκελν δεκηνπξγείηαη πξηλ 

απφ ηηο εηθφλεο, ιεηηνπξγψληαο ζαλ βάζε γηα φιν ην βηβιίν. Γεληθά, νη εηθφλεο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα 

βηβιία ζπκβάιινπλ ζηελ αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ, επηβεβαηψλνληαο θαη ζπγθεθξηκελνπνηψληαο ηελ 

ηζηνξία πνπ ήδε ππνλνείηαη απφ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ αιιά θαη απφ ην ζπγθείκελν ησλ 

πξνεγνχκελσλ θαη ησλ επφκελσλ εηθφλσλ. ηα ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία νη εηθφλεο είλαη 

ζπρλά ιεπηνκεξείο, πεξίπινθεο θαη εμεδεηεκέλεο ζε χθνο, αθφκα θαη φηαλ ζπλνδεχνπλ απιά θείκελα 

ή κεκνλσκέλεο ιέμεηο.  Γεληθά, κηα εηθφλα κπνξεί: α) λα δείρλεη αθξηβψο φ,ηη ιέλε νη ιέμεηο, β) λα 

επεμεγεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηαηππψλνληαη ιεθηηθά (ζην θείκελν), γ) λα πξνεθηείλεη ην θείκελν, 

εθζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ αδπλαηνχλ λα εθζέζνπλ νη ιέμεηο, ζη) λα ππαγνξεχεη ή λα δηακνξθψλεη 

ηε ζηάζε ηνπ αλαγλψζηε απέλαληη ζηε κπζνπιαζία θαη, γεληθά, απέλαληη ζην βηβιίν. Ζ εηθφλα 



ζπληζηά κηα εηθαζηηθή αθήγεζε, απαηηεί έλα δηθφ ηεο ηξφπν αλάγλσζεο θαη είλαη ε πην απιή θαη 

άκεζε, ε πξψηε κνξθή αλάγλσζεο. 

Αζθαιψο, ε ζρέζε εηθφλαο-θεηκέλνπ είλαη αλακθηζβήηεηα ζηελή, αιιά δε ζεκαίλεη φηη ε εηθφλα 

δελ έρεη ηε δηθή ηεο δσή, ιεηηνπξγία θαη επίδξαζε, ζηνηρεία πνπ εμαξηψληαη θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ αλαγλψζηε. Ζ αλαθνξά ηεο εηθφλαο ζην θείκελν άιινηε είλαη 

εληειψο εξκελεπηηθή θαη άιινηε αθεξεκέλε. 

 Γηα ηα πην κηθξά παηδηά ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν είλαη κηα κχεζε ζηελ ίδηα ηε δσή θαη 

ε εηθφλα έρεη κηα ιεηηνπξγία θπξίσο γλσζηηθή, ζπληζηά κηα εηθαζηηθή αθήγεζε, απαηηεί 

έλα δηθφ ηεο ηξφπν αλάγλσζεο θαη είλαη ε πην απιή θαη άκεζε, ε πξψηε κνξθή 

αλάγλσζεο. Σν παηδί γλσξίδεη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ εηθφλα πνπ ζπλνδεχεη ηε 

ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ. Ζ εηθφλα δε κέλεη ζην θείκελν, αλ θαη παίξλεη ηελ έκπλεπζή ηεο 

απφ απηφ. Μπνξεί λα ιέεη πεξηζζφηεξα απφ ην ιφγν, λα ηνλ ζπκπιεξψλεη ή λα ιέεη 

ιηγφηεξα, γηα λα εξεζίδεη ηνλ αλαγλψζηε λα ζθεθηεί θαη άιια. 

 

 Γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ε εηθνλνγξάθεζε πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα ζηε 

θαληαζία θαη επεξεάδεη ηνλ ςπρηθφ ηεο θφζκν. Ο ξφινο ηεο δελ είλαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεί ην ιφγν, αιιά λα δεκηνπξγεί ην θιίκα, ηελ αηκφζθαηξα κέζα ζηελ 

νπνία θηλείηαη ην θείκελν θαη κέζα ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη ν αλαγλψζηεο, γηα λα 

βιέπεη, λα ληψζεη θαη λα δεκηνπξγεί ηεο δηθέο ηνπ εηθφλεο, πέξα απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε 

θαη πέξα απφ ην θείκελν. 

 

 ηα βηβιία γηα κεγάια παηδηά ε εηθνλνγξάθεζε πξνζθέξεη θπξίσο αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα. Ζ παξνπζία ηεο είλαη πην δηαθξηηηθή, θάλεη ηε ζειίδα πην επράξηζηε θαη ηελ 

αλάγλσζε πην άλεηε, ελψ ηζνξξνπεί κε ηε ράξε ηεο ηέρλεο ηε ζνβαξφηεηα ηνπ έληππνπ 

ιφγνπ. 

 

5. Ο ρόλος ηοσ τιούμορ ζηο εικονογραθημένο βιβλίο 

Ζ αηζζεηηθή εμέιημε/βειηίσζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, λέεο ηερληθέο εθηχπσζεο κε ιέηδεξ, ν 

ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπ ρηνχκνξ ηεο εηθφλαο, θ.ά., εμαζθαιίδνπλ ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ρψξνπο 

θαληαζίαο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαζηάζεηο. Ο αληηθνκθνξκηζηηθφο ξφινο ηνπ ρηνχκνξ απνδεηθλχεηαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηπιήο ηξνπηθφηεηαο ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ θαη πξαγκαηψλεηαη είηε κφλν κε ην θείκελν, είηε κφλν κε ηηο εηθφλεο, είηε κε 

θείκελν θαη εηθφλεο εθ παξαιιήινπ. Δπηζηξαηεχνληαο ηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, ηα ιεθηηθά παηρλίδηα, 

ην αλαθάηεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε θαληαζία, θ.ά., ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία δεκηνπξγνχλ 

επθαηξίεο γηα κηα ρηνπκνξηζηηθή πξνζπέιαζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ. Οη θσκηθέο 
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θαηαζηάζεηο, θπξίσο απηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ απνθφξηηζε θαη ζηελ επίηεπμε ςπρηθήο ηζνξξνπίαο, 

ελζνπζηάδνπλ ηνλ αλήιηθν αλαγλψζηε/παξαηεξεηή ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ γηα παηδηά θαη 

ζπλδένληαη κε ηελ παηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα.  

Οη δξφκνη πνπ αθνινπζεί ην ρηνχκνξ, ην αζηείν ζε έλα εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν είλαη 

πνιινί, πεξίπινθνη αιιά θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθνί: απξφβιεπηα θαη  απζφξκεηα θσκηθά επεηζφδηα, 

αλαθνινπζίεο πιεξνθνξηψλ πνπ θηάλνπλ ζε εκάο,  παξαδνμφηεηεο ή θαηλνκεληθά αλφεηεο 

απαληήζεηο,  ππεξβνιέο (δηφγθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ή ησλ λνεκάησλ), 

αζπλελλνεζία (λνεκαηηθή παξαλφεζε ηεο ίδηαο αθνπζηηθήο ιέμεο απφ δχν πξφζσπα, ηελ νπνία ην 

έλα ηελ εθιακβάλεη κεηαθνξηθά θαη ην άιιν θπξηνιεθηηθά), πξνζσπνπνίεζε (αλζξψπηλε ππφζηαζε 

θαη ραξαθηεξηζηηθά ζε άςπρα αληηθείκελα ή δψα), απνκπζνπνίεζε (αλψκαιε πξνζγείσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ηδαληθνχ), ην μεγέιαζκα, ε ακθίεζε ή κεηακθίεζε (ππεξβνιή ζηελ ελδπκαζία, θ.ά), ε 

εηξσλεία, ερνπνηΐεο («γθινπ-γθινπ», «πιαηο-πιαηο» θ.ά.), ινγνπαίγληα (κε ιέμεηο πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεκαζίεο ή ακθηζβεηείηαη ε ζεκαζία ηνπο), εηθνληζηηθέο απνηππψζεηο 

ιεθηηθψλ ππεξβνιψλ, θ.ά. 

6. Στέζη εικόνας-κειμένοσ 

Δπιμέροσς προζδιοριζηικά ζηοιτεία ηης ζτέζης εικόνας-κειμένοσ: 

 ζησλ (ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα φισλ ησλ πηπρψλ ελφο έξγνπ ηέρλεο πνπ εμεηάδνληαη απφ 

θνηλνχ, πξνζσπηθφ χθνο, ζπλδέεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε, θ.ά.),  

 μεηαμσθοπλαζηικές ηετνικές (πξνζδηνξίδνπλ  ηα «εγγξάςηκα» θείκελα θαηά ην R.Barthes, 

δειαδή ηα “αλνηρηά” ζηελ αλαγλσζηηθή παξέκβαζε, θαη απνθαιχπηνπλ ηελ ηερληθή θαη ηε 

δνκή ηνπο, πξνβάιινπλ κηα κε κηκεηηθή  ζρέζε κεηαμχ ηεο γξαθήο ηνπο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία απφ αθεγεκαηηθνχο θαη ιεθηηθνχο ηξφπνπο, 

παξαδνμνινγίεο, αθεγεκαηηθά θαη ηππνγξαθηθά ηερλάζκαηα, επηρεηξνχλ κίμε ινγνηερληθψλ 

εηδψλ, επηθέξνπλ ξήμεηο ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ ρσξν-ρξνληθνχ άμνλα, θ.ά.),   

 ταρακηήρας (ηφζν ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ηεο εηθφλαο πνπ ην ζπλνδεχεη, νη ινγνηερληθνί 

ραξαθηήξεο, ζηνηρεία ηερληθήο ηεο εηθφλαο θαη ζηνηρεία πινθήο ηεο εηθφλαο, γξακκή-ρξψκαηα-

κέγεζνο, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ε ελδπκαζία, ην πιηθφ, ην ζθεληθφ), 

 ιδεολογικά μηνύμαηα (ηδενινγηθέο απφςεηο ηφζν ζην ιεθηηθφ φζν θαη ζην νπηηθφ θείκελν), 

 εζηίαζη (αθεγεκαηηθή πιεπξά ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ-πνην είλαη ην πξφζσπν πνπ 

βιέπεη, απφ πνηα νπηηθή γσλία βιέπεη-γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο γηα ηελ εηθαζηηθή πιεπξά, 

κεδεληθή εζηίαζε-εμσηεξηθή εζηίαζε-εζσηεξηθή εζηίαζε), 



 τρόνος (ρσξν-ρξνληθή πιαηζίσζε, ζθεληθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, ηνπο 

ραξαθηήξεο, ηελ εμέιημε/αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ, ηελ αηκφζθαηξα-χθνο ησλ θαηαζηάζεσλ, 

θ.ά.), 

 μη κειμενικά ζηοιτεία [παπακείμενο (ην κέγεζνο, ην ζρήκα ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ εηθφλσλ, νη 

επηινγέο ηνπ θαιιηηέρλε ζρεηηθά κε ην χθνο θαη ην κέζν, ε ππθλφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη νη 

ηδηφηεηεο ησλ ρξσκάησλ, δειαδή θαζεηί πνπ ρξεζηκεχεη ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο 

εηθφλαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ βηβιίνπ), πεπικείμενο (θαζεηί πνπ αθνξά ην θείκελν ηεο 

ηζηνξίαο θαη ελππάξρεη ζην εμψθπιιν, ζην νπηζζφθπιιν ή ζηηο ελδηάκεζεο ζειίδεο), 

επικείμενο (θαζεηί πνπ έρεη γξαθεί ή δεκηνπξγεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν είηε απφ ηνλ ίδην 

ην ζπγγξαθέα είηε απφ θάπνηνλ άιιν, φπσο: ζπλεληεχμεηο, θξηηηθέο, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, 

θ.ιπ.)]. 

* 

ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ζπλππάξρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη ηξία ζηνηρεία: ην θείκελν, ε εηθφλα θαη 

ην βηβιίν σο αληηθείκελν (αθή, ραξηί, γχξηζκα ζειίδσλ, θ.ιπ.). Σα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο είλαη: ηο 

ζτέδιο, ηο τρώμα, η ζύνθεζη θαη η ηετνική. Ο ηξφπνο πνπ φια απηά επηιέγνληαη θαη ζπλδπάδνληαη 

ζπληζηνχλ ην ταρακηήρα ηεο εηθφλαο, ηε γλώζζα ηεο εηθφλαο (πνπ κπνξεί λα είλαη: επηζεηηθή, 

λνζηαιγηθή, ρηνπκνξηζηηθή, ξνκαληηθή, ξεαιηζηηθή ή νλεηξηθή, θ.ά.). 

* 

Σν θείκελν απνηειεί γηα ηνλ εηθνλνγξάθν κηα δέζκεπζε απφ ηελ νπνία πξέπεη λα μεθηλήζεη. Θα 

δεκηνπξγήζεη, φκσο, κε ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη κε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ην ίδην θείκελν απνδίδεηαη εηθνλνγξαθηθά, εηθαζηηθά, κε ηφζνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (π.ρ. Η Αλίκη 

ζηη Χώπα ηυν Θαςμάηυν πνπ ηελ έρνπλ εηθνλνγξαθήζεη πεξηζζφηεξνη απφ 300 δηαθνξεηηθνί 

εηθνλνγξάθνη). 

Ο εηθνλνγξάθνο έρεη δχν θχξηνπο ζηφρνπο: πξνζδίδεη ζην βηβιίν πεξηζζφηεξε νληφηεηα, ψζηε λα 

βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε-παηδί λα παίμεη κε ην βηβιίν, ελψ πξνζθέξεη πςειφ, αξηηφηεξν αηζζεηηθφ 

θξηηήξην ζην παηδί, δεκηνπξγψληαο ηνπ παξάιιεια ηελ αλάγθε επαλαιεπηηθήο αλάγλσζεο θαη 

ζέαζεο ησλ εηθφλσλ ηνπ. Μέζσ ηεο εηθνλνγξάθεζεο ν εηθνλνγξάθνο παξεκβαίλεη αηζζεηηθά θαη 

γίλεηαη «αξσγφο» ζηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ή «θαηλνκεληθά παξαπιαλεηηθφο». ηελ πξψηε 

πεξίπησζε βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα δηακνξθψζεη κηα πην ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα 

ηνλ θάλεη κέξνο ηνπ θεηκέλνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, «θαηλνκεληθά παξαπιαλεηηθφο» σο πξνο ην 

νξαηφ θείκελν θαη φρη σο πξνο ηελ νπζία ηνπ, πξνεθηείλεη ην θείκελν θαη πξνζδίδεη ζπλαίζζεκα εθεί 

πνπ ην θείκελν αδπλαηεί λα ην θάλεη, αθνχ δελ κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη λα απνδψζεη κε ηε ιεθηηθή 

ηξνπηθφηεηα ρξψκαηα θαη ζρήκαηα. Σν απαξαίηεην είλαη λα πξνζθέξεη θάηη πνπ δελ εμαληιείηαη απφ 

ηελ πξψηε επαθή. Ζ εηθφλα δεηάεη λα μαλατδσζεί, λα ςαρηεί θαη θάζε θνξά λα θαλεξψζεη θαηλνχξγηα 

πξάγκαηα. 

http://www.akida.info/index.php?option=com_content&view=article&id=636&Itemid=389&lang=el


Ζ εηθνλνγξάθεζε καο θαιεί ζε κηα ηαπηφρξνλε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν αληίιεςε θαη 

θαηαλφεζε ελφο πεξηερνκέλνπ πνπ πξνθαζνξίδεηαη απφ ην θείκελν.  

 

* 

Τσπικές μορθές διαηύπωζης ηοσ θανηαζηικού κόζμοσ (καηά ηον Γ.Παρμενίδη): 

 Ζ παξακφξθσζε ησλ ηππηθψλ ζρεκάησλ απεηθφληζεο ησλ πξαγκάησλ (ζρήκαηα πνπ 

έρνπλ αζαθή αλαθνξά ζηνλ θφζκν ησλ πξαγκάησλ, ζρήκαηα πνπ ηα αληηιακβαλφκαζηε 

κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζαθήλεηαο, ζρεδίαζε απνζπαζκάησλ απφ ζρήκαηα). 

 Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπο πιηθήο ππφζηαζεο ησλ πξαγκάησλ (επεμεξγαζία ηνπ χθνπο, 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ησλ πξαγκάησλ σο ηνπο ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα). 

 Ζ αιινίσζε ησλ κεγεζψλ, ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ πξαγκάησλ (φμπλζε αληηζέζεσλ, 

δεκηνπξγία απξφζκελσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ γηα ηελ ππέξβαζε ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηαο). 

* 

Σα κέζα κε ηα νπνία εηθνλνγξαθείηαη ν θαληαζηηθφο ρψξνο είλαη ρεηξηζκνί ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ρψξνπ. Ο εηθνλνγξάθνο έρεη αθεηεξία πάληα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ απηφ είλαη ην 

πιηθφ πνπ κεηαπιάζεη σο θαιιηηέρλεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο ή αλαζχληαμεο, κε 

απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαζεκεξηλή δφκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο εηθνλνγξάθνο 

αλαπηχζζεη ζπγθεθξηκέλα κνξθνγελεηηθά ζπζηήκαηα εηθαζηηθήο απφδνζεο: 

 Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ, πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (δηαηήξεζε ζπληαθηηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ επηιεγκέλνπ αθαηξεηηθνχ πιαηζίνπ, π.ρ. 

γεσκεηξηθή ή θαηαζθεπαζηηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο/ αθαηξέζεηο-επηινγέο απφ ηηο 

πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ ππαξθηνχ θφζκνπ, θ.ά.). 

 Ζ απεηθφληζε ηνπ θαληαζηηθνχ θφζκνπ (πηζηή παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

αιιά κε κε πξαγκαηηθέο ζπληάμεηο, ζε θαληαζηηθέο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο). 
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έξγν 
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Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα 

εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί. 

Γιαηήρηζη Σημειωμάηων 

 Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: 

 ην εκείσκα Αλαθνξάο 

 ην εκείσκα Αδεηνδφηεζεο 

 ηε δήισζε Γηαηήξεζεο εκεησκάησλ  

 ην εκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Σξίησλ (εθφζνλ ππάξρεη) 

καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο. 

  

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516


 

Χρημαηοδόηηζη 

 

• Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 
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