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1. θνπνί ελόηεηαο 

 Δηζαγσγή ζηελ πξνβιεκαηηθή θαη ζηε ρξήζε ησλ φξσλ (ελαιιαθηηθέο αθεγήζεηο, ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, κεηακπζνπιαζία, δηαθεηκεληθφηεηα, Γηαπνιηηηζκηθή Λνγνηερλία-Γηαθνξεηηθφηεηα-

Δηεξφηεηα, θ.ά.). 

 Δμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα κηθξά παηδηά-Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο δηάζεζεο απέλαληη ζηα 

«πεηξακαηηθά θείκελα». 

 Καηαλφεζε ηεο δπλακηθήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηδηαίηεξα ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ, σο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ.  

 Δκπινπηηζκφο ησλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο/πξνζθνξάο ησλ «πεηξακαηηθψλ θεηκέλσλ», θαζψο 

θαη ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ δηαπνιηηηζκηθήο πξννπηηθήο, κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

 πγθξφηεζε/Τινπνίεζε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κεηακπζνπιαζηηθψλ/δηαπνιηηηζκηθψλ 

θεηκέλσλ) κε ηα λήπηα.  

2. Πεξηερόκελα ελόηεηαο 

 Γεληθά-χγρξνλε πξνβιεκαηηθή (Λνγνηερλία θαη Νεπηαγσγείν: «ζπγθνηλσλνχληα δνρεία 

δεκηνπξγηθφηεηαο»)  

 Γηακφξθσζε-αλακφξθσζε ηεο βαζηθήο εκπεηξίαο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο κέζα απφ ηε 

Λνγνηερλία  

 Ζ Λνγνηερλία ζην Νεπηαγσγείν θαη ν ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ ─ Δλαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο/αθεγήζεηο [Θέαηξν γηα Παηδηά (έλλνηα-ηζηνξία-είδε-κνξθέο), Θεαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο-ζεαηξηθφ παηρλίδη (ηχπνη-επίπεδα-θάζεηο-άμνλεο), Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη σο 

δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηα λήπηα  

 Μεηακπζνπιαζηηθέο ηερληθέο ζε βηβιία γηα κηθξά παηδηά (ηερληθέο, ιεηηνπξγία, θ.ιπ.)  



 Γηαπνιηηηζκηθή Λνγνηερλία-Γηαθνξεηηθφηεηα-Δηεξφηεηα ζε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα κηθξά 

παηδηά]. 

3. Γεληθά-ύγρξνλε πξνβιεκαηηθή (Λνγνηερλία θαη Νεπηαγωγείν) 

O ρψξνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ν ηφπνο ηεο Λνγνηερλίαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη κε 

κηα ζπλερή θαη ακνηβαία γνληκνπνίεζε. Αγλνψληαο ηε ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή γηα ηε ζρέζε 

Λνγνηερλίαο-λεπίσλ πνπ πξηκνδνηεί ηελ παηγληψδε δηαρείξηζε/απνδφκεζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ή ηελ απφιαπζε πνπ απηή πξνζθέξεη, αλαβηψλνπκε νπζηαζηηθά ηελ 

θαθνδαηκνλία πνπ θαηαηξέρεη ηε Λνγνηερλία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Ο ρψξνο ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ην κεηαίρκην κεηαμχ ηεο αηνκηθφηεηαο θαη 

ηεο θνηλσληθφηεηαο, ελψ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ (απφιπηνπ) 

νηθνγελεηαθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ λεπίσλ θαη ζε εθείλεο πνπ δηεπξχλνπλ ην ζπζρεηηζκφ 

ηνπο κε άιια άηνκα, φρη κφλν νκήιηθα, νδεγψληαο ηα ζηαδηαθά απφ ηελ αλαζθάιεηα ζηελ 

απηνλνκία. Πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, ηα παηδηά έρνπλ ήδε θαηεγνξηνπνηήζεη ην 

κηθξφθνζκφ ηνπο κε ηελ θαηαιπηηθή ζπκβνιή ηεο γιψζζαο, «δηακνξθψλνληαο έηζη ηε βαζηθή 

εκπεηξία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο». Απφ ηα πξψηα αθφκε ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, θαη 

πξνηνχ αθφκε ηα κηθξά παηδηά κπνπλ ζην ζρνιηθφ ρψξν, ε αλάγλσζε (ινγνηερληθψλ) 

βηβιίσλ σο κέξνο κηαο νηθνγελεηαθήο ηειεηνπξγίαο πνπ θέξλεη θνληά ελήιηθνπο θαη άηνκα 

κηθξήο ειηθίαο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε δεζκψλ θαη ζρέζεσλ πνπ αζθνχλ θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Καηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

Νεπηαγσγείν ηα λήπηα αθνινπζνχλ πην ελεξγεηηθά φρη κφλν ηηο έκκεηξεο αθεγήζεηο αιιά θαη 

ηα βηβιία κε κπζνπιαζία, πινθή, ελψ αλακνξθψλνπλ ηε «βαζηθή εκπεηξία» ηνπο θαη ηε 

κεηαηξέπνπλ ζε «λφεκα» κε ηε βνήζεηα ηεο «γξακκαηηθήο». Παξά ην φηη δελ 

αληηιακβάλνληαη αθφκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε κε θπξηνιεθηηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ηα 

λήπηα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο κηαο ηζηνξίαο θαη έρνπλ αλάγθε απφ 

πεξηζζφηεξε ηέρλε, ε νπνία ζε φια ηα κνξθψκαηά ηεο ηνπο επηηξέπεη λα δνπλ «ζην βαζίιεην 

ηεο θαληαζίαο, ηελ απξφζηηε κέζα ζηελ θαηαπηεζηηθή θνηλσλία πιεξφηεηα». Με 

θαηαλνψληαο άκεζα ηνπο φξνπο ηεο αλακνξθσηηθήο απηήο κεηάβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηα εκπιέθνπλ ζε πην ζχλζεηεο ή πξσηφγλσξεο δηαδηθαζίεο, 

ηα παηδηά θαηαθεχγνπλ ζηελ ππεξπξαγκαηηθφηεηα ηεο θαληαζίαο. Με ηε βνήζεηα θπξίσο ηνπ 

παηρληδηνχ, φπνπ ε απηή πξαγκαηηθφηεηα ζπλππάξρεη αξκνληθά/ζπκπιεξσκαηηθά κε ην 

θαληαζηαθφ αληίζηνηρφ ηεο, ελεξγνπνηνχλ θαη αμηνπνηνχλ φιεο ηηο εγγελείο θαη δπλαηέο 

αξρεηππηθέο ηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηνπο, γηα λα ηηο αλαζεκαζηνδνηήζνπλ. Καη εδψ, 
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αθξηβψο, έξρεηαη ε Λνγνηερλία κέζσ ηεο «ζεκεηνγελνχο» ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο λα 

ζπκβάιεη ζηνλ επαλαθσηηζκφ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. 

Ζ αλαγλψξηζε απφ ην/ηε λεπηαγσγφ ησλ νκνηνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε 

παηρληδηνχ θαη ινγνηερληθήο αλάγλσζεο ―δειαδή φηη «απνηεινχλ κηα εθνχζηα 

δξαζηεξηφηεηα», «καγεχνπλ θαη θαζειψλνπλ ην παηδί», «νκνξθαίλνπλ ηε δσή ρσξίο λα 

ηθαλνπνηνχλ πιηθέο απαηηήζεηο (έρνπλ ην ζηνηρείν ηεο αληδηνηέιεηαο)» θαη, ηέινο, 

«πξνζθέξνπλ ζηνηρεία αξκνλίαο»― κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ πνιχ ηηο δηεξγαζίεο ηεο 

ηάμεο, κεηαηξέπνληαο ην «παηρλίδη ηεο αλάγλσζεο» ζε κηα αλαγλσζηηθή πεξηπέηεηα γηα ηα 

παηδηά. Με ηελ εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ ηνπ παηρληδηνχ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο θαη 

γλψζεο ηα παηδηά εκπιέθνληαη πην γξήγνξα ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, ελψ πξνρσξνχλ 

ιηγφηεξν αληηδξαζηηθά θαη πεξηζζφηεξν επράξηζηα ζηελ αλακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ηνπο 

εκπεηξηψλ. Δμάιινπ, νη ζπρλέο θαη επράξηζηεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ κε ηα ινγνηερληθά 

θείκελα εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηα θείκελα, 

ελψ ε ινγνηερληθή εκπεηξία κπνξεί λα παξακέλεη απζεληηθή θαη λα ιεηηνπξγεί αλφζεπηα. 

Γπλεηηθά, ινηπφλ, ην ινγνηερληθφ θείκελν ζπληζηά έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν, φπνπ νη 

δηαθεηκεληθέο αληαιιαγέο, νη λνεκαηνδνηήζεηο, νη αλαζεκάλζεηο, νη ελαιιαθηηθέο αθεγήζεηο, 

θ.ιπ., δίλνπλ ηελ επθαηξία ζην ππνθείκελν λα αλαβηψζεη ηε δπλακηθή ηεο ζηαδηαθά ρακέλεο 

ηνπ παηδηθφηεηαο, λα βηψζεη ηελ αηζζεηηθή ινγνηερληθή εκπεηξία σο αηνκηθή εκπεηξία πνπ ζα 

ην βνεζήζεη ζηε «ζπλαιιαγή» ηνπ κε φ,ηη ην πεξηβάιιεη, λα εμαζθήζεη ην θαληαζηαθφ ηνπ, λα 

πεηζηεί φηη ηα ινγνηερληθά θείκελα βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ, γηα λα ηα απνιαχζεη, γηα λα ηα 

απνδνκήζεη, γηα λα ηα ραξεί θαη «λα παίμεη» καδί ηνπο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ε 

εκπεηξία ηνπ λνήκαηνο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ππεξβαίλεη ην ίδην ην λφεκα θαη 

αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ινγνηερληθήο εκπεηξίαο γηα ην ίδην ην άηνκν πνπ 

ζπλεηδεηνπνηεί ηηο βαζχηεξεο νπζίεο ηεο χπαξμήο ηνπ. Ζ νπζία ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ην 

ινγνηερληθφ θείκελν εγθαηληάδεη δελ είλαη ε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο πνπ ε θεηκεληθή αθνινπζία 

ππνβάιιεη αιιά ε εκπεηξία πνπ απηή ζπληζηά θαη δηακέζνπ ηεο νπνίαο ν αλαγλψζηεο 

επαλεξκελεχεη «ηελ παιηά αίζζεζε ησλ πξαγκάησλ», αηζζεηνπνηεί ην ξφιν ηνπ θαη 

αλαζπγθξνηεί γλσζηαθά ηνλ θφζκν ηνπ, ζπκκεηέρεη πξνζσπηθά ζε φ,ηη ηνλ αθνξά, ζθέθηεηαη 

θξηηηθά θαη δηεξεπλά δεκηνπξγηθά.   

Αλ «πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο Λνγνηερλίαο ζην Νεπηαγσγείν είλαη λα πξνζθέξεη ζηα 

λήπηα ςπραγσγία, πνπ ζα πεη πιήξσζε ςπρήο, θαη επραξίζηεζε», αξρίδνληαο έλα δηάινγν 

κε ηα (ινγνηερληθά) θείκελα, ηα λήπηα ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν, ζα ηνλ αληηθξίζνπλ πνηεηηθά θαη ζα έξζνπλ πην θνληά ζηηο πεγέο 

ηεο ηέρλεο. Παξάιιεια, σο απνδέθηεο ηεο κπζνπιαζίαο, κέζα απφ κηα θνηλή ζπγθηλεζηαθή 



θαηάζηαζε κε ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ θεηκέλσλ, ζα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

«ελνξκήζεηο» ηνπο θαη λα βηψζνπλ ηηο επηζπκίεο ηηο δηθέο ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα γεπηνχλ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ ε ινγνηερληθή εκπεηξία ηνπο εμαζθαιίδεη. 

Με ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζπλερψο νηθνδνκνχλ θαη 

ζπλζέηνπλ λνήκαηα, ελψ φζν κεγαιψλνπλ θαη αιιάδνπλ ηα βηβιία θαη ηα λνήκαηά ηνπο 

αιιάδνπλ καδί ηνπο. Έηζη, ζηελ πξννπηηθή αμηνπνίεζεο ησλ ινγνηερληθψλ αθεγήζεσλ θαη 

αλάδεημεο ησλ αλαγλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ λεπίσλ, γίλεηαη πξνθαλέο φηη ν ρψξνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θαη ν ηφπνο ηεο Λνγνηερλίαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη κε κηα ζπλερή θαη 

ακνηβαία γνληκνπνηεηηθή ζρέζε, ιεηηνπξγψληαο πξαγκαηηθά σο δχν «ζπγθνηλσλνχληα δνρεία 

δεκηνπξγηθφηεηαο». 

 

4. Η Λνγνηερλία θαη ν ξόινο ηνπ/ηεο λεπηαγωγνύ 

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην Νεπηαγσγείν 

ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα απφ θνηλνχ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ κνηξάδνληαη 

λεπηαγσγφο θαη λήπηα. Ο/Ζ λεπηαγσγφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα κηα πεξηήγεζε ζην ρψξν ηεο θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο 

αλαθάιπςεο, ηεο ραξάο θαη ηνπ παηρληδηνχ, αμηνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηα κέζα πνπ 

δηαζέηεη γηα ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν ηεο Λνγνηερλίαο, γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζην βηβιίν/δηάβαζκα θαη, γεληθά, γηα ηελ αλάπηπμε αλαγλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηακνξθψλνληαη νη θαηαζηάζεηο εθείλεο πνπ δίλνπλ 

ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα δηήγεζε βησκέλσλ εκπεηξηψλ θαη αθήγεζε ηζηνξηψλ, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε βησκαηηθή εκπεηξία θαη βξίζθνληαη εγγεγξακκέλεο ζηα βηβιία. Αμηνπνηψληαο 

θαη αλαδεηθλχνληαο δηάθνξα είδε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ [παξακχζηα, κχζνπο, κηθξέο-

παξακπζη(α)θέο ηζηνξίεο, πνηήκαηα, βηβιία γλψζεσλ, «πεηξακαηηθά» (θπξίσο 

εηθνλνγξαθεκέλα) ή ζεαηξηθά θείκελα, θ.ά.] θαη επηλνψληαο ηξφπνπο/ηερληθέο πνπ θεληξίδνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ, ν/ε λεπηαγσγφο  θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ην βηβιίν, ηα 

δηαζθεδάδεη, ηα βνεζά λα εθηηκήζνπλ ηνλ θφζκν θαη ηε δηθή ηνπο ζέζε ζε απηφλ, ηα 

κεηαηξέπεη ζε ελεξγεηηθνχο αλαγλψζηεο/ζπκκεηέρνληεο.  

Σα παηδηά, παξάιιεια κε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ θαη κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηε γιψζζα, ηε θαληαζία, ηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηνπο. Ζ νξγάλσζε 

κεηαθεγεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, (π.ρ. ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο 
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κε ηελ ππνβνιή αλνηρηψλ εξσηήζεσλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ηα παηδηά, ε αλαηξνπή ηεο πινθήο 

ή ηνπ ηέινπο ηεο ηζηνξίαο, ν ζρνιηαζκφο ησλ πξάμεσλ ηνπ ήξσα, ε αιιαγή ηνπ ηίηινπ, 

δσγξαθηθή, ρεηξνηερλία, θνπθινζέαηξν, δξακαηνπνίεζε, δεκηνπξγία απηνζρέδησλ 

παξακπζηψλ ή πνηεκάησλ, δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ, νκαδηθψλ ζπλζέζεσλ, αλαδηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο κέζα απφ ηελ ″αλάγλσζε″ ησλ εηθφλσλ, θ.ά.) πξνζθέξνπλ, εθηφο απφ ηελ 

ςπραγσγία, δηέμνδν ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ παηδηψλ κέζα ζε 

θιίκα ζπλνρήο θαη ζπληξνθηθφηεηαο. Μέζα απφ εκςπρσηηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηα παηδηά αθνπγθξάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν, δνκνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, 

δηεπξχλνπλ ηα φξηά ηνπο, νηθεηνπνηνχληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζε ζρέζε κε αληηθείκελα, εθθξάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ. Με δεδνκέλν φηη ε Λνγνηερλία 

απνηειεί αζηείξεπηε πεγή γηα ηελ άληιεζε ζεκάησλ, ε ζχλδεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

κε ηε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ηε δσγξαθηθή ζπκβάιιεη ζηελ πνιχζεκε αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ 

θαη απνηειεί αθνξκή γηα πξνέθηαζε ησλ εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θεηκέλνπ. Γηα λα 

κπνξέζεη φκσο ν/ε λεπηαγσγφο λα αλαδείμεη ηε δπλακηθή ηνπ θεηκέλνπ, λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ 

εζσηεξηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ θαη λα δηεγείξεη ηελ ππνιαλζάλνπζα δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, 

ρξεηάδεηαη λα έρεη ληψζεη ν ίδηνο/ε ίδηα ηελ νκνξθηά ηνπ θεηκέλνπ. Να έρεη κπεζεί, δειαδή, 

ζηα κπζηηθά ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα απνθξππηνγξαθεί ηνπο 

ηξφπνπο πνπ δηαβάδνληαη ηα θείκελα.  

Οη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη νη ηξφπνη πνπ πξνηείλνληαη ζήκεξα γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην Νεπηαγσγείν βαζίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο ινγνηερληθέο 

ζεσξίεο (ηεο Πξφζιεςεο θαη ηεο Αλαγλσζηηθήο Αληαπφθξηζεο) πνπ δίλνπλ πξνβάδηζκα ζην 

ξφιν ηνπ αλαγλψζηε. χκθσλα κε απηέο, ν ξφινο ηνπ αλαγλψζηε είλαη ελεξγεηηθφο θαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ εξκελεπηηθή. Σν λφεκα ελφο βηβιίνπ δελ είλαη 

νινθιεξσκέλν θαη νξηζηηθφ, αιιά γελληέηαη θάζε θνξά κέζα απφ ηε δηάδξαζε θεηκέλνπ-

αλαγλψζηε. Ζ αλάγλσζε, θαη’ επέθηαζε θαη ε αλάγλσζε-αθξφαζε κέζσ αθεγεηή, είλαη 

πάληα κηα πξνζσπηθή αληίδξαζε ζ΄ απηφ πνπ θέξλεη ην θείκελν. Ο αλαγλψζηεο βξίζθεη 

λφεκα, φηαλ κπνξεί λα ζπζρεηίζεη απηφ πνπ δηαβάδεη ή αθνχεη κε ηα απνζέκαηα ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ ή κε ηηο γλψζεηο ηνπ, λα βαζίζεη ην θείκελν ζε δηθέο ηνπ εκπεηξίεο, λα 

ζπλδέζεη ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε δηθέο ηνπ θαη ην θείκελν κε πξνεγνχκελεο αλαγλσζηηθέο 

εκπεηξίεο, κε άιια πνπ έρεη δηαβάζεη ή αθνχζεη. Αλάγλσζε, ινηπφλ, ζεκαίλεη ρηίδσ λφεκα 

κέζα απφ κηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζην θείκελν. ηε ινγνηερληθή πξνζέγγηζε ζην 

Νεπηαγσγείν, είλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ 

ζα θηλεηνπνηήζεη ην παηδί-αλαγλψζηε λα ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά θαη ελεξγεηηθά ζηελ πξάμε 

ηεο αλάγλσζεο, λα αλαθαιχςεη ηελ επραξίζηεζε πνπ πξνθαιεί ε αλάγλσζε θαη ηελ επηζπκία 
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λα αλαπηχμεη ζρέζεηο αγάπεο κε ηα βηβιία. Σν παηρλίδη κε ηα θείκελα [π.ρ. ε δξακαηνπνίεζε 

παξακπζη(α)θψλ ηζηνξηψλ ή πνηεκάησλ] νδεγεί ηα παηδηά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηελ 

αλαγλσζηηθή εμεξεχλεζε. ηελ πξάμε ηεο αλάγλσζεο άιισζηε, ελππάξρεη ε έλλνηα ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ε ινγνηερληθή πξνζέγγηζε απφ ην παηδί εκπεξηέρεη ην πλεχκα ηνπ παηρληδηνχ. 

Σν παηρλίδη ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα γίλεη κηα αλαγλσζηηθή πεξηπέηεηα γηα ηα παηδηά, κηα 

αλαδήηεζε ησλ πνιιαπιψλ ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κε ηα θείκελα. Δθείλν πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ είλαη λα κελ βάδνπκε θαινχπηα ζηελ αλάγλσζε, νδεγψληαο ηα παηδηά ζε κηα θαη 

κφλε εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ. Σν θείκελν είλαη αλνηρηφ ζε πνιιέο εξκελείεο, ελδερνκέλσο ζε 

αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη ζε εθπιήμεηο θαη αλαηξνπέο.  

Σν Νεπηαγσγείν είλαη έλαο ρψξνο φπνπ επλνείηαη απηή ηε ζπλάληεζε ηεο αλάγλσζεο 

ηεο ινγνηερλίαο κε ην παηρλίδη θαη νη αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ εκςπρσηηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν. Βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αληρλεχζνπλ ην λφεκα, κεηαβάιινληαο ζπγρξφλσο ην βηβιίν ζε πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζε εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο ζθέςε, ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. Καηαιεθηηθά, αλ ζέινπκε ηα παηδηά λα αληαπνθξηζνχλ, λα αγαπήζνπλ θαη λα 

απνηηκήζνπλ ζσζηά ηε Λνγνηερλία, πξέπεη λα ηνπο παξέρνπκε επθαηξίεο ινγνηερληθήο 

ελαζρφιεζεο αιιά θπξίσο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα, λα 

ηα “αλαδεκηνπξγνχλ” θαη λα ηα κνηξάδνληαη. 

 

5. Θεαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Δλλνηνινγηθά 

Σν Θέαηξν γηα Παηδηά απνηειεί κέζα ζην ζχλνιν ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ ζεάηξνπ έλα εμαηξεηηθά 

πνιχπιεπξν θαηλφκελν πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ελλνηνινγηθά κε αθξίβεηα. πλήζσο 

αλαθέξεηαη ζε κηα ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή ην παηδί είηε σο ζεαηήο 

είηε σο παίθηεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην βαζηθφηεξν θξηηήξην πνπ 

δηαθνξνπνηεί ην ζέαηξν γηα παηδηά απφ ην ζέαηξν γηα ελειίθνπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή γίλεηαη 

αηζζεηή ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηνπ 20νχ αηψλα κε ηελ εκθάληζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ζρεκάησλ («Παηδηθή θελή», κεηέπεηηα «Μηθξή Πφξηα», ηεο Ξέληαο 

Καινγεξνπνχινπ,  «Παηδηθή θελή ηνπ Θεάηξνπ Έξεπλαο» ηνπ Γ. Πνηακίηε, «Θέαηξν ηνπ Ήιηνπ», ην 

αληηθεηκελνζέαηξν «Καιεκέξα» ηεο Δπγ. Φαθίλνπ, ηελ Παηδηθή θελή «Αιθαβεηάξη» ηνπ Γ.Ξαλζνχιε, 

«Παηδηθή θελή Καθεζεάηξνπ Ακιεηίλνο», «Θίαζνο Αεξφπινην», θ.ά.). Ζ ζχζηαζε επαγγεικαηηθψλ 

ζηάζσλ γηα παηδηά, κε ηελ παξνπζίαζε ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζην παηδηθφ 

θνηλφ, είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. ε παιηφηεξεο επνρέο ν φξνο «Παηδηθφ Θέαηξν» ρξεζίκεπε, γηα λα 

δειψζεη πιεξέζηεξα ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζηάζσλ εθείλσλ, φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ πέξα απφ 
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ηε θάζε πξφζιεςεο ηνπ ζεάκαηνο πεξηνξηδφηαλ απιψο ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ ξφισλ 

(δεθαεηία ’30: «Παηδηθφ Θέαηξν», 1931, απφ ηελ Δπθξνζχλε Λφληνπ-Γεκεηξαθνπνχινπ, «Θέαηξν 

ηνπ Παηδηνχ», 1933, Αληηγφλε Μεηαμά).   

 

Ιζηνξηθά 

Οη ξίδεο ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή ηνπ παξαζηαηηθνχ ζεάκαηνο, φπνπ ην παηδί 

ζπκκεηέρεη είηε σο εζνπνηφο είηε σο ζεαηήο, είλαη αξθεηά παιηέο.  

 Αξραηφηεηα: Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ σο ρνξφο ηθεηψλ ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Δπξππίδε (Ηξαθιείδαη,  

Ιθέηηδεο, Ηξαθιήο), σο βνπβά πξφζσπα ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε (Μήδεηα, Δθάβε, Σξσάδεο), 

θ.ά.  

 ην Κξεηηθφ θαη ζην Δπηαλεζηαθφ Θέαηξν ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηψλα, ππήξραλ παηδηθνί ξφινη π.ρ. ν 

Ηζαάθ ζηε Θπζία ηνπ Αβξαάκ, ε Δπγέλα ζην νκψλπκν έξγν ηνπ Εαθπλζηλνχ Θεφδσξνπ Μνληζειέδε, 

θ.ά. 

 Πξψηκεο κνξθέο παηδηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζρνιηθνχ ζεάηξνπ εκθαλίζηεθαλ ηφζν θαηά ην 17ν αηψλα, 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Ηεζνπίηηθνπ Θεάηξνπ θπξίσο ζηνλ ειιεληθφ λεζηψηηθν ρψξν, φπσο θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα κε ηηο παηξησηηθέο παξαζηάζεηο απφ καζεηέο θαη λεαξνχο εξαζηηέρλεο κε 

ζθνπφ ηελ ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. 

 ηε κεηεπαλαζηαηηθή Διιάδα ν Καξαγθηφδεο αλαηνιίηηθνπ ηχπνπ (Οζσκαληθφο) θαη ην 

θνπθινζέαηξν ηνπ Φαζνπιή  απνηεινχλ ηηο πην πξνζθηιείο ζεαηξηθέο δηαζθεδάζεηο κεγάισλ θαη 

κηθξψλ. 

 Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη σο ην Β΄Παγθφζκην Πφιεκν ε αγαπεκέλε δηαζθέδαζε ησλ 

παηδηψλ είλαη ην Θέαηξν θηψλ ειιεληθνύ ηύπνπ (νηθνλνκηθή-θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ λεφηεξνπ 

ειιεληζκνχ κε ην ηδενινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη ηηο εζηθέο ηνπ αμίεο) πνπ ιεηηνπξγεί σο ηηο κέξεο 

καο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά σο παηδηθφ ζέαηξν (γεηηνληά, ζρνιείν). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη 

φηη ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο φζν θαη παξαγσγήο ηνπ 

ιφγνπ ηνπ (θνηλφ ζηνηρείν κε ην ιατθφ ζέαηξν). 

 Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηνπ 19νπ αηψλα ζεκεηψζεθαλ νη πξψηεο εθδνηηθέο απφπεηξεο 

ζεαηξηθψλ έξγσλ γηα παηδηά: Μύζνη θαη δηάινγνη πξνο ρξήζηλ ησλ αλήβσλ, 1881, ηνπ Γ. 

Κακπνχξνγινπ – Παηδηθνί Γηάινγνη, Θέαηξνλ Οηθνγελείαο θαη ζρνιείνπ  ηνπ Αξ. Κνπξηίδε – Παηδηθό 

Θέαηξν (Α΄1896, Β΄1909, Γ΄1926) ηνπ Γξ.Ξελφπνπινπ (θαη ζεαηξηθά θείκελα ζε εηδηθά πεξηνδηθά γηα 

παηδηά). 

 Γεθαεηία 1930 ζπγγξαθηθή παξαγσγή ζεαηξηθψλ έξγσλ γηα παηδηά: «Παηδηθφ Θέαηξν», 1931, απφ 

ηελ Δπθξνζχλε Λφληνπ-Γεκεηξαθνπνχινπ, «Θέαηξν ηνπ Παηδηνχ» (ζε ηέζζεξηο ηφκνπο) 1933, 

Αληηγφλε Μεηαμά, θ.ά. Σα ζεαηξηθά έξγα ηεο Αληηγφλεο Μεηαμά απνηεινχλ δηαζθεπέο γλσζηψλ 

παξακπζηψλ θαη κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ, ή θαη πξσηφηππα έξγα, ζπλήζσο κνλφπξαθηα ή επεηεηαθά, 

θ.ά. 



 ηα ρξφληα ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο κηα νκάδα κε νξγαλσηή ην Β. Ρψηα, ηνπο θνπθινπαίρηεο Νίθν 

Αθίινγινπ θαη Νίθν Παιακηψηε θαη ηνπο ζπγγξαθείο Γεξάζ. ηαχξνπ θαη Υ. αθειιαξίνπ αλέβαζαλ 

παηξησηηθέο παξαζηάζεηο κε θνχθιεο πνπ εμέθξαδαλ ην καρεηηθφ θαη θηιειεχζεξν πλεχκα ηεο 

επνρήο. Σελ ίδηα επνρή εκθαλίδεηαη θαη ην θνπθινζέαηξν «Μπαξκπα-Μπηνχζεο», κηα ζεαηξηθή 

παξέα κε ζπληνλίζηξηα ηελ Διέλε Θενράξε-Πεξάθε. (εκαληηθή ζπγγξαθηθή θαη εθδνηηθή 

παξαγσγή). 

 ηε δεθαεηία ηνπ ’50 νξηζκέλνη επαγγεικαηηθνί ζίαζνη γηα κεγάινπο δίλνπλ ζπνξαδηθέο 

παξαζηάζεηο γηα παηδηά. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη δηάθνξνη παηδηθνί ζίαζνη: ε «Διιεληθή Παηδηθή 

θελή» ηνπ Νίθνπ Πηιάβηνπ, ν «Οξγαληζκφο Παηδηθνχ θαη Δθεβηθνχ Θεάηξνπ» πνπ δηεπζχλεη ν 

Γηψξγνο Ρψεο, ην «Θέαηξν ηνπ Παηδηνχ» ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Νάζνπ Κεδξάθα, θ.ά. 

 Ηδηαίηεξε άλζεζε ησλ παηδηθψλ ζθελψλ θαη ηεο ζπγγξαθηθήο παξαγσγήο έξγσλ γηα παηδηά 

παξαηεξείηαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’70 θαη ηνπ ’80: απφ ηνλ παξαδνζηαθφ Καξαγθηφδε, ην 

Αληηθεηκελνζέαηξν ηεο Δπγ. Φαθίλνπ σο ην ειεχζεξν «Θεαηξηθφ Παηγλίδη» (νη παηδηθέο ζθελέο ηεο 

Ξ.Καινγεξνπνχινπ, ηνπ Γ.Πνηακίηε, ν ζίαζνο «Θπκέιε» ηεο Έιιεο Βνδηθηάδνπ, ε «Παηδαγσγηθή 

θελή» ηεο Σδέλεο Φσηίνπ, θ.ά.). Σν ζεαηξηθφ έξγν δε γξάθεηαη πηα, γηα λα εμππεξεηήζεη θάπνηεο 

αλάγθεο γηα ζρνιηθέο παξαζηάζεηο, αιιά γηα λα ππεξεηήζεη ηεο γεληθφηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ γηα 

ςπραγσγία, επηθνηλσλία, ελεξγνπνίεζε, ζπκκεηνρή θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε.  

 

Κύξηεο κνξθέο ηνπ ζύγρξνλνπ ζεάηξνπ γηα παηδηά: 

 Οη καξηνλέηεο (petites maries) [Aξραία Αίγππηνο, Διιάδα, Αζία, Ηάβα, θ.α. / Πνιηζηλέι (Ηηαιία), 

Γθηληφι (Γαιιία), Πεηξνχζθα (Ρσζία), θ.ιπ.]. 

 Κνπθινζέαηξν [1880, Εαθπλζηλφο ηξαβφο, Μαξηδάθεο (Φαζνπιήο, Πεξηθιέηνο), Κνληηζηψηεο, 

Γηψξγεο Ρψηαο (Φαζνπιήο, Ρεβίζεο), θαηνρή : Διέλε Θενράξε-Πεξάθε (Μπαξκπα-

Μπηνχζεο, Κινχβηνο, νπβιίηζα), Πέπε Γαξάθε, Λ. Απνζηνιίδεο, θ.ά. 

 Αληηθεηκελνζέαηξν [1975, Δπγ. Φαθίλνπ, Νηελε-θεδνύπνιε (Νηελεθεδέληνο ήιηνο, αξδέιαο, 

Μειίηζα, Βνπηπξέληνο, Λαδέληνο, θ.ά.), Ξύπλα Νηελεθεδνύπνιε, Κνπξδηζηάλ] – ήξσεο, φρη 

εζηθά ηέιεηνη, κε ειαηηψκαηα θαη πξνηεξήκαηα, καγηθή αηκφζθαηξα, ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, 

ελεξγνπνίεζε θαληαζίαο, αθχπληζε θαιαηζζεζίαο, αλάπηπμε ηεο επαηζζεζίαο, θαιιηέξγεηα 

έθθξαζεο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ παηδηψλ). 

 Θέαηξν θηψλ [Καξαγθηφδεο, 1860 απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Καιακαηηαλφ 

Μπαξκπα-Γηάλλε Βξάραιν (ή Μπξάραιε) (Μίκαξνο ή Γεκήηξεο αξληνχλεο απφ ηελ Πάηξα, 

Ρνχιηαο ν Καξπελεζηψηεο, ν Μφιιαο πνπ δεκηνχξγεζε ηνλ Μπαξκπα-Γηψξγν, ν Ξάλζνο, νη 

παζάξεζεο, θ.ά.].  

 Κιαζηθφ παηδηθφ ζέαηξν (1970-, Γ.Καδαηδάθε, Υ.αθειιαξίνπ, Β.Ρψηαο, Γ. Πνηακίηεο, 

Γ.Νεγξεπφληεο, θ.ά.). 

 Θεαηξηθφ Παηρλίδη (δξακαηηθφ παηρλίδη) (Λ.Κνπξεηδήο, Άιθεζηηο, Μαλ. Φηιηππάθεο, θ.ά.) 

* 



Μνξθέο ηνπ ζεάηξνπ γηα παηδηά (ωο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο  ζθεληθήο ηνπ πξαγκάηωζεο): 

 Θέαηξν γηα Παηδηά (νη κεγάινη γξάθνπλ θαη παίδνπλ, ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ). 

 Θέαηξν κε παηδηά γηα παηδηά (νη κεγάινη γξάθνπλ, ηα παηδηά παίδνπλ θαη παξαθνινπζνχλ). 

 Θέαηξν από παηδηά, κε παηδηά, γηα παηδηά (ε πην νινθιεξσκέλε κνξθή παηδηθνχ ζεάηξνπ 

απφ ηελ άπνςε ηεο νκαδηθήο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ) – «ζρνιηθό δξάκα» (Β.Ρώηαο). Πην εμειηγκέλε έθθξαζε ηεο 

ζεαηξηθήο απηήο κνξθήο είλαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη. 

 

Θεαηξηθό Παηρλίδη (Σύπνη): 

 Ο ελήιηθνο-εκςπρσηήο «θάλεη» ζεαηξηθφ παηρλίδη ζηα παηδηά. 

 Ο ελήιηθνο-εκςπρσηήο «θάλεη» ζεαηξηθφ παηρλίδη κε ηα παηδηά. 

 Ο ελήιηθνο-εκςπρσηήο δηακνξθψλεη ην πιαίζην, ζπληεξεί ηελ αίζζεζε, δηεπθνιχλεη ηα παηδηά 

λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, ψζηε λα θάλνπλ ζεαηξηθφ παηρλίδη. 

* 

Δπίπεδα Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ: 

-Φπρνινγηθφ 

-Κνηλσληθφ 

-Παηδαγσγηθφ 

-Αηζζεηηθφ 

* 

Φάζεηο Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ: 

-Α΄ Φάζε: ηάδην «απειεπζέξσζεο» θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ζπγθξφηεζεο ηεο νκάδαο 

επηθνηλσλίαο. 

-Β΄ Φάζε: ηάδην αλαπαξαγσγήο-ην παηρλίδη ησλ ξφισλ. 

-Γ΄ Φάζε: ηάδην εθηέιεζεο-ζθεληθφο απηνζρεδηαζκφο-ζεαηξηθφ δξψκελν. 

-Γ΄Φάζε: ηάδην επεμεξγαζίαο πνιιαπιψλ επηπέδσλ-δηακφξθσζε ζηαζεξψλ-απφ ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη ζην ζθεληθφ δξψκελν θαη ζηελ νξγαλσκέλε παξάζηαζε, απφ ην Θ.Π. ζε 

έλα άιιν ζεαηξηθφ παηρλίδη. 

* 

Άμνλεο Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ: 

 σκαηηθή έθθξαζε: ην ζψκα σο ζεκείν, ην ζψκα ζην ρψξν σο ζεκαίλνλ, ην ζψκα ζην ρψξν 

θαη ν ρψξνο ζαλ ζψκα, ε ηέρλε θαη ε ηερληθή ηεο αίζζεζεο. 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο (ιεθηηθή, ζσκαηηθή, νπηηθή, θ.ά, Ση αλαπαξηζηάλεη θάπνηνο 

αλαπαξηζηάλνληαο θάηη;) 

 

ηε ρώξα καο ε κνξθή απηή ηνπ ζεάηξνπ (γλωζηή θαη κε ηνπο όξνπο «ζεαηξηθή έθθξαζε», 

«ζεαηξηθόο απηνζρεδηαζκόο», «δξακαηνπνίεζε») γλωξίδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο 
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δεθαεηίεο θαη αμηνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηνπ Νεπηαγωγείνπ ωο κέζν πξνζέγγηζεο ηεο 

Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά. 

6. Μεηακπζνπιαζηηθέο ηερληθέο ζε βηβιία γηα κηθξά παηδηά 

Έλα θείκελν ραξαθηεξίδεηαη «κεηακπζνπιαζηηθφ», φηαλ είλαη αλνηρηφ ζε επεμεξγαζία, ε 

νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην ζπγγξαθέα είηε απφ ηνλ αλαγλψζηε είηε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ κεηακπζνπιαζηηθψλ ηερληθψλ είλαη 

λα απνθαιχςνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δνκνχληαη, νινθιεξψλνληαη αλαγλσζηηθά 

θαη γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ ζέηνπλ εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο εξκελείαο ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο». 

Οη κεηακπζνπιαζηηθέο ηζηνξίεο αλήθνπλ ζην είδνο ησλ κεηακνληέξλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ 

βηβιίσλ γηα παηδηά πνπ εγείξνπλ νληνινγηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε Λνγνηερλίαο 

θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληίδξαζε ζηε ξεαιηζηηθή Λνγνηερλία, ε νπνία 

αγσλίδεηαη λα πείζεη ηνλ αλαγλψζηε φηη φια είλαη αιεζηλά. ηελ νπζία, ε κεηακπζνπιαζία 

πξνζπαζεί λα ππεξηνλίζεη ην «ράξηηλν θφζκν» θαη ηε δηαθνξά ηνπ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ.  

    Ζ ίδηα ε ζχλδεζε ηεο κεηακπζνπιαζίαο κε ηε Λνγνηερλία γηα Παηδηά θαληάδεη θάηη 

αληηθαηηθφ, αθνχ ε Λνγνηερλία γηα Παηδηά επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

νλεηξηθνχ θφζκνπ, ελψ ε κεηακπζνπιαζία θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Χζηφζν, κε ηε βνήζεηα ησλ κεηακπζνπιαζηηθψλ ηερληθψλ ελεξγνπνηείηαη ην παηδί-

αλαγλψζηεο, ην νπνίν αληηιακβάλεηαη φηη δελ έρεη λα θάλεη κε έλα ζπκβαηηθφ θείκελν θαη 

θαηαβάιιεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα λα δνκήζεη λφεκα θαη λα ζρεκαηίζεη απφςεηο.  Σα 

κεηακπζνπιαζηηθά θείκελα, σο αληηζπκβαηηθά, θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ηερληθήο ηνπο θαη πξνζδίδνπλ ζηελ πεξηπέηεηα ηεο αλάγλσζεο κηα παηγληψδε δηάζεζε πνπ 

ειθχεη ηα κηθξά παηδηά θαη ηα εκπιέθεη ζην ινγνηερληθφ παηρλίδη. Ta κεηακπζνπιαζηηθά-

“πεηξακαηηθά” θείκελα σο «εγγξάςηκα», δειαδή “αλνηρηά” ζηελ αλαγλσζηηθή παξέκβαζε 

(R.Barthes), ιεηηνπξγνχλ σο «αληη-θείκελα» («counter texts»), δηαζέηνπλ “αλνίθεηνπο” ή 

“αλνηθεησηηθνχο” ηξφπνπο, ηερληθέο (ζηξαηεγηθέο), απνθαιχπηνπλ ηελ ηερληθή θαη ηε δνκή 

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

θαηαθεχγνπλ ζε δηαθεηκεληθέο παξεκβνιέο θαη παξσδίεο, επηηξέπνπλ ζπγγξαθηθέο 

παξεκβάζεηο, θαηαθεχγνπλ ζε αλάκημε ξεαιηζηηθψλ ή ηζηνξηθψλ κε θαληαζηηθά ζηνηρεία, 

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, αμηνπνηνχλ πνιπθσληθέο ή 
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πνιπεπίπεδεο αθεγήζεηο, επηζηξαηεχνπλ ηερληθέο εγθηβσηηζκνχ θαη απηναλαθνξηθέο 

επηλνήζεηο, θ.ά. 

 

7. Γηαπνιηηηζκηθά (εηθνλνγξαθεκέλα) βηβιία γηα κηθξά παηδηά 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή δηαρείξηζε ηεο ζχγρξνλήο καο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο αμηψλεη σο ζεκηηή θαη 

αλαγθαία ηε ζηήξημε ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Χζηφζν, ε αλάγθε δηαηχπσζεο ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ 

ιφγνπ αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ (πβξηδηθψλ) ηαπηνηήησλ νδεγεί ζπρλά ζε 

ππεξαπινπζηεχζεηο θαη ζε κηα κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, είηε ππνβαζκίδνληαο ην ξφιν ηνπ ππνθεηκέλνπ είηε 

αλαπαξάγνληαο θπξίαξρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, π.ρ. «εκείο-άιινη».  

Ζ ζχγρξνλε δηαπνιηηηζκηθή πξνβιεκαηηθή, επηρεηξψληαο λα αληηκεησπίζεη ηέηνηα 

ελδερφκελα, αληιεί αλαθνξέο απφ έλαλ θξηηηθφ ιφγν πεξί πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ν νπνίνο 

αλαγλσξίδεη ζηνλ πνιηηηζκφ κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη πηνζεηεί κηα αλαζηνραζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ. Τπεξβαίλνληαο ηε ινγηθή ησλ δηαθνξψλ, ε 

επηρεηξεκαηνινγία κηαο ηέηνηαο πξνβιεκαηηθήο δε δηαρσξίδεη ηα άηνκα απφ ην 

θνηλσληθνπνηεηηθφ ηνπο πιαίζην, αιιά ηα ζέβεηαη σο μερσξηζηέο πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ζπλππάξρνπλ κε ηηο νληφηεηεο ησλ άιισλ. ε κηα ηέηνηα πξννπηηθή θξίλεηαη αλαγθαίνο π.ρ. 

έλαο εθπαηδεπηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ζα αθνξά θάζε έθθαλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο: απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα κέρξη ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο θαη ην ζρνιηθφ θιίκα, απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέρξη ηε 

δηππνθεηκεληθή ζπγθξφηεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

Ζ ζπδήηεζε πεξί ηαπηφηεηαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, εμαηηίαο ηεο κεηάβαζεο ζε κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

αθξηβψο απφ ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

εηεξφηεηαο. Ζ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειεί κηα έλλνηα 

πεξηεθηηθή, σο κηα κνλαδηθή ζχλζεζε επηκέξνπο ζρέζεσλ, αιιά θαη δπλακηθή, σο κε 

νκνηνγελήο θαη κε ζηαζεξή. Δμάιινπ, ν πνιηηηζκφο δελ απνηειεί έλα κνλνιηζηθφ ζχζηεκα 

αμηψλ θαη αληηιήςεσλ, αιιά ιεηηνπξγεί σο έλα δσληαλφ εξκελεπηηθφ ζρήκα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο ηδενινγίαο ή ηεο ζέζεο απφ ηελ νπνία ηελ παξαηεξνχκε. Καηά ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηα ππνθείκελα δελ είλαη παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ αιιά ελεξγεηηθνί, ελψ ε δηακφξθσζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο δξάζεο δελ είλαη κνλνζήκαληε, δελ απνηειεί δειαδή κηα δηαδηθαζία 
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ζπκκφξθσζεο  κε ηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ζπδήηεζεο ηα 

ινγνηερληθά θείκελα κε δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ηδηαίηεξα ε Λνγνηερλία γηα 

Παηδηά θαη Δθήβνπο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά.  

Οη ινγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο, σο ξεκαηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ είλαη ηδενινγηθά 

πξντφληα ησλ (ηζηνξηθψλ) ζπλζεθψλ κηαο δεδνκέλεο επνρήο θαη δπλακηθήο, ζπληζηνχλ Λφγν 

πνπ δηακεζνιαβεί φρη γηα λα ζπκκνξθψζεη ηα αλαγλσζηηθά ππνθείκελα κε ηνπο θπξίαξρνπο 

θνηλσληθνχο ιφγνπο, αιιά γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ αηνκηθή ηνπο ζηάζε, λα δηαζψζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αίζζεζε απφ ηε ινγνηερληθή εκπεηξία θαη, ηειηθά, λα ηα ζπλδέζεη κε ηα 

θνηλσληθά λνήκαηα. Δμ νξηζκνχ ην ινγνηερληθφ θείκελν αλαδηνξγαλψλεη θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο λφξκεο, έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα απνηηκήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Αληηδξά ζηα ζπζηήκαηα ζθέςεο πνπ έρεη επηιέμεη λα ελζσκαηψζεη 

ζην ξεπεξηφξηφ ηνπ, πξνζθέξνληαο ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ελαιιαθηηθέο φςεηο πνπ έρνπλ 

απνθιεηζηεί απφ ην θπξίαξρν ζχζηεκα θαη πξνθαιψληαο ηνπο λα βηψζνπλ απηφ πνπ δελ 

κπνξνχλ θαλνληθά λα εληνπίζνπλ ζε θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηεο 

Λνγνηερλίαο αληιεί ζεσξεηηθή λνκηκνπνίεζε απφ ην πεδίν ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ, ελψ 

νη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο, θαη ζπλεθδνρηθά ε πνιηηηζκηθή ζεσξία, ζπλάπηνληαη κε ηηο 

ζπνπδέο ηεο Λνγνηερλίαο, θαη θπξίσο κε ηε Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, ζηελ πξννπηηθή ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγψγσλ αιιά θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ «ζεκαζηνδνηηθψλ 

πξαθηηθψλ» πνπ απηά ελεξγνπνηνχλ ηδηαίηεξα κέζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, θαίλεηαη φηη ν ιφγνο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ δηεπξχλεηαη απφ πνηθίιεο 

ινγνηερληθέο εθθξάζεηο θαη εκπινπηίδεηαη απφ ηε δπλακηθή ησλ λέσλ αλαγλσζηηθψλ 

ηξφπσλ πνπ ελζαξξχλεη. Σα ινγνηερληθά θείκελα απαγθηζηξψλνληαη απφ  ηε  κνλφπιεπξε 

αηζζεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο  θαη εληάζζνληαη   ζε   κηα   πξννπηηθή   δηαπνιηηηζκηθήο   

αληηκεηψπηζεο   ησλ   ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε κπζνπιαζηηθή πξαγκαηηθφηεηά ηνπο 

αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ.  

Οη ζπγγξαθείο ησλ ζχγρξνλσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο άιινηε 

αληαπνθξίλνληαη ζε κηα ζηεξενηππηθή αλαπαξαγσγή πνιηηηθά νξζψλ πξαθηηθψλ 

αλαγλψξηζεο ηεο εηεξφηεηαο, γηα λα εγθισβηζηνχλ ηειηθά ζε απηέο, ελψ άιινηε ηηο 

ππεξβαίλνπλ δηαιεθηηθά κέζα απφ ηε δηππνθεηκεληθή δπλακηθή/πξννπηηθή ηεο 

κπζνπιαζίαο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζψκα 

ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά, ηδηαίηεξα ηα εηθνλνγξαθεκέλα πνπ απεπζχλνληαη ζηα κηθξά 

παηδηά, πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ζχγρξνλα δηαπνιηηηζκηθά δεηνχκελα. 

Πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ απνδνρήο ηνπ άιινπ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

πξνηάζζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ ή 

https://diaforetikothta.wordpress.com/author/diaforetikothta/


πνιηηηζκηθψλ παξαδεηγκάησλ, ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ ή, ηέινο, ελζαξξχλνπλ ηελ 

θξηηηθή ζεψξεζε φισλ ησλ νληνηήησλ ή ζηεξεφηππσλ παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο, νηθείεο θαη μέλεο.  

Ο Έικεξ, Ο Παξδαιόο Διέθαληαο, ηνπ Νηέηβηλη Μαθ Κη (Παηάθεο, 1996), δελ είλαη έλαο 

ζπλεζηζκέλνο ειέθαληαο∙ είλαη απιά …παξδαιφρξσκνο! Αλ θαη επηπρηζκέλνο ζην θνπάδη 

ησλ γθξη ειεθάλησλ, πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, ακθηζβεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ζέιεη λα κνηάζεη ζηνπο άιινπο. Πεξλψληαο δηάθνξα ζηάδηα, κέρξη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ζα θηάζεη ζηελ απηνγλσζία θαη ζα επαλεδξαηψζεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. Οιφθιεξε ε κπζνπιαζηηθή αθήγεζε ζπληζηά ιφγν αλαζηνραζηηθφ γηα κηα 

ηαπηφηεηα, ε νπνία δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο άιινπο αιιά απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ, απφ ηελ 

νληφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεη. Γελ απαηηεί θαλέλαο απφ ηνλ Έικεξ λα ζπκκνξθσζεί κε 

θπξίαξρνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο πνπ εδψ είλαη ππνηηζέκελνη θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ άιινζη. 

Δθείλνο, φκσο, ηνπο νξζψλεη κπξνζηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ππνθεηκεληθή δξάζε. Ο 

δηραζκφο ηνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ηνπο άιινπο αιιά κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δμαηξεί εαπηφλ απφ ην 

θνηλσληθνπνηεηηθφ ηνπ πιαίζην, επεηδή νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα απνδερηεί ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ θαη φρη επεηδή ηνλ εγθισβίδνπλ ζε ζηεξεφηππεο θαηεγνξηνπνηήζεηο νη 

«θπξίαξρνη» άιινη. Ζ ηερλεηή  αλαπαξαγσγή, έζησ πξνζσξηλή, ελφο πνιηηηζκηθνχ 

εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο πνπ θπξηαξρείηαη απφ ζηεξεφηππα ζχληνκα νδεγεί ζηελ απνδφκεζή 

ηνπο, γηα λα ζπκπαξαζχξεη ειέθαληεο θαη … αλαγλψζηεο ζηε ραξά ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

ζην δάζνο ησλ ειεθάλησλ, φπνπ ε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο «παίδεη» δηαιεθηηθά κε ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο.  

 Αληίζεηα κε ηνλ πνιχρξσκν Έικεξ, Ο πξάζηλνο ιύθνο  ηνπ René Gouichoux 

(Παπαδφπνπινο, 2008), απνθεξχζζεη ην ρξψκα θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ, επεηδή απηή 

δε γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο γθξίδνπο ιχθνπο ηεο αγέιεο ηνπ θαη φρη επεηδή δελ ηνπ αξέζεη ν 

εαπηφο ηνπ. Δπηδηψθνληαο ηελ αλαγλψξηζή ηνπ, ν πξαζηλφρξσκνο Ρανχι αλαπαξάγεη 

θπξίαξρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ππνηάζζεηαη ζηε ινγηθή κηαο πιεηνςεθνχζαο νκάδαο, ελφο 

θπξίαξρνπ θνηλσληθνχ ιφγνπ, πνπ ζέιεη φινπο ηνπο ιχθνπο γθξίδνπο. Αληί λα πξνβάιεη ην 

αίηεκα ηεο ηζφηηκεο παξνπζίαο ηνπ, πηνζεηεί ηε γσλία ζεψξεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

ηνπ επηβάιινπλ νη άιινη. Φηάλεη αθφκε θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα κηαο καζεηεπφκελεο 

λεξάηδαο, γηα λα αιιάμεη ρξψκα, ελψ ζα δνθηκάζεη δηάθνξα, γηα λα γίλεη απνδεθηφο. Θα 

αλαιάβεη κηα ππνθεηκεληθή δξάζε πνπ ζα εγθαηληαζηεί αξρηθά απφ ηε δηαδηθαζία 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο θπξίαξρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα θαη ζα θαηαιήμεη ζηε 

δηάζσζε/απνδνρή ηεο εηεξφηεηάο ηνπ. Σειηθά, αξλείηαη ηελ νκνηνγελνπνίεζή ηνπ θαη 

https://www.youtube.com/watch?v=qSqQzKcr4VM


νδεγείηαη ζε βαζχηεξε απηνζπλεηδεζία, δηακνξθψλνληαο κηα πεξηζζφηεξν θξηηηθή, 

αλαζεσξεηηθή άπνςε γηα ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

Παξφκνηα, Σν ραξνύκελν ιηβάδη, ηεο Φ. Νηθνινχδε (Διιεληθά Γξάκκαηα, 2000), ζα γίλεη 

θνηλφο ηφπνο ζπλχπαξμεο γηα κηα θαηαθφθθηλε παπαξνχλα θαη ρηιηάδεο ιεπθέο καξγαξίηεο. Ζ 

αξρηθή δπζπηζηία γηα ην δηαθνξεηηθφ πνπ εκθαλίζηεθε απφ ην πνπζελά, γηα λα δηαηαξάμεη ηελ 

νκνηνκνξθία ηνπ κνλφρξσκνπ ιηβαδηνχ, γξήγνξα ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ θξηηηθή 

ζεψξεζε ηνπ ζπιινγηθνχ αιιά θαη απφ ην ζεβαζκφ ηνπ αηνκηθνχ. Αλ θαη έκκεζα δηδαθηηθή, ε 

κπζνπιαζηηθή απηή αθήγεζε πξνβάιιεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιπκνξθίαο κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή, αλ θαη πξνθαλή, δηαρείξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

Χζηφζν, ην πξνθαλέο ζε παξφκνηαο ζπιινγηζηηθήο  βηβιία εμαληιείηαη ζπλήζσο ζε κηα 

αλψδπλε αμηνπνίεζε ηνπ «πνιηηηθά νξζνχ», ρσξίο λα εκβαζχλεη νπζηαζηηθά ζηηο θξίζηκεο 

πηπρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνβιεκαηηθήο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα Ο Ρίθν Κνθνξίθν, ηεο 

νθίαο Μαληνπβάινπ (Μηθξή Μίιεηνο, 2002), κε ηελ έλδεημε, κάιηζηα, «Ξελνθνβία» ζην 

εμψθπιιν, πξνβάιιεη εκθαλψο ηε ζεηηθή πξνθαηάιεςε γηα ην δηαθνξεηηθφ Ρίθν, αιιά 

ππεξαπινπζηεχεη επίκαρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ππνβαζκίδεη νπζηαζηηθά ην ξφιν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Ο Ρίθν απφ ην Πνξηνξίθν, κελ κπνξψληαο λα θάλεη αιιηψο, ζα ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο ζπλήζεηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο πνπ ζην βηβιίν αλαθέξεηαη φηη είλαη ε Διιάδα (!) θαη 

"ζα θξάδεη ηε ζσζηή ψξα". 

Πνιχ ζπρλά, παξφκνηαο ζπιινγηζηηθήο βηβιία εγθισβίδνληαη θπξηνιεθηηθά ζε 

επηθαλεηαθέο, κάιινλ ρξεζηηθέο, πξαθηηθέο αλαγλψξηζεο, φρη φκσο νπζηαζηηθήο απνδνρήο. 

Ο Πξαζηλνπαζραιηάο, ηεο Υ.Γεκνπιίδνπ (Α.Α. Ληβάλεο, 2005), γηα παξάδεηγκα, πνπ 

πεξηζσξηνπνηείηαη απφ ηνλ θφζκν ηνπ ιφγσ ηνπ ρξψκαηφο ηνπ, δε ζα γίλεη απνδεθηφο σο 

δηαθνξεηηθφο αιιά σο ζσηήξαο, αθνχ ζψζεη απφ ην θαθφ θνξάθη ηηο άιιεο παζραιίηζεο. 

Παξφκνηα, ν Μπίιη  ζην Έλαο αξθνύδνο ζην ζρνιείν, ηεο Κ.Weston (Μεηαίρκην, 2008), ν 

νπνίνο δε γίλεηαη απνδεθηφο ζην ζρνιείν ησλ δψσλ ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπ, ζα εληαρζεί ηειηθά 

ζηελ ηάμε, χζηεξα απφ κηα εξσηθή πξάμε: ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ απφ κηα 

ζπκκνξία αξνπξαίσλ. Ζ κεηαζηξνθή ηεο θνηλσληθήο νκάδαο γηα ιφγνπο κάιινλ ρξεζηηθνχο 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη φρη ζηελ απνδνρή ηνπ. Αθφκε θαη ην θιαζηθφ, σο 

πνιππξνβαιιφκελν γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή ηνπ βηβιίν, Ο καύξνο Κόηζπθαο θη ν 

άζπξνο Γιάξνο, ηεο Κίηπ Κξφνπζεξ (χγρξνλνη Οξίδνληεο, 2013) δελ μεθεχγεη απφ κηα 

ηέηνηα δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο. Όπσο κηα πξάζηλε παζραιίηζα δε ζα γίλεη πνηέ θφθθηλε, 

έηζη θαη έλαο αξθνχδνο ζα παξακέλεη πάληα κεγάινο κέρξη λα γίλεη… ηεξάζηηνο, ελψ έλαο 

θφηζπθαο δε ζα κεηαιιαρζεί πνηέ ζε γιάξν, αθφκε θη αλ δηαβάδεη κε καγηθφ ηξφπν ηζηνξίεο 

ζε αλαιθάβεηνπο γιάξνπο! Δμάιινπ, ε δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή ζπλαξηάηαη κε ηε 



δηαδηθαζία ζπλάληεζεο θαη ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη ζεβαζκνχ κε νκνηνγελψλ 

νληνηήησλ, φρη κε ηε ρξεζηηθή αλνρή ηνπο. 

Η Μέιπσ ε Μνλαδηθή, ηεο Μ. Ρνπζάθε (Παπαδφπνπινο, 2001), πξνβάιιεη ηελ νπζία 

κηαο ζχγρξνλεο δηαπνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο: ην ππνθείκελν ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε 

δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη δελ είλαη παζεηηθφο απνδέθηεο ησλ θνηλσληθψλ 

λνεκάησλ. Ζ Μέιπσ δηεθδηθεί κέρξη ην ηέινο ηεο κπζνπιαζηηθήο ηεο πεξηπέηεηαο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηεο σο ειεχζεξε αηνκηθή επηινγή. Αλ θαη θιεξηάξεη κε ην ελδερφκελν λα 

γίλεη γξαθηθή, ηνπιάρηζηνλ εηθνλνγξαθηθά, ε αλαηξεπηηθή καζήηξηα ζέιεη λα ληψζεη 

μερσξηζηή, αξλνχκελε ηελ επηβνιή ηεο νκνηφκνξθεο εκθάληζεο. Έηζη, αληηηάζζεηαη κε 

ρηνχκνξ θαη θαληαζία ζε θάζε πξνζπάζεηα αθνκνίσζήο ηεο απφ θπξίαξρνπο ιφγνπο ή 

ζπκκφξθσζήο ηεο ζε ζηεξεφηππα, αληηπαιεχεη παξαδφζεηο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο, φπσο 

απηέο πνπ επηβάιιεη ν ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ. Ο αλαζηνραζκφο ηεο γηα κηα θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλε ηαπηφηεηα ηελ νδεγεί ζε κηα δηαιεθηηθή-ζπγθξνπζηαθή ζπγθξφηεζε ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηάο ηεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο άιινπο έλα ζρεδφλ ππφδεηγκα δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο. Αληίζεηα,  Σν Κάηη Άιιν, ησλ Κέηβ, Κ., & Ρίληει, Κ. (Παηάθεο, 1997), αξλείηαη απφ 

ηελ αξρή ην αηνκηθφ θαη ην ηδηφηππν, ππνηαγκέλν ζην ζπιινγηθφ θαη ζην ζηεξεφηππν. Σν 

παξάμελν πιαζκαηάθη θάλεη ηα πάληα, αιιά ρσξίο επηηπρία, γηα λα κνηάζεη κε ηνπο άιινπο. 

Έηζη, παξαηηείηαη απφ ηελ επηβνιή ηεο δηαθνξεηηθήο νληφηεηάο ηνπ, απνθιείεηαη απφ ηνλ 

θφζκν θαη θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Αλαπαξάγνληαο ηελ απφξξηςε πνπ βίσζε, αξλείηαη έλαλ 

επηζθέπηε, ην Καηηηί. Όηαλ, ηειηθά, ην δέρεηαη πίζσ, έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ 

ηδηαηηεξφηεηα θαη έρεη απνδερηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Απνδεηθλχεηαη, έηζη, φηη ε επαθή κε ηνλ 

«Άιιν» απνηειεί κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, είλαη ζηελ νπζία 

κηα επαθή κε ηνλ «Δαπηφ». Χζηφζν, ην Καηηηί, παξαηηνχκελν απφ ηελ θνηλσληθή απνδνρή 

ηεο εηεξφηεηάο ηνπ, ζα ηελ ελψζεη κε εθείλε ηνπ Καηηηί, γηα λα βηψζνπλ καδί πηα ηελ 

απνκφλσζε ζε έλα ηδηφηππν απηηζηηθφ πιαίζην: εκείο νη δηαθνξεηηθνί καδί θαη νη θαλνληθνί 

αιινχ. Παξφκνηα ζρφιηα ζα κπνξνχζε λα θάλεη θαλείο θαη γηα ην βηβιίν Η Μηκή κε ηα κεγάια 

απηηά, ησλ ιεληο, Κ., & Υέκπξνθ, Α. (χγρξνλνη Οξίδνληεο, 2000), φπνπ ε Μηκή πνπ δελ 

απνδέρεηαη ηε κνξθηθή ηδηαηηεξφηεηά ηεο ζα βξεη ζηήξημε ζηνλ πξάζηλν Βαηξαρνχιε, ν 

νπνίνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ ζσκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ηελ νπζία, δειαδή, ηέηνηα βηβιία 

αλαπαξάγνπλ ηελ αξρή θπξίαξρσλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη, ππνβαζκίδνληαο ηελ 

ππνθεηκεληθή δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ, εμαληινχλ ηε δπλακηθή ηνπο ζηελ πξφθιεζε ηεο 

θνηλσληθήο ή αλαγλσζηηθήο επαηζζεζίαο καο θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε κηαο «πνιηηηθά νξζήο» 

ζπκπάζεηαο πξνο ηνλ απνθιεηζκέλν. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη 

https://www.google.gr/search?q=%CE%97+%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CF%80%CF%89+%CE%B7+%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE+pdf&sa=X&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&es_sm=93&biw=1093&bih=542&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=EzA9VZzwGIjXaqXfgLAM&ved=0CFQQsAQ
https://www.youtube.com/watch?v=86SfCcVPbP4


ηε δηαιεθηηθή ζπγθξφηεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ πξνηείλνπλ, φια ζρεδφλ ηα 

ινγνηερληθά βηβιία δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπο επθαηξίεο «πνιηηηζκηθήο εγγξακκαηνζχλεο». ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

ηνπο σζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ή λα ειέγμνπλ ην ηδενινγηθφ ππφζηξσκα κηαο κπζνπιαζηηθήο 

αθήγεζεο θαη λα αληηιεθζνχλ νπζηαζηηθά κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηελ πνιπθσλία ησλ 

θεηκέλσλ, ελψ ζηελ αηπρέζηεξε λα αξθεζηνχλ ζε πξαθηηθέο επηθαλεηαθήο αλαγλψξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο ή λα αλαπαξάγνπλ αλψδπλα θπξίαξρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ζηεξεφηππα. 

Δθθηλψληαο απφ ηε βαζηθή παξαδνρή φηη ην ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί πεδίν 

αληαλάθιαζεο ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, κε ηε 

ζπλδξνκή θάπνησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο, 

θαηαλννχκε φηη απφ ηε κηα πιεπξά ε εηθφλα γηα ηνλ «Άιιν» ελππάξρεη ζην θείκελν, σο 

απνηέιεζκα ηεο πξφζεζεο ηνπ ζπγγξαθέα, θαη απφ ηελ άιιε φηη απηή πξνζιακβάλεηαη ζηε 

βάζε ελφο ήδε δηακνξθσκέλνπ πιαηζίνπ ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ, ππνθεηκεληθψλ 

αληηιήςεσλ/πξνθαηαιήςεσλ, θ.ιπ., ηνπ αλαγλψζηε σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθνπνηεηηθήο 

ηνπ δηαδηθαζίαο. Οπφηε, ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηνλ «Άιιν» θαζνξίδεηαη ηφζν απφ 

ηελ θεηκεληθή θαηαζθεπή ηνπ φζν θαη απφ εμσθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ κεηαθέξεη ν 

αλαγλψζηεο.  

Πξνζεηηθά αλαπαξαζηαηηθή θαη δπλεηηθά βησκαηηθή ε ινγνηερληθή έθθξαζε, σο κηα ηδηαίηεξε 

πνιηηηζκηθή ζπλδήισζε θαη σο κηα επηκέξνπο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή, κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηε βάζε αλαπαξαγσγήο ή απνδφκεζεο ησλ θπξίαξρσλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ «εαπηφ» θαη 

ηνλ «άιιν»,  πξνζθέξνληαο ζηα παηδηά-αλαγλψζηεο κηα πνιηηηζκηθή εκπεηξία. Ζ δπλακηθή 

απηή είλαη εκθαλέζηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο, επεηδή 

αθξηβψο ε πξάμε ηεο αθήγεζεο δηελεξγείηαη ζπλήζσο κέζα απφ δηπνιηθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ πξνζψπσλ ζε ήξσεο θαη αληηήξσεο, θίινπο θαη ερζξνχο, θαινχο 

θαη θαθνχο, ίδηνπο θαη δηαθνξεηηθνχο. H ηειηθή έθβαζε απηήο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο/δηαρείξηζεο, δειαδή ε πξφζιεςε ή ε απφξξηςε ησλ ζπιινγηθά 

πξνζδηνξηζκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ, είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ αλαγλψζηε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο νη 

ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ δελ έρνπλ ληεηεξκηληζηηθφ αιιά αλνηρηφ ραξαθηήξα πνπ 

αθήλεη ρψξν ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη, ηειηθά, ζηελ εηεξφηεηα. 
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Χξεκαηνδόηεζε 

 

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

δηδάζθνπζαο. 

• Σν έξγν «Αλνηθηά Αθαδεκαϊθά Μαζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ» έρεη 

ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

• Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

 


