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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνήσαμε τον τρόπο πρόσληψης των «αρνητικών»
χαρακτήρων στην παιδική λογοτεχνία και ειδικότερα σε ηλικίες 8 και 9 ετών και των δύο φύλων. Τα
κείμενα πάνω στα οποία στηρίχτηκε η έρευνα μας αυτή είχαν τίτλους: Τα γενέθλια της Ινφάντα του
Oscar Wilde και Σάντρα η άσχημη μάγισσα της Τόνιας Χατζηδάκη. Το κύριο ζήτημα μελέτης μας ήταν ο
τρόπος πρόσληψης ενός παιδικού αναγνώσματος. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς, Jauss, Iser, Fish και
Bakhtin, η πρόσληψη που αφορά στο νόημα, που είναι δυνατόν να προσδώσει ένας αναγνώστης παιδί
στο κείμενο δεν μένει ανεπηρέαστο από τις κοινωνικές-ιστορικές συμβάσεις του περιβάλλοντος, το
υποκειμενικό κριτήριο που το ίδιο διαθέτει και τις αφηγηματικές συμβάσεις. Στον κόσμο της παιδικής
λογοτεχνίας που μελετάμε η πρόσληψη, είναι δυνατόν να επηρεαστεί από πολλά κριτήρια όπως ο
εστιασμός της προσοχής, οι αναγνωστικές προτιμήσεις, η νοημοσύνη, το συναίσθημα, η φαντασία, η
αισθητική και η ηθική του παιδιού. Κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να προσδώσει
διαφορετικό νόημα στο κείμενο.
Το ζητούμενο μας είναι ωστόσο πιο εξειδικευμένο και αφορά την πρόσληψη του στοιχείου του
«κακού», του αρνητικού χαρακτήρα. Αυτό το θεμελιώσαμε θεωρητικά από δυο πόλους, τον ψυχολογικό
και τον λογοτεχνικό. Στην ψυχολογική θεώρηση του «κακού», δεν υπάρχει «κακός» χαρακτήρας αλλά
αρνητικές καταστάσεις και περιβάλλοντα, συστήματα όπως μας μαρτυρούν οι θεωρητικοί Bandura,
Zimbardo και Durant. Κυρίως στηρίζονται σε κοινωνικές αιτίες εμφάνισης αρνητικής συμπεριφοράς και
όχι σε βιολογικούς παράγοντες. Από την άλλη μεριά τώρα η λογοτεχνία είχε περισσότερο την τάση στο
παρελθόν να παρουσιάζει ταμπέλες «κακού» και «καλού» χαρακτήρα στα κείμενα της, με την
αρνητικότητα να είναι έμφυτη στον χαρακτήρα και να καλλιεργείται μίσος και το αίσθημα της τιμωρίας
του από τους αναγνώστες. Στην πορεία όμως εξέλιξης της παιδικής λογοτεχνίας βλέπουμε ότι το κακό
αρχίζει και παρουσιάζεται διαφοροποιημένο, πιο διδακτικό, σε συσχετισμό με καλούς χαρακτήρες και
γενικότερα προσπαθεί να προβάλλει και η λογοτεχνία αρνητικές καταστάσεις που οδηγούν σε αρνητικές
συμπεριφορές, μέσα από αφηγηματικές τεχνικές.
Έχοντας αυτά ως θεωρητικά δεδομένα, προχωρήσαμε στην ερευνητική θεμελίωση του ζητήματος.
Για να αντλήσουμε πληροφορίες για την πρόσληψη των παιδικών αναγνωσμάτων χρησιμοποιήσαμε την
μεθοδολογία της ημιδομημένης συνέντευξης. Το βασικότερο ωστόσο κομμάτι που μας αφορούσε ήταν
τα αποτελέσματα και η ανάλυση τους σε κατηγορίες όπως πρόεκυψε με την μέθοδο ανάλυσης
περιεχομένου. Γενικότερα μέσα από την παρουσίαση των κατηγοριών αντιληφθήκαμε ότι τα παιδιά στο
σύνολο τους εφαρμόζουν κάποια «στάδια» πρόσληψης προκειμένου να φτάσουν σε ένα «δημιουργικό»
επίπεδο πρόσληψης, με το οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα κριτήρια προκειμένου να
χαρακτηρίσουν την συμπεριφορά ενός χαρακτήρα. Έτσι αρχικά βλέπουμε ότι τα παιδιά προκειμένου να
εκφράσουν τις πρώτες απόψεις τους, στηρίχθηκαν σε προκαταλήψεις, δηλαδή γνώσεις από άλλες
λογοτεχνικές αναγνώσεις. Στην συνέχεια της επεξεργασίας διαπιστώσαμε ότι διατηρούσαν το στοιχείο
της προκατάληψης αφού δεν μπορούσαν να δεχτούν εύκολα ότι ήταν δυνατόν ένας «αρνητικός»
χαρακτήρας να κατέχει κεντρική θέση στο κείμενο, καθώς συνήθως «ο καλός» διέθετε την θέση αυτή.
Καθώς οι ερωτήσεις μας εμβάθυναν σε ζητήματα των πρωταγωνιστών αλλά και άλλων δευτερευόντων
χαρακτήρων, άρχιζαν σταδιακά τα υποκείμενα να έχουν πιο σφαιρική άποψη και άρχιζαν να
προσθέτουν περισσότερα κριτήρια για να απαντήσουν, όπως το αίσθημα της αδικίας (ηθικής), πρότυπα
συμπεριφοράς, συναισθήματα που παρατηρούσαν, κινήσεις φιγούρες κλπ. Αυτό που εντοπίσαμε είναι
ότι τα υποκείμενα μας ακολουθούσαν σταδιακά ορθούς συλλογισμούς και η διαδικασία πρόσληψης
ήταν με ένα πιο αποστασιοποιημένο και κριτικό μάτι. Ιδιαίτερης προσοχής είναι το γεγονος ότι κατά την
διαδικασία πρόσληψης τα υποκείμενα χρησιμοποιούσαν διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες
προκειμένου να απαντήσουν, όπως την φαντασία, την ηθική, την αισθητική, το συναίσθημα, τις
νοητικές διαδικασίες, πράγμα που μας κάνει να αντιληφθούμε ότι η πρόσληψη δεν είναι αποκομμένη
και ανεξάρτητη από την ψυχοσύνθεση του υποκειμένου, για αυτό και το νόημα αποκτά μία
μοναδικότητα. Ωστόσο, όσο εμβάθυναν τα υποκείμενα στις συμπεριφορές των χαρακτήρων και
μελετούσαν διαφορά στοιχεία τους, εντόπιζαν και θετικές και αρνητικές συμπεριφορές. Έτσι αρκετά
υποκείμενα σε μεγάλο ποσοστό 80% κατάληξαν ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να τους χαρακτηρίσουν
απόλυτα «αρνητικούς» χαρακτήρες. Έτσι η πρόσληψη κατευθύνθηκε προς την ψυχολογική θεώρηση
του ζητήματος, που υποστηρίζει ότι οι αρνητικές συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα πολύπαραγοντικών
λανθασμένων, καταστάσεων σε ένα σύστημα κοινωνικών συμπεριφορών.
Λέξεις-κλειδιά: Αρνητικοί Χαρακτήρες, Παιδική Λογοτεχνία, Πρόσληψη, Ψυχολογικοί παράγοντες.
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ABSTRACT OF MASTER THESIS

In this master we investigate the reception of negative characters in children's literature, especially
at the age of 8 and 9 years old, of both sexes. The texts on which our research is based are titled: The
birthday of Infanta by Oscar Wilde and Sandra, The ugly witch, by Tonia Xatzidaki. As the title of the
research also shows, the main issue of our study is how a child-reader recepts the negative characters.
According to the theoreticians, Jauss, Iser, Fish and Bakhtin, the reception of meaning that a child reader
can bestow on the text is not unaffected by social-historical environmental conventions, the subjective
criterion and narrative agreements. In particular, in the world of children's literature studying reception,
the critical view of the text can be influenced by many criteria such as focusing attention, reading
preferences, intelligence, emotion, imagination, aesthetics and ethics child's. Each of these criteria may
give different meaning to the text and let it be just a subject that processes it. However, our research
question is more specific, concerning the reception of "evil", in a negative character. For this reason, the
theoretical part was divided into two main parts, psychological and literary. In the psychological view of
"evil," there is no "bad" character, but negative states, environments, and systems as witnessed by the
theorists Bandura, Zimbardo and Durant. These Theoriticals, mainly rely on social causes of negative
behavior and not biological factors.
On the other hand, literature has been more inclined to display signs of "bad" and "good" character in
its writings, negativity being innate in character and cultivation of hatred and feelings of punishment by
readers. However, in the course of the development of children's literature, we see that evil is beginning
and presenting in an different way, more instructive, correlated with good characters, and generally
attempts to promote literature also negative situations that lead to negative behaviors, through narrative
techniques.
Having these as a basic theoretical base, we proceeded to the research foundation of the issue. This
research was preceded for start with a creation of a research planning, like a strategy for organizing all
the practical details to conduct the research. In order to investigate the recruitment of children's reading
we used the methodology of a semi-structured interview. However, the most important part of our work
was the results and their analysis in categories as presented with the method of content analysis. More
generally, through the presentation of the categories we realized, that the children as a whole implement
had some "stages" of reception in order to reach this "creative" level of reception, which would take into
account most criteria in order to characterize the behavior of a character. Thus, initially, we see that
children, in order to express their first opinions, were based on prejudices, as knowledge from other
literary readings. Following the processing of questions we see that they still retained the element of
prejudice because they could not easily accept that it was possible for a negative character to have a
central place in the text, as usually "the good" had this position. As our questions moved into the factors
and issues of the protagonists but also of other subordinate characters, the subjects gradually began to
have a more holistic view and began to add more criteria to respond, such as feeling of injustice
(morality), patterns of behavior, emotions. They observed, moves figures, etc. What we found was that
our subjects were progressively correct, and the recruitment process was with a more distant and critical
eye. However, as the subjects moved into character behaviors and studied their differences, they found
both positive and negative behaviors. As a result, many of 80% present of subjects have concluded that
they may not named them as absolute negative characters. Thus, the “absolute” in our research was
broken and recruitment was directed and identified with the psychological view of the issue that claims
that negative behaviors are the result of multifactorial mistakes in a system of social behaviors.
Key Words: Children Literature, Negative Characters, Psychological Criteria, Reception.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τις
θέσεις μέσα από μία ποιοτική μέθοδο έρευνας, με κύριο ερευνητικό ζητούμενο τους τρόπους
πρόσληψης των «αρνητικών» χαρακτήρων, στις ηλικίες 8 και 9 ετών στα παιδικά αναγνώσματα
με τίτλους: Τα Γενέθλια της Ινφάντα του Oscar Wilde και Σαντρα, Η άσχημη μάγισσα της
Τόνιας Χατζηδάκη. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις θα διερευνήσουμε
τρόπους και τακτικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά προκειμένου να εμβαθύνουν στον
χαρακτήρα του κειμένου, προτού ακόμη τον χαρακτηρίσουν «αρνητικό». Ιδιαίτερο πεδίο που
θα σταθούμε είναι και το φύλο των υποκειμένων της έρευνας για να δούμε τυχόν
διαφοροποιήσεις στον τρόπο πρόσληψης των «αρνητικών» χαρακτήρων.
Αναλυτικότερα ο βασικός κορμός της εργασίας αποτελείται από τρία μέρη, το θεωρητικό
μέρος, το μεθοδολογικό- ερευνητικό μέρος που περιλαμβάνει τον ερευνητικό σχεδιασμό της
έρευνας και το τρίτο και βασικότερο που περιλαμβάνει την επιστημονική ανάλυση των
συλλεχθέντων δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με την χρήση της μεθόδου
της ανάλυσης περιεχομένου. Έτσι η εργασία μας ξεκινά με το θεωρητικό μέρος, καθώς για την
έρευνα αυτή καθίσταται αναγκαίο να γίνει αναδίφηση στην βιβλιογραφία, προκειμένου να
υπάρχει επιστημονική εγκυρότητα. Κύρια ερευνητικά ζητήματα είναι η πρόσληψη του κακού
και συγκεκριμένα των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Έτσι εκ των πραγμάτων το θεωρητικό μας
πεδίο διαχωρίζεται σε δύο βασικός θεωρητικούς κλάδους, τον κλάδο την λογοτεχνίας από την
μία και τον κλάδο την ψυχολογίας από την άλλη, πεδία που τελικά συναντώνται στο τέλος των
συμπερασμάτων μας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μας ξεκινούν με βασικές θεωρίες
πρόσληψης όπως του Jauss, Iser, και άλλων στον χώρο της λογοτεχνίας (Κεφάλαιο 1), καθώς
απαιτείται πλήρης διαχωρισμός και κατανόηση της βασικής έννοιας που τίθεται υπό μελέτη.
Αφού υπάρξει αναλυτική παρουσίαση της έννοιας πρόσληψης στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο
(Kεφάλαιο 2) θα εμβαθύνουμε σε έρευνες και θεωρίες που απευθύνονται αποκλειστικά και
μόνο στην πρόσληψη στην παιδική λογοτεχνία, καθώς με διαφορετικό τρόπο αναλύεται και
ερευνάται ο ενήλικας αναγνώστης από τον αναγνώστη παιδί. Θα παρουσιαστούν διεξοδικά
κριτήρια που συμβάλλουν στην πρόσληψη, όπως ηθική, συναίσθημα κλπ. Στην συνέχεια και
αφού έχουμε κατανοήσει το πεδίο πρόσληψης του αναγνώστη παιδιού, θα αναζητήσουμε
απαντήσεις και προβληματισμούς για το στοιχείο του κακού στο χώρο της παιδικής
λογοτεχνίας με απόψεις των Rossenblat, Nikolajeva (Kεφάλαιο 3) και άλλων αλλά και της
ψυχολογίας, με απόψεις του Bandura, Durant κ.α. (Kεφάλαιο 4), αφού κύριο ζητούμενο είναι η
μελέτη της αρνητικότητας των χαρακτήρων αυτών. Σε τελευταίο στάδιο της θεωρητικής μας
παρουσίασης θα γίνει διεξοδική παρουσίαση των δύο υπο μελέτη παιδικών αναγνωσμάτων, που
καθιστούν τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας μας (βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων,
κινήματα που εντάσσονται, και αφηγηματική και εικονογραφική παρουσίαση τους - Κεφάλαια
5 και 6). Τέλος, στο Kεφάλαιο 7 θεμελιώνουμε και θεωρητικά τους ερευνητικούς μεθόδους που
θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα μας προκειμένου να καταστεί κατανοητή η διαδικασία που
θα ακολουθήσουμε.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας (Kεφάλαιο 8), θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο
ερευνητικός σχεδιασμός που κάναμε προκειμένου να οργανώσουμε την έρευνα μας. Θα λέγαμε
είναι η στρατηγική οργάνωσης όλως των ενεργειών που θα ακολουθήσουμε από την αρχή μέχρι
το τέλος της έρευνας μας, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πώς επιλέξαμε το δείγμα,
πως διαμορφώσαμε τις ερωτήσεις, τις πιλοτικές μας εφαρμογές κλπ. Στο ένατο και πιο κομβικό
κεφάλαιο της εργασίας μας είναι η κύρια παρουσίαση της έρευνας μας και των συλλεχθέντων
στοιχείων. Στο Κεφάλαιο 9 έχουμε την πλήρη και αναλυτική οργάνωση των δεδομένων μας
μέσα από την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, που επεξεργαστήκαμε μετά την
ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Είναι οι προβληματισμοί, οι τρόποι πρόσληψης και οι
εμβαθύνσεις των παιδιών μέσα από τα δύο αυτά παιδικά αναγνώσματα για τους «αρνητικούς»
χαρακτήρες. Έπειτα μετά από τις αναλύσεις προχωρήσαμε (Kεφάλαιο 10) στην συνοπτική
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παρουσίαση των αποτελεσμάτων και επιπροσθέτως εμβαθύναμε στα αποτελέσματα της
έρευνας, καθώς στάθηκαν αφορμή για περεταίρω ερευνητική συζήτηση. Όπως κάθε έρευνα
έτσι και αυτή θα μπορούσε να διεξαχθεί και να έχει ακόμη περισσότερη εγκυρότητα και
αξιοπιστία, για αυτό το λόγο και παρουσιάστηκαν οι σχετικοί περιορισμοί της έρευνας και
δόθηκαν επιπροσθέτως προτάσεις για μελλοντική έρευνα (Kεφάλαιο 11) καθώς το ερευνητικό
πεδίο που εστιάσαμε, συζητείται σήμερα στον εκπαιδευτικό κόσμο και το καθιστά ιδιαίτερου
επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς περιλαμβάνει δυο βασικά εκπαιδευτικά ζητήματα. Το
πρώτο είναι η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση και το δεύτερο τα ψυχολογικά ζητήματα
όπως οι αρνητικές συμπεριφορές, φαινόμενο που έχει απασχολήσει έντονα την εκπαιδευτική
επιστημονική κοινότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Θεωρίες πρόσληψης στον χώρο της λογοτεχνίας
1.1.

Εισαγωγή

Κύριο ζητούμενο της έρευνας μας είναι η διαδικασία πρόσληψης των «αρνητικών»
χαρακτήρων στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Έτσι για το λόγο αυτό κρίνουμε αναγκαίο σε
πρώτο στάδιο να αναφερθούμε στις πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες πρόσληψης στον χώρο της
λογοτεχνίας προκειμένου να αντιληφθούμε πλήρως τι συνιστά ο όρος πρόσληψη που θα μας
απασχολήσει. Ένα δεύτερο βασικό κομμάτι που περιλαμβάνει το κεφάλαιο αυτό είναι οι
διάφορες επιστημονικές απόψεις και έρευνες για τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας πρόσληψης
από τα παιδιά αναγνώστες, καθώς η πρόσληψη από την μεριά του παιδιού και από την μεριά
του ενήλικα φαίνεται να διαφοροποιείται. Εφόσον εστιάζουμε σε παιδία πρέπει να
ερευνήσουμε και την δικιά τους φύση σε αυτή την διαδικασία της πρόσληψης προκειμένου να
έχουμε σημαντικές θεωρητικές βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική μας ανάλυση. Σε αυτό το
κεφάλαιο, θα αναφερθούμε σε τρείς βασικές θεωρίες πρόσληψης. Την θεωρία πρόσληψης του
Hans Robert Jauss και του Wolfgang Iser, οι οποίοι με τις θέσεις τους έθεσαν τις ρίζες για την
επιστημονική θεμελίωση της έννοιας της πρόσληψης. Επιπροσθέτως, άλλες θεωρίες που θα
αναφερθούν στο παρόν κεφάλαιο είναι η θεωρία του Stanley Fish σχετικά με την παραγωγή
νοήματος και του Michail Bakhtin με την διαλογικότητα του νοήματος.
1.1.

Εννοιολογική προσέγγιση της πρόσληψης

Προτού ξεκινήσουμε με τις βασικές θέσεις της πρόσληψης και τις θεωρίες του Iser, Jauss
και Fish, κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί η έννοια της πρόσληψης. Την παλαιότερη έννοια
της πρόσληψης (receptio) την εντοπίζουμε στην εποχή του Λατινικού Μεσαίωνα κυρίως σε
εκκλησιαστικά κείμενα, όπως στην Αγία Γραφή, καθώς γίνεται αναφορά χαρακτηριστικά στο
κεφάλαιο «ιστορική-κριτική και ερμηνευτική» με την εξής φράση:
Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur (=οτιδήποτε προσλαμβάνεται, προσλαμβάνεται
κατά τον τρόπο του παραλήπτη) (σελ 113).

Μία φράση που σχετίζεται εννοιολογικά με την θεωρία της πρόσληψης καθώς όπως θα
δούμε δίνει έμφαση στο υποκείμενο και όχι τόσο στο κείμενο. Δηλαδή αυτό που προσλαμβάνει
(μέσα από αυτή την διαδικασία προκύπτει και η λέξη «πρόσληψη») το υποκείμενο μέσα από
τις δικές του αισθήσεις, συνιστά και το νόημα του κειμένου (Jauss, 1995: 112-113). Όσο
αφορά τον προσδιορισμό της έννοιας αυτής στο επιστημονικό πεδίο κυριαρχεί μια χρόνια
επιστημονική διαμάχη. Η βασική δυσκολία εντοπίζεται στην εννοιολογική αποσαφήνιση του
όρου. Η μία έννοια αναφέρει ότι με τον όρο πρόσληψη αναφερόμαστε στην αντίληψη του
αναγνώστη (Reception), δηλαδή αυτό που αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του και η άλλη
έννοια υποστηρίζει ότι η πρόσληψη βρίσκει το νόημα της στην λέξη ‘’Wirkung’’ ,η οποία
συνήθως αποδίδεται με τον όρο ανταπόκριση ή επίδραση, ή εντύπωση (Holub, 2001:10).
Συνεπώς, με αυτή την σύντομη βιβλιογραφική αναφορά και συνδέοντας το περιεχόμενο των
δύο εννοιών, η έννοια της πρόσληψης αναφέρεται στην επιρροή ενός κειμένου πάνω στο
άτομο, είτε συγκινησιακά, είτε νοητικά, είτε οπτικά, είτε ακουστικά λαμβάνοντας υπόψη τις
αισθήσεις που παίρνουν μέρος όταν βρίσκεται σε επαφή με το κείμενο και κυρίως σε δεύτερο
επίπεδο πώς το υποκείμενο το αντιλαμβάνεται ένα έργο και τι νοήματα βγάζει για αυτό.
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1.3. Θεωρία της πρόσληψης του Hans Robert Jauss
Πρόδρομοι θεωρίας. Η θεωρία του Jauss (1970) είναι από τις πρώτες θεωρίες με
επιστημονική βαρύτητα στο χώρο της λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα στα ζητήματα
πρόσληψης ενός λογοτεχνικού έργου. Προτού όμως έρθει ο Jauss να ολοκληρώσει την
επιστημονική του θέση, προηγήθηκαν κάποιοι βασικοί στοχαστές, πρόδρομοι θα τους λέγαμε,
της θεωρίας της πρόσληψης, που έθεσαν τους προβληματισμούς τους στα θέματα αυτά και
αξίζουν αναφοράς. Χαρακτηριστικά ο Ι. Richards με τις θέσεις του για τις «συγκινησιακές»
ανταποκρίσεις του αναγνώστη, δηλαδή τις πρώτες εντυπώσεις σε συναισθηματικό κυρίως
επίπεδο μέσα από την ανάγνωση ενός κειμένου. ‘Έπειτα ο D. W. Harding με την εισαγωγή του
όρου «παθητικού δέκτη» αναφέρει ότι ο αναγνώστης μπορεί να εμπλακεί αλλά παράλληλά να
έχει και μία κριτική ικανότητα απέναντι σε αυτό που διαβάζει. Οι δύο αυτές θέσεις ήταν που
στάθηκαν αφορμή για μία διαφορετική προσέγγιση στον τότε «φιλολογικό» κόσμο της
λογοτεχνίας, που εστίαζε κυρίως στο κείμενο (στην μορφή του λεξιλογίου) και όχι στις
εντυπώσεις και τις αντιδράσεις των υποκειμένων έξω από αυτό.
Βασικές θέσεις Θεωρίας. Σε αυτό το κλίμα προβληματισμού και ιδιαίτερων επιστημονικών
διατυπώσεων έρχεται η θεωρία του Jauss («επαναστατικό επιστημονικό παράδειγμα» όπως
χαρακτηρίστηκε) για την πρόσληψη, που πηγάζει από το ενδιαφέρον του για την μελέτη της
σχέσης μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας, σε μία εποχή (δεκαετία του 60) που υπήρχε
αδιαφορία για την ιστορική πορεία της λογοτεχνίας και αντιμετωπιζόταν μόνο ως ένα έργο
τέχνης. Η θεωρία της πρόσληψης που επίσημα πλέον ήταν γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του
60 και αρχές του 70 παρουσιάζει κάτι τελείως νέο για τα τότε δεδομένα και είναι μία περίοδος
όπου η λογοτεχνία αρχίζει να θεμελιώνεται θεωρητικά (Jauss & Benzinger, 1970: 7-10).
Έμφαση στον αναγνώστη μέσα από τις ιστορικό-κοινωνικές συνθήκες (Μαρξισμός).
Κύρια θέση του Jauss είναι ότι τα διάφορα λογοτεχνικά κείμενα που δημιουργούνται δεν τα
καθορίζει μόνο το υποκείμενο που τα παράγει δηλαδή ο συγγραφέας αλλά και από το
υποκείμενο που καταναλώνει δηλαδή ο αναγνώστης (Bakhtin, 1983:307). Επομένως,
συγγραφέας και αναγνώστης είναι συνδημιουργοί του κειμένου. Με αυτή την συλλογιστική
του προσπαθεί να συνδέσει δύο στοιχεία παρμένα μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο του
Μαρξισμού και του Φορμαλισμού. Πιο αναλυτικά, η αναφορά και η συσχέτιση με τον
Μαρξισμό, έγκειται στο γεγονός ότι η θεωρία της πρόσληψης στηρίζεται και στα ιστορικά
γεγονότα ανά τους αιώνες, τοποθετώντας τη λογοτεχνία σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη των
γεγονότων. Δηλαδή, η παραγωγή ενός έργου στηρίζεται στην εποχή πρίν αλλά και στην εποχή
μετά που θα ακολουθήσει. Στο Μαρξισμό σημειώνεται δηλαδή ότι η λογοτεχνία είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και επομένως επηρεάζεται από τις κοινωνικές εξελίξεις,
που ζεί το σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουν μία κοινωνία, χωρίς να μπορούν να
ξεφύγουν από αυτές. Είναι το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο που ζεί ο καθένας από εμάς που
επηρεάζει τις αντιλήψεις του και διαμορφώνει τις θέσεις του. Αυτό το στοιχείο σύμφωνα με
τον Jauss εντοπίζεται στην διαδικασία επεξεργασίας του κειμένου και δεν μένει αναπόσπαστο
από την ιστορία (Jauss & Benzinger, 1970:7-8).
Έμφαση στον αναγνώστη μέσα από εσωτερικές διαδικασίες: «Ενοικίωση». Έτσι τα ιστορικά
γεγονότα που βιώνουν οι άνθρωποι διαμορφώνουν την πορεία της λογοτεχνίας και ο Jauss
συνεχίζει μία σύνδεση σε ένα πιο ειδικό πλαίσιο, εμβαθύνοντας στην θεωρία του,
στηριζόμενος στις απόψεις του Φορμαλισμού. Ο Φορμαλισμός εστιάζει στο υποκείμενο που
προσλαμβάνει το έργο και τις αλληλεπιδράσεις του με αυτό. Στόχος των Φορμαλιστών ήταν ο
εντοπισμός, καθορισμός των ιδιοτήτων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο που το καθιστούν έργο
τέχνης. Εστίαζαν στα δομικά χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως μεταφορά, γλώσσα και ο
αφηγηματικός λόγος (Fokkena & Ibisch, 2002· Jauss & Benzinger, 1970). Όμως η μελέτη
αυτών των χαρακτηριστικών δεν διαθέτει μονο μια σειρά από συμβάσεις και κανόνες αλλά
στηρίζονται και στην εμπειρία, το βίωμα των αναγνωστών, και έτσι διατυπώνει με την
συλλογιστική αυτή την έννοια της ενοικίωσης. Είναι το πρωτόγνωρο στοιχείο, το ιδιαίτερο που
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προσπαθεί το άτομο να το ερμηνεύσει και να το κάνει «οικείο» (Holub, 2001: 136). Και αυτό
είναι το ζητούμενο της έννοιας αυτής είναι το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε
στην παρούσα έρευνα. Καθώς κάθε συναισθηματική εκδήλωση, βίωμα, συσχετισμός του
αναγνώστη παιδιού που θα κάνει με το κείμενο αποτελεί ξεχωριστό ερευνητικό ενδιαφέρον για
την πρόσληψη του κειμένου.
Με αυτή την σύνδεση των δύο παραπάνω θέσεων στην θεωρία της πρόσληψης ο Jauss
καταφέρνει μία ένωση ιστορίας και αισθητικής. Από την μία δημιουργία ιστορίας, με την
ερμηνεία του πρώτου αναγνώστη να συνεχίζεται από τον επόμενο σε κάποια άλλη χρονική
στιγμή, διαμορφώνοντας το ιστορικό πλαίσιο ερμηνείας από γενιά σε γενιά και από την άλλη
από το πλαίσιο της αισθητικής, υπό το πρίσμα του οποίου ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται την
αισθητική αξία του κειμένου συγκρίνοντας το με άλλες εμπειρίες (με άλλα διαβάσματα,
θεάματα, συγκινήσεις, βιώματα). Εξαιτίας άλλωστε της έννοιας της αισθητικής στην θεωρία
αυτή, βιβλιογραφικά θα συναντήσουμε την θεωρία της πρόσληψης, πιο ολοκληρωμένα ως
«Αισθητική της Πρόσληψης».
Ορίζοντας προσδοκιών. Ο Jauss συνεχίζει την θεωρία του κάνοντας αναφορά και σε μία
άλλη έννοια που περιλαμβάνεται στην διαδικασία της πρόσληψης, η οποία είναι και η πιο
χαρακτηριστική της θεωρίας του. Είναι η έννοια του ‘’ορίζοντα προσδοκιών’’, που στην ουσία
είναι μία προσπάθεια από τoν Jauss σύνδεσης ανάμεσα στις δύο προηγούμενες που αναφέραμε.
Η εννοιολογική αποσαφήνιση της είναι βασικό μεθοδολογικό σημείο στην θεωρία του Jauss.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Jauss και τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί και από τον
γερμανό φιλόσοφο Gadamer περί ερμηνευτικής του έργου, «ορίζοντας» είναι η οπτική γωνία
που περιλαμβάνει όλα όσα μπορούμε να δούμε από συγκεκριμένη σκοπιά (Holub, 2001: 137138). Η άποψη αυτή του ορίζοντα έρχεται σε μεγάλο συσχετισμό με την γερμανική
φαινομενολογική θεωρία, που υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συνείδηση απλώς καταγράφει την
υπαρκτή πραγματικότητα. Έτσι η έννοια του ορίζοντα συσχετίζεται με την έννοια της
προθετικότητας της φαινομενολογίας, που σύμφωνα με τον Ε. Husserl οι προθέσεις ξεκινούν
από τους ίδιους τους αναγνώστες, οι οποίοι μέσω της προσοχής τους ‘’επιλέγουν’’ τι βλέπουν
και πώς το βλέπουν. Όταν έχουμε βιώσει ένα σχετικό φαινόμενο με αυτό που μας
παρουσιάζεται (μέσα από το έργο) τότε εστιάζουμε την προσοχή μας και στοχεύουμε εκεί
προκειμένου να το ερμηνεύσουμε και να το συσχετίσουμε με δικές μας ερμηνείες, βιώματα και
σκέψεις, δηλαδή μέσα από δική μας σκοπιά (Spinelli, 2009).
Η δεύτερη βασική έννοια είναι η έννοια «των προσδοκιών». Σε σχέση με την έννοια του
«ορίζοντα» που αναφέραμε, η έννοια των «προσδοκιών» δεν διαθέτει τόσο σαφήνεια ορισμού.
Περισσότερο από τις περιγραφές και τα σχόλια της θεωρίας του Jauss, η προσδοκία μοιάζει να
αναφέρεται σε ένα διυποκειμενικό σύστημα, ή δομή προσδοκιών, που ένα υποθετικό άτομο
φέρνει σε οποιοδήποτε κείμενο. Η προσδοκία ή το σύνολο προσδοκιών υπάρχει σε ένα κείμενο
όταν το υποκείμενο μπαίνει στην διαδικασία να προβλέψει το τι θα δεί και τι συμπέρασμα θα
βγάλει. Αρχίζει το υποκείμενο και τοποθετεί στο κείμενο ερμηνείες που ίσως θέλει το ίδιο να
δεί και ενδεχομένως απορρίπτει το νόημα του κειμένου, γιατί επιδιώκει έμφυτα ένα κείμενο
μέσα από την δική του οπτική, προκειμένου να καλύψει δικές του ανάγκες και προσδοκίες.
Έτσι το κείμενο αποκτά σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Ωστόσο, η
υποκειμενικότητα αυτή περιορίζει την μεθοδολογία του όπως αναφέρει στις διαπιστώσεις του ο
Jauss και βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλλημα του αντικειμενισμού, εννοώντας ότι η
υποκειμενικότητα αυτή είναι ικανή να μειώσει την αξιοπιστία της θεωρίας της πρόσληψης
(Holub, 2001:140).
Συμπερασματικά, για τον Jauss ο αναγνώστης είναι φορέας μία νέας ιστορίας της λογοτεχνίας
εφόσον κουβαλά δικά του προσωπικά βιώματα, μέσα σε ένα καινούργιο κοινωνικό πλαίσιο
πραγματικότητας. Το κείμενο επομένως θα ερμηνευτεί με βάση και την ιστορία του. Επομένως
το νόημα δεν ανήκει στο κείμενο αλλά στην αλληλεπίδραση κειμένου και εμπειριών
αναγνώστη.
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1.4. Θεωρία της «Αισθητικής ανταπόκρισης» από τον Wolfgang Iser
Ο δεύτερος από τους βασικούς θεμελιωτές στην θεωρία της πρόσληψης θεωρείται ο
Wolfgang Iser (1978), μελετητής αγγλικής φιλολογίας. Καθιερώθηκε αντίστοιχα, κατά την
δεκαετία του 70, ως ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς της εποχής του, με την διάλεξη
που έδωσε στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας με τίτλο: «Die Appellstruktur der Texte (
Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010: 83-86). Η αναφορά και στον
δεύτερο αυτό θεωρητικό, έγκειται στο γεγονός ότι και ο ίδιος με την φιλοσοφία της θεωρίας
του στρέφει το ενδιαφέρον του προς τον αναγνώστη όπως ακριβώς και ο Jauss. Ωστόσο, παρά
την βασική αυτή τους ομοιότητα, για την θεωρητική τους αυτή θεμελίωση υιοθέτησαν
διαφορετικές μεθοδολογίες, που θα διασαφηνιστούν στην συνέχεια της θεωρίας μας.
Έννοια του νοήματος. Προκειμένου να προσδιορίσει ο Iser την θεωρία της πρόσληψης
βασίστηκε πολύ στον προσδιορισμό της έννοιας του νοήματος, του νοήματος που
προσλαμβάνει ο αναγνώστης που κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνει την πρόσληψη του έργου
(Holub, 2001: 150-151) Το βασικό του μεθοδολογικό του ερώτημα δόθηκε ως εξής:
Πώς και κάτω από ποιες συνθήκες ένα κείμενο αποκτά νόημα για τον αναγνώστη;

Το νόημα σύμφωνα με τον Iser είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης κειμένου και αναγνώστη
ως μία εντύπωση που πρέπει να βιωθεί και όχι ως κάτι που μπορεί να οριστεί. Σύμφωνα με
αυτή την προβληματική το νόημα δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο, το ακριβές που πρέπει να
εξαχθεί ως ένα συμπέρασμα από ένα κείμενο αλλά θα πρέπει να βιωθεί, να συσχετιστεί και με
τις ιστορίες του ατόμου που το διαβάζει. Πιο αναλυτικά, προκειμένου να προσδιορίσει το
νόημα διερευνά το κείμενο μέσα από τα αφηγηματολογικά χαρακτηριστικά του (πλοκή,
χαρακτήρες κλπ). Επίσης εστιάζει στον τρόπο που ο αναγνώστης επεξεργάζεται το κείμενο και
παράγει τα δικά του νοήματα, δηλαδή τις νοητικές εικόνες που δημιουργεί όταν κατασκευάζει
ένα αισθητικό αντικείμενο. Τέλος, ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η επικοινωνιακή δομή της
λογοτεχνίας δηλαδή οι συνθήκες που ορίζουν την αλληλεπίδραση αυτή του κειμένου και του
αναγνώστη (Bakhtin, 1983:304).Κατά ποιο τρόπο, συνδέεται κείμενο και αναγνώστης για την
παραγωγή νοήματος; Ο Iser συνεπώς μας δίνει ως βάση ότι προκειμένου να παραχθεί νόημα
αρχικά στηριζόμαστε στο κείμενο και στις βασικές του δομές, αλλά όχι με την μορφή
αυστηρών λογοτεχνικών κανόνων, ως αυτοσκοπό, αλλά ως μία ορθολογική και επιστημονική
βάση που θα μας ωθήσει στην περαιτέρω ερμηνεία του.
Υπονοούμενος αναγνώστης. Έτσι με βάση αυτή την εμβάθυνση στο ζήτημα του νοήματος
και τον συσχετισμό του με τις εμπειρίες του αναγνώστη, προκύπτει μία διαφορετική έννοια
του αναγνώστη. Ο Iser κάνει λόγο για τον λεγόμενο «υπονοούμενο αναγνώστη» που έχει να
διαδραματίσει διττό ρόλο. Από την μία τον ονομάζει «αναγνώστη» γιατί το κείμενο τον
τοποθετεί σε ένα ρόλο δηλαδή να μπεί στην διαδικασία μέσα από τις αφηγηματικές του δομές
να το κατανοήσει και να παράγει νόημα, του δίνει δηλαδή ένα μοντέλο αναγνώστη αλλά από
την άλλη τον ονομάζει «υπονοούμενο» καθώς θέλει να τονίσει ότι ο κάθε αναγνώστης διαθέτει
μία δική του σκοπιά, υπονοούμενη θέση, προκειμένου να δομήσει το νόημα του κειμένου με
βάση δικούς του κανόνες καμιά φορά. Βλέπουμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η αναφορά
παραπέμπει στον «φαινομενολογικό αναγνώστη» του Ε.Husserl που πολλές φορές κάνει
παράβαση της πραγματικότητας και αντιλαμβάνεται τα πράγματα από την δική του σκοπιά.
Ερμηνεύει δηλαδή αυτό που φαίνεται, δηλαδή αυτό που φαίνεται με τις δικές του οπτικές και
σκέψεις και δεν εστιάζει σε καμία άλλη κοινωνική πληροφορία (Wolfgang, 1978: 30-50).
Λογοτεχνία, Μυθοπλασία. O Iser συνεχίζει την θεωρία του δίνοντας έμφαση στην δομή του
κειμένου και εμβαθύνοντας στους λογοτεχνικούς όρους λογοτεχνία και μυθοπλασία. Πιο
αναλυτικά, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία είναι ένα πεδίο που επιδιώκει να μας πεί κάτι
για την πραγματικότητα, όμως δεν είναι η ίδια η πραγματικότητα. Η θέση αυτή γίνεται
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κατανοητή, όταν τοποθετηθεί ο αναγνώστης σε μία επικοινωνιακή κατάσταση με το κείμενο.
Δηλαδή όταν αντιλαμβάνεται ένα έργο σύμφωνα με τις λογοτεχνικές του συμβάσεις και τα
οικεία σχήματα του. Αυτοί οι λογοτεχνικοί «κανόνες» όταν συνειδητοποιηθούν, κανουν τον
αναγνώστη να διαχωρίσει το κείμενο από την πραγματικότητα και να αντιληφθεί ότι πρόκειται
για ένα έργο τέχνης και άρα για μία μυθοπλασία, κάτι το μη πραγματικό.
«Ρεπερτόριο του κειμένου». Από την άλλη οι λογοτεχνικές πράξεις ομιλίας όπως τις
αναφέρει, σχετίζονται με τον ορίζοντα, την ατομική προοπτική που βλέπει ο καθένας τα
πράγματα και τις εμπειρίες του, που αυτά αφορούν συνθήκες και όψεις της πραγματικότητας.
Εδώ πολύ εντυπωσιακά ο Iser βρίσκει το κοινό έδαφος μεταξύ κειμένου και αναγνώστη, με το
να συνδυάζει την ενδοκειμενική του ανάλυση (υφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου) και
ταυτόχρονα να τονίζει την επανεκτίμηση της λειτουργίας των κειμένων από την πλευρά του
αναγνώστη. Γίνεται δηλαδή μία σύνδεση χαρακτηριστικών του κειμένου, όπως ύφος, λόγος,
σκηνικό, χρόνος, με τα χαρακτηριστικά που εντοπίζει ο ίδιος ο αναγνώστης σε σχέση με τα
βιώματα του. Ο Iser ορίζει τα οικεία αυτά λογοτεχνικά σχήματα που αναγνωρίζει ο
αναγνώστης και διαμορφώνει την επικοινωνία του με το κείμενο καθώς και το πλαίσιο
(πραγματικότητας) όπου οργανώνεται το νόημα ως το λεγόμενο ρεπερτόριο του κειμένου
(Holub, 2001).
Ωστόσο, μία σύντομη αναφορά συγκριτικά με τις μεθοδολογίες τους, σε αυτό το σημείο θα
βοηθήσει ώστε να αντιληφθούμε ακόμη καλύτερα την θεωρία της πρόσληψης. Ο Jauss εστίασε
την θεωρία της πρόσληψης μέσα από το πρίσμα της ιστορίας της λογοτεχνίας και του
κοινωνικού πλαισίου που διαμορφώνει και εξελίσσει κάθε φορά την πρόσληψη ενός έργου,
ενώ αντίστοιχα ο Iser εστίασε την θεωρία αυτή μέσα από τον ερμηνευτικό προσανατολισμό
της Νέας Κριτικής και της Αφηγηματολογίας, που δίνεται έμφαση στο κείμενο αυτό κάθε
αυτό, ως ένα ολικό σύστημα, ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες (ιστορικές και
κοινωνικές συνθήκες εποχής). Αυτό που χρειάζεται είναι ο αναγνώστης να ερμηνεύσει το
κείμενο μέσα από την λογοτεχνική του γλώσσα, όπως αμφισημίες, αντιθέσεις, μεταφορές κλπ.
Ο Jauss όπως είδαμε επηρεάστηκε μόνο σε ένα σημείο, από τον φιλόσοφο Gadamer, στο
στοιχείο της φαινομενολογίας και στηριζόμενος στις αισθητικές εμπειρίες. Ο Iser αντίστοιχα
βασίστηκε για την θεωρητική του θεμελίωση σε μεγάλο μέρος στις απόψεις της
φαινομενολογίας του E. Husserl όπως θα διαπιστώσουμε και παρακάτω με τις έννοιες του
νοήματος. To νόημα γενικά για την φαινομενολογία αποτελεί καθαρά στοιχείο της εμπειρίας.
Δηλαδή καθορίζεται από πού το ίδιο το υποκείμενο στρέφει την προσοχή του, για αυτό και έχει
μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας (Spinelli, 2009) . Μία τρίτη βασική μεθοδολογική διαφορά
που μπορεί να βγεί ως συμπέρασμα παρατηρώντας τους δύο θεωρητικούς είναι ότι Jauss
ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα της λογοτεχνίας, το πλαίσιο γύρω από το
κείμενο, ενώ ο Iser ενδιαφέρεται για το μεμονωμένο κείμενο και για τον τρόπο που οι
αναγνώστες συνδέονται με αυτό, χωρίς να αποκλείει κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο ο Holub:
Αν θεωρήσουμε ότι ο Jauss πραγματεύεται τον μακρόκοσμο της πρόσληψης, τότε ο Iser ασχολείται
με το μικρόκοσμο της ανταπόκρισης (Wirkung) (Holub, 2001: 143-148).

1.5. Η θεωρία του Stanley Fish σχετικά με την παραγωγή νοήματος
Πέρα από τον Iser και τον Jauss που ήταν ουσιαστικά οι δυο βασικοί θεμελιωτές της
θεωρίας της πρόσληψης με τις θέσεις που ο καθένας έθεσε, αξίζει να γίνει αναφορά και σε
έναν τρίτο θεωρητικό, πού θα λέγαμε ότι αποτελεί τον πιο γνωστό σύγχρονο θεωρητικό της
λογοτεχνίας, καθώς εστίασε στον αναγνώστη και στην ερμηνευτική του ικανότητα κυρίως
κατά την δεκαετία του 1980. Ο Stanley Fish αμερικάνος θεωρητικός της λογοτεχνίας, που έχει
συνδέσει το όνομα του κυρίως με δυο θεωρίες, την θεωρία της Θυμικής υφολογίας και την
Θεωρία των γλωσσικών πράξεων. Οι απόψεις του θεωρητικού αυτού που θα παρουσιάζουμε
σχετίζονται με τι θέσεις που έχουν παρουσιάσει οι M. Bakhtin, Y. Lotman, U. Eco και J.
Culler (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010: 94-100).
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Πιο αναλυτικά, στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο: Surprised by Sin: The Reader in Paradise
lost (1976) υποστηρίζει την βασική του θέση για το πεδίο της λογοτεχνίας. Αναφέρει
χαρακτηριστικά:
Το νόημα ενός λογοτεχνικού έργου είναι το έργο που επιτελεί ένας αναγνώστης όταν διαβάζει.

Το αντικειμενικό και υποκειμενικό στοιχείο του κειμένου. Κυρίαρχο επομένως κομμάτι για
τον S. Fish αποτελεί ο αναγνώστης και όχι τόσο ο συγγραφέας. Για αυτήν του την διατύπωση
στηρίχθηκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Την κειμενοκεντρική, με την οποία το κείμενο
δημιουργεί εμπειρίες στον αναγνώστη και μία δεύτερη κατεύθυνση που είναι η
προσανατολισμένη κυρίως στον αναγνώστη και στον ρόλο του στην παραγωγή νοήματος. Πιο
αναλυτικά, σύμφωνα με την πρώτη κατεύθυνση το κείμενο δίνει την δυνατότητα στον
αναγνώστη να ζήσει μία εμπειρία παραπάνω και να αποτελέσει πλέον κομμάτι της ζωής του.
Δεν αποτελεί μία απλή ανάγνωση κειμένου, αλλά ένα κομμάτι μοναδικής εμπειρίας που θα
ζήσει ο αναγνώστης. Στην εμπειρία αυτή του κειμένου αναφέρει ότι υπάρχει το αντικειμενικό
και το υποκειμενικό κομμάτι. Το αντικειμενικό είναι η αντικειμενικότητα που μας παρέχει το
κείμενο όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Δηλαδή μία ψευδαίσθηση, μία αυταπάτη επειδή από την
φύση του το κείμενο είναι πειστικό. Από την άλλη όμως η υποκειμενικότητα που είναι αυτή η
μοναδική στιγμή της ανάγνωσης είναι το αληθινό, το πραγματικό στοιχείο του κειμένου,
αφού υπάρχει συσχετισμός με την πραγματική φύση και την υποκειμενική φύση του
αναγνώστη (Babae & Montashery, 2012: 18-24).
Διαδικασία Παραγωγής Νοήματος. Εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο την θεωρία του ο
Fish αναφέρεται στην αναγνωστική ικανότητα, που την ορίζει ως μία δραστηριότητα που ο
χρήστης επεξεργάζεται. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή, δεν πρόκειται για μία απλή
κατανόηση του κειμένου αλλά μία διαδικασία πολυσύνθετη. Δηλαδή η αναγνωστική ικανότητα
είναι αποτέλεσμα αποφάσεων, προβλέψεων, αναθεωρήσεων και αντιστροφών μέχρις ότου ο
αναγνώστης πραγματικά θα ερμηνεύσει το κείμενο. Σε αυτό το σημείο υπάρχει και ένας
συσχετισμός με τις αναφορές του Iser που το νόημα για τον ίδιο υπήρχε όταν υπήρχε εστίαση
της προσοχής και έλεγχος των δραστηριοτήτων του υποκειμένου. Απλώς ο Fish επεκτάθηκε
λίγο παραπάνω. Για τον Fish παραγωγή νοήματος έχουμε μονο όταν το υποκείμενο μπεί στην
διαδικασία επαναπροσδιορισμού του νοήματος. Όταν φτάσει δηλαδή το άτομο να αναθεωρεί
μια αρχική του θέση που ενδεχομένως ήταν η πρώτη επιφανειακή θέση όπου του έδινε το
κείμενο και δημιουργήσει το δικό του πραγματικό νόημα (Babae & Montashery, 2012: 20-22).
Νόημα: μοναδική εμπειρία του αναγνώστη. Έτσι το νόημα είναι μία διαδικασία από γεγονότα
που επεξεργάζεται το μυαλό του αναγνώστη. Είναι προϊόν δραστηριότητας του αναγνώστη.
Είναι μία δραστηριότητα λεπτομερειακή, σύνθετη, εντατική και ποτέ η ίδια από τον ένα
αναγνώστη στον άλλο. Έτσι σύμφωνα με αυτή την θέση του Fish η λογοτεχνία δεν στηρίζεται
τόσο στο αισθητικό αντικείμενο όσο στην εμπειρία του αναγνώστη (Babae & Montashery,
2012: 23-25).
Αναγνώστης. Για τον Fish ο αναγνώστης είναι το μέσο, η πηγή παραγωγής πραγματικού
νοήματος που δίνει όλες τις πιθανές προεκτάσεις σε ένα κείμενο (Παπαντωνάκης,
Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010, 94-95). Σε καμία περίπτωση ο αναγνώστης
δεν είναι το υποκείμενο όπου προσπαθεί να καλύψει το κενό νόημα του κειμένου και απλώς να
το ερμηνεύσει. Αυτή θα ήταν μία επιφανειακή ερμηνεία. Αυτό τότε θα συνιστούσε την απάτη ή
ή ψευδαίσθηση του κειμένου όπως ο ίδιος την αναφέρει.
Ερμηνευτικές Κοινότητες. Οι όμοιες απαντήσεις υποκειμένων. Από την δεκαετία 1970 - 1980
ο Fish γίνεται ακόμα πιο απόλυτος στις υποκειμενικές θέσεις του αναγνώστη και
απομακρύνεται από τις κειμενοκεντρικές. Το έτος 1980 έρχεται να προσθέσει πιο
ολοκληρωμένη την θεωρία του κάνοντας αναφορά στις ερμηνευτικές κοινότητες, (Dixon,
Burtolussi, Twilley & Lewng, 1993: 6-7· Babae & Montashery, 2012) στο βιβλίο του με έναν
προκλητικό τίτλο: Is there a Text in this Class?The authority of Interpretive Community. Εκεί
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παραθέτει την σταθερή θέση του για τους αναγνώστες ως βασική πηγή παραγωγής νοήματος
προσδίδοντας τους έναν επιπρόσθετο λογοτεχνικό όρο ερμηνευτικών στρατηγικών
αναγνωστών. Οι διαδικασίες επεξεργασίας νοήματος ορίζονται πλέον ως ερμηνευτικές
στρατηγικές. Πέρα όμως από αυτό το στοιχείο σε αυτό το βιβλίο του, αυτό που έρχεται να
προσθέσει πληροφορίες στην θεωρία της λογοτεχνίας είναι οι ερμηνευτικές κοινότητες. Ο Fish
αναρωτιέται γιατί μερικοί αναγνώστες ερμηνεύουν κάτι με την ίδια στρατηγική ενώ διαβάζουν
το ίδιο κείμενο. Κάνει επομένως ο Fish αναφορά για τις παρόμοιες απαντήσεις που
προκύπτουν από το υποκείμενα, δηλαδή την σταθερότητα της ερμηνείας που υπάρχει.
Σύμφωνα με τον Fish υπάρχει αυτή η σταθερότητα ερμηνείας καθώς οι κοινωνικές συνθήκες
είναι αυτές που καθορίζουν αυτή την ομοιότητα, δηλαδή τα άτομα αυτά βιώνουν κάτι σε
παρόμοιες κοινωνικές συνθήκες. Άρα οι ερμηνευτικές κοινότητες αναφέρονται στις αξίες, τις
νόρμες, τα ιδανικά των ανθρώπων αυτών που δρουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και συνήθως
αυτές καθορίζουν και την εγκυρότητα των απαντήσεων. Έτσι η ερμηνεία του κειμένου γίνεται
από την προοπτική αυτή των κοινοτήτων στην οποία ανήκει ο καθένας δηλαδή αυτές του
μαθαίνουν στην ουσία πώς να ερμηνεύει με βάση τις αξίες τους και υπάρχουν σίγουρα πριν την
ανάγνωση του αναγνώστη, αξίες έμφυτες μέσα τους. Έτσι κάνει αναφορά και στον όρο
Ερμηνευτικές Προκαταλήψεις για αυτό και έχουν την ίδια άποψη. Έτσι συμπερασματικά και με
βάση την τελευταία και βασικότερη θεωρία του το νόημα του κειμένου εξάγεται από τις
ερμηνευτικές στρατηγικές των αναγνωστών και σε συνεργασία πάντα με τις ερμηνευτικές τους
κοινότητες.
1.6. Θεωρητικοί προβληματισμοί του Michail Bakhtin σχετικά με την αφήγηση και
παραγωγή νοήματος
Σε αυτό το πεδίο προβληματισμού εντάσσονται και οι απόψεις του Michail Bakhtin ρώσου
λογοτεχνικού κριτικού και φιλοσόφου που αναπτύχθηκαν κατά τις δεκαετίες του 1920 και
1930. Ο λογοτεχνικός κριτικός ξεδιπλώνει τις βασικές θέσεις της θεωρίας του, μέσα από την
έννοια της διαλογικότητας (βασική υπαρξιακή μορφή της συνείδησης) για την οποία είναι
ευρύτερα γνωστός (Πουρκός, 2008: 64-65). Εμείς εστιάσαμε ιδιαίτερα στις θέσεις του για την
διαλογικότητα στην αφήγηση και στην παραγωγή νοήματος μιάς που υπάρχει συσχετισμός με
το θέμα που μελετάμε.
Πιο αναλυτικά, ο Bakhtin αναφέρει ότι η ερμηνεία, η εξήγηση και η προσπάθεια παραγωγής
νοήματος μέσα από μία αφήγηση θα πρέπει να εστιάζεται στην διαλογική αλληλενέργεια όλων
των συστατικών στοιχείων της αφηγηματικής δημιουργίας. Δηλαδή πρέπει να δημιουργείτε ένας
«διάλογος» όπως αναφέρει ο Bakhtin ανάμεσα στην αφήγηση, τον συγγραφέα, τον αναγνώστη
και του κοινωνικό-ιστορικού, πολιτισμικού και πολιτικού πλαισίου παράγοντα
(Χατζηβασιλείου, 2000). Στοιχεία κοινωνικών παραγόντων και περιβάλλοντος εντοπίσαμε με
διαφορετική ορολογία και από τον Stanley Fish που είδαμε παραπάνω. Έτσι το λογοτεχνικό
έργο δεν είναι αυτόνομο αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το διαμορφώνουν, πέρα από
τον συγγραφέα και τον αναγνώστη. Δεν είναι μονοδιάστατο αλλά μία διαλογική διαδικασία. Ο
Bakhtin εκτός των παραπάνω παραγόντων αναφέρεται και στο σημαντικό ρόλο που έχει να
διαδραματίσει ξεχωριστά και η δομή και η μορφή του κειμένου, καθώς από μόνη της δίνει
στον αναγνώστη έναν διαφορετικό διάλογο (Πουρκός, 2008: 234 & 235). Η μορφή του
κειμένου από μόνη της είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο για το Bakhtin που καθορίζεται από
διάφορους κοινωνικούς παράγοντες όπως: η ιεραρχική αξία του ήρωα, δηλαδή αν είναι
ανώτερος ή κατώτερος ίσος προς τον συγγραφέα στην κλίμακα κοινωνικής ιεραρχίας. Επίσης,
ο βαθμός οικειότητας του ήρωα με τον συγγραφέα, η απόσταση που διανύουν αυτοί οι δύο.
Τέλος, ο ακροατής της αφήγησης και η σχέση ή η στάση του προς τον συγγραφέα και προς τον
ήρωα από την άλλη. Έτσι στην ουσία η μορφή ενός λογοτεχνικού έργου είναι μια σειρά
διαλόγων που περιλαμβάνει διάφορες κοσμοαντιλήψεις, ιδεολογίες, και χαρακτήρες που
προέρχονται από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Στην ουσία για τον Bakhtin η μορφή ενός
λογοτεχνικού έργου είναι κοινωνικά συμβάντα που εμφανίζονται σε ένα νέο πρωτότυπο
επίπεδο ύπαρξης, χωρίς όμως να απορρίπτει το στοιχείο της φαντασίας. Με βάση αυτό το
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στοιχείο η αφήγηση αποτελεί, σε μία προσπάθεια ορισμού, μία οργανωμένη ερμηνεία διαδοχής
συμβάντων, με βασική αρχή, πλοκή, και τέλος ή αίσθηση του τέλους που μπορεί να την
συμπληρώσει η φαντασία του αναγνώστη (Bakhtin, 1981). Στοιχείο που είναι απόλυτα
συναφές με τις σύγχρονες απόψεις της λογοτεχνίας. Για το Bakhtin το πρωτογενές υλικό της
αφήγησης πηγάζει από αντιλήψεις για τον κόσμο είτε είναι πραγματικές είτε είναι
φανταστικές. Άρα για τον Bakhtin το φανταστικό στοιχείο διαπλέκεται με το πραγματικό.
Από την άλλη ο Bakhtin κάνει μία προσπάθεια διαχωρισμού της μορφής και του
περιεχομένου της αφήγησης, καθώς τα θεωρεί διαφορετικά. Το περιεχόμενο σχετίζεται
μερικώς με την πραγματικότητα, δηλαδή την πραγματικότητα της κοινωνικής, οικονομικής,
πολιτικής, και ηθικής πρακτικής του ανθρώπου. Άρα στην διαμόρφωση του περιεχομένου
παίζει σημαντικό ρόλο και η πραγματικότητα που βιώνει ο ακρατής (Πουρκός, 2008: 62 &
234-235).
Πρόσληψη. Προβληματιζόμενοι με βάση την θεματική μας, και κατανοώντας τα παραπάνω
μπορούμε να αντιληφθούμε τον όρο δημιουργική πρόσληψη που χρησιμοποιεί, η οποία
προκύπτει όταν όλοι οι παραπάνω παράγοντες αλληλοσυσχετιστούν με επιτυχία (συγγραφέας,
ακροατής, δομή ή μορφή, και πλαίσιο), χωρίς να παραληφθεί κανείς και κάνουν έναν
δημιουργικό διάλογο μεταξύ τους (Bakhtin, 1980). Αυτή η προβληματική του Bakhtin μας
δείχνει πόσο πολύπλοκη είναι στην ουσία της η διαδικασία πρόσληψης και σίγουρα μας κάνει
κατανοητό, ότι δεν θα πρέπει να την δούμε μονομερώς μόνο από την μεριά του αναγνώστη ή
του συγγραφέα αλλά και από άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Τότε ο ίδιος θεωρεί ότι έχει
υπάρξει μία ζωντανή επικοινωνία με το λογοτεχνικό έργο που παρουσιάζεται.
Νόημα. Έτσι το νόημα που προέρχεται μέσα από μία αφήγηση δεν είναι μονομερές και ούτε
ανήκει σε ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό σύστημα, αλλά είναι ένα αλληλεπιδραστικό διαλογικό,
κοινωνικό συμβάν που περιλαμβάνει λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά στοιχεία. Είναι μία
διαδικασία που είναι από μόνη της είναι ένα επικοινωνιακό συμβάν, αφού ο ακροατής οφείλει
να συνομιλήσει με πολλά στοιχεία που συναντά στην κρίση και στην συνείδηση του. Άρα η
παραγωγή νοήματος είναι μία ψυχοκοινωνική σχέση συγγραφέα και αναγνώστη. Επιπλέον το
νόημα που θα παραχθεί εφόσον πρόκειται για ένα μοναδικό συμβάν σίγουρα θα είναι και το
ίδιο μοναδικό και ανεπανάληπτο καθώς κάθε φορά η αφήγηση και παραγωγή νοήματος
αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία για τον ακροατή. Έτσι η αφήγηση μπορεί να είναι αμφίσημη,
διφορούμενη και μεταβλητή (Bakhtin, 1980).
Ο Bakhtin προχωρά ακόμα παραπέρα την συλλογιστική του προσπαθώντας να κατανοήσει
γιατί ο άνθρωπος θέλει να παραξει νόημα, γιατί θέλει να δημιουργήσει αυτούς τους διαλόγους
μέσα από την αφήγηση;. Σύμφωνα με τον Bakhtin οι άνθρωποι προσπαθούν να βρούν νόημα
γιατί στην ουσία προσπαθούν να βρούν μία ταύτιση με την ίδια τους την πραγματικότητα,
προσπαθώντας να βρούν μία λύση σε ένα πρόβλημα τους και να βάλουν σε τάξη εσωτερικές
ανησυχίες τους. Έτσι σε αυτό το επίπεδο η λογοτεχνία συνδέεται άρρηκτα με την
πραγματικότητα του αναγνώστη (Πουρκός, 2007: 171). Όμως η πραγματικότητα αυτή του
αναγνώστη αφορά δικούς του εσωτερικούς μηχανισμούς και επομένως δικά του ψυχολογικά
φαινόμενα. Προσπαθεί δηλαδή μέσα από το κείμενα να βρεί λύσεις που αφορούν καθαρά την
δική τη πραγματικότητα και πως την βιώνει. Προβληματίζεται για το πώς θα την αντιμετωπίσει
και πως θα δράσει σε αυτή. Άρα εδώ η προβληματική του Bakhtin έχει μία τάση σύνδεσης του
στοιχείου της λογοτεχνίας με το στοιχείο της ψυχολογίας, ένα πεδίο μέσα στο οποίο θα
κινηθούμε κατά την διάρκεια της ερευνητικής μας διαδικασίας και θα μας κάνει να
προβληματιστούμε αρκετές φορές. Αυτό το στοιχείο ανατρέχοντας στην βιβλιογραφίας μας
στάθηκε αφορμή, για την σημαντική αξία αναφοράς σε αυτή την θεωρία του Bakhtin. Στην
ουσία o Bakhtin μας αναφέρει ότι η αφήγηση αντικατοπτρίζει την δική μας ζωή,
προσπαθώντας να βρούμε νόημα σε αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η θεωρία της πρόσληψης και ο αναγνώστης παιδί
2.1. Εισαγωγή
Μέσα από τις παραπάνω πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες του Iser, του Jauss, του Fish και
του Bakhtin για την έννοια της πρόσληψης, αντιληφθήκαμε τον κυρίαρχο ρόλο που
διαδραματίζει το υποκείμενο και συγκεκριμένα οι υποκειμενικές του θέσεις, μέσα από
πολυσύνθετες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες προκειμένου να δημιουργήσει μία
ουσιαστική σχέση με το κείμενο. Στην φάση αυτή ωστόσο της έρευνας που θα ακολουθήσουμε
η πρόσληψη επικεντρώνεται σε παιδιά ηλικίας δημοτικού και πιο συγκεκριμένα σε ηλικίες
οκτώ και εννέα ετών. Άραγε σε αυτές τις ηλικίας πως συντελείται αυτή η διαδικασία της
πρόσληψης; και αυτό είναι το κύριο ζητούμενο στην έρευνα μας. Η διαδικασία πρόσληψης των
παιδιών από τους ενήλικες σίγουρα διαφέρει και έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες και
έρευνες σχετικά με την πρόσληψη στην παιδική λογοτεχνία. Στο παρόν υποκεφάλαιο θα
εμβαθύνουμε προκειμένου να αντιληφθούμε κάποιες βασικές θέσεις για την πρόσληψη των
παιδιών μέσα από τα παιδικά αναγνώσματα.
Ένα λάθος που γίνεται σύμφωνα με την Κανατσούλη πολύ συχνά στον κύκλο της παιδικής
λογοτεχνίας είναι ότι πολλές φορές εστιάζουν σε αυτά που επιδιώκει να περάσει ο συγγραφέας
και λιγότερο σε αυτά που αντιλαμβάνεται και εκδηλώνει το παιδί (Κανατσούλη, 2002:21-22).
Ωστόσο, διαπιστώσαμε κάνοντας μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ότι αρκετές θέσεις και
έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στο παιδί για τον λόγο αυτό, όπως χαρακτηριστικά, των
Peter Hunt, Appleyard, Louise Rossenblat, Aidan Chambers, Michael Benton, John Stephens
και άλλων όπου θα γίνουν γνωστές οι θέσεις τους στο παρόν κεφάλαιο. Οι έρευνες αυτές έχουν
εστιάσει στα παιδιά έχοντας λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους.
Έχοντας ως βάση τις έρευνες και τους σχετικούς προβληματισμούς για την πρόσληψη των
παιδιών θα παρουσιάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρόσληψης της παιδικής
λογοτεχνίας. Όπως διαπιστώσαμε και βιβλιογραφικά η παιδική λογοτεχνία ασχολείται
εξονυχιστικά με την πρόσληψη των νεαρών αναγνωστών, ίσως λόγο της ιδιαίτερης φύσης
τους, καθώς διαθέτουν ιδιαίτερη φαντασία και δεν έχουν ακόμη παγιωμένες κοινωνικές, ηθικές
και συναισθηματικές θέσεις. Τα πράγματα στην πρόσληψη των παιδιών είναι ακόμη κάπως
ρευστά και ίσως αυτό είναι που καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την διερεύνηση της πρόσληψης
σε νεαρούς αναγνώστες.
2.2. Πρόσληψη και αναγνωστικές προτιμήσεις
Το πρώτο στοιχείο που προετοιμάζει το παιδί για την διαδικασία της πρόσληψης είναι η
ανάγνωση αρχικά του κειμένου. Πρώτα ξεκινά από το να συλλέγει πληροφορίες για την
ιστορία που έχει μπροστά του. Σύμφωνα με τον Piaget σε παιδιά ηλικίας οκτώ και εννέα ετών
η ανάγνωση μπορεί να αποτελέσει μία ευχάριστη διαδικασία καθώς τα παιδιά έχουν όρεξη και
ενδιαφέρον για μάθηση όπως επίσης είναι και το στάδιο κατά το οποίο ολοκληρώνουν με ορθό
τρόπο την διαδικασία ανάγνωσης (Κανατσούλη, 2002:23). Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Α.
Appleyard η ανάγνωση είναι ένα μέσο για να γνωρίσει το παιδί τον κόσμο που τον περιβάλλει
(Appleyard, 1991: 15-20). Άρα η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για την πρόσληψη ξεκινά
με ανακαλυπτικό ενδιαφέρον και ευχαρίστηση και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο
προκειμένου να συγκρατήσουν στοιχεία του κειμένου.
Μια ομάδα αμερικανών ερευνητών από το πανεπιστήμιο του Weil κατά το έτη 1930 με
1940, διεξήγαγαν μία έρευνα σε παιδιά ηλικίας οκτώ ετών σε σχέση με την κλινική ανάπτυξη
των παιδιών και σε συσχετισμό με την παιδική λογοτεχνία (Spink, 1990: 43-44). Σε αυτή την
έρευνα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά απολάμβαναν ιδιαίτερα ιστορίες και εστίαζαν
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σε σημεία στα οποία είχαν να διαδραματίσουν οι ήρωες διάφορες περιπέτειες με άλλους ήρωες
και βέβαια αυτό ήταν σε άριστο συσχετισμό με την αναπτυξιακή φύση των παιδιών που είχαν
μελετήσει προηγουμένως εφόσον τα παιδιά ηλικίας οκτώ ετών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από
το στοιχείο της κινητικότητας, της ζωτικότητας και της κοινωνικότητας στην προσπάθεια τους
να εξερευνήσουν τον κόσμο. Έτσι οι ιστορίες αυτές αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο
προέκταση δικών τους εμπειριών που ενδεχομένως ήθελαν να αναπτύξουν περισσότερο μέσα
από αυτά τα παραδείγματα ηρώων. Άρα οι ιστορίες με περιπέτειες τα βοηθά περισσότερο να
εστιάσουν στον ήρωα και να εμβαθύνουν στις σκέψεις και τα συναισθήματα του.
Πέρα όμως από το περιπετειώδες περιεχόμενο των ιστοριών που αυξάνουν ιδιαίτερα την
διαδικασία πρόσληψης με το να ταυτίζονται με τους ήρωες και να εστιάζουν τα παιδιά
περισσότερο στις λεπτομέρειες, ένα άλλο χαρακτηριστικό που εντοπίστηκε βιβλιογραφικά σε
αυτά τα παιδιά είναι ότι συνήθως προτιμούν ακόμα ιστορίες με παρόμοιο περιεχόμενο. Ο
λόγος που επιθυμούν να δούν παρόμοιες ιστορίες είναι γιατί σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς
ψυχολόγους έχουν ανάγκη να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις που κατακτούν έως τότε για τον
κόσμο και σταδιακά να προχωρήσουν σε ιστορίες λιγότερο γνωστές (Κανατσούλη, 2002: 25).
Έτσι οι παρόμοιες ιστορίες αυξάνουν την διαδικασία πρόσληψης καθώς τα παιδιά
παραδειγματίζονται από τις διαφορές συμπεριφορές και έχουν διαβάσει αρκετές μπορούν να
εκφέρουν καλύτερα γνώμη για τις πράξεις των ηρώων. Διαφορετικού περιεχομένου εντελώς
κείμενα συνιστά ιδιαίτερη δυσκολία για τα παιδιά της ηλικίας αυτής γιατί είναι κάτι εκ νέου
που χρειάζεται να κατανοήσουν πρώτα προκειμένου να προβληματιστούν για αυτό αργότερα.
Ωστόσο στον τομέα των γνωστικών προτιμήσεων προχώρησαν ακόμα πιο αναλυτικά, καθώς
η προτίμηση επηρεάζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε αρχικά στάδια την διαδικασία της
πρόσληψης. O Robert Protherough διεξήγαγε μία έρευνα (1984) προκειμένου να υποστηρίξει
πλήρως όλους τους τομείς προτίμησης των παιδιών κατά την ανάγνωση της μυθοπλασίας
(Protherough, 1983:3-13.).Στην έρευνα του περιγράφονται απόψεις παιδιών ή νεαρών εφήβων
που επανεκτιμούν αναγνώσεις βιβλίων της Enid Blyton χωρίς όμως να τις επαναλάβουν. Η
ορολογία που χρησιμοποιούν αποτυπώνει την κριτική τους προτίμηση απέναντι στα βιβλίο και
δείχνουν το πεδίο της πρόσληψης δηλαδή κατά πόσο μπορούν να εμβαθύνουν. Μετά το πέρας
της έρευνας του, διαπιστώνει ότι η ανταπόκριση στα παιδιά έγινε σε τρία στάδια. Στάδια που
άλλοτε τα παιδιά έμεναν σε ένα περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Αρχικά τα παιδιά
χρησιμοποίησαν μη ποιοτικούς ισχυρισμούς δηλαδή π.χ. ήταν καλό, ή βαρέθηκα δηλαδή η
πρώτη εντύπωση του κειμένου (Unqualified assertion, as a self-evident truth). Σε αυτό το
στάδιο αναγνωστικής προτιμήσεις πολλές φορές η διαδικασία πρόσληψης είναι πολύ
επιφανειακή ή και μηδαμινή. Σε δεύτερο επίπεδο ονομάτισαν ένα προσόν που είχε η ιστορία
(Naming a preferred quality) δηλαδή μία περιπέτεια, μία αστεία ιστορία και για πιο λόγο τους
άρεσε (Specifying a particular effect on the reader) π.χ. γιατί είχε αγωνία. Έτσι η πρόσληψη
άρχισε να ενεργοποιείται περιγράφοντας δράσεις των ηρώων και αντλώντας συναισθήματα
μέσα από αυτά. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν και περιπτώσεις προσωπικής αντίδρασης πάνω
στην ιστορία (Personal reaction to the rightness for the story), δηλαδή αντέδρασαν ως προς την
ορθότητα της ιστορίας. Δηλαδή τα παιδιά ορισμένες φορές φαντάζονται ότι οι ιστορίες
μπορούσαν να είναι διαφορετικές από ότι είναι. Έτσι εντόπισαν απαντήσεις όπως: δεν μου
άρεσε γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που χρησιμοποίησε το αγόρι για να τρομοκρατήσει. Εδώ
το πεδίο της πρόσληψης είναι αρκετά ανεπτυγμένο και το παιδί σκέφτεται εναλλακτικά περά
από τα νοήματα του κειμένου. Τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η περιγραφή του θέματος, η
πλοκή, (Describing theme or the plot). Εδώ τα παιδιά περιέγραψαν την ιστορία με βάση τα
ενδιαφέροντα τους δηλαδή πόσο πειστικές ήταν για αυτούς οι ιστορίες, αν οι εμπειρίες ήταν
αληθινές, όπου υπάρχει συσχετισμός με την πραγματικότητα και την δική τους
προσωπικότητα.
Συνεχίζοντας την θέση του Appleyard o ίδιος μέσα από την έρευνα του κατέληξε σε πέντε
ρόλους αναγνώστη (προσχολική ηλικία- αναγνώστης παίκτης, παιδί δημοτικού- ταύτιση με
πλασματικό ήρωα, έφηβος- σκεπτόμενος αναγνώστης, αναγνώστης ερμηνευτής και ο
πολυπράγμαων αναγνώστης) ανάλογα με την ηλικιακή φάση του αναγνώστη και την
διαδικασία πρόσληψης. Έτσι ο δεύτερος ρόλος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ είναι τα
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παιδιά του δημοτικού που σαν δεύτερη κατηγορία αναφέρει ότι κατά την διάρκεια ανάγνωσης
του κειμένου ταυτίστηκαν με τον πλασματικό ήρωα του κειμένου, καθώς το παιδιά
τοποθετούσαν την θέση τους στην θέση του ήρωα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ανακάλυπταν
τον κόσμο, όπως είναι και η φάση ανάπτυξης τους σε αυτό το στάδιο. Έτσι μέσα από τις
αντιδράσεις του ήρωα θα γνώριζαν τον κόσμο και τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές άλλων
ατόμων (χαρακτήρων). Ο ήρωας λοιπόν σε αυτήν την ηλικία του κειμένου αποτελεί έναν
εξερευνητικό εργαλείο που το χρησιμοποιεί το παιδί για την διαδικασία πρόσληψης του και
έχει ανάγκη να ταυτιστεί με αυτόν προκειμένου να εμβαθύνει σε νοήματα. Έτσι στην δική μας
προοπτική, του ζητήματος που εξετάζουμε το παιδί θα μπεί στην θέση ενός αρνητικού
χαρακτήρα και μέσα από αυτή την προοπτική θα θελήσει να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του.
Πώς θα αντιμετωπίσει έναν εαυτό που είναι αρνητικός; Θα τον δικαιολογήσει; εφόσον
ταυτίζεται με αυτόν; Ή μήπως θα είναι πιο κριτικός απέναντι του; Είναι προβληματικές που θα
αναζητήσουμε ερευνητικά (Appleyard, 1991: 27).
2.3. Πρόσληψη και εστίαση προσοχής
Αναλύσαμε παραπάνω ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας εστιάζουν κυρίως στους ήρωες για
τον λόγο ότι θέλουν να εξερευνήσουν τον κόσμο και ότι μέσα από αυτούς βλέπουν τον εαυτό
τους αλλά και τους γύρω τους. Όμως για παιδιά της ηλικίας αυτής η εστίαση της προσοχής δεν
γίνεται με εύκολο τρόπο, σε σχέση με έναν ενήλικα. Όμως πως γίνεται αυτή η διαδικασία της
συγκέντρωσης της προσοχής από το παιδί και πώς επηρεάζει την διαδικασία πρόσληψης; Αυτή
η θέση που θα παρουσιάσουμε θωρούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς είναι το πρώτο
ουσιαστικό στάδιο που προετοιμάζει το παιδί για την διαδικασία πρόσληψης, όπως διαπιστώνει
και ο Iser, αναφερόμενος στον εστιασμό και ενδιαφέρον που πρέπει να προκαλέσει το κείμενο
στο παιδί (Wolfgang, 1978:30-50). Σε αυτό το χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας μας
απαντά η L. Rossenblat η οποία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την πρόσληψη του λογοτεχνικού
έργου από το παιδί αναγνώστη.
Σε αυτή της την θεωρία αναφέρει χαρακτηριστικά για την εστιαση της προσοχής ότι
εξαρτάται από το κείμενο και από τους σκοπούς των παιδιών. Δηλαδή στην συγκέντρωση της
προσοχής υπάρχουν δύο πόλοι. Ο πρώτος πόλος είναι η μη αισθητική, πληροφοριακή
ανάγνωση (Efferent Reading) κατά την οποία ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για το τι μπορεί να
πάρει μέσα από το κείμενο, δηλαδή τις πληροφορίες προκειμένου τα παιδιά να ανακαλύψουν
πως λειτουργεί ο κόσμος. Ο δεύτερος τώρα πόλος αφορά και ένα καινούργιο στοιχείο που
αρχίζει και εμφανίζεται σταδιακά αφού έχουν πάρει τις πληροφορίες τους. Στην αισθητική
ανάγνωση (Aesthetic Reading) ο αναγνώστης παιδί αφού έχει αντλήσει τις πληροφορίες και τις
έχει αντιληφθεί, τότε αρχίζει και βιώνει καταστάσεις μέσα από την ανάγνωση. Δηλαδή αρχίζει
να παραθέτει και το συναισθηματικό του κομμάτι, πέρα από το γνωστικό. Όπως συνεχίζει στην
θεωρία της, ο αναγνώστης παιδί αρχίζει και ενδιαφέρεται για τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις
καταστάσεις και προσπαθεί να βρει απαντήσεις, να βρει το σωστό και το λάθος. Έτσι ξεκινά η
διαδικασία προκειμένω να αρχίσει το παιδί να κάνει ανάγνωση νοήματος που αυτό το οδηγεί
σε μία δημιουργική εξερεύνηση του κειμένου (Rosenblatt, 1938: 207-220).
2.4. Πρόσληψη και νοητικές ικανότητες
Όταν το παιδί έρχεται σε επαφή με ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί και παρακολουθεί την
λογική σειρά των σκηνών. Συνδυάζει, κριτικάρει, ακούει προσεκτικά, ρωτά, μετρά,
περιγράφει, διηγείται, σκέπτεται, καθώς ασκεί την παρατηρητικότητα του, την αντίληψη, τις
νοητικές διαδικασίες που συνδέονται άρρηκτα με το στάδιο της νοητικής ανάπτυξης τους στο
δημοτικό σχολείο (Γενειτάκη, 2015).
Spink, Hunt – Δομή κειμένου και νοητικής σχέσης αιτίου αποτελέσματος. Προκειμένου όμως
να μπορέσουν να εμβαθύνουν περισσότερο σε ιδέες και συναισθηματικές καταστάσεις, στο
επιμέρους στάδιο της πρόσληψης, θα πρέπει το κείμενο όπως αναφέρει η Κανατσούλη στο
βιβλίο της να έχει απλή αφηγηματική δομή (Κανατσούλη, 2002: 27-30). Η απλή αφηγηματική
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δομή δεν σημαίνει και απαραίτητα μία βαρετή ιστορία για τα παιδιά της ηλικίας αυτής, καθώς
ξέρουμε ότι στην φάση αυτή της ανάπτυξης τους δύσκολα επικεντρώνονται σε κάτι με
λιγότερο ενδιαφέρον. Μία απλή δομή που είναι βατή για τις ηλικίες οκτώ και εννέα ετών,
σημαίνει ότι τα γεγονότα που υπάρχουν μέσα στην αφήγηση συμβαίνουν με μία λογική σειρά,
έχουν αρχή, μέση και τέλος που μπορούν να το αντιληφθούν τα παιδιά. Αν υπάρχουν
συγχύσεις ως προς αυτό το χαρακτηριστικό όπως αναφέρει επιπρόσθετα και ο Σπινκ στο βιβλίο
του, θα μπερδευτούν και θα χάσουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους (Σπινκ, 1990: 30). Τα παιδία
της ηλικίας αυτής όπως αναφέρει και ο Piaget είναι στην φάση που αποκτούν λογική σκέψη
(μαθαίνουν τις σχέσεις αιτίου-αιτιατού) και επομένως καθίσταται απαραίτητη μια απλή
αφηγηματική δομή. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό επίσης είναι η τάση να δίνουν λύσεις στα
πράγματα (Cole & Cole, 2002: 137-139). Έτσι ένα αίσιο τέλος, ή ένα τέλος ξεκάθαρο, είναι σαν
να δίνει λύση στο πρόβλημα του ήρωα που στην ουσία το παιδί το περιμένει αυτό να συμβεί
(και για να νιώσει συναισθηματικά ασφαλές) και τα βοηθά στην πλήρη κατανόηση του
κειμένου και επομένως σε καλύτερα νοήματα. Ωστόσο, σε αυτή την προοπτική υπάρχει και μία
διαφορετική θέση που διατυπώνεται από τον P.Hunt που ίσως με τον τρόπο του αναφέρει ότι
τα κείμενα αυτά καταλήγουν απλουστευτικά για ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτικές να
κατανοήσει ένα διαφορετικό, διφορούμενο, πιο ριζοσπαστικό τέλος, αρκεί το συνολικό κείμενο
να είναι ορθά δομημένο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό το στοιχείο αποτελεί την ίδια την
πραγματική ζωή όπου τίποτα δεν είναι καθοριστικά καλό και τέλειο (Χαντ, 1996: 175-182).
Chambers - Νοηματικά κενά. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής αρχίζουν και
κατανοούν με λογική σειρά μία ιστορία, σίγουρα δημιουργούνται νοηματικά κενά (μη
κατανοητά στοιχεία δομής του κειμένου) κατά την διάρκεια αυτής της αναγνωστικής
διαδικασίας, καθώς είναι στο στάδιο που τώρα αρχίζουν και αναπτύσσουν λογικές σχέσεις
κειμένου, με αίτιο και αποτέλεσμα. Έτσι κρίνουμε αναγκαίο να αναφερθούμε στις θέσεις του
Chambers, ερευνητή που επικεντρώθηκε κυρίως στην λογοτεχνία για παιδιά και εξειδικεύτηκε
σε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των παιδιών. Ιδιαίτερα θα εστιάσουμε όπως είναι
αναμενόμενο στην θέση του για τα νοηματικά κενά, που εντοπίζει στο παιδί κατά την διάρκεια
της ανάγνωσης και προσπαθεί να συμπληρώσει προκειμένου να δημιουργήσει την ιστορία στο
μυαλό του νοητικά (Chambers, 1977: 34-58 * Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου &
Πολίτης, 2010: 117-118).
Σύμφωνα με τον Chambers αυτά τα κενά έχουν δύο μορφές, ιδιαίτερα σε παιδιά μικρής
ηλικίας. Πρώτη μορφή είναι η επιφανειακή- αναφορική δηλαδή είναι οι υπαινιγμοί του
συγγραφέα, το ύφος του μέσα στην ιστορία όπου κρύβει κάτι, η σύνταξη που κάνει
προκειμένου να δώσει στον αναγνώστη την ευκαιρία να κάνει εικασίες. Αυτό το στοιχείο είναι
αρκετά κοντά στην φύση των παιδιών καθώς βρίσκονται σε μία φάση ζωής που συνεχώς
ανακαλύπτουν και έτσι θέλουν να έχουν και ένα στοιχείο μυστηρίου στην αφήγηση που θα τα
προσηλώσει. Όμως αυτό το στοιχείο είναι καθαρά επιφανειακό δηλαδή σαν ένα κομμάτι πάζλ
που καλείται να καλύψει, ένα νοηματικό πάζλ που απλώς του δημιουργεί ενδιαφέρον
προκειμένου να ανακαλύψει την ιστορία. Η δεύτερη μορφή των νοηματικών κενών όπως
αναφέρει ο Chambers είναι τα αποκαλυπτικά κενά είναι τα στοιχεία αυτά που προκαλούν τον
αναγνώστη παιδί να συμπάσχει στην κατασκευή του νοήματος. Τα κενά αυτά δεν εξαρτώνται
από το συγγραφέα αλλά μέσα από την επεξεργασία του κειμένου να παιδί καλύπτει δικά του
κενά δηλαδή κάνει συσχετισμούς και ανακαλύπτει δικά του νοήματα. Αυτά τα αποκαλυπτικά
κενά αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της πρόσληψης. Είναι νοήματα πέρα από το κείμενο
που έχει ως βαθύτερη επιθυμία ο συγγραφέας για τους αναγνώστες του.
Στις λογοτεχνικές έννοιες αυτών των «κενών» που αναφέραμε παραπάνω, βιβλιογραφικά
εντοπίσαμε και αναφορά του Spink με τον όρο «αναγνωστικά κενά» και τον ιδιαίτερο
σχολιασμό ότι τα παιδιά εντοπίζουν τόσο καλά τα κενά όσο και οι ενήλικες, λόγο της
φαντασίας που διαθέτουν και την διάθεση τους να συμπληρώνουν την ιστορία ενώ την
διαβάζουν. Ιδιαίτερα μάλιστα αναφέρει ότι στην εικονογράφηση τα παιδιά μπορούν να
εντοπίσουν λεπτομέρειες και να κανουν συσχετισμούς που ένα ενήλικας δεν μπορεί, λόγο του
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ότι το παιδί έχει πιο ανεπτυγμένο του οπτικό του πεδίο και την παρατηρητικότητα του σε αυτή
την ηλικιακή φάση της ζωής του (Spink, 1990 :34-35).
2.5. Πρόσληψη και συναισθηματικός κόσμος παιδιού
Όμως στην διαδικασία πρόσληψης από την μεριά των παιδιών δεν συμβάλουν το κατά
πόσο είναι ανεπτυγμένες οι αναγνωστικές, και διανοητικές ικανότητες του παιδιού. Κατά την
διαδικασία πρόσληψης του κειμένου λαμβάνουν μέρος και άλλες δεξιότητες όπως το
συναισθηματικό κομμάτι του πεδίου, ο εσωτερικός του ψυχικός κόσμος. Έτσι οι επιδράσεις
στην παιδική λογοτεχνία είναι αντίστοιχες της εξέλιξης του και σε αυτό τον τομέα. Όπως
αναφέρει η Norton στο βιβλίο της το παιδί διαβάζοντας λογοτεχνία εξελίσσεται
συναισθηματικά και κάνει παρατηρήσεις που έχουν έντονο το συναισθηματικό στοιχείο καθώς
είναι σε ένα στάδιο όπου ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.
Ένας δεύτερος λόγος για την έντονη αυτή συναισθηματική επαφή με το κείμενο είναι ότι τα
παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας (8 με 10 έτη) αρχίζουν και επηρεάζονται από τους συμμαθητές
τους, αρχίζουν να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση (Norton, 2006: 22-31). Δηλαδή πως
αισθάνονται, τι κάνουν και έτσι αντίστοιχα κρίνουν και τους ήρωες μέσα στα κείμενα καθώς
παρατηρούν πολύ τις συμπεριφορές τους, στο άδικο ή όχι του χαρακτήρα κλπ. Μια τάση
δείχνει έντονο και πλούσιο συναισθηματικό υλικό να διαθέτουν τα κορίτσια στην ηλικία αυτή.
Αυτές οι παρατηρήσεις εμβαθύνουν κατά πολύ την διαδικασία πρόσληψης των χαρακτήρων
καθώς δεν μένουν επιφανειακά στις πράξεις τους αλλά προσπαθούν να ανιχνεύσουν ενδότερα
τον ψυχικό τους κόσμο.
Συνεχίζοντας την άποψη της Norton για την έντονη συναισθηματική δράση των παιδιών,
εντοπίσαμε και άλλο ένα χαρακτηριστικό μέσα από την έρευνα των Ovesdotter και Sproat,
που έλαβε χώρα στην Αμερική και επικεντρώθηκε στην μελέτη των συναισθηματικών
επιδράσεων των παραμυθιών στα παιδιά (Ovesdotter &. Sproat, 2003:1-8). Ως βάση μελέτης τους
είχαν 22 παραμύθια των αδελφών Grimm (που θεωρούσαν ότι θα έχουν προβλέψιμες
αντιδράσεις μιάς και το κείμενο έχουν συγκεκριμένα έντονα και βίαια περιεχόμενα) και τις
αντιδράσεις των παιδιών ενώ τους διάβαζαν την ιστορία. Μέσα από αυτή την μελέτη και μέσα
από στατιστικές αναλύσεις προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα παιδιά είχαν έντονη
συναισθηματική ανάπτυξη καθόλη την διάρκεια της ιστορίας σε ποσοστό περίπου 70%. Τα
κυρίαρχα συναισθήματα που εντόπισαν ήταν θυμός, προβληματισμός, φόβος, χαρά, λύπη, και
θετικό ή αρνητικό ξάφνιασμα. Έτσι διαπίστωσαν ότι τα παραμύθια τα τροφοδοτεί με πλούτο
συναισθημάτων πολύ περισσότερα από ότι περίμεναν. Οι πλούσιες συναισθηματικές
αντιδράσεις στην ιστορία έδειξαν ότι τα παιδιά δεν έχουν μία απόλυτη θέση και
συναισθηματική σχέση με έναν ήρωα και ανα πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν διάθεση και
συναίσθημα απέναντι σε αυτόν. Επίσης, παρατήρησαν έντονο σχολιασμό συναισθηματικού
περιεχομένου που είτε συνδεόταν με τους ήρωες αλλά είτε με τους εαυτούς τους. Φάνηκε ότι
στα περισσότερα παιδιά οι ιστορίες επέδρασαν σε συναισθηματικό επίπεδο. Άρα τα παιδικά
αναγνώσματα όπως θα δούμε και εδώ έχουν δυνατότητες πολύ περισσότερες από ότι
πιστεύουμε γιατί είναι ικανά να εμβαθύνουν πολύ στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού,
ψάχνοντας αιτίες, υποσυνείδητα, φοβίες κλπ ζητήματα που μας αφορούν στην παρούσα
έρευνα.
Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που ανέδειξε η έρευνα των Ovesdotter και Sproat είναι ότι τα
συναισθήματα στα παιδιά μικρής ηλικίας μετατρέπονται πολύ γρήγορα από τα αρνητικά στα
θετικά. Έτσι αντίστοιχα θα δούμε να τονίζουν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία όπως το συναίσθημα
της αγάπης, της φιλίας στα κείμενα που παρατηρούν αλλά αντίστοιχα να παρατηρούν και τα
αρνητικά και μάλιστα να είναι πολύ επικριτικά πολλές φορές και ιδιαίτερα αυστηρά. Μέσα από
τους ήρωες του κειμένου ανακαλύπτουν αυτή την φυσιολογικότητα των συναισθημάτων και
στο αρνητικό και στο θετικό τους πεδίο, όπως είναι και στην πραγματικότητα. Αυτό το σκοπό
έχουν και πολλές φορές οι παρουσία αρνητικών χαρακτήρων στον κόσμο της λογοτεχνίας.
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Έντονο το στοιχείο του φόβου και των συγκρούσεων. Τα παιδιά όπως μας έδειξε και η
παραπάνω έρευνα επικεντρώνουν έντονα το ενδιαφέρον τους στις συγκρούσεις και τους
φόβους καθώς τοποθετούν στην θέση του ήρωα τον εαυτού τους, που ενδεχομένως
αντιμετωπίζει συγκρούσεις με τους ενήλικες και τα παρατηρούμε να κάνουν έντονη κριτική σε
σημεία του κειμένου που αφορά αρνητικά συναισθήματα, καθώς το αρνητικό συναίσθημα το
βιώνουν πολύ έντονα στην ηλικία αυτή και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν ή και να το
κρύψουν μερικές φορές (Λιάκα, 2014: 1-30). Οι φόβοι τους επίσης εντοπίζονται πολλές φορές
στην λογοτεχνία και είναι ταυτόσημοι με τα παιδιά όπως ο φόβος του θανάτου, του
αποχωρισμού, της απόρριψης, κλπ. συναισθήματα που κυριαρχούν στον κόσμο του παιδιού.
Όμως όπως συμβαίνει στα παιδιά έτσι αντίστοιχα συμβαίνει και στο πλαίσιο της λογοτεχνίας
όπου σταδιακά οι φόβοι αυτοί μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας ξεπερνιούνται (Κανατσούλη,
2014: 80-82).
Εγωκεντρισμός των ηρώων. Κατά τον Piaget και τον Inhelder ιδιαίτερα στο στάδιο των
οκτώ ετών κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός και πολλές φορές θα προσκολληθούν σε έναν ήρωα
άσχετα εάν είναι θετικός ή αρνητικός. Αυτό το στοιχείο προσκόλλησης στον ήρωα αποτελεί
την ίδια την φύση του παιδί και αυτό δείχνει ότι στην διαδικασία πρόσληψης του κειμένου
όταν παρατηρούμε αυτή την συμπεριφορά ότι το παιδί δεν είναι απλά θεατής αλλά την βιώνει
εντονότερα, κάνοντας στην ουσία συσχετισμό με τον εαυτό του (Cole & Cole, 2002: 124 -125).
Αντίστοιχα όμως το παιδί των εννέα ετών αρχίζει να απελευθερώνεται από το στάδιο αυτό
του εγωκεντρισμού, καθώς αναπτύσσει φιλικές σχέσεις και αρχίζει να διαχωρίζει το δίκαιο και
το άδικο σε μία κοινωνία όπως αντίστοιχα και στις κοινωνίες που παρουσιάζονται στα
παραμύθια (Cole & Cole, 2002: 73-74). Έτσι θα δούμε ανάλογες αντιδράσεις από τα παιδιά
και θα είναι πολύ φορές ιδιαίτερα επικριτικά στις κοινωνικές καταστάσεις που παρατηρούν.
2.6. Πρόσληψη μέσω φαντασίας και δημιουργικότητας παιδιών
To δεύτερο πεδίο νοηματικών κενών που αναφερθήκαμε παραπάνω (αποκαλυπτικά κενά)
σε σχέση με τα επιφανειακά που προσπαθούν να καλύψουν τα παιδία απαιτούν μία επιπλέον
διανοητική ικανότητα από τα παιδιά που είναι η ικανότητα της φαντασίας και της
δημιουργικότητας. Καθώς σύμφωνα με τον Piaget είναι σε στάδιο που υπάρχει ακόμη
φαντασία προτού αρχίσει να περιορίζεται από τα 9 έτη και μετά (Κανατσούλη, 2002:37-40).
Όπως αναφέρει και η Κανατσούλη στο βιβλίο της τα λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά όταν
γράφονται έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την φαντασία και την δημιουργικότητα καθώς η
φύση του παιδιού τους δίνει την δυνατότητα να το αναπτύξουν ακόμη περισσότερο
(Κανατσούλη, 2014: 28). Ο Iser χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στην ανάγνωση θα πρέπει να
είμαστε διαλλακτικοί και δεκτικοί σε νέες ιδέες, έτοιμοι να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις
άποψης μας και χωρίς προκαταλήψεις (Kinoshita, 2004: 24-25). Αυτά τα χαρακτηριστικά όμως
εξελίσσονται κατά την ανάγνωση μονο όταν διαθέτει το παιδί ισχυρή φαντασία και
δημιουργικότητα. Γιατί μονο με αυτό το στοιχείο μπορεί να αμφισβητήσει, να προτείνει την
δική του ιστορία, να δημιουργήσει ένα νέο στοιχείο κλπ. Κατά τον ψυχαναλυτή, Bettelheim, ο
οποίος εμπλέκει το στοιχεία πρόσληψης στις θεωρητικές του συζητήσεις, η φαντασία είναι η
μόνη γλώσσα που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε προτού ολοκληρωθεί η διανοητική
ωρίμανση (Bettelheim, 1995: 122-125). Άρα αποδεικνύεται ότι σε αυτή την ηλικιακή φάση τα
παιδιά διαθέτουν φαντασία ως ένα βοηθητικό εργαλείο για την κατανόηση του κειμένου.
Μπορεί μονο μέσα από το φανταστικό πλαίσιο του μυαλό του, να φανταστεί μία ιστορία, χωρίς
να κάνει λογικές συνδέσεις, αίτιου και αποτελέσματος, απλώς να φανταστεί την ροή που θα
μπορούσε να έχει η ιστορία και όχι να συνθέτει τα δομική στοιχεία του κειμένου για να
κατανοήσει το τέλος. Με κυρίαρχο στοιχείο φαντασίας να είναι το συναίσθημα του και οι
εντυπώσεις από το παιδικό ανάγνωσμα. Βέβαια με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά
αποδεικνύεται ότι ίσως το παιδί-αναγνώστης να είναι ο ιδανικός αναγνώστης στην λογοτεχνία
εφόσον διαθέτει τόση ελευθερία και την προσεγγίζει χωρίς καμία προκατάληψη.
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Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό της φαντασίας η Nikolajeva έρχεται να προσθέσει στην
θεωρία των αναγνωστικών κενών που αναφέραμε παραπάνω, και μία επιπρόσθετη κατηγορία,
στην προσπάθεια της να αναζητήσει και αυτή τρόπους πρόσληψης της λογοτεχνίας από τα
παιδιά. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι κατά την ανάγνωση μπορούν να προκύψουν τρείς τύποι
κενών. Ο πρώτος είναι ο επιφανειακός που συμπληρώνει ο αναγνώστης με βάση τις εμπειρίες
του (παρόμοια θέση με Chambers),τα κενά που συνδέονται με τον πραγματικό αναγνώστη και
ο τρίτος είναι η φαντασιακή ή δημιουργική. Ο συγγραφέας αφήνει νοηματικά κενά που
διεγείρει την φαντασία του αναγνώστη και ευνοούν μία δημιουργική εμπλοκή, καθώς
παραλείπει σημεία που είναι βασικά και έτσι ο αναγνώστης τα συμπληρώνει με την φαντασία
του. Σε αυτό το στάδιο θα λέγαμε ότι η διαδικασία πρόληψης του κειμένου έχει επιτευχθεί
πλήρως εφόσον το παιδί χρησιμοποιεί την φαντασία του (Nikolajeva, 2005:258-259).
2.7. Πρόσληψη και ηθική ανάπτυξη: Πρότυπα, κοινωνικές σχέσεις και η έννοια του
«καλού» και του «κακού» στην λογοτεχνία για παιδιά
Τα συναισθήματα και διάφοροι προβληματισμοί που αναδύονται από τα παιδιά μέσα από το
πέρας της ανάγνωσης της ιστορίας σταδιακά τα οδηγούν σε ηθική ανάπτυξη. Έτσι μέσα στο
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας όπως αναφέρει η Norton στο βιβλίο της κάποια αφηγηματικά
στοιχεία όπως οι χαρακτήρες του κειμένου, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της
πρόσληψης. Πιο αναλυτικά, οι χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο
αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς από τα παιδιά. Τα πρότυπα δεν βρίσκονται μόνο στο
κοινωνικό τους περιβάλλον αλλά τα εντοπίζουν και στα βιβλία που διαβάζουν καθώς στην
ουσία πρόκειται όπως αναφέρει και ο Chambers για μία επικοινωνιακή κατάσταση που τα
παιδιά έρχονται κοντά με τον ήρωα καθώς μπαίνουν στην θέση του. Για τα παιδιά ο ήρωας
ενδεχομένως είναι ένας υποψήφιος φίλος που θα τον παρατηρήσουν εξωτερικά, θα
παρατηρήσουν τις κινήσεις του και μετά θα τον προσεγγίσουν (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης,
Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010:105).Ο ήρωας με τις πράξεις και τα συναισθήματα του θα
παραδειγματίσει και θα δώσει κοινωνικά στοιχεία ανάπτυξης για το παιδί.
Σε αυτό το στοιχείο έρχεται να προσθέσει ο Fred Ingils την Θεωρία της Ανταπόκρισης με
βασικό κομμάτι της στο τέλος την ηθική διαμόρφωση του αναγνώστη. Ο Fred Ingils στο
δοκίμιο με τίτλο: Reading Children’s Novels: Notes on the Politics of Literature (1971)
διατυπώνει την θεωρία του με βασική έννοια την «ανταπόκριση». Σύμφωνα με την έννοια
αυτή, η ανάγνωση ενός μυθοπλαστικού κειμένου είναι μία κοινωνική και πολιτιστική
«συναλλαγή» αναγνώστη και συγγραφέα, δηλαδή διαμορφώνει κοινωνικά και ηθικά το άτομο.
Πιο αναλυτικά, μέσα από την έρευνα του κατέληξε σε τρία στάδια ανταπόκρισης. Το πρώτο
στάδιο όπως αναφέρει είναι όταν ο αναγνώστης διαβάζει το κείμενο, το ιδιαίτερο λεξιλόγιο, τις
άγνωστες λέξεις και τις λέξεις που του κανουν εντύπωση αλλά και τις λέξεις που κατανοεί. Σε
δεύτερο στάδιο μέσα από το κείμενο παρέχονται πληροφορίες στον αναγνώστη που του
ξυπνούν ιδέες για κοινωνική και ηθική μεταβολή. Δηλαδή μπαίνει σε μία διαδικασία να
επεξεργαστεί τις πράξεις και τα λόγια των ηρώων, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει και στην
συνέχεια να υιοθετήσει κάποιες συμπεριφορές. Το τελευταίο στάδιο κατά την πολιτιστική αυτή
συναλλαγή είναι η μέγιστη αξία νοήματος που θέλει να δώσει το κείμενο εάν την έχει
αντιληφθεί το υποκείμενο και αν μπεί στην διαδικασία να την υιοθετήσει και σαν αξία στην
δική του ζωή (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου, Πολίτης, 2010: 107-108). Ο ίδιος
δηλαδή υποστηρίζει ότι η ανάγνωση μυθοπλαστικού κειμένου μετατρέπει τον αναγνώστη σε
παθητικό θεατή των ανθρώπινων δράσεων σαν να παρατηρεί μία καθημερινή κατάσταση μέσα
σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Το παιδί λοιπόν δεν ταυτίζεται τόσο με τους χαρακτήρες και την
ζωή τους όσο με τις πράξεις και τις σκέψεις τους και αυτό αντίστοιχα τα μεταβάλλει κοινωνικά
και ηθικά.
Όμως αρκετές φορές οι ήρωες περνάνε κάτω από εξονυχιστικό έλεγχο από τα παιδιά για τις
πράξεις και τις σκέψεις τους, καθώς σύμφωνα με τον Piaget και τον Inhelder μεταξύ των
οκτώ και τον έντεκα ετών έχουμε πολλές αλλαγές στην ηθική ανάπτυξη των παιδιών. Σε αυτό
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το ηλικιακό στάδιο που βρίσκονται μέσα από τις πρώτες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν
στο σχολείο αρχίζουν να αναπτύσσουν το αίσθημα της ισότητας και να αντιλαμβάνονται το
λάθος και το σωστό, το δίκαιο και το άδικο. Αυτά τα στοιχεία εφόσον προέρχονται σε αρχικά
στάδια στην καθημερινότητα τους, τους είναι έντονα και με έντονο και κριτικό τρόπο το
αντιμετωπίζουν και στην λογοτεχνία όταν τα συναντήσουν. Πολλές φοράς σχολιάζουν για το
δίκαιο και το άδικο στις πράξεις του ήρωα απέναντι στους άλλους δευτερεύοντες χαρακτήρες
σαν να βιώνουν μία κοινωνική κατάσταση του σχολείου. Αυτό το γεγονός τα κάνει είτε να
αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις, αλλά είτε να τις μιμούνται καθώς δεν έχουν
αναπτύξει ακόμη πλήρη άμυνα (Παπαχρίστου, Μαροπούλου & Χέλμης, 2015: 100-130).Οι
ήρωες που προβάλλουν συχνά εξουσία στα κείμενα παίρνουν το ρόλο του ενήλικα για τα
παιδιά και έτσι τους αντιμετωπίζουν με αντικειμενικότητα και καμιά φορά με φόβο για τους
πράξεις τους (Κανατσούλη, 2014:70-75). Άλλες φορές οι ήρωες είναι στην ίδια ηλικία με τον
αναγνώστη- παιδί, που εκεί έχουμε περισσότερη ταύτιση και η κριτική γίνεται ακόμα πιο
έντονη γνωρίζοντας ότι ο ήρωας ίσως έχει παρόμοιες δυνάμεις και συναισθήματα με τον
αναγνώστη παιδί. Έτσι μέσα από αυτά τα στοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμα βαθύτερα
τους χαρακτήρες του κειμένου που κυρίως μέσα από αυτούς προέρχονται τα ιδιαίτερα νοήματα
του κειμένου.
Κοινωνικές ικανότητες. Αφηγηματική δομή. Οι σφαιρικοί χαρακτήρες πιο κοντά στην
μεταβαλλόμενη φύση των παιδιών. Όσο αφορά τους χαρακτήρες και τον συσχετισμό τους με
την δομή του κειμένου, όπως και στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε αναλυτικά, αυτό που
έχουμε να προσθέσουμε σε σχέση με την ηλικία των παιδιών αυτών και την λογοτεχνική τους
πρόσληψη είναι το γεγονός ότι συνήθως οι χαρακτήρες είναι απλοί και μονοδιάστατοι
προκειμένου να είναι περισσότερο κατανοητοί από τα παιδιά. Όμως μεταγενέστερες έρευνες
όπως μας αναφέρουν οι Norton στο βιβλίο τους έδειξαν ότι τελικά οι ηλικίες αυτές ταυτίζονται
περισσότερο με τους σφαιρικούς χαρακτήρες δηλαδή αυτοί που μεταβάλλονται, αυτοί που
κάνουν λάθη και στην συνέχεια τα μετανιώνουν, καθώς στην ουσία και τα παιδιά έχουν αυτό
το χαρακτηριστικό στην φύση τους, μεταβάλλονται συνεχώς και μπορεί να εκδηλώσουν
συμπεριφορές που τα ίδια μερικές φορές δεν αισθάνονται καλά, καθώς βρίσκονται στο στάδιο
που ακόμη ανακαλύπτουν την προσωπικότητα τους. Έτσι η διαδικασία πρόσληψης βαθαίνει
περισσότερο καθώς τα παιδιά αρχίζουν και κανουν συσχετισμούς με τον εαυτό τους (Norton &
Norton, 2006: 29-33).
Στην συνέχεια αυτών των θέσεων, σημαντικές επισημάνσεις έγιναν και από την Louissie
M. Rosenblatt μέσα από το βιβλίο της Literature as Exploration κάνοντας αναφορά στην
«Συναλλακτική θεωρία». Βασική θέση της θεωρίας αυτής είναι ότι το κείμενο αποτελεί μία
προσωπική εξερεύνηση, μία προσωπική δραστηριότητα για των αναγνώστη και επομένως μία
διαφορετική εμπειρία για τον καθένα από εμάς (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης,. Καπλάνογλου
& Πολίτης, 2010: 40-49). Έτσι και η ίδια σε συσχετισμό με τους προηγούμενους θεωρητικούς
αρχίσει να εστιάζει στις εντυπώσεις που δίνει το κείμενο στο άτομο και πώς αυτό της βιώνει
και τις επεξεργάζεται.
2.8. Πρόσληψη και αισθητική: Ο Ρόλος της εικόνας στα παιδικά αναγνώσματα
Σε όλες τις παραπάνω αναφορές μας σχετικά με την παιδική λογοτεχνία εστιαστήκαμε στο
κοινωνικό, νοητικό, γλωσσικό, συναισθηματικό και ηθικό στάδιο των παιδιών και πώς αυτό
επηρεάζει με τον τρόπο του στην πρόσληψη των ιστοριών που απευθύνονται σε μικρά παιδιά.
Όμως στο νοητικό πεδίο δεν εντάσσονται μόνο η ανάγνωση, η γλώσσα κ.α. αλλά και τον τρόπο
που τα παιδιά επεξεργάζονται τις εικόνες. Οι εικόνες που τους δίνονται μέσα από τα
εικονογραφημένα παιδικά αναγνώσματα είναι και αυτές ένα είδος αφήγησης. Μία αφήγηση
που μπορεί να ξεκινήσει όταν μπούν τα παιδιά στην διαδικασία να παρατηρήσουν με
λεπτομέρειες την εικόνα. Κάθε εικόνα διαθέτει πλήθος χαρακτηριστικών από τις οποίες το
υποκείμενο μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και να κάνει συσχετισμούς με το κείμενο. Όπως
χρώματα της εικόνας και διάθεση που αυτά προκαλούν στον αναγνώστη παιδί. Το φόντο της
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εικόνας και η γενική ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Επίσης πολλές φορές το φόντο βρίσκεται σε
άμεση συνάρτηση με τον χαρακτήρα του κειμένου. Άλλα στοιχεία επίσης μπορεί να είναι οι
προοπτικές και που δίνει έμφαση ο εικονογράφος. Μία απεικόνιση έχοντας για παράδειγμα
απομακρυσμένα πρόσωπα ίσως θέλει να δώσει έμφαση στην δράση του κειμένου. Και η εικόνα
επομένως καθοδηγεί κάπως το παιδί για το πώς θα επεξεργαστεί το κείμενο και τι θα προσέξει
περισσότερο. Ωστόσο όμως πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας το ιδιαίτερο αισθητικό
κριτήριο που διαθέτει κάθε ένα παιδί ξεχαριστά σε συνδυασμό πάντα με την έντονη φαντασία
του. Η φαντασία του είναι πολλές φορές αρκετή για να δώσει ερμηνείες μιας εικόνας που
πολλές φορές ούτε ο εικονογράφος δεν έχει σκεφτεί. Ίσως η εικόνα στο κείμενο είναι μία
ευκαιρία για το παιδί να επεξεργαστεί και να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες του παιδικού
αναγνώσματος αλλά και να συμπληρώσει δικά του στοιχεία αφηγηματικά και να δώσει και
άλλες προεκτάσεις στο κείμενο, με την προοπτική νέου νοήματος, ανατρεπτικού και πάντα
άξιο επεξεργασίας (Καζάζη, 2003: 351- 355).
Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις εικόνες αφού έχουν
περάσει στάδια που παρατηρούν πολύ το γύρω περιβάλλον τους και έχουν σπαταλήσει ώρες
ζωγραφίζοντας. Σε σχέση με ένα εικονογραφημένο βιβλίο όπως μας αναφέρει και ο Spink τα
παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν την τάση να παρατηρούν ένα μέρος της εικόνας και όχι
ολόκληρη που ενδεχομένως θα έκανε ένας ενήλικας. Δηλαδή παρατηρούν την εικόνα αρχικά
σε μία λεπτομέρεια που τους έχει εντυπωσιάσει και έπειτα με την παρότρυνση ενδεχομένως
ενός ενήλικα ίσως είναι σε θέση να εστιάσουν σε λεπτομέρειες. Έχουμε συνήθως από τα
παιδιά αυτής της ηλικίας μερική εστίαση στα οπτικά ερεθίσματα μίας εικόνας. Ο λόγος που το
κάνουν αυτό είναι κυρίως γιατί εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κατά την διάρκεια
της ανάγνωσης της ιστορίας και δύσκολα η προσοχή τους ξεφεύγει από εκεί. Πολλές φορές η
εστίαση έχει να κάνει με τα προσωπικά τους βιώματα, δηλαδή εστιάζουν αρχικά σε κάτι
περισσότερο που τους είναι γνωστό ή το έχουν δει στο γύρω περιβάλλον τους. Επίσης η
εστίαση πολλές φορές συγχέεται και με τις προσωπικές προτιμήσεις των παιδιών όπως για
παράδειγμα σε συγκεκριμένες προτιμήσεις χρωμάτων που τα κάνει να εστιάσουν πρώτα σε
χρώματα που τους αρέσουν περισσότερο και τους δημιουργούν θετικά συναισθήματα.
Επιπροσθέτως, η εστίαση πέρα από το χρώμα που συχνά είναι ένα στοιχείο πρωταρχικό που
καθοδηγεί την οπτική εστίαση είναι και το άγνωστο ή το περίεργο. Δηλαδή να εστιάσουν σε
ένα οπτικό ερέθισμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα, είτε αυτό είναι ένα πρόσωπο
περίεργο ή ένα φανταστικό όπως περιπτώσεις νεράιδων, περίεργων πλασμάτων. Μία
περισσότερο συχνή οπτική αντιμετώπιση των παιδιών σε ένα εικονογραφημένο παιδικό
ανάγνωσμα είναι περισσότερο στα πρόσωπα των χαρακτήρων. Δηλαδή όταν ένα παραμύθι
αναφέρεται σε ένα ήρωα που κάνει σπουδαίες πράξεις, πολλές φορές τα παιδιά εστιάζουν πολύ
στο τι φοράει πως είναι το σώμα του κλπ. χωρίς να εστιάζουν σε άλλες λεπτομέρειες στην
εικόνα. Όμως με μία παρακίνηση ενήλικα εύκολα μπορούν να παρατηρήσουν και την υπόλοιπη
εικόνα, κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις. Η σωστή επεξεργασία των εικόνων από τα παιδιά
μπορεί να τα βοηθήσει στην διαδικασία της πρόσληψης αφού πολλές φορές τα βοηθά στο να
κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία χωρίς να υπάρχουν νοηματικά κενά και να διαλύσουν
τυχόν παρανοήσεις που μπορεί να τους έχει δημιουργήσει το κείμενο. Αρχικά λοιπόν η εικόνα
μπορεί να λειτουργήσει για την κατανόηση του κειμένου. Αρκετές φορές μάλιστα και στα πιο
σύγχρονα παιδιά αναγνώσματα θα δούμε ότι η εικόνα έχει και αυτή μία δική της ιστορία να πεί
και λειτουργεί συμπληρωματικά του κειμένου. Έτσι τα παιδιά επεξεργάζοντας την με
καλύτερο τρόπο σε συνδυασμό με το κείμενο είναι δυνατόν να φτάσουν σε βαθύτερα νοήματα
και να βρουν άλλους συσχετισμούς νέους. Ο ρόλος της εικόνας στα σύγχρονα παιδικά
αναγνώσματα και σε σχέση με την πρόσληψη των παιδιών έχει περισσότερη δυναμική και
στηρίζεται πλέον σε περισσότερες και πολυσύνθετες πληροφορίες λαμβάνοντας υπόψη και το
πλούσιο περιβάλλον από οπτικά ερεθίσματα (Spink, 1990:101-111· Maccrary, 1999).

21

2.9. Πρόσληψη και φύλο
Στην παρούσα έρευνα θα εστιάσουμε και στα δύο φύλα όσο αφορά την διαδικασία
πρόσληψης. Ωστόσο, κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι γενικά υπάρχουν κάποιες
διαφοροποιήσεις όσο αφορά την ανάγνωση και την κατανόηση κειμένου ανάμεσα στα δύο
φύλα. Έτσι τα στοιχεία αυτά πολλές φορές δίνουν και διαφορετική πρόσληψη κειμένου
ανάλογα το φύλο. Πιο αναλυτικά σε μία έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Κατερίνα Σχινά
του έτος 2006 αναφέρει ότι γενικότερα τα κορίτσια ασχολούνται με την ανάγνωση και
κατανόηση των κειμένων πιο συχνά από ότι τα αγόρια. Έχουν περισσότερη διάθεση και έφεση
να εξερευνήσουν ένα κείμενο και ιδιαίτερα κείμενο που αφορά μία ιστορία (Σχινά, 2006).
Γενικότερα και σε άλλες έρευνες συναντήσαμε ως πιο ισχυρούς αναγνώστες τα κορίτσια και
αντίστοιχα την τοποθέτηση των αγοριών σε πιο πρακτικά μαθησιακές δεξιότητες να
υπερτερούν όπως τα μαθηματικά.
Το στοιχείο αυτό ίσως τεκμηριώνεται και βιολογικά. Πράγματι και η επιστήμη επιβεβαιώνει
ότι ο εγκέφαλος του αγοριού διαφέρει από τον εγκέφαλο του κοριτσιού ως προς τη δομή και τα
τμήματα που το κάθε φύλο χρησιμοποιεί περισσότερο, με αποτέλεσμα οι βιολογικές διαφορές
να επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης, ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου. Τα
κορίτσια διαθέτουν πιο ενισχυμένη την επικοινωνία μεταξύ των δύο ημισφαιρίων του
εγκεφάλου και είναι πιο ικανά στην επικοινωνία και στην κατανόηση των συναισθημάτων.
Έτσι αυτό το στοιχείο μπορεί να τους δώσει προβάδισμα σε κάποια μαθήματα, όπως γλώσσα,
στην ιστορία, στην λογοτεχνία κλπ. Αντίθετα, τα αγόρια φαίνεται να είναι καλύτερα από
γεννησιμιού τους στη χωροταξική αντίληψη και στον κυβισμό, πράγμα που μπορεί να τους
βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων και να διακριθούν περισσότερο στα μαθηματικά στην
φυσική κλπ. Παρά τις όποιες βιολογικές διαφορές, πάντως, ρόλο παίζουν και οι προσδοκίες
που έχει το περιβάλλον από το αγόρι και το κορίτσι αντίστοιχα. Έτσι με βάση αυτά τα στοιχεία
και βιολογικά τα κορίτσια έχουν μία τάση να κατανοούν και να εμβύνουν περισσότερο σε ένα
λογοτεχνικό κείμενο λόγο αυξημένων βιολογικών δεξιοτήτων έναντι των αγοριών. Εστιάζουν
περισσότερο στα συναισθήματα που ως επι το πλείστον βγάζει ένα λογοτεχνικό κείμενο, έχουν
καλύτερη επικοινωνία, επικοινωνία που το λογοτεχνικό κείμενο απαιτεί για την κατανόηση του
και διαθέτουν αυξημένες αναγνωστικές ικανότητες πράγμα που απαιτεί ένα κείμενο
προκειμένου να κατανοηθεί σε βάθος. Φαίνεται δηλαδή ότι ο αναγνώστης παιδί με φύλο
κορίτσι θα έχει καλύτερες διαδικασίες πρόσληψης από ότι ο αναγνώστης παιδί φύλου αγοριού
(Κατή, 1991· Λεντάκης, 1986).
Πιο συγκεκριμένα στην ηλικίες που θα μελετήσουμε 8 και 9 ετών ο Μαλαφάντης κάνει
κάποιες αναφορές σε έρευνες σε σχέση με αυτές τις δεξιότητες των αγοριών και των κοριτσιών
μέσα σε ένα κείμενο (Μαλαφάντης, 2013). Έτσι σε διεθνή έρευνα των Mullis, Martin,
Kennedy και Foy το 2007 στην OECD/PISA ήδη από την ηλικία των 9 ετών, τα κορίτσια
ξεπερνούν σε μέσο όρο τα αγόρια στην ανάγνωση, έχουν υψηλότερες επιδόσεις και ικανότητες
και επιλέγουν σταθερά τα μυθιστορήματα και τα περιοδικά προκειμένου να επεξεργαστούν το
κείμενο τους. Τα μυθιστορήματα και κάνοντας συσχετισμούς με τα προηγούμενα έχουν
έντονο το στοιχείο της φαντασίας και των συναισθημάτων που ελκύουν ιδιαίτερα τα κορίτσια,
ενώ αντίθετα τα περιοδικά τους δίνουν δυνατότητες να συνθέσουν και επιπλέον εικόνες με την
φαντασία τους και να δώσουν ερμηνείες και εξηγήσεις. Έτσι η πρόσληψη των κοριτσιών σε
ένα αναγνωστικό κείμενο διαθέτει περισσότερο στοιχεία ρομαντισμού, με συναισθήματα,
φαντασία, δημιουργία εικόνων και δυνατότητα συνέχισης μιας ιστορίας και κατανόηση της
πλοκής ευκολότερα ενδεχομένως. Τα αγόρια από την άλλη σε αυτήν την έρευνα εξελικτικά
μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους από τα αφηγηματικά έργα σε άλλα πληροφοριακά κείμενα.
Προτιμούν κείμενα με πληροφορίες ρεαλιστικές περισσότερο ή και για κάποια πρακτική
σκοπιμότητα. Έτσι ενδεχομένως τα αγόρια διαβάζοντας ένα παιδικό ανάγνωσμα εστιάζουν
περισσότερο σε πολλές πρακτικές πληροφορίες ενός κειμένου, σε πράξεις που κανουν οι ήρωες
και λιγότερο ίσως σε συναισθήματα όπως τα κορίτσια. Σε αυτή την έρευνα υποστηρίζουν ότι
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αυτές οι διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των παιδιών συνεχίζονται περίπου καθόλη την
διάρκεια της φοίτησης στο δημοτικό.
Επιπροσθέτως, σε έρευνα των Pares και Valiante αναφέρεται ότι τα κορίτσια έναντι των
αγοριών εκφράζονται με περισσότερη ικανότητα και εμπιστοσύνη σε συγγραφικές
δραστηριότητες. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, με αυτόν τον τρόπο
φαίνεται τα κορίτσια να κατανοούν περισσότερο μία δομή ενός κειμένου με αρχή μέση και
τέλος από ότι τα αγόρια καθώς ένας βασικός παράγοντας κατά την συγγραφική ικανότητα είναι
αυτός. Δηλαδή η απόδοση ενός κειμένου σύντομου με αρχή μέση και τέλος. Πέρα όμως από
αυτό η συγγραφική ικανότητα προϋποθέτει και έντονη φαντασία που φαίνεται να υπερτερούν
τα κορίτσια έναντι των αγοριών (Pajares & Valiante, 1999). Σε άλλη έρευνα των Duriko, Vida
και Eccles διαπιστώθηκε επιπροσθέτως ότι τα κορίτσια διαθέτουν περισσότερο χρόνο
ανάγνωσης σε ένα κείμενο από ότι τα αγόρια. Ο περισσότερος χρόνος παραμονής σε ένα
αναγνωστικό κείμενο κατά την διαδικασία της πρόσληψης δίνει την δυνατότητα στα
υποκείμενα να παρατηρήσουν περισσότερες λεπτομέρειες και επομένως να εμβαθύνουν. Η
εμβάθυνση αυτή μας δίνει και περισσότερα ουσιώδη στοιχεία για τις προσλαμβάνουσες των
υποκειμένων. Έτσι τα κορίτσια ίσως έχουν την δυνατότητα για περισσότερες εμβαθύνσεις και
όχι επιφανειακή πρόσληψη έναντι των αγοριών και τις συνιστά ως πιο έμπειρες αναγνώστριες
(Durik, Vida & Eccles, 2006). Τέλος, σε έρευνα των Pecjak και Peklaj για άλλη μία φορά τα
κορίτσια υπερτερούσαν όσο αφορά το αναγνωστικό ενδιαφέρον σε ένα κείμενο, στοιχείο
ιδιαίτερα σημαντικό για την διαδικασία της πρόσληψης, καθώς παρακινεί τα υποκείμενα να
επεξεργαστούν και να προβληματιστούν πάνω στο κείμενο ακόμη περισσότερο. Το ενδιαφέρον
είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία όπως αναφέραμε και παραπάνω που προσελκύει τον
αναγνώστη- παιδί, έτσι ώστε να εστιάσει στο κείμενο (Pecjak & Peklaj, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ψυχολογική Διάσταση του «κακού»: Θεωρίες,
προβληματισμοί και έρευνες
3.1. Εισαγωγή
Στην συνέχεια της θεωρητικής μας θεμελίωσης ένα πιο στοχευμένο ζητούμενο πέρα από την
πρόσληψη, είναι η θέση του αρνητικού στοιχείου, του «κακού». Όμως λαμβάνοντας υπόψη και
τους προβληματισμούς που προέκυψαν και από το προηγούμενο κεφάλαιο κρίνεται αναγκαίο
να παρουσιάσουμε το αρνητικό, επιθετικό, «κακό» στοιχείο των χαρακτήρων με τον τρόπο που
το προσεγγίζει η ψυχολογία αλλά και τον τρόπο που τον προσεγγίζει η λογοτεχνία. Μπορεί να
συγχέονται ως προς το γεγονός ότι η κριτική της λογοτεχνίας δανείζεται στοιχεία από την
επιστήμη της ψυχολογίας για να κατανοήσει τους αναγνώστες της αλλά ωστόσο η επιστήμη
της λογοτεχνίας αλλά και η επιστήμη της ψυχολογίας διαθέτουν διαφορετικό μεθοδολογικό
πεδίο ως προς την προσέγγιση των εννοιών τους. Έτσι μας ενδιαφέρουν και τα δύο πεδία στο
παρόν κεφάλαιο καθώς από το ένα θέλουμε να αντιληφθούμε πλήρως την έννοια του «κακού»
αρχικά σε ψυχολογικό επίπεδο, να δούμε τις ρίζες του και στην συνέχεια σε δεύτερο πεδίο να
δούμε πως έχει προσαρμοστεί και πως έχει περάσει στην λογοτεχνική επεξεργασία και
πρόσληψη από τα παιδιά.
Στο πρώτο υποκεφάλαιο επομένως θα γίνει αναφορά για τις θεωρίες της επιθετικότητας μιάς
και ο όρος «κακός» δεν χρησιμοποιείται τόσο στον τομέα της ψυχολογίας καθώς εντοπίζονται
περισσότερο οι όροι επιθετικός, αρνητικός χαρακτήρας. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί η
ψυχολογία εστιάζει περισσότερο σε αρνητικές, δυσμενείς καταστάσεις και όχι τόσο σε
αρνητικά άτομα. Δυσμενείς καταστάσεις δημιουργούν αρνητικές συμπεριφορές και όχι τόσο
απόλυτα αρνητικούς χαρακτήρες. Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα ακολουθήσουν θεωρίες και
προβληματισμοί για το στοιχείο του κακού στον κόσμο της λογοτεχνίας και πώς αυτή τον
προσεγγίζει από διαφορετική οπτική.
3.2. Bandura: Θεωρία της μίμησης και μάθησης προτύπων
Πριν όμως ξεκινήσουμε την ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει
πλήρως σε ψυχολογικό επίπεδο, την έννοια αυτή του αρνητικού χαρακτήρα. Κυρίως θα
εστιάσουμε στο τι επεξεργασίες κάνει το άτομο για να χαρακτηριστεί επιθετικός αλλά και πως
λειτουργεί στους άλλους η παρατήρηση αυτής της συμπεριφοράς, καθώς είναι κύριο
ζητούμενο στην έρευνα μας, μέσα από τις νοητικές, ψυχολογικές διαδικασίες που γίνονται
κατά την διάρκεια της πρόσληψης. Πώς λειτουργεί το αρνητικό πρότυπο (χαρακτήρας) και τι
διεργασίες γίνονται από ένα άτομο που τείνει προς αρνητική συμπεριφορά; Επηρεάζουν αυτά
τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά την πρόσληψη του κειμένου.
Η πρώτη θεωρία που σχετίζεται αρκετά με το θέμα και τους προβληματισμούς της
διερεύνησης μας είναι η θεωρία της κοινωνικογνωστικής μάθησης του Bandura, που
κατατάσσεται στο χώρο της Κοινωνικής ψυχολογίας. Κριτήριο επιλογής αυτής της θεωρίας
είναι το γεγονός ότι η θεωρία αυτή του Bandura εντάσσεται στο χώρο των θεωριών της
κοινωνικοποίησης, και σχετίζεται αρκετά με την θεματική μας, μιάς και επιδιώκουμε νε
διερευνήσουμε πώς επιδρούν τα παιδικά αναγνώσματα (θα μπορούσε να πεί κανείς ότι είναι
ένα κοινωνικό μέσο) μέσω των αρνητικών προτύπων χαρακτήρων στον παιδί αναγνώστη. Η
κοινωνικοποίηση έχει να κάνει επομένως με την αφομοίωση από το άτομο αξιών, κανόνων,
ρόλων, απόψεων, τρόπων συμπεριφοράς από την ομάδα και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Το ρόλο αυτό του κοινωνικού περιβάλλοντος τον αναλαμβάνει ο χώρος της
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λογοτεχνίας και πώς είναι δυνατόν να επιδράσει στο άτομο ψυχοκοινωνικά μέσα από τα
αρνητικά πρότυπα που προβάλλει.
Έννοια του Αρνητικού Προτύπου. Πιο αναλυτικά, η θεωρία της κοινωνικογνωστικής
μάθησης του Bandura ασχολείται με τους τρόπους απόκτησης, αλλά και διαφοροποίησης, της
κοινωνικής συμπεριφοράς ατόμων ή ομάδων, όπως αυτή εκδηλώνεται στο κοινωνικό
περιβάλλον (Γεωργογιάννης 1995:58-59). Ειδικότερα όμως, ως κύριο μέρος ενασχόλησης της
έχει τη μάθηση μέσω παρατήρησης κάθε είδους προτύπων συμπεριφορών και ειδικότερα
αρνητικών. Έτσι λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουν οι αρνητικοί χαρακτήρες
στο χώρο της λογοτεχνίας, που μελετάμε. Η μελέτη και η παρουσίαση των αρνητικών
χαρακτήρων, δεν στοχεύει αφενός να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα μίμησης. Με την
έννοια ότι οι βίαιες συμπεριφορές τους, είναι πρότυπο μίμησης, αλλά μέσα από την διεξοδική
παρατήρηση των συμπεριφορών τους, (με την διαδικασία της πρόσληψης στο χώρο της
λογοτεχνίας) των συνεπειών από τις πράξεις τους και μέσα από τις αντιθέσεις σε σχέση με
άλλα πρότυπα συμπεριφορών, τα παιδιά θα είναι σε θέση να αντιληφθούν από μόνα τους και
να δημιουργήσουν εκείνα το θετικό πρότυπα για τα ίδια και τον τρόπο ζωής τους (Bandura,
1977: 22). Επομένως, η παιδική λογοτεχνία θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ψυχοκοινωνικής
μάθησης των παιδιών υπο την έννοια του Bandura, μέσα από τα αρνητικά πρότυπα
συμπεριφοράς που προβάλλονται.
Έννοια της μάθησης και της συμπεριφοράς. Στην θεωρία αυτή κρίνουμε αναγκαίο να
διασαφηνίσουμε και μία δεύτερη έννοια. Την έννοια της μάθησης και της συμπεριφοράς.
Σίγουρα στο άκουσμα της έννοιας μάθησης δεν αναφερόμαστε στην αφομοίωση κάποιων
πληροφοριών. Δεν στοχεύειτο άτομο δηλαδή να αντιγράψει μία συμπεριφορά ενός προτύπου,
όπως αναπαράγει ένα κείμενο. Στην περίπτωση του Bandura η έννοια της μάθησης αναφέρεται
στην διαφοροποίηση της συμπεριφοράς. Δηλαδή όταν είναι σε θέση το άτομο κριτικά να
αντιληφθεί και να προβληματιστεί σε σχέση με το αρνητικό πρότυπο, τις αρνητικές, επιθετικές
και βίαιες αντιδράσεις και μέσα από εμπειρίες του περιβάλλοντος, σταδιακά να το οδηγήσει
στην αλλαγή της συμπεριφοράς, συμπεριφοράς όχι όμοιης με το αρνητικό πρότυπο
(Γεωργογιάννης, 1995: 59· Bandura, 1977: 24-27).
Έτσι αντίστοιχα και στο πεδίο της λογοτεχνίας το παιδί προκειμένου να δημιουργήσει δικές
του κριτικές θα πρέπει οι πληροφορίες που θα αντλήσει από το κείμενο να μην είναι μονο
παραδειγματικές ως προς ένα πρότυπο συμπεριφοράς, αλλά να τις συσχετίσει με δικές του
καταστάσεις, καταστάσεις που έχει βιώσει στο περιβάλλον του.
Διαδικασίες «μάθησης» στην Κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura. Αντιλαμβάνοντας το
ιδιαίτερο νόημα της μάθησης στην θεωρία του Bandura, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε
πιο αναλυτικά πώς συντελείται η διαδικασία μάθησης και τις διαδικασίες γίνεται στο άτομο,
προκειμένου να αποκτήσει αυτή την κοινωνική γνώση. Στην Κοινωνικογνωστική θεωρία του
Bandura οι διαδικασίες της μάθησης χωρίζονται σε τέσσερεις επιμέρους κατηγορίες. Τις
διαδικασίες της προσοχής, τις μνημονικές διαδικασίες, τις διαδικασίες μηχανικής
αναπαραγωγής και τις διαδικασίες της αμοιβής και των κινήτρων.
Πιο αναλυτικά, μία πρώτη και σημαντική διαδικασία προκειμένου να αφομοιωθούν νέοι
τρόποι συμπεριφοράς είναι η διαδικασία της προσοχής. Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και από το
επιστημονικό πεδίο της λογοτεχνίας με την αναφορά της Rossenblat στην θεωρία για την
εστίαση της προσοχής σε λογοτεχνικό κείμενο. Της συγκέντρωσης δηλαδή της προσοχής του
παρατηρητή στο πρότυπο, στο μοντέλο. Αυτή η διαδικασία είναι που καθορίζει τον βαθμό
αφομοίωσης, δηλαδή τι στοιχεία και συμπεριφορές θα αντιληφθεί το άτομο που παρακολουθεί
το πρότυπο, προκειμένου να το αφομοιώσει (Γεωργογιάννης, 1995: 62-71· Βandura, 1977: 2527).
Στο πεδίο της λογοτεχνίας που θα εμβαθύνουμε το παιδικό ανάγνωσμα χρησιμοποιείται
κυρίως για αυτό το λόγο. Δηλαδή, λειτουργεί ως ένα ερέθισμα προκειμένου να υπάρξει
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εστίαση της προσοχής του παιδιού και έτσι να εμβαθύνουμε στα χαρακτηριστικά των
προτύπων που παρουσιάζονται.
Στην διαδικασία παρατήρησης όπως είναι φυσικό το άτομο είναι σχεδόν αδύνατον να
εστιάσει σε όλα τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του προτύπου, πόσο μάλλον ένα
παιδί προσχολικής ή πρωτοσχολικής ηλικίας. Έτσι θα είναι επιλεκτικό το παιδί σε τι στοιχεία
θα παρατηρήσει. Το τι στοιχεία θα επιλέξει να παρατηρήσει εξαρτάται από τις ιδιότητες, τα
ενδιαφέροντα, γνωστικές διεργασίες του προτύπου, όσο και του παρατηρητή, καθώς και από τη
σχέση μεταξύ προτύπου και παρατηρητή στις διάφορες σκηνές. Δηλαδή ενδεχομένως ένα
παιδί και ένας ενήλικας να επιλέξει να παρατηρήσει μία συμπεριφορά εάν είναι στην ίδια
ηλικία με αυτόν και έχουν κάποιες ομοιότητες στον χαρακτήρα. Επομένως, παίζει ρόλο να
υπάρχει έστω μία ομοιότητα ή και το αντίθετο. Το πρότυπο δηλαδή να παρουσιάζει μία
εντυπωσιακή και κραυγαλέα συμπεριφορά που αυτό προξενεί το ενδιαφέρον του παρατηρητή
(Βandura, 1977).
Για το λόγο αυτό και στον κόσμο της λογοτεχνίας ο συγγραφέας έχει πάντα κατά νου σε τι
πρόσωπα απευθύνεται και έτσι δίνει κάποια χαρακτηριστικά στους ήρωες του προκειμένου να
υπάρξει κάποια είδους ταύτιση ή εντυπωσιασμός (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης,
Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010: 105-106). Εκτός από αυτούς τους δύο παράγοντες, η επιλογή
των προτύπων επηρεάζεται και από τις εμπειρίες και στάσεις που έχει αποκτήσει το παιδί και
που τώρα συνειδητά ή ασυνείδητα τις συνδέει με την πραγματικότητα.
Δεύτερος μηχανισμός μάθησης σύμφωνα με τον Bandura είναι επίσης, οι μνημονικές
διαδικασίες (Bandura, 1971: 5-6). Μετά το πρώτο στάδιο που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον
του παρατηρητή το πρότυπο, συντελείται μια δεύτερη λειτουργία της μάθησης μέσω της
παρατήρησης και της μνημονικής διαδικασίας. Πιο αναλυτικά, ενώ σε αυτή την φάση
βλέπουμε το άτομο κυρίως να παρατηρεί, ωστόσο ο Bandura μας αναφέρει ότι παράλληλα
συντελείται και μία διαδικασία μνήμης, δηλαδή αποθηκεύει νοητικά τις πληροφορίες και τις
συμπεριφορές ασυνείδητα. Μάλιστα κάνει λόγο για αυτό με τον όρο της «μνημονικής
αντιπροσώπευσης». Η μνημονική αυτή αντιπροσώπευση περιλαμβάνει δύο στάδια
αντιπροσώπευσης. Το ένα στάδιο είναι της εικονικής αντιπροσώπευσης και το άλλο στάδιο της
γλωσσικής αντιπροσώπευσης. Στο στάδιο της εικονικής αντιπροσώπευσης, ο παρατηρητής
καταχωρεί στην μνήμη του πρότυπες παραστάσεις, που σε δεδομένη στιγμή είναι δυνατή η
ανάκληση τους. ‘Όταν συνδεθεί ένα όνομα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή ένα συγκεκριμένο
πράγμα, σχεδόν πάντα θα κάνει το άτομο ένα εικονικό συσχετισμό με ένα άλλο πρόσωπο ή
πράγμα που ξέρει. Το στάδιο αυτό της εικονικής αντιπροσώπευσης είναι σχεδόν παράλληλο με
το στάδιο της γλωσσικής αντιπροσώπευσης, καθώς έρχονται σχεδόν παράλληλα στο νου του
ατόμου.
Στις μικρότερες ηλικίες που εμείς εστιάζουμε που δεν έχουν τόσο αναπτυγμένο το γλωσσικό
σύστημα, λειτουργεί κυρίως το σύστημα της εικονικής αντιπροσώπευσης και καταχωρεί
εικονικές παραστάσεις του προτύπου, όπως για παράδειγμα τω γονέων του, αφού αυτοί μέχρι
μία συγκεκριμένη ηλικία είναι τα πρότυπα του και παρατηρούν καθημερινά τις συμπεριφορές
τους.
Εφόσον λοιπόν το πρότυπο καταχωρείται στην μνήμη ταχύτερα μέσω των γλωσσικών
παραστάσεων, η διαδικασία αυτή της καταχώρησης ονομάζεται κατά τον Bandura
«Συμβολική αντιπροσώπευση» (Bandura, 1971: 27). Μέσα από την εικονική και γλωσσική
αντιπροσώπευση επιτυγχάνεται ένα είδος γνωστικής σύνδεσης των διαφόρων χαρακτηριστικών
του προτύπου, ώστε το παρατηρούμενο πρότυπο να είναι σε θέση να αναδιαμορφωθεί
σύμφωνα με τα δεδομένα του παρατηρητή και ανάλογα μα τις δικές του εμπειρίες.
Η μνημονική καταχώρηση νέων τρόπων συμπεριφοράς (πχ. γλωσσικές, κινησιακές
παραστάσεις, ηθικές) στην μνήμη αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μηχανική ή γνωστική
αναπαραγωγή και αυτό αποτελεί το τρίτο στάδιο της «μάθησης» του Bandura. Η συμπεριφορά
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που πρόκειται να εκδηλωθεί οργανώνεται πρώτα συμβολικά στην σκέψη του ατόμου, όπως
αναφέραμε παραπάνω και σύμφωνα με τις μνημονικές πρότυπες καταχωρήσεις. Στην συνέχεια,
στη λειτουργία αυτής της προετοιμασίας το άτομο προσπαθεί διορθώνοντας την να μοιάζει η
συμπεριφορά στην συμπεριφορά του προτύπου, ώστε στην συνέχεια να μπορέσει να
εκδηλωθεί. Όταν η συμπεριφορά αυτή εκδηλωθεί, το άτομο μπορεί να κρίνει (επαίνους ή όχι
από άλλους, εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών) εάν η συμπεριφορά είναι ίδια με αυτή του
προτύπου.
Οι διαδικασίες που μέχρι τώρα αναφέρθηκαν, δηλαδή παρατήρηση, μνημονική καταχώρηση
και μηχανική αναπαραγωγή δεν είναι παρά ικανότητες που ο μαθητευόμενος πρέπει να έχει για
να μιμηθεί μία συμπεριφορά. Αν η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε συγκρατηθεί εύκολα, η
εκδήλωση της θα έχει σχέση με τη χρησιμότητα ή τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει
για τον παρατηρητή. Και αυτό είναι το προτελευταίο στάδιο πριν την πλήρη εκδήλωση της
συμπεριφοράς, το στάδιο των ανταμοιβών και του κινήτρου, κατά τον Bandura. Η
χρησιμότητα ή τα θετικά αποτελέσματα παίζουν ρόλο κινήτρου, για να προκαλέσουν την
εκδήλωση της συμπεριφοράς. Την χρησιμότητα της συμπεριφοράς μπορεί να την αντιληφθεί
από το κοινωνικό του περιβάλλον, που μπορεί να τον επαινούν και να εξελιχθεί ακόμη
περισσότερο αλλά και από το ίδιο το άτομο εάν διαπιστώσει από μονο του ότι επιθυμεί να
αλλάξει συμπεριφορά ανάλογη του προτύπου για δική του αυτοπραγμάτωση.
Συνοψίζοντας, το βασικό κομμάτι αυτό της θεωρίας του Bandura, προκειμένου να
κατανοήσουμε το πρότυπο, η διαδικασία της μάθησης το και της μίμησης μέσω προτύπων
ακολουθεί την εξής πορεία. Αρχικά λαμβάνει το άτομο το ερέθισμα. Εάν το ενδιαφέρει,
συγκεντρώνει την προσοχή του και εστιάζει στο πρότυπο. Μετά την διαδικασία του εστιασμού
αρχίζει, η γνωστική διαδικασία που είναι η καταχώρηση παραστάσεων με την βοήθεια της
γλωσσικής και εικονικής αντιπροσώπευσης, συγκεκριμενοποιεί τα χαρακτηριστικά του
προτύπου σε συσχετισμό με δικά του. Έπειτα προχωρά στην μηχανιστική διαδικασία ή
διαδικασία αναπαραγωγής όπου αρχίζει και εξασκείται το άτομο προσπαθώντας να υιοθετήσει
τα χαρακτηριστικά. Το γεγονός της διαδικασίας της αναπαραγωγής συνδέεται και με τις
διαδικασίες κινήτρων, δηλαδή κατά πόσο τον ωφελούν. Έτσι σε τελικό στάδιο επιτυγχάνει την
αναπαραγωγή δηλαδή την εκδήλωση της συμπεριφοράς.
3.2.1. Πείραμα Bandura για το αρνητικό, επιθετικό πρότυπο
Προκειμένου ο Bandura να κατοχυρώσει και πλήρως ερευνητικά την θεωρία του διεξήγαγε
ένα πείραμα για την μάθηση μέσω προτύπων, που σήμερα θεωρείται από πολλούς επιστήμονες
ένα από τα βασικότερα πειράματα σε σχέση με την επίδραση προτύπων (Βουδάσκη, 1983: 4950).
Πιο αναλυτικά, ο πληθυσμός του πειράματος απαρτιζόταν από παιδιά ηλικίας μεταξύ 3,5
και 6 ετών που πήγαιναν από παιδικό μέχρι και νηπιαγωγείο. Το πείραμα χωρίζεται σε τρείς
φάσεις. Στην πρώτη φάση του πειράματος – που ο ερευνητής τη χαρακτήρισε ως φάση απλής
παρατήρησης – ο ερευνητής χώρισε τα παιδιά σε τρείς ομάδες και έδειξε ένα φίλμ. Ο ήρωας
του φίλμ έδειχνε επιθετική συμπεριφορά σε μία κούκλα. Η επιθετικότητα αυτή συνδεόταν και
με ανάλογες εκφράσεις. Μετά από αυτό, κάθε ομάδα έβλεπε μία διαφορετική συνέχεια του
φίλμ. Η πρώτη ομάδα έβλεπε τον ήρωα του φιλμ να επαινείται από ένα μεσήλικο άτομο για τις
επιθετικές πράξεις του προφορικά και με επιβράβευση με αντικείμενα. Η δεύτερη ομάδα
έβλεπε τον ήρωα να τιμωρείται προφορικά από έναν άνδρα και η τρίτη ομάδα έβλεπε τον
άνδρα να παρατηρεί απλά τον ήρωα του φιλμ χωρίς καθόλου να αντιδρά στις επιθετικές
ενέργειες του.
Στη δεύτερη φάση του πειράματος που ο Bandura την ονόμασε φάση αυτόματης
αναπαραγωγής, έβαλε τα παιδιά μόνα τους σε παιδικά δωμάτια και μέσα υπήρχαν όλα τα
παιχνίδια που έβλεπαν τα παιδία στο φίλμ. Στην συνέχεια ειπώθηκε στα παιδιά πως μπορούν
να παίξουν με όλα τα παιχνίδια που υπήρχαν στο δωμάτιο και τα άφησε μόνα τους.
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Ταυτόχρονα τα παρακολουθούσαν, χωρίς τα παιδιά να το γνωρίζουν. Τα αποτελέσματα από
αυτές τις φάσεις έδειξαν ότι η μιμητικότητα των αγοριών της πρώτης φάσης είναι αρκετά
μεγαλύτερη από των κοριτσιών, ενώ στη δεύτερη ομάδα, που το πρότυπο στο φιλμ δεχόταν
τιμωρία από τον παρόντα ενήλικα, μείωσε τη μιμητικότητα και των δύο φύλων με μεγάλη
διαφορά σε βάρος της ομάδας των κοριτσιών. Στην τρίτη ομάδα που τα παρόντα πρόσωπα
ήταν αμέτοχα στις δραστηριότητες του προτύπου, η μιμητικότητα αυξάνεται και πλησιάζει και
τα δύο φύλα στις επιδόσεις της πρώτης ομάδας.
Σε μία τρίτη φάση του πειράματος της ενισχυμένης μιμητικότητας παρακινήθηκαν τώρα
όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο πείραμα να παρουσιάσουν ότι είδαν στο φίλμ. Τα
αποτελέσματα αυτής της φάσης έδειξαν πως η μιμητικότητα της δεύτερης φάσης όλων των
αγοριών και όλων των ομάδων είναι μικρότερη από τη μιμητικότητα των ίδιων παιδιών στην
τρίτη φάση του πειράματος που παρακινήθηκαν να εκδηλώσουν ότι είδαν στο φιλμ.
Μεγαλύτερη όμως μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης όλων των ομάδων είναι στα
κορίτσια, αφού η μιμητικότητα τους μετά την παρακίνηση διπλασιάζεται σε όλες τις ομάδες
προς όφελος της τρίτης φάσης.
3.3. Bandura: Θεωρία επιθετικότητας
Αυτό το πείραμα του Bandura μας έδωσε πολλές πληροφορίες όσο αφορά το πρότυπο
συμπεριφοράς και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει στην εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς.
Φαίνεται ότι η παρότρυνση από άλλους είναι βασικής σημασίας για να υιοθετήσουμε μία
συμπεριφορά. Ενδεχομένως εφόσον την κάνουν οι άλλοι, έτσι αντίστοιχα πρέπει να την
κάνουμε και εμείς (στην περίπτωση των παιδιών), ανεξαρτήτως εάν είναι σωστή ή όχι. Πιο
συγκεκριμένα, μετά το πείραμα αυτό και μέσα από διάφορους προβληματισμούς και
επιστημονικές εμβαθύνσεις ο Bandura αναφέρθηκε σε μία θεωρία επιθετικότητας που
σχετίζεται από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (Aggression: a Social Learning Analysis).
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Bandura ότι η επιθετική συμπεριφορά μειώνεται όταν μειώνονται
και οι αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος (Bandura, 1973:4). ΄Ετσι για μία εκδήλωση
επιθετικής συμπεριφοράς καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι κοινωνικός, το
κοινωνικό πλαίσιο και οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται μέσα σε αυτό. Όταν βελτιωθούν οι
κοινωνικές συνθήκες τότε θα βελτιωθεί και θα μειωθεί η επιθετικότητα.
Γιατί καταφεύγουμε σε επιθετικές συμπεριφορές; Προτού όμως αναλύσουμε την επιθετική
συμπεριφορά που επηρεάζεται από τα πρότυπα, ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε
είναι, για ποιο λόγο οι άνθρωποι καταφεύγουν σε επιθετικές συμπεριφορές; Μία ερώτηση που
την συναντάμε και πολύ συχνά και από τα ίδια τα παιδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά γιατί είναι
κακός αυτός ο άνθρωπος;
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην θεωρία του Bandura οι άνθρωποι καταφεύγουν σε
επιθετικές συμπεριφορές διότι με αυτόν τον τρόπο παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα που
δεν μπορούν να επιτευχθούν τόσο εύκολα μέσω ενός μη επιθετικού τρόπου (Bandura, 1973).
Δηλαδή οι άνθρωποι εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά προκειμένου να καταφέρουν κάτι,
καθώς τους είναι πιο εύκολο από το να μεταχειριστούν άλλους τρόπους. Η απειλή και η χρήση
βίας φέρνει πιο γρήγορα αποτελέσματα από ότι μία διαφορετική ορθολογική - ηθική
διαδικασία. Κυρίως αυτή η συμπεριφορά εκδηλώνεται από ανθρώπους που δεν μπορούν να
διαχειριστούν τις αντιδράσεις τους ή δεν μπορούν να μεταχειριστούν περισσότερο την λογική
τους για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και έτσι προτιμούν να μιμηθούν μία συμπεριφορά για να
φέρει εις πέρας την ενέργεια τους. Η επιθετικότητα είναι μία ένδειξη αδυναμίας θα λέγαμε του
ατόμου. Μεταχειρίζονται άλλα μέσα καθώς είναι ανίκανοι σε άλλα, ή επιδιώκουν να
προβάλλουν μία εξουσία και μία δύναμη καθώς νιώθουν κατώτεροι από τους άλλους.
Όμως προκειμένου να γίνει μία ουσιαστική εμβάθυνση στο θέμα της επιθετικότητας ο
Bandura δεν βασίστηκε μόνο στις παραπάνω εξηγήσεις και στον ισχυρισμό ότι η επιθετικές
ενέργειες ενισχύονται κυρίως από την ικανοποίηση το να βλάπτουν άλλους. Τέτοιοι ισχυρισμοί
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ισχύουν και σήμερα από τους περισσότερους από εμάς χωρίς να υπάρχει επιστημονική βάση σε
αυτό. Μάλλον υπάρχει περισσότερο η προκατάληψη ότι αυτός που κάνει κακό είναι απόλυτα
κακός και τίποτα άλλο.
Ο Bandura ξεκινά την θεωρία του για την επιθετικότητα αναφέροντας ότι εφόσον το
κοινωνικό πλαίσιο είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς, θα πρέπει
να εντοπιστούν σε αυτό επιθετικές συμπεριφορές που μπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες,
ώστε να διασαφηνίσουμε περισσότερο αυτή την συμπεριφορά. Έτσι η επιθετικότητα στην
κοινωνική θεωρία του Bandura περιλαμβάνει μία συμπεριφορά που οδηγεί σε προσωπικό
τραυματισμό ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων. Ο προσωπικός τραυματισμός μπορεί να
είναι ψυχολογικός ή σωματικός. Στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης η επιθετικότητα
αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο γεγονός που περιλαμβάνει συμπεριφορά με ζημιογόνες και
καταστροφικές συνέπειες (Bandura, 1973).
Κοινωνικές Κριτικές (Social judgments) ως παράγοντας που ορίζει την επιθετικότητα. Πιο
αναλυτικά, η επιθετικότητα όπως μας την εξηγεί ο Bandura αποτελείται από δύο βασικά
στοιχεία. Πρόκειται για μία ζημιογόνο κατάσταση (injurious Behavior) που προέρχεται από
κοινωνικές κριτικές (Social Judgments) (Bandura, 1973). Δηλαδή οι κοινωνικές κριτικές και
επομένως το κοινωνικό πλαίσιο είναι αυτό, σύμφωνα με τον Bandura, καθορίζει ποιες
ζημιογόνες πράξεις νοούνται ως επιθετικές. Έτσι το πόσο επιθετική είναι μία συμπεριφορά
εξαρτάται πολλές φορές από το πώς θα την κρίνουν οι άλλοι. Οι κοινωνικές κριτικές
περιλαμβάνουν μία σειρά από διεργασίες.
Πιο αναλυτικά, το να ορίσει κανείς μία συμπεριφορά ως επιθετική μπορεί να προέλθει
πρώτον από την ένταση των απαντήσεων που δίνει κάποιος σε κάποιος άλλον. Όταν φωνάξει
δυνατά κάποιος σε κάποιον άλλο. Δηλαδή επιθετικός είναι αυτός που ο άλλος κρίνει ότι
φωνάζει δυνατά κατά την διάρκεια μιάς ομιλίας. Ένας άλλος παράγοντας κοινωνικής κριτικής
είναι οι εκδηλώσεις πόνου και οι τραυματισμοί από τους αποδέκτες της επιθετικής
συμπεριφοράς, δηλαδή τα ενδεχόμενα θύματα. Για παράδειγμα οι συμπλοκές ανάμεσα στα
παιδιά είναι πιθανόν να επισημανθούν ως επιθετικές συμπεριφορές, εάν ένα μέλος της ομάδας
κλάψει ή δημιουργήσει την εντύπωση ότι έχει τραυματιστεί, ενώ αντίστοιχα αυτή η
συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ως ένας νεανικός ενθουσιασμός εάν κάποιους από τους
συμμετέχοντες δεν αντιδράσουν καθόλου σε αυτό που γίνεται. Έτσι αυτό το κριτήριο
εξαρτάται και το πόσο θα αντέξει το άτομο-στόχος σε μία τέτοια κατάσταση προκειμένου να
την χαρακτηρίσει επιθετική. Ένας τρίτος παράγοντας είναι οι προθέσεις του ατόμου
(intentions). Εάν δηλαδή μία συμπεριφορά δημιουργείται με ακούσια πρόθεση τότε δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί επιθετική καθώς δεν είχε σκοπό να βλάψει. Οι προθέσεις εξαρτώνται από το
κοινωνικό πλαίσιο της πράξης (Social Context), την κατάσταση του δράστη, και τις πρόσφατες
ή προγενέστερες συνθήκες. Όταν δεν υπάρχει κάποια προηγούμενη διεργασία σε σχέση με
αυτά τότε η συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρεί επιθετική. Όταν όμως έχει δημιουργηθεί ένα
κοινωνικό πλαίσιο σκοπιμότητας για αυτή την συμπεριφορά τότε είναι επιθετική. Τα άτομα
που έχουν την τάση να συμπεριφερθούν επιθετικά, έχουν την τάση να εκδηλώσουν τις εχθρικές
προθέσεις τους στους άλλους και ότι γίνονται για κάποιο σκοπό. Τέλος, ένας άλλος
παράγοντας είναι και τα στερεότυπα που έχουν συχνά οι άνθρωποι προκειμένου να
χαρακτηρίσουν μία συμπεριφορά ως επιθετική. Για παράδειγμα το να έχει αυτοπεποίθηση μία
γυναίκα μπορεί να θεωρηθεί ως επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με τον άνδρα (Bandura,
1973).
Έτσι στις διάφορους ορισμούς που εντοπίσαμε πολλοί ορίζουν την επιθετικότητα με βάση
μόνο αυτόν που την διαπράττει. Έτσι ο Bandura εδώ έρχεται να μας το ανατρέπει αυτό
δίνοντας έμφαση στους κοινωνικούς κανόνες, τις κοινωνικές ταμπέλες που δημιουργούνται
κατά την διαδικασία των συμπεριφορών αυτών (Social Labeling Processes). Ο ίδιος θεωρεί της
κοινωνικές αυτές κριτικές (ταμπέλες) ως θεμελιώδη στοιχείο προκειμένου να χαρακτηριστεί
μία συμπεριφορά ως επιθετική.
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Ορισμός επιθετικότητας. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την αναλυτική διερεύνηση των
συμπεριφορών που υπάρχουν στο κοινωνικό πλαίσιο, ο Bandura ορίζει την επιθετικότητα ως:
Aggression is characterized as injurious and destructive behavior that is socially defined as
aggressive on the basis of a variety of factors some of which reside in the evaluator rather than in the
performer (Bandura, 1973: 8).

Δηλαδή η επιθετικότητα χαρακτηρίζεται ως μία επιζήμια και καταστροφική συμπεριφορά
που ορίζεται ως κοινωνικά επιθετική με βάση μία ποικιλία παραγόντων, οι οποίες
διαμορφώνονται περισσότερο από τον αξιολογητή παρά από τον εκτελεστή.
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η εκδήλωση μίας επιθετικής συμπεριφορές ενέχει το στοιχείο
του υποκειμενικού και δίνει πολύ έμφαση στην κριτική αυτού του ατόμου που θα την
παρατηρήσει ή θα την βιώσει και όχι σε αυτόν τόσο που θα την διαπράξει. Έτσι για κάποιον
μία συμπεριφορά μπορεί να είναι επιθετική ενώ για κάποιον άλλο αντίστοιχα να μην είναι.
Αυτό εξαρτάται από την προσωπική ανοχή που θα δείξει ο καθένας κατά την διάρκεια της
συμπεριφοράς αυτής.
Συνήθως τέτοιες συμπεριφορές ξεκινούν από ήπιες διαπροσωπικές καταστάσεις, ξεκινάνε
δηλαδή από «κριτικές», έτσι για αυτό τον λόγο ο Bandura αναφέρει ότι οι άνθρωποι συνήθως
απέχουν από προσωπικές άμεσες επιθέσεις επειδή οι ενέργειες αυτές ενέχουν υψηλό κίνδυνο
να υποστούν αντίποινα. Συνήθως οι «αξιολογητές» χρησιμοποιούν συγκαλυμμένους τρόπους
επίθεσης για ότι τους είναι δύσκολο, διατηρώντας και προστατεύοντας την αυτοπεποίθηση
τους μέσα στις κοινωνικές καταστάσεις που μπορεί να είναι επιζήμιες για κάποιους άλλους.
Έτσι η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς των ατόμων και της ζημιάς που
βιώνουν οι άλλοι είναι απομακρυσμένη, δηλαδή πλάγια, απρόσωπη. Ωστόσο, όταν οι
αρνητικές συνθήκες προωθούνται συλλογικά, τότε κανένα άτομο δεν φέρει ευθύνη για τις
αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό γίνεται μέσα από το κοινωνικό σύστημα λήψης αποφάσεων
(κοινωνική παράμετρος) το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να διαδέχονται ή να συγκαλύπτουν
την ευθύνη για επιζήμιες ενέργειες (Bandura, 1973).
3.4. Zimbardo: Η ψυχολογία του «κακού»
Μία άλλη θεωρία που κινείται σε παρόμοιο πεδίο με την θεωρία του Bandura,είναι η
θεωρία του Philip Zimbardo γνωστή στον επιστημονικό κύκλο με την ονομασία η ψυχολογία
του «κακού». Το κριτήριο επιλογής ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτή την θεωρία ήταν ότι
επιδιώκαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια την «κακού», μιάς και ο Zimbardo μας
δίνει πλούσιο υλικό για οριοθέτηση της έννοιας αυτής και τις διάφορες προοπτικές που μπορεί
να πάρει.
Όπως αντίστοιχα ο Bandura δίνει έμφαση με βάση την θεωρία του στο κοινωνικό πλαίσιο,
τις κοινωνικές καταστάσεις, την υποκειμενική αντίληψη που ορίζει το τι είναι κακό και τι όχι
έτσι και ο Zimbardo τοποθετεί την έννοια του «κακού» όχι σε βιολογικούς παράγοντες όπου
το κακό προέρχεται από ατομικές προδιαθέσεις, από γενετικά κακά γονίδια, από τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, από παθολογικούς παράγοντες κινδύνου κ.λ.π. αλλά για
τον ίδιο η έννοια αυτή του κακού αντιπροσωπεύει την αντικοινωνική συμπεριφορά ενός
ατόμου που προέρχεται από μία καταστασιακή προοπτική του περιβάλλοντος. Για το λόγο
αυτό και αυτή η θεωρία κατατάσσεται στο πεδίο κοινωνικής ψυχολογικής θεωρίας και
έρευνας.
Καταστασιακή προσέγγιση του Zimbardo. Πιο αναλυτικά, ο Zimbardo αναφέρεται σε μία
καταστασιακή προσέγγιση επηρεαζόμενος από τις βασικές αρχές της θεωρίας του Kurt Lewin,
η οποία ωθεί καταστασιακούς παράγοντες της συμπεριφοράς σε ένα πεδίο πέρα από απλώς
ελαφρυντικές παρασκηνιακές καταστάσεις (Zimbardo, 2004:7-9). Το να χαρακτηριστεί λοιπόν
κάποιος κακός θα έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτόν οι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι
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παράγοντες που ελέγχει ή όχι και οι καταστάσεις που ο ίδιος θέλει να δημιουργήσει. Η
αρνητική συμπεριφορά κινείται κατά κύριο λόγο όχι από το ίδιο το άτομο αλλά από
καταστάσεις του περιβάλλοντος του. Εάν δεν υπήρχαν αυτές ενδεχομένως και να μην είχε
αρνητική συμπεριφορά. Οι καταστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν άλλους ανθρώπους, άλλο
περιβάλλον, ή και κάτι το απαγορευτικό. Μπορεί να είναι αρκετοί παράγοντες, για αυτό το
λόγο και ορίζονται ως καταστάσεις καθώς μπορεί να είναι άπειρα γεγονότα που συντελούνται
μέσα στο κοινωνικό πεδίο.
«Κακό». Μέσα σε αυτές τις καταστάσεις είναι δυνατόν να δημιουργεί το κακό σύμφωνα με
τον Zimbardo. «Kακό» διαπράττει κανείς όταν συμπεριφέρεται σκόπιμα - ή προκαλεί στους
άλλους να αντιδράσουν - με τρόπους που εξευτελίζουν, αποκτηνώνουν, ζημιώνουν,
καταστρέφουν ή σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Όμως για να φτάσει σε αυτή την
αντικοινωνική συμπεριφορά έχουν προηγηθεί κάποιες εξωτερικές και εσωτερικές διεργασίες
που πολλές φορές δεν είναι ικανός να τις ελέγξει. Όταν κάποιος φτάνει στο σημείο να
συμπεριφερθεί σκόπιμα προκειμένου να βλάψει κάποιον σημαίνει ότι σίγουρα έχει προηγηθεί
μία κατάσταση, μία «ιστορία» πίσω από αυτή την ενέργεια. Μπορεί να έχουν προηγηθεί
καταστάσεις όπου ο ίδιος έπεσε θύμα από άλλους «κακούς», μπορεί λόγο κοινωνικόοικονομικών συνθηκών όπως για παράδειγμα ένα μέτριο επίπεδο ζωής να τον καταστήσει
ικανό να βλάψει καθώς έχει αναπτύξει ένα αίσθημα ζήλιας για τους άλλους, καθώς τους θεωρεί
ανώτερους του. Οι καταστάσεις που παρατηρούμε από το εξωτερικό μας περιβάλλον συχνά
μας οδηγούν στις αντιδράσεις μας. Μία λάθος επεξεργασία αυτών τον καταστάσεων και μία
έντονη συναισθηματική στιγμή είναι ικανά να μας οδηγήσουν σε «κακές» συμπεριφορές,
δηλαδή αντικοινωνικές. Σύμφωνα με την άποψη ένας άνθρωπος που φέρει την ταμπέλα
«καλός» εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί και κακός ανάλογα στις συνθήκες μέσα στις οποίες
μπορεί να υποπέσει (Zimbardo, 2005: 14-15· Crump, 2008: 1445-1450).
Κάνοντας μία παρένθεση, αυτό το στοιχείο που προβάλει ιδιαίτερα η θεωρία του
Zimbardo, είναι στοιχείο που αρκετές φορές θα το δούμε να μας παρουσιάζεται και στο χώρο
της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο της ιδεολογίας και των θεμάτων που θέλουν να περάσουν. Τα
κείμενα που κατά κύριο λόγο παρουσιάζονται σε κάποιον είναι κείμενα που περιγράφουν μία
ιστορία, έχουν μία αφηγηματική δομή, με τους όρους της λογοτεχνίας, όμως στην
πραγματικότητα και εμβαθύνοντας μέσα από αυτό (το πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας)
είναι κείμενα που μας παρουσιάζουν «κοινωνικές καταστάσεις» που κατά κύριο λόγο
δυσκολεύουν, προβληματίζουν τους ήρωες και την συμπεριφορά τους. Είναι θα λέγαμε
παραδείγματα «συνθηκών» και πώς μέσα από αυτές οφείλει ή όχι να αντιδράσει κανείς.
3.4.1.Πείραμα Zimbardo
Ο Zimbardo προκειμένου να στηρίξει την θεωρία του αυτή περί καταστασιακών συνθηκών
διεξήγαγε ένα πείραμα, το «πείραμα της φυλακής του Stanford» όπως είναι γνωστό στο
επιστημονικό χώρο της Κοινωνικής ψυχολογίας, που ανέδειξε τη δύναμη και την ισχύ των
κοινωνικών συνθηκών (Zimbardo, 2000:4-5). Το θεωρούμε άξιο αναφοράς καθώς θα μας
βοηθήσει προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο στην θεωρία μας και να δούμε λόγους και
διαδικασίες όπου διαμορφώνεται η αρνητική, αντικοινωνική συμπεριφορά.
Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίο
συνηθισμένοι άνθρωποι που είχαν μια φυσιολογική ζωή θα αντιδρούσαν σε μια ραγδαία
αλλαγή των κοινωνικών ρόλων που είχαν στη ζωή τους. Στο πείραμα έλαβαν μέρος 24 άνδρες
φοιτητές ανάμεσα σε 70 για να συμμετέχουν στο πείραμα. Κριτήριο επιλογής ήταν η απουσία
ψυχολογικών και ιατρικών προβλημάτων και το ποινικό μητρώο. Οι φοιτητές καλούνταν να
ζήσουν για 14 ημέρες σε συνθήκες φυλακής. Για το σκοπό αυτό είχε διαμορφωθεί το υπόγειο
του κτιρίου της ψυχολογίας του πανεπιστημίου, έτσι ώστε να μοιάζει με πραγματική φυλακή.
Οι φοιτητές τυχαία (μετά από ρίψη κέρματος) πήραν το ρόλο του «δεσμοφύλακα» ή του
«φυλακισμένου», ενώ ο Zimbardo είχε το ρόλο του διευθυντή της φυλακής.
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Οι συνθήκες στην φυλακή ήταν απόλυτα ρεαλιστικές προκειμένου να πετύχει το πείραμα.
Οι φυλακισμένοι ζούσαν κάτω από την ψυχολογική πίεση και εξαθλίωση των δεσμοφυλάκων,
κλειδωμένοι στα κελιά τους, με αλυσίδες στα πόδια και ξυρισμένα κεφάλια. Αντίστοιχα και οι
δεσμοφύλακες με την αντίστοιχη ενδυμασία της αστυνομικής στολής και με γκλόμπ στα χέρια.
Οι συμμετέχοντες που είχαν τον ρόλο των κρατουμένων έλαβαν την εντολή να περιμένουν στα
σπίτια τους μέχρι να ξεκινήσει το πείραμα. Ξαφνικά, συνελήφθησαν από το τοπικό αστυνομικό
τμήμα με την κατηγορία της ένοπλης ληστείας. Αυτή ήταν η συνθήκη του πειράματος, η
καταστασιακή συνθήκη μέσα από την οποία θα γεννιούνταν οι επιθετικές συμπεριφορές και ως
μοναδικό κανόνα έθεσε (Zimbardo) ότι απαγορεύεται η σωματική τιμωρία. Κατά τα άλλα, οι
ενέργειες των φρουρών του πειράματος δεν θα διέφεραν σε σχέση με τους φρουρούς των
πραγματικών φυλακών (επισκέψεις στα κελιά, έλεγχοι κλπ).
Αυτές οι σκληρές συνθήκες («καταστάσεις πεδίου») από την πρώτη κιόλλας μέρα έδειξαν
αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, οι κρατούμενοι
προσπαθώντας να συνέλθουν από το σοκ της ξαφνικής σύλληψης και τις μειωτικές ενέργειες
που υπέστησαν, άρχισαν να χλευάζουν τους φρουρούς. Σε αυτό το στάδιο είναι που έχουμε
την πρώτη εκδήλωση αρνητικής, αντικοινωνικής συμπεριφοράς προερχόμενη από ψυχολογική
κυρίως πίεση. Την επόμενη ημέρα οι κρατούμενοι εξεγέρθηκαν και ζητούσαν καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης μέσα στις φυλακές. Λήξη της εξέγερσης είχαν μετά από την χρήση
πυροσβεστήρων από τους φρουρούς. Μετά από αυτό το συμβάν («κατάσταση») οι φρουροί
έγιναν ακόμη πιο επιθετικοί (ήταν μία «συνθήκη» όπου τους έκανε ακόμη πιο επιθετικούς
φρουρούς) και επέβαλαν ταπεινωτικές και σωματικές τιμωρίες (στέρηση τροφής, πλύσιμο
τουαλέτας με γυμνά χέρια, κ.α.). Ύστερα από αυτές τις συνθήκες οι κρατούμενοι άρχισαν να
δείχνουν τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης. Πάει προσωρινά οι έντονη επιθετική συμπεριφορά
τους, νιώθοντας ότι ίσως είναι ηττημένοι, όμως αυτό δεν τους κάνει να «παύσουν» την
επιθετική συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη μέρα καθώς μετά από το επισκεπτήριο που
δέχθηκαν οι φυλακισμένοι, οργάνωσαν ένα σχέδιο διαφυγής. Οι φρουροί το πληροφορήθηκαν
και η διαφυγή αποτράπηκε, όμως οι τιμωρίες ήταν ακόμη πιο σκληρές. Οι καταστάσεις που
δημιουργούσαν οι φυλακισμένοι έδιναν τροφή για ακόμη περισσότερη επιθετικότητα από την
μεριά των φρουρών και αυτό δείχνει τις ανεξέλικτες διαστάσεις της επιθετικότητας.
Μέρα με τη μέρα οι συμμετέχοντες ταυτίζονταν όλο και περισσότερο με τους ρόλους τους.
Το ένα τρίτο των φρουρών επέδειξαν σαδιστικές τάσεις. Οι φυλακισμένοι φάνηκαν παθητικοί
και πειθήνιοι, ενώ εμφάνισαν συναισθηματικές αστάθειες. Ένας φρουρός δήλωσε αργότερα ότι
του έκανε εντύπωση που παρά την υπερβολική κακομεταχείριση οι κρατούμενοι δεν ήθελαν να
συνομιλήσουν καθόλου μαζί του και έμεναν σιωπηλοί.
Το πείραμα έληξε τελικά νωρίτερα από ό, τι είχαν υπολογίσει. Αντί για 14 ημέρες, οι
συμμετέχοντες έμειναν στη φυλακή μόλις 6. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τους
50 παρατηρητές του πειράματος μόνο μία, η Christine Maslach αντιλήφθηκε ότι το πείραμα
είχε πάρει ανεξέλεγκτη τροπή και επέμεινε να σταματήσει. Αυτό έρχεται να μας δηλώσει ότι οι
καταστάσεις είχαν τόσο επηρεάσει συναισθηματικά τους συμμετέχοντες ώστε λειτουργούσαν
μονο με το συναίσθημα και όχι με την λογική. Η κατάσταση αυτή ήταν δυνατή να μεταβάλλει
στοιχεία του εαυτούς τους, να μην σκεφτούν λογικά και να δράσουν επιθετικά και μόνο.
Ο Zimbardo κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι κάτω από τη ‘μάσκα’ της εξουσίας
μπορούν να καταδείξουν έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Στο όνομα της ‘τάξης’, την
οποία οι δεσμοφύλακες προσπαθούσαν –νόμιμα- να διατηρήσουν, προέβησαν σε ακραίες
ενέργειες, τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα τους κρατούμενους. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι
γνήσιες σαδιστικές τάσεις κατέδειξε μόνο το ένα τρίτο των φρουρών. Υπήρχαν μάλιστα
κάποιοι που προσπαθούσαν πραγματικά να βοηθήσουν τους κρατούμενους. Η παθητικότητα με
την οποία αντιμετώπισαν οι κρατούμενοι την κατάσταση, παρουσιάζει εξίσου μεγάλο
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ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι κρατούμενοι δεν ήθελαν να τα παρατήσουν, ακόμη και όταν τους
διαβεβαίωσαν ότι θα λάβουν ολόκληρη την αμοιβή τους (Zimbardo, 2000).
Όπως ήταν αναμενόμενο, ασκήθηκε έντονη κριτική για το συγκεκριμένο πείραμα, καθώς
θεωρήθηκε ότι δεν ακολούθησε τον κώδικα δεοντολογίας που απαιτείται στις επιστημονικές
έρευνες. Παρ’ όλα αυτά, το πείραμα του Zimbardo συνείσφερε σε μεγάλο βαθμό στην
κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με
τους κοινωνικούς ρόλους που αναλαμβάνουν οι άνθρωποι. Άρα είναι δυνατόν μία συνθήκη
όπως είναι η εξουσία μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο να αποτελέσει αρχή για την εκδήλωση
ακραίας επιθετικής συμπεριφοράς. Άρα θα μπορούσε να πεί κανείς ότι οι συνθήκες γεννούν
«κακούς» ανθρώπους.
3.5. Μ. Durant: Οικοσυστημική προσέγγιση: Προβληματικό σύστημα ως συνέπεια
προβληματικών συμπεριφορών
Σε αυτή την καταστασιακή προσέγγιση που αναφέρεται ο Zimbardo για την εμφάνιση του
«κακού», αναφέρεται και ο Durant (1995) περίπου με την ίδια λογική, υιοθετώντας την
οικοσυστημική προσέγγιση. Μονο που το «κακό» φαίνεται ορολογικά να προσδιορίζεται
καλύτερα με τον όρο προβληματική συμπεριφορά. Την κρίνουμε άξια αναφοράς καθώς ακόμη
πιο λεπτομερέστερα και εμπεριστατωμένα μας αναφέρει πώς αντιλαμβάνεται το άτομο το
αρνητικό στοιχείο στο γύρω περιβάλλον του, με ειδικότερη έμφαση στα παιδιά και κατά
συνέπεια αυτό μας αφορά καθώς διαμορφώνει και την διαδικασία πρόσληψης τους μέσα από
κείμενα, καθώς πρόκειται για εμπειρίες που έχουν τις μεταφέρουν στο κείμενο. Άρα κατά
κάποιο τρόπο θα εστιαστούμε μέσα από την θεωρία αυτή πώς διαμορφώνονται αυτές οι
εμπειρίες.
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η εμφάνιση του κακού δεν είναι κάτι που κατοικεί μέσα στο
άτομο και εκδηλώνεται σαν ένα είδος ασθένειας αλλά εξαρτάται από τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις του περιβάλλοντος, δηλαδή τις εμπειρίες του ατόμου με τον εξωτερικό
κόσμο, που από μονο του διαθέτει το στοιχείο της δυσαρμονίας του συστήματος. Άρα από
μονο του το εξωτερικό περιβάλλον, σύστημα είναι μία πηγή δυσαρμονική. Δηλαδή το άτομο
δέχεται επιδράσεις από εικόνες, θέματα και ζητήματα (ερεθίσματα) που παρατηρεί στο
εξωτερικό του περιβάλλον (οικοσύστημα) και έτσι υιοθετεί αρνητική συμπεριφορά. Πρόκειται
όπως ο ίδιος τους αναφέρει για μεταβλητές περιβάλλοντος που διαμορφώνουν την
προβληματική συμπεριφορά, όπως βία και επιθετικότητα (Apter, 1984: 153-155· Durant, 1995:
27-35).
Πιο αναλυτικά, ο Durant κάνει λόγο για βασικές παραδοχές της οικοσυστημικής
προσέγγισης. Πιο αναλυτικά, αναφέρει ότι η αρνητική συμπεριφορά διατηρείται εφόσον το
πλαίσιο που αλληλεπιδρά το άτομο είναι το ίδιο. Πολλές φορές το παιδί διατηρεί αυτή την
επιθετική συμπεριφορά καθώς έχει υιοθετήσει ως δεδομένες τις συμπροφορές που παρατηρεί
στο περιβάλλον του, είτε είναι παιδιά είτε ενήλικες. Όταν βρίσκεται στις ίδιες συνθήκες θα
αλληλεπιδρά ασυναίσθητα με τις αρνητικές συμπεριφοράς (Fraser, 2004:1-12). Ωστόσο, όταν
το παιδί μπαίνει στην διαδικασία να αλλάξει την συμπεριφορά του, τότε έχει έρθει ένα άλλο
διαφορετικό ερέθισμά στο υπάρχον περιβάλλον του (υλικό ή πρόσωπο) το οποίο το έχει
προκαλέσει σε συναισθηματικό επίπεδο. Όταν το αποδεχτεί τότε θα μπεί σε διαδικασία να το
δοκιμάσει και να υιοθετήσει αυτή την συμπεριφορά. Έτσι μπορεί να επέλθει μία αλλαγή στην
προβληματική συμπεριφορά που ενδεχομένως πράττει και σταδιακά να οδηγηθεί και σε άλλες
αλλαγές που μακροπρόθεσμα θα έχουν θετικές επιπτώσεις για την συμπεριφορά και την ζωή
του. Σαν αποτέλεσμα το άτομο έχει αλλάξει την συμπεριφορά του χάρις ενός άλλου ατόμου
και αντίστοιχα χάρις σε αυτό μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά έπειτα και από ένα άλλο άτομο.
Έτσι κατά συνέπεια διατηρείται το συστημικό επίπεδο. Όλα αυτά τα άτομα λειτουργούν ως
συστήματα (Fraser, 2004: 30-35).Μία αντίστοιχη αναφορά γίνεται και από τον Bronfenbrenner
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(1979a),που θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ζωής ενός ατόμου, επηρεάζεται από οποιαδήποτε
αλλαγή συντελεστεί όχι μόνο στο ίδιο το άτομο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και
σε καθένα από τα διάφορα πλαίσια «οικοσυστήματα» στα οποία συμμετέχει και αναπτύσσεται.
Έτσι η λογοτεχνία θα μπορούσε να είναι και αυτή ένα οικοσύστημα, καθώς το άτομο
αλληλεπιδρά με αυτήν.
Έτσι το παιδικό ανάγνωσμα που αναφέρεται σε δράσεις ατόμων, είναι ικανό, όταν
αναγνωστεί από αρκετά παιδιά να αποτελέσει βάση αλλαγής συμπεριφοράς σε συστημικό
επίπεδο. Επομένως, οι αλλαγές αυτές είναι ασυντόνιστες, βραχυπρόθεσμες και χωρίς συνέπεια.
Μπορεί να μην επιδράσουν αμέσως στα παιδιά στην δική μας περίπτωση αλλά ίσως με την
πάροδο του χρόνου. Αυτή η παραδοχή μας οδηγεί στην αναφορά του Ματσόπουλου 2005,
όπως ο ίδιος αναφέρει ότι βασική προϋπόθεση εκπαιδευτικών, ψυχολόγων είναι αρχικά να
τροποποιηθεί το σύστημα (σχολεία, οικογένειες, τοπικές κοινωνίες) και έπειτα θα επέλθει
αλλαγή σε κάθε άτομο ξεχωριστά (Ματσόπουλος, 2009).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Λογοτεχνική διάσταση του «κακού»: Προβληματισμοί και
έρευνες
4.1. Εισαγωγή
Με βάση τις παραπάνω θεωρίες που παρουσιάσαμε για το «κακό» στο πλαίσιο της
κοινωνικής ψυχολογίας αντιληφθήκαμε ότι γενικότερα οι κοινωνικές καταστάσεις και το γύρω
περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία αρνητικών συμπεριφορών. Στο πεδίο
της λογοτεχνίας ωστόσο θα θέλαμε να δούμε το κακό παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο; και
πώς το αντιλαμβάνονται τα παιδιά λαμβάνοντας υπόψη μας και τα παραπάνω ψυχολογικά
χαρακτηριστικά της αρνητικής συμπεριφοράς;
Το στοιχείο του «κακού» αρνητικού ήρωα παρουσιάζεται ως επι το πλείστον μέσα από τα
λεγόμενα «τρομακτικά εικονοβιβλία» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ιορδανάκη στο άρθρο
της. Σε αυτά τα εικονοβιβλία έρχεται να επιβεβαιωθεί η θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας,
κατά την οποία οι κοινωνικές καταστάσεις τις εποχής διαμορφώνουν διαφορετικά την έννοια
του «κακού» στην λογοτεχνία. ‘Όπως αντίστοιχα και η θεωρία της πρόσληψης που δίνει
έμφαση στην υποκειμενικότητα του ατόμου, με την διαφορετική πρόσληψη που εντοπίζεται
κάθε φορά από τα παιδιά. Έτσι οι μελέτες στο λογοτεχνικό χώρο βλέπουμε ότι βασίστηκαν
κατά πολύ στην μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων ανα τους αιώνες προκειμένου να
αντιληφθούν την έννοια του κακού στην λογοτεχνία. Με βάση αυτό κρίνουμε αναγκαίο την
αναφορά αυτή καθώς προέκυψαν κατηγορίες πρόσληψης του «κακού» που όμως δεν είναι
απόλυτα απομακρυσμένες από το σήμερα, καθώς είναι πιθανόν ανάλογα το κοινωνικό πλαίσιο
του παιδιού να προκύψει και αντίστοιχη πρόσληψη για το κακό (Πάτσιου, & Καλογίρου,
2013:310).
4.2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση, ιστορική αναδρομή για την διάσταση του «κακού» στην
παιδική λογοτεχνία
Πιο αναλυτικά, στην ιστορία των τρομακτικών ιστοριών, με βίαιους και επιβλητικούς
αρνητικούς χαρακτήρες θα δούμε πιο έντονα το στοιχείο αυτό πρόσληψης του κακού. Κατά
την εποχή του μεσαίωνα ο προσανατολισμός της παιδικής λογοτεχνίας ως προς το παιδαγωγικό
και ψυχολογικό κομμάτι, φαίνεται να είχε ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τα σύγχρονα
δεδομένα. Στα δεδομένα της τότε εποχής, το παιδικό βιβλίο αντιμετωπίζονταν ως ένα βιβλίο
που απλώς απευθυνόταν σε μικρότερες ηλικίες και αυτό σήμαινε ότι, ότι αντιλαμβανόταν και
έβλεπε στον κόσμο του ένας ενήλικας, το ίδιο ακριβώς μπορούσε να δεί και το παιδί. Δηλαδή
για τον κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας, το παιδί ήταν απλώς μία μικρογραφία του ενήλικα,
χωρίς ιδιαίτερες ψυχικές και πνευματικές ανάγκες, όπως αντιμετωπίζεται σήμερα (Escarpit,
1995: 75-93).
Έτσι η πρόσληψη των αρνητικών χαρακτήρων ήταν κάτι φυσιολογικό από το παιδί εφόσον
το έβλεπε στην καθημερινότητα του. Μια ιδεολογία που υπάρχει και σήμερα αλλά δεν
υιοθετείται από πολλούς, καθώς θεωρούν πλέον ότι είναι δυνατόν να βλάψει την ψυχοσύνθεση
του παιδιού- αναγνώστη (Παπαντωνάκης & Αναγνωστοπούλου, 2010: 151).
De Mause: H παρουσία κακού απόλυτα φυσιολογική για την φύση των παιδιών. Σε αυτή την
θέση έρχεται να προστεθεί και η άποψη του De Mause (1977) ο οποίος αναφέρει ότι η
παρουσία του κακού είναι φυσιολογική εάν συνδεθεί με την άποψη ότι οι σχέσεις γονέων και
παιδιών είναι μία μεταβλητή που αλλάζει συνεχώς (Ντεμώζ, 1977: 36-37). Δηλαδή ο De
Mause με την θέση του αυτή θέλει να τονίσει ότι η ύπαρξη κακού στα παραμύθια μπορεί να
συσχετιστεί με τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών με τους γονείς τους ή και με τους φίλους
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τους. Μπορεί τα ίδια τα παιδιά να διαπράττουν πράξεις που είναι «κακές» για την ηθική των
γονέων όμως γρήγορα και τα ίδια αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και υιοθετούν πιο
λογικές συμπεριφορές. Αντίθετα πολλές φορές και ο ρόλος του ενήλικα μπορεί να πάρει την
θέση ενός «κακού» στον κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας καθώς τα παιδιά πολλές φορές τον
συνδέουν με το οικογενειακό τους περιβάλλον, π.χ. ένας αυστηρός θείος, κλπ. ένας αυστηρός
πατέρας. Όπως επίσης ρόλο του «κακού» μπορεί να πάρει και ένας συμμαθητής του παιδιού.
Τέλη 17 αιώνα: Εποχή στερεοτύπων και διακρίσεων. Πλήρης διαχωρισμός «καλού» και
«κακού». Κύριος στόχος έντονα συναισθήματα εντυπωσιασμού από τα παιδιά και όχι παραγωγή
νοήματος. Μειονέκτημα: Καλλιέργεια αρνητικών συναισθημάτων στα παιδιά. Προς τα τέλη του
17ου αιώνα ο Γάλλος λαογράφος Charles Perrault γράφει την συλλογή παραμυθιών Ιστορίες
της μαμάς μου της χήνας. Σε αυτή την συλλογή περιλαμβάνονται τα γνωστά σε όλους
παραμύθια όπως «η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Η σταχτοπούτα» κ.α. Τα
παραμύθια αυτά με μία πρώτα σύγχρονη ματιά θα έλεγε κανείς ότι δεν προβάλουν τον τρόμο,
τον φόβο ή κάτι το αρνητικό. Ωστόσο, προτού κυκλοφορήσουν στην πραγματικότητα
διασκευάστηκαν, καθώς η πρωτότυπη τους εκδοχή ήταν άκρως επιθετική με αρνητικές
φιγούρες που επιζητούσαν μόνο το κακό (Perrault, 1998:178). Χαρακτηριστικό απόσπασμα από
την «Ωραία Κοιμωμένη»:
[…] Η βασίλισσα μητέρα έστειλε τη νύφη της και τα παιδιά σε ένα εξοχικό σπίτι μέσα στο δάσος,
για να μπορέσει να ικανοποιήσει πιο εύκολα τη φρικτή επιθυμία της. Πήγε και αυτή ύστερα από
λίγες μέρες, και ένα βράδυ λέει στον αρχιτραπεζοκόμο της:
Αύριο το βράδυ θέλω να φάω την Αυγούλα.
Αχ! Μεγαλειοτάτη….. είπε ο αρχιτραπεζοκόμος.
Ναι το θέλω, είπε η βασίλισσα (και το είπε με ύφος δράκαινας που θέλει να φάει το φρέσκο
κρέας). Και θέλω να τη φάω μ’ εκείνη την ωραία σάλτσα που ξέρεις.

Οι φιγούρες αυτές των αρνητικώς χαρακτήρων ήταν απόλυτα διαχωρισμένες. Υπήρχαν οι
«κακοί» χαρακτήρες, όπως εδώ η κακιά βασίλισσα, που ήταν μισητοί από την αρχή μέχρι το
τέλος και οι «καλοί», για τους οποίος νοιάζονταν οι αναγνώστες. Έτσι δημιουργούσαν το
συναίσθημα το μίσους στα παιδιά για τους κακούς και τις αγάπης για τους καλούς, χωρίς όμως
να τα προετοιμάζουν για μία αντίστοιχη αντιμετώπιση συμπεριφοράς. Απλώς καλλιεργούσαν
συναισθήματα και το μειονέκτημα αυτής της διαδικασίας πρόσληψης ότι καλλιεργούσαν
αρνητικά συναισθήματα στα παιδιά όπως να μάθουν να μισούν κάποιον. Το τέλος τον κακών
ήταν ή ο θάνατος ή η τιμωρία ή και η κυριαρχία τους, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ιδιότητα
τους αυτή.
Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το τρομακτικό και το βίαιο λογοτεχνικά
χρησιμοποιούνταν περισσότερο προκειμένου να παραδειγματίσει δηλαδή να παρουσιαστούν οι
απόλυτα αρνητικοί χαρακτήρες στα παιδιά σαν πρότυπα προς αποφυγήν. Να παρουσιαστεί όλο
το μεγαλείο ενός αρνητικούς χαρακτήρα με χαρακτηριστικά μίσους, ζήλιας και καταστροφής
ώστε να δημιουργεί απέχθεια από τα παιδιά ώστε να μην υιοθετούν τέτοιες συμπεριφορές, με
λανθασμένο ίσως τρόπο διδακτισμού.
Αρχές 19ου αιώνα το κακό κυριαρχεί στην λογοτεχνία. Στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας,
ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα παραμύθια των αδερφών Grimm (1812), βασισμένα στην παραπάνω
ιδεολογία, του διδακτισμού. Στo σύνολο τους αυτά τα παιδικά αναγνώσματα διακρίνεται από
ένα σκοτεινό περιεχόμενο, με κακές μαγγισες, κακές βασίλισσες, που φθονούν, δοκιμάζουν,
και βιαιοπραγούν σε διάφορους ήρωες, τα θύματα τους. Πραγματικά, σε καιρούς που
δοκιμάζεται έντονα η παιδαγωγική ηθική των ανθρώπων. Τα παραμύθια των αδελφών Grimm
έχουν ακόμα πιο βίαιο περιεχόμενο, που δεν μπορεί να συγκριθεί με του Charles Perrault
(Robert, 1976:11). Χαρακτηριστικό απόσπασμα, στο παραμύθι «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι»:
Πάρε την μικρή και πήγαινε την στο δάσος. Δεν θέλω να την ξαναδώ στα μάτια μου. Σκότωσε την
και φέρε μου την καρδιά και τα πνευμόνια της, για να σιγουρευτώ ότι υπάκουσες στις προσταγές
μου.
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Παρά το έντονο βίαιο περιεχόμενο των παραμυθιών τους, τα παραμύθια αυτά μεγάλωσαν
πολλές γενεές παιδιών, καθώς πλέον στον αφηγηματικό κόσμο ο «κακός» θα τιμωρηθεί
σκληρά και το «καλό» θa έχει εξασφαλίσει την αποδοχή του κόσμου. Είναι το κλασικό μοτίβο
που θα δούμε στα κλασικά παραμύθια. Υπάρχει αυτός ο αυστηρός διαχωρισμός του κακού από
το καλό, γιατί το κακό είναι πρότυπο προς αποφυγήν και μάλιστα μέσα από τα παραμύθια αυτά
δημιουργείται και καλλιεργείται θα λέγαμε μίσος προς τους αρνητικούς χαρακτήρες διότι τους
παρουσιάζουν ιδιαίτερα κακούς, βίαιους, άσπλαχνους και εκδικητικούς. Οι χαρακτήρες αυτοί
έχουν δημιουργηθεί για να λειτουργήσουν ως διδακτικά πρότυπα και να προετοιμάσουν τα
παιδιά για δύσκολες συνθήκες που ενδεχομένως θα συναντήσουν στην καθημερινότητα τους.
Χρήση του θετικού και του αρνητικού χαρακτήρα στην λογοτεχνία, χωρίς ιδιαίτερες σκηνές
βίας. Ανάλογη επιτυχία σημείωσαν και τα παραμύθια του Δανού Λογοτέχνη Hans Christian
Andersen, με τα επίσης γνωστά σε όλους παραμύθια, όπως «η μικρή γοργόνα», «Το κοριτσάκι
με τα σπίρτα», κ.α. Σε σχέση με τα παραμύθια των αδελφών Grimm, η προοπτική του
Andersen, όσο αφορά την παρουσίαση των χαρακτήρων στα έργα του, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι είναι λιγότερο βίαιη και με ενδείξεις ορισμένες φορές και θετικού και αρνητικού
στοιχείου στους χαρακτήρες των ηρώων του (Πάτσιου, & Καλογίρου, 2013: 311).
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι «τα κόκκινα παπούτσια» τους Χριστιάν Άντερσεν όπου
ένα μικρό κορίτσι τιμωρείται σκληρά για την φιλαρέσκεια του και την αγάπη του προς το χορό
γιατί χάρις σε αυτά τα κόκκινα παπούτσια έδειξε ασέβεια προς την μητέρα της που πέθαινε και
έλεγε ψέματα στην προσπάθεια της να τα φορά συνέχεια. Άλλο αντίστοιχο παράδειγμα
βλέπουμε και στο παραμύθι πάλι του Άντερσεν με τίτλο το κορίτσι που πάτησε πάνω στο
καρβέλι. Εδώ το κορίτσι αυτό θα τιμωρηθεί σκληρά που έκανε αυτή την πράξη προκειμένου να
μην λερώσει τα παπούτσια της. Αυτό την καθιστά αρνητικό ή θετικό χαρακτήρα; Το έκανε σαν
μια πράξη για να προσβάλλει ή σαν μία αυθόρμητη χωρίς λογική πράξη.
Προβολή συνεπειών από αρνητικές συμπεριφορές. Σε ότι αναφορά την κατηγορία των
εικονογραφημένων βιβλίων, ο 1844 κυκλοφορεί στη Γερμανία ο Struwwelpeter
(Πετροτσουλούφης) του ψυχιάτρου Heinrich Hoffman (Γαβριηλίδου, 2008: 104). Η Ηοffman
θέλει να αγοράσει ένα παιδικό βιβλίο ως χριστουγεννιάτικο δώρο για το τρίχρονο γιό του, αλλά
τα βιβλία που κυκλοφορούν δεν τον ικανοποιούν. ‘Έτσι, αποφασίζει να γράψει και να
εικονογραφήσει ο ίδιος ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο περιέχει δέκα ηθικοδιδακτικές ιστορίες με
ομοιοκαταληξία. Η ιστορία αφορά ένα παιδί που αδυνατώντας να ελέγξει την λαιμαργία του
υποφέρει από παχυσαρκία όπου στην προσπάθεια του να αδυνατίσει γίνεται ανορεξικός και
τελικά πεθαίνει. Ωστόσο όμως, το βιβλίο αυτό έγινε δημοφιλές σε όλη τη Ευρώπη για τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα του, καθώς περίεχε πραγματικά σαδιστικές και τρομακτικές αφηγήσεις,
που έχαναν την ένταση τους χάρις τον χιουμοριστικό τόνο στον οποίο είχαν γραφτεί και τις
αστείες με αρκετή δόση υπερβολής εικόνες του βιβλίου που καταδεικνύουν τις καταστροφικές
συνέπειες της κακής συμπεριφοράς. Σκοπός του τότε βιβλίου ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά ότι
καθημερινά διατρέχουν κινδύνους, εάν δεν είναι προσεκτικά (Πάτσιου & Καλογήρου,
2013:312· Γαβριηλίδου, 2008: 103). Για εκείνη την εποχή σαν γενική εικόνα οι ιστορίες
θεωρούνταν μακάβριες, ωστόσο ήταν ένας νέος τρόπος για την εποχή εκείνη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τα παιδιά στο πλαίσιο και τον απόηχο του διαφωτισμού. Κατά την διάρκεια
αυτής της εποχής σε πολλά παιδικά βιβλία αναπαράγεται αυτός ο τύπος ηθικής. Αν είσαι
δηλαδή «κακό» παιδί θα τιμωρηθείς ανελέητα, εκτός αν έχεις την τύχη να μετανοήσεις και να
μεταβάλλεις την συμπεριφορά σου.
Χρήση της αντίθεσης «καλός» και «κακός» για ηθική ανάπτυξη. Στα τέλη του 19ου αιώνα και
στις αρχές του 20ου αιώνα, περίοδο κατά την οποία γεννιούνται οι περισσότεροι κλασικοί
σήμερα χαρακτήρες των παιδικών αφηγημάτων, η διάκριση «καλός» και «κακός» γίνεται
εμφανής από την αρχή του κάθε βιβλίου και είναι απόλυτη. Η προβολή του μοντέλου του
«καλού» παιδιού επιτυγχάνεται, ακόμη και όταν ο συγγραφέας παρουσιάζει το «κακό παιδί»
δηλαδή το αρνητικό μοντέλο. Έτσι ερευνητικά έχουμε μία κατηγορία όπου κυριαρχεί
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υπερβολική διάσταση της ηθικής γεγονος που έθεσε πολλούς προβληματισμούς (Γαβριηλίδου,
2008: 106).
Η έννοια του «κακού» αρχίζει να δικαιολογείται και γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης αιτιών
που οδηγούν σε αυτή την αρνητική συμπεριφορά. Πιο αναλυτικά, κατά τα τέλη του 19ο αιώνα η
χρήση του αρνητικού χαρακτήρα στο κόσμο της λογοτεχνίας αρχίζει να αλλάζει (Γαβριηλίδου,
2008). Οι συγγραφείς αρχίζουν να επενδύουν πάνω στην εικόνα του «κακού παιδιού» και όχι
μόνο για να εντυπωσιάσουν. Εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτά που έχει να πεί και σε αυτά
που έχει να κάνει ο ήρωας, μετατρέποντας τους σε πρότυπα διδακτικά. Η απαξίωση και η
ανατροπή του παραδοσιακού λογοτεχνικού σχήματος, που το «κακό» τιμωρείται και το «καλό»
παιδί δικαιώνεται, θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του Τομ Σόγιερ. Σταδιακά με το πέρασμα
των χρόνων οι σκληρές τιμωρίες και οι σκοτεινές συνθήκες που επιφυλάσσονται για τους
κεντρικούς αρνητικούς ήρωες, περνάνε σε δευτερεύουσας σημασίας αφηγηματικά πρόσωπα
του κειμένου Ο Τομ Σόγιερ είναι ένας ήρωας παιδικού μυθιστορήματος του 1876 με αρνητικό
περιεχόμενο που δεν τιμωρείται για τα λάθη που έχει κάνει. Πρόκειται για έναν αντισυμβατικό
χαρακτήρα και αρκετά προκλητικό με ιδιότητες ανυπακοής, κακές συμπεριφορές, κλεψιές κλπ,
που καταλήγει τελικά να επιβραβεύεται από την κοινότητα του. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα
που ξέρουν οι περισσότεροι είναι και ο Πινόκιο του Κολόντι που λέει ψέματα και για αυτό το
λόγο βρίσκει τραγικό θάνατο. Εδώ παρουσιάζεται ένας αρνητικός χαρακτήρας, με ψέματα και
χωρίς ηθική συνείδηση, όμως το τέλος του είναι τιμωρητικό. Πεθαίνει γιατί τιμωρείται στην
ουσία για αυτά που έχει κάνει. Ωστόσο, ο συγγραφέας το συνέχισε και του έδωσε την ευκαιρία
να μετανοήσει. Γιατί όμως οι συγγραφείς επιλέγουν αυτά τα παράδοξα τελειώματα στα παιδικά
αναγνώσματα τους;
Για τους συγγραφείς του 19ου αιώνα το «κακό» παιδί είναι μία ευκαιρία προκειμένου να
μιλήσουν για έννοιες όπως ο εξαναγκασμός, η ασφυκτική πίεση που οδηγεί ένα άτομο σε αυτή
την συμπεριφορά. Πρόκειται λοιπόν για «αρνητικές» καταστάσεις και όχι «αρνητικούς»
χαρακτήρες. Αρχίζουν λοιπόν να απομακρύνονται από το στερεότυπο «κακός» και να
υπερασπίζονται τους ήρωες τους, προκειμένου να τους μεταλλάξουν και έτσι να περάσουν το
διδακτικό μήνυμα στους αναγνώστες τους. Αρχίζουν λοιπόν να επενδύουν στο διδακτικό
μήνυμα του κειμένου προς μία ηθικοδιδακτική διάπλαση του παιδιού (Γαβριηλίδου, 2008: 179180).
Κατά τα τέλη του 20ο και αρχές του 21ο που διανύουμε η διαφοροποίηση των τρομακτικών
εικονοβιβλίων είναι εμφανής σε σχέση με τα παλαιότερα και οι στοχεύσεις τους περισσότερο
για διδακτικό χαρακτήρα παρά για ένα λογοτεχνικό εντυπωσιασμό, με αρκετή προσοχή στην
δόμηση του αφηγηματικού κειμένου. Σύμφωνα και με όσο αναφέρει η Οικονομίδου στο βιβλίο
της, τα μεταμοντέρνα παραμύθια ανατρέπουν τις παραδοσιακές δομές και εμπεριέχουν
στοιχεία διακειμενικότητας, παιχνιδίσματος και αυτοαναφορικότητας (Οικονομίδου, 2011). Σε
αυτή την φράση έρχεται να συμπληρώσει η Εξαρχοπούλου για τους αρνητικούς ήρωες στην
σημερινή εποχή (Εξαρχοπούλου-Σκόρδου, 1996: 14, 24). Στα σημερινά κείμενα το κακό
παρουσιάζεται μέσα από τους αρνητικούς ήρωες και υπάρχουν αρκετές σκηνές με έντονες
παραστατικές λεπτομέρειες με αρνητικές συμπεριφορές. Όπως για παράδειγμα τα τρία μικρά
λυκάκια, του Ευγένιου Τριβιζα με τις καταστροφές και τις επιθετικές θέσεις από τον Pούνι το
ύπουλο, κακό γουρούνι. Τι χρήση του σφυριού, του τρυπανιού και του δυναμίτη που με αυτά
ήθελε να κάνει απόλυτο κακό στα λυκάκια και δεν τον ένοιαζε να τα τραυματίσει. Όμως η
περιγραφή των επιθετικών ενεργειών γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, με χιούμορ και παιγνιώδη
διάθεση. Ωστόσο, όμως σεβόμενοι το παιδί και στην προσπάθεια να διατηρήσουν μία τάξη
κοινωνικής ισορροπίας τις περισσότερες φορές θα παρατηρήσουμε ότι το τέλος των ιστοριών
αυτών είναι να μεταλλάσσονται οι αρνητικοί χαρακτήρες, διορθώνοντας την συμπεριφορά
τους, όπως το Poύνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Στοιχείο μετάλλαξης που θα δούμε και στο
κείμενο της έρευνας μας. Η μετάλλαξη του αρνητικού χαρακτήρα του Ρούνι γίνεται από μόνη
της, καθώς παρατηρεί τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν στα ζωή όπως τα λουλούδια, ο
ήλιος και μη βλέποντας πλέον ένα απρόσιτο και απαγορευμένο σπίτι. Δίνοντας εδώ την
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προοπτική ότι μπορεί να μεταλλαχθεί ένας αρνητικός χαρακτήρας και να μην είναι απόλυτα
κακός, οδηγεί τα παιδιά στην προοπτική της αυτοβελτίωσης.
Πιο αναλυτικά, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα στην ιστορία των σύγχρονων εικονοβιβλίων
που δεν μπορεί να παραλειφθεί είναι το εικονοβιβλίο της E. Gravett, “Wolves” (2006).
Βραβευμένο με μετάλλιο Kate Greenaway και αποτελεί κλασσικό παράδειγμα μεταμοντέρνου
εικονοβιβλίου (Καλογήρου & Πατσιου, 2013: 313). Παρακάτω παραθέτω ένα απόσπασμα
περιγραφής του εικονοβιβλίου:
Ο λαγός δανείζεται από τη δημοτική βιβλιοθήκη το βιβλίο «Λύκοι», που όπως μαρτυρά ο τίτλος του,
περιέχει εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για τους λύκους. Καθώς βυθίζεται στο βιβλίο, ένας λύκος
ξεπηδά από τις σελίδες του και παραμονεύει μέχρι που καταβροχθίζει το απροστάτευτο
ζώο…..(προς το τέλος του κειμένου)..(1η εκδοχή) το χαλάκι της πόρτας του λαγού είναι γεμάτο με
φυλλάδια και ταχυδρομικούς φακέλους, ένας από του οποίους είναι σταλμένος από τη δημοτική
βιβλιοθήκη. Η επιστολή που περιέχει απευθύνεται στον λαγό και αφορά την επιστροφή του βιβλίου
Λύκοι, που έχει καθυστερήσει. Ωστόσο, η συγγραφέας παραθέτει και ένα δεύτερο εναλλακτικό
τέλος για τους πιο ευαίσθητους αναγνώστες, σύμφωνα με το οποίο ο λύκος της ιστορίας είναι
χορτοφάγος και φαίνεται φίλος με το λαγό.

Σε ότι αφορά το τέλος της ιστορίας οι πιο προσεκτικοί αναγνώστες συνδυάζοντας όλες τις
υποδείξεις της E. Gravett, συμπεραίνουν ότι η ίδια η συγγραφέας ασπάζεται την πρώτη και πιο
σκοτεινή εκδοχή. Ακόμη και το εναλλακτικό τέλος που ο λαγός και ο λύκος γευματίζουν
ειρηνικά, παρατηρούμε ότι οι φιγούρες των δύο ζώων σχηματίζονται με αποκομμένα τμήματα
των προηγούμενων εικόνων, τα οποία έχουν άτακτα ενωθεί. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αφήνει
στον αναγνώστη παιδί να αποφασίσει αν θα δεχτεί την πραγματικότητα ή θα στραφεί προς το
χαρούμενο εναλλακτικό τέλος.
Τέλος, το 2007 ο N.Gaiman δημιουργεί ένα ιδιαίτερο εικονοβιβλίο με ηθικοδιδακτικό
περισσότερο περιεχόμενο με τίτλο: “The wolves in the walls”. Παρακάτω παραθέτω ένα
απόσπασμα σύντομης περίληψης του βιβλίου, προκειμένου να κατανοήσουμε ακόμη
περισσότερο, τον τρόπο αφηγηματικής δομής των τωρινών κειμένων και την έντονη αντίθεση
τους με τα παλαιότερα (π.χ. Grimm):
Η μικρή Lucy ακούει θορύβους που προέρχονται από τους τοίχους του σπιτιού της. Πεπεισμένη ότι
εκεί κατοικούν λύκοι, προειδοποιεί τους γονείς της και το μικρό της αδερφό για την ύπαρξη τους,
αλλά κανείς δεν την πιστεύει. Μία μέρα όμως οι λύκοι ξεπηδούν από τους τοίχους και
καταλαμβάνουν το σπίτι, εξορίζοντας την οικογένεια στον κήπο. Μετά από μέρες η Lucy, μην
μπορώντας να ανεχτεί άλλο αυτή την κατάσταση, παρακινεί την οικογένεια της να αντεπιτεθούν
όλοι μαζί στους λύκους και να πάρουν πίσω το σπίτι τους. Παρά τη φυγή των άγριων σαρκοβόρων,
η ιστορία εμπεριέχει και άλλες εκπλήξεις για τους ήρωες.

Όπως εξομολογείται ο ίδιος ο συγγραφέας η ιδέα για αυτό το εικονοβιβλίο προέκυψε από
έναν εφιάλτη της μικρής του κόρης Mandy. Εκείνη είδε στον ύπνο της λύκους μέσα στους
τοίχους και έτρεξε να το πεί στον πατέρα της, οποίος επινόησε διάφορες ιστορίες για το πώς η
οικογένεια του πιάστηκε από αυτούς και πώς τα κατάφερε να ξεφύγει. Χάρη στις ιστορίες του
N. Gaiman, μικρή Mandy μπόρεσε να διαχειριστεί τους φόβους που είχε δημιουργήσει αυτός ο
εφιάλτης. Και σε αυτό το σημείο βρίσκεται το μεγαλείο της λογοτεχνίας στην ψυχοσύνθεση
του ανθρώπου και ιδιαίτερα του παιδιού που μόλις αναπτύσσεται. Η περιγραφή του τρόπου
συγγραφής έρχεται να μας τονίσει τον ιδιαίτερο τον τρόπο που γράφονται πλέον τα σύγχρονα
παιδικά αναγνώσμτα, την προσοχή που δίνουν στον αναγνώστη-παιδί και τον τρόπο που
ενδεχομένως μπορεί να γίνει η πρόσληψη από το παιδί. Το κείμενο περιέχει στοιχεία φόβου
αλλά ιδιαίτερα προσεγμένα και όχι με περιττές τρομακτικές περιγραφές. Ο τρόμος λειτουργεί
ηθικοπλαστικά. Το βιβλίο αυτό όπως και πολυάριθμα παιδικά αναγνώσματα στο κόσμο της
παιδικής λογοτεχνίας, έγινε αφορμή να βοηθήσει το παιδί στον διαχείριση του φόβου του
σχετικά με τον εφιάλτη αυτό και εκείνη είναι η ιδιαίτερη σημασία των σύγχρονων βιβλίων,
39

στην διάπλαση υγιών ψυχολογικών προσωπικοτήτων. Στοιχεία που επιδιώκουμε να
μελετήσουμε στην παρούσα έρευνα μας (Πατσιου & Καλογήρου, 2013: 315-326).
4.3. Έρευνες και προβληματισμοί για την διάσταση του «κακού» στην παιδική λογοτεχνία
4.3.1. Έρευνα του Vygotsky για την πρόσληψη «αρνητικών» χαρακτήρων μέσα από το
συναισθηματικό και κοινωνικοποιητικό στάδιο των παιδιών
Με βάση αυτή την προβληματική μας και την πρόσληψη του “κακού” από τα παιδιά, μία
πολύ κοντινή έρευνα σε αυτό το πεδίο που εντοπίσαμε βιβλιογραφικά είναι η έρευνα του
Vygotsky που διερεύνησε τους τρόπους πρόσληψης των μύθων του Krylav (1951) από τα
παιδιά (μύθοι που στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στους μύθους του Αισώπου) (Πουρκός,
2009: 541-545). Εμείς εστιάσαμε περισσότερο στους μύθους που γίνεται αναφορά σε
“αρνητικούς” χαρακτήρες για αυτό το λόγο και κρίνουμε αναγκαίο να γίνει αναφορά στις
έρευνες αυτές και τους σημαντικούς προβληματισμούς που προέκυψαν, καθώς συναντήσαμε
δυσκολία στο να εντοπίσουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί πιο ερευνητικά με την πρόσληψη
«αρνητικών» χαρακτήρων.
Ο πρώτη αναφορά για την πρόσληψη αρνητικών χαρακτήρων γίνεται στον μύθο η Αλεπού
και το Κοράκι (1987, 1991). Σύμφωνα με τον μύθο η Αλεπού κολακεύει το κοράκι για την
ωραία φωνή του, καθώς έχει άλλους σκοπούς. Το κοράκι αρχίζει να επιδεικνύει τις μουσικές
δεξιότητες του, με αποτέλεσμα να πέσει το τυρί που κρατούσε στο ράμφος του και έτσι η
αλεπού θριαμβεύει και παίρνει το τυρί για τον ευατό της. Εδώ αναλύοντας βαθύτερα τον μύθο
κυριαρχεί ο αρνητικός χαρακτήρας της αλεπούς και οι κρυφές σκέψεις της προκειμένου να
ωφεληθεί ατομικά. Ο δεύτερος χαρακτήρας του κορακιού μάλλον αποδεικνύεται σαν θύμα της
υπόθεσης. Σε αυτό το μύθο ο Vygotsky ξεκινά με μία πολύ εύστοχη παρατήρηση προτού
ξεκινήσει την κύριο σχολιασμό των ευρημάτων του, λέγοντας ότι ο Krylov δεν ολοκληρώνει
το αρνητικό τέλος που λέει: Αχ κόρακα αν εκτός από φωνή είχες ακόμα μυαλό. Προφανώς
αυτό γίνεται καθώς δεν θέλει τα παιδιά να τελειώσουν το κείμενο με ένα αρνητικό νόημα.
Όμως και σύμφωνα με τις σημερινές λογοτεχνικές κριτικές πλέον ένα αρνητικό τέλος δεν είναι
απαραίτητα βλαβερό για την ψυχοσύνθεση των παιδιών αλλά ίσως είναι άξιο προσοχής για
περισσότερη κριτική σκέψη από την μεριά των παιδιών (Καζάζη, 2003: -351). Στοιχείο που το
τοποθετούμε ερευνητικά και στην παρούσα έρευνα μας με το παιδικό ανάγνωσμα του Oscar
Wilde.
Πιο συγκεκριμένα, ο Vygotsky αναφέρει ότι γενικά ο μύθος η αλεπού και το κοράκι
χρησιμοποιείται για να καταδικάσει την κολακεία της αλεπούς. Όλη αυτή η περεταίρω
εμβάθυνση του κειμένου θα φέρει αυτά τα συμπεράσματα. Όμως στην περίπτωση των παιδιών
που μελετά διαπίστωσε ότι μπορεί ενδεχομένως κάποια να εντοπίσουν αυτό το στοιχείο αλλά,
άλλα παιδιά θα έχουν και τελείως διαφορετικές θέσεις για την πρόσληψη αυτής της
συμπεριφοράς. Και αυτό είναι το ουσιαστικότερο ζήτημα κατά την γνώμη μας που θα μας
προβληματίσει για την έρευνα μας αυτή και αξίζει το ερευνητικό ενδιαφέρον από τις
διαφορετικές αυτές απόψεις των παιδιών.
Πιο αναλυτικά, ο Vygotsky αναφέρει ότι μερικά παιδιά γελούν με το πάθημα του κορακιού
και αντίθετα η συμπεριφορά της αλεπούς παρουσιάζεται στην συνείδηση τους με πιο θετικό
τρόπο. Επομένως έχουμε και μία δεύτερη προοπτική εκτός από την πρώτη στην τελείως
διαφορετική πρόσληψη από την αναμενόμενη, που όμως είναι σεβαστή κατά την γνώμη μας
καθώς κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και με διαφορετικές διαδικασίες πρόσληψης. Ίσως ωστόσο
και βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία μας η συμπεριφορά αυτή των παιδιών να οφείλεται σε
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά καθώς σε αυτήν την ηλικία πολλά παιδιά διαθέτουν αυτή την
συμπεριφορά και συμπεριφέρονται πολύ ατομικιστικά, εγωιστικά. Αυτή η αντιφατικότητα που
εντοπίζει ο Vygotsky στην πρόσληψη του μύθου αποτελεί σύμφωνα με τον Vygotsky (1987)
την βάση της αισθητικής απόλαυσης. Δηλαδή προσπαθώντας να διεισδύσουμε περισσότερο σε
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λογοτεχνικό πεδίο την άποψη αυτή ο Vygotsky κάνει αναφορά ότι τα συγκεκριμένα παιδιά
εστίασαν στο κείμενο μονο αισθητικά, δηλαδή ικανοποίησαν μονο τις αισθήσεις τους σε αυτό
που διάβασαν και αντιλήφθηκαν αυτή την συμπεριφορά με παιγνιώδη τρόπο, σαν αποτέλεσμα
ενεργειών (που έπεσε το κοράκι από το δέντρο) και όχι τόσο σκέψεων των ηρών και επομένως
όχι τόσο με την ηθική τους σημασία. Έτσι με την διαπίστωση του αυτή μας επιβεβαιώνει ότι σε
μία έρευνα είναι πλέον αναμενόμενα τα διαφορετικά επίπεδα πρόσληψης μέσα σε ένα κείμενο
(μπορεί να είναι ηθικά, αισθητικά, χιουμοριστικά κλπ) (Smagorisky, 2011: 3-19).
Σε ένα δεύτερο κείμενο που μελετά (1971) με τίτλο «Ο Λύκος στο Στάβλο», παρουσιάζει
τον λύκο που μπαίνει στο στάβλο αναζητώντας τροφή και βρίσκεται ξαφνικά περικυκλωμένος
από σκυλιά. Ο λύκος παγώνει από τον φόβο του και αναζητά συμβιβασμό με τα σκυλιά που
είναι έτοιμα να τον κατασπαράξουν. Ο μύθος αυτός όπως αναφέρει ο
Vygotsky
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να δείξει την αναπόφευκτη τιμωρία του «κακού» λύκου για τις
ανόσιες πράξεις του. Ο Vygotsky αναφέρει και σε αυτή την έρευνα ότι τα παιδιά
αντιλήφθηκαν διαφορετικά τις δράσεις των ηρώων αυτών και τα περισσότερα
εντυπωσιάστηκαν από την γενναιότητα του λύκου για τον ηρωικό θάνατο του. Έτσι ο
Vygotsky επιβεβαιώνει την θέση του για την πολυμορφία των ερμηνειών. Συμπερασματικά, ο
Vygotsky υποστηρίζει την πολλαπλότητα και την αντιφατικότητα των ηθικών
συμπερασμάτων. Η πρόσληψη θεωρεί ότι εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την
προηγούμενη εμπειρία των παιδιών καθώς και από την παρούσα κατάσταση και τα
προβλήματα που τα απασχολούν. Άρα ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών, η φάση
κοινωνικοποίησης παίζει σημαντικό ρόλο στο πως θα αντιληφθούν το νόημα του κειμένου.
Γενικότερα οι μύθοι απευθύνονται σε μία αντικειμενική πραγματικότητα αλλά ο τρόπος
πρόσληψης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την παρούσα κατάσταση του παιδιού. Άποψη
πολύ κοντινή με την νεοτερικότητα στην παιδική λογοτεχνία που θα αναφέρουμε παρακάτω.
4.3.2. John Stephens: Η θέση του για την πολλαπλότητα πιθανόν νοημάτων
Αντίστοιχα για την πολυμορφία των ερμηνειών και με παρόμοια θέση γίνεται αναφορά και
σε αντίστοιχες λογοτεχνικές έρευνες του John Stephens (ερευνητή στο πεδίο της παιδικής
λογοτεχνίας) (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010: 106-111). Ο
John Stephens χρησιμοποιώντας τους όρους του υπονοούμενου αναγνώστη στο βιβλίο του
Language and Ideology in Children’s Fiction (1992) αναφέρει χαρακτηριστικά:
[…] το νόημα του κειμένου χαρακτηρίζεται με τον πιο εύστοχο τρόπο ως διαλεκτική ανάμεσα στον
κειμενικό λόγο που συμπεριλαμβάνει την κατασκευή ενός υπονοούμενου αναγνώστη και ενός
φάσματος δυνητικά υποκειμενικών θέσεων και την τάση οικειότητα με τις συμβάσεις της ιστορίας
και την βιωματική γνώση (1992: 59).

Μία θέση αντίστοιχη όπως και του Vygotsky, με διαφορετική λογοτεχνική ορολογία και
δίνοντας έμφαση στα διαφορετικά νοήματα εξαιτίας της ύπαρξης δύο πόλων, όπως τις
παρουσίασε. Πιο συγκεκριμένα, στον ένα πόλο βρίσκεται το νοητικό, διανοητικό κομμάτι που
απορρέει από το λογοτεχνικό κείμενο αλλά και το κομμάτι που απορρέει από την υποκειμενική
θέση του αναγνώστη παιδιού, συνδέοντας το με την δική του πραγματικότητα.
Έτσι στην έρευνα που πραγματοποίησε ανάμεσα στην ιδεολογία του κειμένου και στον
υπονοούμενο αναγνώστη (1992) σε εικονοβιβλία εξήγαγε τα εξής βασικά συμπεράσματα.
Ίσως το κείμενο να αναφέρεται σε ένα παιδί θεωρητικά κατασκευασμένο αναγνώστη με
κειμενικές στρατηγικές (δηλαδή διαδικασίες όπου το παιδί προσπαθεί να προσλάβει το νόημα
του κειμένου). Ωστόσο, όμως το κείμενα μπορούν να διαβαστούν με διαφορετικούς τρόπους
και όχι μόνο με ένα σωστό. Κλείνοντας την θέση αυτή καταλήγει στον όρο πολλαπλότητα
πιθανόν νοημάτων όπως θεωρεί ότι γίνεται στην διαδικασία πρόσληψης. Έτσι αντίστοιχα δεν
υπάρχει ένας θετικός ή ένας αρνητικός χαρακτήρας αλλά ανάλογα με την πρόσληψη που θα
προκύψει από την μεριά του παιδιού και την καταστάσεις που έχει βιώσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Τα γενέθλια της Ινφάντα του Oscar Wilde και Σάντρα, η
άσχημη μάγισσα της Τόνιας Χατζηδάκη
5.1. Εισαγωγή
Πριν αναλύσουμε διεξοδικά τα μεθοδολογικά εργαλεία που στην προκειμένη περίπτωση
μας είναι τα παιδικά αναγνώσματα κρίναμε αναγκαίο να παραθέσουμε στο παρόν κεφάλαιο
τους λόγους που επιλέξαμε τα δύο κείμενα αυτά, καθώς οι επιλογή δεν είναι τυχαία και είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχημένη διεξαγωγή της έρευνας μας αυτής. Επιπροσθέτως στο
παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε κάποια βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων καθώς
θεωρούμε ότι η ζωή και του έργου του συγγραφέα δεν είναι ποτέ άσχετη από την θεματική που
συνήθως επιλέγουν και τα θέματα που θίγουν. Τέλος, τα συγκεκριμένα παιδικά αναγνώσματα
εντάσσονται το καθένα και σε ένα διαφορετικό λογοτεχνικό ρεύμα στοιχείο που είναι
απαραίτητο να διευκρινιστεί και να συσχετιστεί με την παρουσίαση του κακού από διάφορες
λογοτεχνικές σκοπιές.
5.2. Παρουσίαση παιδικών αναγνωσμάτων και κριτήρια επιλογής
Έχοντας στο μυαλό μας όλους αυτούς τους προβληματισμούς, τις έρευνες και τις θεωρίες
για την πρόσληψη των αρνητικών χαρακτήρων από τα παιδιά, εστιάσαμε στο να βρούμε τα
κατάλληλα εικονογραφημένα παιδικά αναγνώσματα προκειμένου να διεξάγουμε την έρευνα
μας. Έτσι το πρώτο παιδικό ανάγνωσμα που επιλέξαμε για την έρευνα μας αυτή είναι το
παραμύθι του Oscar Wilde με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα. Ένα κείμενο που αναφέρεται σε
μία μικρή βασίλισσα που έχει τα γενέθλια της και στήνεται μία τεράστια γιορτή με διάφορα
θεάματα για αυτήν. Όμως ένα θα την κάνει να γελάσει περισσότερο και αυτό είναι ένας
άσχημος και κοντός νάνος που όμως ο ίδιος θα την θεωρήσει φίλη του. Όμως μαθαίνοντας
τελικά τον λόγο για τον οποίο γελάει τόσο πολύ απέναντι του θα πεθάνει. Αναφέρεται σε μια
βασίλισσα χωρίς καθόλου συναισθήματα.
Σε αυτό το παιδικό ανάγνωσμα και σύμφωνα με τις αναλύσεις που θα προκύψουν στο
επόμενο κεφάλαιο ο βασικός «αρνητικός χαρακτήρας είναι η Ινφάντα, ένα κορίτσι 10 ετών,
μία κόρη βασιλιά. Ο λόγος που έχει επιλεγεί αυτός ο «αρνητικός» χαρακτήρας είναι, καθώς
από τον τίτλο του και μόνο ο Wilde δεν δημιουργεί το στερεότυπο του «κακού» και αφήνει τα
παιδιά στην ουσία να αντιληφθούν εάν πρόκειται για κακός ή όχι χαρακτήρας μέσα από το
κείμενο. Βασίζεται δηλαδή στην κριτική αντίληψη των παιδιών και μόνο χωρίς να τους
δημιουργεί αντιπάθειες (προκαταλήψεις) για τον χαρακτήρα. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο
αρνητικός χαρακτήρας της Ινφάντα, είναι κοντά στην ηλικία των παιδιών, με ένα ιδιαίτερο
ελκυστικό όνομα, μία τεχνική πρόσληψης που σχολιάστηκε παραπάνω ενδεχομένως
προκειμένου το παιδί να μπει στην θέση του χαρακτήρα αυτού και να βιώσει βαθύτερα την
κατάσταση που του παρουσιάζεται στο κείμενο. Η Ινφάντα με τον τρόπο της υφαίνει την
σκέψη των παιδιών γιατί ανά πάσα στιγμή διακρίνουμε διαφορετικές αντιδράσεις της. Δηλαδή
τα υποκείμενα της έρευνας μας επιδιώκουν να μπουν στην θέση του αρνητικού χαρακτήρα και
να αντιληφθούν τις αντιδράσεις του. Μία βασική τεχνική, καθώς με αυτό τον τρόπο είναι σαν
να βιώνουν τα ίδια μία κατάσταση, που τα βοηθά να έχουν καλύτερη κατανόηση, καλύτερη
μνήμη και περισσότερους προβληματισμούς για το θέμα. Όσο πιο πολύ είναι τα παιδιά
επικεντρωμένα στην αρνητικό χαρακτήρα και μπαίνοντας στην θέση του τόσο καλύτερα
αποτελέσματα θα έχουμε για την πρόσληψη. Επίσης, ένα τρίτο στοιχείο επιλογής είναι το
γεγονός ότι η Ινφάντα είναι μία βασίλισσα όμορφη και πλούσια. Τα εξωτερικά επομένως
στοιχεία αρνητικού χαρακτήρα δεν παρουσιάζονται τόσο εύκολα. Και μιας και μας ενδιαφέρει
και το εικαστικό κομμάτι των χαρακτήρων θα θέλαμε να διαπιστώσουμε εάν τα παιδιά
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εντοπίζουν κάποιο αρνητικό εξωτερικό στοιχείο και επίσης να τους δοθεί ένα μήνυμα ότι
πολλές φορές μάι όμορφη παρουσία δεν σημαίνει και θετική συμπεριφορά. Τέλος,
προκειμένου να δημιουργήσουμε και εμείς προκατάληψη στα παιδιά ο «αρνητικός»
χαρακτήρας αυτός έχει εκδηλώσει αυτή την συμπεριφορά επειδή ενδεχομένως έχει κάποιες
εσωτερικές ελλείψεις εφόσον μαθαίνει ότι έχει χάσει την μητέρα της και ο πατέρας της είναι
απομακρυσμένος (κοινωνικές συνθήκες). Θα το εντοπίσουν αυτό τα παιδιά; Επίσης θα είναι σε
θέση να διακρίνουν στην περίπτωση του νάνου ότι ο άσχημος είναι καλός και αντίστοιχα ίσως
η όμορφη που είναι η Ινφάντα είναι η κακή; Θα ταυτιστούν τα παιδιά με την αρνητική
συμπεριφορά που δέχεται ο νάνος; Όλα αυτά τα κριτήρια αποτελούν ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον για εμάς.
Με βάση αυτό το παιδικό ανάγνωσμα ερευνητικά θα θέλαμε να κάνουμε και ένα
συσχετισμό και με το δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα προκειμένου να διακρίνουμε τα δύο κύρια
ήδη «αρνητικών» χαρακτήρων, αυτόν που μεταλλάσσεται και αυτόν που δεν μεταλλάσσεται
και να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην πρόσληψη των «αρνητικών» χαρακτήρων.
Έτσι επιλέξαμε ένα κείμενο που να έχει πιο εμφανή τα στοιχεία του «αρνητικού» χαρακτήρα
που όμως στο τέλος να μεταλλάσσεται. Θα θέλαμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο εάν τα παιδιά
διαθέτουν ακόμη αυτή την προκατάληψη με βάση τα εξωτερικά στοιχεία και να δούμε τον
τρόπο που τον αντιμετωπίζουν, καθώς στην πρώτη περίπτωση δεν έχουμε μεταστροφή
αρνητικού χαρακτήρα ενώ στην δεύτερη έχουμε. Έτσι το παιδικό ανάγνωσμα που επιλέξαμε
έχει τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα της Τόνιας Χατζηδάκη. Πρόκειται για μία άσχημη
μάγισσα όπου κάνει κακές πράξεις στην πόλη και όπου δέχεται κοροϊδία για την ασχήμια της.
Ώσπου μία μέρα συνάντα έναν ορνιθολόγο που με τον σωστό και ευγενικό τρόπο του, την
μεταλλάσσει και την μετατρέπει σε μία καλή μάγισσα που χρησιμοποιεί τα μαγικά της για να
βοηθήσει τους άλλους.
Στην ουσία η συγγραφέας δεν την προσδιορίζει με αρνητικό χαρακτηριστικό αλλά
αναφέρει το επίθετο άσχημη που αυτό δεν είναι αναγκαίο προκειμένου να παρουσιαστεί ως
“αρνητικός” χαρακτήρας. Ο λόγος που έχει επιλεγεί το κείμενο αυτό επομένως είναι και εδώ
να μπορέσουν να ανιχνεύσουν τα παιδιά εάν είναι στην ουσία αρνητικός ή θετικός χαρακτήρας
καθώς δεν είναι ξεκάθαρο και πρέπει να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα. Έτσι
λοιπόν τα παιδία θα προβληματιστούν με βασικά στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία μας
και θα δούν την αρνητική συμπεριφορά από διαφορετικές σκοπιές και από διαφορετικές πηγές.
Παρατηρώντας τα δύο κείμενα που έχουμε επιλέξει για την έρευνα μας αυτή εύκολα κανείς
θα διαπιστώσει την απόσταση σε σχέση με το περιεχόμενο και αλλά και τους συγγραφείς των
αναγνωσμάτων. Ο λόγος που το επιλέξαμε αυτό δεν ήταν τυχαίος καθώς επιδιώξαμε να
έχουμε αυτή την διαφοροποίηση. Αρχικά το πρώτο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα
του Oscar Wilde έχει για συγγραφέα του μία αξία παγκόσμια στον συγγραφικό κόσμο και έναν
συγγραφέα που θεωρείτε βασικός εκπρόσωπος του κακού (δημιουργώντας το ρεύμα του
αισθητισμού που θα δούμε παρακάτω). Ο Wilde με τις αναγνωρισμένες συγγραφικές του
δεξιότητες δημιούργησε ένα επιτυχημένο κείμενο που όμως απευθύνεται σε λίγο περισσότερο
εξοικειωμένους αναγνώστες και επιδιώκει να σκεφτεί το υποκείμενο λίγο περισσότερο πάνω
στο θέμα καθώς υπάρχουν στοιχεία που απαιτούν εμβάθυνση και τοποθετεί την αρνητικότητα
από μία διαφορετική σκοπιά ανατρεπτική από ότι συνήθως έχουν συνηθίσει κατά την
ανάγνωση παιδικών κειμένων οι αναγνώστες μας. Μια αρνητικότητα με μία όμορφη και κομψή
φύση και έτσι ζητά από τους αναγνώστες να είναι πιο υποψιασμένοι οσο αφορά τις αρνητικές
συμπεριφορές και να απομακρύνουν ενδεχομένως προκαταλήψεις του κακού και του άσχημου.
Έχοντας αυτά τα στοιχεία ως βάση η επιλογή του δευτέρου παραμυθιού με τίτλο Σαντρα η
άσχημη μάγισσα στόχευε σε εμφανώς πιο «εύκολο», όσο αφορά την δομή και το περιεχόμενο
προκειμένου να καλύψουμε όλη την γκάμα των υποκειμένων στην έρευνα μας, καθώς σίγουρα
όλα τα υποκείμενα δεν θα ήταν τόσο εξοικειωμένα με τα αναγνωστικά κείμενα. Άρα
επιδιώκαμε και μία προοπτική «κακού» περισσότερο ευδιάκριτη για να μην χάσουμε τον στόχο
μας. Πέρα όμως από αυτό η συγγραφέας του δεύτερου κειμένου μας είναι παιδαγωγός και έχει
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προσεγγίσει από μία διαφορετική οπτική το ζήτημα της αρνητικότητας και ότι είναι δυνατόν να
αλλάξει αυτό και να μετατραπεί σε καλό. Ένα νόημα που επιδιώκαμε και θέλαμε να δώσουμε
στα παιδιά μέσω της έρευνας αυτής. Ενώ αντίθετα ο Wilde δεν φαίνεται να το τονίζει στο
κείμενο του και να τελειώνει με την αρνητικότητα να κυριαρχεί και να μην μεταβάλλεται που
αυτή είναι η δεύτερη οπτική της πραγματικότητας που ζούμε. Μια αρνητική συμπεριφορά που
αλλάξει και μία που δεν αλλάζει. Έτσι θέλουμε να υπάρχουν και αυτές οι δύο προοπτικές,
καθώς η διαφοροποίηση των οπτικών αυτών διαμορφώνουν και εμπλουτίζουν περισσότερο την
διαδικασία της πρόσληψης των «αρνητικών» χαρακτήρων και δίνει την δυνατότητα στα παιδιά
να το δούν από διάφορες οπτικές. Στοιχείο που αποτελεί την ουσία της πρόσληψης ενός
κειμένου. Να δούν διαφορετικές οπτικές και να είναι ικανά όλα τα κείμενα να εντοπίσουν
στοιχεία του κειμένου από μία παιδαγωγική αλλά και μία λογοτεχνική καθαρά σκοπιά.
5.3. Βιογραφικά στοιχεία
Το γεγονός ότι εντοπίσαμε αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία που με βάση αυτά θα κινηθούμε για
την ανάλυση των έργων αυτών και την μελέτη της πρόσληψης τους από τα παιδιά σίγουρα δεν
είναι ανεπηρέαστα από τους συγγραφείς των έργων αυτών, και τις ιδεολογίες τους.
5.3.1. Oscar Wilde: Εργογραφία συγγραφέα και πως η ζωή του επηρέασε το έργο του
Ο Oscar Wilde (Oscar Fingal O’ Flahertie Wills Wilde, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του)
ήταν εκτός από ποιητής, πεζογράφος, κριτικός έργων τέχνης αλλά και θεατρικός συγγραφέας.
Η βιογραφία του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σίγουρα έχει επηρεάσει σχεδόν όλα τα έργα
του. Γεννήθηκε τo 1854 στο Δουβλίνο, την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Πήγε αρχικά σχολείο
στο Portora Royal school και μετά την αποφοίτηση του εισήχθη αμέσως στο Trinity College
ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Magdalen College στην Οξφόρδη. Σπούδασε με
υποτροφία και διακρίθηκε για τις επιδόσεις του στο πανεπιστήμιο αλλά και για το εκκεντρικό
του ντύσιμο. Κατά την διάρκεια των σπουδών του εκεί έλαβε το βραβείο Newdigate για την
ποιητική του σύνθεση Ραβέννα και δύο χρόνια μετά το 1881 γράφει την πρώτη του ποιητική
συλλογή με τίτλο Ποιήματα. Βιβλιογραφικά αυτή η ιδιαίτερη έφεση του στην λογοτεχνία
πολλοί την συσχετίζουν με την μητέρα του, η οποία έγραφε επίσης ποιήματα με το ψευδώνυμο
Speranza (ευτυχία) τα οποία και δημοσίευσε. Τέλος, άλλες επιρροές έχουμε και από τον
ιδιαίτερο θαυμασμό του στην τέχνη της ζωγραφικής και ιδιαίτερα στα έργα των
ιμπρεσιονιστών όπως Ντεκάν, Μονέ, και του πατέρα και υιού Πισαρά (Holland, 2000: 25 &
Ellmann, 2006: 73-79).
Έπειτα από το 1882 ξεκινά να γράφει και να εκδίδει θεατρικά έργα και παράλληλα δίνει
διαλέξεις. Λίγο αργότερα το 1884 παντρεύεται την Constance Lloyd με την οποία μετακομίζει
στο Λονδίνο και αποκτούν δύο γιους. Πέντε χρόνια αργότερα το 1889 συγχρόνως με την
έκδοση του περιοδικού Woman ‘s world δημοσιεύει μία μελέτη για τα Σονέτα του Shakespeare
στο Blackwood ‘s Magazine τίτλο ‘‘Tο πορτραίτο του κύριου W.H.’’ (Willie Hughes) και
σύμφωνα με αυτήν πολλά από τα Σονέτα του Shakespeare έχουν αποδέκτη άνδρα. Το 1895
φτάνει στο απόγειο της επιτυχίας του όμως, λόγω των στενών της στενής σχέσης του με τον
Douglas πυκνώνουν οι κοινωνικές επικρίσεις και ο ίδιος έρχεται σε διαμάχη με τον πατέρα του
τον οποίο μηνύει για συκοφαντική δυσφήμηση αλλά αποσύρει την μήνυση σχεδόν αμέσως.
Λίγο καιρό αργότερα ενοχοποιείται, συλλαμβάνεται και καταδικάζεται για τις σεξουαλικές του
προτιμήσεις -αφού εκείνη την εποχή στην Αγγλία η ομοφυλοφιλία διωκόταν ποινικά- σε διετής
καταναγκαστική εργασία. Ακολουθεί ο ηθικός και οικονομικός του εξευτελισμός. Κατά την
διάρκεια φυλάκισης
γράφει το De Profundis ένα έργο βαθύτατα πνευματικό και
εξομολογητικό ενώ το ένα χρόνο μετά την καταδίκη του πεθαίνει η γυναίκα του. Το 1900
πεθαίνει ο ίδιος πάμπτωχος από μηνιγγίτιδα αφού πρώτα ασπάζεται τον καθολικισμό (Ellmann,
2006:60-61).
Ιδεολογία. Ο Wilde έζησε την περίοδο της Βικτωριανής εποχής, κατά την οποία πολύ συχνά
λογόκριναν τους συγγραφείς. Έτσι και ο ίδιος αντιμετώπιζε συνεχώς αρνητικές θέσεις από
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πολλούς. Ένα στοιχείο που μας αποκαλύπτεται με τις συχνές αναφορές σε βίαιους και
τρομακτικούς χαρακτήρες στα έργα του, αφού δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τις κοινωνικές
συνθήκες της εποχής. Έτσι ο Wilde απορρίπτει τη τότε Βικτωριανή εμμονή περί «ηθικού
σκοπού της τέχνης», απαξιεί την ηθική σοβαρότητα της, ενώ την αντιμετωπίζει ως «ύψιστη
πραγματικότητα» και τη ζωή ως «φαντασία» (Ασημακόπουλος,1986:264). Για τον ίδιο τα έργα
του αποτελούσαν επομένως μέσο για αναφερθεί σε στοιχεία πραγματικότητας είτε θετικά είτε
αρνητικά και να κάνει βαθύτερους στοχασμούς πάνω σε αυτά. Έτσι αντίστοιχα όπως
προβληματίζεται ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητα του. Όμως η ιδιαιτερότητα του
Wilde βρίσκεται στο γεγονος ότι προωθεί έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης που ξεφεύγει από
το κοινωνικά αποδεκτό πρότυπο της κοινωνίας μας. Έτσι στα έργα του παρουσιάζονται
ποικίλα θέματα με ρεαλιστική θέση και πολλές φορές προχωρημένη για την εποχή του αλλά
και για την εποχής μας μερικές φορές. Τα περισσότερα έργα του χαρακτηρίζονται από πολλά
σχήματα λόγου όπως είναι η ειρωνεία, η σάτιρα, το λογοπαίγνιο και η υπερβολή. Δεν είναι
τυχαίο ότι σατιρίζουν θεσμούς, πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις και την ανώτερη τάξη.
Ο Wilde ανήκει στους καταξιωμένους πλέον συγγραφείς με πλούσια παρακαταθήκη
έργων. Μερικά χαρακτηριστικά έργα του στην ποίηση: Ravenna (1878), Poems (1881), The
Sphinx (Η Σφίγγα) (1894),The Ballad of Reading Gaol (Η Μπαλάντα της φυλακής του Ρήντιγκ
ή Η Μπαλάντα της φυλακής του Ρέντιγκ) (1898). Καθώς επίσης και χαρακτηριστικά θεατρικά
έργα: Vera (1880), Salomé (Σαλώμη) (γαλλική έκδοση 1893,παρουσιάστηκε στο Παρίσι το
1896), The Happy Prince and Other Stories (Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας και άλλα παραμύθια)
(1888), The Picture of Dorian Gray (Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέη) (1891),κ.α. Μάλιστα τα
έργα του ταυτίστηκαν τόσο πολύ με την έννοια του κακού καθώς πιστεύεται ότι προσέθεσε
πολλές πτυχές της καθημερινότητας του και γενικότερα πρόβαλε πολύ το κακό και τις
διάφορες διαστάσεις του. Για αυτό τον λόγο ο Wilde κατατάσσεται στις αισθητιστές
συγγραφείς, οι οποίοι έχουν την τάση να λατρεύουν και να προβάλλουν στοιχεία του κακού
στα αναγνώσματα τους, όπως θα δούμε αναλυτικά στην επόμενη ανάλυση μας (Κατσιγιάννη &
Παπαλεοντίου, 2007:99-100).
5.4. Λογοτεχνικά κινήματα που εντάσσονται τα κείμενα
Τα δύο κείμενα που έχουμε επιλέξει για την έρευνα μας αυτή, έχουν αρκετές
διαφοροποιήσεις, τις οποίες και επιδιώκαμε. Έτσι τα δύο κείμενα αυτά σαν μία βασική αρχική
διαφοροποίηση είναι το γεγονός ότι εντάσσονται σε διαφορετικά λογοτεχνικά ρεύματα. Από
την μία το κείμενο του Oscar Wilde εντάσσεται στο ρεύμα του αισθητισμού και από την άλλη
το κείμενο της Τόνιας Χατζηδάκη όπως είναι αναμενόμενο εντάσσεται σε ένα νεότερο
σύγχρονο λογοτεχνικό ρεύμα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι σημαντικές για εμάς καθώς μας
δείχνουν όλες τις δυνατές εκφάνσεις της παρουσίασης της αρνητικότητας στο χώρο της
λογοτεχνίας και αυτό μας καθιστά ικανούς να την μελετήσουμε πολύπλευρα, μέσα από την
επεξεργασία των παιδιών. Έτσι κρίνεται αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε το περιεχόμενο των
ρευμάτων αυτών ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και καλύτερα το περιεχόμενο, την
ιδεολογία του κακού στα κείμενα που μας παρουσιάζονται.
5.4.1. Αισθητισμός
Το κακό είναι κατεξοχήν ένα στοιχείο που προβάλλεται από τους αισθητιστές και σίγουρα
για αυτό και επιλέξαμε τον Wilde ως έναν από τους δυο συγγραφείς των κείμενων για την
έρευνα μας. Ο Wilde θεωρείτε ένας από τους κύριους εκπροσώπους του ρεύματος του
αισθητισμού, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη Βρετανία. Ο Wilde
eεπηρεάστηκε ιδιαίτερα από το έργο των αισθητιστών John Ruskin και Walter Pater και
υπερασπίστηκε το δόγμα «της τέχνης για την τέχνη», αρνούμενος την αναγκαιότητα ύπαρξης
μιας ηθικής παραμέτρου στην τέχνη. Με βάση αυτήν την βασική του θέση στηριχθήκαμε στην
παρούσα έρευνα μας. Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να κάνουμε μία αναφορά στο κίνημα του
αισθητισμού προκειμένου να αντιληφθούμε καλύτερα την ιδεολογία που απορρέει από τα έργα
του.
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Πιο αναλυτικά, ο «Αισθητισμός» με την πλατιά έννοια του όρου σημαίνει, αφοσίωση στην
ομορφιά, και, πρώτιστα, στην ομορφιά, όπως τη βρίσκουμε στην τέχνη και σε οτιδήποτε
ελκυστικό στον γύρω μας κόσμο. Θα μπορούσε κανείς να νομίσει ότι με αυτή την ευρεία
έννοια, ο αισθητισμός υπήρξε σε όλες τις ιστορικές εποχές. Για να συγκεκριμενοποιήσουμε
όμως λίγο περισσότερο τον όρο αισθητισμό αρκεί να πούμε ότι ο Αισθητισμός (αγγλικά:
Aestheticism) είναι ένα κίνημα συνδεδεμένο με την τέχνη και τη λογοτεχνία στα τέλη του 19ου
αιώνα στη Βρετανία. Γενικά, αναπαριστά την ίδια τάση που έδωσε ο Συμβολισμός και η
παρακμή στη Γαλλία και μπορεί να θεωρηθεί το αγγλικό παρακλάδι του ίδιου κινήματος
(Σαχίνης, 1981: 9).
Ο Αισθητισμός εμφανίζεται με διαφορετικές αλλά συσχετιζόμενες όψεις: ως θεώρηση ζωής,
δηλαδή η ιδέα να κρίνεται «η ζωή εν πνεύματι». ως θεώρηση τέχνης, «η τέχνη για την τέχνη».
και ως χαρακτηριστικό πραγματικών έργων τέχνης και λόγου. Ωστόσο, στο κίνημα του
αισθητισμού κυριάρχησε ιδιαίτερα το δόγμα: «της τέχνης για την τέχνη» που έκανε λόγο για
πρώτη φορά ο γάλλος φιλόσοφος Victor Cousin, γιατί μελετήθηκε και προβλήθηκε
περισσότερο από τον κλάδο της λογοτεχνίας (Προβατά & Γκότση, 2000:95· Ασημακόπουλος,
1986: 264). Η θεωρία αυτή πρέσβευε σε αρχικό στάδιο την αδιαφορία, τον αποχωρισμό της
τέχνης και γενικότερα της λογοτεχνίας από τα ηθικά και τα κοινωνικά προβλήματα (Johnson,
1973:10 * Προβατά & Γκότση, 2000). Ένα αισθητικό έργο δηλαδή υπό το θεωρητικό
υπόβαθρο αυτής της αντίληψης, δεν είχε σκοπό του να διδάξει, ή να παραδειγματίσει ή να
συσχετιστεί με το πνεύμα της κοινωνίας των ανθρώπων της, ή να προβάλει ηθικές
συμπεριφοράς ή ένα ιδιαίτερο μήνυμα για να ωφελήσει ή να αφυπνίσει ένα σύνολο ομάδας.
Μάλιστα πολλοί αναφέρουν ότι το κίνημα αυτό ξεκίνησε από την Γαλλία ως αντίδραση κατά
των ωφελιμιστών και των ηθικολόγων και στην Αγγλία ως αντίδραση κατά των βικτωριανών
και της βικτωριανής ηθικής. Ήταν θα λέγαμε ένα είδος διαμαρτυρίας με την υιοθέτηση αξίων
και αντιλήψεων ενάντιας τις παραδοσιακές αξίες και με κυρίαρχη θέση ότι η τέχνη πρέπει να
υπηρετεί κάποιον απώτερο σκοπό και έχει ρομαντικές ρίζες. Ήταν κάτι ξεχωριστό από την
ζωή, κάτι το αυτόνομο. Οι εκπρόσωποι του κινήματος αυτού πίστευαν ότι η ομορφιά και η
τέχνη αξίζουν περισσότερο από καθετί άλλο στον κόσμο. Για ορισμένους του κινήματος όπως
και Oscar Wilde η τέχνη υποκαθιστούμε μάλιστα και την ίδια την ζωή. Τα χρονικά του όρια
εκτείνονται στα τέλη της Βικτωριανής περιόδου, περίπου από το 1868 μέχρι το 1901, και
θεωρείται ότι τελείωσε με τη δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ (Σαχίνης, 1981: 9-11).
Στην συνέχεια της εξέλιξης αυτού του κινήματος βλέπουμε σταδιακά ότι αρχίζει να παίρνει
μία διαφορετική μορφή. Πιο συγκεκριμένα, άρχισε να υπάρχει μία γενικότερη τάση προς το
τεχνικό και το αφύσικο, προς το νοσηρό και το ανώμαλο, προς το παράξενο και το αλλόκοτο.
Έννοιες βασικές που κατεξοχήν προσδιορίζουν λογοτεχνικά το κίνημα αυτό. Βασικός του
στόχος λοιπόν, ο εξωτισμός στο χώρο και στο χρόνο και το ασυνήθιστο. Οι αισθητιστές στα
έργα τους απέφευγαν ότι είναι «κοινό», συνηθισμένο στη ζωή και γενικότερα είχαν μία άρνηση
προς αυτή την «σύμβαση» όπου ακολουθούσε την ζωή. Στα τέλη του 19ου αιώνα το κίνημα
του αισθητισμού πήρε την μορφή “decadence”. Γενικότερα και μέχρι τώρα, όπως είδαμε οι
αισθητιστές προβάλλοντας αυτά τα στοιχεία του παράξενου και του αλλόκοτου στα έργα τους,
προσπαθώντας να ξεφύγουν από το συνηθισμένα, δεν μας έδιναν μια σαφή διάκριση ως προς
το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Η Decadence που προέκυψε ως μετεξέλιξη του κινήματος
αυτού ήταν ένα στάδιο πιο προχωρημένη, και υποστήριζε μία ιδεολογία, που τελικά σφράγισε
το κίνημα του αισθητισμού. Ήταν ένα είδος «αρρωστημένου» αισθητισμού, ο οποίος στράφηκε
αποκλειστικά προς την θετική ταύτιση του κακού με το ωραίο και βρήκε μόνο κακό στην
ομορφιά. Με τους “decantes” έχουμε έξαρση των αισθήσεων, εξωραϊσμό της αμαρτίας,
προβολή της διαφθοράς και εξύμνηση της διαστροφής (Προβατά & Γκότση, 2000:101·
Σαχίνης, 1981: 10-12).
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5.4.2. Νεοτερικότητα
Το δεύτερο κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί για την έρευνα μας αυτή είναι μίας νέας
συγγραφέως και παιδαγωγού της Τόνιας Χατζηδάκη με έτος συγγραφής το 1998. Έτσι όπως
είναι αναμενόμενο θα υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το λογοτεχνικό πλαίσιο
του κινήματος, που κινείται το προηγούμενο κείμενο μας με το παρόν κείμενο, με μόνο
κριτήριο το χρόνο συγγραφής τους. Για αυτό το λόγο αναφερόμαστε σε ένα κίνημα
νεοτερικότητας στην παιδική λογοτεχνία, που είναι οι νέες τάσεις στα παιδικά αναγνώσματα.
Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα καθώς θέλουμε να δούμε και την προοπτική, την σύγχρονη του
«κακού» στοιχείου στα παιδικά αναγνώσματα. Το κακό πώς παρουσιάζεται, πως το έχουν
μετεξελιξει οι συγγραφείς λαμβάνοντας υπόψη τους περισσότερα στοιχεία και από ψυχολογικά
πεδία. Καθώς σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για αρνητικές συμπεριφορές, για
τάσεις επιθετικότητας και έτσι η λογοτεχνία έχει μία τάση να παρουσιάζει πολύ συχνά τα
ζητήματα του «κακού» στους παιδικούς αναγνώστες της. Όμως σε σχέση με τον αισθητισμό
που το κακό ήταν περισσότερο απόλυτο και ισχυρό, το ρεύμα της νεοτερικότητας δίνει μία
διαφορετική οπτική.
Πιο συγκριμένα, το περιεχόμενο του δεύτερου παιδικού αναγνώσματος με τίτλο Σαντρα η
άσχημη μάγισσα εντάσσεται πλέον στο νεωτερικά κείμενα. Εδώ όμως κρίνεται αναγκαίο να
διευκρινίσουμε γιατί δεν αναφερόμαστε αντίστοιχα σε νεωτερικό κίνημα όπως αντίστοιχα
αναφερθήκαμε στο κίνημα του αισθητισμού. Όσον αφορά την περίπτωση του παιδικού
νεωτερικού αφηγήματος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Eίναι δύσκολο να αναφερθούμε σε
χαρακτηριστικά νεοτερικότητας τόσο ξεκάθαρα όπως του κινήματος του αισθητισμού, όταν
στο χώρο της ελληνικής αλλά και της ξένης παιδικής πεζογραφίας δεν υπάρχει έστω μια τυπική
κατηγοριοποίηση για το τι εννοούμε και τι αντιλαμβανόμαστε ως λογοτεχνικά είδη ή έστω
τυπικά ως ρεύματα και τεχνοτροπίες (ρεαλισμός, μοντερνισμός).Έτσι για τον λόγο αυτό δεν
μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για λογοτεχνικό κίνημα.
Στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας ο όρος «νεοτερικότητα» εμφανίζεται στα τέλη της
δεκαετίας του ’80 (Αναγνωστόπουλος 2006· Σακελλαρίου, 1987) και ξαναεπιστρέφει σε
λογοτεχνικές αναφορές από το έτος (Καλογήρου, 1996) 2002 και μετά (Πολίτης, 2002·
Οικονομίδου, 2000· Κανατσούλη, 2008), κυρίως σε εργασίες που επικεντρώνονται σε
πεζογραφικά κείμενα με στόχο την ανάλυση και ανάδειξη της μεταμυθοπλασίας, της
διακειμενικότητας και της παρωδίας (Ζερβού, 2007). Στοιχείων που δηλώνουν ότι το παιδικό
αφήγημα βρίσκεται σε μία διαδικασία ανανέωσης, σύγκρουσης και ανατροπής της
μυθοπλασίας σε σχέση με την παλαιά παράδοση. Για αυτό και κάνουμε λόγο σε νεοτερικότητα
της λογοτεχνίας. Έτσι με την μελέτη αυτών των στοιχείων άρχισαν να παρουσιάζονται τα
κείμενα με νεωτερικά στοιχεία. Για αυτό θα λέγαμε ότι μιλάμε κυρίως για νεωτερικές τεχνικές
και όχι τόσο χαρακτηριστικά για να είμαστε πιο ακριβείς. Έτσι παρακάτω θα παρουσιάσουμε
νεωτερικές τεχνικές που συναντάμε σε νεωτερικά κείμενα όπως και στο παρόν λογοτεχνικό
κείμενο που θα έδωσε την δυνατότητα να το εντάξουμε σε νεωτερικό παιδικό κείμενο.
Μεταμυθοπλασία- Αυτοαναφορικότητα. Πιο χαρακτηριστικά μία πολύ συχνή στρατηγική που
χρησιμοποιείται στα κείμενα αυτά είναι η στρατηγική της μεταμυθοπλασίας και της
αυτοαναφορικότητας. Ο λογοτεχνικός όρος της αυτοαναφορικότητας αναφέρεται σε μία
ιδιαίτερη τεχνική, που ο συγγραφέας συνθέτει μία ιστορία ενώ παράλληλα την σχολιάζει
άλλοτε ανατρέποντας ή παρωδώντας το ρόλου του παντογνώστη αφηγητή, άλλοτε
διαμορφώνοντας διαφορετικό τέλος ή αρχή απροσδόκητη συχνά αναφερόμενος στον
αναγνώστη ώστε και ο ίδιος μέσα από αυτό να βγάλει δικά του συμπεράσματα Οι
αυτοσχολιασμοί μπορεί να είναι φευγαλέοι και απλοί ή σαφέστεροι και πιο επίμονοι. Το
χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία ίσως γιατί έχει ένα
χαρακτήρα εξομολόγησης και αυτοσαρκασμού και αυτοσχολιασμού, που είναι ανοιχτό σε
πειραματισμούς και δοκιμές, όπως ακριβώς ο μικρός αναγνώστης παιδί είναι ανοιχτός σε
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απόπειρες και δοκιμές ανάγνωσης μιας πραγματικότητας που ανακαλύπτει
(Οικονομίδου, 2000: 79-83).

συνεχώς

Παιγνιώδης Διάσταση στην αφήγηση. Γλωσσικά Παιχνίδια. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που
εντοπίζεται είναι η χρήση γλωσσικών παιχνιδιών από τους συγγραφείς. Με την χρήση αυτόν
των γλωσσικών παιχνιδιών οι συγγραφείς καταφέρουν να είναι πολύ κοντά στον αναγνώστη
παιδί καθώς όταν το μικρό παιδί προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο, που το περιβάλλει,
πειραματίζεται με όλο του το θράσος για να ελέγξει τη γλώσσα με ιδιαίτερη χρήση της ρίμας,
του ρυθμού, και του ήχου της λέξης έναντι της έννοιας. Σύμφωνα με τον Detweiler όλη η τέχνη
είναι «παιχνίδι» που τοποθετεί το παιδί σε ένα συμβολικό κόσμο. Έτσι και η μυθοπλασία στην
τέχνη της λογοτεχνίας ενέχει το στοιχείο της προσποίησης, το στοιχείο του «παίζειν» καθώς το
παιδί καλείται να παίξει με το κείμενο και τα κρυφά νοήματα του. Έτσι, ο συγγραφέας
χρησιμοποιεί λέξεις γραμμένες με παιγνιδιάρικο λόγο με υποκοριστικά και πολλές μεταφορές
όπου κρύβουν νοήματα. (Κανατσούλη, 1993· Πατσιου & Καλογήρου, 1995).
Σχέση φαντασίας και πραγματικότητας. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό σε νεωτερικά αφηγήματα
είναι ότι πολύ συχνά οι συγγραφείς αναφέρονται στα γεγονότα της ιστορίας με με τόση
φαντασία και πέρα από τα όριο της λογικής. Σε αυτή την τεχνική δηλαδή ο συγγραφέας
χρησιμοποιεί μία μίξη ενός πραγματικού γεγονότος με ένα φανταστικό και έτσι παρουσιάζει
στα μάτια του παιδιού μία σύγχυση του φανταστικού με το πραγματικό, όπως το ίδιος καλείται
να αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα που ζεί (Καρακίτσιος, 2012: 233).
Διακειμενικότητα. Η διακειμενικότητα αναφέρεται στην επικοινωνία ανάμεσα σε κείμενα
σύγχρονων και διαφορετικών εποχών, άρα και συγγραφέων της ίδιας ή διαφορετικής εποχής.
Η διακειμενικότητα στο χώρο της παιδικής μικροαφήγησης, κυρίως εκείνη που χρησιμοποιεί
το υλικό των λαϊκών παραμυθιών, φαντάζει πλέον σήμερα ως μια κλασική συγγραφική
τεχνική, διότι φαίνεται να επιβάλλεται ως ανάγκη και απαίτηση που θέλει το μικρό αναγνώστη
να στηρίζεται πάνω στην ασφάλεια του μαγικού κόσμου των παραμυθιών, πάνω σε γνωστά
σχήματα, νοήματα και αντιθέσεις. Ανάλογα και η συνύπαρξη φανταστικού και πραγματικού
και η μείξη τους έρχεται ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης της σκέψης και συμπεριφοράς των
ηρώων με την αντίστοιχη σκέψη και συμπεριφορά του μικρού αναγνώστη. Κατά κάποιο τρόπο
αυτό το στοιχείο συνεχίζει να λειτουργεί πάλι ως άξονας ισορροπίας, για να προβληθούν και
να εγγραφούν τα πιο δύσκολα (Ζερβού, 2007).
Έτσι σε αυτά τα νεωτερικά κείμενα το κακό παρουσιάζεται λιγότερο απόλυτο, με
σφαιρικούς χαρακτήρες, με μία παιγνιώδη διάθεση στο παιδί και με συμπεριφορές των
αρνητικών χαρακτήρων που θα το κάνουν να προβληματιστεί, με αναφορές και συσχετισμούς
και σε άλλους πιθανός αρνητικούς χαρακτήρες και πάντα σε μία σχέση με την
πραγματικότητα. Δηλαδή το κακό υπάρχει και οι αρνητικές συμπεριφορές υπάρχουν, όμως από
ποιο πρίσμα παρουσιάζεται; Κάποιες αιτίες υπάρχουν ενδεχομένως. Αυτά τα στοιχεία που
εμπίπτουν και λίγο στη ψυχολογική θεώρηση αρχίζουν και προσαρμόζουν οι συγγραφείς στα
παιδικά αναγνώσματα τους, δίνοντας τους μία πιο αληθοφανή συνθήκη, που αυτό ωθεί τα
παιδιά να προβληματιστούν και να ασκήσουν κριτική χωρίς να τους δημιουργούν
προκαταλήψεις με «κακούς» και «καλούς» ήρωες και χωρίς να τα έχουν δεσμευμένα ότι
πρόκειται απόλυτα για έναν φανταστικό κόσμο αλλά να γίνει μία προσπάθεια σύνδεσης με την
πραγματικότητα. Γιατί οι «αρνητικοί» χαρακτήρες αυτοί με τον τρόπου που παρουσιάζονται
μπορούν να παραπέμψουν σε αληθινές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην
καθημερινότητα τους.
Ο «αρνητικός» χαρακτήρας εντάσσεται δίκαια ή άδικα, θα μπορούσε να πεί κανείς, στην
περιοχή του «διαφορετικού» στον κόσμο της λογοτεχνίας, εφόσον απομακρύνεται από το
συνηθισμένο, «κανονικό». Για αυτό και η ταξινόμηση αυτή που θα αναφερθούμε βασίστηκε
στον κλάδο της συγκριτικής γραμματολογίας, της «εικονολογίας στη λογοτεχνία», η οποία
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θεωρείται από τις πιο επιστημονικά έγκυρες διερευνήσεις στην προσέγγιση του
«διαφορετικού» στην μυθοπλασία (Κανατσούλη & Πολίτης, 2011: 292-293).
Πιο αναλυτικά, στο προφίλ ενός «αρνητικού» χαρακτήρα στον κόσμο της παιδικής
λογοτεχνίας μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα επίθετα, όπως περιθωριακός, επιθετικός,
πανούργος, εκδικητικός και άλλα, που ξεφεύγουν από τις συνήθη «κανονικότητες». Όμως όλα
αυτά τα επίθετα στην ουσία προσδιορίζουν το πρότυπο του «κακού», «αρνητικού» χαρακτήρα
στον κόσμο της λογοτεχνίας, που διακρίνεται για την εναντίωση του, εκούσια ή ακούσια, στο
ορθολογικό πρόσωπο της κοινωνίας μέσα στην οποία εντάσσεται, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η Ευαγγέλου στο βιβλίο της. Το βασικό του δηλαδή χαρακτηριστικό είναι ότι
εναντιώνεται σύμφωνα με τις ηθικές του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου, για αυτό το λόγο και
διαφοροποιείται και προκαλεί συχνά το ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, αυτός ο τύπος
«αρνητικού» χαρακτήρα παρουσιάζει συμπεριφορές που συγκρούονται με τα αποδεκτά
κοινωνικά πρότυπα και δεδομένα ή αποκλίνουν από αυτά είτε επειδή παραβαίνει την
νομοθεσία κάνοντας κάτι παράνομο, είτε επειδή εμφανίζει συμπεριφορά με κοινωνική και
συναισθηματική απόκλιση από το κανονικό όπως ορίζεται από το περιβάλλον του (Ευαγγέλου,
2003: 34-39).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αφηγηματική και εικονογραφική προσέγγιση: Οι
αναπαραστάσεις του «κακού» στα κείμενα του Wilde και
της Χατζηδάκη
6.1. Εισαγωγή
Τον κόσμο των «αρνητικών» χαρακτήρων της παιδικής λογοτεχνίας θα τον βρούμε εύκολα
σχεδόν σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο. Η χρήση των «αρνητικών» χαρακτήρων στην παιδική
λογοτεχνία είναι συχνή διότι γοητεύει, προκαλεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών της και
προκαλεί συχνά της συγγραφείς της. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση «αρνητικών» προτύπων στο
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας αποτελεί για τους συγγραφείς μία αφορμή για αφήγηση καθώς
πολύ συχνά προκειμένου να αρχίσει μία ιστορία, θα υπάρχει ένας «αρνητικός» χαρακτήρας
που θα προκαλέσει την ροή των γεγονότων και των ηρώων, δηλαδή θα διαμορφώσει την πλοκή
του κειμένου και μέσα από αυτό το στοιχείο θα αναδειχθούν αντίστοιχα οι θετικοί και
αρνητικοί χαρακτήρες με την σύγκρουση του καλού και του κακού. Είναι πολλές φορές ως
εναρκτήρια βάση των γεγονότων και των συγκρούσεων που θα συμβούν, χωρίς όμως να είναι
πρωταγωνιστής της ιστορίας. Επιπροσθέτως, η χρήση των «αρνητικών» χαρακτήρων αποτελεί
πρόσχημα για έκφραση συγκεκριμένης ιδεολογίας και εδώ είναι που θα εστιαστούμε ιδιαίτερα
καθώς οι «αρνητικοί» χαρακτήρες στην λογοτεχνία χρησιμοποιούνται για διδακτικούς κυρίως
λόγους προκειμένου να συμβάλλουν στην ψυχική μετάπλαση των παιδιών, σε δευτερεύοντα
επίπεδο καθώς υπάρχει η τάση να κυριαρχούν οι θετικοί ως πρωταγωνιστές. Όμως
προκειμένου να υπάρξει ψυχική μετάπλαση των παιδιών θα πρέπει να υπάρξει μία ιδιαίτερα
προσεκτική αφηγηματική οργάνωση από την μεριά του συγγραφέα και να τονίσει αρκετά
αφηγηματικά στοιχεία (Κανατσούλη & Πολίτης, 2011: 291).
Στο παρόν κεφάλαιο θα εστιαστούμε κυρίως στον τρόπο που ο συγγραφέας και ο
εικονογράφος δομεί τα αφηγηματικά, εικαστικά στοιχεία του κειμένου του, όπως δομή, πλοκή,
διάλογο, συγκρούσεις, σκηνικό γλώσσα, προοπτική, πλαίσιο, χρώματα, φόντο κλπ.
προκειμένου να παρουσιάσει την δράση του «αρνητικού» χαρακτήρα. Η αναλυτική περιγραφή
αυτών των λογοτεχνικών ορών θα γίνει σε συσχετισμό με τα δύο κύρια παραμύθια που θα
χρησιμοποιηθούν για την έρευνα μας. Πιο συγκεκριμένα ως παράδειγμα του πρώτου
αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντας του Οσκαρ Γουάλντ, με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα και
του δεύτερου αρνητικού χαρακτήρα που θα κλίσει την ανάλυση αυτή που είναι η Σάντρα με
τίτλο κειμένου Σάντρα η άσχημη μάγισσα της Τόνιας Χατζηδάκη. Αυτή θα είναι και η βάση
πάνω στην οποία θα αναλύσουμε την δράση του και την σχέση του με τα αφηγηματικά
στοιχεία του κειμένου. Αρχικά όμως κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε πρώτα στο
περιεχόμενο της έννοιας «αρνητικός χαρακτήρας» στον κόσμο της λογοτεχνίας.
6.2. Αφηγηματική ανάλυση του παιδικού αναγνώσματος: Τα γενέθλια της Ινφάντα του
Οσκαρ Ουάιλντ
6.2.1. Οπτική γωνία και «αρνητικός» χαρακτήρας
Προκειμένου να παρουσιαστούν οι τύποι των «αρνητικών» χαρακτήρων σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η «οπτική γωνία» του αφηγητή. Σύμφωνα με την θεωρία αφήγησης του γάλλου
θεωρητικού της λογοτεχνίας G. Genette, οι αφηγηματικοί άξονες που απαρτίζουν ένα
λογοτεχνικό κείμενο προσπαθούν να απαντήσουν τις εξής ερωτήσεις: ποιος αφηγείται; Τι
αφηγείται και πώς αφηγείται;. Ένα πρώτο βασικό στοιχείο ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι η
οπτική γωνία του αφηγητή ή διαφορετικά εστίαση, δηλαδή ο τρόπος που διηγείται μία ιστορία
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σύμφωνα με την δική του προοπτική, πώς βλέπει ο ίδιος τα πράγματα. Σε αυτή την κατηγορία
κατατάσσονται η εσωτερική εστίαση που τα γεγονότα παρουσιάζονται από την προοπτική ενός
προσώπου, την εξωτερική εστίαση, κατά την οποία ο αφηγητής δεν αποκαλύπτει σκέψεις και
συναισθήματα και η μηδενική εστίαση με τον παντογνώστη αφηγητή που συναντάται πιο
συχνά στην παιδική λογοτεχνία (Καρακίτσιος, 2012: 46-47).
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους αρνητικούς χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας
συνήθως παρουσιάζονται από την οπτική του παντογνώστη αφηγητή, όπως και στην
περίπτωση του κειμένου του Oscar Wilde που μελετάμε με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα.
Μέσα από την οπτική αυτή ο συγγραφέας έχει απόλυτη γνώση των γεγονότων, ακόμη και τις
σκέψεις των ηρώων, χωρίς να εστιάζει κάπου συγκεκριμένα. Η περιγραφή των σκέψεων, των
συναισθημάτων και των ενεργειών των αρνητικών χαρακτήρων είναι ουσιαστικής σημασίας.
Μιάς και όλο το νόημα και ο προβληματισμός που θέλει να περάσει ο συγγραφέας στα παιδιά
βρίσκεται πίσω από αυτές τις σκέψεις και ενέργειες των αρνητικών χαρακτήρων. Μέσα από
αυτές τις περιγραφές θα προβληματιστούν τα παιδιά και θα μεταπλαθούν ηθικά, για το τι είναι
το ηθικά σωστό και τι όχι, ή διαφορετικά θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν αυτές τις
καταστάσεις ώστε να μπορούν να τις διαχειριστούν καλύτερα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
του πρώτου κειμένου που θα μελετήσουμε:
Ο νάνος συνέχισε να παραμένει ακίνητος.
«Μάλλον πρέπει να τον τιμωρήσουμε» είπε αδιάφορα ο δον Πέδρο. Ο αρχιθαλαμηπόλος έσκυψε
σοβαρός ………………υποκλίθηκε και είπε στην Ινφάντα: «Δεν θα ξαναχορέψει».
«Και γιατί;» ρώτησε εκείνη.
«Γιατί η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά» είπε ο Αρχιθαλαμηπόλος.
Η Ινφάντα έσμιξε τα φρύδια της, κατσούφιασε και κοίταξε το μικρό σώμα του νάνου. …έπειτα είπε:
Φρόντισε από δω και στο εξής αυτοί που θα έρχονται να παίζουν για εμένα να μην έχουν καρδιά».

Η προοπτική του παντογνώστη αφηγητή έδειξε ότι η Ινφάντα δεν αντιλαμβανόταν τι
γίνονταν γύρω της, επιδίωκε να ικανοποιήσει μόνο τις δικές της προσωπικές επιθυμίες χωρίς
να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του άλλου. Μάλιστα σε κανένα σημείο δεν έδειξε να
προβληματίζεται ή να εκφράζει κάτι για αυτό που έχει συμβεί. Παρουσιάστηκε σαν ένα παιδί
χωρίς καθόλου συναισθήματα. Μάλιστα και στον ίδιο τον πατέρα της όπου απομακρυνόταν
δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το έκανε αυτό. Με βάση αυτή λοιπόν την αφηγηματική
τεχνική μας δίνει την δυνατότητα ο συγγραφέας να αντιληφθούμε πλήρως τα συναισθήματα
και τις πράξει των «αρνητικών» χαρακτήρων και είναι ουσιαστικής σημασίας καθώς η
περιγραφή των γεγονότων και των ενεργειών των χαρακτήρων είναι αυτά όπου θα δώσουν
πλούσιο υλικό για προβληματισμούς στα παιδιά.
6.2.2. Δομή και «αρνητικός» χαρακτήρας
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κουράκη στο βιβλίο της η άποψη που έχει επικρατήσει στο
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας είναι ότι τα έργα πρέπει να χαρακτηρίζονται από απλή
αφηγηματική δομή, με σαφώς καθορισμένη αρχή, μέση και τέλος. Τέτοιες απλές αφηγηματικές
δομές συναντάμε κυρίως στα παραμύθια και στους μύθους όπως τα κλασσικά παραμύθια του
Charles Perrault ή των αδελφών Grimm. Ο λόγος που στηρίζεται αυτή η θέση είναι το γεγονός
ότι τα παιδιά δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πιο σύνθετες δομές και έχουν την ανάγκη
να ακούν ιστορίες διατυπωμένες με σαφήνεια. Δεν είναι εύκολο για αυτά να κάνουν
συσχετισμούς, να θυμούνται παρελθόν και να κάνουν αναδρομές όπως έχουμε συνήθως σε πιο
σύνθετες δομές. Ωστόσο, όμως στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας υπάρχουν και βιβλία με πιο
σύνθετη δομή που γίνονται ιδιαίτερα αγαπητά από τα παιδιά όπως Ο Μεγάλος Περίπατος του
Πέτρου της Άλκης Ζεή (Κουράκη, 2008: 57-58).
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Το ερώτημα που προκύπτει εδώ σε σχέση με την δομή και τους αρνητικούς χαρακτήρες στο
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας είναι το εξής: μήπως οι ιστορίες που κυριαρχεί η παρουσία ενός
αρνητικού χαρακτήρα διαμορφώνει και μία πιο δύσκολη και δυσνόητη δομή για τα παιδιά,
εφόσον χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα και μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι
στην αρχή του κειμένου παρουσιάζεται ένας απόλυτα «κακός» χαρακτήρας που συνήθως στο
τέλος μεταλλάσσεται σε «καλό» μήπως μπερδεύει τα παιδιά; Μήπως δεν μπορούν να
διαχωρίσουν τελικά ποια ήταν η αρχή και πιο το τέλος της ιστορίας; Εάν είναι καλός ή κακός ο
χαρακτήρας; Μήπως η ιστορία ξεκινά στο σημείο όπου γίνεται καλός; κλπ.
Σε αυτούς τους προβληματισμούς εμβαθύνει η Κουράκη που αναφέρει ότι η δομή ενός
οποιοδήποτε πεζογραφήματος και ενός παιδικού αναγνώσματος δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την
παρουσία των χαρακτήρων. Η απλή δομή δε συνυπάρχει απαραίτητα με απλούς ή αδιάφορους
χαρακτήρες, ούτε και το αντίθετο, δηλαδή μία σύνθετη δομή με πιο σύνθετους χαρακτήρες
όπως είναι οι αρνητικοί ‘Έτσι στο πεδίο της παιδικής λογοτεχνίας μπορεί να συναντήσουμε
συχνά απλή δομή με αρχή, μέση, κορύφωση και τέλος που όμως μέσα σε αυτή να
παρουσιάζονται χαρακτήρες με πιο πολύπλοκά χαρακτηριστικά όπως είναι η Ινφάντα. Η
Ινφάντα παρουσιάζεται σαν μία κοπέλα χωρίς συναισθήματα, με εγωιστικές τάσεις, χωρίς
καμία ενσυναίσθηση και ιδιαίτερα άκαρδη στο τέλος με το γεγονός του θανάτου του νάνου.
Όμως αυτή η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα της δεν μπερδεύει τον αναγνώστη καθώς η δομή
της ιστορίας είναι απλή και ξεκάθαρη στον αναγνώστη παιδί. Ξεκινά με την γιορτή της
Ινφάντα, πραγματοποιούνται στην συνέχεια τα δρώμενα προς τιμήν της, συναντά τον νάνο, στα
μέσα στης ιστορίας και στα τέλος έχουμε τον θάνατο του. Η δομή της ιστορίας δεν συναντά
δυσκολίες ως προς τα συμπεράσματα των παιδιών για τον αρνητικό χαρακτήρα και ενώ στην
αρχή τα παιδιά ίσως έχουν μία ασάφεια στο εάν είναι καλή ή κακή η Ινφάντα το τέλος έρχεται
να ξεκαθαρίσει την θέση αυτή χωρίς να δημιουργεί αβεβαιότητες στα παιδιά (Κουράκη, 2008:
58).
Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά ως προς την τεχνική αυτή του αίσιου τέλους στους
αρνητικούς χαρακτήρες. Συμπερασματικά, οι αρνητικοί χαρακτήρες όσο πολύπλοκοι και να
είναι δεν επηρεάζουν τον τρόπο που δομείται ένα παραμύθι. Αυτό εξαρτάται καθαρά από τον
τρόπο που ο συγγραφέας επιθυμεί να πεί την ιστορία του και να συνθέσει τα μέρη του έργου
του.
6.2.3. Σκηνικό, χρόνος και «αρνητικός» χαρακτήρας
Πολλές φορές η παρουσία ενός αρνητικού χαρακτήρα στο λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να
είναι συνεχής ώστε να καταλαμβάνει τον σκηνικό του χώρου και χρόνου (Γαβριηλίδου,
2008:81). Έτσι σύμφωνα και με όσα αναφέρει και η Κουράκη στο βιβλίο της και κάνοντας
αναφορά στις κατηγοριοποιήσεις του Genette, το σκηνικό είναι ο χωρικός και χρονικός
προσδιορισμός μιάς ιστορίας, ενός παραμυθιού, ενός διηγήματος ή ενός μυθιστορήματος. Είναι
ο χώρος στον οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα, ο χρόνος στον οποίο εξελίσσονται και η
διάρκεια που έχουν και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους χαρακτήρες (Κουράκη,
2008:52-53). Επομένως θα λέγαμε ότι το χωροχρονικό πλαίσιο είναι καθοριστικής σημασίας
για την εξέλιξη της ιστορίας και της προσωπικότητας των χαρακτήρων. Για αυτό θα
συναντήσουμε και λεπτομερειακά στοιχεία μέσα στο κείμενο που δηλώνουν το χρόνο και το
χώρο. Ο χρόνος μίας ιστορίας μπορεί να αναφέρεται στο παρόν, στο παρελθόν, στο μέλλον ή
να είναι εντελώς απροσδιόριστός. Μπορεί να δίνεται λεπτομερειακά ο χρόνος, ο μήνας, ή
ημέρα ή εποχή κ.α. ή να είναι εντελώς αόρατος. Στα παραμύθια συνήθως προσδιορίζεται από
μέρες, μήνες ή και χρόνια (Καρπόζηλου, 1994: 193).
Πιο αναλυτικά, ως προς την κατηγορία του χρόνου βρίσκεται συχνά σε άμεση σχέση και με
την ωρίμανση και την εξέλιξη των «αρνητικών» χαρακτήρων. Γεγονότα που μπορεί να
συμβούν σε καθορισμένο χρόνο επηρεάζουν την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των
ηρώων. Όσο αφορά τους «αρνητικούς» χαρακτήρες ο χρόνος φαίνεται να παίζει σημαντικό
ρόλο ως προς την πορεία μεταστροφής τους σε θετικούς χαρακτήρες. ’Έτσι λοιπόν σε έργα που
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εκτυλίσσονται στην χρονική διάρκεια ενός πολέμου, μίας σχολικής χρονιάς, ή μίας περιόδου
κ.α., μπορούμε να βρούμε τους αρνητικούς χαρακτήρες που παρουσιάζονται εντελώς
διαφορετικοί στην αρχή με βίαιες και επιθετικές συμπεριφορές που τρομάζουν. Όμως
βλέπουμε κατά την διάρκεια του χρόνου της ιστορίας να μεταστρέφονται και να
μεταλλάσσονται σε θετικούς. Σε αυτή την πορεία μετάλλαξης είναι σημαντικός ο
αφηγηματικός χρόνος μέσα στην ιστορία που μέσα από εμπειρίες και εναλλαγές σκηνικών θα
φτάσει ο χαρακτήρας στην μετάλλαξη. Καθώς είναι αδύνατον από την μία στιγμή στην άλλη
να γίνει μία μετάλλαξη χαρακτήρα από αρνητικό σε θετικό.
Στην περίπτωση τώρα του Oscar Wilde o χρόνος της ιστορίας και με τα δρώμενα που
διαδραματίζονται, δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο ώστε να υπάρχει μία μετάλλαξη στο
τέλος του χαρακτήρα. Η Ινφάντα δεν μεταλλάσσεται και δεν δείχνει να κατανοεί τι έχει συμβεί.
Έτσι διατηρεί μία ταυτότητα αρνητικού χαρακτήρα μέχρι το τέλος της ιστορίας. Μάλιστα ο
συγγραφέας προκειμένου να οριστικοποιήσει αυτή την μη μεταστροφή της πριγκίπισσας,
αναφέρει χαρακτηριστικά στην τελευταία σελίδα:
Όλα αύριο θα ήταν πάλι τα ίδια για το βασιλιά, για την Ινφάντα, για τον δον Πέδρο και για τους
ανθρώπους του παλατιού.

Ενδεχομένως με αυτή την τελευταία πρόταση ο Wilde θέλει να τονίσει και να θέσει τον
προβληματισμό ότι κάποια πράγματα δυστυχώς όσα χρόνια και αν περάσουν δεν αλλάζουν και
παραμένουν στάσιμα, άσχετα αν είναι δυσάρεστα για τους ανθρώπους. Θέλει να τονίσει ότι
είναι δυνατόν κάποιος αρνητικός χαρακτήρας όπως είναι η Ινφάντα, να μην αλλάξει ποτέ, παρά
τις συνθήκες και τα γεγονότα που της παρουσιάζονται μπροστά της που είναι ικανά να την
αφυπνίσουν. Έτσι παρουσιάζει ο Wilde και τύπους ανθρώπων που ενδεχομένως όλοι μας
έχουμε συναντήσει με αρνητική συμπεριφορά και απόλυτη και το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να προστατευτούμε από αυτούς. Εδώ για τα παιδιά μικρής ηλικίας το μήνυμα
αυτό γίνεται ξεκάθαρο στο τέλος.
Στο μόνο σημείο που θα λέγαμε ότι παίζει κάποια σημασία ο χρόνος είναι η αναδρομή που
κάνει ο συγγραφέας και αναφέρεται στην μητέρα της Ινφάντα. Ο θάνατος της που έχει συμβεί
στο παρελθόν ίσως αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μη μετάλλαξης του χαρακτήρα της
Ινφάντα.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το σκηνικό αποτελεί βασικό άξονα δόμησης ενός παιδικού
πεζογραφήματος, ενώ ταυτόχρονα συνιστά σημαντικό παράγοντα ανάδειξης των χαρακτήρων
του. Ο χώρος και ο χρόνος της αφήγησης πολλές φορές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ζωή
των χαρακτήρων ενώ ταυτόχρονα αποτελούν κριτήρια κατανόησης και ερμηνείας των πράξεων
και των λόγων των χαρακτήρων. Ο χώρος και ο χρόνος είναι δυνατόν να μας παρουσιάσουν τις
κοινωνικές συνθήκες που στο χώρο της ψυχολογίας επιδρούν στην δράση και την
συμπεριφορά των χαρακτήρων. Δηλαδή τα ήθη τα έθιμα και οι αντιλήψεις της εποχής, τις
πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, τα ιδανικά των ανθρώπων.
6.2.4. Πλοκή και «αρνητικός» χαρακτήρας
Η παρουσίαση των «αρνητικών» χαρακτήρων δεν είναι μεμονωμένη αλλά είναι μέσα σε
ένα πλαίσιο ιστορίας που το κάθε παιδικό ανάγνωσμα θέλει να μας παρουσιάσει, καθώς μόνο
έτσι μπορεί να ξετυλιχτεί ο χαρακτήρας και οι επιμέρους ιδιότητες του, μέσα από τις εμπειρίες
που τον περιβάλλουν. Έτσι θα λέγαμε σε αυτό το σημείο, ότι το κοινωνικό πλαίσιο είναι αυτό
που μας οδηγεί στην σκιαγράφηση του εκάστοτε χαρακτήρα και πως έχει αντιδράσει μέσα σε
αυτό. Αυτό το πλαίσιο της ιστορίας (των κοινωνικών καταστάσεων) στο κόσμο της
λογοτεχνίας ονομάζεται «πλοκή». Όπως αναφέρει η Κανατσούλη στο βιβλίο της και
λαμβάνοντας υπόψη τους θεωρητικούς προβληματισμούς της Lukens, πλοκή είναι η εξέλιξη ή
ακολουθία των γεγονότων τα οποία θα στήσουν ουσιαστικά την ιστορία (Κανατσούλη,
2000:32). Πιο συγκεκριμένα σε αυτή την προβληματική της πλοκής και μέσα από την
53

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση επιδιώξαμε να προσθέσουμε έναν ιδιαίτερο και περισσότερο
περιγραφικό ορισμό που δίνει ο Καψωμένος στο βιβλίο του που με τον όρο πλοκή,
αναφέρεται:
[…] στη εσωτερική αρχιτεκτονική του λογοτεχνικού κειμένου, δηλαδή τον τρόπο που δημιουργεί,
οργανώνει και παρουσιάζει το αφηγηματικό του υλικό (γεγονότα, περιστατικά, επεισόδια) και
προωθεί την εξέλιξη του μύθου.’ Έχει να κάνει με την βασική ακολουθία: περιπέτειες, κλιμάκωση,
κορύφωση και λύση του έργου (Καψωμένος, 2003: 145).

Πράγματι, και ειδικότερα στην παιδική λογοτεχνία, όπως αναφέρει και η Κουράκη στο
βιβλίο της, η πλοκή αποτελεί βασικό στοιχείο την σύνθεσης της ιστορίας. Για τα παιδιά παίζει
σημαντικό ρόλο, καθώς πάντα, τόσο στις προφορικές διηγήσεις όσο και στις γραπτές
αφηγήσεις, αναζητούν το νοητό εκείνο σύνολο το οποίο ρυθμίζει την ακολουθία των
γεγονότων. Τα παιδιά περιμένουν πάντα να υπάρχει μία λογική σειρά των περιστατικών καθώς
η σκέψη τους κινείται σε απλό επίπεδο (δεν έχουν αναπτύξει σύνθετη) και στην
καθημερινότητα τους υιοθετούν κινήσεις, προβληματισμούς που έχουν αρχή και τέλος. Έτσι
όσο πιο μικρή ηλικία έχουν, τόσο περισσότερο επιμένουν στην ύπαρξη σωστής αρχής, που θα
εισάγονται οι χαρακτήρες και η δράση με δελεαστικό τρόπο, σωστής μέσης, που θα
κορυφώνεται η ένταση και κατάλληλου τέλους. Καθώς πάνω από όλα θα πρέπει να
καταλάβουν πρώτα τα γεγονότα για να μπορέσουν να καταλάβουν και τον χαρακτήρα, εφόσον
αντιδρά σε αυτά. Αν αυτοί οι κανόνες πληρούνται, το παιδί «ζεί» την ιστορία και αγωνιά για
την έκβαση των περιπετειών του ήρωα. Έτσι όταν κατακτήσει το νοητικό κομμάτι, δηλαδή
αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στο κείμενο, στο αμέσως επόμενο στάδιο θα μπορέσει να
καλλιεργήσει και συναισθήματα, ηθικές πάνω σε αυτό και αυτό είναι που μας αφορά ιδιαίτερα
(Κουράκη, 2008: 46).
Ωστόσο, στο ζήτημα των «αρνητικών» χαρακτήρων μέσα στο πλαίσιο της πλοκής, σίγουρα
δεν επιδιώκει ο συγγραφέας μία πλοκή δύσκολη για τα παιδιά καθώς επιδιώκει να εστιάσουν
περισσότερο στους χαρακτήρες και τα συναισθήματα τους. Μία πλοκή με ασάφειες, συγχύσεις
και σύνθετη δομή θα απομάκρυνε τον συγγραφέα από το στόχο του.
Στοιχεία δράσης των αρνητικών χαρακτήρων μέσα στην πλοκή. Στην περίπτωση του πρώτο
παιδικού αναγνώσματος με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα η πλοκή θα λέγαμε ότι είναι απλή
και σωστά δομημένη ώστε να είναι ξεκάθαρη στα παιδιά. Κύριος στόχος μας είναι να
εστιάσουν στον χαρακτήρα της Ινφάντα. Τα κείμενο ξεκινά εστιάζοντας στον αρνητικό
πρωταγωνιστή και οριοθετεί αμέσως από την πρώτη σειρά τον χρόνο και αυτό που πρόκειται
να ακουλουθήσει, δηλαδή μία γιορτή. Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Η Ινφάντα ήταν ακριβώς δώδεκα χρονών.
Ήταν η πριγκίπισσα της Ισπανίας και αυτή την ηλιόλουστη μέρα είχε τα γενέθλια της.

Περίπου στην μέση της πλοκής έχουμε την παρουσίαση του νάνου που θα διαδραματίσει
και καθαριστικό ρόλο προκειμένου να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κεντρικό
χαρακτήρα, με χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Με την απομάκρυνση των Τσιγγάνων, κι ενώ ακούγονταν ακόμα ο ρυθμικός ξερός ήχος από τα
ντέφια τους…… μπήκε στην αρένα σκοντάφτοντας ένας μικρός νάνος….
….Η Ινφάντα βλέποντας τον να κάνει αστείες κινήσεις ….έβαλε δυνατά γέλια… έπειτα έβγαλε από
τα μαλλιά της ένα κάτασπρο τριαντάφυλλο και το πέταξε στον νάνο..

Ο νάνος είναι ο δεύτερος βασικός χαρακτήρας, ο οποίος θα κινήσει την δράση από αυτό το
σημείο και μετά, δράση που θα εστιάζεται κυρίως στα συναισθήματα και τις πράξεις της
πριγκίπισσας Ινφάντα. Είναι επίσης το σημείο που η Ινφάντα δίνει ένα λουλούδι στον νάνο, και
εδώ βλέπουμε τις πρώτες ενέργειες του αρνητικού ήρωα, που στην πραγματικότητα ήταν μία
ενέργεια «συναισθηματικής παγίδευσης» του νάνου. Όμως αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από την
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αρχή. Όπως είναι και η πραγματικότητα μας, όταν κάποιος συναντά καμία φορά ένα παιδί με
ευγενικό τρόπο αλλά έχει άλλους σκοπούς με αρνητικό περιεχόμενο μέσα του. Θα λέγαμε ότι
είναι μία πρώτη ενέργεια «ύπουλη» που συμπληρώνει αυτό το πρότυπο αρνητικών
χαρακτήρων. Ωστόσο και ο χαρακτήρας του νάνου που παρουσιάζεται ενδέχεται να
δημιουργήσει προβληματισμούς στα παιδιά. Ίσως η δυσμορφία που διαθέτει και η ασχήμια
τους στο αρχικό αυτό στάδιο να οδηγήσεις ότι ίσως είναι ένας αρνητικός χαρακτήρας ή ίσως
και όχι. Εδώ παίζει αντιθετικά ο συγγραφέας ποιος μπορεί να είναι ο κακός η όμορφη Ινφάντα
που δίνει το τριαντάφυλλο ή ο άσχημος νάνος;
Επίσης, το τέλος το κειμένου είναι καθοριστικό και οριστικό εφόσον πεθαίνει ο νάνος και η
πριγκίπισσα Ινφάντα δείχνει να μην έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Ο Ινφάντα πεισμώνει, χτυπά
τα πόδια της στο πάτωμα και διατάζει με την λέξη τώρα να σηκωθεί. Το τέλος είναι αυτό που
τελικά ξεγυμνώνει τον πραγματικό χαρακτήρα της Ινφάντα όπως θα αναλύσουμε και
παρακάτω και σκιαγραφεί έναν άνθρωπο χωρίς συναίσθημα, σκληρό χωρίς καρδιά. Άρα η
κλιμάκωση της πλοκής με το τέλος ήταν ουσιαστικής σημασίας για να κατανοήσουν τα παιδιά
πλήρως τον αρνητικό χαρακτήρα.
Πιο αναλυτικά στο κείμενο του Wilde, Τι γεγονότα έχουν συμβεί πρίν και μετά από αυτή
την γιορτή; Ο συγγραφέας μας έχει δώσει έναν θάνατο της μητέρας της πριγκίπισσας που
μάλλον την έχει εγκλωβίσει στο να νιώσει συναισθήματα καθώς δεν έχει πάει ποτέ στον τάφο
της. Δεν έχει καλλιεργήσει αυτή την σχέση αγάπης με την μητέρα, που είναι το πρώτο πεδίο
καλλιέργειας έντονων συναισθημάτων. Όπως επίσης μετά την γιορτή και με το θάνατο του
νάνου έρχεται να επιβεβαιώσει ο συγγραφέας την απάθεια της πριγκίπισσας σε ένα τόσο
τραγικό συμβάν. Έτσι η προσωπικότητα και η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της πριγκίπισσας
σχετίζεται και αλληλοεξαρτάται θα λέγαμε από κοινωνικές καταστάσεις, από συμβάντα και
αυτό έρχεται να μας επιβεβαιώσει την παραπάνω θεωρία της Κανατσούλη για το αναπόσπαστο
πλοκής – χαρακτήρων. Η διαμόρφωση αυτή του χαρακτήρα της Ινφάντα έχει επηρεαστεί από
διάφορες καταστάσεις έτσι ώστε να παραμένει απαθής σε όλα αυτά. Άρα θα λέγαμε η πλοκή
έρχεται να μας δικαιολογήσει ίσως υπονοούμενες καταστάσεις αλλά και τελικά να μας
ξεκαθαρίσει για τι είδους αρνητικό ήρωα μιλάμε, όπως στην περίπτωση του τέλος, της
κλιμάκωσης της πλοκής.
Τεχνική του αίσιου τέλους ως αφηγηματικού στοιχείου πλοκής. Μία άλλη τεχνική που
συναντήσαμε και εντάσσεται στο αφηγηματικό στοιχείο της πλοκής, κάνοντας την
βιβλιογραφική μας έρευνα είναι η τεχνική του αίσιου τέλους ή ο τρόπος που θα μας τελειώσει
ο συγγραφέας το κείμενο του. Είναι μία τεχνική που συναντάμε ιδιαίτερα συχνά στην παιδική
λογοτεχνία. Μία ιστορία που μέσα από τις αντιθέσεις, τις διάφορες καταστάσεις και τους
παραδειγματισμούς ο αρνητικός χαρακτήρας συχνά μεταλλάσσεται ή τιμωρείται δίνοντας
τελικά το κυρίαρχο νόημα της ηθικής. Το τέλος καταλήγει ελπιδοφόρο και το «καλό» να νικά
(Sale, 1979: 23-25).
Στην περίπτωση της Ινφάντα που μελετάμε θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Η
Ινφάντα ακόμη και αυτή την ιδιαίτερη στιγμή που υπάρχει ο θάνατος του νάνου δείχνει να μην
συγκινείται και απλώς να προστάζει να τις ξαναφέρουν ανθρώπους χωρίς καρδιά. Ίσως με αυτό
το κλείσιμο που κάνει ο Wilde θα θέλει να μας δείξει ότι πολλές φορές στην ζωής μας όπως
και στην ζωή του ίδιου του Wilde (Συσχετισμός) υπάρχουν δύσκολές καταστάσεις, δύσκολά
άτομα που συναντάμε στην ζωή μας, με εγωιστική, εγωκεντρική και επιθετική συμπεριφορά
που απλώς δεν αλλάζουν και συνεχίζουν να ζούν με αυτόν τον τρόπο ζωής, χωρίς να
παραδειγματίζονται από αυτά που γίνονται γύρω τους. Για το παιδί μικρής ηλικίας η
διαπίστωση αυτή και το τέλος του παραμυθιού με την χαρακτηριστική φράση:
Όλα αύριο θα ήταν πάλι τα ίδια για το βασίλειο, για την Ινφάντα…….

Είναι ένα δείγμα αντικειμενικής πραγματικότητας που το περιβάλλει, και το μεταπλάθει
ψυχολογικά, καθώς σίγουρα έχει δεί ανθρώπους με τέτοια συμπεριφορά. Ίσως είναι και μία
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σκηνή που θέλει να προετοιμάσει το παιδί να προστατεύεται από τέτοιους ανθρώπους και μην
εμπιστεύεται την κρίση τους τόσο εύκολα όπως έκανε ο νάνος (όταν του έλεγε ή πριγκίπισσα
ότι ήταν υπέροχος). Βλέπουμε λοιπόν ότι το κομμάτι του τέλος είναι καθοριστικό καθώς
εντυπώνεται συνήθως στην μνήμη του παιδιού και είναι τα τελευταία συναισθήματα και
προβληματισμοί που δημιουργούνται, για αυτό και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα
μας.
Η τεχνική του Flashback. Μία άλλη τεχνική μέσα από την οποία παρουσιάζονται οι
«αρνητικοί» χαρακτήρες και που εντάσσεται στο στοιχείο της πλοκής είναι οι
επαναλαμβανόμενες αφηγηματικές σταθερές στο κείμενο. Δηλαδή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί
συχνά την τεχνική του Flashback προκειμένου να αιτιολογήσει την συμπεριφορά του
αρνητικού χαρακτήρα. Ποιά θα ήτανε, θα λέγαμε τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την
λάθος συμπεριφορά του. Έτσι με αυτό τον τρόπο προσπαθεί ο συγγραφέας να δικαιολογήσει
κάπως τον αρνητικό χαρακτήρα και να βρεί την πηγή των πράξεων του (Παπαντωνάκης,
2011). Εδώ δίνεται το μήνυμα στα παιδιά ότι πολλές φορές μπορεί ένας λάθος παράγοντας να
μας οδηγήσει σε μία λάθος πράξη μας.
Όπως για παράδειγμα Στα γενέθλια της Ινφάντα, ο συγγραφέας ξεκινά με κάποιες
πληροφορίες για το παρελθόν των γονιών της Ινφάντα που κατά κάποιο τρόπο μας δικαιολογεί
την συμπεριφορά της, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Αυτή η τεχνική του Flashback που
χρησιμοποιείται, ενδεχομένως αιτιολογεί αυτή την λανθασμένη συμπεριφορά της Ινφάντας. Το
λάθος του παρελθόντος (ή η αρνητική συνθήκη) ενδεχομένως ήταν ο θάνατος της μητέρας της
που είχε ως συνέπεια την αρνητική συμπεριφορά της Ινφάντα. Το γεγονός ότι δεν είχε βιώσει
τον θάνατο, δεν είχε βιώσει συναισθήματα αγάπης και στοργής και από τον πατέρα της, την
οδήγησαν να αντιμετωπίσει με τόση αδιαφορία το θάνατο του νάνου. Έτσι, και σε αυτή την
κατηγορία γίνεται μία προσπάθεια αρχικής μεταστροφής του χαρακτήρα, ώστε να μην του
δοθεί η ετικέτα του «κακού» στην ιστορία. Εδώ είναι μία προσπάθεια από την μεριά του
συγγραφέα να περάσει το μήνυμα στα παιδιά ότι δυνατόν μία αρνητική κατάσταση που θα
βιώσουν, να μην την μεταφέρουν στην ζωή τους και να μην πράξουν αναλόγως. Πολλές φορές
δηλαδή μπορεί κάποιος να μην είναι «κακός» αλλά να επηρεάστηκε αρνητικά ή να
τραυματίστηκε αρνητικά από μία εμπειρία του παρελθόντος.
Στο ζήτημα αυτό της πλοκής τελείωντας την ανάλυση μας, αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα
από τα σημαντικότερα σημεία προβληματισμού και συζήτησης των θεωρητικών σε σχέση με
την πλοκή και τους χαρακτήρες είναι το εξής: Είναι οι χαρακτήρες απλές λειτουργίες της
δράσης ή η δράση «υποτάσσεται» σε αυτούς; Στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, η σχέση
αλληλεπίδρασης του χαρακτήρα με την πλοκή και τη δράση υπογραμμίζεται ως απαραίτητο
στοιχείο του επιτυχημένου έργου. Η Jill May θεωρεί ότι οι χαρακτήρες κρατούν δεμένη την
πλοκή, ενώ η Μένη Κανατσούλη υποστηρίζει το αναπόσπαστο πλοκής- χαρακτήρων, λέγοντας
ότι «η ιστορία γίνεται κατανοητή διαμέσου των ενεργειών των χαρακτήρων (Jill, 1995: l48·
Κανατσούλη, 2014: 31).Στην περίπτωση τώρα των αρνητικών χαρακτήρων φαίνεται η πλοκή
να παίζει ουσιαστικό ρόλο, μιάς και η πολυμορφικότητα αυτών των χαρακτήρων συνιστά και
μία προσεκτική πλοκή από την μεριά του συγγραφέα
6.2.5. «Αρνητικός» χαρακτήρας της Ινφάντα
Η περίπτωση των «αρνητικών» χαρακτήρων στον κόσμο της λογοτεχνίας είναι ιδιαίτερη,
εξαιτίας των επιμέρους ιδιοτήτων και λειτουργιών που τους προσθέτει η αφηγηματική
διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις οι τύποι αυτών των χαρακτήρων είναι ικανοί να
ξεχωρίσουν σαν ιδιαίτερες και μοναδικές προσωπικότητες από την μοναδικότητα των
αρνητικών στοιχείων τους. Η οργάνωση μιάς τυπολογίας των αρνητικών χαρακτήρων ωστόσο
είναι αναγκαία για λόγους μεθοδολογικούς, προκειμένου να μας βοηθήσουν στην περαιτέρω
έρευνα μας (Κανατσούλη & Πολίτης, 2011: 296).
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Συχνοί Ρόλοι «αρνητικών» χαρακτήρων στο κείμενο. Αρχικά ανάλογα με το ρόλο τους στην
αφήγηση παρατηρείται ότι γενικά είναι χαρακτήρες που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ιστορία.
Είναι άλλοτε κεντρικά πρόσωπα, άλλοτε δευτερεύοντα ή με υποτυπώδη παρουσία. Όμως
λιγότερο συχνά θα συναντήσουμε αρνητικούς χαρακτήρες με υποτυπώδη ρόλο στην ιστορία
Πάντοτε σχεδόν έχουν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο για την εξέλιξη της ιστορίας
(Κανατσούλη, 2011: 296).
Πιο αναλυτικά, ο «αρνητικός» χαρακτήρας ορισμένες φορές διαδραματίζει κεντρικό ρόλο,
το ρόλο του κεντρικού πρωταγωνιστή σε ένα λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά ή το ρόλο του
ανταγωνιστή που πολλές φορές υπερκαλύπτει τον θετικό πρωτεύοντα χαρακτήρα. Ο λόγος που
συχνά γίνεται αυτό, είναι γιατί ο συγγραφέας επιδιώκει να περάσει πιο έντονα τα μηνύματα
αυτά μέσα από τον αρνητικό ήρωα στα παιδιά. Ο πιο ενεργητικός ήρωας είναι κυρίως αυτός με
τον οποίο ταυτίζονται περισσότερο τα παιδιά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα τον παρατηρήσουν
περισσότερο και θα κρίνουν περισσότερο τις πράξεις του, σε σχέση με ένα δευτερεύοντα
αρνητικό χαρακτήρα μέσα σε ένα κείμενο. Σε αυτόν αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη λειτουργία
που γίνεται από την πρώτη σελίδα αντιληπτή, την λειτουργία του κακού, την επιδίωξη να κάνει
κακό. Η πρώτη εικόνα του δηλαδή είναι η εικόνα του αρνητικού, ανεξαρτήτως εάν θα
παραμείνει ή αν μεταλλαχθεί στην συνέχεια της ιστορίας.
Όπως στην περίπτωση του πρώτου μας αναγνωστικού κειμένου του Οσκαρ Wilde με τίτλο
Τα γενέθλια της Ινφάντα, ο κύριος «αρνητικός» χαρακτήρας που είναι η Ινφάντα έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο και αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης. Μάλιστα ο συγγραφέας
δηλώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ήδη από τον τίτλο του εξωφύλλου που αναφέρετε το
όνομα της. Βέβαια διαβάζοντας κανείς τον τίτλο αυτό χωρίς να διαβάσει το περιεχόμενο του
βιβλίου δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για αρνητικό χαρακτήρα εφόσον δεν της έχει
προσδιοριστεί κάποιο αρνητικό επίθετο όπως πανούργα, κακία κλπ. όπως συνηθίζεται στον
κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας. Ίσως αυτό γίνεται σκόπιμα από τον συγγραφέα προκειμένου
να αφήσει τα ίδια τα παιδιά την διαδικασία να την χαρακτηρίσουν από μόνα τους και αυτό
ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που μας έκανε να επιλέξουμε το κείμενο αυτό εφόσον από την
πρώτη κιόλλας σελίδα του έχει μία αποστασιοποιημένη σχέση χωρίς να δημιουργεί
προκαταλήψεις στους αναγνώστες, ότι πρόκειται για μία ιστορία ενός «κακού» χαρακτήρα.
Αυτό θα επιδιώξουμε και εμείς με την έρευνα μας να δημιουργήσουμε προβληματισμούς στα
παιδιά σε σχέση με αρνητικές συμπεριφορές χωρίς να τις ταυτοποιήσουμε αλλά να προκύψουν
μέσα από τους προβληματισμούς και τα συναισθήματα των παιδιών. Μάλιστα και σε κρίσιμες
στιγμές της ιστορίας όπως το τέλος όπου ο νάνος πεθαίνει και η Ινφάντα δεν έχει καταλάβει
γιατί έχει συμβεί αυτό επιμένοντας ακόμη να την διασκεδάσει ο συγγραφέας δεν την
χαρακτηρίζει. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
«Υπέροχο!», είπε η Ινφάντα.
«Ο μικρός μου νάνος δε σηκώνεται να χορέψει», είπε η Ινφάντα.

Ένα άλλο στοιχείο που έχει χρησιμοποιήσει ο Oscar Wilde προκειμένου να ταυτιστούν τα
παιδιά με τον αρνητικό χαρακτήρα και να εστιάσουν περισσότερο σε αυτόν είναι οι ιδιότητες
που διαθέτει. Αρχικά, η Ινφάντα είναι ένα κορίτσι δώδεκα χρονών, ηλικία που μπορεί να
ταυτιστεί με τους μικρούς αναγνώστες και να έρθουν πιο κοντά μπαίνοντας στην διαδικασία να
κρίνουν πιο εύκολα της πράξεις της. Επίσης, το όνομα της είναι εύηχο και μάλιστα στον τίτλο
δεν την αναφέρει ως πριγκίπισσα Ινφάντα, απλώς Ινφάντα, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο
συγγραφέας θέλει να δείξει ότι αποτελεί και αυτή ένα κορίτσι όπως όλα τα υπόλοιπα που
διαβάζουν αυτή την ιστορία. Ένα άλλο ιδιαίτερο στοιχείο σχετικά με το όνομα είναι ότι το
όνομα Ινφάντα προέρχεται από την λέξη infant που στα αγγλικά σημαίνει μικρό παιδί. Άρα θα
λέγαμε ότι η Ινφάντα αντιπροσωπεύει όλα τα μικρά παιδιά που θα διαβάσουν την ιστορία της
και θα ταυτιστούν μαζί της. Καθώς επίσης σημείο ταύτισης με τους μικρούς αναγνώστες είναι
η γιορτή, τα γενέθλια της Ινφάντα που είναι μία εμπειρία που την έχουν ζήσει όλα τα παιδιά.
Μέσα λοιπόν από τα βιώματα των χαρακτήρων πολλές φορές οι συγγραφείς επιδιώκουν την
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ταύτιση με την αναγνώστη και την συγκινησιακή του αντίδραση σε αυτό. Αυτά τα κοινά
στοιχεία είναι ικανά να κάνουν τα παιδιά να εστιάσουν περισσότερο στον χαρακτήρα αυτόν
της Ινφάντα, ώστε να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους και εστιάσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
Επίπεδος και στατικός χαρακτήρας. Είναι δυνατόν μέσα από αυτές τις πρώτες πληροφορίες
που μας δίνει ο συγγραφέας για τον αρνητικό χαρακτήρα, να θέλει να μας δείξει ότι αρνητικές
συμπεριφορές μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε, και μάλιστα ένας συνομήλικος μας όπως στην
περίπτωση των παιδιών, ένας συνομήλικος που φαίνεται καλός αρχικά μαζί μας και
μοιράζεται εμπειρίες με εμάς. Θα λέγαμε ότι είναι ένας τύπος «κρυφού, ύπουλου» χαρακτήρα
που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός και ανήκει στην κατηγορία των σφαιρικών και στατικών
χαρακτήρων, όπως αναφέρει στις κατηγοριοποιήσεις της και η Lukens, που δεν μεταλλάσσεται
αλλά μένει ο ίδιος καθόλη την διάρκεια της ιστορίας.
Σκέψεις, συγκρούσεις των «αρνητικών χαρακτήρων». Τα κύριο χαρακτηριστικό της πλοκής
που «ξετυλίγονται» οι αρνητικοί χαρακτήρες και πιο συγκεκριμένα οι σκέψεις τους, οι
ενέργειες τους, τα συναισθήματα τους, είναι οι συγκρούσεις με τις οποίες έρχονται
αντιμέτωποι. Συγκρούσεις δεν έρχονται να αντιμετωπίσουν παραδοσιακά μόνο οι θετικοί
χαρακτήρες που αντιμάχονται κάποιο εχθρό, αλλά και οι αρνητικοί χαρακτήρες (Σιβροπούλου,
2003: 36). Αυτό το στοιχείο της πλοκής δείχνει την καθολικότητα και την οικουμενικότητα των
αξιών, με δυσκολίες να έρχονται να αντιμετωπίσουν όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνο οι «καλοί».
Έτσι ο «κακός» χαρακτήρας αρχίζει να χάνει σταδιακά την αίγλη του και να έρχεται πιο κοντά
στο παιδί αναγνώστη σαν μία δυσκολία που και αυτός περνά στην καθημερινότητα του
(Κουράκη, 2008: 46-47).
Σύμφωνα με την αφηγηματική ανάλυση που προτείνει η Lukens υπάρχουν τέσσερα είδη
αντιθέσεων, συγκρούσεων. Το άτομο εναντίον ατόμου, που στην περίπτωση του αρνητικού
χαρακτήρα μπορεί να συγκρούεται με άλλα πρόσωπα της ιστορίας τα οποία τον αντιμάχονται,
το άτομο εναντίον του εαυτού του, που στην περίπτωση του αρνητικού χαρακτήρα αυτό
μπορούμε κυρίως να το συναντήσουμε προς το τέλος της ιστορίας με μία εσωτερική πάλη του
ήρωα με τις σκέψεις του και τις αρνητικές ενέργειες που έχει κάνει στο παρελθόν. Η τρίτη
κατηγορία είναι το άτομο εναντίον της κοινωνίας που και αυτό το στοιχείο επίσης μπορούμε να
του δούμε στις αρνητικούς χαρακτήρες καθώς είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίσει από την αρχή
μιάς ιστορίας καθώς είναι αντίθετος όχι μονο με τους συνήθεις ήρωες που αντιμετωπίζει αλλά
με όλο το κοινωνικό σύστημα, τρέφει ένα μίσος για όλους. Και η τελευταία κατηγορία είναι το
άτομο εναντίον της φύσης που ο ήρωας προσπαθεί να επιβιώσει στο αφιλόξενο φυσικό
περιβάλλον ή να υπερνικήσει κάποια φυσικά φαινόμενα (Lukens, 1990: 61).
Στην περίπτωση του Οscar Wilde, στο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο τα Γενέθλια της Ινφάντα
ο βασικός αρνητικός χαρακτήρας που είναι η Ινφάντα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες
συγκρούσεις με άλλους χαρακτήρες. Ίσως αντιμετωπίζει κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις
(άτομο εναντίον του εαυτού του) που όμως δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες όπως χαρακτηριστικά
στο σημείο που περιγράφει ότι δεν καταλαβαίνει την συμπεριφορά του πατέρα της και τον
λόγο που είναι απόμακρος. Όμως όπως συνεχίζει την αφήγηση ο συγγραφέας το ξεπερνά
εύκολα και διώχνει αυτές τις σκέψεις. Ίσως εδώ μας έδωσε ο Wilde μία πρόχειρη αιτιολόγηση
για αυτή την συμπεριφορά της Ινφάντα. Το γεγονός ότι έχει χάσει την μητέρα όπως και ότι ο
πατέρας της είναι αρκετά απόμακρος την κάνει να προβληματίζεται. Όμως αυτή η ουσιαστικά
απουσία των γονιών μήπως είναι μία βασική αιτία όπου η Ινφάντα δεν έχει συναισθήματα και
δεν μπορεί να καταλάβει το θάνατο του νάνου αφού και η ίδια δεν έχει νιώσει κάτι παρόμοιο;
Μήπως αυτό το στοιχείο μέσα στην πλοκή μας δίνει στοιχεία για την αρνητική αυτή
συμπεριφορά της στο τέλος του κειμένου;
Γενικότερα η πλοκή εντάσσεται λογοτεχνικά στο πρώτο επίπεδο, με προοδευτική τάση και
με ένα τέλος που δεν έχουμε καμία δυνατότητα ανατροπής (Τζούμα, 1997: 37). Ο αρνητικός
μας χαρακτήρας παραμένει αρνητικός και δείχνει να μην έχει καταλάβει το θάνατο που έχει
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ξετυλιχτεί μπροστά στα μάτια του. Αυτές οι ενέργειες και οι φράσεις του χαρακτήρα που
ξετυλίγονται στην πλοκή μας δείχνουν, μας σκιαγραφούν ένα άτομο με αρνητικά
συναισθήματα και επιθετικές τάσεις. Όπως το γεγονός ότι χτυπάει το πόδι της στο πάτωμα. Η
ένταση αυτή δείχνει αυταρχικότητα και νευρικότητα στοιχεία ατόμων με επιθετικές τάσεις.
Άλλο στοιχείο ότι επιμένει να σηκωθεί ο νάνος, το γεγονός ότι ρωτά γιατί δεν μπορεί να
σηκωθεί. Είναι ερωτήσεις που τις ρωτά κάποιος ο οποίος δεν έχει συναίσθημα και
αντιμετωπίζει τα γύρω άτομα του σαν αντικείμενα. Όλες αυτές οι ενέργειες φανερώνουν
πλήρως τον αρνητικό χαρακτήρα στα μάτια του μικρού παιδιού. Χωρίς αυτό το ιδιαίτερο τέλος
του θανάτου του νάνου, δεν θα ήταν εύκολο να σκιαγραφήσουμε εάν τελικά ήταν θετικός ή
αρνητικός χαρακτήρας μάλλον προς τον θετικό ίσως τον τοποθετούμε, βλέποντας την αρχή της
ιστορίας. Άρα λοιπόν το σημείο αυτό της κλιμάκωσης της πλοκής μας δίνει την δυνατότητα
εάν το εκμεταλλευτούμε σωστά να συνάγουμε πολλά συμπεράσματα για τις αρνητικές
συμπεριφορές.
Διάλογος «αρνητικών» χαρακτήρων. Ένα άλλο αφηγηματικό στοιχείο, σύμφωνα με τις
κατηγοριοποιήσεις που προτείνει ο Genette είναι και ο διάλογος που επεξεργάζεται ιδιαίτερα ο
συγγραφέας και είναι ο διάλογος των λογοτεχνικών χαρακτήρων που συντελείται μέσα στην
ιστορία. Η σημαντικότερη λειτουργία του διαλόγου είναι να αποκαλύψει σκέψεις των ηρώων,
την προσωπικότητα τους και να προάγει την διαδικασία της πλοκής. Ο Παπαντωνάκης έρχεται
να συμπληρώσει την σπουδαιότητα του διαλόγου μέσα στο κείμενο, καθιστάς τον πιο
κατανοητό ως αφηγηματική τεχνική μέσα στο κείμενο. Έτσι αναφέρει ότι ο διάλογος δίνει
άνεση στο υποκείμενο και καθιστά την ανάγνωση πιο εύκολη. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την διαδικασία της πρόσληψης καθώς μία ανάγνωση που κουράζει με άπειρες
περιγραφές ενδεχομένως δημιουργήσει και μία δυσκολία ως προς την διαδικασία επεξεργασίας
του κειμένου. Επίσης, ο διάλογος κάνει την ιστορία να γίνεται πιο παραστατική και επομένως
να κεντρίζει πιο πολύ τον ενδιαφέρον των παιδιών σαν κάτι που συντελείται μπροστά τους. Το
ενδιαφέρον όπως αναφέραμε και στα πρώτα θεωρητικά κεφάλαια μας είναι σημαντικής
σημασίας για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης. Η παραστατικότητα αυτή του διαλόγου
μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση του πραγματικού, στοιχείου που τα παιδιά συγχέουν
αρκετά στην ηλικία αυτή καθώς προσπαθούν να το τοποθετήσουν στην δική τους
πραγματικότητα. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι με την παρουσία του διαλόγου ο συγγραφέας
βρίσκεται στο παρασκήνιο, δεν μιλάει αυτός αλλά οι ήρωες (Παπαντωνάκης, 2011). Αυτό το
στοιχείο ενδεχομένως αν το αντιλαμβάνονται τα παιδιά τα βοηθά να είναι πιο αντικειμενικά ως
προς την πρόσληψη, καθώς ενδέχεται να μειώσουν προκαταλήψεις που έχουν μέσω του
συγγραφέα. Πέρα όμως από το διάλογο θα εντοπίσουμε και μονολόγους σε κείμενα, που και
αυτά με την μεριά τους μας δίνουν στοιχεία για τους αρνητικούς χαρακτήρες καθώς μέσα σε
αυτούς εκδηλώνουν συνήθως τα συναισθήματα τους (Παπαντωνάκης, 2011).
Στο κείμενο του Wilde με τίτλο Τα Γενέθλια της Ινφάντα καθοριστικής σημασίας
προκειμένου να κατανοήσουμε τον αρνητικό χαρακτήρα αυτό είναι η τελευταία σκηνή που η
Ινφάντα βρίσκει τον νάνο κάτω στο πάτωμα ξαπλωμένο και ξεκινά ένα διάλογο με τον θείο
της, που στο σημείο αυτό κατανοούμε πλήρως τον χαρακτήρα της. Παραθέτουμε
χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Ενώ ο νάνος ήταν στο πάτωμα, βγάζοντας ήχους από αναφιλητά λέει η Ινφάντα:
Υπέροχο! Είπε η Ινφάντα. « Τώρα σήκω να χορέψεις για εμένα»…….. Η Ινφάντα χτύπησε το πόδι
της κάτω και φώναξε το θείο της…….
…..« ο μικρός μου νάνος δε σηκώνεται να χορέψει» είπε η Ινφάντα
«πείτε του να χορέψει τώρα για εμένα!»…
Ενώ ο νάνος ήταν νεκρός στο πάτωμα είπε ο θείος της:
« μάλλον πρέπει να τον τιμωρήσουμε!»
59

Έπειτα ο αρχιθαλαμηπόλος σηκώθηκε, υποκλίθηκε και είπε στην Ινφάντα: Δεν θα ξαναχορέψει
«Και γιατί ;» ρώτησε εκείνη.
«Γιατί η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά» είπε ο αρχιθαλαμηπόλος.
Η Ινφάντα έσμιξε τα φρύδια της, κατσούφιασε και κοίταξε το μικρό σώμα του νάνου ….και είπε:
«Φρόντισε από εδώ και στο εξής αυτοί που θα έρχονται να παίζουν για μένα να μην έχουν καρδιά».

Σε αυτή την σκηνή ο αναγνώστης παιδί παίρνει μία πλήρη εικόνα για τον «αρνητικό»
χαρακτήρα που του παρουσιάζεται μέσα από αυτόν τον διάλογο και ενδεχόμενα πρότυπα
αρνητικής συμπεριφοράς. Δίνονται κάποια αναγνωριστικά χαρακτηριστικά, χάρις την χρήση
του απλού λεξιλογίου και την παραστατικότητα του διαλόγου. Η Ινφάντα είναι ένα κορίτσι
καλομαθημένο που επιμένει να γίνει το δικό της, προκειμένου να διασκεδάσει. Μάλιστα με τις
λέξεις «τώρα» δηλώνεται αυτή η επιμονή της και η αυταρχικότητα απέναντι στον νάνο. Είναι
ένα πρώτο σημείο αρνητικής συμπεριφοράς με το στοιχείο της έντονης επιμονής. Ένα δεύτερο
σημείο είναι το χτύπημα στο πόδι της που κάνει η ίδια, καθώς διαμαρτύρεται ενώ βλέπει να
μην εκτελούνται η διαταγές της. Το χτύπημα αυτό στο πόδι έρχεται να δηλώσει την
νευρικότητα που συχνά έχουν τα άτομα με αντικοινωνική και αρνητική συμπεριφορά.
Επιπρόσθετα, ένα τρίτο σημείο που μας εντυπωσιάζει, είναι ότι ενώ η Ινφάντα τελικά μαθαίνει
ότι ο νάνος έχει πεθάνει λέει στον θείο της να φροντίσει να τις φέρουν άτομα που δεν έχουν
καρδιά. Εδώ σε αυτό το σημείο δηλώνεται μία πλήρη αδιαφορία για αυτό που έχει συμβεί και
απώλεια συναισθημάτων. Ένα τρίτο σημείο επομένως αρνητικού χαρακτηριστικού είναι ότι η
Ινφάντα δεν κατανοεί και δεν δείχνει συμπόνια για αυτό που έχει συμβεί και μάλιστα με την
φράση αυτή αμέσως φαίνεται να ψάχνει για αντικαταστάτη που θα την διασκεδάσει αφού έχει
πεθάνει ο νάνος. Η απώλεια συναισθημάτων και κατανόησης του άλλου είναι στοιχεία που
εύκολα χαρακτηρίζουν κάποιον «κακό» αφού δεν δείχνει να νοιάζεται για τους άλλους. Μία
συμπεριφορά που πολλές φορές την συναντάνε και τα ίδια τα παιδία στο σχολείο τους.
Προτού όμως κυριαρχήσει ο διάλογος στο κείμενο, οι αναγνώστες-παιδιά αρχίζουν να
εμβαθύνουν στον χαρακτήρα με το πρώτο αφηγηματικού στοιχείο που μας δίνεται ήδη από το
εξώφυλλο που είναι ο τίτλος του κειμένου και αξίζει να κάνουμε εδώ μία παρένθεση. Οι πιο
παραδοσιακοί τίτλοι στα παιδικά βιβλία αποτελούνται από ονοματικές φράσεις, που συνήθως
περιλαμβάνουν το όνομα του ήρωα του βιβλίου με ένα επίθετο ή κάποιο μέρος ή ένα κεντρικό
στοιχείο της ιστορίας (Πατσιου & Καλογήρου, 2013: 305). Άρα θα λέγαμε ότι ο τίτλος είναι το
πρώτο στοιχείο που μας εισάγει στους χαρακτήρες. Στην περίπτωση τώρα των «αρνητικών
χαρακτήρων» στον κόσμο της λογοτεχνίας, πολύ συχνά στους τίτλους θα δούμε το επίθετο
«κακός» και άλλα παρόμοια επίθετα. Όπως για παράδειγμα ο «κακός» λύκος…, ο «κακός»
ρύπος, κλπ. Ωστόσο, με βάση τους τίτλους αυτούς που εντοπίσαμε βιβλιογραφικά κάνοντας
την έρευνα μας για τον εντοπισμό των κατάλληλων παραμυθιών προς ερευνά μας
δημιουργήθηκε ο προβληματισμός ότι ίσως με τα επίθετα αυτά δημιουργούν αμέσως ένα
στερεότυπο στα παιδιά, χωρίς τα ίδια να έχουν την δυνατότητα να κρίνουν εάν είναι ή όχι
κακός ο χαρακτήρας που θα τους παρουσιαστεί. Μήπως και η λογοτεχνία μερικές φορές
υπηρετεί κοινωνικούς κανόνες που δύσκολα μπορούν να αλλοιωθούν. Ωστόσο όμως υπάρχει
και η αντίθετη πλευρά πάντα που γύρω από αυτόν τον τίτλο υπάρχει το ερώτημα: τι έκανε και
ήταν κακός ο λύκος; Αυτό σημαίνει ότι το παραμύθι θα δράσει περισσότερο διδακτικά, εάν
θέσουμε αυτό τον προβληματισμό. Εάν όμως δεν τον θέσουμε μήπως δημιουργούμε μία
στερεότυπη εικόνα για αυτούς τους χαρακτήρες;
Στην περίπτωση του πρώτου παιδικού αναγνώσματος λοιπόν, ένας πρώτος λόγος που το
επιλέξανε είναι γιατί δεν προετοιμάζει τα παιδιά (δεν τους δημιουργεί στερεότυπα) ότι
πρόκειται να διαβάσουν μία ιστορία για έναν «κακό» χαρακτήρα, αντίθετα ο τίτλος είναι
ουδέτερος, Τα γενέθλια της Ινφάντα, που αυτό ωστόσο δημιουργεί και ένα μυστήριο για τι
άτομο πρόκειται, για καλό ή για κακό. Αναφέρεται μόνο στο όνομα της χωρίς κανένα
επιπρόσθετο επίθετο. Προετοιμάζει ωστόσο ότι θα κυριαρχεί αυτός ο χαρακτήρας στο κείμενο
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και δείχνει με αυτό τον τρόπο ήδη από το εξώφυλλο την εξουσία της. Έτσι με αυτόν τον τρόπο
αφήνει στην κρίση του αναγνώστη παιδιού το τι πιστεύει για αυτόν τον χαρακτήρα αφού έχει
διαβάσει το κείμενο. Ίσως ενδεχομένως να την χαρακτηρίσει εκείνος και όχι ο συγγραφέας.
Ένα ιδιαίτερο σημείο προβληματισμού για την διαδικασία πρόσληψης των παιδιών.
Τεχνική αντίθεσης. Η εμπλοκή κυρίαρχου «αρνητικού» χαρακτήρα στο κείμενο συνοδεύεται
και από συγκεκριμένες επιπρόσθετες αφηγηματικές τεχνικές όπως η τεχνική της αντίθεσης και
η τεχνική του αίσιου τέλους που εντοπίζονται μέσα στο πεδίο της πλοκής (Κανατσούλη &
Πολίτης, 2011: 313). Πιο αναλυτικά, η τεχνική της αντίθεσης αποτελεί ένα συνήθη βοηθητικό
σχήμα για τον συγγραφέα και θα το δούμε αρκετές φορές δοκιμασμένο στο χώρο της παιδικής
λογοτεχνίας. Μόνο μέσα από το σχήμα της αντίθεσης «καλού» και «κακού» είναι σε θέση ο
συγγραφέας με ευκολία να δώσει τα παιδαγωγικά του μηνύματα παρουσιάζοντας και τις δύο
όψεις του νομίσματος. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κρίνεται θα λέγαμε αναγκαίο να
υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις στο κείμενο καθώς παρουσιάζονται και οι δύο πλευρές και τα
παιδιά μπορούν να συγκρίνουν πιο εύκολα έχοντας και τις δύο καταστάσεις μπροστά τους και
να κατανοήσουν την διαφορά και τον νόημα της κάθε συμπεριφοράς.
Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε έντονα την αντίθεση του καλού και του κακού χαρακτήρα
κυρίως μέσα από τον χαρακτήρα του νάνου (καλός) και την χαρακτήρα της Ινφάντα (κακού).
Ο συγγραφέας μας παραθέτει την μεγαλοψυχία και την αγάπη του νάνου για την πριγκίπισσα,
ως ένα πρότυπο καλού χαρακτήρα, με χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Ο μικρός νάνος έμαθε ότι η Ινφάντα ζήτησε να ξαναχορέψει μπροστά της και ένιωσε μία τρελή χαρά
να τον πλημμυρίζει. Πίεσε με δύναμη το τριαντάφυλλο πάνω στα χείλη του και το φίλησε πολλές
πολλές φορές……..
Πόσο θα ήθελε να την έπαιρνε μαζί του στο δάσος, να τις δείξει τα δέντρα……
Θα της έδινε το κρεβάτι του και θα αγρυπνούσε πλαί της όλη τη νύχτα να μην την τρομάξει κανένα
ζώο.
Θα τις έφτιαχνε ένα κολιέ από μαύρα μούρα…..
….Κάτω από τις βελανιδιές… θα χόρευε ασταμάτητα μόνο για εκείνη.

Όλα αυτά τα στοιχεία που παραθέτει ο Oscar Wilde στο πρόσωπο του νάνου, μας δείχνουν
την μεγαλοψυχία του ανθρώπου, το πρότυπο μιάς σωστής και ηθικής συμπεριφοράς. Ενός
ανθρώπου που έχει συναισθήματα για τον άλλον, θέλει να μοιραστεί μαζί του εμπειρίες, να
τον προστατεύσει και να προσφέρει. Μάλιστα η αντίθεση αυτού του καλού μέσα από το
πρόσωπο του νάνου κυριαρχεί στο παραμύθι στις περισσότερες σελίδες ιδιαίτερα από το
σημείο που ο νάνος αναζητεί την Ινφάντα, προφανώς για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά
τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές προκειμένου να παραδειγματίσει τον αναγνώστη παιδί.
Η τεχνική αυτή της αντίθεσης ολοκληρώνεται στις τελευταίες σελίδες του παιδικού
αναγνώσματος, που ο νάνος κλαίει από αναφιλητά και η Ινφάντα νομίζει ότι και αυτό είναι
απλώς ένα «νούμερο» που κάνει για αυτή. Ακόμα και την στιγμή που ο νάνος πεθαίνει η
Ινφάντα δείχνει δυσαρεστημένη με το γεγονός ότι δεν την ικανοποίησε και δίνει εντολή στον
θείο της να μην της ξαναφέρουν άτομα με καρδιά. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται η έντονη
αντίθεση με έναν αρνητικό χαρακτήρα που κυριαρχεί μονο το εγώ του και η ικανοποίηση
δικών του αναγκών, χωρίς να νοιάζεται για τους άλλους σε αντίθεση με τον νάνο. Ένα άτομο
χωρίς συναισθήματα, με αυταρχικότητα, και επιμονή να κάνει μόνο το δικό του. Ιδιαίτερα
σημαντικό σημείο στο κείμενο προκειμένου τα παιδιά να εντοπίσουν αυτά τα στοιχεία
αρνητικής συμπεριφοράς.
Μία ιδιαίτερη τεχνική αντίθεσης, θα λέγαμε ότι μας παρουσιάζεται εδώ, που με τον τρόπο
που είναι κατανεμημένη στο κείμενο χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα «κακιά» την Ινφάντα από
την αρχή της ιστορίας και έχοντας ως κυρίαρχο στοιχείο την αντίθεση του «καλού» δείχνει ότι
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αυτό υπερισχύει ενδεχομένως του καιρού μας και ότι αυτές οι περιπτώσεις των «κακών»
ατόμων είναι λιγότερες.
6.3. Εικαστική ανάλυση του παιδικού αναγνώσματος: Τα γενέθλια της Ινφάντα του
Οσκαρ Ουάιλντ
Πέρα όμως από τις αφηγηματικές δομές στην παρουσίαση των αρνητικών χαρακτήρων,
μεγάλο και σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει και το εικαστικό κομμάτι, δηλαδή ο τρόπος
που μας παρουσιάζονται οι αρνητικοί χαρακτήρες και μέσα από την εικόνα που υπάρχει
παράλληλα με το κείμενο. Σε αυτό το κεφάλαιο, ομοίως με το προηγούμενο, θα συνεχίσουμε
την ανάλυση του πρώτου κειμένου μας με τίτλο Tα γενέθλια της Ινφάντα από την προοπτική
των εικαστικών αξόνων. Πριν όμως κρίνουμε αναγκαίο να αναφέρουμε βασικές πληροφορίες
που σχετίζονται με το ρόλο της εικόνας στο παιδικό ανάγνωσμα.
6.3.1. Σχέση εικόνας και κειμένου και ο ρόλος του αναγνώστη παιδιού
Στον κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας, πέρα από την αφηγηματική, την γλώσσα του λόγου,
υπάρχει και η γλώσσα της εικόνας. Η σχέση της εικόνας με το κείμενο στο παιδικό βιβλίο είναι
αναμφισβήτητα στενή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Βάσω Ψαράκη που είναι
εικονογράφος:
Πολλές φορές η εικόνα έχει και μία δική της λειτουργία και μία δική της ζωή. Λειτουργία που η
επίδραση της και ο ρόλος της εξαρτάται και κατά κάποιο τρόπο, καθορίζεται από την ηλικία του
αναγνώστη (σελ 129).

Για τα μικρά παιδιά το εικονογραφημένο βιβλίο είναι πολλές φορές μία μύηση στην
πραγματική ζωή. Οι εικόνες που τους αποτυπώνονται λειτουργούν και σαν ένα γνωστικό
στοιχείο για αυτά, μαθαίνουν δηλαδή μέσα από αυτές. Η εικονογράφηση είναι ένας τρόπος το
παιδί να γνωρίσει τον κόσμο μέσα από την εικόνα και αυτό που συνοδεύει την λεκτική
περιγραφή της. Σύμφωνα επίσης και με την Ιορδανάκη τα εικονογραφημένα βιβλία περιέχουν
τέσσερα βασικά στοιχεία: αυτό που λέγεται με τις λέξεις, αυτό που λέγεται μέσω των εικόνων,
αυτό που μεταδίδεται από το συνδυασμό αυτών των δυο και τέλος η προσωπική σχέση του
παιδιού με το βιβλίο (Κατσίκη- Γκίβαλου,1993:129-130). Θα λέγαμε ότι αυτή η περιγραφή μας
αναλύει σε λίγες γραμμές την σπουδαιότητα του εικονογραφημένου βιβλίου και την σχέση του
με τον αναγνώστη παιδί. Επομένως ένα παιδικό ανάγνωσμα δεν είναι απλώς ένας συσχετισμός
εικόνας και λόγου. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι η σχέση του παιδιού με την εικόνα, δηλαδή
το οπτικό αντιληπτικό του πεδίο, την παρατηρητικότητα του, και την σχέση του με την τέχνη.
Είναι ο επιτυχημένος ή όχι συνδυασμός της εικόνας με την λόγο που πολλές φορές η εικόνα
έρχεται να τον συμπληρώσει αλλά και η γενικότερη ιδέα και αντίληψη που μπορούν να σου
δώσουν αυτά τα δυο στοιχεία, που συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην διαδικασία της
πρόσληψης.
Όμως η εικόνα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το ρόλο, γιατί η ζωγραφική είναι μία τέχνη
ανεξάρτητη, με τις δικές τις αξίες. Και αν ακόμα παίρνει στοιχεία από το κείμενο δεν μπορεί να
μείνει μονο σε αυτό, γιατί έτσι δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης. Η εικόνα μπορεί και πρέπει να
λέει περισσότερα από όσα λέει ο λόγος ή να λέει λιγότερα και να ερεθίζει τον αναγνώστη να
σκεφτεί και άλλα (Κατσίκη-Γκίβαλου,1993: 129). Η εικόνα θα πρέπει να είναι ικανή όπως και
το κείμενο όχι μονο να δείξει αλλά να δημιουργήσει προβληματισμό στο παιδί και να σκεφτεί,
να σκεφτεί κριτικά. Να κάνει συσχετισμούς με άλλες εικόνες που έχει συναντήσει είτε στο ίδιο
το βιβλίο είτε έξω από αυτό, να προβληματιστεί για κάτι που το παραξενεύει μέσα στην ικανά
και ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και άλλους τόσους συνειρμούς ικανούς να τον εξελίξουν
ακόμη περισσότερο πνευματικά.
Όμως προκειμένου να υπάρξει αρμονία ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα, ο
εικονογράφος δεν θα πρέπει να εστιάσει μονο στο καλλιτεχνικό κομμάτι αλλά να
χρησιμοποιήσει και ο ίδιος συγκεκριμένες εικαστικές τεχνικές όπως αντίστοιχα ακολουθεί
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και ο συγγραφέας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της εικόνας είναι το σχέδιο, το
χρώμα, η σύνθεση και η τεχνική (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1993: 133-134). Ο τρόπος που όλα
αυτά επιλέγονται και συνδυάζονται δίνει το χαρακτήρα της εικόνας. Που μπορεί να είναι
επιθετική, νοσταλγική, χιουμοριστική, ρομαντική κ.α. Στα χαρακτηριστικά της σύνθεσης πιο
συγκεκριμένα στα οποία θα κάνουμε λόγο και πώς αυτά δομούνται ώστε να παρουσιαστούν
οι αρνητικοί χαρακτήρες είναι το μέγεθος του εικονογραφημένου βιβλίου, το σχήμα η
διάταξη, το εξώφυλλο-οπισθόφυλλο, ο τίτλος, η ταπετσαρία, το πλαίσιο, η γραμμές, το
χρώμα, η σχέση των φιγούρων με το χώρο της εικόνας, και η τεχνική με την οποία έχει
αποτυπώσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες πάνω στην εικόνα (Σιβροπούλου, 2003: 109-110).

6.3.2. Τα εξωτερικά εικαστικά στοιχεία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου: Οι
πρώτες πληροφορίες για τους «αρνητικούς χαρακτήρες» που δίνονται στα παιδιά
Προτού ανοίξει ο αναγνώστης παιδί το εικονογραφημένο βιβλίο του, προκειμένου να
αρχίσει να το απολαμβάνει, ήδη από το εξωτερικό μέρος του βιβλίου και μόνο είναι ικανό να
δώσει πληροφορίες για τους «αρνητικούς» ήρωες και το περιεχόμενο τους. Αρχικά επιλέξαμε
να παρουσιάσουμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός παιδικού αναγνώσματος όπως μας τα
παρουσιάζει η Ιορδανάκη στο άρθρο της, καθώς δομούνται με μία καλύτερη ιεράρχηση. Αυτά
είναι το μέγεθος του, το σχήμα, η διάταξη του, το εξώφυλλο, ο τίτλος-σελίδα του τίτλου, η
ταπετσαρία και το δισέλιδο/σαλόνι (Πάτσιου, & Καλογήρου, 2013: 301-306). Ωστόσο, εμείς
θα εστιάσουμε κυρίως στο πώς παρουσιάζονται οι αρνητικοί χαρακτήρες και πως ανάλογα με
αυτό δομείται και η εικονογράφηση του βιβλίου.
Πιο αναλυτικά, ξεκινώντας από το μέγεθος του εικονογραφημένου βιβλίου συνήθως είναι
μικρά και μεγάλα. Προκειμένου να παρουσιαστεί ωστόσο ένας «αρνητικός» χαρακτήρας
συνήθως επιλέγονται τα μεγάλα βιβλία σε μέγεθος, καθώς συνδέονται και με την έντονη δράση
που αυτά παρουσιάζουν. Έτσι αντίστοιχα είναι και το πρώτο κείμενο που μελετάμε με τίτλο Τα
γενέθλια της Ινφάντα με μεγάλο μέγεθος και εικονίζεται η σκηνή που η Ινφάντα συναντά το
νάνο. Η στιγμή δηλαδή της «συναισθηματικής αιχμάλωτης» του νάνου. Το μεγάλο μέγεθος του
δίνει την δυνατότητα να αποτυπωθούν σκηνές από την δράση του χαρακτήρα.
Μετά την πρώτη αυτή επιφανειακή προσοχή ως προς το μέγεθος του βιβλίου, αφού ως επι
το πλείστον είναι αυτό που πρωτοαντικρίζει ο αναγνώστης παιδί, το δεύτερο χαρακτηριστικό
είναι το σχήμα-διάταξη του βιβλίου (Sipe, 2007: 23-30). Συνήθως όταν ένα εικονογραφημένο
βιβλίο έχει να παρουσιάσει έναν ήρωα, είτε θετικό είτε αρνητικό, το μέγεθος του βιβλίου
σχεδόν πάντα είναι κάθετο και ορθογώνιο, δεδομένου ότι και το σώμα του ήρωα όταν είναι σε
όρθια στάση είναι σε κάθετη διάταξη. Επίσης, ο εστιασμός αυτός όσο αφορά το σώμα γίνεται
καθώς ο εικονογράφος θέλει να τονίσει κυρίως τις δράσεις του “αρνητικού” ήρωα. Γιατί στην
ουσία οι δράσεις του αρνητικού χαρακτήρα είναι που θα προβληματίσουν το παιδί. Άρα με την
διάταξη της μορφής θέλει να τονίσει τον «αρνητικό» χαρακτήρα και αυτά που πρόκειται να
πράξει, σε σχέση με ένα ορθογώνιο σχήμα βιβλίου που δίνει έμφαση συνήθως στο σκηνικό και
περιπέτειες. Έτσι και στο παιδικό αναγνώσματα με τίτλο τα Γενέθλια της Ινφάντα, η διάταξη
του χαρακτήρα είναι αντίστοιχη με την διάταξη του βιβλίου σε κάθετη θέση γιατί θέλει να
τονίσει το στοιχείο της δράσης που θα υπάρξει μέσα στο κείμενο καθώς η Ινφάντα και ο νάνος
είναι χαρακτήρες που έχουν πολύ ενεργό ρόλο μέσα στην πλοκή και κινούνται σε πολλά και
διάφορα σκηνικά. Η μορφή της Ινφάντα δεν ξεχωρίσει ευδιάκριτα από το εξώφυλλο αλλά
φαίνεται αισθητά η αντίθεση του μεγέθους του νάνου και των άλλων χαρακτήρων που
εικονίζονται στο εξώφυλλο. Άρα ήδη από την διάταξη του βιβλίου και των χαρακτήρων ο
νάνος φαίνεται να μειονεκτεί και να βρίσκεται σε μία γωνία του εξωφύλλου με εμφανές ένα
είδος «εξουσίας» που πρόκειται να ασκήσου οι χαρακτήρες αυτοί πάνω του.
Αφού το παιδί έχει εστιάσει την προσοχή του αρχικά στο επιβλητικό μέγεθος και την
διάταξη των αρνητικού χαρακτήρα, αρχίζει και παρατηρεί περισσότερο το εξώφυλλο του
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βιβλίου, προσπαθώντας ίσως εύκολα να δεί μονο από το εξώφυλλο, τι έχει συμβεί, σε αυτόν
τον χαρακτήρα. Συνήθως ο «αρνητικός» χαρακτήρας βρίσκεται στο κέντρο του εξωφύλλου
δηλώνοντας τον επιβλητικό του χαρακτήρα και την κυριαρχία του, όπως ακριβώς το
συναντάμε και στα δύο κείμενα με τους αρνητικούς χαρακτήρες να είναι ακριβώς στο κέντρο
και λίγο πιο πάνω από την μέση, δηλώνοντας την κυριαρχία τους. Πολλές φορές μάλιστα είναι
δυνατόν ένας αρνητικός χαρακτήρας που βρίσκεται στο εξώφυλλο του βιβλίο να προκαλέσει
περισσότερο την προσοχή του παιδιού, καθώς τον αναπαριστούν αλλόκοτο, η να κάνει μία
παράξενη πράξη, κάτι περίεργο που δεν κατανοούν τα παιδιά και έτσι τα παρακινούν να δούν
γιατί κάνει αυτή την πράξη (Sipe, 2007: 25-27). Συνήθως αυτή η εικόνα ενός «αρνητικού»
κατορθώματος του ήρωα επαναλαμβάνεται και στο εσωτερικό του βιβλίου. Στα γενέθλια της
Ινφάντα με μία πρώτη ματιά μας φαίνεται μία απλή δράση με την στιγμή που ο νάνος συναντά
την Ινφάντα. Έτσι θα λέγαμε ότι δεν δηλώνει από την αρχή ότι πρόκειται για έναν αρνητικό
χαρακτήρα με επιθετική συμπεριφορά. Ίσως με περισσότερη προσοχή ο τρόπος που είναι
διαταγμένα τα πρόσωπα σε ημικύκλιο (οι φίλες της και η Ινφάντα) στην εικόνα είναι σαν να
σχηματίζουν μία «φάκα» θα λέγαμε απέναντι στον νάνο καθώς φαίνεται σαν τον έχουν
περικυκλώσει σαν ένα «θήραμα» του κυνηγού, όπως αποδείχτηκε αργότερα. Αν το δούμε με
αυτόν τον τρόπο τότε παρουσιάζεται από την αρχή μία απειλητική δράση του χαρακτήρα.
Πέρα όμως από την δράση του χαρακτήρα είναι δυνατόν και το χρώμα του φόντου που θα
χρησιμοποιηθεί στο εξώφυλλο να προετοιμάσει το παιδί για έναν μυστηριακό χαρακτήρα του
κειμένου. Συνήθως μπορεί πίσω από την φιγούρα του αρνητικού χαρακτήρα να βρίσκονται
χρώματα σε σκούρες αποχρώσεις όπως γκρί, σκούρο μπλέ ακόμη και μαύρο. Παρόμοιες
αποχρώσεις θα δούμε και στο πρώτο κείμενο μας, με τίτλο Τα Γενέθλια της Ινφάντα που το
φόντο του εξωφύλλου είναι σε αποχρώσεις του γκρί. Ενός χρώματος που δημιουργεί ένα
μυστήριο στην εικόνα και δεν φημίζεται για την χαρούμενη διάθεση του απέναντι στα παιδιά.
Επίσης και η Ινφάντα αλλά και οι φίλες τις φορούν χρώματα σε γενικότερα σκούρες
αποχρώσεις. Η Ινφάντα σε μία καφέ- κόκκινη απόχρωση ένα χρώμα που από μονο του δηλώνει
μία επιθετικότητα και κάτι το στενάχωρο όπως είναι το καφέ. Έτσι φόντο και χαρακτήρες μας
δημιουργούν ένα γενικότερο σκούρο αποτέλεσμα, δείχνοντας έτσι ένα μυστήριο και μία
αμφιβολία για το τι θα συναντήσει τελικά ο αναγνώστης παιδί.
Άλλα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν το εξωτερικό κομμάτι του κειμένου είναι η
ταπετσαρία και το οπισθόφυλλο, η τελευταία σελίδα του παραμυθιού. Η ταπετσαρία είναι ένα
δισέλιδο που ακολουθεί αμέσως μετά το εξώφυλλο. Στα περισσότερα εικονογραφημένα βιβλία
οι ταπετσαρίες είναι λευκές ή ουδέτερες. Ωστόσο, όμως και οι ταπετσαρίες μπορούν να
παίξουν ενεργό ρόλο στο περιεχόμενο του βιβλίου και να δώσουν πληροφορίες στον μικρό
αναγνώστη. Όσον αφορά τους «αρνητικούς ήρωες» μπορεί να συναντήσουμε ένα ουδέτερο
προς σκούρο χρώμα στον χώρο της ταπετσαρίας συνεχίζοντας την μυστηριακή και την
ατμόσφαιρα φόβου που ξεκινάει με το εξώφυλλο που μπορεί να την διατηρήσει και στο τέλος
με το οπισθόφυλλο του παραμυθιού.
Άλλες φορές στην ταπετσαρία θα δούμε στοιχεία αντικειμένων που μας δημιουργούν
αρνητικά συναισθήματα, αισθήματα περιορισμού, όπως ένας αρνητικός ήρωας κυριεύει ένα
θύμα του και έχουμε περιορισμό του χώρου, όπως ένας τοίχος, που έχει σκούρα χρώματα ,
όπως θα δούμε στην δεύτερη σελίδα του παραμυθιού να περπατάει η Ινφάντα σκυμμένη πάνω
σε ένα γκρί πάτωμα.
6.3.3. Τα κύρια εσωτερικά εικαστικά στοιχεία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου:
Η πλήρη σκιαγράφηση των «αρνητικών χαρακτήρων» μέσα από την εικόνα στα παιδιά
Πέρα όμως από τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά στην σκιαγράφηση ενός «αρνητικού»
χαρακτήρα, πληρέστερη εικόνα σίγουρα παίρνουν τα παιδιά από τα εικαστικά στοιχεία που
υπάρχουν στο εσωτερικό του κειμένου, σε παράλληλη σύνδεση με το κείμενο. Έτσι κρίνεται
αναγκαίο να εστιαστούμε σε όλες τις λεπτομέρειες που τυχόν η εικονογράφηση ενός
«αρνητικού» χαρακτήρα μπορεί να πλαισιώσει. Η σκιαγράφηση ενός αρνητικού χαρακτήρα
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δεν κρίνεται μονο από τις λεπτομέρειες μονο της φιγούρας που ο εικονογράφος έχει εστιαστεί
αλλά και από το χώρο που πλαισιώνει την φιγούρα, την προοπτική, ακόμα και το πλαίσιο της
εικόνας. Καθώς όλα αυτά αποτελούν συνδετικά κομμάτια παρουσίασης του χαρακτήρα και ένα
είδος συνέχειας του. Εδώ σε αυτό το κομμάτι θα αναλύσουμε όλα τα εικαστικά στοιχεία που
μας παρουσιάζει η Εφη Λαδά στο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα με ιδιαίτερη
έμφαση στην εικαστική απεικόνιση της Ινφάντα.
Σχήμα φιγούρας των αρνητικών χαρακτήρων. Πιο αναλυτικά, σίγουρα το κυρίαρχο κομμάτι
στο οποίο θα εστιάσουν τα παιδιά προκειμένου να «ψυχολογήσουν» τον αρνητικό χαρακτήρα
είναι η εξωτερική του εμφάνιση. Και συνήθως είναι το πρώτο στοιχείο που θα εστιάσουν, αφού
ακόμη ξεκινήσει η ιστορία.. Όπως αναφέρει και η Σιβροπούλου στο βιβλίο της το σχήμα της
φιγούρας είναι ιδιαίτερης σημασίας ως προς τα μηνύματα που θέλει να δώσει στους
αναγνώστες του (Σιβροπούλου, 2003: 112). Πιο αναλυτικά, όταν δεν υπάρχουν σταθερές
γραμμές ως προς το σχήμα της φιγούρας, συχνά με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δηλώσουν την
φανταστική μορφή, την περίεργη μορφή της φιγούρας και ενός πλάσματος της φαντασίας. Ενώ
αντίθετα όταν υπάρχουν σταθερές γραμμές δηλώνουν μία φυσιολογικότητα στον χαρακτήρα
και είναι κοντά στην πραγματικότητα (Amheim,1974: 222-223).
Στην περίπτωση της Ινφάντα ήδη από την αρχή που μας παρουσιάζεται προτού ξεκινήσει η
ιστορία δείχνει ότι είναι ένα λεπτό και όμορφο κορίτσι χωρίς άσχημες αναλογίες. Οι γραμμές
απεικόνισης του χαρακτήρα είναι σταθερές και λεπτές, που και αυτό έρχεται να συμπληρώσει
την μη στερεοτυπικό ρόλου που θέλει να παίξει ο Wilde με τους ήρωες της ιστορίας του.
Πρόκειται για έναν «αρνητικό» χαρακτήρα με σταθερές γραμμές και όχι κάτι το αλλόκοτο και
εδώ ίσως μπορούμε να το συσχετίσουμε με την πραγματικότητα που ζούμε καθώς πολλοί
άνθρωποι με αρνητικές συμπεριφορές διαθέτουν μία φυσιολογική και συχνά καθώς πρέπει
εμφάνιση. Απεικονίζεται σαν ένα κανονικό κορίτσι που μπορεί επομένως να υπάρχει και στην
πραγματικότητα. Ένα στοιχείο που ενδεχομένως μπορεί να ξενίσει σε σχέση με το σχήμα της
φιγούρας, στα παιδιά είναι το μέγεθος του φουστανιού και το μεγάλο φουρό της που με αυτόν
τον τρόπο ίσως θέλει να δείξει την επιβλητικότητα της θέσης της και ότι είναι μία πριγκίπισσα.
Ο όγκος από το κάτω μέρος του σώματος επιδιώκει να δώσει αυτή την πληροφορία της
επιβλητικότητας, της εξουσίας και ότι καταλαμβάνει κάποιο χώρο στην εικόνα και δεν είναι
τυχαία ώστε να μην την προσέξει κανείς. Έτσι οι πρώτες πληροφορίες που θα μπορούσαμε να
της προσδώσουμε ως αρνητικές είναι ότι έχει εξουσία και κυριαρχεί στοιχείο που το
συναντάμε κυρίως στους αρνητικούς χαρακτήρες που επιδιώκουν να είναι οι κυρίαρχοι του
παιχνιδιού. Έτσι και η Ινφάντα όπως έχει απεικονιστεί θέλει να δηλώσει αυτό το στοιχείο της
εξουσίας και σίγουρα κάποιος την προσέχει με βάση την εμφάνιση της. Η εμφάνιση της από
μόνη της επιβάλλει την προσοχή του άλλου και το βαθμό ίσως της ανωτερότητας της.
Αναλογία αρνητικών χαρακτήρων. Όπως σημειώνει ο Shulevitz: «η σχέση αναφοράς στα
μικρά και στα μεγάλα στοιχεία επηρεάζει την εκφραστικότητα μιάς εικόνας. Η ίδια αρχή ισχύει
για τις αναλογίες της φιγούρας και των προσώπων». Το μέγεθος που αναπαριστάται ένας
αρνητικός ήρωας είναι δυνατόν σε πολύ μεγάλο βαθμό να επηρεάσει συναισθηματικά των
αναγνώστη, να φοβηθεί, να προβληματιστεί, και γενικότερα συνδέεται με έντονα
συναισθήματα. Η αναλογία μπορεί να είναι ρεαλιστική σε συσχέτιση με τον πραγματικό κόσμο
ή υπερβολική, διαστρεβλωμένη κατά κάποιον τρόπο, χωρίς να έχει σχέση με τον πραγματικό
μας κόσμο, προκειμένου να δηλώσει υπεροχή, απειλή κλπ (Stewing, 1995: 44 *
Shulevitz,1985:149). Στην περίπτωση του πρώτου παραμυθιού που μελετάμε βλέπουμε ότι η
αναλογία της Ινφάντα (εάν την δούμε μεμονωμένα) είναι κανονική, χωρίς υπερβολές,
ρεαλιστική, χωρίς να προκαλεί κανένα φόβο στα παιδιά, που και εδώ φαίνεται ο μη
στερεοτυπικός χαρακτήρας. Ίσως κάποιο προβληματισμό θα μπορούσε να προσδώσει η μη
εκφραστικότητα του προσώπου της, που ίσως δηλώνει μία θλίψη.
Ωστόσο όμως, στον κόσμο των αρνητικών χαρακτήρων συνήθως το μέγεθος της αναλογίας
τους είναι υπερβολικό, ή πολύ μεγάλο σε σχέση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες (ή κάποια
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μέρη του σώματος υπερέχουν ιδιαίτερα) προκειμένου να δείξουν την υπεροχή και την
απειλητική τους διάθεση. Έτσι έντονη αντίθεση θα δούμε στην αναλογία του σώματος της
Ινφάντα σε συσχετισμό με τις αναλογίες του σώματος του νάνου. Σε σχέση με τον νάνο η
αναλογία του σώματος της Ινφάντα είναι υπερβολική, καθώς ο νάνος είναι μικροσκοπικός. Και
ο λόγος που γίνεται αυτό εικαστικά είναι για να τονιστεί η δύναμη, η εξουσία και η υπεροχή
του χαρακτήρα αυτού.
Ωστόσο, το μεγάλο μέγεθος των αρνητικών χαρακτήρων πέρα από την δύναμη που τους
προσθέτει λογοτεχνικά, ταυτόχρονα τους καθιστά πολύ δελεαστικούς χαρακτήρες στα μάτια
των παιδιών, καθώς είναι πολύ κοντά στη φύση του αντιληπτικού οπτικού πεδίου των μικρών
παιδιών. Δηλαδή παιδιά μικρής ηλικίας έχουν την τάση να εστιάζουν περισσότερο στα μεγάλα
αντικείμενα και σε αυτά που τους κάνουν εντύπωση και όχι τόσο στις λεπτομέρειες ενός μικρό
αντικειμένου και επομένως τους είναι εύκολα να εστιάσουν κατευθείαν σε αυτόν τον
χαρακτήρα.
Όπως έρχεται να συμπληρώσει και η Σιβροπούλου οι εικονογράφοι συχνά χρησιμοποιούν
υπερβολικές αναλογίες για να προκαλέσουν αστεία ή φανταστικά ή δραματικά αποτελέσματα
(Σιβροπούλου, 2003:119). Σε σχέση με την αναλογία της φιγούρας έρχεται να συμπληρώσει
και ο Nodelman:
.. ότι το μέγεθος των φιγούρων σε σχέση με το φόντο μπορεί να υποδηλώσει σχέσεις μεταξύ των
φιγούρων και περιβάλλοντος. Μικρόσωμες φιγούρες που περιβάλλονται από δάση ή άδεια δωμάτια
φαίνονται χαμένες ή σε απειλή. Ενώ αντίθετα, παρατηρεί ο Nodelman, οι μεγαλύτερες φιγούρες
τείνουν να έχουν περισσότερο βάρος από τις μικρότερες (σελ. 231).

Και με αυτή την ανάλυση του Nodelman συμπεραίνουμε ότι στον κόσμο των αρνητικών
χαρακτήρων πέρα από την επιβλητικότητα και τον εντυπωσιασμό που δείχνουν με το μεγάλο
μέγεθος τους, συχνά το μέγεθος τους λειτουργεί και ως ένας δείκτης της ισχύος τους, καθώς οι
μεγαλύτερες φιγούρες δείχνουν να έχουν περισσότερη εξουσία σε σχέση με τις μικρότερες που
παρουσιάζονται στην ιστορία (Nodelman,1996:231). Όπως σημειώνει επίσης ο Νοdelman, oι
μεγαλύτερες φιγούρες τείνουν να εξουδετερώνουν εκείνες που καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο
(Τσιλιμένη, 2009: 128-129).
Στο κείμενο του Wilde που θα μελετήσουμε βλέπουμε ακριβώς αυτή την διαπίστωση της
αναλογίας που μας αναφέρει ο Nodelman στην θεωρία του. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στην
τελευταία σελίδα του κειμένου που πράγματι η επιβλητική φιγούρα της Ινφάντα εξουδετερώνει
στην πραγματικότητα τον μικροσκοπικό νάνο, με το να πεθαίνει μπροστά στα μάτια της. Σαν
με την εικονογράφηση αυτή να επιδιώκει να μας πεί η Εφη Λαδά αλλά και ο συγγραφέας ότι
τελικά αυτό που κυριαρχεί είναι ο δυνατός και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο δυνατός με την
κακή συμπεριφορά που προκειμένου να κυριαρχήσει πρέπει να υπάρξουν θύματα.
Χρώματα φιγούρας. Εκτός από τις αναλογίες και το σχήμα της φιγούρας, τα παιδιά
στέκονται πολλές φορές ή μάλλον σχεδόν πάντα και στα χρώματα με τα οποία είναι εικαστικά
δημιουργημένα τα πρόσωπα κάθε ιστορίας. Τα χρώματα που επιλέγονται από τους
εικονογράφους σίγουρα δεν είναι τυχαία και έχουν και αυτά να δώσουν πληροφορίες για τον
αρνητικό ήρωα που μελετάμε (Καψάλης & Μοσχοβάκη, 2005). Το κάθε χρώμα έρχεται να μας
δώσει και μία συγκριμένη διάθεση ή συναίσθημα και είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του
εικονογράφου προκειμένου να δελεάσει τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κείμενο που μελετάμε με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα ο
αρνητικός, παράξενος χαρακτήρας της Ινφάντα παρουσιάζεται με αντίστοιχες αποχρώσεις που
ίσως σχετίζονται και με την ψυχοσύνθεση της. Η εικόνα με την οποία μας παρουσιάζεται στις
πρώτες σελίδες είναι με ιδιαίτερες αποχρώσεις στα χρώματα τον ρούχων της, που αξίζει να
προσέξουμε. Το πάνω μέρος του φορέματος έχει μία σκούρα απόχρωση του μώβ, ένα χρώμα
που είναι πένθιμο και δημιουργεί θλίψη. Ίσως σε πρώτο επίπεδο να είναι η θλίψη που νιώθε
πολλές φορές η Ινφάντα με τον πατέρα της. Ίσως επειδή είναι στο πάνω μέρος να συμβολίσει
66

και κατά κάποιο τρόπο τον θάνατο της μητέρας της, που την έκανε να μην έχει καθόλου
καρδιά, αν το συσχετίσουμε και με το σώμα της. Το υπόλοιπο κάτω μέρος του επιβλητικού
φορέματος είναι και πάλι σε σκούρα απόχρωση με κόκκινές και καφές αποχρώσεις. Γενικότερο
το καφέ χρώμα δημιουργεί μία δυσάρεστη ψυχολογία και συχνά είναι ένα χρώμα που
περιορίζει τον χώρο. Το κόκκινο από την άλλη πέρα από το χρώμα του πάθος είναι και χρώμα
που δηλώνει επιθετικότητα, σχετίζεται με αίμα κλπ, και μάλιστα βρίσκεται στο κάτω μέρος του
σώματος που χαρακτηρίζεται από περισσότερη ενεργητικότητα. Ίσως αυτό το χρώμα μας
προδιαθέτει για αρνητικές συμπεριφορές. Τέλος ιδιαίτερο είναι και το χρώμα με το οποίο έχει
απεικονίσει η εικονογράφος το φόρεμα της Ινφάντα στο τέλος της ιστορίας, την στιγμή που
πεθαίνει ο νάνος. Εκεί το φόρεμα της είναι κατακόκκινο, με πολύ σκούρες αποχρώσεις,
δηλώνοντας ίσως τον θάνατο που η ίδια έχει προκαλέσει, αφού σκότωσε τον νάνο με την
συμπεριφορά της, είναι το αίμα που προκάλεσε η ίδια στον νάνο.
Κινήσεις φιγούρας. Εκτός λοιπόν από το σχήμα και την αναλογία της φιγούρας του
χαρακτήρα ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι και οι κινήσεις με τις οποίες απεικονίζεται ο
αρνητικός χαρακτήρας. Η απεικόνιση ενός χαρακτήρα εν κινήσει, δημιουργεί ακόμη
περισσότερη περιέργεια στον αναγνώστη παιδί, προκειμένου να προσπαθήσει να κατανοήσει τι
διαδραματίζεται στην ιστορία, αλλά νιώθει και μία ταύτιση καθώς το ίδιο το υποκείμενο έχει
μία κινητική ζωή. Οι εικονογράφοι παιδικών βιβλίων συχνά χρειάζεται να σχεδιάζουν φιγούρες
ή ζώα σε κίνηση, επειδή οι χαρακτήρες πάντα κάνουν κάτι. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί κίνηση
μέσω μίας προσεκτικής μίξης όπως την γραμμή και το σχήμα ( Σιβροπούλου, 2003: 114). Όσο
αφορά τους αρνητικούς χαρακτήρες διακρίνονται συνήθως από πολύ έντονη κινητικότητα σε
σχέση με άλλους χαρακτήρες και έτσι η απεικόνιση τους εν κινήσει είναι ένα βασικό
χαρακτηριστικό τους αφού θα το δούμε σχεδόν σε όλους καθώς χαρακτηρίζονται για την
κινητικότητα και τις απειλητικές ενέργειες που δημιουργούν στο πλαίσιο της ιστορίας.
Όσο αφορά στην απεικόνιση των αρνητικών χαρακτήρων εν κινήσει, θα δούμε διάφορες
τεχνικές που χρησιμοποιούνται βάση των δεδομένων που μας έχει δώσει ο Arnheim Στους
αρνητικούς χαρακτήρες θα δούμε συχνά την απεικόνιση τους μέσα από την τεχνική της
περιβολής (Enclosedness), κατά την οποία η φιγούρα τείνει να κινείται και το φόντο να μένει
ακίνητο. Αυτό είναι το πιο συχνό χαρακτηριστικό που θα εντοπίσουμε καθώς με αυτό τον
τρόπο ο αρνητικός χαρακτήρας δείχνει την κυριαρχία του και πώς τα πάντα γύρω του δείχνουν
να είναι στατικά (Arnheim,1974: 380). Επίσης, άλλη τεχνική είναι η τεχνική των διαγώνιων
γραμμών οι οποίες χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν κίνηση και ζωντάνια. Οι
μισοτελειωμένες πράξεις είναι επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό αρνητικών χαρακτήρων.
Δηλαδή πόδια που δεν πατούν στο έδαφος, χέρια σηκωμένα ψηλά, χέρια να καταδεικνύουν, να
κατηγορούν, να απειλούν κ.α. προκειμένου να δηλώσουν «υπονοούμενη κίνηση» ( Nodelman,
2009: 237). Στους αρνητικούς χαρακτήρες είναι συχνό αυτό το χαρακτηριστικό καθώς με αυτές
τις κινήσεις τους θέλουν να δηλώσουν ένα υπονοούμενο κίνδυνο που διατρέχουν τα θύματα
τους. Είναι κινήσεις πριν από μία απειλητική ενέργεια που είναι αρκετά σημαντικές ως προς
την απεικόνιση καθώς είναι ικανές να δείξουν στα παιδιά συμπεριφορές που είναι δυνατόν να
τους βλάψουν. Έτσι ώστε παρατηρώντας τις, να τις αποφύγουν έγκαιρα μέσα από το
παράδειγμα αυτού του αρνητικού χαρακτήρα.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κείμενο που θα μελετήσουμε με τίτλο Τα Γενέθλια της Ινφάντα
όσο αφορά την κινητικότητα του χαρακτήρα αυτού γενικά θα το προσέξουμε σε αρκετές
σκηνές όπως στην σκηνή, που παίζει κρυφτό, στην σκηνή που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα
που πήγαινε ο πατέρας της, δηλώνοντας με αυτές τις κινήσεις την περιέργεια του χαρακτήρα
της. Όμως εστιάζοντας περισσότερο στον αρνητικό τύπο χαρακτήρα της εντοπίζουμε συνήθως
την τεχνική των διαγώνιων γραμμών προκειμένου να υποδηλώσουν απειλητική διάθεση. Πιο
αναλυτικά, στο σημείο που συναντά τον νάνο βλέπουμε ότι τα χέρια της Ινφάντα κάνουν μία
γωνία, εστιασμένη προς το πρόσωπο του νάνου και το σώμα της να είναι κυρτό προς τα κάτω
δηλώνοντας μία ιδιαίτερη προσοχή και εστιασμό στον νάνο. Επίσης παρόμοια στάση υπάρχει
και την στιγμή που δίνει το τριαντάφυλλο στον νάνο με τα χέρια της να δημιουργούν μία
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διαγώνια γραμμή. Όπως επίσης και στην τελευταία σκηνή που είναι σκυμμένη μπροστά στον
νάνο, περιμένοντας μήπως ικανοποιήσει τις επιθυμίες της. Όλες αυτές οι στάσεις του σώματος
και οι κινήσεις της Ινφάντα δηλώνουν μία επιμονή σε αυτό που θέλει να κάνει.
O χώρος που πλαισιώνονται οι αρνητικοί χαρακτήρες. Πέρα από τα στοιχεία και τον τρόπο
συμπεριφοράς που δηλώνει η εικονογράφηση της φιγούρας του «αρνητικού» χαρακτήρα,
στοιχεία για την δράση του έχει να μας δώσει και ο χώρος γύρω από τον οποίο πλαισιώνεται. Ο
χώρος με τα χαρακτηριστικά του φόντου, του πλαισίου, της προοπτικής, είναι πλήρως
εναρμονισμένος με την φιγούρα του βασικού ήρωα και δεν λειτουργεί ποτέ ανεξάρτητα από
αυτόν.
Πιο αναλυτικά προκειμένου να προσδιορίσουμε την σχέση της αρνητικής φιγούρας σε
σχέση με το χώρο στηριχθήκαμε στις βασικές αρχές που μας παρουσιάζει η Σιβροπούλου στο
βιβλίο της. Πιο συγκεκριμένα, συνήθως οι αρνητικές φιγούρες βρίσκονται στο κέντρο της
σελίδας, το οποίο είναι και το αποτελεσματικότερο «κέντρο προσοχής» και το πιο ελκυστικό
σημείο για τα παιδία (Σιβροπούλου, 2003: 127-133). Έτσι αυτή την εικονογραφική τεχνική θα
την δούμε και στο κείμενο του Oscar Wilde με την Ινφάντα να βρίσκεται στο κέντρο της
σελίδας και λίγο πιο πάνω από αυτή (ιδιαίτερα στην σκηνή που συναντά τον νάνο)
προκειμένου να δείξει την υπεροχή της απέναντι σε αυτόν. Είναι το σημείο της ιστορίας που
από εκεί και πέρα θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο. Για αυτό και την τοποθετεί σε αυτό το
σημείο, καθώς από αυτό το σημείο και μετά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και με αυτό
επιδιώκει το παιδί να εστιάσει ιδιαίτερα σε αυτήν. Προς το τέλος της ιστορίας όμως και στην
τελευταία εικόνα θα δούμε η Ινφάντα να μην έχει κεντρική θέση στην εικόνα και κεντρική
θέση να έχει ο νάνος, αφού πρόκειται για την στιγμή του θανάτου του. Έτσι εδώ η Ινφάντα
φαίνεται εικαστικά ότι χάνει την ισχύ της αφού είναι τοποθετημένη από την μέση και κάτω του
βιβλίου. Αυτό το στοιχείο με πολύ ιδιαίτερο τρόπο μας δείχνει στοιχεία αρνητικού χαρακτήρα
και την πορείας εξέλιξης του. Έτσι εδώ η Ινφάντα χάνει την κυρίαρχη θέση που είχε σε όλες
τις προηγούμενες σκηνές και βρίσκεται σε δευτερεύουσα θέση. Ίσως αυτό το στοιχείο δηλώνει
και την ταπείνωση που καμία φορά αντιμετωπίζουν οι αρνητικοί χαρακτήρες. Είναι η στιγμή
που χάνουν την αξία τους και νικά το καλό. Είναι η στιγμή που ενδεχομένως πρέπει να
επαναπροσδιορίσουν τις πράξεις τους.
Πέρα από την τοποθέτηση του στο κέντρο, είναι συνήθως και σε θέση λίγο πάνω από την
μέση της σελίδας για να δηλώσει ένα αίσθημα θριάμβου, να δηλώσει ότι είναι ανώτερός και
βρίσκεται ψηλά στο πάνω μέρος, σε αντίθεση με το κάτω μέρος που δηλώνει συστολή. Τέτοια
περίπτωση είναι η συνάντηση της Ινφάντα με τον νάνο καθώς είναι τοποθετημένοι εικαστικά
με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Η Ινφάντα ψηλά και επάνω από την μέση της σελίδας και ο
ταπεινός και μικροσκοπικός νάνος στο κάτω μέρος απροστάτευτος.
Άλλες φορές όταν η αρνητική φιγούρα συχνά βρίσκεται σε μία απειλητική ενέργεια, ο
εικονογράφος συχνά θα την απεικονίσει σε μία κατεύθυνση προς τα αριστερά προκειμένου να
δηλώσει όπως υποστηρίζει και ο Καντίσκυ, ότι κάτι το απόμακρο και το άγνωστο έρχεται από
πίσω του (Καντίσκυ, 1980: 98). Αυτό το στοιχείο θα το συναντήσουμε σε ένα σημείο στην
εικονογράφηση της Έφης Λαδά, στο σημείο που η Ινφάντα (τοποθετημένη αριστερά)
προσφέρει το τριαντάφυλλο στον νάνο. Ενώ με μία πρώτη ματιά δεν φαίνεται απειλητική
διάθεση (σωματική τουλάχιστον), ωστόσο η κίνηση της αυτή είναι για να περιγελάσει τον
νάνο, να τον κοροϊδέψει και να τον «απειλήσει» συναισθηματικά (που είναι τοποθετημένος
δεξιά και δέχεται αυτό το άγνωστο μέλλον που για αυτόν θα ακολουθήσει. Συνήθως και τα
παιδιά νιώθουν ότι όταν κάποιος τους κυνηγά (τους απειλεί), όταν παίζουν για παράδειγμα, να
έρχεται από τα αριστερά, ή συνήθως όταν κάποιος άγνωστος θέλει να τους δώσει κάτι συνήθως
βρίσκονται σε παρόμοια στάση σώματος. Είναι λεπτομέρειες που αν προσεχθούν περισσότερο
στην εικόνα μπορούν να βγουν συμπεράσματα εύκολα για την ιστορία, ακόμα και όταν δεν
έχουν διαβάσει την ιστορία. ‘Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι συνήθως η αριστερή
κίνηση είναι συνδεμένη με μία κίνηση κόπωσης και κούρασης καθώς είναι κάτι που μας
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δυσκολεύει, έτσι αντίστοιχα και η Ινφάντα εικονίζεται να σκύβει για να δώσει τον
τριαντάφυλλο καθώς ο νάνος είναι πολύ κοντός. Αυτό το σκύψιμο που θα την ευχαριστήσει για
να κοροϊδέψει τον νάνο αργότερα θα ξαναεμφανιστεί όταν θα επιμένει να χορέψει ο νάνος και
θα σκύβει για να δει τι συμβαίνει. Αντίθετα η κίνηση προς τα δεξιά είναι μία κίνηση προς το
σπίτι και μία κίνηση που είναι και πιο οικεία προς την φύση των παιδιών, όπως αντίστοιχα η
κίνηση του νάνου να πάρει το λουλούδι (Καντίσκυ, 1980: 98).
Ένα άλλο σημαντικό εικαστικό στοιχείο σε σχέση με την αρνητική φιγούρα και την σχέση
της με το χώρο της εικόνας είναι το φόντο. Συνήθως οι αρνητικές φιγούρες στο χώρο της
παιδικής λογοτεχνίας θα παρουσιαστούν γύρω από ένα φόντο μυστηριώδες, με σκοτεινά
χρώματα, με σκούρες αποχρώσεις του μαύρου, του γκρί , του μωβ και του καφέ. Χρώματα που
έχουν συνδεθεί με αρνητικά συναισθήματα για τα παιδιά. Όπως για παράδειγμα το μαύρο
χρώμα που έχει μία διάθεση φόβου για τα παιδιά, καθώς πολύ συχνά θα τα δούμε να φοβούνται
το σκοτάδι. Το μαύρο έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με το στοιχείο του αγνώστου και τους
ιδιαίτερους φόβους μας. Για παράδειγμα αυτή την έντονη αντίθεση θα την δούμε στην Νύχτα
της Μπανανόφλουδας του Τριβιζά που η εικονογράφος Βαρβάκη χρησιμοποιεί ανοιχτόχρωμο
φόντο όταν η Άννα αισθάνεται κάπως ασφαλής και μαύρο φόντο όταν θέλει να εκδηλώσει τους
φόβους της. Συνήθως ο σκοτεινός χώρος και το σκούρο φόντο παρουσιάζεται σε κλειστούς και
ασφυκτικούς χώρους. Όπως σε ένα πυκνό δάσος, σε ένα δωμάτιο κ.λ.π. που δημιουργεί μία
διάθεση μυστηρίου, μία διάθεση δράματος σαν να πρόκειται κάτι κακό να συμβεί (Bang, 1995:
98· Schulevitz, 1985: 174).
Στην περίπτωση του κειμένου Τα γενέθλια της Ινφάντα που μελετάμε ήδη από το εξώφυλλο
υπάρχει ένα σκούρο φόντο, στην σκηνή που η Ινφάντα συναντά τον νάνο στο παλάτι της. Το
σκούρο γκρί και οι αποχρώσεις του γκρί που κυριαρχούν προετοιμάζουν τον αναγνώστη παιδί
για μία μυστηριακή ατμόσφαιρα και μάλιστα το χρώμα αυτό κυριαρχεί σε εσωτερικό χώρο
όπως μας επιβεβαιώνει και η θεωρία μας. Μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια μάλιστα του φόντου είναι
η ιδιαίτερη σκιά που έχει δημιουργηθεί πίσω από τον νάνο μεγαλύτερη σχετικά σε σχέση με τις
αναλογίες του σώματος του, και αυτό γίνεται εμφανές στην συνέχεια.
Όσο αφορά το φόντο τον οποίο είναι εικαστικά τοποθετημένο γύρω από την Ινφάντα αξίζει
να τονίσουμε τα παρακάτω στοιχεία. Στην εικόνα βλέπουμε ξεκάθαρα την Ινφάντα (στο σημείο
που πηγαίνουν στην γιορτή) και το φόντο να μας παρουσιάζεται λευκό που έρχεται να δώσει
μία αίσθηση ασφάλειας στον αρνητικό χαρακτήρα μας, αφού βρίσκεται ανάμεσα στον θείο της
και την κουβερνάντα της. Υπάρχει δηλαδή μία συσχέτιση φόντου με τα συναισθήματα της
Ινφάντα. Σε αντίθεση όμως, στο σημείο που δίνει το τριαντάφυλλο στον νάνο μετά το νούμερο
του στην γιορτή της το φόντο έχει μία μαύρη σκούρα γραμμή που περιλαμβάνει και το νάνο.
Σε αυτό το σημείο το φόντο έρχεται να υποδηλώσει ότι αυτή η κίνηση του αρνητικού
χαρακτήρα θα σημάνει αρνητικές ενδεχομένως συνέπειες για τον νάνο- η γραμμή αυτή έχει
φορά προς τον νάνο (θα ξαναέρθει να ξαναχορέψει και θα επέλθει ο θάνατος του). Το μαύρο
αυτό χρώμα σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τις παιδικές ηλικίες. Συνήθως
δεν τους αρέσει και τους δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Τέλος στην σκηνή όπου η
Ινφάντα συνειδητοποιεί ότι ο νάνος δεν μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία της και να
χορέψει πάλι, το φόντο είναι σκούρο σε ένα εσωτερικό χώρο με τις σκούρες καφέ κουρτίνες να
περιορίζουν το χώρο δίνοντας μας έμφαση στα δύο αυτά πρόσωπα Μάλιστα θα μπορούσε να
κάνει κανείς την εικασία ότι από την μεριά που η κουρτίνα έχει πέσει κάτω στο πάτωμα είναι η
«αυλαία» που κλείνει για τον νάνο ενώ από την δεξιά πλευρά όπου είναι ανοικτή η κουρτίνα
προς την μεριά της Ινφάντα θέλει να δηλώσει ότι τα πράγματα συνεχίζονται για την Ινφάντα,
περιμένοντας τα επόμενα νούμερα. Ωστόσο μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι το φόντο, δίνει
την δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τον χρόνο, καθώς αντιλαμβάνονται ότι περνά
μέσα από τις διάφορες λεπτομέρειες του φόντου, που κατανοούν ότι οι ήρωες βρίσκονται σε
διαφορετικά σημεία κάθε φορά και επομένως εξελίσσεται χρονικά η ιστορία.
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Προοπτική και πλαίσιο. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να συσχετίσουμε με την
εικαστική παρουσίαση των αρνητικών χαρακτήρων είναι η τεχνική της προοπτικής που
χρησιμοποιεί ο εικονογράφος. Η προοπτική είναι μία τεχνική η οποία δίνει βάθος σε μία
εικονογράφηση ώστε να δείχνει πιο πραγματική η εικόνα και όχι απλώς επίπεδη. Συνήθως την
τεχνική της προοπτικής είτε την δείχνουν με τις αναλογίες αντικειμένων μέσα στο φόντο είτε
μέσα από τους χαρακτήρες (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 309). Ωστόσο, όταν ο εικονογράφος
χρησιμοποιεί την προοπτική στους χαρακτήρες αυτό που πετυχαίνει είναι να βρίσκονται πιο
κοντά στον αναγνώστη. Είτε απεικονίζοντας σε κοντινό φόντο το πρόσωπο του είτε
απεικονίζοντας τον σε απόσταση. Το πολύ κοντινό πρόσωπο σε έναν αρνητικό χαρακτήρα
έρχεται να δηλώσει συνήθως μία απειλητική διάθεση για τα παιδιά και να δείξει τα
συναισθήματα του. Ενώ αντίθετα όταν ένας αρνητικός χαρακτήρας βρίσκεται σε απόσταση,
συνήθως είναι σε μία κατάσταση όπου «κυνηγά» το θήραμα του.
Στο πρώτο κείμενο που μελετάμε εντοπίζουμε τις παραπάνω λεπτομέρειες γύρω από την
προοπτική που μας παρουσιάζεται η πριγκίπισσα Ινφάντα. Πιο αναλυτικά, στην σκηνή που η
Ινφάντα συναντά για πρώτη φορά τον νάνο η προοπτική του εικονογράφου έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς η Ινφάντα βρίσκεται πιο πάνω από την μέση στο κέντρο της σελίδας
δείχνοντας την κυριαρχία της και γύρω γύρω της βρίσκονται η φίλες της όπου παρακολουθούν
τα νούμερα. Ο τρόπος όμως με τον οποίο είναι τοποθετημένα τα κορίτσια είναι να «απειλούν»
από την στάση του σώματος τους τον νάνο που βρίσκεται απέναντι μόνος τους. Αυτή η
απόσταση ανάμεσα στην Ινφάντα και στον νάνο έρχεται να δηλώσει ακριβώς αυτό το στοιχείο,
όταν ο αρνητικός χαρακτήρας «κυνηγά» το θήραμα του. Δηλαδή για την Ινφάντα ο νάνος είναι
θα λέγαμε είναι ένα θήραμα διασκέδασης και η προοπτική αυτή έρχεται να δηλώσει την
ενέργεια αυτή του ήρωα. Είναι προοπτική δράσης. Στα υπόλοιπα σημεία που η Ινφάντα δίνει
το τριαντάφυλλο στον νάνο αλλά και στο τέλος της ιστορίας που είναι δίπλα στον νεκρό νάνο
η προοπτική είναι λίγο πιο κοντινή εστιάζοντάς περισσότερο στις προθέσεις της και τα
συναισθήματα της, δηλώνοντας μία σκοπιμότητα και δίνοντας μας μία προοπτική διαθέσεων.
Επιπροσθέτως και η τεχνική του πλαισίου που χρησιμοποιεί ο εικονογράφος σχετίζεται με
την σκοπιμότητα της προοπτικής που αναφερθήκαμε παραπάνω. Όπως αναφέρει η
Σιβροπούλου το πλαίσιο λειτουργεί σαν παύση για τις εικόνες, αποσυνδέοντας τη μία από την
άλλη ή από το συνεχόμενο κείμενο (Σιβροπούλου,2003:120). Το πλαίσιο αυτό ωστόσο μπορεί
να υπάρχει ή και να μην υπάρχει ανάμεσα στο κείμενο. Στην περίπτωση των αρνητικών
χαρακτήρων, όταν υπάρχει πλαίσιο γύρω από αυτούς και συγκεκριμένα όταν υπάρχει πλαίσιο
σε ορθογώνιο σχήμα ο εικονογράφος δίνει έμφαση σε κάποιο πρόβλημα ή μειονέκτημα του
χαρακτήρα (Moebius, 1990: 141). Επιδιώκει ο αναγνώστης παιδί να εστιάσει σε σημεία του
χαρακτήρα του.
Στην περίπτωση επεξεργασίας της ιστορίας Τα γενέθλια της Ινφάντας βλέπουμε ότι η
εικονογράφος στο πρόσωπο του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα χρησιμοποιεί πλαίσιο σε
ορθογώνιες κυρίως γραμμές σε συνδυασμό με την διάταξη της σελίδας καθώς επιδιώκει να
εστιάσει περισσότερο στην κατάσταση και τον προβληματικό χαρακτήρα. Ίσως επιδιώκει να
βάλει πλαίσιο καθώς ο αναγνώστης παιδί θα σταθεί πιο κριτικά (βλέποντας το από μία
απόσταση) απέναντι σε αυτή την κατάσταση χωρίς να εμπλακεί, στις περιπτώσεις που υπάρχει
πλαίσιο. Αυτή η τεχνική βοηθά την σκοπιμότητα της έρευνας μας καθώς δημιουργεί ένα πιο
αντικειμενικό αναγνώστη. Επίσης ένας άλλος λόγος ενδεχομένως που δεν υπάρχει πλαίσιο
είναι γιατί ο συγγραφέας σε συνδυασμό με τον εικονογράφο θέλουν να μας πούν ότι ίσως αυτά
τα γεγονότα συμβαίνουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν είναι τόσο συχνά στην
καθημερινότητα μας.
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6.4. Η αφηγηματική ανάλυση του παιδικού αναγνώσματος: Σαντρα, η άσχημη μάγισσα
της Τόνιας Χατζηδάκη
6.4.1. Οπτική γωνία και «αρνητικός» χαρακτήρας
Όσον αφορά την οπτική γωνία που αναφερθήκαμε και στο πρώτο μας κείμενο, και
λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγοριοποιήσεις του Genette, στο δεύτερο κείμενο θα δούμε ότι και
στο πρώτο με τίτλο Σάντρα, η Άσχημη μάγισσα της Τονιας Χατζηδάκη ότι ο αφηγητής είναι
παντογνώστης. Ιδιαίτερα στο κείμενο αυτό εντοπίζεται εύκολα από τις θέσεις που παραθέτει ο
συγγραφέας και ιδιαίτερα στο σημείο που η Σαντρα περιγράφει τα συναισθήματα της και έτσι
ο προβάλλεται στον αναγνώστη παιδί η πλήρη εικόνα της Σαντρας, οι πράξεις της και οι
σκέψεις της. Κυρίως προβάλλονται θα λέγαμε τα αίτια της αρνητικής της συμπεριφοράς,
δηλαδή οι αδυναμίες που μας ωθούν σε αρνητικές πράξεις. Το σημείο ιδιαίτερα που νιώθει
αδύναμη όταν περιμένει τον ορνιθολόγο να αγοράσει τα καινούργια του γυαλιά και νιώθει μία
έντονη στιγμή ανασφάλειας και θλίψης. Επίσης, στο σημείο που βλέπει τον εαυτό της στον
καθρέπτη και δεν τον έχει αποδεχτεί καθώς θεωρεί και η ίδια ότι είναι άσχημη. Και σε αυτό το
κείμενο η συγγραφέας προβάλλει της θέσης της Σαντρας, με όλες τις λεπτομέρειες χωρίς να
την σχολιάζει και είναι απόλυτα αποστασιοποιημένος ώστε να μην επηρεάσει την θέση του
αναγνώστη παιδιού.
Στο κείμενο θα δούμε αρκετά αποσπάσματα που δηλώνονται τα συναισθήματα της Σαντρας
όπως χαρακτηριστικά:
Χαιρόταν αφάνταστα να παιδεύει τους ανθρώπους και ύστερα καθόταν και παρακολουθούσε από
ψηλά τα έργα της και έσκαγε από τα γέλια…..
Έγινε κακιά με τον καιρό, επειδή ήταν μόνη και κανείς δεν την πλησίαζε..
Η μάγισσα ένιωθε για πρώτη φορά στην ζωή της. Βρισκόταν με έναν νέο που την νόμιζε όμορφη..

Και στο δεύτερο κείμενο η προοπτική του παντογνώστη αφηγητή μας έδειξε ότι ο αρνητικός
αυτός χαρακτήρας της οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν την πλησίαζε κανείς επειδή ήταν άσχημη
και δεν είχε πάρει αγάπη από κανέναν. Και σε αυτό το κείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντική
προκειμένου να καταλάβουν την μετάλλαξη αυτού του χαρακτήρα που θα συμβεί στην
συνέχεια της ιστορίας και για ποιο λόγο άλλαξε. Περιγράφει τα συναισθήματα της που μέσα
από αυτά στην συνέχεια θα προκύψει μία πλήρης αλλαγή.
6.4.2. Δομή και «αρνητικός» χαρακτήρας
Η δομή είναι το κυρίαρχο κομμάτι προκειμένου να κατανοηθεί μία ιστορία και να μην
υπάρχουν συγχύσεις ως προς τον ρόλο των χαρακτήρων (Κουράκη, 2008). Αντίστοιχα και στο
δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα που μελετάμε με τίτλο Σάντρα, η άσχημη μάγισσα, η δομή είναι
απλή εάν και υπάρχει μετάλλαξη χαρακτήρα και σε αυτό παίζει ρόλο η καλή γλωσσική
οργάνωση του κειμένου και όχι τόσο η πληθώρα των πληροφοριών που έχει να δώσει. Ενώ
στην αρχή η αρχή της ιστορίας έχει αρνητική χροιά με την Σάντρα να τους μισεί όλους, στο
τέλος η κακή και άσχημη Σάντρα μεταλλάσσεται σε καλή συμβάλλοντας έτσι στο
παραδοσιακό αίσιο τέλος της λαϊκής παιδικής λογοτεχνίας, διατηρώντας αυτή την κλιμάκωση,
αρχή, μέση και τέλος. Πιο αναλυτικά, υπάρχει μία ξεκάθαρη αρχή με την Σάντρα να είναι
μισητή από όλους και να βρίσκεται μόνη της σε ένα δάσος. Κατά το μέσο της ιστορίας
εμφανίζεται ο ορνιθολόγος που συντελεί στο να μεταλλαχθεί αφού για πρώτη φορά κάποιος
την αποδέχεται έτσι όπως είναι. Το τέλος της ιστορίας είναι αίσιο καθώς η μάγισσα
παντρεύεται τον ορνιθολόγο και ζούσε μαζί. Η δομή εδώ βλέπουμε ότι ίσως σχετίζεται με τα
στάδια αλλαγής ενός αρνητικού χαρακτήρα. Αρχικά δηλαδή έχει αδυναμίες ανασφάλειες,
συναισθήματα μίσους για τους άλλους όπως στην περίπτωση της Σαντρας για της μάγισσες
κατά το μέσο της ιστορίας αρχίζει να προβληματίζεται μέσα από την παρουσία του
ορνιθολόγου και να αρχίζει να αλλάζει μέσα της σε σχέση με την συμπεριφορά της και τέλος
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να έχουμε την πλήρη μετάλλαξη της και να έχει νικήσει του «κακό». Άρα θα λέγαμε η δομή
σχετίζεται μία την πορεία αλλαγής μίας αρνητικής συμπεριφοράς σε καλή. Μας αναφέρει θα
λέγαμε τα στάδια μέχρι να μετατραπεί σε πιο θετικός χαρακτήρας. Στάδια συμπεριφοράς
συνυφασμένα με τα στάδια της πλοκής.
6.4.3. Σκηνικό, χρόνος και «αρνητικός» χαρακτήρας
Στο δεύτερο κείμενο που μελετάμε εντοπίζουμε εύκολα τον συσχετισμό του χρόνου- χωρου
με τα συναισθήματα του «αρνητικού» μας χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι τα γεγονότα που
διαδραματίζονται στην ιστορία διαρκούν μία μέρα. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ένα
χαρακτηριστικό που μας δηλώνει το στοιχείο της ανατροπής. Ότι δηλαδή είναι δυνατόν σε μία
μέρα και κάτω από κάποιες συνθήκες να αλλάξει ένας άνθρωπος ολικά. Τα συναισθήματα της
μάγισσας συσχετίστηκαν με το χώρο και τον χρόνο. Αρχικά την ημέρα και καθώς ήταν
ενεργητική μέσα στο δάσος κάνοντας τα μαγικά της, είχε αυτόν τον αρνητικό, ύπουλο
χαρακτήρα. Στην συνέχεια της ημέρας και καθώς συνάντησε τον ορνιθολόγο και άρχισε να
σουρουπώνει και να βραδιάζει τα συναισθήματα άρχισαν να ταυτίζονται με τις χρονικές
συνθήκες. Δηλαδή ο φόβος της για το πώς θα την αντίκριζε ξεκάθαρα συσχετίστηκε εύστοχα
με το χώρο χρόνο της νύχτας. Όπως και το γεγονός στο τέλος όπου η μάγισσα αφού είχε
προσκαλέσει στο σπίτι της τον ορνιθολόγο, προτού κοιμηθεί βγήκε έξω από το σπίτι της και
έλισσε τα μάγια σε όλα τα ζώα που είχε κάνει. Μία ώρα προχωρημένη και συσχετισμένη με
μυστήριο και εκτός αυτού μία ωρα που τελειώνει η νύχτα, και περιμένουμε την επόμενη μέρα.
Έτσι αντίστοιχα και η μάγισσα τελειώνει τα μαγικά της, βάζει ένα τέλος, όπως αντίστοιχα
τελειώνει και η μέρα, για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο με το φως της επόμενης μέρας.
Έτσι και ο χώρος επίσης ως παράγοντας του σκηνικού ενός παιδικού- νεανικού
λογοτεχνήματος, είναι σε σύνδεση με το χρονικό πλαίσιο της ιστορίας. Συνήθως στην παιδική
λογοτεχνία προκειμένου να αντιληφθούν τα παιδιά ποιο εύκολα την αλλαγή του χρόνου, την
χρονική ακολουθία, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πολλές εναλλαγές χώρου. Η έννοια του
χρόνου είναι περισσότερο δύσκολη και αφαιρεμένη στον κόσμο του παιδιού και με την χρήση
του χώρου που είναι περισσότερο κοντά στην οπτική παρατηρητικότητα των παιδιών μπορεί
να γίνει περισσότερο κατανοητός. Τα διάφορα σκηνικά, όπως ένας εσωτερικός χώρος, στην
συνέχεια ένας εξωτερικός, στην συνέχεια ένας άλλος χώρος κάνουν τα παιδιά που εύκολα να
αντιληφθούν ότι κυλά χρόνος, σε σχέση με σκηνικά στατικά. Η Rebecca Lukens υποστηρίζει
χαρακτηριστικά πως σε ένα μυθιστόρημα ενηλίκων η δράση μπορεί να διαδραματιστεί
οπουδήποτε, αλλά «η ιστορία για παιδιά, σχεδόν πάντα λειτουργεί με χρόνο και τόπο που έχει
περιγραφεί λεπτομερώς» (Lukens, 1990: 103).
Έτσι μπορούν να μπαίνουν πιο εύκολα στην διαδικασία μεταστροφής του αρνητικού
χαρακτήρα μέσα από τις διάφορες εμπειρίες που έχει περάσει. Ο χώρος μπορεί να είναι σαφώς
προσδιορισμένος πραγματικός ή φανταστικός. Η ιστορία μπορεί να εκτυλίσσεται σε πόλη σε
χωριό στην φύση ή στην θάλασσα, στο δρόμο ή σε ένα δωμάτιο, σε μία μαγική χώρα, ή στο
μυαλό του πρωταγωνιστή. Ο χρόνος και χώρος έρχονται να δηλώσουν κυρίως την αργή πορεία
της μεταστροφής του χαρακτήρα.
Στην περίπτωση της Σαντρας από τις πρώτες κιόλλας γραμμές του αναγνωστικού κειμένου
περιγράφεται η επίδραση του αρνητικού χαρακτήρα στο σκηνικό και πως συνδέονται από τα
δύο μαζί, δίνοντας συναισθήματα στον αναγνώστη. Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Μια φορά και έναν καιρό σε έναν πύργο στο μυτερό βουνό ζούσε μία μάγισσα άσχημη και κακιά…

Έτσι πιο αναλυτικά, χρησιμοποιεί την λέξη αρχικά «πύργο» που ενδόμυχα δημιουργεί στα
παιδιά την διάθεση του μυστηρίου και του σκοτεινού, όπως έχουμε συνηθίσει να τους
βλέπουμε. Άρα με την λέξη πύργο δίνει μία σκοτεινή πλευρά που ενδεχομένως ταιριάζει με την
σκοτεινή πλευρά της Σαντρας. Η επόμενη λέξη που χρησιμοποιεί για να περιγράψει το
μυστήριο αυτό σκηνικό είναι η φράση «μυτερό βουνό». Γενικά το μυτερό το σχήμα αυτό είναι
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πιο βίαιο και απόκοσμο, δηλώνει επιθετικότητα που ενδεχομένως σχετίζεται με την μάγισσα.
Αν κάνουμε επίσης και συσχετισμό με τα μυτερά της παπούτσια που προσδίδουν έναν άγριο
χαρακτήρα ο τόπος, το σκηνικό εμπλέκονται ενεργά με τον χαρακτήρα της άσχημης και κακής
Σαντρας με την οποία ξεκινά το κείμενο. Οι σκοτεινή περιγραφή αυτή του μέρους που ζεί η
Σαντρα έρχεται να συμπληρωθεί στο τέλος της πρότασης από την συγγραφέα με την αναφορά
ότι ζούσε μία άσχημη και κακιά μάγισσα. Οπότε μέρος και χαρακτήρας ταυτίστηκαν σε μία
πρόταση μέσα από την λεκτική περιγραφή της συγγραφέως. Τα παιδιά έτσι με αυτόν τον τρόπο
πήραν τα πρώτα δεδομένα που ήθελε να τους δώσει η συγγραφέας μέσα από την εύστοχη
πρόταση αυτή του κειμένου, ότι δηλαδή επρόκειτο καθαρά για αρνητικό χαρακτήρα.
6.4.4. Πλοκή και «αρνητικός» χαρακτήρας
Το αμέσως επόμενο στοιχείο μετά το σκηνικό είναι η πλοκή και πως ξετυλίγονται τα
γεγονότα προκειμένου να μας παρουσιαστούν οι «αρνητικοί» χαρακτήρες. Βασιζόμενοι στις
κατηγοριοποιήσεις του Καψωμένου και της Κουράκη που αναφερθήκαμε παραπάνω
συνεχίζουμε την ανάλυση του χαρακτήρα της Σαντρας σε συσχετισμό με την πλοκή του
κειμένου.
Στοιχεία δράσης των αρνητικών χαρακτήρων μέσα στην πλοκή. Και στο δεύτερο κείμενο της
έρευνας μας με τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα, η πλοκή είναι απλά οργανωμένη με αρχή μέση
και τέλος. Παρουσιάζει αρχικά τον αρνητικό κόσμο της μάγισσας και την μοναχικότητα της.
Στην συνέχεια της πλοκής περίπου στα μέσα συναντά τον ορνιθολόγο που αρχίζει και αλλάζει
τον τρόπου που αισθάνεται για την ασχήμια της και στο τέλος έχουμε μετάλλαξη του
αρνητικού χαρακτήρα με το να γίνεται καλή και να παντρεύεται τον ορνιθολόγο. Τα γεγονότα
είναι απλά χωρίς να εντάσσεται κανένας άλλος χαρακτήρας μέσα στην ιστορία.
Σε αυτό το παιδικό ανάγνωσμα γίνεται πιο ξεκάθαρα ότι στην ουσία οι κοινωνικές
καταστάσεις που βιώνουν οι χαρακτήρες συμβάλλουν στην διαμόρφωση της πλοκής. Δηλαδή
στην περίπτωση της Σάντρας, οι άλλες μάγισσες που δεν την αποδέχονταν διαμόρφωσαν αυτό
τον χαρακτήρα της Σάντρας αλλά και τις κακές της ενέργειες, όπως να παιδεύει τους
ανθρώπους αλλάζοντας τους μέρη που ζούσαν, έκανε καταστροφές στην πόλη. Όπως και στην
συνέχεια ο ορνιθολόγος συνεπλάκη στην πλοκή και συνέβαλλε στην μετάλλαξη της. Έτσι θα
λέγαμε ότι χαρακτήρες εδώ είναι αυτοί που στην ουσία κινούν την πλοκή με τις διάφορες
διαθέσεις τους.
Τεχνική Αίσιου Τέλους. Η δεύτερη τεχνική που συχνά χρησιμοποιείται στην πλοκή και που
θα συναντήσουμε και σε αυτό το κείμενο είναι η τεχνική του αίσιου τέλους Σε αντίθεση με
την Ινφάντα η ιστορία της μάγισσας Σάντρας καταλήγει με την τεχνική του αίσιου τέλους, που
είναι σύνηθες κυρίως στα λαϊκά παραμύθια. Εδώ χρησιμοποιεί το αίσιο τέλος η συγγραφέας,
καθώς η μάγισσα συνέβαλε σε αυτό με το να μετατραπεί σε καλή και μάλιστα να παντρευτεί
και τον ορνιθολόγο εφόσον την αγαπούσε. Ένα τέλος που δημιουργεί ένα αίσθημα
συναισθηματικής ασφάλειας στα παιδιά με την χαρακτηριστικό του γάμου και του σπιτιού. Το
αίσθημα ότι γυρίζουν στο σπίτι που υπάρχει αγάπη και προστασία, και που είναι δυνατόν να
διορθωθούν όλα όπως χαρακτηριστικά η μάγισσα μέσα από το σπίτι της λύνει τα μάγια σε όλα
τα ζώα που έχει κάνει.
6.4.5. Ο «αρνητικός» χαρακτήρας της Σαντρας
Πρωτεύοντας, δυναμικός, σφαιρικός χαρακτήρας. Στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο
Σάντρα, η Άσχημη μάγισσα, η Σαντρα αρχικά μας παρουσιάζεται ως «αρνητικός» χαρακτήρας,
ωστόσο διαφέρει σε σχέση με τον απόλυτο, επίπεδο χαρακτήρα της Ινφάντα. Πιο
συγκεκριμένα, συμφώνα με τις κατηγοριοποιήσεις των χαρακτήρων της Lukens η μάγισσα
Σάντρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία αυτή. Ο πρωταγωνιστικός της ρόλος
δηλώνεται ήδη από τον τίτλο με την αναφορά στο όνομα της Σάντρα. Διαβάζοντας με μία
πρώτη ματιά τον τίτλο, βλέπουμε ότι η συγγραφέας της έχει προσδιορίσει το επίθετο άσχημη,
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που προδιαθέτει ίσως ότι πρόκειται για έναν αρνητικό χαρακτήρα, ωστόσο όμως δεν την
αναφέρει «κακιά» που θα έδινε κατευθείαν μία προκατάληψη στον αναγνώστη. Ίσως με αυτόν
τον τρόπο να θέλει να θέσει έναν προβληματισμό στα παιδιά ότι μπορεί να είναι μονο άσχημη
και όχι κακιά όπως ενδεχομένως θα περιμένουν να δούν τα παιδία. Να παραδειγματίσει στο
γεγονός ότι υπάρχουν και άσχημοι άνθρωποι με καλή καρδιά. Άρα χρησιμοποιεί θα λέγαμε τον
τίτλο του κειμένου για να παίξει με τους όρους κακός και άσχημος και ενδεχομένως να βάλει
τα παιδιά στην διαδικασία να τους διαχωρίσουν. Να σκεφτούν το γεγονός ότι την αναφέρει ως
άσχημη θα είναι και κακία;. Τα βάζει να προβληματιστούν για αυτό και να δεί ενδεχομένως
πόσο στερεοτυπικοί είναι οι αναγνώστες παιδιά.
Επιπροσθέτως, προκειμένου να είναι δελεαστικός αυτός ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας
της Σάντρας η συγγραφέας του βιβλίου της έχει προσθέσει την ιδιότητα της μάγισσας. Ένα
χαρακτηριστικό που ιδιαίτερα εντυπωσιάζει τα παιδιά καθώς οι μάγισσες περιστοιχίζονται από
μυστήρια και μαγικά κόλπα. Αυτό το στοιχείο της φαντασίας που είναι έντονο στις μικρές
ηλικίες.
Στην συνέχεια όμως της ιστορίας της Σαντρας το παιδί θα αντιληφθεί ότι πρόκειται
ενδεχομένως και για όχι τόσο αρνητικό χαρακτήρα. Καθώς θα δεί το παιδί ο χαρακτήρας της
Σαντρας να προβληματίζεται, να στενοχωριέται, να έχει αδυναμίες και φόβους. Αυτά τα
στοιχεία σε συνδυασμό με το αίσθημα προσφοράς προς τον ορνιθολόγο θα την κάνει να
μεταλλαχθεί και να μετατραπεί σε θετικό χαρακτήρα. Αυτά τα στοιχεία θα την εντάξουν όπως
μας αναφέρει η Lukens λογοτεχνικά στους σφαιρικούς και δυναμικούς χαρακτήρες που δεν
είναι σταθεροί και μεταβάλλονται όπως είναι και στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι, που
διαθέτουν και θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά.
Σκέψεις, συγκρούσεις των αρνητικού χαρακτήρα. Στο δεύτερο κείμενο της έρευνας μας θα
συναντήσουμε κυρίως δυο βασικές συγκρούσεις του «αρνητικού» μας χαρακτήρα. Η πρώτη
σύγκρουση που αντιμετωπίζει και είναι κυρίαρχη στο κείμενο είναι η σύγκρουση με την
κοινωνία καθώς μισεί τις άλλες μάγισσες που δεν την θέλουν αλλά και διαπράττει κακές
ενέργειες μέσα στην πόλη ταλαιπωρώντας τους ανθρώπους. Συγκρούεται με το κοινωνικό
περιβάλλον καθώς δεν βλέπει να υπάρχει αποδοχή. Ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό που θα το
δούμε σε πολλά παιδιά που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά. Και η δεύτερη βασική της
σύγκρουση είναι η σύγκρουση με τον εαυτό της που ξεκινά στο μέσα της ιστορίας όταν
συναντά τον ορνιθολόγο και δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί για τα καλά του λόγια.
Εσωτερικά είναι τόσο αρνητικά φορτισμένη που δεν μπορεί εύκολα να δεχτεί θετικά στοιχεία
από τους άλλους.
Όλα αυτά τα στοιχεία της πλοκής μας όπως είδαμε και στο πρώτο κείμενο, δείχνουν ότι οι
αρνητικοί χαρακτήρες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην διαμόρφωση της πλοκής και στην
εξέλιξη της. Οι πολυμορφικότητα των χαρακτήρων αυτών και η συνήθης μετάλλαξη όπως
στην περίπτωση της άσχημης μάγισσας κατά το τέλος της ιστορίας μας δείχνει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που μπορεί να παρουσιάζει μία πλοκή με πρωταγωνιστές αρνητικούς χαρακτήρες,
με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονο ενδιαφέρον από το παιδί αναγνώστη και καλύτερη
διαδικασία πρόσληψης από την μεριά του παιδιού μέσα από αυτόν τον αρχικά « αντιθετικό»
χαρακτήρα.
Πορεία μεταστροφής “αρνητικού” χαρακτήρα. Πολύ συχνά όμως στον κόσμο της παιδικής
λογοτεχνίας οι συγγραφείς προσπαθούν να ανατρέψουν τις συνθήκες που διαμορφώνουν αυτές
τις παραβατικές συμπεριφορές των αρνητικών χαρακτήρων και τις καταστάσεις που
δημιουργούνται. Ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι αφενός, αρχικά καθώς δεν θέλουν να
διατηρήσουν αυτή την «αρνητική» φιγούρα του χαρακτήρα και να δώσουν λάθος μηνύματα
στα παιδιά. Όντας κεντρική φιγούρα ίσως αυτό θα ήταν ένα πρότυπο που ενδεχομένως να
μιμούνταν τα παιδιά και αυτό δημιουργεί συγχύσεις. Δεύτερος και συχνότερος λόγος είναι ότι
κυρίως μέσα από την χρήση αυτού του αρνητικού χαρακτήρα θέλουν να παραδειγματίσουν και
να δώσουν διδακτικά μηνύματα ηθικής στα παιδιά μέσα από την σκοπιά της αντίθεσης. Να
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τονίσουν τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, τα αρνητικά συναισθήματα σε άλλους
ανθρώπους από μία παρόμοια συμπεριφορά. Ιδιαίτερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εάν δεν
τρομάξουν εάν δεν σαστίσουν με το ξαφνικό, εάν δεν ταρακουνηθούν συναισθηματικά, ίσως
να μην έχουν την ευχέρεια να κατανοήσουν ηθικές που τους παρουσιάζονται μέσα σε ένα καλά
«προστατευμένο» συγγραφικά έργο. Μέσα από το λάθος λοιπόν, την λανθασμένη
συμπεριφορά, θα τονιστεί και θα προκύψει σωστή αντίληψη της ηθικής συμπεριφοράς. Έτσι
συγγραφικά προκειμένου να δοθεί το ιδανικό μήνυμα στα παιδιά, η πορεία δράσης των
αρνητικών χαρακτήρων κατά την διάρκεια της πλοκής της ιστορίας αλλάζει, μεταστρέφονται
εσωτερικά. Οι αρνητικοί χαρακτήρες περνούν μέσα από διάφορες νοητικές και
συναισθηματικές διεργασίες και τελικά μεταστρέφονται σε θετικές φιγούρες. Σύμφωνα και με
αυτά που αναφέρονται από την Γαβριηλίδου, στο άρθρο της, οι μεταλλάξεις των αρνητικών
χαρακτήρων μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές (Κανατσούλη, 2014: 307-310).
Πιο συγκεκριμένα, το πιο συχνό είναι η πλήρη μεταστροφή του αρνητικού χαρακτήρα.
Δηλαδή να κατανοήσει τα σφάλματα του και να διορθώσει τα λάθη που έχει κάνει, έστω και
αργά μέσα από τις καταστάσεις που θα βιώσει. Πρόκειται για μία πλήρη αλλαγή του
χαρακτήρα με τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά που διέθετε πρίν. Ο «κακός χαρακτήρας
στην εξέλιξη του έργου μεταβάλλεται σε «καλό», αφού πρώτα πληρώσει ηθικά και
συναισθηματικά (Γαβριηλίδου, 2008: 178). Αυτό είναι και το ιδανικότερο μήνυμα που θέλουμε
να περάσουμε σε τέτοιες μικρές ηλικίες εφόσον συχνά τα παιδιά κάνουν λάθη. Εδώ μέσα από
τα παραμύθια, τους δίνεται η προοπτική να αλλάξουν το λάθος αυτό και να μην το
επαναλάβουν. Λιγότερο συχνά θα συναντήσουμε χαρακτήρες που θα τιμωρούνται στο τέλος
του παραμυθιού αλλά συνήθως αυτό γίνεται σε χαρακτήρες που έχουν δευτερεύουσα σημασία
στο αφηγηματικό κείμενο.
Αυτό το παράδειγμα της μετάλλαξης θα το συναντήσουμε στο δεύτερο. Στο πρώτο
παραμύθι μας με τίτλο τα Γενέθλια της Ινφάντα δεν υπάρχει μεταστροφή στον αρνητικό
χαρακτήρα δηλώνοντας την σταθερότητα κάποιον καταστάσεων που είναι δυνατόν να μην
αλλάξουν. Ωστόσο προκειμένου να δούμε και την δεύτερη προοπτική της αλλαγής εντάξαμε
και τον αρνητικό χαρακτήρα της Σάντρας προκειμένου να δώσουμε και την προοπτική στα
παιδιά ότι είναι δυνατόν ένας αρνητικός χαρακτήρας να αλλάξει και να διορθώσει τα λάθη του.
Αρχικά η Σάντρα μας παρουσιάζεται σαν μία κακή μάγισσα που μισεί τις άλλες μάγισσες
γιατί την έχουν απορρίψει, όπως επίσης και την κοινωνία στην οποία ανήκει. Στο σημείο της
αφήγησης που συναντά τον ορνιθολόγο και τις λέει καλά λόγια υπάρχει αρχικά ένας δισταγμός
και η μάγισσα σκέφτεται ύπουλα για πιο λόγο μπορεί να τις τα λέει αυτά τα λόγια.
Χαρακτηριστικές φράσεις:
«Με δουλεύει ο αλητήριος, σκέφτηκε εκείνη και άρχισε να αναρωτιέται αν θα έπρεπε να τον
μεταμορφώσει σε βάτραχο ή σε χελώνα».
«Ξέρετε, οι αετοί τρώνε και μικρά ζώα (υπονοώντας ότι θα του κάνει κακό).

Ωστόσο όμως στην πορεία της ιστορίας η μάγισσα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα λόγια
αυτά είναι αληθινά από το στόμα του ορνιθολόγου και αρχίζει η μετάλλαξη του αρνητικού
χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Μια ζεστασιά ένιωσε όμορφα για πρώτη φορά στη ζωή της.

Έτσι μέσα στο κείμενο παίρνοντας η μάγισσα διαφορές συναισθηματικές καταστάσεις και
εμπειρίες μαζί με τον ορνιθολόγο αλλάζει και μεταστρέφεται σε θετικός χαρακτήρας στο τέλος
του κειμένου, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να προβληματιστούν και να αντιληφθούν
ότι υπάρχει δυνατότητα μεταστροφής μιάς συμπεριφοράς όταν αντιληφθούμε κάποια
πράγματα από μόνοι μας αλλά επίσης όταν εμπιστευτούμε και άλλους ανθρώπους που θέλουν
το καλό μας.
75

Τεχνική αντίθεσης. Την τεχνική της αντίθεσης θα την συναντήσουμε εύκολα και στο
δεύτερο παραμύθι προκειμένου να κατανοήσουν τα παιδιά τις έντονες διαφορές στην
συμπεριφορά και να ενισχύσει ή όχι τον «θετικό» ή «αρνητικό» χαρακτήρα. Ένα κοινό
χαρακτηριστικό και στα δύο παιδικά αυτά αναγνώσματα είναι ότι στην τεχνική αυτή της
αντίθεσης κυριαρχεί κυρίως το θετικό στοιχείο δηλαδή η καλή συμπεριφορά περισσότερο στο
κείμενο, όπου αυτή έρχεται να την δηλώσει ο ορνιθολόγος με την παρουσία του στο κείμενο.
Συμπεριφέρεται πολύ ευγενικά και λέει καλά λόγια στην μάγισσα για την ιδιαίτερη ομορφιά
της. Σε αυτό το κλίμα της αντίθεσης τονίζεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικά καλοί και κακοί
άνθρωποι αλλά άνθρωποι που δεν τους έχουμε καταλάβει καλά. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι
κυριαρχεί πολύ η θετική συμπεριφορά του ορνιθολόγου ίσως να θέλει να τονίσει με τον τρόπο
της η συγγραφέας την δύναμη που έχει το καλό να κυριαρχεί, δίνοντας έμφαση στο θετικό
στοιχείο. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον πρώτο διάλογο συνάντησης ορνιθολόγου και
Σαντρας:
(Σαντρα) μμμ πλάκωσαν και οι ορειβάτες …………….αυτοί μας έλειπαν!
(ορνιθολόγος) Καλημέρα, όμορφη δεσποινίς, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε
(Σαντρα)……με δουλεύει ο αλητήριος , και σκέφτηκε αμέσως μήπως έπρεπε να τον μεταμορφώσει
σε βάτραχο ή χελώνα.

Πέρα όμως από την γενική αντίθεση του καλού ορνιθολόγου και της κακής μάγισσας στην
αρχή του κειμένου, η δεύτερη βασική αντίθεση είναι η αντίθεση της ίδιας της μάγισσας μέσα
από την μετάλλαξη της. Αυτή η αντίθεση είναι έντονη αφού συντελείται σε ένα άτομο και με
αυτό τον τρόπο δίνει απαντήσεις στα παιδιά όσο αφορά αρνητικές συμπεριφορές και πως είναι
δυνατόν να αλλάξουν. Καθώς όλα τα παιδιά σίγουρα θα μπούν σε αυτή την θέση της Σαντρας
διαπράττοντας ενδεχομένως λάθη που δεν θα ήταν καλό να τα στιγματίσουν αλλά αντίθετα να
μπουν στην διαδικασία να τα αλλάξουν όπως ακριβώς άλλαξε και η Σαντρα.
Διάλογος δρώντων προσώπων. Ο διάλογος εκτός από τον περιγραφικό χαρακτήρα που έχει
στα παιδικά αναγνώσματα, εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ψυχοσύνθεση του αρνητικού
χαρακτήρα, ξεκλειδώνονται οι διαθέσεις και τα συναισθήματα του. Στο δεύτερο κείμενο μας,
με τίτλο η Σάντρα η άσχημη μάγισσα είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του μας δίνει
χαρακτηριστικά του αρνητικού χαρακτήρα με τάσεις επιθετικότητας. Για παράδειγμα:
Ώστε σας αρέσουν πολύ τα πουλιά, είπε εκείνη ξαφνικά.
Ναι, γιατί μπορούν και πετούν
Ε δεν πετούν μονο τα πουλιά ….και οι μάγισσες συμπλήρωσε εκείνη πονηρά.

Αυτή η χρήση της λέξης «ώστε» από την μάγισσα είναι σαν να προκαλεί με τον τρόπο της
τον ορνιθολόγο, καθώς στην συνέχεια συσχέτισε τα πουλιά με τον εαυτό της και ότι αντίστοιχα
μπορούν να τον αρπάξουν και να του κάνουν κακό. Στην συνέχεια όμως της ιστορίας ένας
κομβικός διάλογος μεταλλάσει την μάγισσα πλήρως που αρχίσει να νιώθει καλά μέσα της.
Τον αγαπώ αλλά τι νόημα έχει μόλις φορέσει τα γυαλιά του και με δει καθαρά θα τρομάξει και θα
φύγει, τελείωσαν τα ψέματα
Μα πως γίνεται να με αγαπάς; Είμαι τόσο άσχημη κοίταξε με….

Μέσα στον διάλογο αρχίζουν να μπαίνουν συναισθήματα αγάπης και προβληματισμοί από
την μεριά της μάγισσας με ζητήματα αποδοχής. Εάν την δεί ξεκάθαρα δεν θα την αγαπά πιά.
Είναι ο φόβος της απόρριψης από την κοινωνία τους ανθρώπους λόγω εξωτερικής εμφάνισης
που ίσως την κανουν να διατηρήσει την αρνητική αυτή της ταυτότητα. Όμως ο ορνιθολόγος
πιστός στα αισθήματα του με τα λόγια του φέρνει την πλήρη αλλαγή:
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Τι κουτή που είσαι; Δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι στον κόσμο. Υπάρχουν μονο άνθρωποι που
δεν είμαστε ικανοί να δούμε την ομορφιά που κρύβουν.

6.5. Εικαστική ανάλυση του παιδικού αναγνώσματος: Σαντρα η άσχημη μάγισσα
6.5.1. Τα εξωτερικά εικαστικά στοιχεία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου: Οι
πρώτες πληροφορίες για τους «αρνητικούς χαρακτήρες» που δίνονται στα παιδιά
Το πρώτα στοιχεία όπως αντίστοιχα αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι
κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του βιβλίο προτού αρχίσει καν το παιδί να παρατηρεί την
εικόνα αναλυτικά και που συνδέονται με την παρουσίαση των χαρακτήρων. Πιο αναλυτικά, το
μέγεθος του βιβλίου αυτού είναι μεγάλο για να αποτυπώσει την δράση της μάγισσας ενώ είναι
πάνω στο σκουπόξυλο της. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι καθώς το μεγάλο βιβλίο έχει την
δυνατότητα να αιχμαλωτίσει πιο εύκολα την προσοχή του αναγνώστη παιδιού και να εστιάσει
στο περιεχόμενο του. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του μεγάλου βιβλίου είναι ότι
αυξάνει την συναισθηματική ένταση (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 303). Έτσι οι αρνητικοί
χαρακτήρες που παρουσιάζονται ως επί το πλείστον, θέλουν να δημιουργήσουν συναισθήματα
στα παιδιά προκειμένου να προβληματιστούν τα παιδιά. για τις πράξεις τους ήδη από το
εξώφυλλο. Το μεγάλο μέγεθος θα λέγαμε σχετίζεται με μία επιβλητικότητα, ένα δέος, όπως
ιδιαίτεροι και επιβλητικοί είναι και οι αρνητικοί χαρακτήρες στον κόσμο της λογοτεχνίας.
Θέλουν να εστιάσουν στην προσοχή των παιδιών, να τους επιβάλλουν την παρουσία τους,
προτού αρχίσουν να μιλάνε για τις πράξεις τους, όπως η μάγισσα Σάντρα με αυτό το έντονο
και επιθετικό γέλιο της.
Εκτός από το μέγεθος του βιβλίου όπως αντίστοιχα παρατηρήσαμε στο προηγούμενο
παιδικό ανάγνωσμα και το σχήμα σχετίζεται με την παρουσίαση του αρνητικού χαρακτήρα και
στην περίπτωση αυτή. Βλέπουμε και εδώ ότι το σχήμα του βιβλίου είναι αντίστοιχα με την
διάταξη του αρνητικού χαρακτήρα σε κάθετη θέση. Άρα θα λέγαμε ο χαρακτήρας καθορίζει
τον γύρω εικαστικό περιβάλλον του παιδικού αναγνώσματος και τονίζει την έντονη δράση του
προτού αρχίσει να μιλάει για την δράση του. Δηλαδή προβάλει την εξουσία του ήδη από την
αρχή του εξωφύλλου.
Μετά την γενική εντύπωση του σχήματος του βιβλίου το παιδί αρχίζει και εστιάζει
περισσότερο στις λεπτομέρειες της εικόνας του εξωφύλλου. Το εξώφυλλο είναι δυνατόν όπως
αναφέραμε και στην προηγούμενη ανάλυση μας είναι ικανό να δηλώσει την απειλητικότητα
του χαρακτήρα. Έτσι αντίστοιχα στο δεύτερο κείμενο μας η μάγισσα Σάντρα αναπαριστάται να
κραταει το σκουπόξυλο της και να κάνει τα μαγικά της, σαν να απειλεί και τον ίδιο αναγνώστη
παιδί για κάποιο μαγικό. Αυτό εντοπίζεται ιδιαίτερα από την παρατήρηση του προσώπου της
που εικονίζεται απειλητικό στον αναγνώστη παιδί. Έτσι στο ένα κείμενο έχουμε μία μη εμφανή
απειλή (Ινφάντα) ενώ στο δεύτερο μία εμφανή απειλή (Σάντρα). Εκτός από τις δράσεις που
παρατηρεί το παιδί έντονα καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα χρώματα του εξωφύλλου και
ιδιαίτερα του φόντου που προετοιμάζουν την συναισθηματική ατμόσφαιρα του παιδιού σε
σχέση με τον χαρακτήρα (Norton, 2006: 94-95). Στην περίπτωση της Σαντρας το φόντο είναι
σε αποχρώσεις του σκούρου μπλέ, δηλώνοντας ένα μυστήριο. Ενδεχομένως το μπλέ αυτό
σχετίζεται με την νύχτα με αυτό το σκούρο χρώμα που συνήθως είναι πιο απειλητική για τα
παιδιά σε σχέση με την μέρα καθώς έχουν ένα αίσθημα φόβου και ανασφάλειας.
Επιπροσθέτως, η μάγισσα είναι τοποθετημένη σε ένα κίτρινο πλαίσιο δηλώνοντας μία ενέργεια
κυρίως αρνητική αν λάβουμε υπόψη μας αυτό που αναφέρεται για το κίτρινο χρώμα ως το
χρώμα του μίσους. Έτσι προετοιμάζουν το παιδί να μπεί σε κόσμο που ενδεχομένως
παραμονεύουν κίνδυνοι, στεναχώριες όπως χαρακτηριστικά μας δηλώνουν τα σκούρα
χρώματα. Για το λόγο αυτό το εξώφυλλο και οι λεπτομέρειες που διαθέτει είναι ιδιαίτερης
σημασίας προκειμένου να προσελκύσει ένα παιδί και να διαβάσει το βιβλίο.
Το τελευταίο στοιχείο σε σχέση με τις εξωτερικές σελίδες του βιβλίου είναι το
οπισθόφυλλο. Σε αυτό το παιδικό ανάγνωσμα το οπισθόφυλλο σχετίζεται με την απόδοση του
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αρνητικού χαρακτήρα. Μερικές φορές παρατηρούμε ότι όταν πρόκειται για μετάλλαξη του
χαρακτήρα μπορεί ο εικονογράφος να ξεκινήσει με ένα σκούρο χρώμα στην αρχή και να
τελειώσει την ταπετσαρία με ένα λευκό για παράδειγμα δηλώνοντας αυτή την μετάλλαξη του
χαρακτήρα, όπως θα δούμε στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα. Η Σάντρα περιτριγυρίζεται σε
πράσινο φόντο, δηλώνοντας την ελπίδα και στο τέλος σε μία λευκή ταπετσαρία, δηλώνοντας
την αλλαγή, την μετάλλαξη (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 306).
Το τελευταίο στοιχείο που αξίζει αναφοράς στο εξώφυλλο είναι ο τίτλος του. Αντίστοιχα
στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα μας με τίτλο Σάντρα, η άσχημη μάγισσα παραθέτει ένα επίθετο
άσχημη. Ωστόσο το γεγονός ότι το αναφέρει δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι και κακιά. Άρα
παίζει ένα παιχνίδι όσο αφορά τα στερεότυπα ή όχι που υπάρχουν στο κοινωνικό πλαίσιο.
Όταν το παιδί λοιπόν διαβάσει τον τίτλο θα ταυτίσει το άσχημο με το κακό ή όχι; Ο τίτλος
παίζει καθοριστικό ρόλο κατά την έναρξη; Δηλαδή είναι μία θέση που μόλις την διαβάσει την
παγιώνει το παιδί ή διαβάζοντας το κείμενο είναι δυνατόν να την ανατρέψει. Είναι σημαντικό
αυτό το στοιχείο καθώς ο τίτλος στην ουσία είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο του κειμένου
και σημαντικό για τον καθορισμό της πρόσληψης από την μεριά του παιδιού, καθώς πολλές
φορές αποτελεί την σύναψη και την γενικότερη εντύπωση του παιδιού. Σε αυτό το κείμενο
όμως η συγγραφέας δεν εστιάζει τόσο μόνο στην άσχημη πλευρά της όπως αναφέρει στο
κείμενο αλλά καταλήγει στην θετική. Άρα θα λέγαμε από το τίτλο μέχρι το τέλος του κειμένου
ο συγγραφέας παίζει με μία μεγάλη αντίθεση. Η άσχημη κακή μάγισσα στην αρχή του
κειμένου που καταλήγει σε καλή στο τέλος του κειμένου.
6.5.2. Τα κύρια εσωτερικά εικαστικά στοιχεία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου:
Η πλήρη σκιαγράφηση των «αρνητικών χαρακτήρων» μέσα από την εικόνα στα παιδιά
Σχήμα φιγούρας. Ξεκινώντας πιο αναλυτικά από τον αρνητικό χαρακτήρα έχουμε να
παρατηρήσουμε πολλές λεπτομέρειες εξωτερικές όπως αναφέραμε και στις παραπάνω θέσεις
για την εξωτερική απεικόνιση των αρνητικών χαρακτήρων. Στην περίπτωση ωστόσο του
δεύτερου παιδικού αναγνώσματος, η θεωρία της Σιβροπούλου επιβεβαιώνεται σε όλα της τα
σημεία (Σιβροπούλου, 2003: 112). Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά την φιγούρα θα δούμε ότι
δεν υπάρχουν σταθερές ως προς το σχήμα της φιγούρας της μάγισσας Σάντρας και αυτό για να
μας τονίσει ότι πρόκειται για ένα φανταστικό πλάσμα. Το σχήμα της φιγούρας αυτής είναι
εικαστικά τοποθετημένο με διάφορες δυσαναλογίες στο σώμα της. Πιο αναλυτικά διαθέτει μία
τεράστια μύτη για να δηλώσει την ασχήμια της και αυτό που ιδιαίτερα ξεχωρίζει από το
υπόλοιπο σώμα της είναι τα μυτερά και μακριά πόδια της. Μάλιστα φορά και ένα καπέλο που
θα μπορούσε να πεί κανείς ότι είναι τόσο μεγάλο όσο και το υπόλοιπο σώμα της προφανώς
γιατί ήθελε να κρύψει την ασχήμια της, την αδυναμία της.
Αναλογία. Συνεχίζοντας τις θέσεις του Shulevitz για τις αναλογίες των χαρακτήρων, στο
δεύτερο κείμενο μας οι αναλογίες του σώματος της Σαντρας παρουσιάζουν υπερβολές
προκειμένου να δείξουν αυτόν τον φανταστικό χαρακτήρα με μεγάλο καπέλο και μεγάλα
πόδια. Το στοιχείο αυτό της υπερβολής προϋποθέτει ότι ο χαρακτήρας αυτός θα διαθέτει και
κάποιες εξίσου υπερβολικές αντιδράσεις που θα φανερωθούν στην συνέχεια όπως θα δούμε τα
μεγάλα πόδια της αργότερα να κλωτσούν απειλητικά τον ταχυδρόμο. Στο δεύτερο κείμενο που
μελετάμε η αναλογία της μάγισσας σε σχέση με άλλους χαρακτήρες του κειμένου όπως είναι ο
ορνιθολόγος θα λέγαμε ότι είναι κανονική. Δεν την απεικονίζει μεγαλύτερη ή μικρότερη
προφανώς για να δείξει ότι είναι και η ίδια ένας κανονικός άνθρωπος όπως και ο ορνιθολόγος
(Shulevitz, 1985: 149).
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μεγέθη των φιγούρων, όπως εμφανίζονται πάνω στη
δισδιάστατη επιφάνεια μιάς εικόνας, να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τα
παιδιά τις σχέσεις των προσώπων, κάνοντας πιθανώς συσχετίσεις με τα μέλη της οικογένειας
τους όπως ο μεγαλύτερος πατέρας που έχει εξουσία και ο μικρότερος γιός που πρέπει να είναι
υπάκουος (θετική σκοπιά) Όπως ο κακός συμμαθητής τους που ενδεχομένως είναι πιο δυνατός
και συχνά πέφτουν θύματα άλλοι συμμαθητές (αρνητική σκοπιά).
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Χρώματα φιγούρας. Στο δεύτερο κείμενο που μελετάμε με τίτλο Σάντρα, η άσχημη μάγισσα
θα δούμε ιδιαίτερα χρώματα να την απεικονίζουν που αντίστοιχα κατά κάποιο τρόπο
σχετίζονται με τον συναισθηματικό κόσμο της μάγισσας όπως αντίστοιχα και στην Ινφάντα.
Πιο αναλυτικά, εντοπίζουμε ένα κοινό στοιχείο και στις δύο φιγούρες, ότι φοράνε κόκκινο
χρώμα στο φόρεμα τους. Το κόκκινο φόρεμα προφανώς για να δηλώσει όπως αναφέραμε
παραπάνω την επιθετικότητα, την επιθετική ενέργεια. Το ίδιο χρώμα θα το δούμε αντίστοιχα
και στα μυτερά της παπούτσια. Ένα άλλο εικαστικό στοιχείο που της έχει προσδώσει ο
εικονογράφος Νικόλας Ανδρικόπουλος είναι μία μαύρη κάπα. Ένα χρώμα σκοτεινό που δείχνει
θλίψη και στεναχώρια. Προφανώς πίσω από την επιθετικότητα κρύβεται και μία σκοτεινή
πλευρά για την εκδήλωση της. Τέλος ιδιαίτερο χρώμα έχει και το τεράστιο σε αναλογίες
καπέλο της. Έχει κόκκινο και λευκό χρώμα, όπου περισσότερο μας δίνει μία κωμικότητα σαν
να πρόκειται για μία ανεμοδούρα πάνω στο κεφάλι της.
Κινήσεις φιγούρας. Όσο αφορά τις κινήσεις της φιγούρας θα παρατηρήσουμε όλες αυτές τις
τεχνικές της κίνησης, για τις οποίες έγινε αναφορά στο προηγούμενο παιδικό ανάγνωσμα,
στηριζόμενοι στις θέσεις του Arnheim. Αρχικά είναι αμέσως διακριτή η φιγούρα ότι βρίσκεται
σε κίνηση αφού τα πόδια της είναι σηκωμένα πάνω από το έδαφος και τα χέρια της ψηλά
προκειμένου να δηλώσουν αυτήν την υπονοούμενη κίνηση ότι κάνει μάγια γύρω της. Είναι το
στοιχείο που δηλώνεται η επιθετική της ενέργεια, αφού τα πόδια είναι σηκωμένα καθώς θέλει
να χτυπήσει ενδεχομένως τον ταχυδρόμο που είναι μπροστά της. Επίσης το σώμα της είναι
τοποθετημένο σε διαγώνια θέση για να δηλώσει την έντονη κίνηση της και την ταχύτητα της.
Άλλο σημείο που θα εντοπίσουμε αυτή την τεχνική της διαγώνιας εικαστικής αναπαράστασης
είναι η τελευταία σκηνή που κάνει αδρές κινήσεις για να πιάσει το χέρι του ορνιθολόγου και
βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο (Arnheim, 1974: 380).
Χώρος. Ο χώρος όπως αναφέραμε αναλυτικά περιλαμβάνει διάφορες διαβαθμίσεις. Είναι ο
χώρος που είναι εικαστικά τοποθετημένος ο ήρωας, οι αποστάσεις του εικονογράφου μέσα
στην εικόνα, και η προοπτική. Αντίστοιχα και στο δεύτερο κείμενο που μελετάμε με τίτλο
Σάντρα η άσχημη μάγισσα είναι και αυτή τοποθετημένη ακριβώς στο κέντρο της σελίδας για να
δηλώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Και στο εσωτερικό του κειμένου θα την δούμε πολλές
φορές στο κέντρο της σελίδας. Αυτή η λεπτομέρεια σε σχέση με την θέση του αρνητικού
χαρακτήρα είναι σημαντική καθώς ο αρνητικός χαρακτήρας δείχνει με τον τρόπο του τον
επιβλητικό του χαρακτήρα σε κάθε σελίδα και την διάθεση του να κυριαρχήσει στο
συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Την διάθεση να δείξει την κυριαρχία του και στους
χαρακτήρες της ιστορίας αλλά και στους αναγνώστες, σαν να βρίσκεται σχεδόν πάντα
απειλητικά κοντά τους. Επίσης η θέση πάνω και κάτω με τα όρια της σελίδας έχει και αυτή να
δηλώσει κάτι για τον αρνητικό χαρακτήρα. Στο δεύτερο παραμύθι το εντοπίζουμε πιο έντονα,
στο σημείου που η μάγισσα μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε χελώνα και στέκεται μπροστά
του απειλητική. Επίσης, αυτή η εικαστική λεπτομέρεια βρίσκεται και σε συσχετισμό με τα
παιδικά ιχνογραφήματα καθώς πολύ συχνά τα παιδιά ξεκινούν να ζωγραφίζουν από το επάνω
μέρος και συνήθως να τοποθετούν σημαντικής σημασίας αντικείμενα πάνω σε αυτό. Καθώς
επίσης παρατηρώντας και μία ζωγραφιά ξεκινούν από το πάνω μέρος της. Ο τρόπος λοιπόν που
θα κοιτάξουν την εικόνα είναι σημαντικός για τα μηνύματα που πρόκειται να πάρουν για τον
χαρακτήρα. Είναι ο αρνητικός χαρακτήρας αυτός άξιος προσοχής ώστε να βρίσκεται στο πάνω
μέρος. Ωστόσο, στο δεύτερο παραμύθι θα παρατηρήσουμε στο σημείο όπου η μάγισσα
κρύβεται από τον ορνιθολόγο γιατί πιστεύει ότι μόλις θα την δεί, δεν θα την αγαπά πλέον, ο
εικονογράφος να την έχει απεικονίσει στην δεξιά πλευρά της σελίδας, βγάζοντας την από το
κέντρο που ήταν προηγουμένως προκειμένου να δείξει την αδυναμία και τον φόβο της.
Απειλητική ενέργεια. Όσο αφορά το δεύτερο κείμενο μας η απειλητική ενέργεια δίνεται με
πολύ σαφήνεια στην εικόνα, στο σημείο που η μάγισσα μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε
χελώνα. Σε σχέση με την θέση του ταχυδρόμου εδώ η απειλητική διάθεση φαίνεται να είναι
μπροστά μας και μπροστά στα μάτια του αναγνώστη παιδιού. Για αυτό το λόγο έχει βάλει το
σώμα του ταχυδρόμου που έχει μετατραπεί σε χελώνα από την μεριά του αναγνώστη (πλάτη),
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σαν να βιώνουν μαζί την απειλητική της δύναμη. Το σώμα της είναι ανασηκωμένο με το ένα
πόδι ψηλά, το στόμα της ανοιχτό με ένα χαμόγελο σαν να το ευχαριστιέται και το ένα χέρι
σηκωμένο σαν να θέλει να πετάξει το στέμμα επάνω στο σώμα του ταχυδρόμου. Βλέπουμε εδώ
ότι ο εικονογράφος μας δίνει πλήρη σκιαγράφηση επιθετικής συμπεριφοράς. Φαίνεται η
δύναμη και η επιθετικότητα της μάγισσας σε αναλογία με το μικρό, απροστάτευτο μέγεθος της
χελώνας στο σώμα του ταχυδρόμου.
Φόντο. Συνήθως οι αρνητικές φιγούρες στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας θα
παρουσιαστούν γύρω από ένα φόντο μυστηριώδες, με σκοτεινά χρώματα, με σκούρες
αποχρώσεις του μαύρου, του γκρί , του μώβ και του καφέ. Έτσι οτιδήποτε διαφορετικό και
ανοιχτό όπως το λευκό χρώμα είναι κάτι μη αναμενόμενο. Στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με
τίτλο Σάντρα, η άσχημη μάγισσα το φόντο παρουσιάζει περισσότερα χρώματα και γενικότερα
είναι πιο ελπιδοφόρο, με πράσινα χρώματα, με λευκά, κίτρινα κλπ. Μόνο στις αρχικές σκηνές
που η μάγισσα εκτελεί τα μαγικά της το φόντο είναι πιο σκούρο σε χρώματα καφέ, αφού μας
απεικονίζονται στοιχεία από το σπίτι στο οποίο μένει. Θα λέγαμε και σε αυτή την περίπτωση
ότι το φόντο σχετίζεται με τον συναισθηματικό κόσμο της μάγισσας. Ενώ λοιπόν κάνει τα
μαγικά της και εκδηλώνει τον χειρότερο της εαυτό το φόντο στις εικόνες είναι σε αποχρώσεις
τους σκούρου καφέ, όπως τα συναισθήματα της και τα συναισθήματα των ζώων γύρω της που
έχουν αίσθημα φόβου. Ενώ αντίθετα στο σημείο που η μάγισσα συναντά τον ορνιθολόγο στο
δάσος το φόντο αρχίζει και αλλάζει χρώμα όπως και η ψυχοσύνθεση της μάγισσας και
εντοπίζεται σχεδόν σε όλες τις σελίδες πράσινο. Ωστόσο, θεωρούμε ότι και η επιλογή του
φόντου δεν θα πρέπει να είναι τυχαία καθώς αν αναλογιστούμε σχετικά με την συμβολικότητα
των χρωμάτων το χρώμα πράσινο συχνά συμβολίζει την ελπίδα, την αναγέννηση. Το γεγονός
δηλαδή ότι η μάγισσα αρχίζει να ελπίζει ξανά στην αγάπη. Άρα υπάρχει κάποιος συσχετισμός
πάντα πίσω από τον συναισθηματικό κόσμο την ηρώων (Ίττεν, 1988).
Αυτός ο συσχετισμός φόντου και συναισθημάτων που αναδύθηκε μέσα από την ανάλυση
μας στο πλαίσιο της λογοτεχνίας βρίσκει έναν συσχετισμό και στο πλαίσιο της κοινωνικής
ψυχολογίας. Έτσι αντίστοιχα όπως ο άνθρωπος έχει διαφορετική διάθεση έτσι την αντίστοιχη
διάθεση μπορεί να προκαλέσει και στο γύρω περιβάλλον του. Αν είναι αρνητική διάθεση
σίγουρα και το γύρω περιβάλλον του δεν θα είναι θετικό αλλά αρνητικό.
Προοπτική και πλαίσιο. Όσο αφορά τη χρήση του πλαισίου στο δεύτερο παιδικό αναγνωσμα
μας ο εικονογράφος έχει τοποθετήσει πλαίσιο στις περισσότερες εικόνες της ιστορίας,
προκειμένου να δημιουργήσει αντίστοιχα μία απόσταση από τον αναγνώστη παιδί και να το
προβληματίσει. Σε ορισμένα σημεία ωστόσο αφήνει κάποιες λεπτομέρειες να ξεπροβάλλουν
όπως το καπέλο της μάγισσας για να δηλώσει την υπερβολή του μεγέθους του. Ένα ιδιαίτερο
σημείο όσο αφορά το πλαίσιο και σε συσχετισμό με την θεωρία μας είναι στην πρώτη εικόνα
του παιδικού αναγνώσματος, που μας την παρουσιάζει σε κοντινό πλάνο γύρω από ένα
ορθογώνιο παράθυρο να ξεπροβάλλει δημιουργώντας και ένα δεύτερο εικαστικό πλαίσιο στην
εικόνα εκτός από το γενικό προκειμένου να μας τονίσει το ιδιαίτερο ελλάτωμα της μάγισσας
που ήταν η ασχήμια της.
Πιο αναλυτικά, η πρώτη προοπτική με την οποία ξεκινά το κείμενο είναι η προοπτική της
μάγισσας σε πολύ κοντινό φόντο, προκειμένου να δείξει την αιτία όλων αυτών που θα
ακολουθήσουν στην ιστορία, την ασχήμια της, και να προκαλέσει συναισθήματα στον
αναγνώστη σχετικά με αυτό. Στην συνέχεια η προοπτική του κοντινού προσώπου αλλάζει,
έχοντας μία απόσταση, καθώς δείχνει την μάγισσα σε δράση να μεταμορφώνει ζώα και να
κάνει καταστροφές στην πόλη, προκειμένου να δείξει την απειλητική της διάθεση. Ένα άλλο
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο σημείο που η μάγισσα συναντά τον ορνιθολόγο. Ο
εικονογράφος την έχει απεικονίσει να είναι πλάτη από την μεριά του αναγνώστη παιδιού,
θέλοντας να τονίσει την σπουδαιότητα το δεύτερου χαρακτήρα που εμφανίζεται στην ιστορία
δηλαδή του ορνιθολόγου. Ίσως από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει και αλλάζει και το
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πρόσωπο της, αρχίζει η μετάλλαξη και θα γυρίσει στην επόμενες σελίδες με διαφορετικό
πρόσωπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ποιοτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στην
έρευνα
7.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, προτού προχωρούσε στην διαμόρφωση της ερευνητικής διαδικασίας
σχετικά με το ερευνητικό μας ερώτημα, κρίνεται αναγκαίο να γίνει μία επιστημονική
θεμελίωση των ποιοτικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Η κατανόηση
του περιεχομένου των μεθοδολογιών αυτών, θα μπορέσουν να προσδιορίσουν καλύτερα και να
κανουν κατανοητή την ερευνητική διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Προκειμένου να
προχωρήσουμε σε αυτή αντλήσαμε πληροφορίες σχετικά με όλες τις ποιοτικές μεθοδολογίες
που ακολουθούνται στην ψυχολογική αλλά και στην λογοτεχνική έρευνα, ώστε να επιλέξουμε
τις καταλληλότερες για την εκπόνηση της έρευνας μας. Μετά την επιλογή των μεθόδων αυτών,
ξεκινήσαμε να μελετούμε σε βάθος το περιεχόμενο τους ώστε να μπορέσουμε να
προσεγγίσουμε ακόμη καλύτερα την ερευνητική μας διαδικασία. Έτσι στο παρόν κεφάλαιο
παρουσιάζονται οι ποιοτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, που είναι η
μεθοδολογία της Συνέντευξης, της Ανάλυσης Περιεχομένου, της Φαινομενολογίας και η
λογοτεχνική ανάλυση του Genette.
7.2. Ποιοτική μέθοδος συνέντευξης
Η έρευνα μας κυμάνθηκε σε πρώτη φάση σε ανάλυση λογοτεχνικού προφορικού
περιεχομένου. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη αυτό, θέλαμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες, που μπορούν να συλλεχθούν καταλληλότερα μέσα από την
ποιοτική μεθοδολογία της συνέντευξης, καθώς δίνει την δυνατότητα συλλογής αρκετών
αναλυτικών δεδομένων. Πιο αναλυτικά, η συνέντευξη αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο
συλλογής ποιοτικού υλικού στον χώρο των κοινωνικών και άλλων επιστημών. Η ερευνητική
συνέντευξη όπως την ορίζει η Σαραφίδου στο βιβλίο της είναι μία οργανωμένη σχέση λεκτικής
επικοινωνίας ανάμεσα στον ερευνητή και τον συμμετέχοντα, με σκοπό συλλογή στοιχείων
σχετικά με αντικείμενο της έρευνας (Σαραφίδου, 2011: 54-55). Η συνέντευξη στην ουσία
μελετά τον τρόπο σκέψης του υποκειμένου, όπως αντιλήψεις, αξίες, προθέσεις, συναισθήματα,
καθώς αυτό δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε άμεσα. Άρα θα λέγαμε ότι ο συνεντευκτής
συλλέγει νοητικό και συναισθηματικό περιεχόμενο (Rubin, 1995).
Προτού μπει στην διαδικασία της συνέντευξης, ο ερευνητής θα πρέπει να έχει εστιάσει
ακριβώς στην θεματική που θέλει να μελετήσει, και να στοχεύσει σε ερωτήσεις που είναι
δυνατόν να του παρέχουν αυτές τις πληροφορίες που επιδιώκει. Έτσι χρειάζεται ερωτήσεις
σωστά διατυπωμένες και όχι επιφανειακές προκειμένου να αντλήσει βαθύτερα νοήματα. Το
είδος των ερωτήσεων που επιδιώκει να κάνει ο ερευνητής και κατά πόσο θέλει να εμβαθύνει
στα δεδομένα του, καθορίζουν και τις διάφορους τύπους συνέντευξης που μπορεί να
χρησιμοποιήσει. Έτσι πιο αναλυτικά, θα λέγαμε λαμβάνοντας υπόψη μας την σχετική
βιβλιογραφία ότι υπάρχουν τρείς βασικοί τύποι συνέντευξης. Η πιο συχνή είναι η δομημένη
συνέντευξη (structured interview) που είναι μία απόλυτα οργανωμένη διαδικασία με αυστηρά
προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες τίθενται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σειρά σε
όλους τους ερωτώμενους. Οι συνεντεύξεις αυτού του είδους είναι πιο σύντομες και η θέση του
ερευνητή είναι αρκετά περιορισμένη. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που ο
ερευνητής θέλει να συλλέξει υλικό σε σύντομο χρόνο αλλά και υλικό που δεν διαθέτει τόση
βαρύτητα περιεχομένου. Οι δομημένες συνεντεύξεις μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις
ανοικτού τύπου δηλαδή ερωτήσεις ανάπτυξης ή κλειστού τύπου με απαντήσεις του τύπου ναι
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ή όχι. Το υλικό που παράγεται από αυτού του είδους τις συνεντεύξεις προσφέρεται για
ευκολότερη και πιο αξιόπιστη ανάλυση, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι αναστέλλει τη φυσική
ροή της συζήτησης και ότι ο ερευνητής δεν μπορεί να εμβαθύνει. Αυτός ο τρόπος συνέντευξης
επιλέγεται όταν οι ερωτώμενοι έχουν περιορισμένο χρόνο και δεν μπορεί ο συνεντευκτής να
τους συναντήσεις περισσότερο από μία φορά.
Ένα δεύτερο είδος συνέντευξης είναι η Ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured
interview). Η Ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων
ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς τη σειρά, ως προς την
τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την
δυνατότητα αφαίρεσης ή πρόσθεσης επιπλέον ερωτήσεων. Σε αυτό τον τύπο συνέντευξης ο
ερωτώμενος έχει την δυνατότητα να ξετυλίξει περισσότερο την σκέψη του και τα
συναισθήματα του, αφού συνήθως σε αυτού του τύπου συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, που εκεί ο ερωτώμενος έχει την δυνατότητα να εμβαθύνει
περισσότερο στο θέμα που του ζητείται, έχοντας περισσότερο την άνεση του χρόνου σε σχέση
με την δομημένη συνέντευξη. Αυτός ο τύπος συνέντευξης όπως είναι λογικό απευθύνεται σε
έρευνες που διαθέτουν πολύ χρόνο στην διάθεση τους, μπορεί και χρόνια και αποσκοπούν σε
προσέγγιση βαθύτερων ζητημάτων που δεν άμεσα παρατηρήσημα. Ένα μειονέκτημα σε αυτό
τον τύπο συνέντευξης είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αναφερθούν αρκετά θέματα που μπορεί
να είναι περιττά ή μη χρήσιμα για τον ερευνητή λόγο της ελευθερίας λόγου. Σε αυτό το σημείο
ο τύπος αυτός της συνέντευξης απαιτεί έναν πιο έμπειρο συνεντευκτή, που θα είναι σε θέση να
αντιληφθεί εάν η συζήτηση ξεφεύγει από τον ερευνητικό του στόχο. Επιπροσθέτως πολλές
φορές σε αυτού του τύπου της συνέντευξης ενδεχομένως ο ερευνητής να χρειάζεται να
ακολουθήσει και δεύτερη φορά συνάντηση προκειμένου να διαφωτίσει και να εμβαθύνει σε
κάποια θέματα που τα θεωρεί ελλιπή και αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόπου. Τέλος σε
αυτού του τύπου συνεντεύξεις όπως είναι λογικό η ανάλυση του υλικού είναι μία αρκετά
χρονοβόρα διαδικασία χωρίς τον διαχωρισμό αυτού του όγκου πληροφοριών.
Τέλος, συναντάμε και έναν τρίτο τύπο συνέντευξης, την μη δομημένη συνέντευξη
(unstructured). Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από απουσία προκαθορισμένων
ερωτήσεων και βασίζεται αποκλειστικά στην αυθόρμητη παραγωγή ερωτήσεων οι οποίες θα
παραχθούν κατά την διάρκεια της συνέντευξης από τον συνεντευκτή. Τα μόνα στοιχεία που
είναι καθορισμένα είναι ο σκοπός (τι επιδιώκει να μελετήσει) και η γενική θεματολογία που θα
κινηθεί ο ερευνητής. Αυτής της μορφής οι συνεντεύξεις έχουν σχετικά ανεπίσημο ύφος. Σε
αυτό τον τύπο συνέντευξης προϋποθέτει την αμεσότητα σχέσης μεταξύ ερευνητή και
ερωτώμενου και πρέπει να χτιστεί μία γέφυρα εμπιστοσύνης ώστε να μπορέσει ο ερευνητής να
εμβαθύνει στα ζητήματα του. Σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης ο ερευνητής θα πρέπει να
διαθέτει άφθονο χρόνο στην διάθεση του και κατά την διάρκεια της συνέντευξης αλλά και
κατά την διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων και θα πρέπει με πολύ προσοχή να προσέχει
για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να ξεφεύγουν από την θεματική του περιοχή. Έτσι λοιπόν
είδαμε πως είναι δυνατόν οι διατύπωση των ερωτήσεων να καθορίσει κατά πολύ τον τύπο
συνέντευξης που θέλουμε να κάνουμε (Λυδακη, 2012: 156-157).
Βέβαια εκτός από αυτό ο ερευνητής θα πρέπει να ακολουθήσει και κάποια σχετική
μεθοδολογία, κάποια στάδια για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. Ο Kvale κάνει ένα
σύντομο διαχωρισμό επτά σταδίων που πρέπει να καλύψει ο ερευνητής για την διεξαγωγή της.
Αρχικά θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί το ερευνητικό πρόβλημα ή ερευνητική περιοχή
ενδιαφέροντος, δηλαδή να σχηματιστούν ερευνητικές υποθέσεις ή θεματική περιοχή
ενδιαφέροντος (Thematizing) που θα εστιάσει ο ερευνητής για μην χάσει το στόχο του. Έπειτα
σε δεύτερο επίπεδο (Dezigning) θα πρέπει να συνταχθεί ένας οδηγός συνέντευξης με τις
θεματικές περιοχές που θέλει να μελετήσει και τις ερωτήσεις που θέλει να ρωτήσει ανάλογα
τον τύπο συνέντευξης ή όχι τοποθετώντας απλώς λέξεις κλειδιά. Έτσι υπάρχουν διάφορες
κατηγορίες ερωτήσεων σύμφωνα με Dunn, Mishler και Breakwell όπως κλειστές ερωτήσεις
που προβλέπουν πιθανές απαντήσεις ερωτώμενων, ανοικτές ερωτήσεις με ελεύθερη ανάπτυξη,
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μικτές ερωτήσεις που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δυο παραπάνω, καθοδηγητικές
ερωτήσεις, ερωτήσεις προκατάληψης, ερωτήσεις γνώμης, δομικές ερωτήσεις που εστιάζουν
στο αίτιο και αποτέλεσμα, υποθετικές, εισαγωγικές και συμπερασματικές. Έτσι καθίσταται
πολύ φορές αναγκαίο ενός οδηγού συνέντευξης που θα διευκολύνει τον ερευνητή και δεν τον
απομακρύνει από το στόχο. Στην συνέχεια σε τρίτο στάδιο, πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις
για την συλλογή των δεδομένων (interviewing). Το στάδιο αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη
ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου, ώστε να τα δεδομένα να είναι
όσο τον δυνατό αληθή. Στην συνέχεια ο ερευνητής θα πρέπει να απομαγνητοφωνήσει τις
συνεντεύξεις ώστε να τις προετοιμάσει για την ανάλυση (trascribing). Σε πέμπτο στάδιο είναι η
ανάλυση (analyzing) των δεδομένων που μπορεί να προκύψει θεματοποίηση ή η
κατηγοριοποίηση των δεδομένων για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Σε
τελευταία στάδια είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της
έρευνας, που ο ερευνητής διαπιστώνει τα όποια λάθη και την πορεία των αποτελεσμάτων του.
Αφού περάσει αυτό το στάδιο η έρευνα τερματίζεται με την δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων (Σαραφίδου, 2011· Ιωσηφίδης, 2008: 111-113).
7.3. Ποιοτική μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου
Προκειμένου να αναλύσουμε τα δεδομένα των συνεντεύξεων μας όπως είναι λογικό θα
στηριχθούμε και πάλι σε ποιοτική μέθοδο. Εφόσον πρόκειται για αρκετή ποσότητα δεδομένων,
απαιτεί μία μεθοδολογία που θα είναι ικανή να διαχειριστεί το πλήθος των δεδομένων αυτών
και να μπορέσει να ομαδοποιήσει κάπως τα δεδομένα ώστε να προκύψει ένα επιστημονικό
αποτέλεσμα. Έτσι, η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου (Content Analysis) αποτελεί την
καταλληλότερη. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη η ανάλυση περιεχομένου είναι μία
μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού το οποίο μπορεί να αφορά διάφορες
μορφές όπως κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες κλπ (Ιωσηφίδης, 2008: 47). Ο Berelson πιο
πρακτικά το 1948 όριζε την ανάλυση περιεχομένου ως μία τεχνική έρευνας που έχει
αντικείμενο την αντικειμενική, συστηματική, και ποσοτική περιγραφή του φανερού
περιεχομένου της επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού, με τελική επιδίωξη την ερμηνεία.
Δηλαδή η ανάλυση περιεχομένου είναι μία προσπάθεια ποσοτικοποίησης ποιοτικών
δεδομένων. Αντικείμενο επομένως της ανάλυσης περιεχομένου είναι η αναδιοργάνωση των
πληροφοριακών στοιχείων που εμπεριέχουν τεκμήρια ώστε να χρησιμοποιηθούν για
συγκεκριμένο σκοπό. Η αναδιοργάνωση όμως των στοιχείων προϋποθέτει την ανασύνθεση των
τεκμηρίων σε ενότητες, κατηγορίες και το σχετικό υπολογισμό τους (Schnell, 2014: 398).
Πιο περιγραφικά, η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου αποτελείται από διάφορα στάδια. Το
πρώτο στάδιο είναι η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος. Εδώ ο ερευνητής πρέπει να
προσδιορίσει ακριβώς το θέμα που θέλει να ερευνήσει, να είναι ξεκάθαρο προτού προχωρήσει
στην ανάλυση. Είναι βασικό να ανακαλέσει τις ερευνητικές του υποθέσεις ώστε να μπορέσει
να εστιάσει επακριβώς στις πληροφορίες που τον αφορούν για την έρευνα του και να μην χαθεί
στο πλήθος των πληροφοριών. Το δεύτερο στάδιο που πρέπει να ακολουθήσει είναι ο
εντοπισμός του δείγματος προς εξέταση κειμένων. Δηλαδή ποιες θα είναι οι προς μέτρηση
μονάδες. Οι μονάδες μπορεί να είναι λέξεις, φράσεις, προτάσεις, άρθρα κλπ. Αφού
προσδιορίσει το προς εξέταση υλικό, φτάνει στην κύρια φάση της ανάλυσης περιεχομένου που
είναι ο προσδιορισμός κατηγοριών. Οι κατηγορίες αποτελούν «γενικούς όρους» οι οποίοι
ταυτίζονται κάπως με τις προκαθορισμένες έννοιες των ερευνητικών ερωτημάτων αλλά
σίγουρα θα προκύψουν και νέες επιπρόσθετες πέρα από τα αναμενόμενα ερωτήματα. Ωφελεί
τον ερευνητή να μην επικεντρωθεί σε πολυάριθμες κατηγορίες γιατί η έρευνα του θα είναι
χρονοβόρα και θα συλλέξει πλήθος πληροφοριών που δεν θα μπορούν να αναλυθούν σε βάθος.
Πέρα από αυτό σε επόμενο στάδιο οι κατηγορίες αυτές με την σειρά τους θα υποδιαιρεθούν σε
υποκατηγορίες που θα εμβαθύνουν περισσότερο στο ζήτημα. Σημαντικό στοιχείο είναι στις
κατηγορίες και στις υποκατηγορίες που θα δημιουργηθούν να αναφέρονται σε μία διάσταση
έννοιας και όχι σε διπλά νοήματα. Ένα επόμενο στάδιο είναι οι κατηγορίες που έχει συλλέξει ο
ερευνητής να επαληθεύονται δηλαδή να συναντιούνται θεματικά και σε άλλα δείγματα (και σε
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άλλες συνεντεύξεις υποκειμένων). Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του υλικού που θα
κάνει ο ερευνητής , που απαιτείται να είναι αρκετά προσεκτική και επικεντρωμένη στο θέμα.
Έπειτα συνοπτικά θα γίνει παρουσίαση των κατηγοριών συμπυκνώνοντας τα ευρήματα της
έρευνας του. Αφού ο ερευνητής έχει προσδιορίσει με κάθε λεπτομέρεια τις κατηγορίες και τις
υποκατηγορίες ανάλυσης του, ακλουθεί ο αριθμητικός υπολογισμός των λημμάτων ανά
κατηγορία ανάλυσης. Στην μέθοδο αυτή, μία ποιοτική μέθοδο όπως αναφέραμε ο αριθμητικός
υπολογισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με την χρήση της περιγραφικής στατικής. Πιο
συγκεκριμένα, επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με αριθμητικά
σύνολα και τελικά ποσοστά ο ερευνητής θα προσδιορίσει σε κάθε κατηγορία ανάλυσης την
συχνότητα, τον αριθμό των περιπτώσεων που συναντά. Όσα δεδομένα αναφέρονται στο ίδιο
θέμα στην κατηγορία ανάλυσης αρχίζει και αυξάνει το ποσοστό επαλήθευσης των υποθέσεων
του ερευνητή. Το τελευταίο στάδιο στην μέθοδο αυτή είναι η συσχέτιση των ευρημάτων με
άλλες έρευνες ή θεωρητικά μοντέλα ( Ιωσηφίδης, 2008: 147-148· Schnell, 2014: 398-402·
Mayring, 2010· Elo & Kygnas, 2007).
7.4. Ποιοτική μέθοδος φαινομενολογίας
Η έννοια της πρόσληψης των αρνητικών χαρακτήρων στο χώρο της λογοτεχνίας, από μόνη
της ενέχει το στοιχείο του υποκειμενισμού. Τα υποκείμενα καλούνται να απαντήσουν με βάση
την δική τους πραγματικότητα και αυτά που έχουν βιώσει εκείνη την στιγμή της ανάγνωσης.
Αυτό το στοιχείο έντονα θα το διαπιστώσουμε κατά την διάρκεια της ανάλυσης και της
εμβάθυνσης των δεδομένων μας. Έτσι πέρα από την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου που
είναι πιο αυστηρά μεθοδολογικά οργανωμένη, αδιαμφισβήτητα εισερχόμαστε,
συμπληρωματικά και στην μεθοδολογία της φαινομενολογικής έρευνας, που βασική της αρχή
είναι ότι η πραγματικότητα είναι υποκειμενική και συνεπώς η αποτύπωση και η κατανόηση
των φαινομένων οικοδομούνται μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα
κάθε άτομο τη βιώνει (Spinelli, 2009). Άρα το λογοτεχνικό κείμενο θα πάρει την θέση ενός
κοινωνικού - λογοτεχνικού φαινομένου που θα το μελετήσουμε από διαφορετικές οπτικές,
οπτικές που ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Πιο απλά θα λέγαμε ότι στην
ερευνητική φάση της ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων η ανάλυση περιεχομένου
παίζει τον ρόλο της διαχείρισης, κατηγοριοποίησης και μεθοδολογικής παρουσίασης των
δεδομένων και η μέθοδος της φαινομενολογίας στοχεύει στην βαθύτερη ερμηνεία και
επεξεργασία των υποκειμενικών δεδομένων, που θα προκύψουν ως κατακλείδα στην έρευνα
μας αυτή.
Πιο αναλυτικά, η φαινομενολογική έρευνα βασίζεται στις φιλοσοφικές αρχές της
Φαινομενολογίας και έχει τις ρίζες της στην φιλοσοφία του Edmund Husserl (1859-1938). Πιο
αναλυτικά, η φαινομενολογία προέρχεται από την λέξη «φαινόμενον» που σημαίνει αυτό που
φανερώνεται στο ίδιο το υποκείμενο. Δηλαδή αναφέρεται στο πώς βιώνονται τα πράγματα από
την σκοπιά του κάθε υποκειμένου. Βασική της προσέγγιση είναι ότι για κάθε έναν από εμάς το
ίδιο αντικείμενο έχει μία πραγματικότητα, η οποία εξαρτάται από την βασιζόμενη σε νόημα
εμπειρία μας. Άρα δεν υπάρχει μία ερμηνεία για την πραγματικότητα. Βασικές έννοιες που
εξετάζει είναι η έννοια της προθετικότητας, που αναφέρεται στο γεγονός ότι όλες οι νοητικές
κατασκευές του ανθρώπου οφείλονται στην αλληλεπίδραση συνείδησης και πραγματικότητας.
Η έννοια της προθετικότητας περιλαμβάνει τις έννοιες του νοήματος και της νόησης κατά την
οποία το νόημα είναι το που στρέφουμε την προσοχή μας και η νόηση τι περιεχόμενο δίνουμε
σε αυτή την εμπειρία. Έννοιες που θα μας απασχολήσουν αρκετά κατά την διάρκεια της
πρόσληψης καθώς στην ουσία ψάχνουμε το νόημα που δίνουν τα υποκείμενα. Άλλη βασική
έννοια είναι η έννοια της συνειδητότητας που αναφέρεται ώς η βασικότερη ερμηνευτική πράξη
της ανθρώπινης συνειδητότητας, δηλαδή η βίωση του κόσμου μέσω των αντικειμένων ή των
πραγμάτων (Spinelli, 2009: 2 & Schell, 2014: 49,50).
Με βάση αυτή την φιλοσοφική προοπτική διαμορφώθηκε στην συνέχεια η
φαινομενολογική έρευνα από τους συνεχιστές του Edmund Husserl που εστιάζει στην
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υποκειμενική εμπειρία των ατόμων που μελετώνται, για να κατανοήσει και να περιγράψει ένα
φαινόμενο. Η κατανόηση αυτών των φαινομένων περιλαμβάνει επίσης την οπτική του ίδιου
του ερευνητή, οπότε η φαινομενολογική έρευνα υιοθετεί τη σχετικιστική θέση στην παραγωγή
της γνώσης. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μέθοδος της φαινομενολογίας δεν είναι
αυστηρά οργανωμένη σε στάδια όπως είναι για παράδειγμα η ανάλυση περιεχομένου. Για αυτό
το λόγο και αποτελεί συμπληρωματική μέθοδο στην έρευνα μας. Συνεπώς πρόκειται για μία
διερευνητική διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής σταδιακά οικοδομεί έννοιες,
επιχειρώντας να ανακατασκευάσει τις διαφορετικές, μοναδικές οπτικές των υποκειμένων, τις
εμπειρίες, τις σημασίες που τα άτομα αποδίδουν σε αυτές. Το υλικό αυτό συλλέγεται συνήθως
με ημιδομημένες ή σε βάθος συνεντεύξεις εστιάζοντας σε αυτό που έχει νοητικά και
συναισθηματικά το άτομο στο μυαλό του. Παρά το γεγονός ότι η φαινομενολογική έρευνα
εστιάζει στην καταγραφή των μοναδικών χαρακτηριστικών της εμπειρίας κάθε ατόμου,
στοχεύει και επιχειρεί να κατανοήσει την ουσία του φαινομένου. Έτσι και στην δική μας
περίπτωση η ανάγνωση και η ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων αυτών αποτελούν
μοναδικότητες για το κάθε υποκείμενο, ωστόσο θα επιχειρήσουμε φαινομενολογικά
προσεγγίζοντας το θέμα να βρούμε την ουσία, δηλαδή τι είναι στην πραγματικότητα ο
αρνητικός χαρακτήρας και αν υπάρχει, μέσα από την διαδικασία της πρόσληψης. Για να το
κατανοήσουμε περισσότερο η ουσία (essence) είναι η κοινή δομή της εμπειρίας, δηλαδή το
μέρος που μοιράζονται όλοι οι συμμετέχοντες. Και εδώ ο ερευνητής θα εντοπίσει τα βασικά
θέματα που έχουν προκύψει, δημιουργώντας κατάλογο με τις σημαίνουσες θέσεις κάθε
πρωτοκόλλου και θα ελέγξει για την ορθότητα των ερμηνειών από τους συμμετέχοντες. Σε
τελικό στάδιο θα συντάξει σε λόγο αφηγηματικό τα αποτελέσματα των ερμηνειών και των
εμπειριών των υποκειμένων (Πουρκός, 2010: 373-383).
Έτσι με αυτή την περιγραφή της μεθοδολογίας, θα έλεγε κανείς σε τι χρησιμεύει η
πρόσθεση αυτής της μεθοδολογίας. Πέρα όμως από τον παραπάνω υποκειμενικό στοιχείο που
εξετάζει η φαινομενολογία που θέλαμε να το θεμελιώσουμε επιστημονικά, καθώς πρόκειται
για υποκειμενικό περιεχόμενο απαντήσεων του δείγματος μας, υπάρχει και άλλος ένας
παράγοντας που απαιτεί επιστημονική θεμελίωση και ταυτίζεται με τα στάδια της έρευνας μας.
Καθώς ο ερευνητής εντοπίζει τα βασικά θέματα και τις έννοιες, κατηγορίες που έχουν
προκύψει μέσα από τους προβληματισμούς των υποκειμένων, σίγουρα για να συντάξει τα
αποτελέσματα του και να εμβαθύνει στην ουσία της θεματικής του, θα εκθέσει τις δικές του
σκέψεις για πιθανές ερμηνείες. Αυτή η διαδικασία είναι επιστημονικά άρτια και έγκυρη μονο
στην μέθοδο της φαινομενολογίας και ο ερευνητής προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα
απαιτείται να εμβαθύνει και ο ίδιος στις έννοιες και να βρει και την δική του ουσία σε αυτές.
Αυτό το στοιχείο θα το χρησιμοποιήσουμε κατά την διάρκεια των αποτελεσμάτων μας και έτσι
η μέθοδος της φαινομενολογίας θα μας προσφέρει αξιοπιστία και εγκυρότητα στην έρευνα μας.
7.5. Μεθοδολογία ανάλυσης αφηγηματικού λόγου
Οι παραπάνω μεθοδολογίες της συνέντευξης, της ανάλυσης περιεχομένου και της
φαινομενολογίας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο ερευνητικό κομμάτι της έρευνας που
θα διεξάγουμε και στα συμπεράσματα που θα διατυπώσουμε. Όμως στην ουσία μεθοδολογία
δεν απαιτείται μόνο στο ερευνητικό κομμάτι, μιάς έρευνας. Ίσως εκεί είναι αναγκαία για να
είναι έγκυρη και αξιόπιστη μία έρευνα και τα αποτελέσματα της. Όμως στην πραγματικότητα
όλη η πορεία της διπλωματικής αυτής συνιστά μία έρευνα, με την έννοια ότι ακόμη και οι
έννοιες που προσπαθείς να διασαφηνίσεις, η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η διαδικασία
επιλογής πληροφοριών και θεωριών κλπ υιοθετούν στοιχεία μεθοδολογίας. Με προσοχή θα
διευκρινίσουμε ότι ο όρος μεθοδολογία δεν είναι ταυτόσημος όπως αντίστοιχα ο όρος
μεθοδολογία στην περίπτωση της συνέντευξης για παράδειγμα. Απλώς ο ερευνητής δρα με
συγκεκριμένο «ερευνητικό» τρόπο για να θεμελιώσει και σε θεωρητικό επίπεδο την έρευνα
του. Πέρα από αυτό λοιπόν, μεθοδολογία είναι δυνατόν να υπάρξει και σε φιλολογικό,
θεωρητικό επίπεδο χωρίς απαραίτητα να προβάλλονται αποτελέσματα και συμπεράσματα,

86

απλώς οι τακτικές που υιοθετούνται της δίνουν ερευνητικό περιεχόμενο και εξυπηρετούν άλλες
τακτικές.
Πιο συγκεκριμένα όμως, και όπως είδαμε στο κεφάλαιο 6 με τίτλο Αφηγηματική και
εικαστική ανάλυση κειμένων, υιοθετήσαμε μία λογοτεχνική μεθοδολογία προκειμένου να
θεμελιώσουμε επιστημονικά σε θεωρητικό επίπεδο, το ερευνητικό περιεχόμενο που θα
μελετήσουμε. Η μεθοδολογία αυτή ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία μεθοδολογίας ανάλυσης
αφηγηματικού λόγου. Πιο αναλυτικά, σε αυτή την κατηγορία επιλέξαμε τα δύο κείμενα μας,
όπως αιτιολογήσαμε παραπάνω και ακολουθήσαμε μία διαδικασία ανάλυσης του περιεχομένου
τους και σε αφηγηματικό αλλά και σε εικαστικό επίπεδο, με έμφαση στους αρνητικούς
χαρακτήρες. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι στον αφηγηματικό λόγο πέρα από το γραπτό κείμενο
που είναι λογικό, εντάσσεται και η εικαστική ανάλυση κειμένου καθώς και αυτή έχει έναν δικό
της λόγο μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας, με κρυφά νοήματα και ερμηνείες. Έτσι λοιπόν
υπάρχει σφαιρική ανάλυση του κειμένου με τους άξονες τις πλοκής, της δομής, του χρόνου,
του σκηνικού, της προοπτικής, κλπ. Αυτή η ανάλυση ήταν το πρώτο και βασικό βήμα, μιάς και
γύρω από τις έννοιες αυτές θα καθορίζονταν το περιεχόμενο των ερευνητικών ερωτήσεων της
συνέντευξης αλλά αργότερα και των κατηγοριών που θα προέκυπταν. Άρα η μεθοδολογική
αυτή διαδικασία που τοποθετήσαμε ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών μας
σκοπών και την συνέχιση σε πρακτικό επίπεδο της έρευνα μας αυτής. Αυτή η διαδικασία
ανάλυσης λογοτεχνικού περιεχομένου (αφηγηματικοί και εικαστικοί άξονες) είναι πολύ συχνή
στον κόσμο της λογοτεχνίας, καθώς πολύ συχνά μέσα από αυτή ψάχνουν να ανιχνεύσουν ιδέες
αντιλήψεις, αξίες, γνώσεις κλπ. Όπως αντίστοιχα και στο δικό μας πεδίο που πολύ στοχευμένα
προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε μέσα από την ανάλυση αυτή αντιλήψεις, διαδικασίες
πρόσληψης των παιδιών για τους αρνητικούς χαρακτήρες.
Σε πιο πρακτικό επίπεδο η μεθοδολογία ανάλυσης αφηγηματικού λόγου συνήθως
περιλαμβάνει συγκεκριμένες αφηγηματικές και εικαστικές κατηγορίες που έχουν κάπως
παγιωθεί στον κόσμο της λογοτεχνίας από σπουδαίους θεωρητικούς. Στην συγκεκριμένη
θεωρητική μας θεμελίωση βασιστήκαμε κυρίως στα λογοτεχνικά πρότυπα ανάλυσης των
κειμένων που προτείνουν ο Genette, η Lukkens, και η Nikolajeva. Οι θεωρητικοί αυτοί
προτείνουν και έχουν ορίσει κατηγορίες που είναι δυνατόν αν εντοπιστούν σε όλα τα
λογοτεχνικά κείμενα και με βάση αυτές εμβαθύναμε και επεξεργαστήκαμε τα κείμενα μας. Πιο
αναλυτικά, στηριχθήκαμε κατά πολύ στις κατηγοριοποιήσεις που πρότεινε ο Genette, καθώς
θεωρήσαμε ότι ήταν πιο στοχευμένες και κατανοητές από άποψη περιεχομένου. Έτσι
εστιάσαμε στις κατηγορίες της οπτικής γωνίας ή διαφορετικά εστίασης, στην κατηγορία του
χρόνου, στην κατηγορία της σκηνής, στην κατηγορία της δομής, στην κατηγορία του διαλόγου
και των ιστορικών αναδρομών με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση (όπως είδαμε στο κεφάλαιο
6). Όμως στην ανάλυση του αφηγηματικού περιεχομένου μας έπρεπε να καλύψουμε όλα τα
αφηγηματικά στοιχεία, για αυτό το λόγο εμπλουτίσαμε την ανάλυση μας με κατηγορίες που
πρότεινε η Lukkens και η Nikolajeva. Ο λόγος που βασιστήκαμε σε αυτές ήταν γιατί
πρότειναν κατηγοριοποιήσεις στο επίπεδο των χαρακτήρων και της πλοκής που είναι από τις
βασικές κατηγορίες κλειδιά στην ανάλυση μας, αφού εστιάζουμε ιδιαίτερα στους αρνητικούς
χαρακτήρες. Η Lukkens έκανε έναν ιδιαίτερο διαχωρισμό σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες
χαρακτήρες, σε θετικούς και αρνητικούς, σε επιθετικούς και σφαιρικούς και δυναμικούς και
στατικούς. Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις μελετώντας τις βοήθησαν στο να κατανοήσουμε
περισσότερο και να ανιχνεύσουμε λεπτομερέστερα ιδιότητες των αρνητικών χαρακτήρων.
Τέλος, ένα άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ανάλυση λόγου μας είναι και το στοιχείο
της πλοκής που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις, συναισθηματικές και μη των χαρακτήρων, και
τις κατηγορίες συγκρούσεων που βιώνουν. Συγκρούσεις του ατόμου με τον εαυτό του, του
ατόμου με την κοινωνία, και του ατόμου με τον αντίπαλο.
Σε δεύτερο επίπεδο είδαμε και την εικαστική ανάλυση των δύο λογοτεχνικών κειμένων μας.
Σε αυτή την διαδικασία ανάλυσης βασιστήκαμε στις θέσεις της Nikolajeva και της Nodelman,
αλλά επιπροσθέτως και σε άλλους θεωρητικούς, καθώς οι διαχωρισμοί τους δεν ήταν ιδιαίτερα
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συγκεκριμενοποιημένοι σε σχέση με τους αφηγηματικού άξονες. Την εικαστική ανάλυση
συνήθως την εντοπίζουμε χωρισμένη σε δυο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
ανάλυσης αφορά τα εξωτερικά εικαστικά στοιχεία του κειμένου, όπως το σχήμα, η διάταξη, ο
τίτλος, το φόντο, και τα χρώματα του εξωφύλλου. Το εξώφυλλο από μόνο του είναι μία
αφηγηματική εικόνα που έχει πολλά να μας πεί. Ο λόγος που επιλέξαμε ανάλυση και στα
εξωτερικά στοιχεία του κειμένου, είναι για να δούμε έαν τα παιδιά εντοπίζουν στοιχεία
αρνητικότητας μόνο από τα εξωτερικά εικαστικά στοιχεία του εξωφύλλου. Σε δεύτερο και
κύριο επίπεδο είχαμε στοιχεία εικαστικής ανάλυσης στις εικόνες , τις σκηνές των χαρακτήρων
που παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο. Όπως ήταν λογικό εφόσον εστιάζουμε σε χαρακτήρες,
να εστιάσουμε ιδιαίτερα σε στοιχεία όπως σχήμα φιγούρας, αναλογία, χρώματα και κινήσεις
της φιγούρας. Πέρα από αυτό όμως η φιγούρα δεν είναι ανεξάρτητη όπως είδαμε από το
πλαίσιο που είναι τοποθετημένη. Έτσι προσθέσαμε και το χώρο, το φόντο, την προοπτική και
το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζεται που σύμφωνα με τις αναλύσεις μας δεν είναι ανεξάρτητα
αλλά αλληλένδετα.
Έτσι παρατηρώντας σφαιρικά τον τρόπο ανάλυσης των περιεχομένων των δυο
λογοτεχνικών κειμένων διαπιστώνουμε για πιο λόγο η ανάλυση λόγου ανήκει σε μία ευρύτερη
κατηγορία μεθοδολογίας, καθώς διαθέτει και αυτή στάδια και επίπεδα οργάνωσης του υλικού
της αλλά επεξεργασίας του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ερευνητικός σχεδιασμός
8.1. Εισαγωγή
Αφού εμβαθύναμε στο θεωρητικό μας πεδίο, σε θεωρίες, έρευνες και επιστημονικούς
προβληματισμούς σε σχέση με τους «αρνητικούς» χαρακτήρες στον κόσμο της παιδικής
λογοτεχνίας, το επόμενο στάδιο της διπλωματικής μας εργασίας ήταν η παρουσίαση της
οργάνωσης και του σχεδιασμού που προχωρήσαμε για την έρευνα μας αυτή, προκειμένου να
μελετήσουμε κατά πόσο η θεωρία ταυτίζεται ή όχι με την πράξη. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το
γεγονός ότι επρόκειτο για δείγμα μελέτης που αποτελούνταν από παιδιά, που ενέχουν το
στοιχείου του υποκειμενισμού, σαν ιδιαίτερες και μοναδικές προσωπικότητες. Χάρις αυτό το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που τα δεδομένα μας δεν είναι εύκολα παρατηρήσημα και
μετρήσιμα, η έρευνα μας αυτή εντάχθηκε στο πεδίο των ποιοτικών ερευνών, που εστιάζει πιο
πολύ σε αντιλήψεις, ιδεολογίες και γενικότερα παρατήρηση συμπεριφοράς. Παρακάτω θα
αναφερθούμε αναλυτικά στα στάδια που ακολουθήσαμε, δηλαδή από τους στόχους της
έρευνας μας μέχρι την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, προκειμένου να οργανώσουμε την
επιστημονική μας έρευνα.
8.2. Ερευνητική περιοχή
Το ζητούμενο της παρούσας έρευνας προήλθε ύστερα από αντίστοιχα θεματικά πεδία που
επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μας με τίτλο Εναλλακτικές
ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, με υπεύθυνο τον Κύριο Μάριο Πουρκό. Πιο αναλυτικά, ως
βάση ερευνητικού ενδιαφέροντος επιλέξαμε τον κόσμο της λογοτεχνίας και ειδικότερα την
διαδικασία πρόσληψης των παιδιών ηλικίας 8 - 9 ετών κατά την επαφή τους με ένα παιδικό
ανάγνωσμα. Ωστόσο, η διαδικασία πρόσληψης αφορά όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν να
παρατηρήσουν τα παιδιά μέσα στο παιδικό ανάγνωσμα (κείμενο και εικόνα) και προκειμένου
να είναι πιο στοχευμένη η έρευνα μας, εστιάσαμε στην επεξεργασία της πρόσληψης μιάς
αφηγηματικής κατηγορίας, των «αρνητικών» χαρακτήρων που παρουσιάζονται στον κόσμο της
παιδικής λογοτεχνίας. Επιδιώξαμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο τι χειρισμούς (νοητικούς,
ψυχολογικούς) χρησιμοποιούν τα παιδιά και ποιες λογοτεχνικές τεχνικές ενδεχομένως
αντιλαμβάνονται προκειμένου να προσεγγίσουν αυτούς τους «αρνητικούς» χαρακτήρες. Άρα
θα λέγαμε ότι επιχειρούμε επιπρόσθετα και με την βοήθεια της ψυχολογίας ως δεύτερου
επιστημονικού πεδίου να εντοπίσουμε τους παράγοντες που υπάρχουν πίσω από την
διαδικασία πρόσληψης. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θεωρούμε ότι προέκυψε μέσα από
τους «αρνητικούς» χαρακτήρες αυτούς, είναι η αντίληψη, η γνώμη των παιδιών για το στοιχείο
του κακού.
Παίρνοντας λοιπόν ως βασική γνώση από τα αντίστοιχο πεδίο του μεταπτυχιακού αυτού και
συνδυάζοντας το με τα ιδιαίτερα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, κατέληξα σε συνεργασία με
τους δύο συνεπόπτες μου Κ. Μάριο Πουρκό και την Κ. Μαρία Καραΐσκου, στο κύριο
ερευνητικό ζητούμενο και θέμα της διπλωματικής μου με τίτλο: Διαδικασίες Πρόσληψης
«αρνητικών» χαρακτήρων παιδικών αφηγημάτων από αγόρια και κορίτσια 8 – 9 ετών και οι
ψυχολογικοί παράγοντες που τις διαμορφώνουν: Η περίπτωση των Γενεθλίων της Ινφάντα του
Oscar Wilde και της Σάντρας, της Άσχημης Μάγισσας της Τόνιας Χατζηδάκη.
8.3. Στόχοι της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Το ζητούμενο της έρευνας μας προκειμένου να το μελετήσουμε και να βγάλουμε χρήσιμα
συμπεράσματα που αφορούν τα παιδιά ηλικίας 8 – 9 ετών, το αναλύσαμε σε επιμέρους
στόχους και κατηγορίες ερωτημάτων και υποερωτημάτων που μας οδήγησαν σαν έναν οδηγό
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για την απάντηση του. Τέτοια ερωτήματα ήταν όπως: ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στην
διαδικασία πρόσληψης για τους «αρνητικούς» χαρακτήρες; Δηλαδή πώς αντιλαμβάνονται, τι
σκέφτονται, για την εξωτερική εμφάνιση, για τις πράξεις και τα λόγια «αρνητικών»
χαρακτήρων που παρουσιάζονται με εκδικητικές, εγωιστικές και επιθετικές συμπεριφορές.
Κάνουν συσχετισμούς με δικά τους βιώματα; Διαθέτουν προκαταλήψεις για αυτούς; και
πλήθος άλλων ερωτημάτων.
Σε αυτό το σημείο κρίνουμε αναγκαίο να οριοθετήσουμε τον όρο «αρνητικό» χαρακτήρα
που έχουμε στον τίτλο της διπλωματικής μας, καθώς η έννοια αυτή έχει από μόνη της μία
μεταβλητότητα και για αυτό το λόγω την έχουμε παραθέσει σε παρένθεση. Σύμφωνα με το
θεωρητικό μας κομμάτι που παραθέσαμε στηριχθήκαμε στις θέσεις της Nikolajeva με τις
διαχωρισμούς και τις κατηγορίες που έχει παραθέσει, καθώς στηρίζει ότι είναι δυνατόν στον
κόσμο της λογοτεχνίας κάποιοι χαρακτήρες να έχουν κάποιες αρνητικές συμπεριφορές στο
κείμενο που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους. Δηλαδή κάποια αναγνωριστικά
στοιχεία που σίγουρα δεν εντοπίζονται σε όλους, όπως εξουσία, ειρωνεία και αλαζονεία. Έτσι
ξεκινήσαμε με αυτή την βασική διαφοροποίηση ώστε να μην είμαστε τελείως αυθαίρετοι στην
επιλογή των χαρακτήρων (Nikolajeva, 2002).
Πέρα όμως από την διαδικασία πρόσληψης και τι αφηγηματικούς μηχανισμούς
χρησιμοποιούν πιο συχνά τα παιδιά, επιδιώξαμε εμβαθύνοντας την έρευνα μας να
αναζητήσουμε τους κύριους ψυχολογικούς παράγοντες που κρύβονται πίσω από την
διαδικασία της πρόσληψης. Δηλαδή κατά πόσο το συναίσθημα, η ηθική, η φαντασία, η
εστίαση, η οπτική παρατήρηση, η αισθητική επηρεάζουν τον τρόπο που θα προσλάβουν ένα
κείμενο; Έτσι διαμορφώνοντας συνοπτικά, οι δύο κύριες μεταβλητές μας ήταν η διαδικασία
της πρόσληψης δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβάνονται, ασκούν κριτική, παρατηρούν
αφηγηματικά και εικαστικά στοιχεία του κειμένου με τον δικό τους υποκειμενικό τρόπο
εστιάζοντας στην «αρνητικότητα» των χαρακτήρων και δευτερευόντως ποιοι παράγοντες
ψυχολογικοί κρύβονται πίσω από τις απαντήσεις αυτών των παιδιών. Δηλαδή οι ψυχολογικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σχετικά με αυτό το
θέμα. Καθώς είναι δυνατόν πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες να διαμορφώσουν μια τελείως
διαφορετική οπτική του ίδιου ζητήματος. Τέτοιοι ψυχολογικοί παράγοντες έχουν να κάνουν
πολλές φορές με την ψυχολογική διάθεση των υποκειμένων, δηλαδή τα συναισθήματα τους, με
την ηθική των υποκειμένων, τις αξίες που έχουν λάβει, την φαντασία και την δημιουργικότητα
μέσα στο κείμενο, τις ιδιαίτερες νοητικές και αναγνωστικές ικανότητες, και την αισθητική
αντίληψη. Στοιχεία που κατά πολύ δομούν τον τρόπο που θα παρατηρήσουν και θα
επεξεργαστούν το κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα αυτά αποτελέσαν τις ερευνητικές
υποθέσεις μας σχετικά με τις απαντήσεις που επιδιώξαμε να διερευνήσουμε, όπου και μας
διαμόρφωσαν σε αρχικό επίπεδο και τις κατηγορίες ανάλυσης των αποτελεσμάτων μας. Έτσι
κρίνεται αναγκαίο να συγκεκριμενοποιήσουμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις ως εξής:
1.

2.

3.

4.

5.

Είναι η εξωτερική εμφάνιση (εικαστικά στοιχεία απεικόνισης χαρακτήρων στο
κείμενο) των αρνητικών χαρακτήρων, ένα κριτήριο που εντοπίζουν τα παιδιά και που
προσδίδει στοιχεία για τον χαρακτήρα τους; Είναι μία διασύνδεση που δημιουργεί
προκαταλήψεις για την εμφάνιση και συμπεριφορά;
Πώς αντιμετωπίζουν σε πρώτο στάδιο τον «αρνητικό χαρακτήρα» μέσα στο κείμενο,
τον αποδέχονται ή τον απορρίπτουν; Υπάρχει ενδιαφέρον κατά την αφήγηση για αυτόν
τον χαρακτήρα ή όχι;
Ποια στοιχεία διαμορφώνουν την στάση των παιδιών-αναγνωστών κι ίσως ποιο από
αυτά υπερτερεί για να χαρακτηριστεί κάποιος «αρνητικός χαρακτήρας» από τα παιδιά
(ενέργειες, πράξεις, συμπεριφορά, λόγος, σκέψεις, συναισθήματα κλπ.);
Είναι σε θέση να συλλάβουν τις συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σε
αρνητική συμπεριφορά και ενδεχομένως να την αιτιολογήσου μέσα από αυτό το
πρίσμα;
Πώς αντιδρούν στην μεταστροφή του χαρακτήρα (αλλαγή συμπεριφοράς σε θετική);
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6. Συνδέουν τις συμπεριφορές των «αρνητικών χαρακτήρων» με συνθήκες
συμπεριφορών πραγματικής ζωής;
7. Πώς θα αντιδρούσαν εάν αυτός ο «αρνητικός χαρακτήρας» υπήρχε στην πραγματική
ζωή (από πλευρά θύματος);
8. Επέδρασε τελικά ο «αρνητικός χαρακτήρας» ως παράδειγμα ηθικής- ψυχικής
μετάπλασης; Πώς επέδρασε το τέλος στην διαδικασία πρόσληψης;
9. Κατά πόσο οι ψυχολογικοί παράγοντες της νοημοσύνης, του συναισθήματος, της
φαντασίας, της ηθικής, και της οπτικής αντίληψης επηρεάζουν την διαδικασία
πρόσληψης των αρνητικών χαρακτήρων;
10. Κατά πόσο το φύλο είναι δυνατόν να διαφοροποιήσει την διαδικασία πρόσληψης των
«αρνητικών χαρακτήρων»;
11. .Είναι δυνατόν να προκύψουν και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
διαδικασία πρόσληψης «αρνητικών» χαρακτήρων;
8.4. Χώρος και χρόνος της έρευνας
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο νομούς, στο νομό Ηρακλείου και στο νομό
Ρεθύμνου της περιφέρειας Κρήτης. Οι συνεντεύξεις που πάρθηκαν από τα παιδιά διεξήχθηκαν
στο χώρο της δικής τους κατοικίας, προκειμένου να νιώθουν πιο οικεία (λόγο της ηλικίας 8 και
9 ετών) αφού προηγουμένως έχει ζητηθεί άδεια από τους γονείς των παιδιών. Ο ιδιαίτερος
χώρος της συνέντευξης προτιμήθηκε να είναι το δωμάτιο του παιδιού, καθώς θεωρήσαμε ότι
έτσι ήταν περισσότερο συγκεντρωμένο και δεν θα αποσπόνταν από κινήσεις άλλων οικείων
του προσώπων στο χώρο.
Όσο αφορά το χρόνο της έρευνας, η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το τρίτο έτος
(εαρινό εξάμηνο) του έτος 2016. Η συλλογή του υλικού θα ξεκίνησε κατά το μήνα Μάρτιο και
θα διήρκησε περίπου 4 με 5 μήνες (μέσα από ένα χρονικό όριο συλλογής δεδομένων που
έπρεπε να βάλουμε για την ομαλή ροή της έρευνας μας).
8.5. Περιγραφή και κριτήρια επιλογής του δείγματος
Αριθμός δείγματος. Εφόσον επιδιώξαμε να εστιάσουμε σε βάθος στο υποκείμενα μας, καθώς
πρόκειται για μια διαδικασία πρόσληψης κειμένου και ψυχολογικών- πνευματικών διεργασιών,
ύστερα από συνεργασία με τους συνεπόπτες μου, ο αριθμός του δείγματος μας, επιλέξαμε να
είναι 10 υποκείμενα, (εφόσον πρόκειται για ποιοτικού τύπου έρευνα), έτσι ώστε να μην
στηριχθούμε απλώς σε επιφανειακές απαντήσεις των παιδιών, προκειμένου να υποστηρίξουμε
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας, αλλά και να υπάρχουν δυνατότητες για
περαιτέρω εμβάθυνση, όπως φιλοδοξούν να μας δώσουν πάντα οι ποιοτικού τύπου έρευνες.
Ιδιότητες δείγματος. Το δείγμα μας αποτελούνταν από αγόρια και κορίτσια, μιάς και μας
αφορά η πρόσληψη των «αρνητικών» χαρακτήρων και από τα δύο φύλα. Ωστόσο αναμένουμε
να προκύψουν και ενδιαφέρονται συμπεράσματα προκειμένου να δούμε πως αντιλαμβάνονται
τον «αρνητικό» χαρακτήρα και τις ενέργειες του και τα δύο φύλα με την διαφορετικότητα της
ψυχοσύνθεσης τους.
Κριτήρια επιλογής δείγματος. Για το κριτήριο επιλογής της ηλικίας των δειγμάτων της
έρευνας μας, προβληματιστήκαμε αρκετά, καθώς αυτό ήταν που θα εξασφάλιζε κατά πολύ την
ποιότητα του υλικού που θα συλλέγαμε αλλά και θα αναλύαμε στην συνέχεια. Επιλέξαμε το
εύρος της ηλικίας να είναι κοντά και να εκτίνεται μόνο σε δύο ηλικίες (8 και 9), καθώς μεγάλο
εύρος ηλικιών από 5 έως 10 για παράδειγμα ενείχε τον κίνδυνο να δημιουργήσει σύγχυση στην
ποιότητα του υλικού και να μην έχουμε μία σφαιρική εικόνα για την πρόσληψη καθώς σε κάθε
ηλικία και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, η διαδικασία της πρόσληψης είναι διαφορετική.
Ίσως αυτό από μονο του να αποτελούσε ένα κριτήριο για έρευνα και μόνο. Οι διαφορετικές
ηλικίες θα μας οδηγούσαν στον κίνδυνο άλλοτε να πάρουμε πάρα πολύ υλικό και άλλοτε
ελλιπές υλικό. Έτσι οι δύο ηλικιακές κλίμακες μας έδωσαν πιο ομοιόμορφο και πλούσιο υλικό.
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Πέρα όμως από το εύρος των ηλικιών, δεύτερο κριτήριο και σημαντικό ήταν και οι ηλικίες
που επιλέξαμε. Εφόσον είχαμε συγκεκριμένο όριο θα έπρεπε να επιλέξουμε και ηλικίες που να
είναι εύστοχές για την συλλογή του υλικού. Έτσι κοιτάξαμε οι ηλικίες που να επιλέξουμε να
απολαμβάνουν και να ενδιαφέρονται για το παιδικό ανάγνωσμα, το βασικό εργαλείο συλλογής
του υλικού, να υπάρχει στην καθημερινότητα τους, προκειμένου να μπορούν να μας δώσουν
περαιτέρω στοιχεία για ανάλυση, αντιλαμβανόμενα το περιεχόμενο του, καθώς η αδιαφορία, η
μη κατανόηση του περιεχομένου θα ανέκοπτε την πορεία συλλογής του υλικού μας. Έτσι το
παιδικό ανάγνωσμά θα έπρεπε να ταυτίζεται με την ηλικία των παιδιών που ακόμη
ενδιαφέρονται και απολαμβάνουν να ακούσουν μία ιστορία.
Ένας δεύτερος λόγος ήταν και το περιεχόμενο των κειμένων αυτών, που επιλέξαμε. Δηλαδή
τα κείμενα αυτά που είχαμε εντοπίσει, έπρεπε να απευθύνονται στις συγκεκριμένες ηλικιακές
ομάδες. Μιάς και στο πεδίο της παιδικής λογοτεχνίας πολύ συχνά των παιδικά αναγνώσματα
κατηγοριοποιούνται σε ηλικίες προκειμένου να είναι ουσιαστική η διαδικασία πρόσληψης από
το παιδί, καθώς η μη κατανόηση του κειμένου από τα παιδιά, δεν θα μας καταστούσε ικανούς
να προβούμε σε ερωτήσεις και να συλλέξουμε το υλικό μας. Έτσι τα κείμενα αυτά που
επιλέξαμε έχουν ιδιαίτερη δράση χαρακτήρων, έχουν πρωταγωνιστές σε ίδιο περίπου ηλικιακό
φάσμα με τους αναγνώστες μας, περιπέτεια, κοινωνικές φοβίες, προβληματισμούς που
εντοπίζονται σε αυτές τις ηλικίες. Με βάση το περιεχόμενο επομένως των παιδικών
αναγνωσμάτων που εντάξαμε στην ερευνητική διαδικασία της συνέντευξης, το κατάλληλο
ηλικιακό δείγμα κρίθηκε στις ηλικίες των 8 και 9 ετών.
Παρουσίαση Δείγματος: Παρακάτω θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση του δείγματος, με
τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο
στην έρευνας μας, καθώς θα συναντήσουμε πολλά σημεία που ταυτίζονται τα υποκείμενα με
τους χαρακτήρες του κειμένου και θα θέλαμε να δούμε κατά πόσο κανουν συσχετισμούς με
τους εαυτούς τους και πως η προσωπικότητας τους καθορίζει την διαδικασία πρόσληψης.
1. Το πρώτο υποκείμενο μας είναι κορίτσι, η Μαριάννα, ηλικίας 8 ετών, μαθήτρια τρίτης
τάξης δημοτικού. Με χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως καλή επικοινωνία,
συνεχής λόγος χωρίς να κουράζεται, γρήγορη σκέψη, αυξημένη φαντασία και
περιέργεια, χαρακτηριστικό ενσυναίσθησης, υπεύθυνη. Κάνει μαθήματα χορού στο
ελεύθερο χρόνο της. Εξωτερικά είναι κανονική και αδύνατη. Δεν έχει άλλα αδέρφισα,
όμως έχει φίλες εκτός σχολείο, που κραταει επαφές με την βοήθεια των γονιών της που
έχουν καλές σχέσεις με γονείς συμμαθητών της. Η επίδοση της στο σχολείο την
κατατάσσει στους μέτριους μαθητές.
2. Το δεύτερο υποκείμενο της έρευνας μας είναι κορίτσι, η Αργυρό, ηλικίας 8 ετών,
μαθήτρια Τρίτης τάξης δημοτικού. Με χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως ήπιας
μορφής κοινωνικότητα, συστολή, ιδιαίτερα σε αγνώστους ενώ αντίθετα σε φίλες της
παρατηρείται έντονη κοινωνικότητα και χιούμορ. Αρκετά συνεργάσιμη και βοηθητική
κατά την διάρκεια της έρευνας. Δηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εστιάζει την
προσοχή σε κάτι που δεν γνωρίζει και το ακούει πρώτη φορά. Σε γνωστικές δεξιότητες,
φάνηκε το υποκείμενο να κουράζεται εύκολα και χάνει την προσοχή της όταν ακούει
τον άλλον μονο να διαβάζει. Στο κείμενο έδειχνε να μην καταλαβαίνει πολλά σημεία
χωρίς εμβάθυνση. Εξωτερικά διαθέτει κιλά παραπάνω από την ηλικίας της για αυτό και
πηγαίνει χορό στον ελεύθερο χρόνο της. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα
διασκεδαστική για αυτή. Επίσης την παρακολουθεί αυτή την περίοδο και
διατροφολόγος που όμως δείχνει να μην της αρέσει και τόσο πολύ αυτό. Επίσης έχει
μυωπία και φοραει γυαλιά. Όμως φαίνεται να μην νιώθει άσχημα με το ζήτημα αυτό
όπως μου είπε.
3. Το τρίτο υποκείμενο της έρευνας μας είναι κορίτσι και είναι η Ελένη, ηλικίας 9 ετών,
μαθήτρια τετάρτης τάξης δημοτικού. Με χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως
κοινωνικότητα. Είναι παιδί που πολλές φορές θα το δούν οι γονείς του να παίζει και με
κορίτσια και με αγόρια. Ιδιαίτερα κοινωνική. Στο σπίτι συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα
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δραστήρια και να είναι κοντά στους γονείς. Πολύ χρόνο περνά και με τον αδελφό της
που είναι ηλικίας 12 χρονών. Στην ερευνά ήταν πολύ δεκτική και συνεργάσιμη.
Προσέξαμε το χαρακτηριστικό της ανυπομονησίας για το τέλος του κάθε παιδικού
αναγνώσματος. Στο σχολείο είναι ιδιαίτερα καλή μαθήτρια αν και μερικές φορές
ξεφεύγει από τους κανόνες της τάξης. Εκτός σχολείο πηγαίνει και αγγλικά που φαίνεται
να της αρέσουν πολύ χωρίς να την κουράζουν.
Το τέταρτο υποκείμενο μας είναι αγόρι, ο Αλέξανδρος, ηλικίας 9 ετών, μαθητής
τετάρτης τάξης δημοτικού. Ο Αλέξανδρος είναι ένα αρκετά ντροπαλό παιδί ιδιαίτερα
στους ξένους. Στο σχολείο δεν έχει πολλούς φίλους. Γενικά στο σπίτι είναι αρκετά
ήσυχος και του αρέσει πολύ η τηλεόραση και να ζωγραφίζει. Εκτός σχολείου πηγαίνει
αγγλικά. Του αρέσει πολύ το μπάσκετ και παίζει με τους φίλους του. Στην ερεύνα μας,
μας είδε κάπως με επιφυλακτικότητα καθώς αυτή η διαδικασία του παιδικού
αναγνώσματος δεν του ήταν και πολύ οικεία. Όμως με την έναρξη της ιστορίας και των
εικόνων που παρατηρούσε φάνηκε να απορροφήθηκε και να την απόλαυσε ιδιαίτερα.
Το πέμπτο υποκείμενο μας είναι κορίτσι, η Ελένη, ηλικίας 9 ετών, μαθήτριας τετάρτης
τάξης δημοτικού. Η Ελένη ήταν κοινωνική και πρόθυμη να ακούσει τις ιστορίες των
παιδικών αναγνωσμάτων. Ωστόσο, γενικά οι γονείς της κανουν δραστήρια ζωή και
χρειάστηκε δυο συναντήσεις για να την ολοκληρώσουμε. Το κορίτσι έδειχνε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και δεν ήθελε να διακόψει την διαδικασία. Στο ελεύθερο χρόνο της
πηγαίνει μπαλέτο. Φάνετε να προσέχει πολύ την εμφάνιση της και να είναι ιδιαίτερα
παρατηρητική και στους ενήλικές στα ρούχα και στο πρόσωπο τους. Δεν τους αρέσουν
οι άσχημες εικόνες, πολλές φορές την τρομάζουν.
Το έκτο υποκείμενο της έρευνας μας είναι αγόρι, ο Κωνσταντίνος ηλικίας 9 ετών,
μαθητής τετάρτης τάξης δημοτικού. Έχει άλλα δυο αδέλφια αγόρια. Αυτός είναι το
δεύτερο παιδί της οικογένειας. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον μικρό του αδελφό που
είναι 5 ετών. Στο σχολείο είναι ιδιαίτερα ζωηρός και μέτριος μαθητής. Στον ελεύθερο
χρόνο του πηγαίνει αγγλικά και περνάει πολύ χρόνο με φίλους που έχει σε ένα χωριό
που πηγαίνουν οι γονείς του κάθε σαββατοκύριακο. Στην έρευνα μας ήταν
συνεργάσιμος και πρόθυμος και έδειξε εμφανή προτίμηση πιο από τα δυο
αναγνώσματα προτιμούσε αφού έδειχνε να κουράζεται ιδιαίτερα με ένα και να μην
δείχνει τόσο ενδιαφέρον.
Το έβδομο υποκείμενο μας είναι αγόρι, ο Γιώργος ηλικίας 8 ετών, μαθητής τρίτης
τάξης δημοτικού. Ο Γιώργος είναι αρκετά κοινωνικός και πολλές φορές στο σχολείο
του, έχει την θέση του αρχηγού. Αυτό το στοιχείο του το έχουν προσθέσει γιατί είναι
αρκετά ψηλός για την ηλικία του. Δείχνει να είναι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό και να
το απολαμβάνει. Στο σχολείο είναι μέτριος μαθητής. Δεν του αρέσουν καθόλου τα
μαθηματικά και έχει δυσκολίες πολλές. Στο ελεύθερο του χρόνο διαβάζει, προσπαθεί
και κάνει και κολύμβηση. Έχει παραξενιές στα φαγητά και δύσκολα θα φάει κάτι να
του αρέσει. Είναι αρκετά επίμονος σε όλες τις δουλειές του και θέλει να τις τελειώνει
γρήγορα για να πάει στο κολυμβητήριο. Στην έρευνα μας ήταν συνεργάσιμος και
θέλησε να μας πεί πολλές πληροφορίες, αν και δεν ήταν εξοικειωμένος με την
ανάγνωση παραμυθιού από ενήλικα.
Το όγδοο υποκείμενο μας είναι κορίτσι, η Μαριάννα ηλικίας 9 και 2 μηνών, μαθήτρια
τετάρτης τάξης δημοτικού. Με χαρακτηριστικά προσωπικότητας επικοινωνιακή,
υπεύθυνη, σχολαστική στις δραστηριότητες της. Της αρέσει πολύ να παίζει με τις
κούκλες της και μάλιστα απορροφάται πολύ όταν παίζει. Σε όλες τις δραστηριότητες
της αφιερώνει πολύ χρόνο, όπως και στο διάβασμα και είναι αρκετά καλή μαθήτρια.
Έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό ηλικίας 13 ετών ωστόσο δεν αφιερώνουν πολλές ώρες
μαζί. Στην έρευνα μας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τις αρέσουν πολύ τα
παραμύθια και οι γονείς αρκετά συχνά της διαβάζουν όταν έχουν χρόνο.
Το ένατο υποκείμενο μας είναι αγόρι, ο Κωνσταντίνος ηλικίας 8 και δύο μηνών,
μαθητής τρίτης τάξης δημοτικού. Ο Κωνσταντίνος είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Για
την συνέντευξη του πήγαμε στο σπίτι της μητέρας του. Την μητέρα του την αγαπαει
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πολύ και περνάνε πολλές ώρες μαζί. Φαίνεται να έχει συνηθίσει αυτή την κατάσταση
αφού οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν πιο μικρός. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενο παιδί και
διαθέτει συστολή. Στο σχολείο κάνει λίγες παρέες και είναι προσεκτικός με ποιον θα
καθίσει. Είναι καλός μαθητής και ιδιαίτερα έξυπνος για την ηλικίας του. Του αρέσει
πολύ να κατασκευάζει παιχνίδια και οτιδήποτε χρειάζεται συναρμολόγηση. Στην
έρευνα μας ήταν πολύ συνεργάσιμος και έδειχνε να απολαμβάνει την διαδικασία.
Μάλιστα ήθελε και άλλη συνάντηση για την ανάγνωση κάποιου άλλου παραμυθιού.
Του αρέσει πολύ να προσπαθεί να δέι τι κρύβεται πίσω από μια κατάσταση και έδειχνε
να απολαμβάνει το μυστήριο.
10. Το δέκατο υποκείμενο της έρευνας μας είναι η Μαρία, ηλικίας 8,5 ετών, μαθήτριας
τρίτης τάξης δημοτικού. Η Μαρία είναι κοινωνική και συνεργάσιμη. Στο σχολείο είναι
καλή μαθήτρια και τις αρέσουν πολύ οι αναγνώσεις κειμένων και η γυμναστική.
Μάλιστα όταν μεγαλώσει αναφέρει ότι θέλει να γίνει γυμνάστρια. Φοβάται ωστόσο
πολύ όταν χτυπήσει κάπου από μόνης και τρέχει αμέσως στην μητέρα της να της πεί ότι
είναι καλά. Στο ελεύθερο χρόνο της πηγαίνει χορό. Έχει άλλη μία αδερφή ηλικίας 9
ετών και της αρέσει πολύ να παίζουν μαζί.
Κωδικοποίηση δείγματος: Για την διευκόλυνση της διεξαγωγής της συνέντευξης, καθώς και
στην συνέχεια της ανάλυσης των κειμένων κρίναμε αναγκαίο να κωδικοποιήσουμε τα
υποκείμενα, καθώς υπάρχουν υποκείμενα με όμοια ονόματα που ενδεχομένως μπορούσε να
δημιουργήσει σύγχυση κατά την ανάλυση και τον συσχετισμό των υποκειμένων. Πέρα όμως
από αυτό κρίνεται και πιο επιστημονικά άρτιο να είναι κωδικοποιημένα τα υποκείμενα ώστε να
διασφαλίζεται ο σεβασμός στο υποκείμενο αλλά και να παρουσιάζονται πιο επιστημονικά
κατανεμημένα τα δεδομένα μας χωρίς υποκειμενικά στοιχεία. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε το
γράμμα Κ για να δηλώσουμε το φύλο κορίτσι και το γράμμα Α για να δηλώσουμε το φύλο
αγόρι. Με βάση αυτή την λογική τα κωδικοποιημένα υποκείμενα διαμορφώνονται ως εξής:
Το πρώτο υποκείμενο ως Κ1,το δεύτερο υποκείμενο ως Κ2,το τρίτο υποκείμενο ως Κ3,το
τέταρτο υποκείμενο ως Α4,το πέμπτο υποκείμενο ως Κ5,το έκτο υποκείμενο ως Α6,το έβδομο
υποκείμενο ως Α7,το όγδοο υποκείμενο ως Κ8,το ένατο υποκείμενο ως Α9 και το δέκατο
υποκείμενο ως Κ10.
8.6. Ερευνητικά εργαλεία και διαδικασία
Έχοντας υπόψη μας, τον κύριο στόχο και σκοπό της έρευνας μας αλλά και
συγκεκριμενοποιώντας το δείγμα μας όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, βασικό και κύριο
κομμάτι για την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας ήταν η οργάνωση των ερευνητικών
εργαλείων για την ομαλή πορεία της ερευνητικής διαδικασίας.
8.6.1. Συνέντευξη- Ημιδομημένη Συνέντευξη
Για την διεξαγωγή της έρευνας, η οποία εντάσσεται στον χώρο των εναλλακτικών
ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, στηριχθήκαμε στο βασικό ερευνητικό εργαλείο της
συνέντευξης, που αποτελεί ένα από τα πιο συχνά εργαλεία στο πεδίο των ποιοτικών ερευνών,
μιάς και είναι ικανή να συλλέξει πλούτο ερευνητικών πληροφοριών, να εμβαθύνει σε ζητήματα
αλλά και να ανακαλύψει και εκ νέου στοιχεία που δεν είναι ικανά να προβλεφθούν από τον
ερευνητή. Έτσι ένας πρώτος λόγος και εμφανέστατος που επιλέξαμε αυτό το ερευνητικό
εργαλείο για την συγκριμένη έρευνα μας, είναι ότι πολλές φορές μια τύπου συνέντευξη,
συζήτηση αποτελεί πολλές φορές φυσικό επακόλουθο της επεξεργασίας ενός παιδικού
αναγνώσματος στην λογοτεχνία, καθώς υπάρχει η τάση μετά το τέλος της ανάγνωσης να
γίνεται περεταίρω επεξεργασία με ερωτήσεις ανάμεσα στον παιδί και στον ενήλικα, δηλαδή
ενός είδους συνέντευξης.
Ωστόσο, το ερευνητικό εργαλείο της συνέντευξης διαθέτει διάφορους τύπους συνεντεύξεων
ανάλογα της ανάγκες της έρευνας, όπως είδαμε στην επιστημονική θεμελίωση του
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προηγούμενου κεφαλαίου. Το είδος της συνέντευξης που επιλέξαμε για αυτή την έρευνα
ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των συνεντεύξεων σε βάθος (in depth interview), αφού
πρόκειται για απαντήσεις υποκειμένων με υποκειμενικό νόημα που πρέπει να διερευνηθούν
περεταίρω. Σε αυτού του είδους την συνέντευξη ο ερευνητής διαθέτει κάποιες βασικές
ερωτήσεις σε βασικά ζητήματα της έρευνας του, αλλά ο ερωτώμενος είναι δυνατόν να
αναπτύξει περισσότερες σκέψεις και προβληματισμούς πάνω σε αυτές. Στην συγκεκριμένη
έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε την κατηγορία των μη- κατευθυνόμενων συνεντεύξεων. Ο λόγος
που επιλέξαμε αυτόν τον τύπο συνεντεύξεων είναι καθώς το δείγμα της έρευνας μας ήταν
υποκείμενα 8 έως 9 ετών. Η ηλικία αυτή των παιδιών δεν μας δίνει άμεση δυνατότητα για
απευθείας στοχευμένων απαντήσεων, και ενδεχομένως κάποια να μην κατανοούν απευθείας το
ερώτημα που τους κάνουμε. Έτσι προκειμένου να εμβαθύνουμε στις απαντήσεις μας
χρειαστήκαμε περισσότερο ελεύθερο χώρο ερωτήσεων και άλλες επιμέρους υποερωτήσεις που
ήταν διαφορετικές κάθε φορά, ανάλογα τις ανάγκες των υποκειμένων. Έτσι οι ανάγκες των
δειγμάτων μας, μας οδήγησαν σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης, που στην ποιοτική μεθοδολογία
εντάσσεται στις μη κατευθυνόμενες συνεντεύξεις.
Ο τύπος της συνέντευξης που χρησιμοποιήσαμε πιο ειδικά, ανήκει στις ημιδομημένες
συνεντεύξεις, αφού χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συγκριμένων ερωτήσεων για τους
«αρνητικούς» χαρακτήρες αλλά με περισσότερη ευελιξία ως προς την συμπλήρωση
επιπρόσθετων αλλά και την δημιουργία άλλων από την μεριά των υποκειμένων της έρευνας
μας, μιάς και πρόκειται για παιδιά ηλικίας 8 έως 9 ετών που δεν ήταν κατάλληλα για μία
αυστηρή και δομημένη συνέντευξη αλλά για μία συνέντευξη πιο ευέλικτη που ανταποκρινόταν
στην φύση της αυθόρμητης ηλικίας τους. Το μόνο στοιχείο που προσέξαμε ιδιαίτερα ήταν οι
βασικές ερωτήσεις που είχαμε καθορίσει να ειπωθούν, χωρίς να αλλάξει τελείως η ροή της
συνέντευξης από άλλες ερωτήσεις παιδιών και οι επιπρόσθετες είτε να προσθέτονται μετά τις
βασικές, είτε να προκύπτουν στο τέλος σαν συμπληρωματικό υλικό. Έτσι είδαμε πως
παρουσιάζονται οι αρνητικοί χαρακτήρες στον κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας μέσα από τα
μάτια των παιδιών. Οι απαντήσεις των παιδιών μας έδωσαν την δυνατότητα να αρχίσουμε να
συγκεκριμενοποιούμε το υλικό, να το συγκρίνουμε, να το ομαδοποιούμε, έτσι ώστε να
προκύψουν κατηγορίες (μέσα από την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου που θα δούμε
παρακάτω) και θα φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα.
8.6.2. Οργάνωση και σχεδιασμός ερωτήσεων
Εφόσον επιλέξαμε το καταλληλότερο είδος συνέντευξης για την έρευνα μας και εστιάσαμε
στα σημεία προσοχής, το δεύτερο στάδιο ήταν η σύνταξη και η οργάνωση των ερωτήσεων που
ίσως ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της έρευνας μας. Προκειμένου να
συντάξουμε τις ερωτήσεις είχαμε πάντα στο νου μας τον ερευνητικό στόχο της έρευνας μας,
που είναι η πρόσληψη των αρνητικών χαρακτήρων και η γενικότερη μετάπλαση των παιδιών
σε αντίστοιχες εμπειρίες της πραγματικής τους ζωής.
Σχεδιασμός ερωτήσεων. Έχοντας αυτό σαν κινητήρια δύναμη συντάξαμε τις ερωτήσεις μας,
τοποθετώντας πάνω έναν νοητό στόχο για κάθε μία. Για παράδειγμα στην ερώτηση τι
κατάλαβες από το παραμύθι κύριος στόχος μας είναι ανάλογα με την απάντηση να
στοχεύσουμε εάν εντόπισαν τον αρνητικό χαρακτήρα και τον βαθμό που τον συσχέτισαν με
την πλοκή του κειμένου. Εάν δεν είχαμε θέσει αυτόν ως στόχο μπορεί να υπήρχε ο κίνδυνος να
παρασυρθούμε από επιπρόσθετες πληροφορίες που δεν θα ήταν και τόσο χρήσιμες στην
έρευνα μας.
Αριθμός ερωτήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων που παραθέσαμε στην έρευνα μας ήταν
επίσης ένα άλλο στοιχείο που μας προβλημάτισε. Έτσι εφόσον πρόκειται για χρήση δύο
παραμυθιών στην έρευνα μας με τις αντίστοιχες ερωτήσεις περιεχομένου προσέξαμε να μην
ξεπερνούν τις 10 ερωτήσεις (βασικές ερωτήσεις) ανα αναγνωστικό κείμενο. Δηλαδή 10
ερωτήσεις στο πρώτο με δυνατότητα να προκύψουν και άλλες και άλλες 10 στο δεύτερο με
δυνατότητα να προκύψουν και άλλες. Για αυτό τον λόγο εκτός από τις παρενθέσεις με τις
βασικούς στόχους κάθε ερώτησης, που αναφερθήκαμε παραπάνω, τοποθετήσαμε και πιθανές,
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συμπληρωματικές που μπορούν να προκύψουν. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι γιατί δεν
θέλουμε να κουράσουμε πολύ τα υποκείμενα της έρευνας μας, μιας και πρόκειται για παιδιά 8
έως 9 ετών. Οι περισσότερες ερωτήσεις ίσως ενέχουν των κίνδυνο τα παιδιά να χάσουν το
ενδιαφέρον τους είτε να μην θέλουν να απαντήσουν, είτε να μην μπορούν να τις κατανοήσουν.
Διαβάθμιση ερωτήσεων. Πριν την διατύπωση των ερωτήσεων κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν
ερωτήσεις πριν και μετά την ανάγνωση του παραμυθιού. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε αναγκαία
καθώς θέλουμε να ελέγξουμε, με τις ερωτήσεις πρίν την ανάγνωση τι εντύπωση μπορεί να
δημιουργεί στα παιδιά μία εξωτερική εικόνα και μόνο. Υπάρχουν προκαταλήψεις; Τα
υποψιάζει για αυτές τις επιθετικές καταστάσεις που θα προκύψουν, μπορούν να εντοπίσουν τον
κακό; Ξεχωρίσουν τους αρνητικούς χαρακτήρες; Ενώ αντίστοιχα οι ερωτήσεις μετά είναι οι
κύριες ερωτήσεις της συνέντευξης και τα συνολικά συμπεράσματα και προβληματισμοί σε
συνδυασμό εικόνας και λόγου του κειμένου.
Είδος των ερωτήσεων. Εφόσον στην συνέντευξη μας αυτή χρησιμοποιήσαμε ως κύριο
βοηθητικό εργαλείο το λογοτεχνικό κείμενο, που διαθέτει και λόγο και εικόνα, προσπαθήσαμε
όσο ήταν δυνατό να το προσαρμόσουμε ανάλογα και με τις βασικές μας ερωτήσεις. Το
ιδιαίτερο στοιχείο που προσέξαμε είναι οι ερωτήσεις μας να μην είναι καθοδηγητικές ή
ερωτήσεις προκατάληψης καθώς έτσι θα έχανε την εγκυρότητα της η έρευνα μας. Οι
ερωτήσεις της συνέντευξης μας ήταν κατά κύριο λόγο ανοικτού τύπου έτσι όπως συνηθίζεται
στις ημιδομημένες συνεντεύξεις με ελευθερία απάντησης δίχως περιορισμούς, όπως για
παράδειγμα τι κατάλαβες από το παραμύθι;, τι νομίζεις ότι θα συμβεί;
Επιδιώξαμε επίσης να έχουμε ερωτήσεις εισαγωγικές και συμπερασματικές για να είναι πιο
οργανωμένη η σκέψη των παιδιών όπως για παράδειγμα μία εισαγωγική ερώτηση ήταν: το
παραμύθι μας μιλούσε για την Σάντρα. Θα την είχες φίλη; Εδώ με την συγκεκριμένη ερώτηση
εισάγαμε το υποκείμενο στο βασικό ζητούμενο μας που ήταν ο «αρνητικός» χαρακτήρας.
Όπως αντίστοιχα και συμπερασματικές, με παράδειγμα Τι έκανε στο τέλος η Σαντρα πρίν
κοιμηθεί όταν ήταν ο ορνιθολόγος στο σπίτι της; Άλλες ερωτήσεις που είχαμε προσθέσει ήταν
υποθετικές ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα: Εάν εσύ ήσουν στην θέση του νάνου τι θα
έκανες; Γιατί πιστεύεις έστειλαν στην μάγισσα αυτό το γράμμα; Γιατί μας ενδιέφερε ιδιαίτερα
και η γνώμη των παιδιών για επιθετικές συμπεριφορές. Επίσης είχαμε προσθέσει και μία
ερώτηση με περιγραφή εικόνας στο δεύτερο παραμύθι (περιέγραψε μου την εικόνα που
μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε χελώνα) προκειμένου να δούμε πως αντιλαμβάνονται τα
παιδιά τις επιθετικές κινήσεις, και άν τις εντοπίζουν. Ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε την εικόνα
στην συνέντευξη μας ήταν γιατί πολλές φορές και ιδιαίτερα στην ηλικία που είναι το δείγμα
μας ήταν ικανή να μας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι να ανατρέξουν τα παιδιά
στην μνήμη τους το κείμενο.
8.7. Πιλοτικό στάδιο έρευνας
Στην προσπάθεια μας να διαμορφώσουμε έναν αξιόπιστο οδηγό συνέντευξης ώστε να μας
δίνει απαντήσεις σε βάθος σε σχέση με την πρόσληψη των «αρνητικών» χαρακτήρων από
αφηγηματική και εικαστική πλευρά κρίναμε αναγκαίο να εφαρμόσουμε δυο πιλοτικές
συνεντεύξεις σε ένα κορίτσι και ένα αγόρι αντίστοιχα 9 ετών, προκειμένου να δούμε πώς
αντιδρά το δείγμα μας στις ερωτήσεις μας (εάν είναι κατανοητές), λαμβάνοντας υπόψη και την
ηλικία του αλλά και όλους τους άλλους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω. Η εφαρμογή
αυτών των πιλοτικών συνεντεύξεων ήταν αναγκαία προκειμένου να εντοπίσουμε λάθη και
παραλείψεις του οδηγού συνέντευξης μας, που αυτή η διαδικασία με την σειρά της θα μας
οδηγούσε στην δημιουργία πιο αξιόπιστου ερευνητικού εργαλείου.
8.7.1 Ανάλυση πιλοτικής συνέντευξης
Μετά την διεξαγωγή των δύο αυτών πιλοτικών συνεντεύξεων, προκειμένου να ελέγξουμε
περισσότερο κατά πόσο οργανώθηκαν οι ερωτήσεις σωστά και κατά πόσο ανταποκρίνονται
στην ηλικία του δείγματος μας, παρατηρήσαμε συνολικά τις απαντήσεις των παιδιών,
εστιάσαμε σε κάποια σημεία που μας προβλημάτισαν και προχωρήσαμε στην διαδικασία
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συνοπτικής ανάλυσης των στοιχείων που ενδεχομένως θα βελτιώσουν περεταίρω την έρευνα
μας. Το βήμα αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να μας δώσει κάποιες απαντήσεις και να μας
οδηγήσει στην τελική δομή του οδηγού συνέντευξης μας.
8.7.1.1 Ερωτήσεις πρίν την ανάνγωση
Για τις ερωτήσεις πρίν την ανάγνωση, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:
Εικαστικοί Άξονες. Συνδέουν τα υποκείμενα εικαστικά στοιχεία με συναισθήματα;
Στην ερώτηση σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση των ηρώων βγήκαν χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με τους αρνητικούς χαρακτήρες και τα ενδεχόμενα συναισθήματα αλλά δεν εστίασε το
συγκεκριμένο υποκείμενο σε εικαστικές πολύ λεπτομέρειες όπως τα χρώματα κλπ. όπως
αναμενόταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 2ης πιλοτικής συνέντευξης:
2.α.Τα χρώματα των ρούχων της που σου φαίνονται;
- δεν μου αρέσουν και πολύ για κορίτσι..τα κορίτσια φοράνε ρόζ άσπρα, κόκκινα…
2.β. δεν είναι πολύχρωμα δηλαδή;
- ναι…….
Μήπως είναι λυπημένη; για αυτό;

‘Όπως αντίστοιχα και στην πρώτη συνέντευξη στο εικαστικό κομμάτι το υποκείμενο
εστίασε περισσότερο στο πρόσωπο του αρνητικού χαρακτήρα (Ινφάντα) και όχι σε αυτά που
φορούσε, λέγοντας ότι δεν φαίνεται και ενδεχομένως δεν φαίνονται τα συναισθήματα της. Θα
περίμενε κανείς να εστιάσουν περισσότερο σε εικαστικές λεπτομέρειες λόγω του ότι τα παιδιά
κατακλύζονται περισσότερο από εικόνες (περισσότερα οπτικά ερεθίσματα) στην
καθημερινότητα τους.
Ο λόγος που ίσως έχουμε αυτές τις παραλείψεις από τα παιδιά είναι λόγω ηλικίας, καθώς
από εδώ και πέρα το σχολικό πλαίσιο αρχίζει και δίνει περισσότερη έμφαση μόνο στα κείμενα
και λιγότερο στις εικόνες των κειμένων όπως έχουμε για παράδειγμα στην νηπιακή ηλικία. Για
αυτό κρίνουμε αναγκαίο να υπάρχει μία περεταίρω παρότρυνση από την μεριά του ερευνητή
όσο αφορά το εικαστικό κομμάτι με περεταίρω υποερωτήσεις που να αφορούν το χρώμα, την
αναλογία του σώματος, και το φόντο, καθώς είναι ερωτήσεις που εμβαθύνουν περισσότερο για
τον αρνητικό χαρακτήρα. Εφόσον το υποκείμενο εντόπισε συναισθήματα παρατηρώντας μονο
εξωτερικά τον χαρακτήρα θα γίνει μία προσπάθεια συσχετισμού συναισθημάτων και
γενικότερων εικαστικών στοιχείων που αφορά κυρίως την διαδικασία πρόσληψης μέσα από
εικαστικές δομές.
Συνολικός εικαστικός εστιασμός στην εικόνα του εξωφύλλου. Επίσης, πέρα από την
λεπτομερή περιγραφή του «αρνητικού» χαρακτήρα από τα εξωτερικά εικαστικά στοιχεία,
μελετώντας περισσότερο την ανάλυση των κειμένων μας θεωρήσαμε ότι ο ήρωας δεν πρέπει
να μελετηθεί και να παρατηρηθεί εικαστικά ανεξάρτητος από το περεταίρω εικαστικό πλαίσιο
που έχει τοποθετηθεί, δηλαδή το φόντο, τα χρώματα του φόντου, άλλα εικαστικά στοιχεία κλπ,
γιατί είναι σαν να παραλείπουμε την υπόλοιπη εικόνα του εξωφύλλου και να περιορίζουμε το
υποκείμενο μόνο στις εικαστικές λεπτομέρειες του αρνητικού χαρακτήρα. Οι «αρνητικοί»
χαρακτήρες είναι η βάση πάνω στους οποίους επηρεάζεται και όλη η εικαστική απόδοση του
παραμυθιού σύμφωνα με την Σιβροπούλου. Έτσι ενδεχομένως μία γενικότερη ερώτηση για την
εικαστική σύλληψη της πρώτης εικόνας του παιδιού ήδη από το εξώφυλλο κρίνεται αναγκαία.
Χαρακτηριστική ερώτηση που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι: Περιέγραψε μου το
εξώφυλλο, τι βλέπεις;; τα χρώματα; Πίσω από τα αντικείμενο τι χρώμα έχει όλη η σελίδα;
κ.λ.π.
Από αυτά τα πρώτα σχόλια και τις παρατηρήσεις για τις ερωτήσεις του οδηγού
συνέντευξης, θα παρατηρήσουμε ότι θα ήταν καλύτερο ενδεχομένως στις ερωτήσεις πριν της
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ανάγνωση, να γίνει εστιασμός κυρίως του εικαστικού κομματιού και να παραληφθεί η
ερώτηση για το τι θα γίνει γενικά στο κείμενο, τι νομίζεις ότι θα συμβεί;
8.7.1.2 Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση
Για τις ερωτήσεις μετά την ανάγνωση παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:
Αφηγηματικοί Άξονες
Στην συνέχεια της συνέντευξης μας προέκυψαν αρκετοί προβληματισμοί σε σχέση με τις
απαντήσεις των συγκεκριμένων δειγμάτων μας.
Αρνητικός χαρακτήρας: Αποδοχή ή όχι του αρνητικού ήρωα μέσα από την αφηγηματική
τεχνική της αντίθεσης. Η δεύτερη βασική ερώτηση μας στον οδηγού συνέντευξης είχε ως
εστιασμό στον βασικό αρνητικό χαρακτήρα του κειμένου. Στην ερώτηση λοιπόν εάν θα την
είχες φίλη ( εννοώντας την Σάντρα και τη Ινφάντα), αρχικά υπήρχε ένας δισταγμός από την
πλευρά των υποκειμένων στην απάντηση τους. Μας έδωναν την εντύπωση ότι ίσως θέλανε
περισσότερη επεξεργασία προκειμένου να μας απαντήσουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
- μάλλον δεν θα την είχα φίλη…. (πρώτη συνέντευξη με δείγμα κορίτσι)
- μμμμμ..μπορεί όχι…εεε. …. όχι δεν θα την είχα φίλη …καθόλου…. (δεύτερη συνέντευξη)

Όμως αυτή η ερώτηση προκειμένου να ξεκινήσει η συνέντευξη μας ήταν βασική. Ήταν μία
ερώτηση που στην ουσία απαντούσαν εάν αποδέχονταν ή όχι αυτή την συμπεριφορά που
εκτυλίχθηκε στην ιστορία και ήταν κινητήρια προκειμένου στην συνέχεια να συνδέσουμε και
τις άλλες ερωτήσεις.
Για αυτό το λόγο κρίναμε αναγκαία σε αυτή την ερώτηση ότι ίσως χρειάζεται να
παρέμβουμε περισσότερο μέσα από την αφηγηματική τεχνική της αντίθεσης. Δηλαδή να
προσθέσουμε και τον δεύτερο βασικό ήρωα του παραμυθιού που στην προκειμένη περίπτωση
μας είναι θετικοί ήρωες όπως χαρακτηριστικά ο ορνιθολόγος στην Σάντρα και ο νάνος στην
Ινφάντα ώστε να δούμε έαν τα παιδιά εντοπίζουν αυτή την έντονη αντίθεση καλού και κακού
ήρωα. Αυτός ο διαχωρισμός θα τα βοηθήσει να είναι πιο ξεκάθαρα στην απάντηση τους.
Ωστόσο μπαίνουμε και στην διαδικασία να μελετήσουμε πιο βαθειά το ζήτημα της πρόσληψης
καθώς ζητάμε στην ουσία από τα παιδιά να εντοπίσουν μία αφηγηματική τεχνική, την τεχνική
της αντίθεσης. Την εντοπίζουν τα παιδιά, κάνουν συγκρίσεις και συσχετισμούς, καθώς αυτές οι
διαδικασίες οδηγούν στην οσο καλύτερη πρόσληψη του κειμένου.
Πλοκή: Εσωτερικές συγκρούσεις, ενέργειες και σκέψεις «αρνητικών» χαρακτήρων. Στην
αφηγηματική κατηγορία της πλοκής, με τις ερωτήσεις συγκρούσεων, τις ερωτήσεις ενεργειών
και σκέψεων των αρνητικών χαρακτήρων έχουμε περισσότερα στοιχεία να μελετήσουμε. Όσο
αφορά τα στοιχεία πρόσληψης δεν φαίνεται να εντοπίσαμε κανένα πρόβλημα ως προς το πώς
κατανοούν τα παιδιά τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τους είναι μέσα στο περιεχόμενο των
ερωτήσεων και μας έδιναν υλικό για περεταίρω εμβάθυνση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
6. Γιατί η Ινφάντα διασκέδαζε τόσο πολύ με τον νάνο; (πρώτη συνέντευξη)
- Η Ινφάντα διασκέδασε πολύ γιατί ότι και να έκανε ..την έκανε να σκάει από τα γέλια …..τον
κορόιδευε…..( εντοπισμός σκέψεων αρνητικού χαρακτήρα)
6.α. γιατί;;;
Ήταν μικρός και αστείος…..
15. Περιέγραψε μου την εικόνα που μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε χελώνα ( δεύτερη
συνέντευξη)
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- Εδώ μάλλον η μάγισσα έχει νευριάσει πολύ που ο ταχυδρόμος της έστειλε αυτό τα γράμμα……..
εεεεε;;;
Ερευνητής: μάλλον… πως το κατάλαβες αυτό από την εικόνα;
Ναι κοίτα κρατά στο χέρι της το καρπούζι αυτό ..και μάλλον θέλει να το σπάσει στο κεφάλι
του ταχυδρόμου..(χαχα)..το κρατάει ψηλά μάλλον κάπου θέλει να το πετάξει…… (εντοπισμός
επιθετικών ενεργειών του αρνητικού χαρακτήρα).

Δομή: Αρχή, μέση και τέλος της ιστορίας. Στην αφηγηματική κατηγορία της δομής, τα
υποκείμενα κρίνονται περισσότερο στο γεγονός εάν αντιλήφθηκαν την ροή των γεγονότων και
το γενικότερο νόημα των κειμένων που τους παρουσιάστηκαν. Σε αυτή την ερώτηση δεν
παρουσιάστηκε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς την κατανόηση. Η χρήση των ερωτήσεων
ήταν ορθή και οδηγούσε το δείγμα μας στις ανάλογες απαντήσεις:
4.α.Στην συνέχεια πίστεψε; Τι ένιωθε;
- μετά πίστεψε…. γιατί πίστεψε τον ορνιθολόγο γιατί την είχε φίλη και δεν την κορόιδευε..για
αυτό..και έτσι ένιωθε καλά..ήταν χαρούμενη για αυτό
5.αΤι κατάλαβες από το παραμύθι, τι νομίζεις ότι ήθελε να μας πεί; Γιατί μιλούσε περισσότερο
το παραμύθι;
- αυτό το παραμύθι μας μιλούσε για μία για μία άσχημη μάγισσα που έκανε διαφορά κακά σε
ανθρώπους… .άλλαζε τις πόλεις τους..τους έκανε ζώα..όπως τον ταχυδρόμο και ήταν μόνη της….
στο δάσος..εεε… Μία μέρα συνάντησε έναν ορθολόγο (εκφορά λάθος).. που την ρωτούσε για
διαφορά πουλιά αλλά τότε αυτή δεν τον χώνευε και πολύ γιατί ήταν ακόμη κακιά…. μετά όμως που
κατάλαβε ότι ο ορθολογος δεν την κορόιδευε όπως οι μαγγισες τότε έγιναν φίλοι και κανανε παρεά
….εεε και στο τέλος δεν μας έλεγε ότι παντρεύτηκαν.. ( χαρακτηριστικό παράδειγμα κατανόησης
της δομής).

Επιπρόσθετες αφηγηματικές κατηγορίες: Διάλογος, Προοπτική, Χρόνος και χώρος. Με βάση
τις απαντήσεις που πήραμε από τα δύο δείγματα αυτά, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά
ενδεχομένως έχουν δυνατότητα για περισσότερες απαντήσεις εμβαθύνσης, άρα και επομένως
περισσότερες ευκαιρίες από την άποψη του ερευνητική να καλύψει περισσότερες
αφηγηματικές και εικαστικές κατηγορίες πρόσληψης. Έτσι με βάση αυτό το δείγμα,
επεξεργαστήκαμε ξανά την ανάλυση των κειμένων που κάναμε με βάση τις αφηγηματικές και
εικαστικές κατηγορίες και προσθέσαμε και άλλα πεδία μελέτης όπως είναι για παράδειγμα στις
αφηγηματικές δομές, την κατηγορία διάλογο, προκειμένου να δούμε πως εντοπίζουν κάποια
ιδιαίτερα σημεία διαλόγου μέσα στο κείμενο. Άλλη κατηγορία είναι η κατηγορία προοπτικής
δηλαδή να δούμε εάν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τους αφηγείται την ιστορία.
Τέλος, ο χρόνος και ο χώρος της ιστορίας ήταν το πιο δύσκολο στοίχημα για εμάς και το
αφήσαμε για το τέλος τέλος. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις εναλλαγές του χρόνου και του
χώρου μέσα στο κείμενο;
8.7.2. Τελικός οδηγός συνέντευξης
Ύστερα από την ανάλυση και τον προβληματισμό πάνω στις ερωτήσεις αλλά και τις
απαντήσεις του δείγματος μας, καταλήξαμε στον παρακάτω τελικό οδηγό συνέντευξης που
χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα μας αυτή:
Ερωτήσεις 1ο παιδικού αναγνώσματος με τίτλο: Τα γενέθλια της Ινφάντα
Ερωτήσεις πρίν την ανάγνωση: Διαδικασία πρόσληψης μόνο μέσα από τα εικαστικά
στοιχεία του παραμυθιού (εξώφυλλο)
1.Περιέγραψε μου το εξώφυλλο, πώς σου φαίνεται; τι χρώματα έχει, τι δείχνει; κλπ.
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(Στόχος: Εικαστικοί Άξονες: Κατηγορία: Οι πρώτες πληροφορίες που δίνει εικαστικά ο
εικονογράφος στα παιδιά ήδη από το εξώφυλλο- Πώς προσλαμβάνουν τα χρώματα, το φόντο,
τίτλο, τις φιγούρες, και άλλων λεπτομερειών. Διαδικασία πρόσληψης εικαστικών δομών).
2. Εστιασμός στον αρνητικό χαρακτήρα που εικονίζεται στο εξώφυλλο και ερώτηση: Πώς σου
φαίνεται;
(στόχος: Εικαστικοί άξονες: Κατηγορία: σκιαγράφηση αρνητικού χαρακτήρα από τα
εξωτερικά του χαρακτηριστικά- χρώματα ρούχων, αναλογία φιγούρας, σχήματα, διάταξη,
κινήσεις φιγούρας)
2.α. γιατί σκούρα χρώματα στα ρούχα;
Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση: Διαδικασία πρόσληψης μέσω εικαστικών και αφηγηματικών
δομών
3. Τι κατάλαβες από το παραμύθι; Γιατί ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο;
(στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: Θέση αρνητικού χαρακτήρα μέσα στο κείμενο: αν μέσω της
αφήγησης τα παιδιά εντόπισαν τον κεντρικό ρόλου που διαδραματίζει ο αρνητικός
χαρακτήρας)
4. Αφού έχουμε εντοπίσει την κύρια μεταβλητή μελέτης μας που είναι ο αρνητικός χαρακτήρας
ρωτάμε: Το παραμύθι μας μιλούσε για την Ινφάντα. Θα την είχες φίλη; Επίσης κάνουμε και
συσχετισμό και με τον δευτερεύοντα χαρακτήρα τον Νάνο.
(στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: αποδοχή ή όχι του κεντρικού χαρακτήρα μέσα από την
αφηγηματική τεχνική της αντίθεσης (καλού) νάνου – ( κακής) Ινφάντα)
4.α. γιατί ναι; (μη εντοπισμός «αρνητικού» χαρακτήρα)
4.β. γιατί όχι; (εντοπισμός «αρνητικού» χαρακτήρα)
5.Γιατί ο πατέρας της Ινφάντα δεν ήταν στην γιορτή; Πώς λες να ένιωθε για αυτό; ( Στόχος:
Αφηγηματικοί άξονες: Πλοκή: κατηγορίες συγκρούσεων των αρνητικών χαρακτήρωνεσωτερική σύγκρουση που βιώνει η Ινφάντα)
6.Γιατί η Ινφάντα διασκέδαζε τόσο πολύ με τον νάνο; (στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: Πλοκή:
σκέψεις και συναισθήματα των αρνητικών χαρακτήρων)
7.α.Τι του έδωσε; (Εικαστικοί άξονες: τεχνική κίνησης φιγούρας. Αν τα παιδιά εντοπίσουν την
ανωτερότητα την επιβλητικότητα λόγου μεγέθους της Ινφάντας)
8.Τι κινήσεις έκανε η Ινφάντα εκεί στο τέλος όταν ο νάνος δεν σηκωνόταν;
(στόχος: Αφηγηματικοί Άξονες: Κατηγορία Πλοκή: ενέργειες, κινήσεις των αρνητικών
χαρακτήρων)
8.α. και τι άλλο έκανε;
9.Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες; (στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: Κατηγορία:
πορεία μετάλλαξης αρνητικού χαρακτήρα: μη μετάλλαξη αρνητικού χαρακτήρα- Εάν τα παιδιά
εντόπισαν ότι η Ινφάντα δεν άλλαξε παρόλο το θάνατο του νάνου)
9.α.Πως σου φάνηκαν αυτά που είπε η Ινφάντα όταν πέθανε ο νάνος; (στόχος: αφηγηματικοί
άξονες: Κατηγορία : Διάλογος)
10. Περιέγραψε μου αυτήν την εικόνα. (σκηνή με τον θάνατο του νάνου)
(στόχος: Εικαστικοί άξονες: Κατηγορία: Φόντο και χρώματα φιγούρας)
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10.α.Ποιος τα περιγράφει αυτά; (Αφηγηματικοί άξονες: Κατηγορία: οπτική γωνία. Να δούμε
αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάποιος άλλος περιγράφει τα συναισθήματα και τις σκέψεις
των ηρώων)
11.Πόσο λές να διήρκησε αυτή η ιστορία; (Αφηγηματικοί άξονες: Χρόνος και χώρος.
Εντοπισμός από τα παιδιού του χρόνου της ιστορία που ήταν μία μέρα, μέσα στο παλάτι)
12.Εαν εσύ ήσουν στην θέση του νάνου τι θα έκανες; Τι κατάλαβες γενικά; (στόχος:
Αφηγηματικοί άξονες: κατανόηση της γενικότερης δομής του παραμυθιού.
Ερωτήσεις 2ο Παιδικού αναγνώσματος με τίτλο: Σάντρα, η άσχημη μάγισσα
Ερωτήσεις πρίν την ανάγνωση: Διαδικασία πρόσληψης μόνο μέσα από τα εικαστικά στοιχεία
του παραμυθιού ( εξώφυλλο)
12.Περιέγραψε μου το εξώφυλλο, πώς σου φαίνεται; τι χρώματα έχει, τι δείχνει; κλπ.
(Στόχος: Εικαστικοί Άξονες: Κατηγορία: Οι πρώτες πληροφορίες που δίνει εικαστικά ο
εικονογράφος στα παιδιά ήδη από το εξώφυλλο- Πώς προσλαμβάνουν τα χρώματα, το φόντο,
τίτλο, τις φιγούρες, και άλλων λεπτομερειών. Διαδικασία πρόσληψης εικαστικών δομών).
13. Εστιασμός στον αρνητικό χαρακτήρα που εικονίζεται στο εξώφυλλο και ερώτηση: Πώς
σου φαίνεται;
(στόχος: Εικαστικοί άξονες: Κατηγορία: σκιαγράφηση αρνητικού χαρακτήρα από τα
εξωτερικά του χαρακτηριστικά- χρώματα ρούχων, αναλογία φιγούρας, σχήματα, διάταξη,
κινήσεις φιγούρας)
13.α γιατί σκούρα χρώματα στα ρούχα;
Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση: Διαδικασία πρόσληψης μέσω εικαστικών και αφηγηματικών
δομών
14. Τι κατάλαβες από το παραμύθι; Γιατί ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο;
(στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: Θέση αρνητικού χαρακτήρα μέσα στο κείμενο: αν μέσω της
αφήγησης τα παιδιά εντόπισαν τον κεντρικό ρόλου που διαδραματίζει ο αρνητικός
χαρακτήρας)
15. Το παραμύθι μας μιλάει για την Σάντρα και για έναν ορνιθολόγου. Θα τους είχες φίλους;
(στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: αποδοχή ή όχι του κεντρικού χαρακτήρα μέσα από την
αφηγηματική τεχνική της αντίθεσης (καλού) ορνιθολόγου– (κακής) Σάντρας)
15.α. γιατί ναι; (μη εντοπισμός αρνητικού χαρακτήρα)
15.β. γιατί όχι; (εντοπισμός αρνητικού χαρακτήρα)
16. Όταν έστειλαν στην μάγισσα αυτό το γράμμα και την έστεψαν Miss Κακάσχημη μάγισσα,
πώς λές να ένιωθε, τι πίστευε για αυτές τις μάγισσες; (Στόχος: Αφηγηματικοί άξονες:
Κατηγορία Πλοκή: Εντοπισμός συγκρούσεων που αντιμετωπίζει ο αρνητικός χαρακτήραςσυγκρούσεις με την κοινωνία)
17. Περιέγραψε μου την εικόνα που μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε χελώνα.
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(Στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: Αφηγηματικοί άξονες: Κατηγορία Πλοκή: Εντοπισμός
ενεργειών, κινήσεων αρνητικού χαρακτήρα)
18. Όταν ο ορνιθολόγος την ρωτούσε για πληροφορίες για τα πουλιά τη συμπεριφορά είχε;
Πώς του μιλούσε;
(Στόχος: Αφηγηματικοί Άξονες: Κατηγορία: Διάλογος κειμένου – Τα παιδιά να εντοπίσουν τον
τρόπο που έχει δώσει τον διάλογο ο συγγραφέας προκειμένου να αντιληφθούν πλήρως την
συμπεριφορά του)
19. Γιατί δεν πίστεψε στην αρχή τον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη; Στόχος: Αφηγηματικοί
Άξονες: Κατηγορία Πλοκή: Εντοπισμός σκέψεων, συναισθημάτων και
εσωτερικών
συγκρούσεων του αρνητικού χαρακτήρα).
20. Πώς ένιωθε όταν περίμενε τον ορνιθολόγο να φορέσει τα γυαλιά του; (Αφηγηματικοί
άξονες: Αρνητικός χαρακτήρας- Εντοπισμός αδυναμιών αρνητικού χαρακτήρα)
21. Στην συνέχεια τον πίστεψε ότι ήταν όμορφη; (Στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: Αρνητικός
χαρακτήρας: μετάλλαξη χαρακτήρα)
22. Τι έκανε στο τέλος όταν ο ορνιθολόγος ήταν μαζί της; (Στόχος: χρόνος: συσχετισμός
χρόνου με συναισθήματα και ανίχνευση της τεχνικής του αίσιου τέλους)
23. Περιέγραψε μου την τελευταία εικόνα (Εικαστικοί άξονες: φόντο, χρώματα κλπ).
24. Τι κατάλαβες γενικά;
24.α. Εσύ αν είσαι στην θέση του ορνιθολόγου τι θα έκανε; Ή στην θέση της Σάντρας;
(Στόχος: Αφηγηματικοί άξονες: κατανόηση της γενικότερης δομής του παραμυθιού).
8.8. Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας
Εφόσον είχαμε οριοθετήσει το βασικό ερευνητικό μας στόχο και σκοπό, το δείγμα, το χώρο,
και τον χρόνο, αλλά και τις ερωτήσεις τις συνέντευξης μας, προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο
μας που ήταν η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας.
Προετοιμασία υλικού. Πριν ξεκινήσουμε την έρευνα μας είχαμε πάντα μαζί μας το
βοηθητικό εργαλείο της συνέντευξης που ήταν τα δύο κείμενα και έναν οδηγό συνέντευξης,
που περιελάμβανε τις βασικές ερωτήσεις που θα ρωτούσαμε τα παιδιά, σε περίπτωση που
ξεχνούσαμε κάτι.
Πραγματοποίηση συνεντεύξεων. Πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, είχαμε ετοιμάσει
τις ερωτήσεις και είχαμε καθορίσει συγκριμένο χρόνο και αριθμό υποκειμένων που θα λάβουν
μέρος στην έρευνα μας. Δηλαδή η συλλογή του υλικού θα γινόταν σταδιακά με δύο ή το πολύ
τρία υποκείμενα κάθε φορά εφόσον πρόκειται για ατομικές συνεντεύξεις. Η ανάγνωση του
παραμυθιού και η συνέντευξη έγινε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, καθώς δεν θέλαμε να
επηρεαστούν από απαντήσεις άλλων παιδιών και να πουν τα ίδια στοιχεία όπως συμβαίνει σε
αυτές τις ηλικίες. Μετά την συλλογή τω 10 ατομικών συνεντεύξεων ακολούθησε
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, ώστε να προετοιμάσουμε το υλικό για επεξεργασία.
Ανάλυση Δεδομένων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Το στάδιο αυτό
αποτέλεσε το σημαντικότερο σημείο της έρευνας μας, για αυτό το λόγο ήμασταν αναλυτικοί
και οργανώσαμε όσο καλύτερα γινόταν το υλικό μας, σε κατηγορίες προτού ξεκινήσουμε, με
βάση τα λεγόμενα των παιδιών προκειμένου να απαντήσουμε στα βασικά ερευνητικά
ερωτήματα που ειπώθηκαν παραπάνω. Ίσως τα ερωτήματα αυτά σε πρώτη φάση να βοήθησαν
έτσι ώστε να δομήσουμε και τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων μας. Αποτέλεσαν δηλαδή
τους πρώτους τίτλους για κάποιες ομάδες κατηγοριοποιήσεων. Για τον λόγο αυτό, η
επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Σε αυτή
την μέθοδο συγκεντρώνεται συνήθως υλικό θεωρητικού περιεχομένου, που στην συγκεκριμένη
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περίπτωση ήταν οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις και γίνεται ένας διαχωρισμός σε
κοινές ενδεχομένως απαντήσεις ή όχι τόσο κοινές και σε μεμονωμένες. Τέλος ο ερευνητής
στην συνέχεια προσπαθεί με βάση τα στοιχεία από το περιεχόμενο των συλλεχθέντων
στοιχείων, να δημιουργήσει κατηγορίες ή και υποκατηγορίες, οι οποίες στην συνέχεια θα τον
βοηθήσουν να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με το βασικό του ερευνητικό ερώτημα. Οι
κατηγορίες αυτές είναι το σύνολο των διαφοροποιημένων απαντήσεων των παιδιών και τα
στοιχεία συλλογής των συμπερασμάτων μας. Στην ανάλυση περιεχομένου πρέπει να τονίσουμε
ότι λάβαμε υπόψη μας όλες τις απαντήσεις των παιδιών και δεν επιδιώξαμε για ένα γενικό, και
καθολικό συμπέρασμα. Και μία μόνο απάντηση αποτέλεσε από μόνη της, ένα ερευνητικό
στοιχείο, μία κατηγορία που μας βοήθησε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην μελέτη μας,
καταλήγοντας σε γενικότερους σχολιασμούς και προβληματισμούς για το ζήτημα της
πρόσληψης της παιδικής λογοτεχνίας.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Τρόποι πρόσληψης και ερμηνείας αφηγηματικών και
εικαστικών στοιχείων των δύο παιδικών αναγνωσμάτων σε
σχέση με τους «αρνητικούς» χαρακτήρες από κορίτσια και
αγόρια 8 και 9 ετών
9.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν
από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν και στα 10 υποκείμενα, αγόρια και κορίτσια
ηλικίας 8 και 9 ετών όσον αφορά τους τρόπους πρόσληψης και ερμηνείας αφηγηματικών και
εικονογραφικών πληροφοριών δύο παιδικών αναγνωσμάτων σε σχέση με τους «αρνητικούς»
χαρακτήρες. Ο τρόπος παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, εφόσον πρόκειται για
ποιοτική έρευνα, βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου. Έτσι στην ανάλυση αυτή εντάξαμε
τις πληροφορίες του υλικού μας σε θεματικές ενότητες, στα πλαίσια των οποίων διακρίναμε
συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Για αυτό το λόγο υπάρχει και η ιεραρχιση τους
με αρίθμιση προκειμένου να είναι πιο ευδιάκριτες οι υποκατηγορίες που προέκυψαν κατά την
ανάλυση. Η αρίθμηση αυτή δείχνει στην ουσία την πορεία ανάλυσης και εμβάθυνσης των
κατηγορίων μας. Επιπροσθέτως, στο τέλος κάθε ενότητας παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό
πίνακα όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες των δεδομένων μας, με τη μορφή απόλυτων
αριθμών και ποσοστών ενώ στην συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην περιγραφή των τάσεων
πρόσληψης και ερμηνείας των «αρνητικών» χαρακτήρων, που διαπιστώνονται για τα δύο
παιδικά αναγνώσματα.
9.2. Οι πρώτες πληροφορίες για τους αρνητικούς χαρακτήρες μέσω της εικόνας του
εξωφύλλου
Στο υποκεφάλαιο με τίτλο «οι πρώτες πληροφορίες που δίνει ο/η εικονογράφος στα παιδιά
μέσω της εικόνας του εξωφύλλου», τα υποκείμενα βασιζόμενα στην ερώτηση «Περιέγραψε μου
το εξώφυλλο του βιβλίου, πώς σου φαίνεται; Τι δείχνει; Τι χρώματα έχει;» καλούνται να
παρατηρήσουν όλες τις λεπτομέρειες του εξωφύλλου και να μας απαντήσουν για το πώς τα ίδια
προσλαμβάνουν τα εικονογραφικά στοιχεία που τους δίνονται από τον εικονογράφο. Σε αυτό
το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις πληροφορίες που μας
δίνει το εξώφυλλο των δύο αναγνωσμάτων της έρευνάς μας, όπως ο τίτλος του, το φόντο του,
τα χρώματα και του πώς μπορεί να σχετίζονται με την διάθεση του παιδιού, οι φιγούρες, τα
σχήματα των φιγούρων, οι κινήσεις τους και άλλες εικαστικές λεπτομέρειες, αλλά και
πληροφορίες για το αν από την πρώτη ματιά μπορούν να αντιληφθούν ότι θα ακολουθήσει μία
ιστορία με έναν «αρνητικό» χαρακτήρα. Από την ανάλυση λοιπόν του περιεχομένου του
εμπειρικού υλικού στη βάση της αναφερόμενης πιο πάνω ερώτησης προέκυψαν οι ακόλουθες
ενότητες και κατηγορίες και υποκατηγορίες.
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9.2.1. Οι «αρνητικοί» χαρακτήρες ως κινήσεις φιγούρων
Οι πρώτες πληροφορίες που μας έδωσαν τα παιδιά βασιζόμενα στην αναφερόμενη πιο πάνω
ερώτηση, δηλαδή στην πρώτη παρατήρηση κοιτάζοντας το εξώφυλλο, αφορούν την κίνηση
των φιγούρων. Όπως γνωρίζουμε, ο/η εικονογράφος, μέσα από το εικαστικό αυτό κομμάτι,
προετοίμαζε για την δράση των χαρακτήρων, η οποία θα ακολουθήσει μέσα στο κείμενο. Τα
παιδιά εστίασαν περισσότερο στην κίνηση που τους αποδίδει ο/η εικονογράφος στο εξώφυλλο,
στην αίσθηση ενεργητικότητας που θέλει να δώσει, χωρίς να μας προσδιορίζουν αν είναι
ιδιαίτερα θετικές ή αρνητικές οι φιγούρες. Σε αυτήν την κατηγορία αναφέρθηκαν 9 (90%) στα
10 υποκείμενα, που αναλύεται σε 5 (50%) κορίτσια και 4 (40%) αγόρια. Πιο αναλυτικά, τώρα
και με βάση τα στοιχεία των εικαστικών δομών που επεξεργαστήκαμε παρακάτω θα
παρουσιάσουμε τα είδη των κινήσεων που αντιλήφθηκαν τα παιδιά και τις εικασίες στις οποίες
οδηγήθηκαν σε σχέση με την θετική ή αρνητική φύση των χαρακτήρων.
9.2.1.1. «Κίνηση σε κύκλο» ως μια θετική διάθεση για τον παιδί αναγνώστη
Στις πρώτες εντυπώσεις για την κίνηση των φιγούρων τα υποκείμενα της έρευνας μας
εστιάστηκαν κυρίως στο πρώτο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα που στο εξώφυλλο
υπήρχαν περισσότερες φιγούρες σε σχέση με το δεύτερο, στο οποίο υπήρχε μονο ένας
κεντρικός ήρωας. Τα υποκείμενα εντόπισαν κίνηση με βάση τον τρόπο, το σχήμα με το οποίο
ήταν εικαστικά τοποθετημένες οι φιγούρες. Ο τρόπος δηλαδή της απεικόνισης από τον
εικονογράφο, ο οποίος είχε απεικονίσει σε ένα ημικύκλιο τις φιγούρες αποτέλεσε μία προφανή
ένδειξη για τα παιδιά, ότι επρόκειτο για μία κίνηση-δραστηριότητα. Πιο αναλυτικά, τα μισά
υποκείμενα της έρευνας μας, 5 στα δέκα (50%), με 30% να είναι κορίτσια και το 20% να είναι
αγόρια, εντόπισαν τις κινήσεις των φιγούρων σε κυκλική μορφή και βασισμένα στο στοιχείο
αυτό, υπέθεσαν ότι έκαναν δραστηριότητες που απαιτούσαν αυτή την διάταξη. Οι πιο συχνές
απαντήσεις αφορούσαν δυο είδη κινήσεων, όπως ότι χόρευαν γιατί ήταν πιασμένες χέρι χέρι
και ότι έπαιζαν σε κύκλο κάποια παιχνίδια. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το
εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
[…] με κορίτσια να χορεύουν και να φοράνε φορέματα […] (Υποκείμενο Κ2).
Βλέπω πολλά κορίτσια να είναι πιασμένα χέρι χέρι..και να είναι σε κύκλο…. μάλλον έχει ξεκινήσει
η γιορτή για να χορέψουν (Υποκείμενο Α4).
Εδώ φαίνεται να υπάρχουν κάτι άνθρωποι..που είναι σε κύκλο και κάτι παίζουν… μμμ.. δεν δείχνει
κάτι άλλο… Τι μπορεί να παίζουν; - Η μικρή Ελένη το ξέρεις αυτό…; Γιατί είναι στην μέση και
όλοι είναι γύρω γύρω (Υποκείμενο Α6).
Εεε εδώ μας δείχνει κάτι κορίτσια να είναι σε κύκλο και μάλλον παίζουν κάποιο παιχνίδι για τα
γενέθλια της Ινφάντα…. (Υποκείμενο Α8).

Σε σχέση με την πρόσληψη των παιδιών οι εικασίες που έκαναν τα περισσότερα
σχετίζονταν, χωρίς να τον γνωρίζουν βέβαια, με την ιστορία του παραμυθιού. Τα παιδιά
αντιλήφθηκαν, παρά το σκούρο φόντο που κυριαρχούσε στην εικόνα, ότι ο κύκλος ήταν μία
χαρούμενη, μία θετική διάθεση των φιγούρων. Αυτός ο συσχετισμός προέκυψε πιθανότατα
γιατί ορισμένα υποκείμενα συνέδεσαν το σχήμα αυτό των φιγούρων με το παιχνίδι, επειδή
συνήθως πολλές φορές με την έναρξη ενός παιχνιδιού συνηθίζουμε να καθόμαστε σε κύκλο.
Άλλα υποκείμενα συνέδεσαν τον κύκλο με το σχήμα του χορού καθώς είναι και αυτή μία πολύ
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λογική αντίδραση για αυτές τις φιγούρες που έβλεπαν. Έτσι για τα πρώτα συμπεράσματα από
το εξώφυλλο εστίασαν σε δικά τους βιώματα αλλά και κυρίως στο τι έκαναν οι φιγούρες που
έβλεπαν, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και με βάση τις θεωρίες που παρουσιάσαμε στο πρώτο
μέρος της εργασίας μας, καθώς η εικόνα πολλές φορές για τα παιδιά είναι μύηση στην
πραγματική ζωή (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1993: 129-130). Το ένα στοιχείο πρόσληψης αυτών των
κινήσεων ήταν τα βιώματα των παιδιών. Το αμέσως επόμενο στοιχείο είναι η ίδια η φύση των
παιδιών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πρώτα σχόλια που έκαναν ήταν για την κίνηση των φιγούρων,
καθώς είναι ηλικιακά σε ένα στάδιο, που η κίνηση και η ενεργητικότητα παίζει καθοριστικό
ρόλο στην ζωή τους. Έτσι οι φιγούρες στην εικόνα οδήγησαν στην ερμηνεία ότι βλέπουν μία
ομάδα παιδιών να αντιδρούν κάπου. Άρα για αυτή την διαδικασία πρόσληψη είχαμε σύνδεση
βιωμάτων και βιολογικών στοιχείων των παιδιών.

9.2.1.2. Κίνηση φιγούρας σε σχέση με αποστάσεις εικαστικών γραμμών
Και στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα της έρευνας μας με τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα
που εξετάσαμε οι πρώτες πληροφορίες που μας είπαν σχετίζονταν με την δράση των φιγούρων
και τις κινήσεις τους. Τέσσερα υποκείμενα στα 10 (40%) αναφέρθηκαν στην κινητικότητα της
μάγισσας και αντιλήφθηκαν την αίσθηση ότι βρισκόταν εν κινήσει κυρίως λόγω της
παράλληλης γραμμής της σκούπας με την σελίδα που βρίσκονταν στην μέση και έδινε την
αίσθηση ότι είναι στον αέρα. Από αυτά τα υποκείμενα ένα 20% ήταν αγόρια όπως αντίστοιχα
και άλλο ένα 20% που ήταν κορίτσια. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό
μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
To εξώφυλλο δείχνει μία κακιά μάγισσα… να είναι στον αέρα …..και να κάνει τα μαγικά της.. Από
πού το κατάλαβες αυτό; Το κατάλαβα… να κοίτα γιατί πετάει δεν στέκεται κάπου… (Υποκείμενο
Κ3).
Μμμμ εδώ δείχνει μία μάγισσα να κάνει μαγικά και να είναι πάνω στην σκούπα της, την καφέ…
(Υποκείμενο Α7).
10 μμμ δείχνει μία μάγισσα πάνω στην σκούπα της να κάνει γύρω βόλτες… να παραμονεύει
(Υποκείμενο Κ10).

Το γεγονός ότι βρισκόταν οι ήρωες σε αυτή την στάση το συσχέτισαν όπως ήταν λογικό με
την δράση της, άρα και τα μαγικά που θα έκανε, που για τα περισσότερα υποκείμενα ήταν
κακά μαγικά (3 στα τέσσερα). Άρα, η κίνηση της αυτή προϋπέθετε μία επιθετικότητα και κάτι
αρνητικό που επρόκειτο να πράξει. Βέβαια, προκειμένου να σχολιάσουν με αυτόν τον τρόπο τα
υποκείμενα μας, σίγουρα συσχέτισαν και την πληροφορία που τους έδωσε ο τίτλος του
κειμένου, που ήταν Σαντρα ή άσχημη μάγισσα, δηλώνοντας ίσως ένα ενδόμυχο στοιχείο
προκατάληψης ή ότι έχουν κάποιες παγιωμένες θέσεις, χωρίς να είναι ιδιαίτερα
αποστασιοποιημένα από το κείμενο και να το αντιμετωπίζουν χωρίς προκαταλήψεις. Πρόκειται
για ένα στοιχείο επομένως λογικό που συμβάλλει σε διαφορετική προσέγγιση του κειμένου
από ότι να ήταν αποστασιοποιημένα και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο το αναμέναμε
ερευνητικά, καθώς τα υποκείμενα στην ηλικία αυτή έχουν αρκετές επιδράσεις από
προηγούμενα παιδικά αναγνώσματα. Ασκεί σαν ένα είδος εμποδίου, θα λέγαμε σε πρώτη φάση
προκειμένου να αρχίσουν να προσεγγίζουν τον χαρακτήρα πιο ξεκάθαρα.
9.2.2. Χρώματα φόντου και φιγούρων
Το δεύτερο εικαστικό στοιχείο που εστίασαν τα παιδιά αμέσως μετά τις κινήσεις των
φιγούρων ήταν τα χρώματα. Γενικότερα εστίαζαν σφαιρικά στα χρώματα της εικόνας, δηλαδή
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παρατηρούσαν και το φόντο αλλά και τα χρώματα στις φιγούρες. Οι παρατηρήσεις των
παιδιών δεν διέφεραν ως προς την απόδοση των χρωμάτων. Τα περισσότερα εστίασαν στο γκρί
φόντο που υπάρχει στο εξώφυλλο (Τα γενέθλια της Ινφάντας) και στο σκούρο μπλε (Η άσχημη
κακιά μάγισσα). Ωστόσο όμως, εμβαθύνοντας σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με το χρώμα,
οι απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και έτσι προέκυψαν υποκατηγορίες σε σχέση με
την πρόσληψη του χρώματος από τα παιδιά και ενδεχόμενο συσχετισμό με τους «αρνητικούς»
χαρακτήρες.
9.2.2.1. Χρώμα και συναισθηματική διάθεση των παιδιών: Οι σκούρες αποχρώσεις και
στα δύο παιδικά αναγνώσματα έδινε μία αρνητική διάθεση
Γενικότερα αυτό που παρατήρησαν τα περισσότερα υποκείμενα ήταν ότι τα χρώματα αυτά
δεν ήταν πολύ προσιτά σε αυτά, δηλαδή δεν τους έβγαζε μία θετική διάθεση. Πολλά επομένως
στηρίχθηκαν στην διάθεση που τους έβγαζαν τα χρώματα και όχι τόσο να παρατηρήσουν
λεπτομέρειες χρωμάτων. Σε ερωτήσεις σχετικές με τα χρώματα πολλά παιδιά απαντούσαν ότι
δεν τους άρεσαν και πολύ. Έτσι με τον τρόπο του ο εικονογράφος τα είχε προετοιμάσει για το
περιεχόμενο περίπου της ιστορίας χωρίς ωστόσο τα ίδια να κάνουν συσχετισμό των χρωμάτων
με το περιεχόμενο της ή τον χαρακτήρα του κειμένου. Οκτώ στα δέκα παιδιά (80%) είχαν
περίπου την ίδια θέση στο πρώτο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα. Από αυτά ένα 40%
αποτελούνταν από κορίτσια και άλλο ένα 40% από αγόρια. Μερικά χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
[…] Τα χρώματα είναι λίγο μουντά […](Υποκείμενο Κ1).
Μμμμμμμμμ………… δεν μου αρέσουν και πολύ είναι γκρί… και έχει και κάτι άλλα γκρί..
(σκιάσεις για το πάτωμα) που είναι σαν να έχει βρέξει… Το μονο που μου αρέσει είναι αυτό (δείχνει
μία κοπέλα με ένα κίτρινο φόρεμα) (Υποκείμενο Κ3).
Τα χρώματα της εικόνας αυτής εικόνας… δεν είναι πολύ πολύχρωμα… δεν είναι και πολύ
χαρούμενη γιορτή… δεν βλέπω να υπάρχει κάτι σε παιχνίδι…. (Υποκείμενο Α6).

Γκρί με αρνητική διάθεση και όχι ιδιαίτερο συμβολισμό. Για τα υποκείμενα αυτά
κυριάρχησε ο σχολιασμός του γκρί χρώματος που είχε το φόντο του εξωφύλλου. Το χρώμα
αυτό ήταν εμφανές ότι δεν τους άρεσε, καθώς στην ηλικία αυτή προσελκύονται ιδιαίτερα από
χρωματιστά και ζωηρά χρώματα, καθώς έχουν μάθει στον περιβάλλοντα χώρο τους να
παρατηρούν τέτοιες αποχρώσεις. Ήταν εμφανές με τις λέξεις «μουντά», «δεν είναι
πολύχρωμα» ότι τους δημιουργούσαν αρνητική διάθεση για το αναγνωστικό κείμενο,
επιβεβαιώνοντας τις θέσεις των Janson και Janson ότι ο ρόλος του χρώματος στην τέχνη
σχετίζεται περισσότερο με την επίδραση στα συναισθήματα και στις αισθήσεις σε αντίθεση με
την εγκεφαλική λειτουργία των γραμμών (Norton, 2006: 132-133). Δηλαδή, με βάση αυτή την
θέση τα παιδιά εστίασαν περισσότερο στην διάθεση που τους έβγαλε η εικόνα παρά να
εστιάσουν λεπτομερώς σε στοιχεία της.
Σκούρο γκρί- βροχή. Μία ιδιαίτερη απάντηση υποκειμένου είναι ότι έθεσε ένα συμβολισμό
για το χρώμα αυτό. Δηλαδή το χρώμα αυτό έμοιαζε με την βροχή. Άρα θα λέγαμε έδωσε μία
μελαγχολική διάθεση στο φόντο. Ο επιτυχής αυτός σχολιασμός εμβάθυνε την διαδικασία
πρόσληψης, καθώς όπως αναφέρει και η Norton τα χρώματα πολλές φορές συνδέονται με τα
φυσικά φαινόμενα (Norton, 2006: 132-133).Έτσι το γκρί στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
βροχή. Αφού προκύψει αυτός ο συσχετισμός έπειτα δημιουργείται η διάθεση. Άρα θα λέγαμε
ότι τα παιδιά κανουν συμβολισμούς των χρωμάτων έμμεσα και επηρεάζονται από αυτά στην
διαδικασία της πρόσληψης. Επιπροσθέτως, δεν θα λέγαμε, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι το
μουντό χρώμα καθόρισε μία αρνητική διάθεση των παιδιών για το κείμενο, καθώς είδαμε ότι
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έκαναν θετικά σχόλια για τις κινήσεις των φιγούρων, ότι επρόκειτο για χαρούμενες φιγούρες.
Άρα θα λέγαμε ότι υπάρχει σε πρώτο στάδιο μία σύγχυση ως προς την διάθεση του κειμένου.

9.2.2.2. Χρώμα και συσχετισμός με «αρνητικό» χαρακτήρα
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που προέκυψε αλλά θα λέγαμε ότι προέκυψε σταδιακά, και ήταν
ιδιαίτερα εστιασμένο στο θέμα της έρευνάς μας είναι το γεγονός ότι ήδη από το εξώφυλλο
υπήρχαν περιπτώσεις υποκειμένων που έκαναν συσχετισμό του χρώματος με τον χαρακτήρα
και σε ορισμένες περιπτώσεις και με την αρνητική διάθεση του (4 στις 10 περιπτώσεις, 40%).
Από αυτό το ποσοστό ένα 30% ήταν από κορίτσια και ένα 10% μόλις από αγόρια. Οι πιο
κρίσιμες διαπιστώσεις εντοπίστηκαν στο κείμενο με τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα που
υπήρχαν συσχετισμοί του φόντου που ήταν σκούρο μπλε με τα παρόμοια χρώματα που ήταν
στα ρούχα της. Έτσι τα παιδιά έμπαιναν σε υποψία ότι το φόντο δεν ήταν ανεξάρτητο του
χαρακτήρα που απεικονιζόταν εικαστικά και σίγουρα συνδεόταν με την προσωπικότητά του.
Δυο περιπτώσεις υποκειμένων προχώρησαν λίγο παραπέρα και τόνισαν ότι το σκούρο αυτό
χρώμα προφανώς συνδέεται με την νύχτα και είχε αρνητική διάθεση για αυτά καθώς την νύχτα
υπάρχει φόβος και γίνονται κρυφά και πονηρά πράγματα και επομένως η μάγισσα επρόκειτο
να κάνει κακά μαγικά. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό
είναι τα ακόλουθα:
Να όλο το βιβλίο έχει σκούρα χρώματα… εδώ εδώ εδώ (Σχολ. μου το δείχνει σφαιρικά και μου
δείχνει και την μάγισσα)………..Σάντρααα …η άσχημη μάγισσα …εε ναι για αυτό είναι άσχημη η
μάγισσα για αυτό έχει και άσχημο βιβλίο (Υποκείμενο Κ3).
Είναι λίγο σκούρα... σκούρο μπλε… όπως την νύχτα……. -Ναι ταιριάζει γιατί την νύχτα μπορεί να
περάσει καμία μάγισσα περίεργα... και να κάνει κάτι… πονηρό... δεν ξέρουμε... Μμμ…
(Υποκείμενο Α8).

9.2.3. Θέση φιγούρας στην εικόνα του εξωφύλλου
Πέρα από τα χρώματα και τις κινήσεις των φιγούρων που εστιάστηκαν τα παιδιά κατά
πλειοψηφία, υπήρχαν και ορισμένες περιπτώσεις υποκειμένων που αναγνώρισαν τον κεντρικό
αρνητικό χαρακτήρα λόγω της θέσης που τον είχε τοποθετήσει ο/η εικονογράφος (2 στις 10
περιπτώσεις υποκειμένων, δηλαδή σε ποσοστό 20%). Από αυτό το ποσοστό σε σχέση με τα
δύο φύλα και οι δυο απαντήσεις δόθηκαν από κορίτσια. Στην περίπτωση του δεύτερου
παραμυθιού αυτό το εντόπιζαν εύκολα καθώς δεν υπήρχε άλλη φιγούρα στο εξώφυλλο και τα
παιδιά πιο εύκολα αντιλαμβάνονταν ότι το παραμύθι επρόκειτο να μιλήσει για αυτήν. Στην
πρώτη όμως περίπτωση κειμένου με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα υπήρχαν και άλλες φιγούρες
στο εξώφυλλο που μας έδινε την δυνατότητα να δούμε μήπως κάποια υποκείμενα
αναγνώριζαν ποιος ενδεχομένως μπορεί να ήταν ο κεντρικός χαρακτήρας. Και οι δύο
περιπτώσεις υποκειμένων συσχέτισαν τον κεντρικό ρόλο του χαρακτήρα με την θέση που τον
είχε τοποθετήσει η εικονογράφος. Το γεγονός ότι ήταν στο κέντρο της σελίδας, τους
δημιουργούσε την εντύπωση ότι επρόκειτο για τον κεντρικό χαρακτήρα. Όπως αναφέραμε,
αυτό το στοιχείο σχετίζεται πολλές φορές αν παρατηρήσουμε και τα παιδιά την ώρα που
ζωγραφίζουν, καθώς συνήθως σημαντικά πρόσωπα της ζωής τους τα ζωγραφίζουν και τα
τοποθετούν στο κέντρο της σελίδας.
Βλέπω μία εικόνα με πάρα πολλά χρώματα… με κορίτσια να χορεύουν και να φοράνε φορέματα...
ναι και βλέπω και την Ινφάντα που είναι στην μέση… (Υποκείμενο Κ2).
Εδώ μας δείχνει κάποια πρόσωπα και κορίτσια… όλα να κάνουν έναν κύκλο και στη μέση να είναι
ένα άλλο κορίτσι... μάλλον αυτή θα είναι η Ινφάντα (Υποκείμενο Κ3).
108

Θα λέγαμε ότι προκειμένου τα υποκείμενα αυτά να κατανοήσουν ίσως για ποιον χαρακτήρα
θα μιλήσει το κείμενο πέρα από την θέση στο κέντρο μας δίνουν στοιχεία ότι πάλι εστιαστήκαν
στις κινήσεις των φιγούρων προκειμένου να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Έτσι κατά βάση
η Ινφάντα θα ήταν ο κεντρικός χαρακτήρας γιατί ήταν στο κέντρο του κύκλου, στο κέντρο του
παιχνιδιού. Άρα η εικονογράφος έδωσε προσοχή σε αυτή όπου και τα παιδιά, κάνοντας
συσχετισμό με το παιχνίδι κατέληξαν ότι ίσως αυτός είναι ο χαρακτήρας όπου θα μιλήσει το
κείμενο.
Στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα η φιγούρα της Σαντρας ήταν η μοναδική στο εξώφυλλο
αλλά και με το μεγάλο μέγεθος που την είχε απεικονίσει ο εικονογράφος έδειχνε στα παιδιά
την δύναμη της επιβολής της και έτσι τα παιδιά συμπέραναν ότι προφανώς θα μιλάει μόνο για
αυτήν.
9.2.4. Τίτλος παιδικού αναγνώσματος
Λιγότερα από ότι θα περιμέναμε υποκείμενα εστιάστηκαν στον τίτλο του εξωφύλλου. Τα
υποκείμενα παρατηρούσαν περισσότερο τις εικαστικές λεπτομέρειες και έκαναν εικασίες για
την ιστορία. Θα λέγαμε ότι μας δόθηκε η εντύπωση ότι παρατηρούσαν ξεχωριστά τον τίτλο
από την εικόνα του κειμένου, αν και τους είχε διαβαστεί ο τίτλος με την έναρξη της
συνέντευξης. Τρία υποκείμενα στα δέκα (σε ποσοστό 30%, με 20% κορίτσια και 10% αγόρια)
εστίασαν στον τίτλο και των δύο κειμένων. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό
μας υλικό είναι το ακόλουθο:
[...] Σάντρααα …η άσχημη μάγισσα …εε ναι για αυτό είναι άσχημη η μάγισσα για αυτό έχει και
άσχημο βιβλίο […] (Σχολιασμός. Με ειρωνικό τόνο) (Υποκείμενο Κ3).

Η απάντηση αυτή του υποκειμένου μας δίνει την εντύπωση ότι έχει συσχετίσει τον τίτλο με
την εικόνα και ο τρόπος που ενδεχομένως προσλαμβάνει τον συγκεκριμένο αρνητικό ήρωα
σχετίζεται και με τους αφηγηματικούς και τους εικαστικούς άξονες και δείχνει μία
περισσότερο ώριμη και προχωρημένη κριτική ικανότητα. Ο τίτλος και η λέξη «άσχημη» του
έδωσε μία επιπρόσθετη πληροφορία για το περιεχόμενο του κειμένου. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό είναι το ακόλουθο:
Το εξώφυλλο μας δείχνει μία άσχημη μάγισσα που είναι στην μέση του βιβλίου (και διαβάζει και
τον τίτλο του κειμένου) και μας λέει και πως την λένε Σάντρα …εμμμμ (Σχολ. το διαβάζει
επιβλητικά) (Υποκείμενο Α6).

Το υποκείμενο Α6 εδώ όπως και το Κ3 που αναλύσαμε φαίνεται ότι διαβάζοντας τον τίτλο
έκανε συσχετισμό με την εικόνα και έχει μία σιγουριά ότι πρόκειται σίγουρα για αρνητικό
χαρακτήρα, πέρα από το γεγονότος ότι δεν αναφέρει εάν είναι κακιά ή όχι η μάγισσα. Το
γεγονός ότι είναι άσχημη οδηγεί τα περισσότερα παιδιά στην αντίληψη ότι είναι και κακιά.
Επομένως βλέπουμε ότι στα πρώτα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης δεν διαθέτουν πολλές
πληροφορίες και ξεκινούν έχοντας προκαταλήψεις και κάποιες παγιωμένες θέσεις για καλούς
και κακούς που γνωρίζουν στον κόσμο της λογοτεχνίας.
Στην δεύτερη περίπτωση του κειμένου με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα μονο ένα
υποκείμενο εστίασε στον τίτλο:
Το εξώφυλλο εδώ (Σχολ. παρατηρεί πρώτα τον τίτλο) γράφει τα γενέθλια της Ι-φά-ντα …τι όνομα
είναι αυτό;; δεν ξέρω καμία Ινφάντα… Μήπως δεν είναι ελληνικό; ..Για αυτό; -Μπορεί ίσως για
αυτό να μην το ξέρω… και από που να είναι; (Υποκείμενο Κ5).

Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο Κ5 εστίασε στον τίτλο και τις πληροφορίες που δεν
ήξερε. Εστίασε δηλαδή στο να εξακριβώσει τα στοιχεία που δεν αντιλαμβάνεται από τον τίτλο
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και παρατήρησε την διαφορετικότητα και την μη συχνότητα αυτού του ονόματος. Ίσως ο
τίτλος σε αυτό το υποκείμενο να μην έδωσε πολλές πληροφορίες γιατί το προβλημάτισε η
καταγωγή του ήρωα γεγονός που του δημιούργησε επιπρόσθετο ενδιαφέρον για την ιστορία.
Πολλές φορές στα παιδιά το άγνωστο και το ασυνήθιστο τους δημιουργεί ενδιαφέρον και
επιπρόσθετα τους μένει και εύκολα στην μνήμη τους και ενδεχομένως και η ιστορία αυτού του
ήρωα.

9.2.5. Άλλες λεπτομέρειες εξωφύλλου
Άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες που παρατήρησαν τα υποκείμενα μας με ιδιαίτερη
προσοχή στο εξώφυλλο είναι τα μικρότερα σε μέγεθος αντικείμενα. Πιο χαρακτηριστικά είναι
τα παραδείγματα υποκειμένων που παρατήρησαν στο πρώτο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της
Ινφάντα το μικρό μέγεθος της φιγούρας του νάνου σε σχέση με τις υπόλοιπες φιγούρες (5 στα
δέκα, σε ποσοστό 50%, με 40% να είναι κορίτσια και 10% να είναι αγόρια), που λόγω του
μεγέθους του δόθηκαν και διαφορές εικασίες ενδιαφέρουσες. Μερικά χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Βλέπω και κάτι άλλο σαν ένα μικρό ανθρωπάκο.. εκεί κάτω… Που εκεί κάτω; -Να εδώ κάτω από
όλα αυτά τα κορίτσια …σαν να ήρθε για επίσκεψη… Πώς σου φαίνεται; -Μικρός αλλά δεν φαίνεται
το πρόσωπο του και πως είναι έτσι.. τι μαλλιά..φοραει ένα μεγάλο μπουφάν (Υποκείμενο Κ3).

Το μέγεθος του νάνου ως αρνητικό χαρακτηριστικό. Αυτό το υποκείμενο αναγνωρίζει τις
αναλογίες των φιγούρων στην φωτογραφία με το να αναφέρει τις λέξεις «μικρό ανθρωπάκι»
και «ότι φοράει ένα μεγάλο μπουφάν». Ίσως το γεγονός ότι τον προσδιορίζει ως ανθρωπάκο να
δείχνει και μία ταπεινότητα που έχει κάποιος λόγω του μικρού του μεγέθους. Εδώ ίσως είναι
ένα στερεότυπο και μία προκατάληψη που ξεδιπλώνεται μέσα από την ψυχοσύνθεση του
παιδιού.
Το μέγεθος του νάνου ως μία φυσιολογική διαφοροποίηση. Τα υπόλοιπα υποκείμενα σε
αυτές τους τις παρατηρήσεις σε σχέση με τον νάνο κα το μέγεθός του απλώς διαπιστώνουν και
αναφέρουν ότι έχει μικρό μέγεθος χωρίς όμως να τους δημιουργείται μια αρνητική εικόνα ή
προκατάληψη για αυτό. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό
είναι τα ακόλουθα:
Βλέπεις κάτι άλλο; -Ναι βλέπω και ένα μικρό ανθρωπάκι να προσπαθεί να πλησιάσει τα κορίτσια..
Γιατί λες προσπαθεί; -Γιατί μάλλον έχει μικρά ποδαράκια και αργεί να φτάσει στους μεγάλους
(Υποκείμενο Κ8).
Μμμ, ναι βλέπω και ένα άνθρωπο που είναι πολύ μικρό ενώ οι άλλοι δεν είναι.. σαν πετραδάκι…..
εκεί. (Υποκείμενο Κ10).

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 1.
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Πίνακας 1.: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των εικαστικών στοιχείων
του εξωφύλλου των δύο υπό μελέτη παιδικών παραμυθιών σε σχέση με το φύλο των
υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
Υποκατηγορίες
1. Κινήσεις
1. Κινήσεις σε κύκλο
φιγούρων
(Ινφάντα)

Αγόρια

Κορίτσια

3 (30%)

Σύνολο

2 (20%)

5 (50%)

5 (50%)
4(40%)
2. Παράλληλη κίνηση
φιγούρας (Σαντρα)
1. Σκούρες
αποχρώσεις φόντου
και αρνητική
διάθεση

2. Χρώματα
και Φόντο

9 (90%)
2 (20%)

2 (20%)

4 (40%)

4 (40%)

4 (40%)

8 (80%)

4 (40%)
2.Το σκούρο μπλέ της
νύχτας ως απειλή,
άρα και απειλητικός
χαρακτήρας
3. Θέση
φιγούρας

1. Θέση σε
συσχετισμό
με το εξώφυλλο

4 (40%)

1 (10%)

0%

2.Θέση σε σχέση με
άλλες φιγούρες

0%

8 (80%)

3 (30%)

2(20%)

0%

1 (10%)

4 (40%)

2 (20%)

1 (10%)

1 (10%)

1 (10%)

4. Τίτλος
1. Η λέξη «άσχημη»
δηλώνει αρνητικό
χαρακτήραΕιρωνικά σχόλια από
τα υποκείμενα
1.
2.

5. Άλλες
πληροφορίες

1 (10%)
1 (10%)

2. Το άγνωστο όνομα
της Ινφάντα
προκάλεσε
ενδιαφέρον αλλά όχι
χαρακτηρισμό
Για δευτερεύοντες
χαρακτήρες (νάνος)

1 (10%)
2 (20%)

0%

2 (20%)
3 (30%)

1 (10%)
1 (10%)

1 (10%)

-

4 (40%)

-

5 (50%)

-

Παρατηρώντας από μία πιο σφαιρική γωνία και έχοντας μπροστά μας όλα τα δεδομένα στον
Πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα αυτά εστίασαν στις πρώτες παρατηρήσεις τους σε
κινήσεις και σε χρώματα, με το μεγαλύτερο ποσοστό 90% να είναι στις κινήσεις των φιγούρων
και έπειτα στα χρώματα και σταδιακά σε άλλες λεπτομέρειες του εξωφύλλου. Σίγουρα το
γεγονός ότι εστίασαν στις κινήσεις των φιγούρων δεν είναι τυχαίο και ευθύνονται πιθανότητα
διάφοροι παράγοντες. Κατ’ αρχήν, τo γεγονός ότι η πρώτη παρατήρηση ήταν για τις κινήσεις
των φιγούρων σίγουρα αυτό συνδέεται σε κάποιο βαθμό και από το μέγεθος του βιβλίου.
Δηλαδή, όπως αναφέραμε και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας, το μέγεθος του βιβλίου
είναι σημαντικό κατά την πρώτη επαφή του παιδιού με το βιβλίο. Έτσι θα λέγαμε ότι τα παιδιά
εστίασαν κατά κάποιο τρόπο έμμεσα στο μέγεθος του βιβλίου αφού παρατήρησαν όλες τις
λεπτομέρειες του χώρου που είχε (δηλαδή τις κινήσεις των φιγούρων που καταλαμβάνουν
χώρο) (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 301-306). Κατά δεύτερον, η ιδιαίτερη κινητικότητα που
τείνει να χαρακτηρίζει γενικά την παιδική ηλικία, ωθεί τα παιδιά ασυνείδητα να παρατηρούν
και στα παιδικά αναγνώσματα τις κινήσεις των φιγούρων σαν να πρόκειται για μία σκηνή που
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παρακολουθούν στην πραγματικότητα. Άρα θα λέγαμε είναι ένα βίωμα που το μεταφέρουν σε
μεγάλο ποσοστό και στην πρόσληψη του κειμένου. Το δεύτερο στοιχείο που πιθανότητα
ευθύνεται για αυτό το μεγάλο ποσοστό είναι ενδεχομένως η τάση και η ανυπομονησία του
παιδιού να ερμηνεύσει και να δημιουργήσει μία ιστορία όταν παρατηρεί μία εικόνα και όπως
είναι γνωστό στον κόσμο της λογοτεχνίας ερμηνεία ιστορίας γίνεται κυρίως μέσα από τις
δράσεις των φιγούρων. Το δεύτερο μεγάλο ποσοστό των 80% που αφορούσε τα χρώματα ήταν
κάπως αναμενόμενο καθώς τα παιδιά σχεδόν πάντα όταν παρατηρούν μία εικόνα εστιάζουν και
λένε κάτι για τα χρώματα, δηλώνοντας κατά κάποιο τρόπο και την διάθεση τους για αυτό. Θα
λέγαμε ότι δεν έπεσαν έξω αφού αντιλήφτηκαν το μουντό φόντο των εικόνων. Σε αυτή την
ηλικία το χρώμα παίζει καθοριστικό ρόλο για τον εστιασμό της προσοχής τους στο κείμενο.
Άλλο στοιχείο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι γενικότερα όσο αφορά την
παρατηρητικότητα στην εικόνα σε μεγαλύτερα ποσοστά βρέθηκαν τα κορίτσια από ότι τα
αγόρια. Φάνηκε ότι τα κορίτσια παρατήρησαν πιο λεπτομερέστερα την εικόνα από ότι τα
αγόρια και εντόπισαν περισσότερες εικαστικές λεπτομέρειες, όπως η θέση της φιγούρας στο
κείμενο. Αυτό οφείλεται και σε ιδιαιτερότητες του φύλου των κοριτσιών, αφού γενικότερα
υπάρχει η τάση τα κορίτσια να παρατηρούν με περισσότερη λεπτομέρεια και να αναλύουν από
ότι τα αγόρια (Cole & Cole, 2002:204-205). Όσο αφορά τον εντοπισμό αρνητικού χαρακτήρα
ήδη από το εξώφυλλο τα υποκείμενα έκαναν περισσότερο επιτυχημένες εικασίες στο δεύτερο
κείμενο με τίτλο η Σάντρα η άσχημη μάγισσα και λόγο χρωμάτων, αλλά και λόγω της
ιδιότητας της που ήταν ξεκάθαρη από τον τίτλο και αυτό μας επιβεβαιώνει ότι αρκετές φορές
ξεκινούν την ανάγνωση τους με προκαταλήψεις.

9.3. Εικαστικά στοιχεία του «αρνητικού χαρακτήρα»
Στο αμέσως επόμενο υποκεφάλαιο μας με τίτλο, η σκιαγράφηση του αρνητικού χαρακτήρα
από εξωτερικά εικαστικά στοιχεία τα υποκείμενα πλέον μπαίνουν στο κύριο ζητούμενο της
έρευνας μας όσο αφορά την πρόσληψη αρνητικών χαρακτήρων. Η πρώτη ερώτηση
τοποθετήθηκε έτσι ώστε να δούμε εάν τα παιδιά εντοπίζουν ίχνη αρνητικού χαρακτήρα, που
όντως διαπιστώθηκε. Τα υποκείμενα τώρα αφού έχουν εστιάσει στον αρνητικό χαρακτήρα του
εξωφύλλου για τον οποίο θα ακούσουν, καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση για το πώς
τους φαίνεται εξωτερικά, δηλαδή τι χρώματα έχει, πως είναι οι αναλογίες του σώματος του, τι
στοιχεία έχει ιδιαίτερα πάνω του, τι συναισθήματα προκαλεί το πρόσωπο του και λοιπά
στοιχεία. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναλυθούν στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις
πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ο/η εικονογράφος μόνο για τον χαρακτήρα του
κειμένου. Δηλαδή τι στοιχεία έχει προσθέσει στην εσωτερική του εμφάνιση που κεντρίζουν το
ενδιαφέρον του παιδιού και κατά πόσο μπορεί το παιδί να κάνει συσχετισμούς με την
προσωπικότητα του αρνητικού λογοτεχνικού χαρακτήρα που θα ακολουθήσει. Με βάση λοιπόν
την παραπάνω ερώτηση προέκυψαν οι εξής υποκατηγορίες στην έρευνα μας.

9.3.1. Αναλογία σώματος και ένδυσης
9.3.1.1. Τα υπερμεγέθη στοιχεία απεικόνισης στις φιγούρες ως εμπόδιο κίνησης
Έξι από τα δέκα υποκείμενα της έρευνας, σε ποσοστό 60%, με το ποσοστό αυτό να είναι
40% στα κορίτσια και 20% για τα αγόρια, εστίασαν ως πρώτη λεπτομέρεια στο φόρεμα σε
σχέση με το μέγεθος του σώματος της Ινφάντα. Άρα, θα λέγαμε με όρους των εικονογράφων
ότι εστίασαν πρώτα στο σχήμα και στο μέγεθος της φιγούρας που αυτό μας το επιβεβαιώνει
και η Σιβροπούλου στο βιβλίο της με τις αναφορές της για το σχήμα της φιγούρας
(Σιβροπούλου, 2003: 112). Η εστίαση ωστόσο είναι λογική, καθώς τα παιδιά τείνουν να
παρατηρούν πρώτα τα μεγάλα σε όγκο αντικείμενα και μετά λεπτομέρειες. Για τα περισσότερα
υποκείμενα στο φόρεμα υπήρχε ένα στοιχείο υπερβολής, δηλαδή ήταν αρκετά φουσκωτό και
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μεγάλο σε μέγεθος σε σχέση με την Ινφάντα. Αυτό το στοιχείο υπερβολής του φορέματος το
έβλεπαν ως αρνητικό στοιχείο πάνω στον χαρακτήρα και τα περισσότερα υποκείμενα
χρησιμοποίησαν την φράση «δεν μου αρέσει». Το μεγάλο μέγεθος για αυτά ήταν συνδεδεμένο
με μία δυσκολία κίνησης, άρα αποτελούσε ένα εμπόδιο. Ήταν ένα στοιχείο που έδινε μία
αρνητικότητα στον χαρακτήρα από την πρώτη κιόλλας ματιά. Θα λέγαμε ότι ήταν ένα εμπόδιο
για κίνηση και ελευθερία που ενδεχομένως είναι συνυφασμένο με τον χαρακτήρα της Ινφάντα
που κουβαλούσε το βάρος της πριγκίπισσας. Αυτό το εικαστικό στοιχείο που ανέλυσαν τα
παιδιά ήταν πού εύστοχα τοποθετημένο, με την προοπτική της εικονογράφου, αφού το μεγάλο
φουστάνι έδειχνε μία εξουσία που ήθελε να προβάλει η ίδια (Arnheim, 1974: 222-224). Όμως
τα υποκείμενα προχώρησαν λίγο παραπέρα ασυνείδητα θεωρώντας ότι ίσως αυτή η εξουσία
(το μεγάλο φόρεμα) είναι δύσκολη. Πιο αναλυτικά, τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα
περιπτώσεων:
Λοιπόν, εδώ μας δείχνει ένα κορίτσι που φοράει ένα μεγάλο φόρεμα ….με καφέ χρώματα..και κάτι
μυτερά παπούτσια ….με κάτι πάνω τετράγωνο….- γιατί λες ότι το φόρεμα είναι μεγάλο;- γιατί αυτή
είναι πολύ αδύνατη και αυτό πολύ φουσκωτό …μήπως δεν της αρέσει το φόρεμα για αυτό δεν
χαμογελάει…. γιατί βλέπω ότι κάτι κάνει και το σηκώνει….» (Υποκείμενο Α4).
Μμμμμ είναι μία κοπέλα με ένα φουρό βασιλικό….- πως το κατάλαβες αυτό;- γιατί μονο αυτά
φουσκώνουν και βλέπουμε όλες τις πριγκίπισσες να φοράνε μονο τέτοια μεγάλα και δύσκολα ….και
βλέπω να φορά κάτι μυτερά παπούτσια μαύρα που δεν είναι πολύ ωραία…. εγώ είχα βάλει φουρό
όταν έγινα παράνυφος αλλά δυσκολευόμουν το είχα πάτησε δυο φορές και μπορεί να έπεφτα»
(Υποκείμενο Κ5).

Ειδικότερα, για το φόρεμα επομένως της Ινφάντα ειπώθηκαν οι λέξεις βαρύ, φουσκωτό,
δύσκολο, και μεγάλο από τα περισσότερα υποκείμενα υποδηλώνοντας ήδη ότι είχε μία
δυσκολία πάνω της.

9.3.1.2. Τα μυτερά παπούτσια ως σημείο προβληματισμού για τον χαρακτήρα
Επτά στα δέκα υποκείμενα μας σε ποσοστό 70% ως το δεύτερο ενδιαφέρον για αυτά
εξωτερικό χαρακτηριστικό της φιγούρας θεώρησαν τα παπούτσια τους. Σε αυτό το ποσοστό
απαντήσεων το 40% αφορούσε κορίτσια και το 30% αφορούσε αγόρια. Οι απαντήσεις των
παιδιών ήταν παρόμοιες και για τα δύο κείμενα. Τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το μυτερό
σχήμα των παπουτσιών και της μάγισσας αλλά και της Ινφάντα, καθώς ήταν περίεργο λόγω
αναλογίας σε σχέση με το σώμα ιδιαίτερα της Σαντρας. Αυτό για ορισμένες περιπτώσεις
δήλωνε μια επιφυλακτικότητα, μη φυσιολογικότητα και επιθετικότητα. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα:
Τι άλλο περίεργο παρατηρείς στην μάγισσα;-μμ… έχει περίεργα πόδια..με μυτερά παπούτσια… πιο
μεγάλα από τα πόδια της είναι …μάλλον έχει και άσχημα πόδια.. (Υποκείμενο Α4).
Φούστα και τα παπούτσια δεν μου αρέσουν..το χρώμα τους είναι λίγο περίεργο -γιατί; Κάτι δεν πάει
καλά.. (Υποκείμενο Κ1).

Τα υποκείμενα αυτά φαίνεται ότι κάνουν συσχετισμούς της εμφάνισης του χαρακτήρα με
την ενδεχόμενη προσωπικότητα του. Το μη φυσιολογικό στοιχείο που διαθέτει το παπούτσι
ενδεχομένως να κρύβει και κάτι μη φυσιολογικό για τον χαρακτήρα της ιστορίας.
Τα χρώματα που έχουν τα ρούχα της δεν μου αρέσουν και πολύ έχει μία μαύρη κάπα και μυτερά
παπούτσια σαν να γδέρνουν..όπως και η μύτη της…(Υποκείμενο Κ3).

Εδώ το υποκείμενο έχει εμβαθύνει περισσότερο στην διαδικασία της πρόσληψης και
ξεφεύγει από τα πρότυπο ότι αυτό που παρατηρεί είναι μονο στοιχεία της εξωτερικής
εμφάνισης και τολμά να κάνει συσχετισμούς του χαρακτήρα με αντικείμενα της καθημερινής
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ζωής, λέγοντας ότι το σχήμα που είναι τα παπούτσια είναι σαν να γδέρνουν, σαν να
τραυματίζουν κάτι προφανώς επειδή είναι μυτερά. Άρα δείχνει ένα υποκείμενο που
προκειμένου να προσλάβει κάτι επεκτείνει αρκετά την σκέψη του σε διάφορα στοιχεία του
περιβάλλοντος του.
9.3.1.3. Το μεγάλο καπέλο ως στοιχείο προβολής, εξουσίας και προστασίας
Μισά ακριβώς (5 στα 10, σε ποσοστό 50%) από τα υποκείμενα της έρευνας μας εστίασαν
ως εξωτερικό χαρακτηριστικό στο μεγάλο καπέλο της Σάντρας. Το ποσοστό αυτό
περιελάμβανε ένα 40% που αφορούσε κορίτσια και ένα 10% μόλις για αγόρια. Παρατηρώντας
και την εικόνα ο εικονογράφος βλέπουμε ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό σχεδιάζει το καπέλο που
σχεδόν είναι ίσο και μεγαλύτερο από το υπόλοιπο σώμα της μάγισσας για τους προφανείς
λόγους ότι θέλει να κρύψει την ασχήμια της.
Όμως σε σχέση με αυτό το χαρακτηριστικό μας εντυπωσίασαν οι απαντήσεις των παιδιών
και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην διαδικασία πρόσληψης των παιδιών, η
διαφοροποίηση τους. Τα περισσότερα αντιλήφθηκαν την υπερβολή του μεγέθους του όμως δεν
αντιλήφθηκαν τόσο τον λόγο του τοσο μεγάλου μεγέθους. Για τα περισσότερα από αυτά ήταν
αναμενόμενο το μέγεθος προκειμένου να δείξει μία εξουσία, μία κυριαρχία στην εικόνα, με
αρνητική φύση όμως. Άλλα ωστόσο αναφέρθηκαν και στο μεγάλο μέγεθος ως προστασία ως
σημείο δύναμη προστασίας από απειλητικές ενέργειες δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο
αρνητικός ενδεχομένως χαρακτήρας να δέχεται και τις συνέπειες των πράξεων του. Παρακάτω
αναλύουμε τις χαρακτηριστικές απαντήσεις:
Το καπέλο της είναι λίγο τρομακτικό……-γιατί ;- είναι τόσο μυτερό και τόσο ψηλό…. και μεγάλο
…και από την μάγισσα δεν μου αρέσει τίποτα (Σχολ. εννοώντας το ρούχα της) μόνο που γελάει.
(Υποκείμενο Κ1).

Το καπέλο ως ένδειξη απειλής, φόβου προς τους άλλους. Το υποκείμενο αυτό αποδίδει το
χαρακτηριστικό τρομακτικό για το καπέλο λόγο του μεγέθους του. Επομένως για το ίδιο το
καπέλο είναι μία δύναμη αρνητικής εξουσίας, καθώς αναφέρει τις λέξεις μεγάλο και ψηλό και
ενδεχομένως επιθετικότητας εφόσον είναι και τρομακτικό. Για αυτό το λόγο πιθανόν αναφέρει
ότι δεν του αρέσει τίποτα από την μάγισσα καθώς ενδόμυχα περιμένει μία αρνητική
συμπεριφορά από αυτήν.
Λοιπόν η Σάντρα είναι μία άσχημη μάγισσα …που έχει μία μεγάλη μυτόγκα…. χαχαχαχα.. κάνει
τα μαγικά της κάπου και φορά ένα τεράστια καπέλο..-γιατί λες να φορά ένα τεράστιο καπέλο;- μμμ
έτσι δεν φοράνε οι μάγισσες..μεγάλα καπέλα..για να δείχνουν ότι είναι μάγισσες» (Υποκείμενο
Κ3).

Το καπέλο ως στοιχείο προβολής της. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα
πρόσληψης είναι η ερμηνεία του καπέλου ως ενός στοιχείου που θα κάνει την μάγισσα να
ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ότι είναι μάγισσα και ενδεχομένως να την προσέξουν για αυτά
που κάνει. Το διαφοροποιημένο και μεγάλο σε μέγεθος λοιπόν αντικείμενο πολλές φορές
λειτουργεί για τα παιδιά ως στοιχείο εντυπωσιασμού και προβολής.
[…] μμμ αυτά που φοράει δεν μου αρέσουν και πολύ..τα παπούτσια της άσχημα και μακρουλά…
και τα ρούχα της πολύ μαύρα ….και αυτό που φοράει στο κεφάλι..πω..τι είναι;; καπέλο….; μάλλον
ήθελε άλλο νούμερο γιατί είναι πολύ μεγάλο- γιατί λες να είναι τόσο μεγάλο; Μάλλον για να
προστατεύεται μην της πετάξουν κάτι στο κεφάλι χιχχι» (Υποκείμενο Κ5).
Η μάγισσα φοραει ένα τεράστιο καπέλο πάνω της… και πολλά κόκκινα και στο καπέλο και στα
ρούχα της όπως και η Ινφάντα που βλέπαμε-. γιατί λες να φοράει τόσο μεγάλο καπέλο; μμμμμ
γιατί θέλει να κρύβεται εύκολα κάτω από αυτό» (Υποκείμενο Κ10).

Το καπέλο ως στοιχείο προστασίας της μάγισσας. Δυο υποκείμενα διαφοροποιήθηκαν
στην έρευνα μας (πήραν και το μέρος της μάγισσας θα λέγαμε χωρίς να είναι προκατειλημμένα
114

ότι πρόκειται για μάγισσα που κάνει μονο κακό αλλά και που παθαίνει και κακό από άλλους)
και ανέφεραν το καπέλο ως στοιχείο που μπορεί να προστατέψει την μάγισσα από αρνητικές
συνέπειες άλλων. Προφανώς λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι η μάγισσα διαπράττει αρνητικές
ενέργειες και αυτό μερικές φορές έχει ως συνέπειες να εισπράττει και αρνητική και επιθετική
συμπεριφορά και από τους γύρω της. Για αυτό το λόγο αναφέρουν ότι το μεγάλο καπέλο
μπορεί να την προστατέψει για κάτι ενδεχομένως που θα της πετάξουν στο κεφάλι αλλά και για
να κρυφτεί από κάποιους που την απειλούν. Έτσι αυτές οι απαντήσεις έχουν αυτό το στοιχείο
της δικαιοσύνης ότι τίποτα δεν μένει ατιμώρητο και θα λέγαμε ότι είναι πιο ολοκληρωμένες σε
σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις που ήταν περισσότερο προκατειλημμένες καθώς τα
παιδιά είχαν την άποψη ότι η μάγισσα προβάλλει συνεχώς την δύναμη της και κάνει μονο
κακό.

9.3.2. Χρώματα φορέματος και συναισθηματική επίδραση
9.3.2.1. Το καφέ- κίτρινο χρώμα του φορέματος ως μη ελκυστικό για τον χαρακτήρα
Τρία στα δέκα υποκείμενα μας σε ποσοστό 30%, αν και θα περιμέναμε περισσότερα
επηρεάστηκαν από το χρώματα της φιγούρας και σε σχέση με τον χαρακτήρα της. Σε αυτό το
ποσοστό το 20% αφορούσε απαντήσεις κοριτσιών και ένα 10% απαντήσεις αγοριών. Το χρώμα
του φορέματος της Ινφάντα ήταν σε αποχρώσεις του καφέ και του κόκκινου που στα
υποκείμενα αυτά δεν έδωσε μία θετική εικόνα, καθώς απάντησαν ότι δεν τους άρεσε. Μάλιστα
το χρώμα αυτό το χαρακτήρισαν περίεργο και βαρετό. Δεν τους προκαλούσε ενδεχομένως μια
οπτική ασφάλεια. Τα σκούρα χρώματα στο φόρεμα μπορεί να υποδήλωναν για αυτά και
περίεργο χαρακτήρα, σε σχέση με ένα ροζ ή ένα πιο ζωηρό χρώμα που ενδεχομένως τους
δήλωνε χαρά και ενεργητικότητα. Τα υποκείμενα αυτά θα λέγαμε ότι ήταν αρκετά κοντά σε
αυτά που ήθελα να τους μεταφέρει η εικονογράφος. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

μμμ..εδώ μας δείχνει την Ινφάντα… που φοράει ένα φόρεμα …με φουρό… μμμ αλλά δεν μου
αρέσει και πολύ γιατί είναι καφέ..αφού είναι για κορίτσι..γιατί έβαλε αυτό (Υποκείμενο Κ3).
[…] η φούστα και τα παπούτσια δεν μου αρέσουν..το χρώμα τους είναι λίγο περίεργο
(Υποκείμενο Κ1).

9.3.2.2. Το μαύρο χρώμα στα ρούχα ως απόλυτα αρνητικό
Στο δεύτερο κείμενο της έρευνας μας σίγουρα το χρώμα του μαύρου που είχε η Σαντρα στα
ρούχα της ήταν λογικό να σχολιαστεί από κάποια υποκείμενα αλλά όχι σε συχνότητα που
περιμέναμε. Ίσως γιατί το χρώμα του μαύρου είναι πολύ συνηθισμένο στην εικόνα των παιδιών
με την μάγισσα και έτσι δεν τα επηρέασε τόσο συναισθηματικά. Μόλις ένα 20% βρέθηκαν
απαντήσεις που να σχολιάζουν το χρώμα και τα συναισθήματα. Ένα 10% αφορούσε
απαντήσεις κοριτσιών και ένα 10% απάντησεις αγοριών. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι το
χρώμα αυτό του μαύρου είναι πιο αναμενόμενο προκειμένου να προσδιοριστεί το κακό στο
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας και ήταν ένα στοιχείο που δεν ξάφνιασε ιδιαίτερα τα παιδιά.

9.3.3. Το πρόσωπο ως δείκτης διάθεσης
Οκτώ στα δέκα υποκείμενα στην έρευνα μας σε ποσοστό 80% εστίασαν και σε ένα άλλο
εξωτερικό χαρακτηριστικό, που ήταν το πρόσωπο της φιγούρας που εικονίζεται.
Παρατηρώντας τις απαντήσεις των παιδιών εστιάσαμε σε δύο τομείς παρατηρήσεων σε σχέση
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με το πρόσωπο των φιγούρων. Αρχικά 8 αναφορές σε ποσοστό 80% έγιναν για τα
συναισθήματα και την γενικότερη διάθεση και συμπεριφορά που μπορεί να κρύβει ο
χαρακτήρας και 5 αναφορές (σε ποσοστό 50%) έγιναν σχετικά με ανατομικά στοιχεία στα
πρόσωπα των φιγούρων. Ξεκινώντας από την συμπεριφορά που ενδεχομένως τους έβγαζε το
πρόσωπο των φιγούρων, παραθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποσπάσματα
διαχωρίζοντας τα σε υποκατηγορίες.

9.3.3.1. Το ανέκφραστο πρόσωπο (Ινφάντα) και η σύγχυση που δημιουργεί ως προς την
ψυχογράφιση των χαρακτήρων
Περισσότερους προβληματισμούς και συζητήσεις πρόβαλε παραδόξως το πρόσωπο της
Ινφάντα στα παιδιά (4 στα 10 υποκείμενα, σε ποσοστό 40%, με 20% να αποτελούν τα αγόρια
και 20% να αποτελούν τα κορίτσια). Αν και ήταν φαινομενικά μία όμορφη φιγούρα, πράγμα
που το αντιλαμβάνονταν τα παιδιά, δεν στάθηκαν μονο εκεί. Προσπάθησαν να καταλάβουν τον
χαρακτήρα της κοιτάζοντας τις εκφράσεις του πρόσωπου της. Όμως συνάντησαν δυσκολίες
καθώς τα χείλια της δεν είχαν εικονογραφικά απεικονιστεί από την εικονογράφο και το
πρόσωπο της δεν φαίνονται ξεκάθαρα. Προφανώς συναβει αυτό το γεγονός (από την μεριά της
εικονογράφου) με την αμφιβολία που ενδεχομένως θα συνοδεύσει τα παιδία αργότερα
προκειμένου να αξιολογήσουν αν ήταν αρνητικός ή όχι χαρακτήρας. Ωστόσο, τα παιδία
μπήκαν στην διαδικασία ερμηνείας με αυτά τα δεδομένα που έβλεπαν και κατέληξαν κατά
πλειοψηφία στον χαρακτηρισμό ότι δεν ήταν χαρούμενη σε ένα ποσοστό 10% ή ότι δεν ήταν
σίγουρη για τα συναισθήματα της (σε ποσοστό 20%) ή ότι αυτή η συμπεριφορά έδειχνε ότι
ντρεπόταν (σε ποσοστό 10%). Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Μου φαίνεται ότι είναι λίγο θλιμμένη …..και έχει άσχημη μύτη …περίεργη - γιατί λες να είναι
θλιμμένη;- γιατί κοιταει κάτω… κάτι έχει μου φαίνεται»(Υποκείμενο Κ2).
Ε.. αυτή η κοπέλα δεν φαίνεται να είναι πολύ χαρούμενη γιατί δεν φαίνεται καλά το πρόσωπο της….
Και σκύβει κάτω… (Υποκείμενο Α7).

9.3.3.2. To ανέκφραστο πρόσωπο ως ένδειξη λύπης
Ένα 10% των απαντήσεων αφορούσε τα συναισθήματα της Ινφάντα. Εφόσον δεν είδε το
υποκείμενο τα χείλια της Ινφάντα, έκανε την εικασία ότι δεν ήταν χαρούμενη. Το γεγονός ότι
δεν έδειχνε το στόμα για το υποκείμενο αυτό ήταν κάτι το αρνητικό, και άρα δεν ήθελε να το
δείξει, άρα ήταν λυπημένη. Μία ερμηνεία που είναι θα λέγαμε αρκετά κοντά και στις
συμπεριφορές των παιδιών αυτής της ηλικίας, καθώς αρχίζουν να μεγαλώνουν και να κρύβουν
λίγο τα συναισθήματα τους από τους μεγάλους. Μια ερμηνεία αρκετά εύστοχη με τον ψυχικό
κόσμο της Ινφάντα, που πολλές φορές ένιωθε αμφιβολίες για τους γύρω της και έβλεπε
περίεργα κάποια πράγματα.
Τα συναισθήματα της, η διάθεση της δεν φαίνεται και δεν είναι ξεκάθαρη η άποψη για τον
χαρακτήρα της από τα υποκείμενα της έρευνας. Μία πιο ρεαλιστική απάντηση και με λιγότερη
φαντασία μας έδωσαν 4 στα 10 υποκείμενα που ανέφεραν ότι εφόσον δεν βλέπουν το στόμα
της δεν μπορούν να απαντήσουν, καθώς δεν ήταν σίγουροι για τον χαρακτήρα της. Το γεγονός
ότι δεν την βλέπουν να χαμογελά ή να λυπάται ίσως να κάνει κάτι άλλο όπως να σκέπτεται.
Ένα υποκείμενο έδωσε διανοητική διάσταση, εφόσον δεν είδε έκφραση στο πρόσωπο της.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Καλό είναι (αναφέρεται στο πρόσωπο της) αν και δεν φαίνεται και πολύ (Υποκείμενο Α9).
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Εε..αυτή η κοπέλα δεν φαίνεται …….γιατί δεν φαίνεται καλά το πρόσωπο της…. Και σκύβει κάτωγιατί λες;- εμμ μπορεί κάτι να σκέπτεται (Υποκείμενο Α7).

9.3.3.3. Το σκύψιμο του κεφαλιού της Ινφάντα ως ένδειξη συστολής
Σε σχέση με την έκφραση του προσώπου της Ινφάντα ένα άλλο υποκείμενο (σε ποσοστό
10%, κορίτσι) θεωρούσε ότι δεν ήταν ούτε χαρούμενη ούτε λυπημένη απλώς ότι σαν στοιχείο
τη χαρακτήρα της μπορεί να είναι η συστολή, δηλαδή να ντρέπεται και για αυτό το λόγο να
μην φαίνεται καλά το πρόσωπο της. Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Μμμ..αμμμμ..έχει σκύψει το κεφάλι της και φαίνεται σαν να ντρέπεται..για κάτι..δεν ξέρω… δεν μας
δείχνει καλά…» (Υποκείμενο 3η).

9.3.3.4 Το πρόσωπο της Σάντρας ως απειλητικό
Το πρόσωπο της Σάντρας ως ένα πρόσωπο που βγάζει μια πονηρή, «σατανική» έκφραση και
κατ επέκταση αρνητική συμπεριφορά, σχολιάστηκε κατά ένα 40% από τα υποκείμενα, με 20%
να είναι αγόρια και αντίστοιχα άλλο ένα 20% να είναι κορίτσια. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα δυο αναφορών σχετικά με το πρόσωπο της Σαντρας:

Τι άλλο παρατηρείς; Ένα πρόσωπο που έχει…. Σατανικό!!!!!! - γιατί; Γιατί γελάει περίεργα…..»
(Υποκείμενο Κ2).
Η μάγισσα αυτή είναι λίγο μαύρη στο πρόσωπο της και γελάει πονηρά μάλλον γιατί κάνει μαγικά…
φοράει ένα τεράστιο καπέλο για να την προστατεύει» (Υποκείμενο Α7).

Η πρώτη αναφορά (Υποκείμενο Κ2) σε αυτό το παράδειγμα αναφέρει το χαμόγελο της
Σάντρας ως σατανικό καθώς τους βγάζει μία επιθετικότητα. Αυτό το έχει πετύχει πολύ εύστοχα
ο εικονογράφος καθώς έχει ζωγραφίσει το εσωτερικό του προσώπου της μάγισσας πολύ
μυτερά δόντια και βγάζει αυτή την επιθετικότητα στην έκφραση στα παιδιά. Ωστόσο, η
ευκολία της απάντησης ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να κάνουν και εσωτερικούς
συσχετισμούς και με άλλα μυτερά δόντια που έχουν δεί όπως του δράκουλα για παράδειγμα.
Το δεύτερο υποκείμενο (Υποκείμενο Α7) μας έκανε μία παρόμοια παρατήρηση
χαρακτηρίζοντας πονηρό τα χαμόγελο της. Προφανώς και τα δύο υποκείμενα αντιλήφθηκαν
ότι το χαμόγελο αυτό διέθετε ένα περίεργο και πονηρό χαρακτήρα από ότι το χαμόγελο που τα
ίδια γνωρίζουν που έχει συνήθως μία θετική, φιλική διάθεση. Έτσι αντιλήφθηκαν μια
διαφοροποίηση στην έκφραση ανάλογα με την σκοπιμότητα, καθώς αυτό το χαμόγελο
συνεπάγεται ενδεχομένως από μία αρνητική συμπεριφορά. Βλέπουμε λοιπόν πως μια τόσο
μικρή εικαστική λεπτομέρεια είναι ικανή να δώσει πληροφορίες για την συμπεριφορά του
χαρακτήρα που θα ακολουθήσει, πάντα συσχετισμένη και με τα δεδομένα των παιδιών που
αυτά παρατηρούν.
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9.3.4. Πρόσωπο και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά
Μια δεύτερη υποκατηγορία που προέκυψε όσο αφορά στοιχεία και λεπτομέρειες που
παρατηρούν τα παιδιά στα πρόσωπα των φιγούρων, περά από την εκφραστικότητα τους είναι
τα ανατομικά του στοιχεία, δηλαδή αναλογία του προσώπου. Τα μισά υποκείμενα (5 στα 10,σε
ποσοστό 50%) έκαναν αναφορά για στοιχεία ανατομικά που έβλεπαν στο πρόσωπο της
Σάντρας αλλά και της Ινφάντα. Ένα 20% αφορούσε απαντήσεις αγοριών και ένα 30%
απαντήσεις κοριτσιών. Αντιλήφθηκαν το μη φυσιολογικό μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες που
μπορεί να έχει ένα πρόσωπο που δεν μοιάζει με το δικό τους. Όπως ήταν φυσικό περισσότερο
ενδιαφέρον προκάλεσε το πρόσωπο της Σάντρας, λόγω της υπερβολής των στοιχείων που είχε
τονίσει ο εικονογράφος. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:

μμμμ το πρόσωπο της είναι πολύ άσχημο και έχει μία τεράστια μυτερή μύτη… μμμ είναι απαίσια
και γελάει πολύ πονηρά…. Και φαίνονται έτσι (Σχολ. κάνει έναν μορφασμό) γιου περίεργα τα
δόντια της….(Υποκείμενο Α4).
[…]η μάγισσα είναι πολύ άσχημη..με μία μύτη σαν καρότο… χχαχαχαα…. και κάτι περίεργα
παπούτσια […] (Υποκείμενο Κ10).

9.3.4.1. Η άσχημη μύτη και τα περίεργα δόντια της Σαντρας
Όσο αφορά τα ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου της μάγισσας τα περισσότερα
παιδιά εστίασαν στην μύτη της χαρακτηρίζοντας την μυτερή και τα δόντια της που είχαν ένα
παράξενο σχήμα (σε ποσοστό 40% με 20% να περιλαμβάνει αγόρια και 20% κορίτσια
αντίστοιχα). Την λέξη μυτερή ωστόσο την έχουμε παρατηρήσει και σε άλλους σχολιασμούς
των παιδιών γεγονός πως τους βγάζει μία επιθετικότητα το σχήμα αυτό. Το γεγονός ότι ήταν
άσχημη το δικαιολόγησαν με αυτές τους τις παρατηρήσεις και μάλιστα υπήρχε και μία μορφή
κοροϊδίας και χλευασμού από την μεριά τους λόγο αυτών των χαρακτηριστικών, καθώς
λειτούργησαν και λίγο αστεία για τα παιδιά αυτά, αφού προηγουμένως την περιέγραφαν κάπως
περίεργη, πονηρή και επιθετική.

9.3.4.2. Η περίεργη μύτη της Ινφάντα
Ένα υποκείμενο μόνο (σε ποσοστό 10%, κορίτσι) στην περίπτωση της Ινφάντα παρατήρησε
ένα χαρακτηριστικό που δεν του άρεσε, που ήταν η μύτη της Ινφάντα. Μάλιστα
χαρακτηριστικά αναφέρει:
Μου φαίνεται ότι είναι λίγο θλιμμένη …..και έχει άσχημη μύτη …περίεργη» (Υποκείμενο Κ2).

Ήταν από τα πρώτα στοιχεία που παρατήρησε γεγονός που ίσως την είχε στο μυαλό της ως
μία ψηλομύτα τελικά με βάση της απαντήσεις που μου έδωσε. Το γεγονός ότι φαινόταν
πλούσια με αυτό το φόρεμα, αυτό την έκανε ίσως να μας περιγράψει κάτι που θα την
χαρακτήριζε ως μη συμπαθητική. Θα λέγαμε ήταν το μοναδικό υποκείμενο που έκανε
συσχετισμό των ενδυμάτων της με το πρόσωπο της. Ήταν μια ολιστική παρατήρηση.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 2.
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Πίνακας 2: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης της εικαστικής
αναπαράστασης των «αρνητικών» φιγούρων που παρουσιάζονται στο εξώφυλλο των δύο υπό
μελέτη παιδικών αναγνωσμάτων σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες

Αγόρια
Υποκατηγορίες
1. Τα υπερμεγέθη
στοιχεία των
φιγούρων ως
εμπόδιο κίνησης
2. Τα μυτερά
παπούτσια ως
σημείο
προβληματισμού
για τον χαρακτήρα

1.Αναλογία
σώματος
και ένδυσης

3.

2.Χρώματα
φορέματος
και
συναισθηματική
επίδραση

Κορίτσια

2(20%)

5(50%)

3.Το μεγάλο
καπέλο ως στοιχείο
απειλής προβολής
και προστασίας
1. Το καφέ- κίτρινο
χρώμα του
φορέματος
ως μη ελκυστικό
για τον λογοτεχνικό
χαρακτήρα
2. Το μαύρο χρώμα
στα ρούχα ως
απόλυτα αρνητικό

4.
5.

6.
7.
8.

1. Το ανέκφραστο
πρόσωπο (Ινφάντα)
ως στοιχείο
σύγχυσης για την
ψυχογράφιση του
χαρακτήρα
2. To ανέκφραστο
πρόσωπο ως
ένδειξη λύπης
(Ινφάντα)

3(30%)
5(50%)
5(50%)

10(100%)

3 (30%)

2(20%)

5(50%)

1(10%)

4(40%)

5(50%)

1(10%)

2(20%)

3(30%)

2 2 (20%)

3. Το πρόσωπο ως
δείκτης διάθεσης

Σύνολο

3(30%)

5(50%)

1(10%)

1(10%)

2(20%)

0%

2(20%)

2(20%)

1(10%)
0%
4(40%)

1(10%)
4(40%)

3. Το σκύψιμο του
προσώπου ως
ένδειξη συστολής

0%

8(80%)

1(10%)

1(10%)

2(20%)

4(40%)

9.
4.Το πρόσωπο της
Σάντρας ως
απειλητικό
4. Πρόσωπο και
φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά

1. Η άσχημη μύτη
και τα δόντια της
Σαντρας.
2.Περιεργη μύτη
Ινφάντας

2(20%)

2(20%)

2(20%)
-
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30%

2(20%)
1(10%)

5(50%)

4(40%)
1(10%)

Στην επόμενη κατηγορία της ανάλυσης μας που πλέον τα υποκείμενα κλήθηκαν να
εστιάσουν την προσοχή τους μονο στην φιγούρα του εξωφύλλου, εντοπίσαμε και πάλι το ίδιο
χαρακτηριστικό. Τα παιδιά σε ένα μεγάλο ποσοστό και απόλυτο δηλαδή 100% εστίασαν στην
αναλογία του σώματος και σε αυτά που φορούσε. Εστίασαν δηλαδή στο σώμα του ήρωα και
ξεκίνησαν την εστίαση τους από το γενικό, δηλαδή σαν να παρατηρούσαν κάποιον από
μακριά. Αυτό το στοιχείο πρόσληψης δεν μένει ανεπηρέαστο σίγουρα από τις κοινωνικές
αντιδράσεις που έχουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής όταν βγαίνουν στον κοινωνικό περίγυρο
προκειμένου να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις, που αντίστοιχα υιοθετούν αυτή την
συμπεριφορά παρατηρώντας λεπτομερειακά εξωτερικά τους γύρο τους, σε μία προσπάθεια να
τους κατανοήσουν, ώστε να διαμορφώσουν μία κοινωνική σχέση (Cole & Cole, 2002: 199).
Άρα θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι τα παιδιά προσεγγίζοντας τον κόσμο των
χαρακτήρων της λογοτεχνίας επιδιώκουν μία ουσιαστική κοινωνική σχέση. Αντιμετωπίζουν
τους χαρακτήρες σαν κοινωνικές περιπτώσεις περιβάλλοντος.
Πιο αναλυτικά, όσο αφορά την εξωτερική εμφάνιση και στις δύο φιγούρες εστίασαν στα
στοιχεία που είχαν υπερβολικό μέγεθος (φόρεμα της Ινφάντα και καπέλο της μάγισσας) ή
παράξενη δομή (μυτερά παπούτσια). Ξεκίνησαν δηλαδή τις παρατηρήσεις τους από τα
εικαστικά στοιχεία που ξέφευγαν από την πραγματικότητα και το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι
κανουν συχνούς συσχετισμούς του παιδικού αναγνώσματος με την πραγματική ζωή, αν και
γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία φανταστική ιστορία, χρησιμοποιώντας δηλαδή στοιχεία
βιωματικότητας (Greimas, 1985: 35-36). Βέβαια το γεγονός ότι κανουν συσχετισμούς ίσως τα
βοηθά καλύτερα να εστιάζουν στα ιδιαίτερα, παράξενα σημεία που εντοπίζουν στις εικόνες και
πιο συγκεκριμένα στους αρνητικούς χαρακτήρες. Η πραγματικότητα βοηθά να εστιάσει το
υποκείμενο να διαφοροποιήσει και να συγκρίνει προκειμένου να εντοπίσει το αρνητικό και το
διαφορετικό. Ενδεχομένως σε ένα κόσμο απόλυτα φαντασιακό το αρνητικό θα μην αποτελούσε
κριτήριο προβληματισμού και να μην ήταν επικίνδυνο, καθώς σίγουρα κάποιος θα το νικούσε.
Μάλιστα υπήρξαν συσχετισμοί με τον αρνητικό χαρακτήρα. Το υπερβολικό μέγεθος
χαρακτηρίστηκε από κάποια παιδιά ως στοιχείο εξουσίας, εμποδίου και απειλής, σε ποσοστά
50% για την Ινφάντα και άλλο ένα 50% για την Σαντρα. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ο όγκος που
αποδίδουν συχνά οι εικονογράφοι είναι για να προκαλέσουν δέος στα παιδιά και να
κυριαρχήσουν στα συναισθήματα τους όπως ακριβώς μας επιβεβαιώνεται εδώ. Σίγουρα δεν
μένει ανεπηρέαστο επίσης και το πώς βιώνουν και τα ίδια το σώμα τους αφού δεν έχουν
αναπτυχθεί ακόμη και έτσι αισθάνονται πολλές φορές «μικροί» ανίσχυροι (λόγο ανατομίας)
μπροστά σε μεγαλύτερους, που διαθέτουν εκ των πραγμάτων περισσότερο όγκο και εξουσία.
Ένα δεύτερο στοιχείο που συσχέτισαν με τον αρνητικό χαρακτήρα και μας έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση ήταν τα μυτερά παπούτσια που συμπτωματικά είχαν και οι δύο φιγούρες, σε ποσοστό
50% που για μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αφού πρόκειται για μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια της
εξωτερικής εμφάνισης των φιγούρων. Παρατηρήσαμε ωστόσο ότι περισσότερο τα αγόρια σε
ποσοστό 30% εντόπισαν στο στοιχείο αυτό και ίσως οφείλεται με συσχετισμούς που έκαναν τα
ίδια με άλλα αντίστοιχα μυτερά στοιχεία που παρατηρούν σε άλλες φιγούρες, είτε είναι σε
εικόνες είτε είναι σε παιχνίδια και ήταν περισσότερο αναμενόμενο να υπάρχει αυξημένο
ποσοστό λόγο της επαφής των αγοριών με πιο ίσως επιθετικές φιγούρες στην καθημερινότητα
τους από ότι τα κορίτσια (Πούλιος, 2007). Το μυτερό στοιχείο ήταν κάτι απειλητικό για αυτά
και δεν τους δημιούργησε θετική εντύπωση για τον χαρακτήρα αλλά προβληματισμό ότι
ενδεχομένως έκρυβε επιθετικές συμπεριφορές.
Στην συνέχεια των απαντήσεων των υποκειμένων παρατηρούμε ότι αρχίζουν να πηγαίνουν
από το γενικό που ήταν το σώμα και τα στοιχεία που φορούσαν στο πιο ειδικό που είναι το
πρόσωπο και λεπτομέρειες έκφρασης, σε ποσοστό 80%. Ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό που
αφορούσε αντίστοιχα και τα δυο φύλα σε ίσες αναλογίες (40% κορίτσια και 40% αγόρια).
Μάλιστα οι πρώτες παρατηρήσεις σχετίζονται περισσότερο με την διάθεση που τους
προκαλούσε το πρόσωπο δηλαδή μία γενική εντύπωση. Έτσι για την περίπτωση της Σαντρας
ήταν πιο ευδιάκριτο ότι ήταν ένα απειλητικό πρόσωπο για αυτά, με βάση της εκφράσεις του
προσώπου της και άρα αρνητικός χαρακτήρας. Στοιχείο που αναμέναμε κατά κάποιο τρόπο να
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το εντοπίσουν. Όμως μας έκανε αντίστοιχα και ιδιαίτερη εντύπωση ότι προβληματίστηκαν και
είχαν μια αμφιβολία και για το πρόσωπο της Ινφάντα που παρουσιαζόταν ένα όμορφο κορίτσι.
Όμως το γεγονός ότι δεν φαίνονταν το στόμα της και γενικότερα ήταν ανέκφραστη έκανε τα
παιδιά να προβληματιστούν (σε ένα ποσοστό 30%) περισσότερο μάλιστα από τα αγόρια.
Λιγότερο ποσοστό εντοπίσαμε στα χρώματα των ρούχων και την συναισθηματική διάθεση
που προκαλούσαν στα παιδιά. Ένα ποσοστό 50% ήταν απαντήσεις που εστίαζαν στα σκούρα
χρώματα. Χαρακτηριστικά δεν τους άρεσαν ιδιαίτερα το χρώμα του μαύρου που το εντόπισαν
στην φιγούρα της Σαντρας και το θεώρησαν ως απόλυτα αρνητικό στοιχείο (σε ποσοστό 20%).
Ωστόσο γνωρίζουμε και με βάση την βιβλιογραφία μας ότι τα παιδιά εστιάζουν ιδιαίτερα στο
χρώματα (Καψάλης & Μοσχοβάκη, 2005). Ίσως ο περιορισμός των απαντήσεων να οφειλόταν
στο γεγονός ότι δεν τους ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά στο μάτι και για τα δυο φύλα και προφανώς
για αυτό το λόγο δεν μπήκαν στην διαδικασία να τα αναλύσουν. Τέλος, σε ένα αντίστοιχο
ποσοστό 50% βλέπουμε τα παιδιά να παρατηρούν και περισσότερες λεπτομέρειες στα
πρόσωπα των φιγούρων εστιάζοντας και στα ανατομικά τους χαρακτηριστικά με περισσότερο
ποσοστό να κατέχουν τα κορίτσια 30% παρατηρώντας στοιχεία όπως μύτη, στόμα, δόντια κλπ.
Μάλιστα και σε αυτά τα στοιχεία μπόρεσαν και έκαναν συσχετισμούς με αρνητικότητα
χαρακτήρα όπως τα περίεργα δόντια και η άσχημη μύτη της Σαντρας που ήταν σε άμεση
σινάφια με την απειλητικότητα της.
Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι τα υποκείμενα μας στην παρατήρηση τους ξεκίνησαν από
τα πιο γενικά στοιχεία όπως το σώμα και η αναλογίες του χαρακτήρα και έπειτα προχώρησαν
στα πιο ειδικά όπως το πρόσωπο. Μάλιστα μπόρεσαν και έκαναν εικασίες για ενδεχόμενη
αρνητικότητα χαρακτήρα που αυτό μας επιβεβαιώνει ότι το εξώφυλλο είναι ικανό να
προετοιμάσει τον αναγνώστη παιδί για το τι θα διαβάσει στο περιεχόμενο του.
Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση
Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα εικαστικά στοιχεία
που κυρίως παρατηρούνται στο εξώφυλλο του κειμένου, συνεχίζουμε την συνέχεια της
ανάλυσης μας με τις κατηγορίες που έχουν να κάνουν κυρίως με το αφηγηματικό κείμενο.
Όπως είναι λογικό τοποθετήσαμε πρώτα τις εικαστικές και μετά τις αφηγηματικές ερωτήσεις
καθώς πρόκειται για την φυσιολογική συνήθως επεξεργασία ενός αναγνωστικού κειμένου που
παρατηρείται από τα παιδιά. Πρώτα δηλαδή εστιάζουν στο εξώφυλλο και έπειτα οδηγούνται
στην ανάγνωση και επεξεργασία του κειμένου. Έτσι ο τρόπος δόμησης των κατηγοριών μας,
από αυτόν τον πίνακα και εξής θα έχει την αντίστοιχη δομή, πρώτα δηλαδή θα προηγούνται οι
ερωτήσεις εικαστικού περιεχομένου και έπειτα οι αφηγηματικές. Ωστόσο, επειδή θέλαμε να
εμβαθύνουμε περισσότερο και στο εικαστικό προστέθηκαν και επιμέρους εικαστικές
ερωτήσεις κατά την επεξεργασία και του εσωτερικού του παιδικού αναγνώσματος εκτός από
το εξώφυλλο που ήταν περισσότερο διεξοδική προκειμένου να δούμε πως αντιλαμβάνονται, τι
εικασίες κάνουν, εάν βλέπουν κάποια αρνητικότητα ήδη από την αρχή του εξωφύλλου που
αντικρίζουν.

9.4. Θέση «αρνητικού» χαρακτήρα στο κείμενο
Η τρίτη κατηγορία ανάλυσης μας σύμφωνα πάντα με τον οδηγό συνέντευξης μας ήταν η
θέση του αρνητικού χαρακτήρα στο κείμενο. Είναι το κομβικό σημείο για να ξεκινήσει η
εμβάθυνση της συνέντευξης μας. Οι ερωτήσεις πριν την ανάγνωση βασίζονταν απλώς σε
εικασίες των παιδιών που χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο την παρατηρητικότητα και την
φαντασία τους. Τώρα σε αυτό το στάδιο της ερευνάς μας, αφού τους είχαμε διαβάσει το
κείμενο, τα ρωτήσαμε για ποιον ήθελε να μας μιλήσει το κείμενο περισσότερο. Είναι βασικό
να κατανοήσουν τα παιδιά εάν ο «αρνητικός» χαρακτήρας είχε κεντρικό ρόλο ή όχι. Ακόμα
είδαμε εάν και τα ίδια τελικά ήταν σε θέση να πουν ότι ένας «αρνητικός» χαρακτήρας είχε
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κεντρικό ρόλο, καθώς στην πλειοψηφία της λογοτεχνίας υπάρχει το πρότυπο το καλού, του
συμπαθητικού πρωταγωνιστή της ιστορίας. Έτσι λοιπόν τα υποκείμενα καλούνταν να
απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. Με βάση της απαντήσεις που μας δόθηκαν διαμορφώθηκαν
οι εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες.

9.4.1. Κεντρική θέση (αρνητικού) χαρακτήρα με τάσεις θετικών χαρακτηριστικών
Η πρώτη κατηγορία που αναμέναμε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργηθεί αφορούσε την
αναγνώριση του κεντρικού χαρακτήρα αλλά χωρίς να διαθέτει αρνητικά χαρακτηριστικά. Αυτό
το στοιχείο το εντοπίσαμε και στα δύο παιδικά αναγνώσματα.

9.4.1.1. Η Ινφάντα ως κεντρικό πρόσωπο χωρίς αρνητικά χαρακτηριστικά
Τα μισά υποκείμενα στην έρευνα μας στην ερώτηση αυτή (5 στα 10, σε ποσοστό 50%)
μετά το τέλος της ανάγνωσης του κειμένου αναφέρουν ως κεντρικό πρόσωπο την Ινφάντα.
Όμως δεν αναφέρουν την Ινφάντα με ιδιαίτερα αρνητικά στοιχεία. Δηλαδή δεν έχουν εντοπίσει
ιδιαίτερα τον αρνητικό της χαρακτήρα. Ίσως σε αυτό να οφείλεται η προκατάληψη που
διακατέχει την λογοτεχνία με την πληθώρα θετικών φιγούρων που προβάλλει στα παιδιά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα υποκειμένου που δείχνει να λυπάται την Ινφάντα για αυτό τον
λόγο και δεν παίρνει θέσει αρνητικού χαρακτήρα:
Το παραμύθι ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο για την Ινφάντα που ήταν μία πριγκίπισσα που είχε
χάσει την μαμά της και της έκαναν γιορτή που είχε τα γενέθλια της (Υποκείμενο Κ10).

Εδώ βλέπουμε την έμφυτη τάση των παιδιών να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τον
κεντρικό χαρακτήρα, λέγοντας ότι έχει χάσει την μητέρα της στην συγκεκριμένη περίπτωση
γιατί προφανώς ανήκουν στην ίδια θέση καθώς πρόκειται για ένα παιδί στην ουσία. Έτσι με
αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν εύκολα αρνητικό καθώς ταυτίζονται
με αυτόν με βάση τις ιδιότητες του και βρίσκουν αιτίες που θα τους κάνουν να είναι ο
κεντρικός χαρακτήρας πιο κοντά τους. Έτσι στην κατηγορία αυτή τα υποκείμενα περιέγραψαν
την Ινφάντα χωρίς να της δώσουν αρνητικά στοιχεία. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
αποσπάσματα εστίασαν μονο στο να την περιγράψουν:
Το παραμύθι αυτό μας έλεγε για την Ινφάντα που ήταν μία κοπέλα που είχε τα γενέθλια της και ο
πατέρας της έκανε γιορτή στον κήπο με πολλούς ανθρώπους να κάνουν χαρούμενα πράγματα για
αυτήν…( Κ3η Συνέντευξη)
Αυτό το παραμύθι ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο για την Ινφάντα που ήταν μία πριγκίπισσα και
είχε τα γενέθλια της… όταν μία μέρα ήρθε ένας άσχημος νάνος και τις έκανε κάτι κόλπα..μετά όπως
που είδε πως ήταν στεναχωρήθηκε πολύ..και πέθανε στο τέλος….(Υποκείμενο Α4).

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ινφάντα από τα μισά υποκείμενα της έρευνας μας δεν
χαρακτηρίζεται κακιά και πιθανός ο θάνατος του νάνου να μην οφείλεται σε αυτή αλλά στο
γεγονός ότι ο νάνος ήταν πολύ ευαίσθητος.
9.4.1.2. Κεντρικός χαρακτήρας η Σάντρα με τάσεις μετάλλαξης
Στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα επιβεβαιώνεται η τάση των παιδιών να θέλουν να
εντοπίσουν ένα θετικό στοιχείο του κεντρικού ήρωα για να ταυτιστούν μαζί του. Έτσι όταν
ρωτήθηκαν για ποιον μας μιλάει περισσότερο το κείμενο τότε απάντησαν όλα τα υποκείμενα
για την Σάντρα και πολλά από αυτά τόνισαν ότι στο τέλος μετατράπηκε σε καλή. Έτσι με
αυτόν τον τρόπο την τοποθετούσαν σε κεντρική θέση. Τα μισά υποκείμενα (5 στα 10, σε
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ποσοστό 50%, που το 20% αποτελούσαν αγόρια και ένα 30% τα κορίτσια) εστίασαν σε αυτή
την πληροφορία για να την χαρακτηρίσουν ως κεντρικό αρνητικό χαρακτήρα που όμως άλλαξε
στην πορεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κεντρικός χαρακτήρας όσο αφορά την πρόσληψη του
παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο και τοποθετεί ήρωες τους οποίους θαυμάζει τις περισσότερες
φορές. Επειδή τα υποκείμενα είναι σε μία ηλικία που μαθαίνουν το δίκαιο από το άδικο στις
κοινωνικές τους σχέσεις, βλέπουμε ότι προσπαθούν και στο κείμενο να υιοθετήσουν μία
παρόμοια συμπεριφορά, τοποθετώντας αυτόν που έχει αξία σε κεντρική θέση και λιγότερο
αυτόν που δεν έχει (Παπαχρίστου-Μαροπούλου & Χέλμης, 2015: 100-130).
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Μμμμμ ….να σου πω αυτό το παραμύθι μας έλεγε για την Σάντρα όπως και το άλλο για την
Ινφάντα… ήταν μία μάγισσα κακιά που έγινε μετά καλή ….πιο καλή ιστορία από την άλλη
(Υποκείμενο Κ3).
εε για την μάγισσα βέβαια που στην αρχή έκανε πολύ κακά πράγματα και μετά άλλαξε και έγινε
καλή …όχι όπως την Ινφάντα…(Υποκείμενο Κ5).

9.4.3. Κεντρική θέση λαμβάνεται από θετικό χαρακτήρα (νάνος) και όχι αρνητικό
Μία άλλη κατηγορία υποκειμένων (σε ποσοστό 30%, που το 20% περιλαμβάνει κορίτσια
και ένα 10% αγόρια) απέρριψε εντελώς ως κεντρικό ήρωα την Ινφάντα και τοποθέτησε τον
νάνο στην θέση αυτή. Ο λόγος που το έκαναν αυτό προφανώς ήταν γιατί τα υποκείμενα αυτά
ήταν πιο απόλυτα ως προς την θέση του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντας αλλά δεν ήθελαν
να την τοποθετήσουν ως κεντρικό πρόσωπο. Προφανώς έχοντας αναγνωστική εμπειρία από
προηγούμενα αναγνωστικά κείμενα ο αρνητικός χαρακτήρας έπαιρνε πολλές φορές
δευτερεύουσα θέση. Βλέπουμε εδώ ότι τα συγκεκριμένα υποκείμενα αντιλήφτηκαν με
περισσότερο βάθος την ύπουλη συμπεριφορά της Ινφάντα για αυτό και τοποθέτησαν τον νάνο
ως κεντρικό πρόσωπο. Ίσως το έκαναν προκειμένου και τα ίδια να υποστηρίξουν τον νάνο σε
σχέση με την Ινφάντα, μπορεί να ήταν τοποθέτηση τιμητικού χαρακτήρα.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
Τι κατάλαβες από το παραμύθι; Για ποιον ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο;-Αυτό το παραμύθι δεν
είχε ωραίο τέλος………. γιατί πέθανε ο νάνος......- μονο για αυτόν μας μιλούσε περισσότερο;; γιατί;
- ναι για αυτόν μας μιλούσε γιατί μας είπε πως πέρασε την μέρα του μέσα στο παλάτι που έψαχνε
την Ινφάντα και πέθανε εκεί μέσα… γιατί ο νάνος ήταν καλός φίλος με την Ινφάντα την
αγαπούσε… ενώ η Ινφάντα δεν την ένοιαζε που τόσο πολύ την έψαχνε…(Υποκείμενο Κ5).
Το παραμύθι μας μιλούσε περισσότερο για τον νάνο…. μμμμ ίσως να είχα περισσότερο τον νάνο και
λιγότερο την Ινφάντα..γιατί μπορεί να μην με αγαπούσε και να με ήθελε μονο για παιχνίδι
(Υποκείμενο Κ8).

9.4.4. Νάνος και Ινφάντα κεντρικοί ήρωες (λόγο θετικότητας νάνου)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις των υποκειμένων που μας
βοηθούν να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στο πως αντιλήφτηκαν τον συγκεκριμένο
αρνητικό χαρακτήρα. Τρία στα δέκα υποκείμενα μας, σε ποσοστό 30% δεν αναφέρθηκαν σε
κεντρικό χαρακτήρα αλλά αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο παιδικό ανάγνωσμα μιλούσε και
για τον νάνο αλλά και για την Ινφάντα, και ο λόγος διότι δεν υπερισχύει κάποιος χαρακτήρας
σε αρνητικότητα, αλλά και οι δύο είχαν μία αντίστοιχα ουδέτερη θέση με κάποια στοιχεία
θετικότητας. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Για τον νάνο αλλά και για την Ινφάντα (Υποκείμενο Κ1).
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Μας μιλούσε για την Ινφάντα και τον νάνο που αγαπούσε την Ινφάντα και τα κόλπα που έκανε,
άρεσαν πολύ στην Ινφάντα..(Υποκείμενο Κ2).
Το παραμύθι αυτό μας έλεγε για την Ινφάντα και τον νάνο περισσότερο που συνάντησε στην
γιορτή..και μετά αυτός είδε στον καθρέπτη πόσο άσχημος ήταν και στεναχωρήθηκε πολύ για αυτό
και πέθανε (Υποκείμενο Α7).

Με βάση τις απαντήσεις αυτές των παιδιών οδηγούμαστε στους λόγους που δεν
χαρακτηρίζουν αρνητικό χαρακτήρα την Ινφάντα. Και σε αυτές τις απαντήσεις τα υποκείμενα
αντιλαμβάνονται τον θετικό ρόλο του δευτερεύοντα χαρακτήρα του νάνου, λέγοντας ότι
αγαπούσε την Ινφάντα και έκανε κόλπα για αυτήν άρα για αυτό τον λόγο το κείμενο μιλάει
σίγουρα και για τον νάνο καθώς αγγίζει ιδιαίτερα συναισθηματικά τα παιδιά. Εδώ διαφαίνεται
πάλι η τάση να κάνουν τα παιδιά κεντρικό χαρακτήρα έναν ήρωα με θετικά χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, οι απαντήσεις αυτές των παιδιών είναι πιο κοντά θα λέγαμε ως προς την πρόσληψη
του νοήματος του κειμένου καθώς στην ουσία μένουν ουδέτερα ως προς τον χαρακτηρισμό της
Ινφάντα. Δηλαδή δεν προσπαθούν να την χαρακτηρίσουν ως θετικό χαρακτήρα όπως
προέκυψε από την πρώτη κατηγορία αλλά την προσθέτουν με ουδέτερα χαρακτηριστικά, Ότι
δηλαδή είναι μία πριγκίπισσα που είχε μία γιορτή. Οι περιγραφές αυτές δείχνουν πως είναι
επιφυλακτικά ως προς την συμπεριφορά της και δεν είναι σίγουροι αν είναι θετική η όχι. Έτσι
τοποθετούν τον νάνο ως αντίστοιχα κεντρικό χαρακτήρα για να καλύψουν το νοηματικό αυτό
κενό και να αισθανθούν συναισθηματικά ασφαλής στο κείμενο, υπονοώντας ότι υπάρχει ένας
θετικός χαρακτήρας στο κείμενο που συμπαθούν. Αυτό μας δείχνει ότι σίγουρα
προβληματίστηκαν τα υποκείμενα αυτά ως προς την συμπεριφορά της Ινφάντα και εντόπισαν
ιδιαίτερα την αντίθεση του καλού νάνου σε σχέση με την Ινφάντα, διαφορετικά θα την
τοποθετούσαν εξαρχής ως κεντρικό ήρωα.
9.4.5. Η Σάντρα σε ουδέτερη θέση: ούτε θετικός ούτε και αρνητικός χαρακτήρας. Ένα
πρότυπο φυσιολογικής συμπεριφοράς
Σε αυτή την ερώτηση ένα υποκείμενο στην έρευνα μας σχολίασε με τρόπο ιδιαίτερα
ενδιαφέρον όσο αφορά αυτό το στοιχείο.
Μιλούσε για μία μάγισσα που συνάντησε έναν ορνιθολόγο και είχε χάσει τα γυαλιά του και η
μάγισσα τον πήγε στην πόλη και μετά μμμ μείναμε μαζί..(Υποκείμενο Κ2).

Σε αυτή την ερώτηση είδαμε το υποκείμενο να μας απαντά με μία φυσιολογικότητα ότι
δηλαδή μας μίλησε με ένα τρόπο που αφορούσε την καθημερινότητα δύο ανθρώπων. Δεν
τόνισε ιδιαίτερα ποιος είναι ο θετικός και ποιος ο αρνητικός χαρακτήρας. Ίσως όσο αφορά την
διαδικασία πρόσληψης του συγκεκριμένου υποκειμένου διαφαίνεται ότι οι συμπεριφορές που
παρατήρησε στο κείμενο αποτελούν κομμάτια και τις πραγματικής ζωής και έτσι δεν διέκρινε
κάτι το έντονο και το επιθετικό για να την σχολιάσει ως αρνητικό χαρακτήρα (Greimas, 1985:
35-36). Στο συγκεκριμένο υποκείμενο φαίνεται το κείμενο να του δημιούργησε συγκεκριμένες
άμυνες και έτσι δεν πήρε θέση ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον.

9.4. Σαντρα ως αρνητικός χαρακτήρας: Κεντρική θέση στο κείμενο
Τέλος όσο αφορά την θέση του αρνητικού χαρακτήρα, μονο δύο υποκείμενα (σε ποσοστό
20% με τα δύο υποκείμενα αυτά να είναι κορίτσια) στην έρευνα μας απάντησαν ότι η Σάντρα
είχε κεντρικό ρόλο στο κείμενο και διέθετε μονο αρνητικά χαρακτηριστικά. Γεγονός που
δικαιολογείται όπως έχουμε αναφερθεί και παραπάνω στην τάση των παιδιών να ανιχνεύουν το
κείμενο έχοντας κάποιες παγιωμένες λογοτεχνικές απόψεις όπως ότι συνήθως κεντρικός είναι
μόνο ο θετικός χαρακτήρας. Πέρα όμως από αυτό, μας δείχνει ότι δεν εστίασαν στην
μετάλλαξη της στο τέλος και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση μόνο στην έναρξη του κειμένου και τις
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αρνητικές πράξεις. Το πήραν δηλαδή ως ένα δεδομένο απόλυτο. Ίσως και επειδή η ιστορία
άρχιζε με αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές τα υποκείμενα θεώρησαν ότι ο χαρακτήρας έχει
μονο αυτά τα χαρακτηριστικά. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να προβληματιστούμε και να
πούμε ότι πολύ συχνά στον χώρο της λογοτεχνίας ο χαρακτήρας δεν είναι πολύ
μεταλλασσόμενος και διατηρεί μία ταυτότητα από την αρχή μέχρι και το τέλος του κειμένου.
Την αναφέρουν ως άσχημη μάγισσα και ως μία μάγισσα που δεν την ήθελε κανείς. Ένας λόγος
επιπλέον που ίσως τα παιδιά έμεναν σε αυτή την θέση είναι λόγω του στερεότυπου που
υπάρχει πολλές φορές στα παιδικά αναγνώσματα με την κακή μάγισσα. Κατά βάθος πίστεψαν
ότι δεν συνέβη μετάλλαξη σε αυτήν, λέγοντας ότι απλώς κάποιος την αγάπησε, παράλου που
ήταν κακή. Άρα για αυτά τα υποκείμενα παρέμεινε αρνητικός χαρακτήρας. Χαρακτηριστικό
απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό:
Αυτό το παραμύθι έλεγα για την Σάντρα που είναι μία μάγισσα ..που δεν την ήθελε κανείς, την
μισούσαν… όμως μετά την αγάπησε ο ορνιθολόγος και την ήθελε γυναίκα του..για αυτήν μας
μιλάει πιο πολύ ….(Υποκείμενο Κ8).

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων, και πιο συγκεκριμένα της θέσης των «αρνητικών» χαρακτήρων στα δύο υπό μελέτη
παιδικά αναγνώσματα, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
1. Κεντρική
θέση
(αρνητικού)
χαρακτήρα με
τάσεις θετικών
χαρακτηριστικ
ών

2. Κεντρική
θέση
«αρνητικού»
χαρακτήρα
(χωρίς
προκατάληψη
θετικού)
3.Περισσότεροι
από ένας
κεντρικοί
χαρακτήρες
4. Μη
προσδιορισμός
κεντρικής θέσης
αρνητικού
χαρακτήρα

Αγόρια
Υποκατηγορίες
1. Η Ινφάντα ως
κεντρικό πρόσωπο
χωρίς αρνητικά
χαρακτηριστικά
2. Ο «αρνητικός»
χαρακτήρας
της Σάντρας
ως κεντρικού
με την τάση να
μεταλλάσσεται σε
θετικό.
1.Σαντρα σε κεντρική
θέση «αρνητικού»
χαρακτήρα

1. Νάνος και Ινφάντα
κεντρικοί ήρωες
(λόγο θετικότητας
νάνου)

Κορίτσια

3(30%)
5(50%)

1(10%)
3(30%)

2(20%)

2(20%)

2(20%)

1(10%)

2(20%)

0%

1(10%)

4(40%)

2(20%)

3(30%)

1(10%)

30%
1(10%)

4(40%)
8 (80%)

0%

1. Σαντρα ούτε
θετικός ούτε
αρνητικός, ούτε
κυρίαρχη θέση στο
κείμενο
2.Κεντρική θέση
λαμβάνεται από
(θετικό) νάνο και όχι
από αρνητικό

Σύνολο

1(10%)

4(40%)
2(20%)
3(30%)
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Παρατηρώντας σφαιρικά τον Πίνακα 3. βλέπουμε λεπτομερειακά πως αρχίζουν τα
υποκείμενα μας να μπαίνουν στην διαδικασία πρόσληψης του αρνητικού χαρακτήρα. Αξίζει να
σημειώσουμε εδώ ότι αυτές οι παρατηρήσεις προέκυψαν μέσα από την ανάγνωση όλου του
κειμένου και επομένως ξέρουν για τις δράσεις του αρνητικών χαρακτήρων. Στην συνέχεια θα
δούμε πως μεταλλάσσεται σταδιακά η γνώμη τους καθώς εμβαθύνουμε στην διαδικασία του
αρνητικού χαρακτήρα. Επομένως αυτή η κατηγορία παρουσιάζει στην ουσία την πρώτη γνώμη,
την πρώτη φάση της πρόσληψης, για αυτό που αντιλήφθηκαν μέσα από το κείμενο. Τα
αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα καθώς σε ένα μεγάλο ποσοστό 80% φαίνεται τα
υποκείμενα να λειτουργούν με μία λογοτεχνική προκατάληψη. Δηλαδή δυσκολεύονται να
τοποθετήσουν σε κεντρική θέση έναν αρνητικό χαρακτήρα, καθώς στον γενικότερο κόσμο της
λογοτεχνίας έχουν συναντήσει κατά πλειοψηφία θετικούς χαρακτήρες σε κεντρική θέση
(Πρεβεζάνου, 2007:45). Έτσι αυτό το στοιχείο εκδηλώνεται με τις τάσεις τον παιδιών να μην
εντοπίζουν ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά στην Ινφάντα για να μην την χαρακτηρίσουν
αρνητική ή να τους μπερδεύει το γεγονός ότι είναι σε κεντρική θέση άρα μάλλον σίγουρα θα
είναι θετικός χαρακτήρας, παρά τα αρνητικά στοιχεία που εντόπισαν. Αντίστοιχα και στο
δεύτερο κείμενο για τα περισσότερα υποκείμενα η Σαντρα δεν ήταν «κακιά» καθώς στο τέλος
μεταλλάχθηκε. Δεν είναι τυχαίο που και εδώ ξεκίνησαν τα σχόλια με τα θετικά στοιχεία που
προέβαλε στο τέλος η Σαντρα, παραμελώντας εντελώς τα αρνητικά που παρουσιάστηκαν στην
αρχή του κειμένου. Μάλιστα η τάση αυτή παρουσιάζεται περισσότερο στα αγόρια (σε ποσοστό
50%) από ότι στα κορίτσια που ίσως αναμέναμε να συμβαίνει το αντίθετο, ίσως γιατί τα αγόρια
είναι κάπως περισσότερο εξοικειωμένα με τους αρνητικούς χαρακτήρες. Ενδεχόμενη εικασία
για αυτό το ποσοστό μάλλον είναι νοητικοί παράγοντες πρόσληψης. Δηλαδή έχουν εστιάσει
αρκετά επιφανειακά στο κείμενο από ότι τα κορίτσια που είναι περισσότερο παρατηρητικά.
Αυτό το στοιχείο ενδεχομένως νε επιβεβαιωθεί και πιο κάτω.
Μάλιστα αυτή η σύγχυση ως προς την τοποθέτηση κεντρικού αρνητικού χαρακτήρα φάνηκε
στην συνέχεια της εμβάθυνσης της ερώτησης μας αυτής. Υπήρξε ένα ποσοστό 30% που τα
υποκείμενα τοποθετούσαν στο κείμενο δύο κεντρικούς χαρακτήρες και πιο συγκεκριμένα στην
περίπτωση της Ινφάντα. Δυο κεντρικούς όμως χαρακτήρες δεν εντοπίζουμε στις αφηγηματικές
αναλύσεις λογοτεχνικών κειμένων. Τα υποκείμενα υποστήριξαν ότι κεντρικοί ήρωες είναι και
ο νάνος και η Ινφάντα. Αυτό το στοιχείο μας δείχνει ότι κατά βάθος έχουν συγκρίνει και έχουν
εντοπίσει ότι ο νάνος είναι πιο θετικός χαρακτήρας αλλά λόγο ότι ίσως το κείμενο μιλάει για
την Ινφάντα θα πρέπει να τοποθετήσουν δύο κεντρικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, ένα ποσοστό
30% αναφέρει ότι κεντρικός ήρωας ίσως δεν είναι η Ινφάντα αλλά ο νάνος. Εδώ σίγουρα τα
υποκείμενα θεωρούν ως απόλυτα θετικό τον νάνο και για αυτό τον τοποθετούν σε κεντρική
θέση, βασιζόμενα πάντα στην λογοτεχνική τους προκατάληψη.
Μόνο ένα ποσοστό 20% και αυτό από κορίτσια μπόρεσαν και τοποθέτησαν σε κεντρική θέση
αρνητικό χαρακτήρα και αυτό στο δεύτερο κείμενο μας με χαρακτήρα την Σαντρα. Αυτό μας
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση καθώς στο πρώτο κείμενο μας παρουσιάζεται περισσότερο το
απόλυτο του αρνητικό χαρακτήρα (Ινφάντα). Στο γεγονός αυτό συνέβαλε ο συσχετισμός που
έκαναν τα κορίτσια με την άσχημη εξωτερική της εμφάνιση και έτσι την συσχέτισαν με έναν
επιφανειακό τρόπο και έτσι την τοποθέτησαν σε κεντρική θέση, καθώς το κείμενο μιλούσε
αρκετά για αυτό τον χαρακτήρα. Ίσως για τα κορίτσια η Ινφάντα ήταν το πρότυπο του
όμορφου κοριτσιού, άρα και όχι του απόλυτα αρνητικού χαρακτήρα.
Ένα 10% μόνο δεν προσδιόρισε τον κεντρικό ήρωα του κειμένου και ποιο συγκεκριμένα
στην περίπτωση της Σαντρας, καθώς εντόπισε και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Έτσι με βάση
αυτή την λογική δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος ήταν ο κεντρικός, γιατί ενδεχομένως και
αυτό το υποκείμενο έκανε συσχετισμούς με την κεντρικό να έχει περισσότερο θετικά
χαρακτηριστικά.
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9.5. Αποδοχή ή όχι του «αρνητικού» ήρωα με κεντρικό ρόλο
Αφού τα υποκείμενα μας έχουν αντιληφθεί περίπου τις θετικές και τις αρνητικές πράξεις
των ηρώων του κειμένου, χωρίς όμως να τους τοποθετήσουν τόσο σε κεντρική θέση, σε
επόμενο μας στάδιο επιδιώκουμε να μελετήσουμε εάν αποδέχονται τους αρνητικούς
χαρακτήρες. Η πληροφορία αυτή είναι σημαντική από την μεριά της πρόσληψης γιατί
εμβαθύνουμε περισσότερο. Δεν μας ενδιαφέρει μονο να εστιάσουν στις πράξεις τους και ποιες
είναι καλές ή όχι αλλά να ασκήσουν και κριτική σε αυτές. Οι αρνητικές πράξεις λοιπόν των
ηρώων αυτών πως τις προσλαμβάνουν τα παιδιά; Είναι απόλυτα σε αυτές; Τις βρίσκουν
φυσιολογικές ή τους είναι αδιάφορες; Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις απόψεις τους,
ρωτήσαμε και στα δύο κείμενα κατά πόσο θα είχαν τους ήρωες αυτούς φίλους τους ή όχι,
έχοντας υπόψη ότι θα έχουν περισσότερο αυστηρά κριτήρια και θα τους παρατηρήσουν
περισσότερο. Από αυτή την ερώτηση προέκυψαν οι εξής κατηγορίες, σύμφωνα με την μέθοδο
της ανάλυσης περιεχομένου που ακολουθούμε:
9.5.1.Μη αποδοχή αρνητικών χαρακτήρων σε κεντρικό ρόλο
9.5.1.1. Μη αποδοχή χαρακτήρα της Ινφάντας λόγω της αρνητικής της συμπεριφοράς.
Οκτώ υποκείμενα στα δέκα (σε ποσοστό 80%, με 40% να είναι αγόρια και 40% να είναι
κορίτσια), δηλαδή αρκετά μεγάλο ποσοστό μας απάντησαν στο πρώτο μας παιδικό ανάγνωσμα
ότι δεν θα είχαν φίλη την Ινφάντα.
Απόλυτος, στερεοτυπικός χαρακτηρισμός ως αρνητικού χαρακτήρα. Εστιασμός μονο στο
τέλος του κειμένου. Πρόσληψη κυρίως μέσα από συναισθηματικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα,
τρία υποκείμενα (σε ποσοστό 30% στο ποσοστό αυτό του 80%) ήταν απόλυτα ότι δεν θα την
είχαν καθόλου φίλη τους, χαρακτηρίζοντας την κακιά, ψηλομύτα κλπ. Σε αυτό το ποσοστό το
20% αποτελούσαν αγόρια και ένα 10% κορίτσια. Μετά το τέλος του παραμυθιού ήταν απόλυτα
και δεν έδιναν καμία προσπάθεια να δικαιολογήσουν αυτή την συμπεριφορά. Για τα
συγκεκριμένα υποκείμενα ήταν απόλυτα αρνητικός χαρακτήρας. Θα λέγαμε ωστόσο και με
βάση την ηλικία αυτή των παιδιών ότι η αντίδραση αυτή από μία μεριά είναι αναμενόμενη
καθώς σε αυτό το στάδιο κοινωνικής τους ανάπτυξης, οι άνθρωποι είναι είτε καλοί είτε κακοί.
Είναι ενδεχομένως περισσότερο απόλυτα τα παιδιά και είναι απολύτως λογικό. Ωστόσο και η
παραδοσιακή λογοτεχνία τείνει να τονίζει χρόνια τώρα τα πρότυπα του καλού και τι κακού και
νε είναι ευδιάκριτα στα κείμενα της (Ντεμώζ, 1977: 36-37). Ωστόσο, βλέπουμε ότι από την
μεριά της πρόσληψης η τεχνική του τέλος και η αντίθεση με τον νάνο επίδρασε καταλυτικά σε
αυτά τα υποκείμενα ώστε να την χαρακτηρίσουν κακιά καθώς βίωσαν σε έντονο
συναισθηματικό επίπεδο την σκηνή αυτή και φαίνεται ότι παρατήρησαν ιδιαίτερα τις
αντιδράσεις του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα που χτυπούσε τα πόδια της στο πάτωμα και
ήταν ειρωνική. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
Θα είχα περισσότερο φίλο τον νάνο4.α. γιατί;- Γιατί η Ινφάντα ήταν κακιά..ας πούμε του νάνου δεν
του φέρθηκε σωστά..ας πούμε χτύπησε στο πόδι του..και έπεσε κάτω..και αυτή δεν του φέρθηκε
σωστά έλεγε τώρα τώρα….(Υποκείμενο Κ1).
Θα την είχες φίλη;- όχι δεν θα την έιχα φίλη …καθόλου…4.γιατί; όχι - γιατί δεν ήταν καλή μαζί του
ήταν κακιά..δεν στεναχωρήθηκε καθόλου για αυτό που έπαθε δεν ήταν και καλή φίλη αν και στην
αρχή ..βλέπαμε ότι του έδωσε λουλούδι και τον ήθελε στην γιορτή..4.β. τον νάνο θα τον είχες φίλο;βέβαια θα τον είχα… γιατί ; επειδή ήταν άσχημος σιγά…. αφού ήταν καλός φίλος …ναι θα τον είχα
(Υποκείμενο Α4).

9.5.1.2. Μη αποδοχή χαρακτήρα Ινφάντας χωρίς στερεότυπα και λαμβάνοντας υπόψη την
αφηγηματική δομή
Εμβαθύνοντας περισσότερο στις απαντήσεις των παιδιών, τα υπόλοιπα υποκείμενα της
έρευνας μας σε ποσοστό 50% (σε αναλογία 5 στα 10), απάντησαν και αυτά με αρνητική θέση
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για τον χαρακτήρα της Ινφάντα αλλά εντοπίσαμε μία διαφορά από τα προηγούμενα, στο
γεγονός ότι είχαν κάποιες φράσεις που έδειχναν ενδοιασμό (σε αυτό το ποσοστό το 40% ήταν
κορίτσια και ένα 10% αγόρια). Χρησιμοποίησαν στην αρχή λέξεις όπως:
Μάλλον δεν θα την είχα φίλη, μπά…., θα την είχα λιγότερο….

Δεν ήταν απόλυτα ως προς την χαρακτηρισμό της Ινφάντα ως κακίας όπως τα προηγούμενα
υποκείμενα αλλά αρκέστηκαν να σχολιάσουν την συμπεριφορά. Αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο
πρόσληψης από τα παιδιά μας δείχνει ότι κοινωνικά έχουν αναπτυχθεί περισσότερο και είναι
πιο αντικειμενικά στην παρατήρηση ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχει απόλυτα κακός ή απόλυτα
καλός άνθρωπος. Επιπροσθέτως για αυτή την θέση θεωρούμε ότι σημαντικό ρόλο έχει να
διαδραματίσει και η σύγχρονη τάση της παιδικής λογοτεχνίας, που δεν εστιάζει απόλυτα στο
πρότυπο του κακού αλλά προσπαθεί να αποκαλύψει τα αίτια που κρύβονται πίσω από αυτόν,
που κατά συνέπεια τον έκανε να πράξει με αυτόν τον τρόπο (Γαβριηλίδου, 2008:106).
Προκειμένου να προκύψει αυτή η γνώμη ο συγγραφέας είχε φροντίσει να παραθέσει
πληροφορίες για το θάνατο της μητέρας της και την απουσία του πατέρα της. Έτσι τα
υποκείμενα αυτά σύνδεσαν κατά κάποιο τρόπο την αρνητική συμπεριφορά με την έλλειψη
στοργής και αγάπης που είχε η Ινφάντα. Άρα εντόπισαν κοινωνικές επιδράσεις της
συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Εγώ…….( Σχολ. Σκέφτεται λίγο δεν μου απαντά αμέσως)…θα είχα περισσότερο τον νάνο και
λιγότερο την Ινφάντα την πριγκίπισσα..4.α. γιατί ;- γιατί ο νάνος ήταν καλός φίλος με την Ινφάντα
την αγαπούσε… ενώ η Ινφάντα δεν την ένοιαζε που τόσο πολύ την έψαχνε….. μπορεί να νόμιζε ότι
δεν την αγαπούσε και κανείς όπως ο μπαμπάς της….- γιατί λες να μην την ένοιαζε;- γιατί ήταν
πλούσια για αυτό..και είχε μονο πράγματα και δώρα (Υποκείμενο Κ5).
μμμμ ίσως να είχα περισσότερο τον νάνο και λιγότερο την Ινφάντα..γιατί μπορεί να μην με
αγαπούσε και να με ήθελε μονο για παιχνίδι…4.β. τι εννοείς μονο για παιχνίδι;- μονο να παίζουμε
και αυτό και μετά να με ξεχνούσε..δεν το κάνει αυτό οι καλοί φίλοι (Υποκείμενο Κ8).

9.5.1.3. Μη αποδοχή χαρακτήρα Ινφάντας μέσα από την σύγκριση δευτερεύοντα
χαρακτήρα του νάνου. Τεχνική αντίθεσης με έμφαση κυρίως στο συναισθηματικό επίπεδο
Πέρα από την αφηγηματική δομή και το τέλος του κειμένου που φάνηκε να παίζει
καθοριστικό ρόλο ως προς τον προσδιορισμό του αρνητικού χαρακτήρα από τα παιδιά,
σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο δευτερεύοντας χαρακτήρας του νάνου στο κείμενο. Ο νάνος ως
χαρακτήρας με θετικά συναισθήματα, συναισθήματα αγάπης και φιλοτιμίας σαν ένας καλός
φίλος έπεισε τους περισσότερους αναγνώστες παιδιά και ήταν ένας χαρακτήρας που
αναπόφευκτα συγκρίνονταν με την Ινφάντα. Έτσι πάνω από τα μισά υποκείμενα της έρευνας
μας (7 στα 10, 70%,με ένα ποσοστό 40% να αγορά τα κορίτσια και ένα 30% να αφορά τα
αγόρια) στην ερώτηση ποιον θα είχες περισσότερο φίλο απάντησαν τον νάνο, συγκριτικά με
την Ινφάντα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Τον νάνο θα τον είχες φίλο;- ναι τον νάνο σίγουρα θα τον είχα φίλο..4γ. γιατί; - Να ξέρεις γιατί γιατί
ο νάνος αγαπούσε την Ινφάντα που ήταν καινούργια φίλη του και ήθελε να κάνουν πολλά πράγματα
μαζί..να πάνε στο δάσος να παίξουν …θα ήταν καλός φίλος ο νάνος..ήταν πολύ καλός και αστείος
φίλος.. (Υποκείμενο Κ3).
Τον νάνο θα τον είχες φίλο;- βέβαια θα τον είχα… γιατί ; επειδή ήταν άσχημος σιγά…. αφού ήταν
καλός φίλος …ναι θα τον είχα4.γ. γιατί ήταν καλός φίλος; - γιατί αγαπούσε την Ινφάντα και ήθελα
να πάνε στο δάσος να την φιλοξενήσει και να τις δείξει το δάσος..θέλανε κατάλαβες να κάνουν
πολλά πράγματα μαζί..όπως κάνουν οι καλοί φίλοι βέβαια (Υποκείμενο Α4).

Στις περισσότερες απαντήσεις όπως και στα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που παραθέσαμε
βλέπουμε ότι τα παιδιά λόγω της έντονης παρουσίας του νάνου στο κείμενο δεν έμειναν
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ανεπηρέαστα ως προς την συμπεριφορά και τα συναισθήματα του. Μάλιστα τα περισσότερα
παιδιά τον αποδέχτηκαν σαν χαρακτήρα λόγο των θετικών στοιχείων που είχε όπως το ότι ήταν
αγνός στα αισθήματα, το ότι ήταν φιλικός, ευαίσθητος κλπ. και δεν έδειξαν καθόλου να
εστιάζουν στην άσχημη εξωτερική του εμφάνιση. Μάλιστα ορισμένα παιδιά έδειχναν να τον
συμπαθούν επειδή υπήρχε και ένα αίσθημα λύπης απέναντι στο πρόσωπου του, καθώς
παρατήρησαν ότι κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτόν και τους έμεινε ιδιαίτερα η σκηνή που
κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέπτη και λυπήθηκε για την ασχήμια του.
Έτσι με το να είναι τόσο φορτισμένο το πρόσωπο του νάνου με τόσα συναισθήματα από την
μεριά του αναγνώστη παιδιού, τα παιδιά επένδυσαν στο να παρατηρήσουν και να εφαρμόσουν
την ίδια τακτική πρόσληψης στον χαρακτήρα της Ινφάντα. Την παρατήρησαν κυρίως σε
συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό το δεδομένο που μόλις προέκυψε μέσα από την τεχνική της
αντίθεσης, μας επεξηγεί το γεγονός ότι τα περισσότερα υποκείμενα δεν αποδέχτηκαν τον
χαρακτήρα της Ινφάντα και τον χαρακτήρισαν αρνητικό, καθώς είδαν ότι η Ινφάντα ήταν
φτωχή σε συναισθήματα σε σχέση με τον νάνο (τεχνική της αντίθεσης). Η Ινφάντα ήταν κενή
συναισθηματικά, ενώ ο νάνος ξετύλιγε τα συναισθήματα του μέσα στο κείμενο.
Αποδοχή του νάνου όχι τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο όσο σε λογικό. Ωστόσο, σε αυτή
την διαδικασία σύγκρισης που έκαναν τα υποκείμενα της έρευνας μας υπήρξαν και δυο
υποκείμενα που επιθυμούσαν για φίλο τους τον νάνο γιατί διέθετε θετικά χαρακτηριστικά.
Δηλαδή ήταν πολύ διασκεδαστικός και έκανε ωραία κόλπα. Με αυτές τις φράσεις φάνηκε ότι
αποδέχτηκαν τον νάνο κυρίως ως αυτόνομο χαρακτήρα και όχι σε σύγκριση με την Ινφάντα.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό:
Τον νάνο;;- μμμ μπορεί και τον νάνο ….γιατί…. έκανε
(Υποκείμενο Κ10)

ωραία κόλπα..και έπαιζε πολύ ..

9.5.1.4. Μη αποδοχή του χαρακτήρα της Σάντρας σε σύγκριση με τον χαρακτήρα του
ορνιθολόγου
Στο δεύτερο κείμενο μας με τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα παρατηρήσαμε ότι ισχύει η
ίδια συνθήκη μέσα από την διαδικασία πρόσληψης των παιδιών, όμως σε λιγότερο ποσοστό,
προφανώς γιατί εδώ επηρέασε το γεγονός ότι η μάγισσα μεταλλάχτηκε στο τέλος σε καλή
όπως θα αναλύσουμε στην επόμενη κατηγορία μας (2 στα 10, σε ποσοστό 20% και να αφορά
μονο απαντήσεις αγοριών). Δηλαδή η τεχνική της αντίθεσης των χαρακτήρων ήταν τόσο
έντονη στην αντίληψη των παιδιών που με πολύ ευκολία διαχώριζαν συμπεριφορές και
κατάταξαν τους χαρακτήρες. Και σε αυτό το κείμενο ο ορνιθολόγος με τον ευγενικό,
πολιτισμένο χαρακτήρα του κέρδισε τα συγκεκριμένα υποκείμενα και θέλησαν να επιλέξουν
για φίλο τον ορνιθολόγο, προφανώς διότι τα συναισθήματα του ήταν πιο ξεκάθαρα από ότι της
Σαντρας. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Θα είχες κάποιον περισσότερο; - ναι θα είχα τον ορνιθολόγο …γιατί ήταν πολύ καλός…. την
αγαπούσε και έκανε καλή παρέα στην μάγισσα .. και κοίτα στην αρχή αυτή…. δεν ήταν καλή
….μαζί του …εεεεε (Υποκείμενο Α7).

9.5.2. Αποδοχή «αρνητικών» χαρακτήρων σε κεντρικό ρόλο
9.5.2.1.Αποδοχή «αρνητικού» χαρακτήρα της Ινφάντα με εστιασμό και σε θετικά στοιχεία.
Πρόσληψη μέσα από την λογική διαδικασία αιτίου- αποτελέσματος
Το γεγονός ότι κυριάρχησε το συναίσθημα για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα της
Ινφάντας, δεν σημαίνει ότι η Ινφάντα χαρακτηρίζεται απόλυτα ως αρνητικός χαρακτήρας,
καθώς η πρόσληψη όπως αναφέραμε και στην θεωρία μας διαθέτει στοιχεία υποκειμενικού
χαρακτήρα και διαφορετική προοπτική από την μεριά του αναγνώστη παιδιού, όπως αντίστοιχα
ο όρος « ορίζοντας προσδοκιών» που αναφέρει ο Jauss ή Πολλαπλότητα των νοημάτων που
μας αναφέρει ο Vygotsky (Holub, 2001: 137-138· Πουρκός, 2009: 541-545). Αυτό το στοιχείο,
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το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθολικότητα στην διαδικασία πρόσληψης έρχεται να μας το
επιβεβαιώσει ένα υποκείμενο στην παρούσα έρευνα, που διατυπώνει διαφορετική θέση για τον
χαρακτήρα της Ινφάντα και μας ενισχύει ακόμη περισσότερο την συλλογή πληροφοριών (νέα
κατηγορία) ως προς τις κατευθύνσεις πρόσληψης του παιδιού. Χαρακτηριστικό απόσπασμα
(ένα υποκείμενο):
Το παραμύθι ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο για την Ινφάντα που ήταν μία πριγκίπισσα που είχε
χάσει την μαμά της και της έκαναν γιορτή που είχε τα γενέθλια της και προσπαθούσαν να την
διασκεδάσουν4. Την Ινφάντα θα την είχες φίλη και γιατί;- μμμμ την Ινφάντα θα την είχα φίλη….
γιατί κάνει και αυτή φίλες,, θα την βοηθούσε να κάνει καλούς φίλους που δεν ήξερε… 4.α. τον
νάνο;;; - μμμ μπορεί και τον νάνο ….γιατί…. έκανε ωραία κόλπα..και έπαιζε πολύ ( Υποκείμενο
Κ10).

Το συγκεκριμένο υποκείμενο φαίνεται ότι αντιλήφθηκε το τέλος του κειμένου με
διαφορετικό τρόπο και ίσως περισσότερο με την λογική παρά με το συναίσθημα, σε σχέση με
τα προηγούμενα υποκείμενα. Η διαδικασία πρόσληψης έγινε με μία λογική σειρά των
γεγονότων (αίτιου και αποτελέσματος) που το υποκείμενο επινόησε. Έτσι διατυπώνεται εδώ
μια διαφορετική προοπτική. Διαπιστώνεται ότι η αντίδραση αυτή της Ινφάντα ήταν
φυσιολογική με το θάνατο του νάνου καθώς δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί, γιατί δεν υπάρχει
σχολιασμός από το υποκείμενο. Καθώς αναφέρει ότι έχει και αυτή θετικά στοιχεία δηλαδή ότι
κάνει φίλες, άρα δεν είναι αρνητικό στοιχείο για αυτήν και θα την είχε φίλη. Επιπροσθέτως,
αναφέρθηκε στην συνθήκη του θανάτου της μητέρας της ( σε στοιχεία αφήγησης κειμένου),
που ενδεχομένως αυτό την έκανε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό το στοιχείο μας κάνει
να πούμε ότι η πρόσληψη ενός κειμένου γίνεται τελείως διαφορετική όταν το αντιμετωπίσουμε
λογικά και τελείως διαφορετική όταν το αντιμετωπίσουμε συναισθηματικά. Στο λογικό
κομμάτι ο αναγνώστης παιδί δεν είναι τόσο συναισθηματικά φορτισμένος και βλέπει τα
γεγονότα μέσα από την λογική τους συνέπεια (αίτιο- αποτέλεσμα) ενώ αντίθετα με
συναισθηματική φόρτιση τα υποκείμενα μένουν κυρίως στο τώρα του κειμένου, δηλαδή
κυρίως στο τέλος το κειμένου με το θάνατο του νάνου, που υπήρξαν και οι περισσότερες
αντιδράσεις, λόγο του ότι η σκηνή σε εκείνο το σημείο έδινε στον αναγνώστη περισσότερο
συναίσθημα και συγκίνηση. Έτσι, η λογική διαδικασία της πρόσληψης κοιτά και το πρίν,
δηλαδή τα αφηγηματικά στοιχεία του κειμένου. Το υποκείμενο αυτό φάνηκε να είναι
ρεαλιστικό ως προς αυτά που γίνονται γύρω του και δεν τα καταδικάζει χρησιμοποιώντας μονο
την λογική του, για αυτό και αποδέχεται τον χαρακτήρα της Ινφάντα.
9.5.2.2. Αποδοχή αρνητικού χαρακτήρα Σάντρας μέσα από την τεχνική μετάλλαξης
χαρακτήρων: Πρόσληψη μέσα από την λογική διαδικασία αιτίου – αποτελέσματος
Σε αυτή την λογική και στο δεύτερο κείμενο μας με τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα
παρατηρήσαμε ότι αποδέχτηκαν τελικά τον χαρακτήρα της Σάντρας παρόλο που ήταν κακιά.
τα Τα υποκείμενα εστίασαν κυρίως στο τέλος του κειμένου με την πλήρη μετάλλαξη του
χαρακτήρα, αλλά και μέσα από την παρατήρηση της πορείας μετάλλαξης του αρνητικού
χαρακτήρα σε καλού (σε ποσοστό 6 στα 10, 60%, με αυτό το ποσοστό να περιλαμβάνει 30%
αγόρια και 30% κορίτσια). Ωστόσο παρατηρούμε ότι πολλές φορές το τέλος είναι κομβικό ως
προς την γνώμη των παιδιών καθώς είναι η τελευταία εντύπωση που τους μένει από το
παραμύθι, καθώς η διαδικασία στο να ανατρέξουν πίσω σε λεπτομέρειες του κειμένου τους
είναι πιο δύσκολη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο κείμενο ήταν πιο βατό ως προς τις πληροφορίες
που παρείχε και έτσι τα παιδιά αντιλήφθηκαν εύκολα όλα τα στάδια μετάλλαξης του αρνητικού
χαρακτήρα, περισσότερο χρησιμοποιώντας την λογική τους ικανότητα και όχι τόσο
επηρεασμένα σε συναισθηματικό επίπεδο. Καθώς τα περισσότερα θεώρησαν υπεύθυνο τον
ορνιθολόγο για την αλλαγή της συμπεριφοράς, το είδαν σαν μία συνθήκη κοινωνική.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
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Γιατί;- Γιατί η μάγισσα αντί για κακιά αντί για να κλέβει π.χ. τα τετράδια των παιδιών και αντί να
κρύβει από τις γριούλες… μετά έκανε καλές πράξεις… ας πούμε κατέβαζε τα σκυλιά αμα έχουνε
παγιδευτεί..έλυνε τα προβλήματα των παιδιών στα μαθηματικά (Υποκείμενο Κ1).
μμμμ ….να σου πω αυτό το παραμύθι μας έλεγε για την Σάντρα όπως και το άλλο για την
Ινφάντα… ήταν μία μάγισσα κακιά που έγινε μετά καλή ….πιο καλή ιστορία από την
άλλη…(Υποκείμενο Κ3).

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 4
Πίνακας 4: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων του κειμένου και πιο συγκεκριμένα της κατηγορίας των χαρακτήρων (αποδοχή ή όχι
«αρνητικού» χαρακτήρα) των δύο υπό μελέτη παιδικών αναγνωσμάτών σε σχέση με το φύλο
των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες

1. Μη
αποδοχή
αρνητικού
χαρακτήρα

2.Αποδοχή
αρνητικού
χαρακτήρα

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Υποκατηγορίες
1. με απόλυτο,
στερεοτυπικό
χαρακτηρισμό ως
αρνητικού χαρακτήρα.
Εστιασμός στο
τέλος του κειμένου.
(Ινφάντα)
2. χωρίς όμως
να
την
χαρακτηρίσουν
στερεοτυπικά κακία.
Επηρεασμένα και από τα
υπόλοιπα
στοιχεία
της
αφηγηματικής δομής του
κειμένου(Ινφάντα)
3. μέσα από την τεχνική της
σύγκρισης με τον
δευτερεύοντα χαρακτήρα
του νάνου (Ινφάντα)
4.μέσα από την τεχνική της
σύγκρισης με τον
δευτερεύοντα χαρακτήρα
του ορνιθολόγου (Σαντρα)
1. με εστίαση και σε θετικά
στοιχεία της Ινφάντα.
Πρόσληψη μέσα από την
διαδικασία αιτίου
αποτελέσματος.

3(30%)

3(30%)

4(40%)

1(10%)

4(40%)

8(80%)

3(30%)
4(40%)

3(30%)
4(40%)

2 (20%)

-

7(70%)

0%

0%
2.μέσα από την τεχνική
μετάλλαξης χαρακτήρων.
Πρόσληψη μέσα από την
λογική διαδικασία αιτίου –
αποτελέσματος ( Σαντρα)

1(10%)

-

1(10%)

3(30%)

-

3(30%)

2(20%)

1(10%)

-

6(60% )

Παρατηρώντας στον Πίνακα 4., τα ποσοστά και της υποκατηγορίες που προέκυψαν σε αυτή
την κατηγορία διαπιστώσαμε τις πρώτες αντιδράσεις των παιδιών από την στιγμή που ήρθαν
σε επαφή με έναν κεντρικό χαρακτήρα που παρουσιάζεται ως αρνητικός. Όπως ήταν
αναμενόμενο υπήρχαν περιπτώσεις που αποδέχτηκαν τον αρνητικό χαρακτήρα αλλά και
περιπτώσεις που δεν τον αποδέχτηκαν. Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση του πρώτου
παραμυθιού με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα που δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα
στην αρχή για τον χαρακτήρα της Ινφάντα προέκυψαν διάφοροι προβληματισμοί. Σε ποσοστό
80% και με ίσες αναλογίες αγοριών και κοριτσιών ο χαρακτήρας της Ινφάντα δεν ήταν
προσιτός στους αναγνώστες παιδιά. Στο ποσοστό αυτό υπήρχαν απαντήσεις που ήταν απόλυτες
και χαρακτήριζαν την Ινφάντα «κακιά» (40%) επηρεασμένα από το τέλος του κειμένου,
131

δηλαδή σε ένα σημείο του κειμένου που στην ουσία εκεί αποτυπώνεται και η θέση του
συγγραφέα τα υποκείμενα και τους χαρακτήρες (Κανατσούλη,2000:36). Ωστόσο σε αυτό το
ποσοστό υπήρχε και ένα άλλο 40% που δεν ήταν αποδεχτή για τα υποκείμενα όμως δεν την
χαρακτήρισαν απόλυτα κακιά. Τα υποκείμενα για αυτή την κριτική τους βασίστηκαν και σε
άλλα αφηγηματικά στοιχεία του κειμένου. Βλέπουμε λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία ότι είναι
δυνατόν τα παιδιά να εστιάσουν σε συγκεκριμένα αφηγηματικά σημεία του κειμένου και να
αγνοήσουν τα υπόλοιπα προκειμένου να ασκήσουν κριτική και όπως είδαμε αυτό είναι
δυνατόν να τους δώσει διαφοροποιημένη πρόσληψη και να προσεγγίζουν τον χαρακτήρα
εντελώς διαφορετικά. Αυτό το στοιχείο μας επιβεβαιώνει την αμεταβλητότητα αναγνωστών με
βάση ενα κειμένου που είναι και αυτό ευμετάβλητο (Χαντ, 2001: 137-138). Άρα και τα σημείο
εστίασης στο κείμενο είναι σημαντικό προκειμένου να αντιληφθούν έναν χαρακτήρα. Σίγουρα
αυτά τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν το
κείμενο σφαιρικά και να ασκήσουν κριτική για τον χαρακτήρα λαμβάνοντας όλες τις
παραμέτρους του κειμένου. Όπως είναι λογικό κάποια σημεία του κειμένου τους ασκούν
περισσότερη προσοχή, τα εντυπωσιάζουν και έτσι με γνώμονα αυτό προσπαθούν να
περιγράψουν τον χαρακτήρα. Πιο σφαιρική προσέγγιση του χαρακτήρα σήμαινε εστιασμός σε
πολλά σημεία του κειμένου και αρκετές εμβαθύνσεις που αυτό θα το δούμε στην συνέχεια.
Δηλαδή πως εξελίσσεται αυτή η διαδικασία πρόσληψης των υποκειμένων.
Προκειμένου να μας δείξουν τα παιδιά εάν αποδέχτηκαν ή όχι τον χαρακτήρα πέρα από τα
αφηγηματικά σημεία του κειμένου, χρησιμοποίησαν και την τεχνική της σύγκρισης των
αφηγηματικών χαρακτήρων. Έτσι σε ποσοστό 70% ο χαρακτήρας της Ινφάντα δεν ήταν
αποδεχτός λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά και τον χαρακτήρα του νάνου. Μάλιστα στο
ποσοστό αυτό ένα 40% που ήταν μεγαλύτερο από την μεριά των αγοριών υποστήριξαν ότι ο
νάνος είχε πιο θετική θέση και για αυτό δεν αποδέχτηκαν την Ινφάντα. Αυτό το ποσοστό ήταν
κάπως αναμενόμενο καθώς θέλησαν τα αγόρια να προβάλουν ίσως περισσότερο τον
δευτερεύοντα χαρακτήρα του νάνου λόγου του φύλου του. Επιπροσθέτως το γεγονός ότι ένα
70% των υποκειμένων χρησιμοποίησαν την τεχνική της σύγκρισης των χαρακτήρων ήταν
αρκετά σημαντικό και μας δείχνει πόσο σημαντική είναι και η θέση των δευτερευόντων
χαρακτήρων στο κείμενο προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα οι αναγνώστες παιδιά για
τον κεντρικό μέσα από συσχετισμούς. Τα παιδιά εφόσον δεν ήταν σίγουρα για την θέση αυτού
του χαρακτήρα προσπαθούσαν μέσα από το κείμενο να βρούν έναν δευτερεύοντα όπως ήταν ο
νάνος προκειμένου να τα βοηθήσει στην διαδικασία της πρόσληψης του κεντρικού χαρακτήρα.
Άρα χρησιμοποίησαν την σύγκριση που θα λέγαμε ότι είναι και μία κοινωνική ικανότητα στον
χώρο της ψυχολογίας, προκειμένου να εκδηλώσουν την αποδοχή ή όχι στον χαρακτήρα που
τους παρουσιάζεται. Στις ηλικίες αυτές η σύγκριση είναι εμφανής και έντονη χωρίς
ενδοιασμούς προκειμένου να εκφράσουν την γνώμη τους και ίσως για αυτό δευτερευόντως το
ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό.
Αποδοχή αρνητικού χαρακτήρα είχαμε στο δεύτερο κείμενο με τίτλο Σαντρα η άσχημη
μάγισσα σε ποσοστό 60%, καθώς ο χαρακτήρας αυτός είχε την τάση να μεταλλάσσεται. Τα
παιδιά για τον χαρακτηρισμό τους αυτό φαίνεται ότι εστίασαν στα περισσότερα σημεία του
κειμένου. Ωστόσο το ποσοστό είναι μικρό θα λέγαμε για ένα τόσο ξεκάθαρο τέλος. Υπήρχε
ένα ποσοστό 20% και αυτό από υποκείμενα αγόρια που δεν αποδέχτηκαν την μάγισσα ακόμα
και μετά την μετάλλαξη της, συγκρίνοντας την με τον ορνιθολόγο. Ο ορνιθολόγος ήταν αρκετά
θετικός για τα υποκείμενα αυτά που παρά την μετάλλαξη της Σαντρας ήταν κυρίαρχος. Σε αυτό
το σημείο μας επιβεβαιώνεται για δεύτερη φορά η τάση τον αγοριών να υποστηρίζουν στο
κείμενο χαρακτήρες που είναι ομοίου φύλου με αυτά. Στην κατηγορία της αποδοχής στο πρώτο
μας κείμενο μόνο ένα 10% υποστήριξε ότι αποδεχόταν την Ινφάντα γιατί είχε και θετικά
στοιχεία. Σημείο που μας δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι υπάρχουν και υποκείμενα που δεν
τους διακατέχει προκατάληψη και εντοπίζουν στους χαρακτήρες και θετικά και αρνητικά
στοιχεία.
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9.6. Αφηγηματικοί άξονες: Εντοπισμός συγκρούσεων «αρνητικών» χαρακτήρων
Ήδη από την προηγούμενη ερώτηση μας εντοπίσαμε διάφορα κριτήρια προκειμένου να
αντιληφθούμε πως αντιλαμβάνονται η όχι τα υποκείμενα της έρευνας μας τους αρνητικούς
χαρακτήρες που τους παρουσιάζονται. Είδαμε ότι ανάλογα με την τεχνική που εστιάζει ο
αναγνώστης παιδί στο κείμενο (τεχνική του τέλους, τεχνική μετάλλαξης χαρακτήρων, τεχνική
της αντίθεσης, κ.λ.π.) παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία πρόσληψης του κειμένου.
Δηλαδή σε όποια τεχνική έχει εστιάσει περισσότερο το παιδί και όχι τόσο στο γενικό νόημα
που έχει καταλάβει το παιδί μέσα από το κείμενο.
Στην επόμενη κατηγορία μας στοχεύουμε στο να ανιχνεύσουμε περισσότερο τον εσωτερικό
κόσμο των χαρακτήρων αυτών, μέσα από τα μάτια των παιδιών. Να δούμε πως σκέφτονται και
τι συναισθήματα έχουν. Έτσι στο πρώτο κείμενο μας με την ερώτηση γιατί πιστεύεις δεν ήρθε
ο πατέρας της Ινφάντα στην γιορτή και πως ένιωσε, γίνεται η πρώτη προσπάθεια να
εμβαθύνουμε στους χαρακτήρες. Μέχρι τώρα οι ερωτήσεις αφορούσαν μία γενική εικόνα και τι
αντιλήφτηκαν τα παιδιά. Από αυτή την ερώτηση και κάτω γίνεται βαθμιδωτή ανάλυση και
εστίαση στους παραμέτρους των αρνητικών χαρακτήρων. Έτσι με βάση αυτή την ερώτηση
προέκυψαν οι εξής κατηγορίες:
9.6.1. Η αδιάφορη συμπεριφορά του πατέρα της Ινφάντα δεν θεωρήθηκε ως στοιχείο που
θα οδηγούσε σε εσωτερικές συγκρούσεις: Η Ινφάντα ήταν επίσης αδιάφορη και απρόσιτη
- Άρα εδώ δεν έχουμε εσωτερική σύγκρουση αρνητικού χαρακτήρα
Το γεγονός ότι δεν ήρθε ο πατέρας της Ινφάντα στην γιορτή φαίνεται ότι από τα
περισσότερα υποκείμενα δεν ήταν ένα στοιχείο που μπορούσε να επηρεάσει το
συναισθηματικό κόσμο της Ινφάντα. Οκτώ στα δέκα, σε ποσοστό 80% ως πρώτο στοιχείο κατά
την ανάγνωση της ιστορίας του κειμένου θεώρησαν σχεδόν αδιάφορη αυτή την πληροφορία
αναφορικά με μια ενδεχόμενη εσωτερική σύγκρουση. Το ποσοστό αυτό αφορούσε 40%
κορίτσια και 40% αγόρια. Τα υποκείμενα απάντησαν ότι η Ινφάντα δεν στενοχωρήθηκε ή ότι
δεν αισθάνθηκε τίποτα που ο πατέρας της δεν ήρθε. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

μπα τίποτα δεν μας λεει..η Ινφάντα είχε τόσο κόσμο..δεν την ένοιαζε και πολύ… αφού έβλεπε όλα
αυτά που γινόταν στην γιορτή και δεν ζήτησε ποτέ τον πατέρα της….(Υποκείμενο Α4)
Η Ινφάντα δεν στεναχωρήθηκε γιατί είχε πολλές φίλες στην γιορτή..για αυτό..αν ήταν μόνη της
μπορεί να στεναχωριότανε..(Υποκείμενο Κ5).

Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση τις απαντήσεις των παιδιών η Ινφάντα συμπεριφέρθηκε
φυσιολογικά που δεν αναζήτησε ή δεν στενοχωρήθηκε για τον πατέρα της αφού τις
περισσότερες ώρες ήταν απομακρυσμένος. Τα παιδιά σε αυτό το σημείο το αντιμετώπισαν
περισσότερο με λογική παρά με συναίσθημα. Η αποχή δηλαδή του πατέρα της από την ζωή της
Ινφάντα είχε και αποχή συναισθημάτων από την μεριά της Ινφάντα, μιάς που ήταν ένα
πρόσωπο χωρίς συναισθήματα. Επίσης, αυτός ο σχολιασμός μας κάνει να σκεφτούμε ότι
εφόσον τα παιδιά έχουν οριοθετήσει περισσότερο στο μυαλό τους την Ινφάντα ως αρνητικό
χαρακτήρα πλέον την βλέπουν με περισσότερη λογική και αντικειμενικότητα και δεν την
συμμερίζονται τόσο. Έτσι παρατηρούν τις κινήσεις της χωρίς συναίσθημα πλέον. Ίσως σε αυτό
το σημείο ελλοχεύει ένα στοιχείο προκατάληψης ότι οι αρνητικοί χαρακτήρες δεν είναι
δυνατόν να έχουν εσωτερικές συγκρούσεις αφού δεν έχουν συναισθήματα. Αυτό το στοιχείο
μας κάνει να αντιληφθούμε ότι πολλές φορές είναι δυνατόν μέσα στον κόσμο της λογοτεχνίας,
ο τρόπος που σκέφτεται ο ήρωας να επηρεάσει και εμάς και να σκεφτόμαστε με την ίδια
λογική. Έτσι εδώ η Ινφάντα δεν έχει συναίσθημα, είναι ουδέτερη και όχι ελκυστική για τα
παιδιά.
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9.6.2. Εσωτερική σύγκρουση «αρνητικού» χαρακτήρα: Εξωγενείς ενδεχομένως
παράγοντες επηρεάζουν την αρνητική της συμπεριφορά - Θάνατος και αδιαφορία από
γονείς
Δύο υποκείμενα (2 στα 10,σε ποσοστό 2 (20%) με μόνο κορίτσια, στην ερώτηση μας αυτή
ωστόσο μας είπαν ότι η Ινφάντα θα στεναχωριόταν. Αυτά τα δύο υποκείμενα φαίνεται ότι
εστίασαν λίγο περισσότερο στο κείμενο και δεν έμειναν μονο στην αφήγηση των γεγονότων.
Εστίασαν στο κείμενο, αλλά επίσης έκαναν και συσχετισμούς με τις προηγούμενες
πληροφορίες που διάβασαν όπως το γεγονός ότι είχε πεθάνει η μητέρα της. Αυτό το στοιχείο
του θανάτου τα κινητοποίησε περισσότερο συναισθηματικά. Πέρα από αυτό τοποθέτησαν την
θέση του χαρακτήρα στην θέση του εαυτού τους. Ένα στοιχείο που μας οδηγεί ότι η διαδικασία
πρόσληψης ήταν σε προχωρημένο επίπεδο. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Γιατί ο πατέρας της Ινφάντα δεν ήταν στην γιορτή; Πώς λες να ένιωθε για αυτό;- Γιατί δεν ήθελε να
δεί την Ινφάντα που έμοιαζε πολύ με την μητέρα της5.α. η Ινφάντα πως λές να ένιωσε θα ήθελε να
ήταν ο πατέρας της στην γιορτή; - ναι αλλά δεν ήρθε…. αν εγώ για παράδειγμα είχα τα γενέθλια
μου θα ήθελα να είναι μαζί μου ο μπαμπάς μου και αν δεν ερχόταν θα στεναχωριόμουν…
(Υποκείμενο Κ1).

Φαίνεται ότι το υποκείμενο αυτό δικαιολογεί τις συμπεριφορές και τον δύο υποκειμένων
βασιζόμενο κυρίως σε συναισθηματικά κριτήρια. Από την μία ο πατέρας δεν πηγαίνει στην
γιορτή γιατί είναι συναισθηματικά φορτισμένος από το θάνατο της γυναίκας του και από την
άλλη η Ινφάντα φυσιολογικά θα ένιωθε στενοχώρια για αυτό καθώς το ίδιο συναίσθημα θα
ένιωθε και το ίδιο υποκείμενο με την αποχή του πατέρα από τα γενέθλια του. Εδώ η τεχνική
του flashback σε πληροφορίες για το θάνατο της μητέρας της Ινφάντα φαίνεται να επηρέασε
ως προς την ελαφρυντική θέση για την αρνητική συμπεριφορά της Ινφάντα.

Γιατί ο πατέρας της Ινφάντα δεν ήταν στην γιορτή; Πώς λες να ένιωθε για αυτό; Επειδή δεν την
ήθελε… εγώ πάντως αν είχα τέτοιο μπαμπά που δεν ερχόταν στα γενέθλια μου δεν θα τον ήθελα…
θα στεναχωριόμουν -γιατί;- Γιατί θα τον ήθελα μαζί (Υποκείμενο Κ2).

Εδώ το υποκείμενο αυτό είναι πιο απόλυτο στην θέση του. Θεωρεί ότι για την στεναχώρια
της Ινφάντα περισσότερο ευθύνεται ο πατέρας της που δεν είναι παρόν στην γιορτή.
Ανεξαρτήτως της πληροφορίας που έλαβε θεωρούσε ότι ο πατέρας έπρεπε να ήταν στην
γιορτή. Μία περισσότερο ρεαλιστική απάντηση χωρίς ιδιαίτερους συναισθηματισμούς. Έτσι τα
δύο υποκείμενα αυτά φάνηκαν να υπονοούν ότι πίσω από αυτή την συμπεριφορά της Ινφάντα
που δεν καταλάβαινε υπήρχε συναισθηματική ένταση και θλίψη για την αδιαφορία του πατέρα
της, επομένως εσωτερική σύγκρουση αρνητικού χαρακτήρα. Τοποθέτησαν στοιχεία
εσωτερικής σύγκρουσης και σε αρνητικό χαρακτήρα.

9.6.3. Εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις του χαρακτήρα της Σάντρας ως
αποτέλεσμα αρνητικής συμπεριφοράς της: Εστιασμός στην αρχή του κειμένου με τις
αρνητικές συμπεριφορές δευτερευόντων προσώπων
Στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα μας, βλέπουμε ότι ο εντοπισμός συγκρούσεων του
αρνητικού χαρακτήρα είναι πιο ευδιάκριτος και αντιληπτός από ότι στο προηγούμενο κείμενο
134

μας και έτσι εδώ σημειώνεται το εντυπωσιακό ποσοστό με 10 στα 10 υποκείμενα (με ποσοστό
100%, όπου 40% είναι αγόρια και 60% είναι κορίτσια) να υποστηρίζουν ότι η Σάντρα βίωνε
κυρίως εσωτερική σύγκρουση με τον εαυτό της αλλά και με την κοινωνία αφού την
κορόιδευαν και την έστεψαν Miss κακάσχημη μάγισσα. Εδώ τα υποκείμενα δικαιολογούν την
αρνητική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αντίδρασης στο εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή την
αρνητική συμπεριφορά από τις άλλες μάγισσες. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Ότι και οι άλλες μάγισσες ήταν κακές …γιατί ας πούμε εσύ π.χ. που δεν είσαι άσχημη …..αν ήσουν
άσχημη …δεν θα σου το έλεγα ….ήταν κακιές.. - άρα η μάγισσα αυτή τι πίστευε για αυτές;- Δεν
ήθελε να την κοροϊδεύουν….. γιατί αυτό δεν ήταν καλό καθόλου …και να τις στέλνουν
αυτά….(Υποκείμενο Κ1).
Όταν έστειλαν στην μάγισσα αυτό το γράμμα και την έστεψαν Miss Κακάσχημη μάγισσα, πώς λές
να ένιωθε, τι πίστευε για αυτές τις μάγισσες;- μμμ ωω αυτές οι μάγισσες τις έκαναν άσχημη πλάκα
…αν και ήταν άσχημη..δεν έπρεπε να τις το πουν και έτσι… τώρα…..- και πως λες να ένιωθε; αφού
είδαμε ότι νευρίασε πολύ..είχε νεύρα και τα ξέσπασε στον ταχυδρόμο τον καημένο….- τι λες να
πιστεύει για αυτές;- ότι είναι κακές και την κοροϊδεύουν (Υποκείμενο Κ8).

Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στο παραπάνω υποκείμενο το γεγονός ότι οι υπόλοιπες
μάγισσες συμπεριφέρονταν με τόσο κακό τρόπο στην μάγισσα την ώθησε σε αρνητική
συμπεριφορά και συγκεκριμένα να χτυπήσει και να μετατρέψει τον ταχυδρόμο σε χελώνα
επειδή είχε νευριάσει πολύ από αυτό το γεγονός. Μία συμπεριφορά αντίδρασης προς την
αρνητική συμπεριφορά που ειχαν δημιουργήσει οι άλλες μάγισσες. Εδώ έχουμε τον εντοπισμό
από το υποκείμενο της σύγκρουσης που βίωνε ο χαρακτήρας με την κοινωνία, εφόσον οι
μάγισσες αντιπροσωπεύουν το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας. Αυτό το υποκείμενο φαίνεται
ότι εντόπισε την πηγή της αρνητικής συμπεριφοράς της Σάντρας και ενδεχομένως θα
συμβάλλει αυτή η παρατήρηση σε μία εποικοδομητική πρόσληψη του κειμένου που πιθανόν να
βοηθήσει και ψυχοκοινωνικά και το ίδιο τον παιδί αναγνώστη. Αντίστοιχα ζητήματα
ενδεχομένως να αντιμετωπίζει και το ίδιο το υποκείμενο στην καθημερινότητα του. Αυτά τα
σχόλια και οι παρατηρήσεις των παιδιών, όπως:

Ότι οι μάγισσες ήταν κακές, δεν της μίλησαν ωραία, της έπαιξαν άσχημο παιχνίδι, την
κορόιδευαν κλπ.

μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι ίσως δεν είναι και τόσο προκατειλημμένα για τους
αρνητικούς χαρακτήρες και ότι αναζητούν την πηγή του κακού και ξέρουν να προστατεύονται
από αυτό.
Όσο αφορά την εσωτερική σύγκρουση της Σαντρας σημειώνεται ότι η ίδια ήξερε ότι ήταν
άσχημη όπως και τα περισσότερα υποκείμενα το έβλεπαν αυτό. Όμως δεν μπορούσε να το
διαχειριστεί και ένιωθε λύπη για τον εαυτό της και έτσι το αντιμετώπιζε με λάθος τρόπο, με το
να επιτίθεται και αυτή σε αυτά που της έκαναν. Κατά βάθος πίστευε και αυτή ότι ήταν πολύ
άσχημη για αυτό αντιδρούσε σε αυτό. Στοιχείο όπως το εντόπισαν και τα υποκείμενα στο
κείμενο μας. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
- ότι μερικές φορές οι άνθρωποι είναι άδικοι με τους άλλους και δεν τους θέλουν ….γιατί μπορεί να
έχουν κάτι περίεργο..και νιώθουν κακά…

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 5.
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Πίνακας 5: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων του κειμένου και πιο συγκεκριμένα της κατηγορίας της πλοκής (συγκρούσεις
αρνητικών χαρακτήρων) των δύο υπό μελέτη παιδικών αναγνωσμάτων σε σχέση με το φύλο
των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
1.Μη βίωση εσωτερικών συγκρούσεων
από Ινφάντα. Η Ινφάντα ήταν επίσης
αδιάφορη και απρόσιτη

2. Βίωση εσωτερικών συγκρούσεων
Ινφάντας, λόγου αδιαφορίας πατέρα
(σύγκρουση με αυτό)
3. Εσωτερικές και εξωτερικές
συγκρούσεις του χαρακτήρα της
Σάντρας ως αποτέλεσμα αρνητικής
συμπεριφοράς της

Αγόρια

Κορίτσια

4(40%)

4(40%)

0%

2(20%)

4(40%)

6(60%)

Σύνολο

8 (80%)

2(20%)

10(100%)

Παρατηρώντας από μία πιο σφαιρική γωνία και έχοντας μπροστά μας όλα τα δεδομένα στον
Πίνακα 5 διαπιστώνουμε ότι όλα τα υποκείμενα της έρευνας μας και στα δύο κείμενα ήταν σε
θέση να απαντήσουν με μία ευκολία ως προς την βίωση εσωτερικών συγκρούσεων των
χαρακτήρων. Αυτό σημαίνει ότι τα υποκείμενα είχαν αρχίσει να μπαίνουν αρκετά στην θέση
του κεντρικού χαρακτήρα του κειμένου. Στην περίπτωση του πρώτου παιδικού αναγνώσματος
κατά ένα μεγάλο ποσοστό (80%) και σε ίσες αναλογίες υποκειμένων των δύο φύλων μας
απάντησαν ότι η Ινφάντα δεν βίωνε καμία εσωτερική σύγκρουση. Το γεγονός αυτό συνέβαλε
σε αυτή την άποψη τους, καθώς στο κείμενο δεν υπήρχαν εσωτερικοί μονόλογοι όπως στον
νάνο που εξέφραζε τα συναισθήματα του. Άρα η Ινφάντα εφόσον δεν μίλησε μέσα στο κείμενο
και δεν κατανοούσε διάφορες καταστάσεις, για τα υποκείμενα αυτά ήταν κενή συναισθημάτων
και ως συνέπεια δεν βίωνε εσωτερικές συγκρούσεις. Έτσι εδώ η απουσία μονολόγων έκανε
αδιάφορη την Ινφάντα στους αναγνώστες παιδιά και δεν μπορούσαν εύκολα να διαπιστώσουν
τυχόν συγκρούσεις. Το στοιχείο του μονολόγου είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει την
δυνατότητα συναισθηματικής σύνδεσης χαρακτήρα και αναγνώστη αφού εκεί ξεδιπλώνει τα
συναισθήματα και τις αδυναμίες του (Παπαντωνάκης, 2011). Επιπροσθέτως, το ποσοστό αυτό
μας δείχνει ότι τα υποκείμενα αυτά θεωρούν ότι οι αρνητικοί χαρακτήρες δεν διαθέτουν
συναισθήματα και αδυναμίες και ενδεχομένως οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι μόνο για
θετικούς χαρακτήρες. Ένα μόνο 20% και αυτό μονο από υποκείμενα κορίτσια μας απάντησαν
ότι η Ινφάντα ενδεχομένως να βίωνε εσωτερική σύγκρουση λόγο αδιαφορίας του πατέρας της,
αφού τον έψαχνε στο κάστρο. Η αναζήτηση για τα υποκείμενα αυτά ίσως ήταν και ψυχολογική
αναζήτηση που ζητούσε απαντήσεις. Άρα ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία να μην την καθιστούν
απόλυτα αρνητικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση του δεύτερου κειμένου κατά 100% εντόπισαν τα υποκείμενα τις
εσωτερικές συγκρούσεις που βίωνε η Σαντρα. Συγκρούσεις που αφορούν και τον εαυτό της
που αισθανόταν άσχημη και αδικημένη αλλά και συγκρούσεις από την κοινωνία (τις μάγισσες)
που βίωνε τον ρατσισμό και την απέχθεια (Σιβροπούλου, 2003: 36). Η ευκολία εντοπισμού των
συγκρούσεων οφείλεται σε αντίθεση με το πρώτο κείμενο στους πολλούς μονολόγους που είχε
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παραθέσει η συγγραφέας στο κείμενο, που ο χαρακτήρας της Σαντρας ξεδιπλωνόταν μπροστά
στα παιδιά, σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο. Επιπροσθέτως, η έντονη προσπάθεια για
εντοπισμό συγκρούσεων μας δίνει την υποψία ότι τα υποκείμενα επιδιώκουν να
δικαιολογήσουν και να την χαρακτηρίσουν ως απόλυτα θετικό χαρακτήρα, για να βιώσουν
ίσως και αυτά την κάθαρση (catharsis) μέσα από το τέλος της Σαντρας (Abrams, 2005: 471472). Το γεγονός ότι το πρώτο κείμενο δεν είχε θετικό τέλος για αυτά τους δημιούργησε μία
πιο έντονη τάση στο δεύτερο κείμενο να προσπαθούν να περάσουν όλα τα εμπόδια της
μάγισσας, να την δικαιολογήσουν και να την καταλάβουν.
Τέλος, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία αυτή το φύλο των κοριτσιών ήταν πιο ικανό, σε
ποσοστά 60%, 40%, 20% έναντι των αγοριών στον εντοπισμό συγκρούσεων των χαρακτήρων
και αυτό ενδεχομένως μας δηλώνει την πιο έντονη προδιάθεση των κοριτσιών για ανίχνευση
και έκφραση συναισθημάτων (Norton, 2006: 22-23 * Ovesdotter & Sproat, 2003: 1-8).

9.7. Αφηγηματικοί άξονες: Σκέψεις και συναισθήματα «αρνητικών» χαρακτήρων
Στην προηγούμενη ερώτηση προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε ενδεχομένως αιτίες για αυτή
την αρνητική συμπεριφορά των «αρνητικών» χαρακτήρων, μέσα από το κείμενο. Όπως
φαίνεται από τις περισσότερες απαντήσεις των υποκειμένων και στην συγκεκριμένη
περίπτωση, στην περίπτωση της Ινφάντα, τα περισσότερα υποκείμενα ξεκίνησαν λέγοντας ότι
είχε μία αυτόνομη συμπεριφορά και δεν επηρεάστηκε από κάτι. Ο θάνατος της μητέρας της και
η αδιαφορία του πατέρα της από τα περισσότερα υποκείμενα ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός που
δεν το συσχέτισαν με τον αρνητικό χαρακτήρα. Τα περισσότερα δηλαδή δεν έκαναν
προσπάθεια να δικαιολογήσουν καθόλου την συμπεριφορά της και την ταυτοποίησαν αμέσως
ως αρνητικό χαρακτήρα.

9.7.1. Η Ινφάντα χωρίς αρνητικές σκέψεις: Αδιάφορη και στατική
Στην παρούσα κατηγορία επιχειρήσαμε να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στον εσωτερικό
κόσμο των αρνητικών χαρακτήρων, δηλαδή στις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους, για να
δούμε πως τα παιδιά υποθέτουν ότι σκέπτονται αυτοί οι χαρακτήρες. Γενικά όπως
διαπιστώσαμε και σε προηγούμενες ερωτήσεις πλέον τα υποκείμενα εφόσον έχουν διαπιστώσει
ότι είναι αρνητικός χαρακτήρας την αντιμετωπίζουν πιο αντικειμενικά και με σχεδόν καθόλου
συναισθήματα. Στην ερώτηση λοιπόν γιατί έσκαγε από τα γέλια η Ινφάντα όταν έβλεπε τον
νάνο; αν και τα περισσότερα παιδιά είχαν θέση αρνητικού χαρακτήρα ωστόσο στις απαντήσεις
τους ήταν πιο αντικειμενικά. Ίσως το σημείο αυτό με την πρώτη συνάντηση με τον νάνο για τα
περισσότερα υποκείμενα δεν ήταν σημείο που καταλάβαιναν ακριβώς τις προθέσεις της
Ινφάντα ή δεν είχαν καταλάβει ακόμα τον χαρακτήρα της εάν το συσχετίσουμε με το τέλος του
κειμένου. Έξι στα δέκα υποκείμενα, σε ποσοστό 60%, που από αυτά το 40% αφορούσε
κορίτσια και μόλις ένα 10% αφορούσε αγόρια, μας απάντησαν ότι η Ινφάντα απλώς γελούσε
με αυτά που έκανε ο νάνος γιατί ήταν τρελά και διασκεδαστικά. Δηλαδή εστίασαν ότι σε αυτή
την συμπεριφορά δεν υπήρχε αρνητική σκέψη της Ινφάντα. Απλώς παρακολουθούσε μια
παράσταση που έκανε ο νάνος για αυτήν. Ίσως είναι μία λογική αντιμετώπιση από την μεριά
των παιδιών καθώς μέχρι εκείνο το σημείο δεν τους δίνεται ξεκάθαρα ο εσωτερικός κόσμο της
Ινφάντα και προσεγγίζουν το γεγονός περισσότερο επιφανειακά. Ωστόσο όμως γνωρίζουν το
τέλος και έχουν οριοθετήσει την Ινφάντα ως αρνητικό χαρακτήρα. Αυτό μας κάνει να
σκεφτούμε ότι ίσως τα παιδιά βλέπουν κάθε σκηνή του παιδικού αναγνώσματος μεμονωμένα
και δεν κάνουν εύκολα συσχετίσεις ή αναδρομές πίσω ή μπροστά στο κείμενο. Σε αυτή την
διαδικασία πρόσληψης σπουδαίο ρόλο έχει να διαδραματίσει και ο τύπος σκέψης που
εξελίσσουν κατά την ηλικία αυτή τα υποκείμενα μας. Σίγουρα δεν διαθέτουν τόσο
αποκλίνουσα σκέψη και αρχίζουν να αντιμετωπίσουν και να παρατηρούν του κείμενο με μία
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λογική σειρά (αίτιο-αποτέλεσμαα) χωρίς πολλούς συσχετισμούς (Chambers,1977 * Cole &
Cole, 2002: 137- 139). Σε εκείνη την σκηνή η Ινφάντα δεν είχε αρνητικές σκέψεις, μονο
θετικές αφού διασκέδαζε πολύ με τον νάνο. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό
μας υλικό:

[…] Γιατί έκανε ωραία κόλπα… και έκανε όλους να γελούν[..] (Υποκείμενο Κ1).
Η Ινφάντα έσκαγε στα γέλια με τον νάνο γιατί έκανε τα τέλεια κόλπα και τους έκανε όλους
χαρούμενους για αυτό (Υποκείμενο Κ10).

Αυτό το στοιχείο είναι πολύ κοντά όπως θα διαπιστώσουμε με την φύση των παιδιών.
Καθώς και τα ίδια ζούν με κάθε ευχαρίστηση την κάθε στιγμή χωρίς να κάνουν δεύτερες
σκέψεις. Επιπλέον τα παιδιά είναι στο κοινωνικό στάδιο που δεν αντιλαμβάνονται
δευτερεύουσες ενδεχομένως σκέψεις των άλλων και μένουν μονο στις αντιδράσεις που
βλέπουν (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010, 105). Το γεγονός ότι
στο τέλος διαπίστωσαν ότι ήταν αρνητικός χαρακτήρας δεν τα επηρέασε στο να της
προσθέσουν και θετικά στοιχεία στην συνέχεια. Παρατηρούσαν και έκαναν διαπιστώσεις σε
αυτό που έβλεπαν.

9.7.2. Η Ινφάντα με αρνητικές σκέψεις: Ειρωνεία και κοροϊδία προς τον νάνο
Τέσσαρα στα δέκα υποκείμενα μας, σε ποσοστό 40%, με ένα 30% να αφορά αγόρια και ένα
μόλις 10% να αφορά κορίτσια, σε αυτή την ερώτηση μπόρεσαν και εστίασαν περισσότερο
στον εσωτερικό κόσμο του ήρωα και να μπουν σε υποψίες περισσότερο για τις πράξεις του.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Η Ινφάντα διασκέδαζε με τον νάνο γιατί έκανε τα τέλεια κόλπα..από εδώ από εκεί ( μου δείχνει με
το σώμα του) χχχαααχα… μονο όμως με αυτό γελούσε… με αυτά..αλλά δεν τον είχε φίλο…. Για να
παίξουνε μαζί… μονο για αυτό λες να έσκαγε από τα γέλια- Όχι..ίσως να… επειδή ήταν και
άσχημος… να τον κορόιδευε λίγο-πως λες να ένιωθε για τον νάνο που τα έκανε αυτά;- τίποτα..μονο
έβλεπε το θέαμα..σιγά τι να έκανε… αφού ήταν μια ψηλομύτα τελικά..σιγά….(Υποκείμενο Α4).
Η Ινφάντα έσκαγε στα γέλια γιατί έκανε τρελά πράγματα..και φαινότανε χαζός για
αυτό..(Υποκείμενο Α6).
Η Ινφάντα έσκαγε στα γέλια γιατί ο νάνος έκανε τα τέλεια κόλπα του για αυτό..- μονο για αυτό;εεε και γιατί μπορεί οι άλλοι να τον κορόιδευαν λίγο (Υποκείμενο Α7).

Τα συγκεκριμένα υποκείμενα έκαναν κάποιους συσχετισμούς σε σχέση με το τέλος του
κειμένου που τους είχαμε διαβάσει και μπόρεσαν να καταλάβουν την ψυχολογία της Ινφάντα
από την αρχή του κειμένου και μάλιστα στην ιδιαίτερη σκηνή που δείχνει να του δίνει ένα
τριαντάφυλλο. Τα παιδιά απάντησαν σε αυτή την ερώτηση με το να προσδίδουν αρνητικά
χαρακτηριστικά στην Ινφάντα έχοντας υπόψη τους πληροφορίες από το υπόλοιπο κείμενο
όπως στο χαρακτηριστικό παράδειγμα με την φράση:

[…] αφού ήταν ψηλομύτα τελικά […] ( Υποκείμενο Κ2).

138

που αυτό μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο υποκείμενο έχει βγάλει το συμπέρασμα του για την
Ινφάντα από το τέλος του κειμένου και με βάση αυτό το στοιχείο πρόσληψης, το
χρησιμοποίησε για να κατανοήσει και το υπόλοιπο κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, από τα
υποκείμενα αυτά η Ινφάντα παρουσιάζεται να κάνει πιθανόν αρνητικές σκέψεις για τον νάνο
όπως ότι γελούσε μονο γιατί έκανε αστεία και τον είχε μονο για να την διασκεδάζει και όχι για
φίλο της. Επηρεασμένα προφανώς από το έντονο αίσθημα φιλίας που είχε ο νάνος για αυτήν
και χρησιμοποιώντας την τεχνική της αντίθεσης και της σύγκρισης των χαρακτήρων στο
κείμενο. Επομένως, χωρίς καθόλου συναισθήματα συμπάθειας προς το πρόσωπο του αλλά
μονο σαν ένα διασκεδαστικό τύπο, σαν ένα παιχνίδι. Ένας αρνητικός χαρακτήρας χωρίς
συναισθήματα φιλίας. Επίσης, αναφέρουν το στοιχείο της ασχήμιας του νάνου που
ενδεχομένως προκαλούσε γέλιο στην Ινφάντα, δηλαδή λειτουργούσε ρατσιστικά και ειρωνικά
απέναντι του. Χαρακτηριστική φράση:

Όχι..ίσως να… επειδή ήταν και άσχημος… να τον κορόιδευε λίγο..

Τέλος, ένα άλλο υποκείμενο συμπληρώνει ότι ενδεχομένως η ασχήμια συνδέεται και με
χαμηλή νοημοσύνη, καθώς πιστεύει ότι με αυτά που έκανε φαίνονταν χαζός. Εδώ το
υποκείμενο έχει συνδυάσει την πρόσληψη του κειμένου και με δικές του κοινωνικές
παρατηρήσεις από το γύρω περιβάλλον που το ίδιο βιώνει. Λειτούργησε περισσότερο
συνθετικά. Έτσι, εν συντομία η Ινφάντα παρουσιάζεται από τα υποκείμενα αυτά χωρίς
συναισθήματα και πολύ ειρωνική και σαρκαστική απέναντι στον νάνο. Στοιχεία που με βάση
τα σχόλια των παιδιών την χαρακτηρίζουν ως αρνητικό χαρακτήρα.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 6.
Πίνακας 6: Ποσοστά κατηγοριών των αφηγηματικών στοιχείων του κειμένου και πιο
συγκεκριμένα του επιπέδου πλοκής με έμφαση στα συναισθήματα και τις σκέψεις του
αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα, σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1. Η Ινφάντα
χωρίς
αρνητικές
σκέψεις για
τον νάνο

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1.Εκανε ωραία
κόλπα, τρελά

Αγόρια

1(10%)

Σύνολο

4(40%)

5(50%)
6(60%)

1(10%)

5(50%)
1(10%)

2. Ήταν παρδαλός
2. Η Ινφάντα
με αρνητικές
σκέψεις για το
νάνο

Κορίτσια

1.Κοροιδία
2. Άσχημος
3.Χαζός

0%

3(30%)

2(20%)
0%
1(10%)

1(10%)

1(10%)

0%
1(10%)
0%

4(40%)

2(20%)
1(10%)
1(10%)

Παρατηρώντας σφαιρικά τον Πίνακα 6. Εντοπίζουμε ότι τα παιδιά έχουν μία δυσκολία να
αντιληφθούν τον εσωτερικό κόσμο της Ινφάντα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα της
γνωρίζοντας ακόμα και το τέλος του κειμένου. Ένα 60% αναφέρει ότι η Ινφάντα δεν διέθετε
και τόσο αρνητικές σκέψεις για τον νάνο και με περισσότερο ποσοστό να το στηρίζουν αυτό τα
κορίτσια (50%), άρα ενδεχομένως να μην είναι «αρνητικός» χαρακτήρας. Σε αυτό το σημείο
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όπως αντίστοιχα επιβεβαιώνεται παραπάνω και από το φύλο των κοριτσιών να υποστηρίζουν
τους χαρακτήρες που έχουν το ίδιο φύλο όπως είδαμε αντίστοιχα στο φύλο των αγοριών
παραπάνω. Προκειμένου να στηρίξουν την θέση τους αυτή ωστόσο τα κορίτσια (50%) αλλά
και ένα μόλις 10% από τα αγόρια υποστηρίζουν ότι η Ινφάντα απλώς απολάμβανε τα ωραία
κόλπα του νάνου και το γεγονός ότι ήταν παρδαλός και παράξενος, χωρίς να της δώσουν
ιδιαίτερα αρνητικά στοιχεία. Επομένως το ποσοστό αυτό των υποκειμένων με τα περισσότερα
κορίτσια υποστήριζαν την μη αρνητικότητα της Ινφάντα αφού αντιμετώπιζε τον νάνο ως
διασκέδαση και μόνο. Σε αυτή την κριτική ενδεχομένως έχουν συμβάλλει και οι άλλες
αναφορές που έχουν γίνουν στο κείμενο και από άλλους χαρακτήρες που διασκεδάζουν την
Ινφάντα στο πάρτι της, άρα ενδεχομένως και ο νάνος να αντιμετωπίστηκε έτσι από την
Ινφάντα και μονο όπως και οι υπόλοιποι διασκεδαστές της.
Τα αγόρια από την άλλη μεριά που λόγο φύλου ενδεχομένως ήταν πιο αποστασιοποιημένα
από τον χαρακτήρα της Ινφάντα, ήταν πιο στοχευμένα στις απαντήσεις τους. Ένα 30% σε
σχέση με ένα μόλις 10% των κοριτσιών απάντησε ότι η Ινφάντα διέθετε αρνητικές σκέψεις για
τον νάνο. Δηλαδή είχε στοιχεία αρνητικού χαρακτήρα. Μάλιστα θεώρησαν ότι τον κορόιδευε
και λόγο της εμφάνισης του αλλά και λόγο ότι μάλλον ήταν χαζός. Αυτό το στοιχείο μας
δηλώνει για πρώτη φορά ότι ίσως όταν δεν ταυτιστούν τόσο τα υποκείμενα με τον χαρακτήρα
του κειμένου είναι περισσότερο αντικειμενικά στις κρίσεις τους. Ίσως η υπερβολική ταύτιση
στην περίπτωση των αρνητικών χαρακτήρων οδηγεί προς λάθος κριτική και προσπάθεια
δικαιολόγησης της αρνητικής συμπεριφοράς. Αυτή η πολιτική πρόσληψης των αγοριών μας
οδήγησε σε συσχετισμούς με την θεωρία του Μπρέχτ και την λεγόμενη «μπρεχτική
αποστασιοποίηση» από το κείμενο. Έτσι αντίστοιχα βλέπουμε να το αντιμετώπισαν και τα
υποκείμενα με μία αποστασιοποίηση, αντικειμενικά και να μην μπλέκονται τόσο
συναισθηματικά. Το συναίσθημα ενδεχομένως είναι ένας παράγοντας στην διαδικασία της
πρόσληψης που ίσως πολλές φορές διαστρεβλώνει μία διαδικασία αντικειμενικής κριτικής
(Πουχνερ, 1997: 17-30). Ίσως πάλι να θεωρούν και λόγω φύλου πιο ισχυρό τον νάνο επειδή
είναι αγόρι και έτσι να είναι πιο ανταγωνιστικά στην προοπτική της Ινφάντα. Επιπροσθέτως,
ίσως τα αγόρια έχουν την τάση να προσπαθούν από την μεριά τους να τοποθετηθούν πιο δίκαια
σε όλη την διαδικασία αυτή των συναισθημάτων και των αντιδράσεων της Ινφάντα.

9.8. Εικαστικοί άξονες: Τεχνική κίνησης της φιγούρας
Στην συνέχεια της έρευνας μας αυτής προσθέτουμε και άλλες ερωτήσεις εικαστικού τύπου
πέρα από τις αρχικές που είχαμε θέσει για να δούμε και το επίπεδο πρόσληψης των παιδιών και
σε εικαστικό επίπεδο. Η παρούσα ερώτηση που γίνεται στο πρώτο κείμενο της έρευνας μας
με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα (Τι του έδωσε; Πως του το έδωσε;) αφορά την κίνηση που
έκανε η Ινφάντα να δώσει το λουλούδι στον νάνο. Θέλουμε να δούμε εάν τα παιδιά εντοπίζουν
το στοιχείο της κίνησης στους χαρακτήρες. Αν δηλαδή τους βλέπουν στατικούς ή αν
αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που τους δίνει ο εικονογράφος. Επίσης, θέλουμε να δούμε αν
οι κινήσεις αποτελούν σημείο για περισσότερο προβληματισμό για τα παιδιά. Έτσι με βάση
αυτή την ερώτηση προέκυψαν οι εξής κατηγορίες:
9.8.1. Κίνηση σε συσχετισμό με την αναλογία του σώματος
Πέντε στα δέκα υποκείμενα μας, σε ποσοστό 50%, με αυτό να αποτελούν το 40% κορίτσια
και ένα μόλις 10% αγόρια, εντόπισαν την κίνηση που κάνει η Ινφάντα για να δώσει το
τριαντάφυλλο στον νάνο. Τα περισσότερα εστιάζουν στο γεγονός της αναλογίας, το γεγονός
ότι η ίδια είναι πολύ ψηλή και για αυτό σκύβει. Άρα συσχετίζουν την κίνηση με την αναλογία
της φιγούρας των χαρακτήρων. Η αναλογία είναι πολύ βοηθητική στο να εστιάσουν στο χώρο
και στην κίνηση που κάνουν οι χαρακτήρες. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Μμμ να σκύβει λίγο γιατί είναι πολύ κοντός και το δίνει (Υποκείμενο Κ8).
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[…] του έδωσε ένα τριαντάφυλλο..άσπρο …από τον κήπο της μάλλον..και αυτός κρεμόταν να το
πάρει… γιατί ήταν πολύ κοντός..και αυτή θεοψηλη (Υποκείμενο Κ3).

9.8.2. Κίνηση σε συσχετισμό με την κοινωνική θέση των χαρακτήρων
Δυο υποκείμενα μας, σε αναλογία 2 στα 10, σε ποσοστό 20% (με το ένα να είναι κορίτσι και
το άλλο δείγμα αγόρι) έκαναν δύο ιδιαίτερα σχόλια που μας έδωσαν επιπλέον στοιχεία για την
διαδικασία πρόσληψης των εικαστικών δομών. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Αυτό το τριαντάφυλλο… ωω το έδωσε και μάλλον θα έσκυψε και πολύ για πριγκίπισσα για να το
φτάσει ο νάνος όπως και η μικρή μου ξαδέρφη είναι μωρό και δεν με φτάνει ….-μας το δείχνει εδώ
η ζωγράφος ότι σκύβει;- ναι μας το δείχνει… έχει σκύψει την πλάτη της ….και απλώνει το χέρι της
και αυτός προσπαθεί τεντώνεται.. (Υποκείμενο Α6).
Γιατί ήταν πολύ κοντός..και αυτή θεοψηλη..και άλλος να ήταν πάλι θα έσκυβε γιατί είναι
πριγκίπισσα έτσι κάνουν σε αυτές (Υποκείμενο Κ3).

Τα δύο αυτά υποκείμενα πέρα από την κίνηση που εντόπισαν εικαστικά μέσα στην εικόνα,
μας έδωσαν και στοιχεία για τους χαρακτήρες αυτούς. Οι κινήσεις για τα υποκείμενα αυτά δεν
ήταν τυχαίες. Μάλιστα το πρώτο υποκείμενο αναφέρει ότι για πριγκίπισσα έσκυψε πολύ για να
δώσει το τριαντάφυλλο, εννοώντας ότι ήταν κάπως ταπεινωτικό ενδεχομένως για αυτή. Καθώς
μάλλον έχουν μάθει οι άλλοι να σκύβουν για αυτή. Εδώ βλέπουμε ότι το υποκείμενο
παρατηρεί την εικόνα έχοντας ήδη κάποιες θέσεις στο μυαλό του για τους χαρακτήρες και
σχολιάζει συνδυαστικά. Έτσι για το υποκείμενο αυτό η Ινφάντα έχει ανώτερη θέση από τον
νάνο και είναι κάτι δεδομένο για αυτό.
Το δεύτερο υποκείμενο, παίρνει περισσότερο την θέση του νάνου, καθώς είναι ταπεινός και
είναι αναγκασμένος να τεντωθεί και να απλώσει το χέρι του για να το πιάσει. Κάνει
περισσότερο κόπο για να φτάσει την πριγκίπισσα. Αλλά αυτό είναι κάτι φυσιολογικό γιατί όλες
οι πριγκίπισσες έχουν την ίδια στάση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δηλώνοντας με αυτό ότι
είναι κάτι δεδομένο επίσης. Εδώ σε αυτή την περιγραφή μας δίνει κοινωνικές πληροφορίες για
συμπεριφορές που υπάρχει στο γύρω κοινωνικό περιβάλλον, την κοινωνική ή όχι αδικία λόγο
κοινωνικής θέσης καμιά φορά, αλλά εκτίθεται και συναισθηματικά δείχνοντας την προτίμηση
του προς τον ταπεινό νάνο και δείχνει να τον συμπαθεί.
9.8.3. Η κίνηση των φιγούρων αφορμή για δημιουργία επιπρόσθετων νοητικών
εικαστικών σκηνών στο κείμενο
Τέλος, πέρα από την συνδυαστική πρόσληψη των εικαστικών πληροφοριών παρατηρήσαμε
και σε ένα υποκείμενο της έρευνας μας, (σε ποσοστό 10%, που το υποκείμενο αποτελούσε
κορίτσι) ότι η κίνηση των φιγούρων πολλές φορές δημιουργεί επιπρόσθετες εικόνες στην
διαδικασία πρόσληψης των παιδιών. Εικόνες φανταστικές που φτιάχνουν στο μυαλό τους στην
προσπάθεια τους να κάνουν ακόμη πιο παραστατικό το κείμενο που παρατηρούν.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Καθόταν εκεί στην καρέκλα της σίγουρα και το τραπέζι με τα φαγητά και διασκέδαζε και σηκώθηκε
..πήγε στη μέση μέση και έσκυψε για να του το δώσε..(Υποκείμενο Κ2).

Εδώ το υποκείμενο αυτό φτιάχνοντας μία εικόνα στην φαντασία του είναι σαν να ήθελε να
συμπληρώσει την εικόνα του κειμένου που διάβαζε. Πριν την κίνηση αυτή της Ινφάντα το
υποκείμενο αυτό δημιούργησε σαν μία μικρή σύντομη σκηνή. Αυτό ενδεχομένως έγινε γιατί
εντυπωσίασε πολύ το υποκείμενο αυτό η κίνηση της Ινφάντα και ήθελε να βιώσει την σκηνή
με περισσότερη ιεροτελεστία. Εδώ έχουμε πλήρη εστιασμό στα γεγονότα που διάβασε το
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υποκείμενο αλλά και στην εικόνα που παρατήρησε. Έτσι η Ινφάντα συμπεριφέρθηκε με μια
τεράστια μεγαλοπρέπεια πολύ εντυπωσιακή και ίσως περίεργη για τον νάνο.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 7.
Πίνακας 7: Ποσοστά κατηγοριών των εικαστικών στοιχείων του κειμένου και πιο
συγκεκριμένα της τεχνικής της κίνησης των φιγούρων στο κείμενο Τα γενέθλια της Ινφάντα, σε
σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
1.Κίνηση σε συσχετισμό με αναλογία
σώματος
2. Κίνηση σε συσχετισμό με
κοινωνική θέση των χαρακτήρων
3. Κίνηση ως αφορμή για δημιουργία
επιπρόσθετων εικαστικών νοητικών
σκηνών στο κείμενο

Αγόρια

1 (10%)

Κορίτσια

Σύνολο

4 (40%)

5 (50%)

1 (10%)

1 (10%)

0%

1 (10%)

2 (20%)

1 (10%)

Παρατηρώντας σφαιρικά τον Πίνακα 7. θα λέγαμε ότι ένα 80%, με ένα 60% να είναι
περισσότερο κορίτσια από ότι αγόρια, αντιλήφθηκε την κίνηση που αποδίδει η εικόνα στους
χαρακτήρες και ήταν αρκετά ικανοποιητικη καθώς απαιτεί κάποια περαιτέρω διεξοδική
παρατήρηση. Γενικότερα πιστεύουμε ότι τα κορίτσια ήταν περισσότερο ικανά στην
παρατήρηση αυτή καθώς και από προηγούμενους σχολιασμούς έδειχναν να παρατηρούν
ιδιαίτερα το φόρεμα και τις κινήσεις που έκανε η πριγκίπισσα. Επομένως θα λέγαμε ότι ίσως
την παρατηρούσαν σαν πρότυπο γυναικείας συμπεριφοράς και εδώ συνδέεται άρρηκτα ή θέση
του Bandura για τα πρότυπα και πως αυτά επηρεάζουν την θέση των υπο εξέλιξη παιδιών
(Bandura, 1977: 22). Σε αυτή την ερώτηση επιδιώκαμε ωστόσο να εστιάσουμε εάν τα παιδιά
συνεδεσαν αρνητικότητα χαρακτήρα με την κίνηση του. Ωστόσο σε αυτή την φάση τα
υποκείμενα ήταν ακόμη σε διχασμό ως προς την αρνητικότητα της Ινφάντα. Όμως προέκυψαν
και πάλι στοιχεία ενδιαφέροντα. Ένα 50% με περισσότερα κορίτσια μας αναφέρουν ότι
εντοπίζουν κίνηση σε σχέση με την αναλογία του σώματος και των δύο χαρακτήρων. Δηλαδή
το γεγονός ότι η Ινφάντα είναι ψηλή την κάνει να σκύβει για να δώσει το τριαντάφυλλο σε
σχέση με τον νάνο που είναι κοντός. Μία παρατήρηση αρκετά λογική που όμως δεν εστιάζει
στην αρνητικότητα. Περισσότερο θα λέγαμε ένα 20% μας έδωσε κάποιες απαντήσεις που ήταν
περισσότερο κοντά καθώς συσχέτισαν την κίνηση με την κοινωνική θέση της Ινφάντα. Δηλαδή
η Ινφάντα έτσι και αλλιώς θα είχε αυτή την θέση (διαγώνιες εικαστικές γραμμές που την
δείχνουν να σκύβει στην εικόνα και να έχει κίνηση), λόγο του ότι έσκυβαν όλοι για να της
προσφέρουν κάτι. Άρα με αυτά τα σχόλια δείχνει την εξουσία της και ότι ο άλλος είναι
κατώτερος από αυτή (Nodelman, 2009: 237).
Το γεγονός ότι τα υποκείμενα δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κάτι περισσότερο είναι ίσως
γιατί τους μπερδεύει και η κίνηση που κάνει η Ινφάντα που δίνει ένα τριαντάφυλλο στον νάνο,
δηλαδή κίνηση προσφοράς και εκτίμησης. Αυτό κάνει τα παιδιά να εστιάζουν εκεί και να μην
μπορούν να δούν κανένα αρνητικό στοιχείο όπως είναι λογικό. Το σημείο αυτό κρύβει μία
απειλή που αποδείχτηκε δύσκολο να εντοπιστεί από τον αναγνώστη παιδί. Φάνηκαν σαν και τα
ίδια υποκείμενα αναγνώστες παιδιά να παγιδεύτηκαν από την ευγενική κίνηση της Ινφάντα.
Επιπροσθέτως το γεγονός ότι τα περισσότερα είναι κορίτσια δύσκολα τους έκανε να πιστούν
ότι κρύβει ειρωνικές προθέσεις γιατί ήταν πρότυπο συμπεριφοράς και εφόσον ήταν κορίτσια
την στήριζαν.
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9.9. Αφηγηματικοί άξονες: Ενέργειες, κινήσεις «αρνητικών» χαρακτήρων
Σε αυτή την κατηγορία εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στον αρνητικό χαρακτήρα και
πέρα από τις σκέψεις του, επενδύουμε στο να δούμε πως τα παιδιά παρατηρούν τις πράξεις των
χαρακτήρων αυτών. Πως συμπεριφέρονται οι χαρακτήρες αυτοί; Το εντοπίζουν τα παιδιά
άμεσα; Προκειμένου να συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες εστιάσαμε και στα δύο στοιχείο του
κειμένου δηλαδή και στο κείμενο αλλά και στην εικόνα. Στο πρώτο κείμενο μας εστιάσαμε
περισσότερο στο κείμενο μιάς που ήταν περισσότερο περιγραφικό ως προς τις κινήσεις της
Ινφάντα, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως αρνητικός χαρακτήρας. Στο δεύτερο κείμενο μας
εστιάσαμε περισσότερο στην εικόνα αφού η εικόνα συμπλήρωνε την συμπεριφορά της
μάγισσας Σαντρας, με το να πούμε στα υποκείμενα να μας την περιγράψουν. Έτσι με βάση
αυτές τις ερωτήσεις προέκυψαν οι εξής κατηγορίες όσο αφορά τις ενέργειες των χαρακτήρων
αυτών.
9.9.1. Η Ινφάντας ως μη «αρνητικός» χαρακτήρας: Στατική κίνηση αναμονής
Στο πρώτο κείμενο μας, η Ινφάντα σε πρώτη φάση από τα περισσότερα υποκείμενα οκτώ
στα δέκα, σε αναλογία 8(80%), με 40% να είναι κορίτσια και 30% αγόρια, σχολιάστηκε ως
προς το γεγονός ότι στεκόταν και απλώς περίμενε να σηκωθεί ο νάνος. Το ποσοστό όμως αυτό
δεν ήταν απόλυτο καθώς στην συνέχεια όπως θα δούμε πρόσθεσαν και άλλες γνώμες πέρα από
την στατικότητα του χαρακτήρα. Δηλαδή σχολιάστηκε η στατική της θέση, ότι ήταν ακίνητη
και απλώς παρατηρούσε τα γεγονότα σαν θεατής, χωρίς να καταλαβαίνει. Από τα περισσότερα
υποκείμενα δεν φαίνεται να είναι απόλυτα αρνητική θέση αυτή. Έτσι με αυτά τα σχόλια
αφήνουν αμφισβητήσεις ότι δεν είναι απόλυτα «αρνητικός» χαρακτήρας όπως θέλει να μας την
παρουσιάσει το κείμενο. Τα υποκείμενα δίνουν την δική τους οπτική στο ζήτημα και καθιστά
την έρευνα μας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Καθόταν εκεί και τον έβλεπε..ακίνητη..- Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;Στεναχωρήθηκε….-αλλά με αυτά που έλεγε φάνηκε ότι δεν στεναχωρήθηκε…- Στεναχωρήθηκε
επειδή δεν θα ξαναχόρευε ο νάνος για αυτήν αλλά δεν έκλαψε καθόλου που πέθανε…- Όταν είπε
αυτός (αρχιθαλαμηπόλος) όταν η καρδιά του είχε σταματήσει …η Ινφάντα δεν κατάλαβε
(Υποκείμενο Κ2).

Αυτό το υποκείμενο βλέπει αυτή την σκηνή τελείως διαφορετικά. Απάντηση χωρίς να είναι
στο μυαλό του οι συνηθισμένες κοινωνικές συμβάσεις. Ότι δηλαδή αυτός που το λεει αυτό
είναι χωρίς αισθήματα. Δηλαδή δεν παίρνει την απάντηση της Ινφάντα στο τέλος ως αρνητική,
αλλά σαν μία φράση που την είπε για τι δεν καταλάβαινε τι γινόταν (« πες τους να μην έχουν
καρδιά». Άρα ένας χαρακτήρας που απλώς δεν είχε συναισθήματα και προφανώς δεν κατάλαβε
τι γινόταν γιατί δεν είχε ζήσει κάτι ανάλογο. Που όμως αυτό αν το σκεφτούμε αντικειμενικά
δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον μία λογική αντιμετώπιση. Ωστόσο αυτός ο τρόπος
πρόσληψης μας κάνει να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως τα υποκείμενα αυτά σκέπτονται πιο
κριτικά και ανοίγουν ένα διαφορετικό εναλλακτικό τρόπο σκέψης ικανό να τα αναπτύξουν
ιδιαίτερα σε νοητικό επίπεδο. Ίσως θα λέγαμε ένας πιο δημιουργικός τρόπος σκέψης, με μη
αναμενόμενες απαντήσεις χρησιμοποιώντας ακόμη περισσότερο την φαντασία τους, όπως
αντίστοιχα τονίζει και ο Iser ότι στην ανάγνωση θα πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί και
δεκτικοί σε νέες ιδέες, έτοιμοι να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις άποψης μας και χωρίς
προκαταλήψεις (Kinoshita, 2005: 24-25· Κανατσούλη 2014: 28). Στην συγκεκριμένη
περίπτωση διαπιστώθηκε να διαφαίνεται αυτή η κατάσταση.
9.9.2. Η Ινφάντα ως αρνητικός χαρακτήρας με επιθετικές ενέργειες
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Παραδόξως σε αυτή την ερώτηση μας μονο τέσσαρα υποκείμενα ,σε αναλογία 4 στα 10, με
ποσοστό 4(40%), με ένα 20% να είναι κορίτσια και ισόποσα ένα 20% να είναι αγόρια,
εστίασαν στην επιθετική της θέση που καθόταν και χτυπούσε επίμονα τα πόδια της
προκειμένου να γίνει αυτό που επιθυμούσε. Αυτό μας δείχνει αρχικά ότι τα υποκείμενα αυτά
εστίασαν περισσότερο στο κείμενο και στα λεγόμενα του και λιγότερο σε άλλες λεπτομέρειες
στην εικόνα του παραμυθιού. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Τι κινήσεις έκανε η Ινφάντα εκεί στο τέλος όταν ο νάνος δεν σηκωνόταν;- έσκυψε και κοιτούσε τον
νάνο και χτυπούσε το πόδι της- έδειχνε δηλαδή νευριασμένη;-ναι..γιατί ήθελε οπωσδήποτε να
χορέψει ο νάνος για αυτήν.. (Υποκείμενο Κ1).
Και τι κινήσεις έκανε που το έδειχνε αυτό;-Χτύπησε κάτω το πόδι της στον θείο της και είπε τώρα
θέλω τώρα να χορέψει για εμένα… ήταν πεισματάρα μάλλον …ήθελε συνέχεια τώρα και
τώρα…(Υποκείμενο Κ3).

Ο εστιασμός στους στο κείμενο επιβεβαιώνεται από τις χαρακτηριστικές φράσεις που
παραθέτουν στα λεγόμενα τους μέσα από το κείμενο, όπως το « τωρα- τώρα» που έλεγε η
Ινφάντα και οι επεξηγήσεις που δίνουν ότι ήθελε οπωσδήποτε να χορέψει ο νάνος για αυτήν.
Σε όλες σχεδόν τις απαντήσεις αυτές τα υποκείμενα αυτά 4 (40%) υποκείμενων) δήλωσαν ως
κύριο αρνητικό χαρακτηριστικό το γεγονός της επιμονής της Ινφάντα προκειμένου να χορέψει
ο νάνος. Αυτό το χαρακτηριστικό το ταύτισαν με το χτύπημα του ποδιού της στο πάτωμα, που
με αυτόν τον τρόπο θέλει να δηλώσει νευρικά ότι θέλει να γίνει αυτό που επιθυμεί.
Αντιλήφθησαν δηλαδή την αρνητική συμπεριφορά που ακολουθούσε επιθετικής ενέργειας.
Γενικότερα η συγκεκριμένη κίνηση δηλώνει εγωιστική, επιθετική διάθεση και άνθρωπο χωρίς
συναισθήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό το θεώρησαν σαν αρνητικό αν και συνδέεται και
ταυτίζεται αρκετά με την ιδιοσυγκρασία της ηλικίας των δειγμάτων μας και ίσως ενδεχομένως
κάποιος περίμενε να τους φανεί φυσιολογικό (Δράκος, 2005: 42-43). Ωστόσο, τα υποκείμενα
αυτά δεν φαίνεται να πρόσεξαν ιδιαίτερα την εικόνα και προκειμένου να απαντήσουν
στηρίχθηκαν μονο στο κείμενο, σε σχέση με τα προηγούμενα που εστίασαν σφαιρικά θα
λέγαμε στο κείμενο και στην εικόνα. Έτσι εύκολα μπορεί να πεί κανείς ότι δεν πρόκειται για
τόσο έμπειρα παιδιά- αναγνώστες.
9.9.3. Η Σάντρα ως αρνητικός χαρακτήρας από τις επιθετικές κινήσεις σώματος της
Στο δεύτερο κείμενο θα λέγαμε ότι τα πράγματα ήταν πιο ευδιάκριτα για τους αναγνώστες.
Στο σημείο που θέλουμε να περιγράψουν την εικόνα τα παιδιά της επιθετικής ενέργειας της
Σαντρας είναι τα περισσότερα στοχευμένα. Επτά στα δέκα υποκείμενα, σε ποσοστό 7(70%),με
αναλογία 40% αγοριών και 30% κοριτσιών, παρατηρούν την επιθετική θέση της φιγούρας που
έχει σηκωμένα τα πόδια της. Η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη σε σχέση με την εικόνα της
Ινφάντα. Η ανίχνευση της επιθετικής συμπεριφοράς της Ινφάντα εντοπίζεται από το κείμενο
ενώ της Σαντρας περισσότερο από την εικόνα. Ένα κριτήριο που μας βοήθησε στο να
αντιληφθούμε που δίνουν περισσότερο έμφαση τα παιδιά κατά την διάρκεια της πρόσληψης.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις περιγραφές των παιδιών από τις επιθετικές κινήσεις της
Σαντρας:
Τα πόδια της είναι έτσι (σηκώνεται και μου δείχνει την στάση)..και έτσι όπως είναι ( συσχετίζοντας
με την στάση που έχει πάρει)..μπορεί να χαίρεται από την χαρά της ( που το έκανε
αυτό)…χαχαχαχαχαχ (μου παριστάνει την μάγισσα να χελάει ειρωνικά)- (Υποκείμενο Κ1).
Τι άλλο δείχνει να κάνει η μάγισσα;- την δείχνει να έχει σηκωμένα τα πόδια της και αυτό μας λέει
ότι είναι πολύ νευριασμένη - γιατί λες να τα έχει σηκωμένα;- γιατί μπορεί να θέλει να παίξει καμιά
κλοτσιά για αυτό (Υποκείμενο Α6).
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Γενικότερα την κίνηση αυτή τα περισσότερα υποκείμενα την έχουν συσχετίσει με την
επιθετική φύση της συμπεριφοράς που βρίσκεται σε εκείνη την χρονική στιγμή η Σαντρα. Όλα
τα υποκείμενα αναφέρουν ότι έχει σηκώσει τα πόδια της επειδή είναι πάρα πολύ νευριασμένη,
εκνευρισμένη, και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της. Άρα το σώμα της βρίσκεται σε
ταύτιση με τα συναισθήματα της. Όπως μας αναφέρει και το παραπάνω υποκείμενο έχει
σηκωμένα τα πόδια της και γελαει ειρωνικά. Αυτή η συμπεριφορά πέρα που ήταν
αναγνωρίσιμη εύκολα από τα παιδιά από την εικόνα, καθώς η εικονογράφος την έχει
απεικονίσει ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ίσως ήταν αναγνωρίσιμη και για έναν δεύτερο λόγο. Ίσως
είναι μια συμπεριφορά που και τα ίδια καμιά φορά έχουν «πιάσει» τους εαυτούς τους να
κάνουν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιγραφής της
συμπεριφοράς κανένα από τα υποκείμενα δεν την χαρακτηρίζει κακία, αλλά νευριασμένη.
Ίσως με αυτόν τον τρόπο ασυνείδητα έχουν τοποθετήσει τους εαυτούς τους μέσα σε αυτήν την
εικόνα. Ίσως αυτό το στοιχείο ενδεχομένως να μας δείχνει ότι ταυτίζουν το κείμενο με
συνθήκες πραγματικότητας. Ωστόσο όμως τα περισσότερα στις περιγραφές τους περιγράφουν
μια αρνητική συμπεριφορά η οποία είναι λάθος. Μάλιστα θα λέγαμε ότι ήδη από το εξώφυλλο
όπως είδαμε και σε άλλη κατηγορία ανάλυσης εντόπιζαν ένα αρνητικό στοιχείο στα πόδια της
που ήταν τόσο μυτερά. Το σχολίασαν ως αρνητικό στοιχείο και έτσι θα λέγαμε ότι υπήρχε μια
προδιάθεση σκέψης που επιβεβαιώθηκε από το κείμενο και την εικόνα στην συνέχεια της
ιστορίας.

9.9.4. Η Σαντρα ως «αρνητικός» χαρακτήρας μέσα από άλλα επιπρόσθετα στοιχεία
επιθετικών κινήσεων
Υπήρχαν ωστόσο υποκείμενα, σε ποσοστό 40% που πέρα από τον εντοπισμό της επιθετικής
κίνησης της Σαντρας πρόσθεσαν και άλλες εξωτερικές κινήσεις που σχετίζονται ενδεχομένως
με επιθετική συμπεριφορά. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει ένα 30% να είναι κορίτσια και ένα
10% να είναι αγόρια. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

- ναι..πώς έχει το σώμα της; Πως κάνει τα πόδια της;-…α….. να έχει το πόδι της σηκωμένο προς τον
ταχυδρόμο έτσι ….και το ένα χέρι σηκωμένο…-και τι κραταει εκεί;- το στέμμα μάλλον που είναι
καρπούζι…..-γιατί το κρατάει ψηλά;;- για να δείξει ότι έχει δύναμη..και το κρατάει ψηλά… μπορεί
να θέλει να το πετάξει κιόλλας… πάνω στον ταχυδρόμο (Υποκείμενο Κ3).

Το σηκωμένο χέρι της Σαντρας ως ένδειξη εξουσίας και ένα προσταδιο πριν την
επιθετική ενέργεια. Αυτό το υποκείμενο βλέπουμε ότι εστίασε ιδιαίτερα στα χέρια της
Σαντρας. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα σχόλια ότι τα χέρια ψηλά τα έχει σηκώσει για να
δείξει την δύναμη της. Όντως αυτό το χαρακτηριστικό θα λέγαμε ισχύει στην γλώσσα του
σώματος καθώς ένα σηκωμένο χέρι τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση η Σαντρα θέλει να δείξει την δύναμη της. Μία δύναμη που είναι άνιση σε σχέση με
το μέγεθος τώρα του ταχυδρόμου που έχει μεταμορφώσει. Μάλιστα εστιάζει ακόμη
περισσότερο στο τι κραταει το χέρι της και αυτό το αντικείμενο είναι που στην ουσία το
χρησιμοποιεί το υποκείμενο προκειμένου να χαρακτηρίσει την Σαντρα επιθετική, καθώς
θεωρεί ότι θα της το πετάξει στο κεφάλι. Είναι ίσως ένα στάδιο πρίν την επιθετική ενέργεια.
Παρατηρώντας αυτά τα σχόλια βλέπουμε ότι ενδεχομένως το συγκεκριμένο υποκείμενο έχει
δεί παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν και την έχει συσχετίσει με τους συγκεκριμένους ήρωες
για αυτό και μπορεί να προβλέψει ενδεχομένως τι θα γίνει παρακάτω, δημιουργώντας επιπλέον
εικόνες στο μυαλό του όπως συναντήσαμε και σε άλλα υποκείμενα. Όμως το πιο σημαντικό
είναι ότι είναι σε θέση να διακρίνει την φάση πριν την εκδήλωση της επιθετικής
συμπεριφοράς. Αυτό το στοιχείο πρόσληψης καθιστά το υποκείμενο ευνοούμενο κοινωνικόηθικά μέσα από το συγκεκριμένο παιδικό ανάγνωσμα, καθώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες
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που του δίνονται, τις συσχετίζει με την καθημερινότητα του και έτσι έχει σαν αποτέλεσμα
μέσα από την διαδικασία της κριτικής να αποκτήσει φυσικές άμυνες σε παρόμοια κατάσταση
που ενδεχομένως μπορεί να του συμβεί (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου &
Πολίτης, 2010: 105).
Έκφραση του προσώπου της Σαντρας ως επιθετικό στοιχείο. Ένα άλλο υποκείμενο (σε
ποσοστό 1(10%) εστιάζει ιδιαίτερα στο πρόσωπο της Σαντρας. Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Περιέγραψε μου την εικόνα που μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε χελώνα.- η μάγισσα κάνει τον
ταχυδρόμο σε χελώνα και έχει πολύ άσχημο πρόσωπο με το στόμα της να είναι τόσο ανοιχτό λες
και θα τον φαει…. και φαίνονται όλα τα δόντια της-την βλέπεις να κάνει κάτι άλλο με το σώμα της;κραταει το βραβείο της εκεί.. αλλά μπορεί να μην το κραταει …δεν το δείχνει καλά..και έχει
σηκωμένο το πόδι της -γιατί;- γιατί… δεν ξέρω μπορεί από τα νεύρα της όπως κάνουν μερικές φορές
οι μεγάλοι (Υποκείμενο Α9).

Αυτό το υποκείμενο ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικό ως προς την σκηνή που παρουσιάζει την
Σαντρα να επιτίθεται στον ταχυδρόμο. Θα λέγαμε ότι ίσως είναι και πιο υποψιασμένο χωρίς
ακόμη να δεί το υπόλοιπο σώμα της Σαντρας αφού ξεκινά τα σχόλια του από το πρόσωπο της.
Μάλιστα παρατηρεί ιδιαίτερα τα δόντια της. Η εικονογράφος τα έχει κάνει ιδιαίτερα μυτερά
όπως και άλλα στοιχεία που έχει προσθέσει στην εμφάνιση της (τα παπούτσια, το καπέλο κλπ).
Αυτό το στοιχείο μας επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά από τα σχόλια του υποκειμένου. Το
μυτερό αντικείμενο όπως είναι τα δόντια της έχουν διάθεση να επιτεθούν και επομένως να
πράξουν αρνητική ενέργεια που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι να «φάνε» τον
ταχυδρόμο. Φαίνεται λοιπόν ότι τα μυτερά αντικείμενα προκαλούν αρνητικές διαθέσεις στα
παιδιά (Arnheim, 1974:380). Πέρα από αυτό το στοιχείο που το προλαμβάνουν με αυτόν τον
τρόπο, έχουμε και μία ιδιαίτερη κοινωνικό-ηθική εξέλιξη με το να μπαίνουν στην διαδικασία
από αυτή την μικρή ηλικία να «διαβάζουν» τις εκφράσεις των προσώπων των ανθρώπων και
να υποψιάζονται ενδεχόμενη συμπεριφορά του.
Η αναλογία του σώματος της Σαντρας ως στοιχείο ένδειξης εξουσίας. Τέλος δύο
υποκείμενα σε ποσοστό 20% (2 στα 4) εστίασαν και στο μέγεθος της φιγούρας της Σαντρας σε
σχέση με τον ταχυδρόμο ως στοιχείο που πολλές φορές τους δείχνει ποιος είναι ο δυνατός και
ποιος ο αδύναμος. Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

λοιπόν εδώ δείχνει την μάγισσα που κάνει τα μαγικά της δηλαδή …..έχει μεταμορφώσει τον
ταχυδρόμο και φαίνεται εκεί κάτω στην εικόνα να την κοιτά από ψηλά..- Δηλαδή για εξήγησε μου..να επειδή αυτός είναι τώρα μικρός αυτή φαίνεται μεγάλη μπροστά του και σηκώνει το κεφάλι του
…..- άρα η μάγισσα γιατί λες να τον έκανε μικρό;- για να φαίνεται πιο μεγάλη και δυνατή..από
αυτόν και να μπορεί να του κάνει ότι θέλει (Υποκείμενο Κ3).

Το μέγεθος της Σαντρας τους φαντάζει τώρα τεράστιο σε σχέση με τον ταχυδρόμο που είναι
χελώνα και πλέον ένα παιχνίδι στα χέρια της Σαντρας. Αυτό το στοιχείο μας δείχνει ότι τα
παιδιά κάνουν συσχετισμούς ενδεχομένως του εαυτούς τους με τους ενήλικες που είναι πιο
μεγάλοι και τους έχουν στο μυαλό της σαν εξουσία (Κανατσούλη, 2014: 70-75). Αλλά το
γεγονός ότι η Σαντρα δεν είναι ίση σε μέγεθος τους δίνει την αίσθηση της εξουσίας, της
δύναμης, αλλά με αρνητική χροιά καθώς πιστεύουν ότι θα κάνει ότι θέλει τώρα και ο
ταχυδρόμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επομένως εστιάζουν στην αδυναμία και την απραξία
που νιώθει κανείς όταν ο άλλος έχει ιδιαίτερη ισχύ και δύναμη πάνω του.
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Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 8.
Πίνακας 8: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων με έμφαση στο επίπεδο της πλοκής, δηλαδή στις ενέργειες και τις κινήσεις των
αρνητικών χαρακτήρων, των δύο υπό μελέτη παιδικών παραμυθιών σε σχέση με το φύλο των
υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
1. Ινφάντα ως μη αρνητικός
χαρακτήρας. Στατική κίνηση
αναμονής (αρχικό στάδιο πρόσληψης)
2. Ινφάντα ως αρνητικός χαρακτήρας
με επιθετικές ενέργειες
συμπεριφοράς.(δεύτερο στάδιο
πρόσληψης)
3. Σαντρα ως αρνητικός χαρακτήρας
μέσα από τις επιθετικές κινήσεις του
σώματος της(πόδια)
4. Η Σαντρα ως αρνητικός χαρακτήρας
μέσα από άλλο επιπρόσθετα στοιχεία
επιθετικών κινήσεων ( χέρι, πρόσωπο,
αναλογίες κινήσεων).

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

3(30%)

5(50%)

8(80%)

2(20%)

2(20%)

4(40%)

4(40%)

3(30%)

7(70%)

1(10%)

3(30%)

4(40%)

Στον Πίνακα 8. βλέπουμε τις αντιδράσεις των παιδιών παρατηρώντας του αρνητικούς
χαρακτήρες σε σκηνές στο κείμενο που φαίνεται εκδηλώνουν την αρνητική τους συμπεριφορά.
Στο πρώτο κείμενο και με μία πρώτη ματιά (πρώτο στάδιο πρόληψης) ακόμη και μπροστά στο
θάνατο του νάνου η Ινφάντα δεν χαρακτηρίστηκε ως αρνητικός χαρακτήρας από τα
υποκείμενα (σε ποσοστό 80%, με ένα 50% να είναι πάλι περισσότερα τα κορίτσια) απλώς ότι
ήταν αδιάφορη και στατική σε αυτό που συνέβαινε προφανώς γιατί ίσως δεν καταλάβαινε τι
είχε συμβεί. Εδώ μας επιβεβαιώνεται σχεδόν η τάση των κοριτσιών να στηρίζουν την στάση
του χαρακτήρα αυτού λόγο φύλου. Εμβαθύνοντας περισσότερο στις απαντήσεις όλων των
υποκειμένων μόνο ένα 40% δήλωσε τελικά ότι είναι αρνητικός χαρακτήρας επειδή εντόπισαν
αρνητικές συμπεριφορές, όπως το χτύπημα στα πόδια, οι διαταγές κλπ. Η αναλογία του
ποσοστού αυτού ήταν ισόποση σε αγόρια και σε κορίτσια. Άρα τα παιδιά έκαναν κάποιους
συσχετισμούς αρνητικότητας με κινήσεις χαρακτήρα που ίσως δυσκολεύτηκαν γιατί οι
κινήσεις δεν ήταν τόσο έντονες σε σχέση με το επόμενο αναγνωστικό κείμενο.
Στο επόμενο αναγνωστικό μας κείμενο τα παιδιά είχαν διαβαθμίσεις ως προς την διαδικασία
πρόσληψης. Το 70% με ένα 40% να είναι αγόρια και ένα 30% να είναι κορίτσια εστίασαν στα
πόδια της μάγισσας που ήταν σε έντονη κλίση και έδειχναν τον θυμό της προς τον ταχυδρόμο.
Αυτό το στοιχείο ενδεχομένως δεν είναι τυχαίο λαμβάνοντας υπόψη και την φύση των παιδιών
και ιδιαίτερα των αγοριών που προκειμένου να αμυνθούν συχνά το πρώτο μέρος του σώματος
που χρησιμοποιούν είναι τα πόδια είτε με κλοτσιές είτε σε αντίσταση. Παρατηρώντας
περισσότερο την εικόνα μετά από το σώμα εστίασαν και σε άλλες λεπτομέρειες με δεύτερο
στοιχείο να παρατηρούν την έκφραση του προσώπου και τρίτο στοιχείο τα χέρια της μάγισσας.
Μία αξιόλογη παρατήρηση είναι ότι στο πρόσωπο και στην έκφραση σε ποσοστό 30% έναντι
20% ήταν υποκείμενα κορίτσια. Αυτό το στοιχείο μας επιβεβαιώνει ότι για την πρόσληψη ενός
χαρακτήρα τα κορίτσια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο και στα συναισθήματα που
αυτό τους βγάζει, έναντι των αγοριών που εστιάζουν ιδιαίτερα στις κινήσεις της φιγούρας.
Επιπροσθέτως, οι έντονες κινήσεις της φιγούρας και η παραστατικότητα της από τον
εικονογράφο έκαναν τα υποκείμενα να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι η Σαντρα πρόκειται για
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αρνητικός χαρακτήρας στην συγκεκριμένη σκηνή σε σχέση με την Ινφάντα. Άρα οι εικαστικές
απεικονίσεις σε αυτό το σημείο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρόσθεση πληροφοριών για
τον αρνητικό χαρακτήρα και το πώς αντιδρά.
Επομένως για τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν είναι τόσο εύκολο ίσως να τον αντιληφθούν και
λόγω προκατάληψης που αναφερθήκαμε παραπάνω (επιδιώκοντας κεντρικούς χαρακτήρες
μονο θετικούς) αλλά και λόγο περιγραφής μέσα στο κείμενο. Όταν ενδεχομένως ένας
αρνητικός χαρακτήρας φέρετε ύπουλα (περίπτωση Ινφάντα) αυτό το στοιχείο δεν το
εντοπίζουν εύκολα τα παιδιά. Όμως όταν διαβάσουν και παρατηρήσουν επιθετικές
συμπεριφορές θα τις εντοπίσουν με μεγάλη ευκολία (περίπτωση Σαντρας).

9.10. Aφηγηματικοί άξονες: Μη μετάλλαξη «αρνητικού» χαρακτήρα
9.10.1. Μη μετάλλαξη χαρακτήρα της Ινφάντα μέ εστίαση σε Flashback
Τα περισσότερα υποκείμενα απάντησαν στις θέσεις τους για τον χαρακτήρα της Ινφάντα.
Μέχρι αυτό το σημείο ήταν ένας χαρακτήρας χωρίς πολλά συναισθήματα, μπορεί και
αδιάφορος αλλά όχι και απόλυτα αρνητικός. Ωστόσο είχε επιθετικές ενέργειες στην
συμπεριφορά της. Επίσης, υπήρχαν και προσπάθειες να την δικαιολογήσουν λόγο της
οικογένειας της. Ίσως το γεγονός ότι η Ινφάντα ήταν ίδια ηλικία περίπου με τα υποκείμενα της
έρευνας μας, να στάθηκε καθοριστικός παράγοντας ως προς τον χαρακτηρισμό της. Η
πολυπλοκότητα του χαρακτήρα της Ινφάντα θα λέγαμε ότι βγήκε από τις απαντήσεις των
παιδιών, καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα απόλυτα και σε αρκετά σημεία συγχυσμένα ως προς ένα
χαρακτηρισμό της. Έτσι κρίναμε αναγκαίο να παραθέσουμε μία ερώτηση που θα μας
σκιαγραφεί εάν αυτός ο χαρακτήρας μεταλλάχτηκε ή διατηρούσε την ίδια συμπεριφορά
καθόλη την διάρκεια της ιστορίας. Έτσι θέλαμε να διαπιστώσουμε εάν τα παιδιά εντοπίζουν
σταθερότητα χαρακτήρα ή εάν εντοπίζουν σημείο ότι αλλάζει προς το καλύτερο. Έτσι με
αυτούς τους συσχετισμούς βλέπουμε τον τρόπο πρόσληψης και τα επίπεδα πρόσληψης σε ένα
αρνητικό χαρακτήρα. Βασιζόμενοι σε αυτές τις εμβαθύνσεις, ρωτήσαμε τα παιδιά εάν θεωρούν
ότι στενοχωρήθηκε η Ινφάντα με τον θάνατο του νάνου. Τα μισά από τα υποκείμενα μας σε
αυτή την ερώτηση (5 στα δέκα σε αναλογία, με ποσοστό 50%, που περιλαμβάνει 30% κορίτσια
και ένα 20% αγόρια) απάντησαν ότι τελικά δεν κατάλαβε ότι ο νάνος πέθανε. Δηλαδή δεν
κατάλαβε την σπουδαιότητα της στιγμής του θανάτου, καθώς σύμφωνα με την στιγμή έπρεπε
να στενοχωρηθεί. Έτσι, δεν υπάρχει καμία μετάλλαξη και παραμένει η ίδια συμπεριφορά
αδιάφορη και επιφανειακή στα γεγονότα που γίνονται γύρω της. Εάν το συσχετίσουμε και με
την συμπεριφορά του πατέρα της που απλώς δεν την καταλάβαινε. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Μπα… αφού δεν κατάλαβε τίποτα..νόμιζε μάλλον ότι ήταν κανένα χαλασμένο παιχνίδι που έπεσε
στο πάτωμα..(Υποκείμενο Κ3).
Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;- H Ινφάντα μάλλον δεν στενοχωρήθηκε επειδή πέθανε ο
νάνος..κυρία …γιατί είπε να της φέρουν κάποιον χωρίς καρδιά αλλά δεν γίνεται αυτό καθόλου που
λέει… γιατί λες να το είπε αυτό;- γιατί …εμμμ δεν ήξερε για την καρδιά …για αυτό…- δηλαδή δεν
ήξερε τι είναι καρδιά; Ότι είχε και αυτή;- μάλλον όχι..δεν ξέρω (Υποκείμενο Α6).

Τα παιδιά αντιμετώπισαν την συμπεριφορά της Ινφάντα ως μία συνθήκη. Δηλαδή ως ένα
άτομο που δεν κατάλαβε το θάνατο του νάνου, προφανώς γιατί δεν είχε βιώσει τις σήμαινε
στην πραγματικότητα αυτό. Μία συνθήκη αιτίου- αποτελέσματος. Αυτή θα λέγαμε ότι είναι
μία αντικειμενική προσέγγιση από την μεριά των παιδιών, χωρίς να είναι ιδιαίτερα
προκατειλημμένα στο να βιαστούν να την χαρακτηρίσουν καλή ή κακή. Φάνηκε ότι εστίασαν
στα δεδομένα που τους δόθηκαν μέσα από το κείμενο και την εικόνα. Ήταν ένα στοιχείο που
με την ιδιαίτερη εμβάθυνση μας προέκυψε και φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει και
μελλοντικά τα παιδιά στις κοινωνικές τους σχέσεις, αφού πρόκειται για παρατήρηση και
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επεξεργασία μιάς κοινωνικής συμπεριφοράς. Η διαδικασία πρόσληψης τους ήταν
αντικειμενική και δεν στηρίχθηκαν ιδιαίτερα σε μεμονωμένα στοιχεία της αφήγησης για να την
χαρακτηρίσουν. Η Ινφάντα στην πραγματικότητα δεν κατάλαβε από τα περισσότερα παιδιά,
όμως αυτό το κριτήριο δεν αποτελούσε απαραίτητα ότι ήταν αρνητικός χαρακτήρας. Άρα θα
λέγαμε προκειμένου να εξάγουν αυτό το συμπέρασμα ενεπλάκησαν συναισθηματικά με την
Ινφάντα αλλά την αντιμετώπισαν με την λογική και αντικειμενικά. Μπήκαν περισσότερο στην
θέση της και δεν την αντιμετώπισαν ως εξωτερικοί παρατηρητές, όπως θα δούμε στην
επόμενη κατηγορία μας.
9.10.2. Μη μετάλλαξη με εστίαση σε εναλλαγές συμπεριφοράς
Όπως είναι αναμενόμενο σε αυτή την ερώτηση υπήρξαν και άλλες απαντήσεις που μας
έδωσαν μια άλλη προοπτική του ζητήματος. Σε αναλογία τέσσερα στα δέκα (σε ποσοστό 40%,
με ένα 20% να είναι κορίτσια όπως αντίστοιχα και ένα άλλο 20% να είναι αγόρια) μας
απάντησαν ότι δεν στεναχωρήθηκε γιατί κατά κύριο λόγο δεν διέθετε αισθήματα και ότι τελικά
ήταν κακιά. Αυτά τα υποκείμενα ήταν πιο απόλυτα στις θέσεις τους. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
Όχι… από την μία του δίνει το τριαντάφυλλο και από την άλλη του χτυπάει το γοβάκι( εννοεί την
κίνηση με τον πόδι που κάνει νευριασμένη)….δεν κολλάει…- γιατί; Για εξήγησε μου.- Ας πούμε
εσύ αν αγαπούσες κάποιον πρώτα… και μετά θα τον μάλωνες και θα του έλεγες κάτι να σου
κάνει ενώ δεν μπορούσε (Υποκείμενο Κ1).

Το υποκείμενο αυτό υποστηρίζει ότι η Ινφάντα έχει αρνητική συμπεριφορά. Για τον λόγο
αυτό δεν στεναχωριέται για τον νάνο και τον μαλώνει. Έτσι είναι απαιτητική μαζί του και θέλει
να κάνει τα δικά της. Μέχρι το τέλος υποστηρίζεται ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά. Άρα το
γεγονός ότι δεν στενοχωριέται οφείλεται στον αρνητικό της χαρακτήρα. Το υποκείμενο σε
αυτή την διαδικασία πρόληψης έχει συγκρατήσει τα αφηγηματικά στοιχεία και παίρνει
αυστηρή θέση ως προς την συμπεριφορά ενσωματώνοντας και δικούς του ηθικούς κανόνες.
Κάνει κριτική στην συμπεριφορά της, λέγοντας ότι από την μία κάνει μία καλή χειρονομία
όπως να του δώσει το τριαντάφυλλο και από την άλλη να τον μαλώνει. Άρα για το υποκείμενο
ισχύει ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή ή είναι καλή ή δεν είναι. Την οριοθέτησε με βάση την
τεχνική της έντονης αντίθεσης της συμπεριφοράς της μέσα από το κείμενο.
4.10.9.3. Μη μετάλλαξη με εστίαση στο τέλος του κειμένου
Ένα υποκείμενο εστίασε μονο στο τέλος του κειμένου προκειμένου να συμπαιράνει εάν
άλλαξε η όχι ο χαρακτήρας της Ινφάντα. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα εμπειρικά μας
δεδομένα:

Βέβαια μόλις της το είπε ο θείος της εδώ μας λέει ότι δεν θα ξανασηκωθεί είπε να μην έχουν καρδιά
όλοι αυτοί που θα της ξαναφέρουν..πως το βλέπεις αυτό;;- εεε..είδες ήταν κακιά είδες τι είπε …να
μην έχουν καρδιά γίνεται δεν γίνεται;;; δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτή εεε…- Άρα λές ότι δεν
στεναχωρήθηκε;;- εε ναι όχι καθόλου… και αν πεθαίνει όμως ο πατέρας μπορεί να στεναχωριόταν
θα δείς….(Υποκείμενο Α4).

Στο συγκεκριμένο υποκείμενο φαίνεται ότι καθοριστικός ρόλος για την χαρακτηρίζει
απόλυτα κακιά ήταν τα συναισθήματα που του προκλήθηκαν ύστερα από την ανάγνωση και
παρατήρηση της σκηνής του τέλους με τον θάνατο του νάνου. Η φράση του υποκειμένου: δεν
καταλαβαίνει τίποτα αυτή εεε;; δηλώνει μία αγανάκτηση από το υποκείμενο σε αυτή την
συμπεριφορά που παρατηρεί. Άρα η αγανάκτηση αυτή είναι θυμός και επομένως παραγωγή
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αρνητικών συναισθημάτων από την μεριά του παιδιού. Έτσι το γεγονός ότι του προκάλεσε
αρνητικά συναισθήματα είχε σαν συνέπεια πολύ γρήγορα να την χαρακτηρίσει κακιά, καθώς
ήταν πιο έντονο και δυνατό αυτό το στοιχείο πρόσληψης προκειμένου να ασκήσει την κριτική
του. Το συναίσθημα κυριάρχησε προκειμένου να χαρακτηρίσει την Ινφάντα ως κακιά.
Μάλιστα προς το τέλος έχει το υποκείμενο εκδικητική θέση απέναντι της με την φράση:

Αν πεθαίνει όμως ο πατέρας της μπορεί να στεναχωριόταν θα δείς.

Δίνει μία άλλη προοπτική προκειμένου να τονίσει ότι είναι απόλυτα κακιά και
στεναχωριέται μονο εκεί που θέλει.

9.10.4. Μη μετάλλαξη με εστίαση στα αρνητικά χαρακτηριστικά της Ινφάντα
Ορισμένα υποκείμενα εμβαθύνοντας περισσότερο στις απαντήσεις (2 στα δέκα σε ποσοστό
20%, με ένα 10% να είναι κορίτσι και ένα 10% να είναι αγόρι) πέρα από την πλοκή με τα
flashback και την τεχνική της αντίθεσης φαίνεται ότι εστίασαν και στον χαρακτήρα του ήρωα
και έκαναν μία προσπάθεια με αναφορές στα αρνητικά τους στοιχεία. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:

Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;- ναι καλά..δεν κατάλαβε τίποτα (Σχολ. με την έννοια ότι
ήταν κακή)……. Απλώς κοιτούσε …περίμενε εκεί..μπας και σηκωθεί…..- για τον νάνο γιατί δεν
στενοχωρήθηκε;- γιατί ήταν μάλλον ένα παιχνίδι για αυτήν….. που δεν ήθελε να της χαλάσει…..δηλαδή;- δεν την ένοιαζε..μονο τα κόλπα την ένοιαζαν (Υποκείμενο Κ5).

Το συγκεκριμένο υποκείμενο αναφέρει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μετάλλαξη της
Ινφάντα λόγω του αρνητικού της χαρακτήρα. Οι άλλοι όπως και ο νάνος δεν αποτελούσε
τίποτα για αυτή, απλώς ένα εργαλείο για χρήση. Ένα εργαλείο που θα το χρησιμοποιούσε για
να διασκεδάσει. Το υποκείμενο αυτό αναφέρεται έτσι στην απληστία της Ινφάντα και με βάση
αυτό το πολύ αρνητικό χαρακτηριστικό δεν δίνει καθόλου πιθανότητες να διαθέτει θετικά
χαρακτηριστικά. Αυτή η έντονη αρνητικότητα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για θετικά
στοιχεία της Ινφάντα και έτσι είναι απόλυτα αρνητικός χαρακτήρας.
Σε ένα άλλο απόσπασμα από τα ερευνητικά μας δεδομένα, ένα άλλο υποκείμενο αναφέρεται
στα συναισθήματα που δεν εξέφρασε η Ινφάντα. Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;- αφού δεν έκλαψε άρα..οχι γιατί;- γιατί δεν
στενοχωριόταν για κανέναν (Υποκείμενο Α7).

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 9.
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Πίνακας 9: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων των κειμένων με
έμφαση στο επίπεδο της πλοκής, δηλαδή στην μη μετάλλαξη αρνητικού χαρακτήρα της
Ινφάντα, στο ένα υπό μελέτη παιδικό παραμύθι (Τα γενέθλια της Ινφάντα) σε σχέση με το φύλο
των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
1. Μη μετάλλαξη με εστίαση στα
flashback του κειμένου

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

2(20%)

3(30%)

5(50%)

2. Μη μετάλλαξη με εστίαση σε
εναλλαγές συμπεριφοράς

2(20%)

2(20%)

4(40%)

3. Μη μετάλλαξη με εστίαση στο τέλος
του κειμένου

1(10%)

0%

1(10%)

4. Με μετάλλαξη με εστίαση στα
αρνητικά χαρακτηριστικά της Ινφάντα

1(10%)

1(10%)

2(20%)

Παρατηρώντας τον Πίνακα 9. βλέπουμε τις αντιλήψεις των παιδιών σε σχέση με τον
αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα και πως στήριξαν το γεγονός ότι δεν άλλαξε στο τέλος. Για
όλα τα υποκείμενα ήταν ευδιάκριτο ότι η Ινφάντα είχε μία συμπεριφορά παρόμοια σε όλο το
κείμενο, που στο τέλος συμπληρώθηκε και με πιο αρνητικές συμπεριφορές. Ένα 50%
προκειμένου να στηρίξει ότι η Ινφάντα δεν άλλαξε στηρίχθηκε σε flashback του κειμένου.
Αυτό το στοιχείο σε αυτό το σημείο της έρευνας μας είναι σημαντικό καθώς μας δείχνει ότι
πλέον τα υποκείμενα αρχίζουν και εμβαθύνουν στους χαρακτήρες και προσέχουν και άλλες
λεπτομέρειες του κειμένου. Άρα αντιλήφθηκε το ποσοστό αυτό των υποκειμένων μία σταθερή
συμπεριφορά αδιάφορη και στατική από την μεριά της Ινφάντα που αυτό τα έκανε να είναι μη
ελκυστική στα υποκείμενα. Θεωρούμε με βάση τις απαντήσεις των παιδιών ότι εφόσον η
συμπεριφορά της Ινφάντα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη από την αρχή τα ικανέ ίσως να μην
εστιάσουν τόσο στο χαρακτήρα της και να είναι ένας αδιάφορος χαρακτήρας. Ένα 40%
αναφέρει ότι η συμπεριφορά της Ινφάντα βγάζει αντιθέσεις και σαν συμπέρασμα δεν είναι
φυσιολογική. Δηλαδή από την μία προσφέρει τριαντάφυλλο στον νάνο και από την άλλη είναι
απαιτητική μαζί του. Αυτές οι εναλλαγές συμπεριφοράς δείχνουν μία σύγχυση προς τον
αναγνώστη παιδί και σίγουρα η σύγχυση αυτή μεταφέρεται και στην πρόσληψη αυτού του
χαρακτήρα. Άρα για τα υποκείμενα αυτά ο χαρακτήρας δεν αλλάζει γιατί δεν έχει μία σταθερή
πορεία αλλαγής προς το θετικό, αλλά διακυμάνσεις συμπεριφοράς. Ένα 20% αναφέρθηκε στην
μη μετάλλαξη χάρις στα αρνητικά στοιχεία που διέθετε ο χαρακτήρας της. Το γεγονός ότι είχε
αυτή την συμπεριφορά, χωρίς ευαισθησίες και χωρίς να νοιάζονταν για κανέναν ήταν σχεδόν
αδύνατο να την οδηγήσει στην μετάλλαξη. Η μετάλλαξη για τα υποκείμενα αυτά θα απαιτούσε
να έχει και κάποιες ευαισθησίες του υποκείμενο, που οι αναγνώστες παιδιά δεν εντόπισαν στο
κείμενο. Τέλος, ένα μονο 10% σχολίασε ότι η Ινφάντα δεν άλλαξε αυτή την ειρωνική και
προσβλητική συμπεριφορά, παρατηρώντας το τέλος του κειμένου. Η έντονη αυτή αρνητική
συμπεριφορά την καθιστούσε ανίκανη να αλλάξει και να μετατραπεί σε καλή σύμφωνα με τα
υποκείμενα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά τα υποκείμενα στηρίχθηκαν σε λογικά, συναισθηματικά αλλά
και σε αφηγηματικά επιχειρήματα προκειμένου να στηρίξουν την μη μετάλλαξη του
χαρακτήρα της. Άρα σε αυτή την φάση της διαδικασίας της πρόσληψης που φτάνει προς το
τέλος της, βλέπουμε ότι τα υποκείμενα, προχωρούν σε μία πιο δημιουργική διαδικασία
πρόσληψης, καθώς αλληλοσχετίζονται πολλοί παράγοντες τελικά για να έχουμε μία πιο
στοχευμένη πρόληψη. Δηλαδή να καλύπτει περισσότερες παράγοντες τους οποίους έχουν
λάβει υπόψη τους τα παιδιά. Αυτή η προβληματική μας οδηγεί στην θέση του Bakhtin με τον
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όρο «διάλογο» που χρησιμοποιεί λέγοντας ότι για να προέλθει νόημα για μία αφήγηση θα
πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαλογικό, κοινωνικό συμβάν, δηλαδή να αλληλεπιδράσουν
στοιχεία και του συγγραφέα με τους αναγνώστες, και στοιχεία των αναγνωστών με το κείμενο
αλλά και με το περιβάλλον (Bakhtin, 1980). Έτσι και μόνο τότε θα προκύψει μία δημιουργική
πρόσληψη.
Αυτά τα στοιχεία μας συμπλήρωσαν τις διάφορες προοπτικές πρόσληψης του αρνητικού
χαρακτήρα της Ινφάντα. Βέβαια όπως ήταν λογικό εφόσον επρόκειτο για παιδικό ανάγνωσμα
στηρίχθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στα αφηγηματικά στοιχεία του κειμένου (ιστορικές
αναδρομές) και σε μικρότερα ποσοστά στις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς της. Το γεγονός
ότι στηρίχθηκαν για τα επιχειρήματα τους σε flashback του κειμένου αυτό μας οδηγεί ότι τα
υποκείμενα έχουν αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τους χαρακτήρες και να τους βλέπουν
πιο αντικειμενικά.

9.11. Αφηγηματικοί άξονες: Διάλογος στο κείμενο Σαντρα η Άσχημη Μάγισσα
Αυτή η κατηγορία εστιάζει κυρίως στον διάλογο των χαρακτήρων του κειμένου και κυρίως
του «αρνητικού» χαρακτήρα. Μέσα από το διάλογο θέλουμε να δούμε που εστιάζουν τα
παιδιά, σε ποιες λέξεις και τι εντυπώσεις αποκομίζουν από έναν διάλογο που υποβόσκει
ειρωνεία, αρνητική διάθεση κλπ. Σε αυτό το κείμενο ρωτήσαμε τα παιδιά την εξής ερώτηση:
Όταν ο ορνιθολόγος την ρωτούσε για πληροφορίες για τα πουλιά γενικά τι συμπεριφορά είχε η
Σαντρα; Σε αυτή την ερώτηση τα μισά υποκείμενα της έρευνας μας (σε αναλογία 5 στα 10, σε
ποσοστό 50%,με 30% να είναι κορίτσια και 20% να είναι αγόρια) από τα λεγόμενα του
κειμένου είπαν ότι η συμπεριφορά και τα λόγια της ήταν κοροϊδευτικά απέναντι στον
ορνιθολόγο. Είχαν το αίσθημα της ειρωνείας, της αρνητικής δηλαδή υπόνοιας απέναντι στον
ορνιθολόγο. Αντιλήφθηκαν τα υποκείμενα δηλαδή ότι δεν γίνεται μία σωστή επικοινωνία από
την μεριά της Σαντρας ενώ ο ορνιθολόγος της μιλούσε πολύ ευγενικά. Αυτό το στοιχείο δείχνει
ότι τα υποκείμενα αυτά είναι αρκετά καλλιεργημένα όσο αφορά της κοινωνικές τους
δεξιότητες επικοινωνίας και αυτό ήταν ένα στοιχείο με το οποίο εύκολα την χαρακτήριζαν
«κακιά» κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης του κειμένου, καθώς όπως έχουμε
αναφέρει και σε άλλα σημεία πολλές φορές εντοπίσαμε ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονταν τον
χαρακτήρα σαν μία κοινωνική κατάσταση που ξετυλίγονταν μπροστά τους. Δηλαδή έκαναν
συσχετισμούς με την πραγματική ζωή για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν. Αυτό το
στοιχείο μας επιβεβαιώνεται και σε θεωρητικό επίπεδο από την προβληματική του Jauss
σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης καθώς ισχυρίζεται ότι τελικά ο αναγνώστης είναι
φορέας ιστορίας της λογοτεχνίας αφού μέσα από την διαδικασία πρόσληψης κουβαλά τα δικά
του βιώματα, σε ένα καινούργιο πλαίσιο πραγματικότητας (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης,
Καπλάνογλου, Πολίτης, 2010: 40-49). Ήταν ένα στοιχείο που προσέθεταν στον αρνητικό
χαρακτήρα σε συνδυασμό με τα λόγια του κειμένου. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Νόμιζε ότι της έκανε φάρσα..-Την κορόιδευε;-Ναι σαν το προηγούμενο βιβλίο….-ποιες λέξεις στο
έδειξαν αυτό;- Εκεί που λέει «με δουλεύει ο αλητήριος» αλλά και εδώ που λέει αυτή είμαι όμορφη;;
αλλά ξέρει ότι δεν είναι.. (Υποκείμενο Κ2).
Όχι δεν του μιλούσε πολύ καλά γιατί νόμιζε ότι την κορόιδευε αφού δεν της μιλούσε κανείς και
ήταν μόνη της..αφού της έλεγε ότι ήταν πολύ όμορφη και τέτοια…(Υποκείμενο Κ3).

9.11.1.Χαρακτηριστικό ειρωνείας του «αρνητικού» χαρακτήρα
Πιο αναλυτικά, τα υποκείμενα μας περιέγραψαν ότι τα λόγια αυτά της Σαντρας προήλθαν
γιατί σκεφτόταν από μέσα της ότι αυτή η συμπεριφορά του ορνιθολόγου ήταν κοροϊδευτική.
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Πέρα όμως από τα λόγια της και τι πιθανώς πίστευε για τον ορνιθολόγο στην αρχή, τα
υποκείμενα αυτά προσπάθησαν να δικαιολογήσουν κατά κάποιο τρόπο την αρνητική της
συμπεριφορά. Μία συμπεριφορά που μας βάζει σε υποψίες εφόσον και τα υποκείμενα της
έρευνας μας αυτής, την υιοθετούν πολλές φορές όταν θέλουν να δείξουν την άμυνα τους. Άρα
σε αυτό το σημείο θα λέγαμε ότι η πρόσληψη παίρνει έναν ωφελιμιστικό χαρακτήρα. Μήπως
τα παιδιά προσλαμβάνουν και κάτι για το δικό τους συμφέρον; Μήπως με τα σχόλια και τις
αναφορές τους θέλουν να τοποθετήσουμε και την προσωπικότητα τους σε μία θέση και να
νιώσουν ισχυρά; Ένας προβληματισμός ιδιαίτερος που αλλάζει σίγουρα την αντικειμενικότητα
της πρόσληψης.
Έτσι αυτό το στοιχείο γενικότερα μας δείχνει κατά βάση ότι ίσως ήταν η βάση, μία
προδιάθεση για να δεχτούν την μετάλλαξη της στην συνέχεια του κειμένου. Ο λόγος που
κορόιδευε η Σαντρα σύμφωνα με τις κριτικές των παιδιών ήταν ότι κανείς δεν της μιλούσε και
ένιωθε αμυντικά απέναντι στον ορνιθολόγο. Δεν μπορούσε να αναληφθεί ότι θα υπήρχε κανείς
που θα είχε άλλη συμπεριφορά απέναντι της. Επίσης, το γεγονός ότι είχε δεί τον εαυτό της
στον καθρέπτη, δηλαδή ήξερε ότι ήταν άσχημη την έκανε να είναι ακόμα πιο ειρωνική και να
φαντάζουν υπερβολικές οι φράσεις τόσο όμορφη. Άρα εδώ τα παιδιά εστίασαν σε ένα
αντικειμενικό κριτήριο που ήταν η εξωτερική πραγματικότητα και ένα συναισθηματικό
κριτήριο που ήταν τα κακά συναισθήματα της, η απογοήτευση της από την κοινωνία που την
έκανε να είναι ειρωνική. Ωστόσο παρατηρούμε ότι όσο προχωρούσαμε τις συνεντεύξεις και τις
ερωτήσεις τα παιδιά προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας χρησιμοποιούσαν
περισσότερους παράγοντες πρόσληψης δηλαδή στηρίζονταν σε περισσότερα κριτήρια.
9.11.2. Το αίσθημα της αδιαφορίας, μίσους για τον συνάνθρωπο από τον «αρνητικό»
χαρακτήρα
Πέρα από την ειρωνική διάθεση του χαρακτήρα αυτού, άλλα υποκείμενα μας απάντησαν
(σε αναλογία 3 στα 10, σε ποσοστό 30%, με 20% κορίτσια και 20% αγόρια) ότι ίσως η Σαντρα
δεν είχε διάθεση να μιλήσει καθόλου στον ορνιθολόγο και ότι έδειχνε αδιαφορία για αυτόν, για
αυτό του απαντούσε με αυτόν τον τρόπο. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Μάλλον βαριότανε να απαντήσει..μπορεί να μην τον ήθελε στην αρχή-γιατί βαριότανε;- ήταν μόνη
της και αυτός τώρα θα της έλεγε βλακείες..μπορεί να έχανε το χρόνο της (Υποκείμενο Κ1).
Όταν ο ορνιθολόγος την ρωτούσε για πληροφορίες για τα πουλιά τη συμπεριφορά είχε; Πώς του
μιλούσε;- τον έγραφε λίγο με αυτά που του έλεγε..αυτός γιατί δεν καταλάβαινε και πολλά….δηλαδή δεν έδειχνε ενδιαφέρον, γιατί;- γιατί μάλλον μπορεί και αυτός να τις έλεγε διάφορα ψέματα
και βλακείες όπως οι μάγισσες (Υποκείμενο Α6).

Αυτές οι απαντήσεις των υποκειμένων μας δείχνουν διάφορες συμπεριφορές που μπορεί να
εκδηλώσει ένας “αρνητικός” χαρακτήρας και τις αιτίες που μπορεί να οφείλονται. Έτσι το
γεγονός ότι δείχνει αδιαφορία όπως μας περιγράφεται στο πρώτο απόσπασμα του κειμένου
είναι γιατί δεν ήθελε καθόλου η Σαντρα ανθρώπους γύρω της γιατί μάλλον είχε μάθει να ζεί
μόνη της αλλά και γιατί είχε την κακή προδιάθεση απέναντι σε όλους. Είναι το στοιχείο της
μοναχικότητας που έχουν συνήθως οι αρνητικοί χαρακτήρες αφού σχεδόν πάντα σε ολη την
παιδική λογοτεχνία τους συναντάμε μόνους τους. Το δεύτερο υποκείμενο υποστηρίζει ότι η
Σαντρα δεν καταλάβαινε και πολλά και για αυτό βαριόταν. Δηλαδή μας περιγράφει ένα άλλο
χαρακτηριστικό που έχουν οι αρνητικοί χαρακτήρες, ότι δηλαδή δεν νοιάζονται καθόλου για
τους άλλους και δεν μπαίνουν στον κόπο να τους μάθουν, να μάθουν αν είναι καλοί οι κακοί.
Είναι τυφλωμένοι από το μίσος.
9.11.3. Φόβος και αδυναμία του «αρνητικού» χαρακτήρα
Τέλος, σε αυτή την κατηγορία προέκυψε και άλλη μία υποκατηγορία με ιδιαίτερες
απαντήσεις δυο υποκειμένων. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
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Ναι θέλω (Σχολ. ψάχνουμε στο κείμενο) …μμμ δεν του είχε εμπιστοσύνη εκεί λέει με δουλεύει ο
αλητήριος…. Και ήθελε και να τον μεταμορφώσει και αυτόν …..γιατί να τον πίστευε
(Υποκείμενο Κ8).
Δεν ήξερε αν ήταν φίλος της όχι για αυτό δεν το έλεγε και πολλά πολλά για αυτό δεν του
μιλούσε πολύ καλά-πως λες να ένιωθε τότε;- μμ περίεργα και περίμενε μην της κάνει κανένα
κακό (Υποκείμενο Α9).

Τα υποκείμενα αυτά δεν είναι τόσο απόλυτα στο να δώσουν έναν αρνητικό χαρακτηρισμό
όπως τα προηγούμενα σε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα ψάχνουν να δούν βαθύτερα
συναισθήματα πίσω από αυτή την συμπεριφορά. Θεωρούν αυτή η συμπεριφορά προέρχεται
από το γεγονός ότι η Σαντρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν και φοβάται μην της κάνουν
κακού. Άρα θεωρούν ότι κατά βάση η συμπεριφορά της αυτή προέρχεται από τους άλλους και
δεν την χαρακτήρησαν καθόλου κακιά. Το στοιχείο αυτό είναι πιο κοντά στην πορεία
διαδικασία μετάλλαξης του αρνητικού χαρακτήρα και έτσι πολύ πιθανόν τα παιδιά αυτά να
δεχτούν την μετάλλαξη χωρίς να είναι ένα γεγονός όπου τους εντυπωσιάζει ιδιαίτερα.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 10.
Πίνακας 10: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων των κειμένων με
έμφαση στο επίπεδο του διαλόγου, σε σχέση με ανίχνευση στοιχείων για τους «αρνητικούς»
χαρακτήρες, στο δεύτερο υπό μελέτη παιδικό ανάγνωσμα (Σαντρα, η άσχημη μάγισσα) σε
σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.

1.

Υποκείμενα
Κατηγορίες
1.Χαρακτηριστικό
ειρωνείας
«αρνητικού» χαρακτήρα

Κορίτσια

Σύνολο

2(20%)

3(30%)

5(50%)

1(10%)

1(20%)

3(30%)

1(10%)

1(10%)

2(20%)

του

2. Το αίσθημα της αδιαφορίας, μίσους
για τον συνάνθρωπο από τον
«αρνητικό» χαρακτήρα
3. Φόβος και αδυναμία του
«αρνητικού» χαρακτήρα

Αγόρια

Στον Πίνακα 10. παρατηρήσαμε τα επιπρόσθετα στοιχεία που μπόρεσαν τα υποκείμενα να
εξάγουν για τον χαρακτήρα της Σαντρας μέσα από το διάλογο του κειμένου. Όπως
παρατηρήσαμε με βάση τις απαντήσεις των παιδιών ο διάλογος διεισδύει περισσότερο στην
διαδικασία πρόσληψης του παιδιού από ότι σημεία κειμένου που είναι περισσότερο
περιγραφικά Ίσως γιατί τους είναι περισσότερο παραστατικά και τους ενισχύουν ακόμη
περισσότερο την προσοχή όταν γίνεται ανάγνωση από έναν ενήλικα (Παπαντωνάκης, 2011).
Έτσι ένα 50% ως πρώτο χαρακτηριστικό που βγαίνει από τα λόγια της Σαντρας είναι το
αίσθημα της ειρωνείας που βγάζει προς τον ορνιθολόγο. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό που
ενδεχομένως βιώνουν και εκείνα από συνομηλίκους οι οποίοι δεν τους συμπαθούν ή θέλουν να
τους ενοχλήσουν και έτσι τους είναι εύκολο προκειμένου να το εντοπίσουν μέσα στο διάλογο.
Όπως αναλύσαμε και διεξοδικά παραπάνω αυτό επιπροσθέτως είναι και ένα στοιχείο ταύτισης
του κειμένου με την πραγματικότητα που βιώνουν στο κοινωνικό τους πλαίσιο τοα παιδιά, σε
σχετικές αναφορές του Jauss (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου, Πολίτης, 2010:
40-49) Το χαρακτηριστικό επομένως αυτό είναι το πρώτο που αντιλαμβάνονται από ένα
αρνητικό χαρακτήρα αλλά πέρα από αυτό είναι και ένα στοιχείο που το συναντάνε συχνά
στους αρνητικούς χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας. Ο αρνητικός χαρακτήρας πρίν
ξεκινήσει την όποια επίθεση του και όταν έχει αμυντική θέση ξεκινά από εκφράσεις και λόγια
σε ειρωνικό τόνο.
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Άλλα υποκείμενα σε ποσοστό 30% και 20% πρόσθεσαν και άλλα στοιχεία για τον
χαρακτήρα που προέκυψαν, μέσα από τον διάλογο όπως το αίσθημα της αδιαφορίας, του
μίσους και του φόβου. Οι απαντήσεις αυτές μας έδειξαν υποκείμενα που είχαν δυνατότητες να
εμβαθύνουν περισσότερο στο διάλογο και να προσπαθήσουν να δούν πίσω από της λέξεις του
χαρακτήρα, στοιχεία που ενδεχομένως διαθέτει. Στοιχεία χαρακτήρα που ήταν αρκετά
στοχευμένα από τα υποκείμενα και αποδείχτηκαν κατά την συνέχεια του κειμένου.
Συμπερασματικά βλέπουμε ότι ο διάλογος μέσα στο κείμενο σε συνδυασμό με την εικόνα δίνει
αρκετή ώθηση στα υποκείμενα να παρατηρήσουν λεπτομέρειες και να έρθουν πολύ κοντά στην
ψυχοσύνθεση των ηρώων σε σχέση με τα περιγραφικά σημεία του κειμένου που ενδέχεται να
μπερδέψουν τα παιδικά και να μην προσελκύσουν ιδιαίτερα την προσοχή τους. Αυτές οι
αλληλοσυσχετίσεις μας τονίζουν ξανά την Μπαχτινική θέση περί «δημιουργικού διαλόγου»
των παιδιών με την λογοτεχνία (Χατζηβασιλείου, 2000). Αυτό το στοιχείο όπως μας
επιβεβαιώνει και ο πίνακας ήταν σε ίσες αναλογίες περίπου και αγοριών και κοριτσιών. Και τα
δύο φύλα μπόρεσαν να αντιληφτούν στοιχεία χαρακτήρα πίσω από τις λέξεις του κειμένου.
9.12. Αφηγηματικοί άξονες: Διάλογος στο κείμενο Τα γενέθλια της Ινφάντα
Στην αφηγηματική κατηγορία αυτή θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο
την πρόσληψη από την μεριά των παιδιών για τους αρνητικούς χαρακτήρες. Έτσι στο κείμενο
μας με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα, εστιάσαμε κυρίως στο τέλος του διαλόγου καθώς είναι
καθοριστικής σημασίας ως προς τις εντυπώσεις που θα μπορούσε να δώσει στα παιδιά. Στην
κατηγορία αυτή δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να εμβαθύνουν περισσότερο στις λέξεις που
ενδεχομένως χρησιμοποιούν οι αρνητικοί χαρακτήρες και πως συνδέονται με την αρνητικότητα
που δείχνουν στο κείμενο. Έτσι η ερώτηση που θέσαμε στα παιδιά ήταν η εξής: Πώς σου
φάνηκαν αυτά που είπε η Ινφάντα όταν πέθαινε ο νάνος. Με βάση αυτή την ερώτηση
προέκυψαν οι εξής υποκατηγορίες.
9.12.1. Η φράση της Ινφάντα: «Φρόντισε την άλλη φορά αυτοί που θα μου φέρεις να μην
έχουν καρδιά»
Αυτή η φράση που ήταν από τις τελευταίες του διαλόγου φαίνεται να εντυπωσίασε ιδιαίτερα
τα υποκείμενα μας και αναφέρθηκαν σε αυτήν (6 στα 10 υποκείμενα μας, σε ποσοστό 60%, με
το ποσοστό αυτό να ανήκει σε 40% σε απαντήσεις αγοριών- κοριτσιών και μόλις 20% σε
απαντήσεις κοριτσιών ) με ιδιαίτερους προβληματισμούς. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Όταν είπε αυτός (αρχιθαλαμηπόλος)… όταν η καρδιά του είχε σταματήσει …η Ινφάντα δεν
κατάλαβε (Υποκείμενο Κ2).
Αυτή είχε καρδιά;- ναι αυτή είχε… αλλά δεν την καταλάβαινε- γιατί;- γιατί δεν καταλάβαινε τους
άλλους-. Πως σου φάνηκαν αυτά που είπε η Ινφάντα όταν πέθανε ο νάνος;- δεν μου άρεσαν
καθόλου…. γιατί νόμιζε όλοι πως ήταν παιχνίδια όλοι..και δεν είχαν καρδιά…(Υποκείμενο Κ3).
Πως σου φάνηκαν αυτά που είπε η Ινφάντα όταν πέθανε ο νάνος;- Μμμ… αυτό που είπε να μην
έχουν καρδιά όσοι έρθουν λες;; ….δεν γίνεται ……μήπως νόμιζε πως δεν έχει κανείς…..- τι
πιστεύεις για αυτό που είπε..τι ήθελε να πεί.. - μάλλον δεν ήθελε να πεθαίνουν άνθρωποι για αυτό-.
και γιατί να μην πεθαίνουν;- για να χορεύουν για αυτήν..μονο συνέχεια- και αυτό πως σου φαίνεται;σκεφτόταν τον εαυτούλη της… άμα πεθάνει τι να κανείς….. (Υποκείμενο Κ10).

Επεξεργασία φράσης χωρίς ιδιαίτερες προκαταλήψεις και στερεότυπα. Τα υποκείμενα
μας, σε ποσοστό 20%, με μονο δείγμα κορίτσια, σε αυτούς τους σχολιασμούς σχετικά με αυτή
την ιδιαίτερη φράση της Ινφάντα κινήθηκαν κυρίως σε δύο επίπεδα πρόσληψης. Πιο
αναλυτικά, η φράση αυτή δεν ήταν για όλους απαραίτητα κακή. Δυο υποκείμενα (παράδειγμα
υποκειμένων Κ2 και Α6) θεώρησαν ότι η Ινφάντα στην ουσία δεν καταλάβαινε τι ήταν η
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καρδιά για αυτό και είπε φρόντισε να μην έχουν γιατί αυτό της είχε απαντήσει ο
αρχιθαλαμηπόλος. Αφού η καρδιά τον έκανε να μην χορεύει, η ίδια επιθυμούσε οι υπόλοιποι
να μην έχουν καρδιά. Τα υποκείμενα αυτά ίσως εν μέρει έκαναν συσχετισμούς άμα
παρατηρήσουμε την υπόλοιπη συνέντευξη με το παρελθόν των γονιών της Ινφάντα. Η ίδια δεν
είχε συναισθήματα, δεν στεναχωριόταν για κανέναν, ετσι της ήταν δύσκολο να το καταλάβει.
Εν μέρη μία πιο αντικειμενική και ανθρώπινη προσέγγιση του ζητήματος με συσχετισμούς
στους γονείς της Ινφάντα. Δεν είχε βιώσει συναισθήματα από αυτούς άρα δεν μπορούσε να
κατανοήσει κανέναν σε αυτό το πεδίο. Τα παιδιά αυτά φαίνεται ότι δεν εστίασαν μονο στο
τέλος του παραμυθιού αλλά και στις υπόλοιπες πληροφορίες του κειμένου. Στην ουσία η
Ινφάντα δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί εκείνη την στιγμή και πόσο σημαντικό ήταν. Σε αυτή την
πρώτη υποκατηγορία διατυπώνεται μια αντικειμενικότητα αλλά και μία υποκειμενικότητα του
χαρακτήρα. Υπάρχουν κάποιες μη αναμενόμενες αντιδράσεις που αντικειμενικά δεν είναι
αποδεκτές αλλά ο χαρακτήρας δεν είναι απόλυτα θετικός ή αρνητικός. Άρα μας παρουσιάζει
και μια υποκειμενικότητα στον χαρακτηρισμό του, οδηγώντας μας στις απόψεις του Stanley
Fish αλλά και τις φαινομενολογίας του Endmund
Husserl περί «αντικειμενικού και
υποκειμενικού στοιχείου του νοήματος» (Babae & Montashery, 2012: 18-24).
Η φράση αυτή ως παγίωση της ώς αρνητικού χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα υποκείμενα της
έρευνας, σε ποσοστό 40%, με 30% να είναι αγόρια και 10% να είναι κορίτσια, μας στιγμάτισαν
την απάντηση αυτή της Ινφάντα καθώς επένδυσαν ιδιαίτερα συναισθηματικά, και κοινωνικά
πάνω σε αυτή. Η φράση αυτή προκάλεσε αρχικό το συναισθηματικό και ηθικό πεδίο των
υποκειμένων αυτών κ στάθηκε αφορμή για διαφοροποιημένη πρόσληψη. Ένα στοιχείο που
θεμελιώνεται και θεωρητικά με την θέση του Chambers,ότι πολύ συχνά τα παιδιά
αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις των ηρώων της ιστορίας σαν πραγματικές και με βάση τους
ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες του πλαισίου τους (Παπαντωνάκης, 2010: 105). Με αυτή την
φράση που είδαν μέσα στο κείμενο και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω κριτήριο, την
χαρακτήρησαν κακιά, χωρίς συναισθήματα, και εγωιστική. Όπως βλέπουμε και στα παραπάνω
αποσπάσματα με τις φράσεις:

Ήταν για αυτήν όλα παιχνίδια, κοίταζε τον εαυτούλη της.

Η φράση αυτή στάθηκε αφορμή να της προσθέσουν ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς. Διότι τα
παιδιά αυτά στην ουσία εντόπισαν έναν συνομήλικο χαρακτήρα με αυτούς χωρίς
συναισθήματα. Ένα πρόσωπο που είχαν ταυτιστεί αλλά που δεν είχε συναισθήματα φιλίας και
αγάπης για τον νάνο και κοίταζε μονο το εγώ της. Έτσι η μη αποδοχή και η αποδοκιμασία
φαίνεται να είναι πιο έντονη από τα παιδιά, καθώς σε αυτή την ηλικία ένα βασικό στάδιο που
περνάνε είναι η φιλίες και οι κοινωνικές συναναστροφές. Κοινωνικά λοιπόν ήταν εκτός από
την φύση των παιδιών αλλά και συναισθηματικά αφού στην ουσία ήταν άδικη με τον νάνο και
δεν τον λυπήθηκε καθόλου. Αξίες και συναισθήματα που αγγίζουν ιδιαίτερα τον
συναισθηματικό κόσμο του αναγνώστη παιδιού. Τα ίδια τα παιδιά μαζί με το κείμενο ένιωσαν
μια συναισθηματική προδοσία (Norton & Norton, 2006: 29-33).
9.12.2.Τώρα!: Στοιχείο επιμονής, επιβολής, και εξουσίας
Τα υπόλοιπα υποκείμενα στην έρευνα μας (σε αναλογία 5 στα 10, σε ποσοστό 50%, με 30%
να είναι κορίτσια και 20% να είναι αγόρια) στάθηκαν και σε άλλες λεπτομέρειες μέσα από τον
διάλογο αυτό. Μία λέξη που εστίασαν, ιδιαίτερα ήταν η λέξη τώρα στην φράση: «Πείτε του να
χορέψει τώρα για εμένα!» Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό:
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Γιατί δεν ήταν σωστά; Τι έλεγε δηλαδή ; τι έκανε;- εκεί που έλεγε θέλω τώρα να σηκωθεί …το
ήθελε τώρα που δεν γινόταν καθόλου..δεν ήταν σωστό …επέμενε πολύ …τους πίεζε όλους εκεί
επειδή ήταν η πριγκίπισσα……. (Υποκείμενο Κ5).

Σύμφωνα με αυτό το υποκείμενο η πρόσληψη του αρνητικού χαρακτήρα εστιάστηκε κυρίως
στην συμπεριφορά της. Δεν ήταν σωστά σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα που είχε, καθώς
το τώρα δήλωνε για το συγκεκριμένο υποκείμενο την επιμονή της Ινφάντα σε κάτι που δεν
γίνεται να συμβεί όπως να σηκωθεί ο νάνος. Έτσι αυτή η πίεση που ασκούσε η Ινφάντα ήταν
απόλυτα αρνητικό χαρακτηριστικό για το υποκείμενο αυτό και πίεζε την κατάσταση. Ήταν
στοιχείο που εκτός του άλλων δήλωνε και την ταυτότητα της και την εξουσίας της απέναντι
στους άλλους και ότι είναι ανώτερη, παρατηρώντας τον χαρακτηρισμό «επειδή ήταν
πριγκίπισσα» του υποκειμένου. Ένα στοιχείο που ενδεχομένως έχουν βιώσει και τα παιδιά
κυρίως από τους μεγάλους ενήλικες σε προσπάθειες να τους επιβληθούν καμιά φορά. Ένα
στοιχείο πίεσης που και τα ίδια τα παιδιά απεχθάνονται και νιώθουν ότι πιέζονται πολύ από
αυτό χάρις την ελεύθερη φύση της ηλικίας τους. Σε αυτή την κατηγορία πάλι εντοπίζουμε το
κοινωνικό πρότυπο συμπεριφορών, να εισχωρεί έντονα στην διαδικασία πρόσληψης. Αφού
ασκούν κριτική με βάση την δική τους πραγματικότητα, μια πραγματικότητα μεταξύ παιδιού
και ενηλίκου (Κανατσούλη: 2014: 70-75).
9.12.3. Υπέροχο! Το αίσθημα της ειρωνείας
Μία άλλη λέξη που προκάλεσε την αίσθηση ενός άλλου υποκειμένου, σε ποσοστό 10%
(Υποκείμενο Α7) ήταν η λέξη «Υπέροχο» στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου:
Υπέροχο! Είπε η Ινφάντα. «Τώρα σήκω να χορέψεις για εμένα!»

Αυτή η φράση θα λέγαμε ότι ίσως απαιτεί έναν πιο υποψιασμένο αναγνώστη παιδί, καθώς
το υπέροχο από την μεριά της Ινφάντα ενδεχομένως να έχει δύο σημασίες. Από την μία δεν
έχει καταλάβει τι έχει συμβεί και από την άλλη είναι ειρωνική απέναντι στον νάνο και
συνεχίζει να τον κοροϊδεύει. Έτσι το υποκείμενο αυτό αναφέρει για αυτή την λέξη στην φράση
αυτή:
Αυτά που έλεγε δεν ήταν καθόλου στα λογικά της. Δεν ήταν σωστά. Εκεί που λέει υπέροχο ….και
έχει πεθάνει ο νάνος.. πολύ σκληρό εεεεεεεεεε ……κοίτα τι είπε.

Αυτή η φράση για το υποκείμενο αυτό δεν είναι καθόλου λογική συνεπώς μπορεί και η
Ινφάντα να μην ξέρει τι λεει αλλά κατά βάση θεωρεί ότι έχει πολύ λανθασμένη συμπεριφορά
ακόμα και στον θάνατο του νάνου. Είναι το αίσθημα της αδικίας ακόμη και όταν ο άλλος έχει
πεθάνει που ακόμη τον κοροϊδεύουν και τον χλευάζουν. Αυτό το υποκείμενο έχει επιδείξει
ιδιαίτερους και βαθύτερους προβληματισμούς γύρω από την λέξη αυτή και φαίνεται ότι κάνει
ιδιαίτερους συσχετισμούς γύρω από τα συναισθηματικά νοήματα των λέξεων. Ιδιαίτερο
στοιχείο πρόσληψης για ένα παιδί τέτοιας ηλικίας. Από την μία φαίνεται να αντιλαμβάνεται
τον ειρωνικό τονο έστω και αν δεν τον διατυπώνει και από την άλλη κριτικάρει αυτή την
φράση από την μεριά του νάνου. Μία φράση σκληρή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
δηλώνοντας ότι ίσως το υποκείμενο αυτό έχει συνδυάσει στην πρόσληψη του το συναίσθημα
και την ηθική. Με βάση αυτά τα στοιχεία η Ινφάντα δεν αντιδράσει καθόλου σωστά και
μάλλον παράλογα.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 11
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Πίνακας 11: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων των κειμένων με
έμφαση στο επίπεδο του διαλόγου, σε σχέση με ανίχνευση στοιχείων για τους αρνητικούς
χαρακτήρες, στο δεύτερο υπό μελέτη παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα, η άσχημη μάγισσα,
σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
Υποκατηγορίες
1. Η φράση της
Ινφάντα:
«Φρόντισε την
άλλη φορά
αυτοί που θα
μου φέρεις να
μην έχουν
καρδιά».

Αγόρια

1. Επεξεργασία
φράσης χωρίς
ιδιαίτερες
προκαταλήψεις και
στερεότυπα

0%

2(20%)
2. Η φράση αυτή
ως παγίωση
«αρνητικού»
χαρακτήρα

Κορίτσια

Σύνολο

2(20%)

4(40%)

2(20%)

6(60%)

1(10%)

3(30%)

4(40%)

2.Τώρα!: Στοιχείο επιμονής, επιβολής,
και εξουσίας

3.Υπέροχο!: Το αίσθημα της
ειρωνείας

2(20%)

3(30%)

5(50%)

1(10%)

0%

1(10%)

Στον Πίνακα 11 παρατηρούμε τις πληροφορίες που εντόπισαν τα υποκείμενα μέσα από το
διάλογο του κειμένου. Εδώ όμως τα υποκείμενα σε σχέση με τον διάλογο του δεύτερου
κειμένου (με τίτλο: «Σαντρα η Άσχημη Μάγισσα») εστίασαν σε συγκεκριμένες λέξεις. Όπως
ήταν λογικό ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η τελευταία φράση της Ινφάντα «φρόντισε την
άλλη φορά αυτοί που θα μου φέρεις να μην έχουν καρδιά», η οποία κατά ένα μεγάλο ποσοστό
60% σχολιάστηκε και από τα αγόρια (20%) αλλά και από τα κορίτσια (40%). Το γεγονός ότι το
ποσοστό των κοριτσιών ήταν περισσότερο ήταν ίσως γιατί αντιμετώπισαν την φράση αυτή με
έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο από ότι τα αγόρια. Αυτή η φράση είχε δύο επίπεδα
πρόσληψης από το υποκείμενα. Υπήρξαν απαντήσεις σε ποσοστό 20% που δικαιολόγησαν
κάπως την φράση λέγοντας ότι η Ινφάντα την είπε χωρίς να έχει αίσθηση τι έλεγε. Δηλαδή δεν
καταλάβαινε την ουσία της σε σχέση με αυτή την σημασία που έδιναν οι αναγνώστες παιδιά
γιατί προφανώς δεν είχε βιώσει τι σημαίνει θάνατος. Εδώ τα υποκείμενα χωρίς να το
αντιλαμβάνονται ξεφεύγουν από τις κοινωνικές συμβάσεις (ότι αυτή είναι μία απόλυτα κακή
φράση) και προσπαθούν να τονίσουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά πέρα από αυτές. Αυτό το
στοιχείο μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και μας δείχνει ότι τα παιδιά αρχίζουν να
αποστασιοποιούνται και να σκέπτονται κριτικά το κείμενο και να βάζουν μάλιστα μία
σχετικότητα στον αρνητικό χαρακτήρα, όπως εμβαθύναμε περί υποκειμενικότητας και
αντικειμενικότητας νοήματος του Stanley Fish και του Edmund Husserl. Ωστόσο, το
μεγαλύτερο ποσοστό 40% έμεινε στην φράση αυτή ως απόλυτα αρνητική που έδειχνε μόνο
αρνητικές προθέσεις και τίποτα άλλο καθώς δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί αυτή η
συμπεριφορά. Η ίδια η Ινφάντα για τα παιδιά ήταν χωρίς καρδιά και άσπλαχνη. Αυτές οι
διαφοροποιημένες απαντήσεις μας οδηγούν και σε διαφοροποιημένους δρόμους πρόσληψης,
που στην πρώτη υποκατηγορία χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα με γνώμονα ενδεχομένως ποιο
κριτικά και αντικειμενικά επιχειρήματα ενώ στην δεύτερη φάνηκε τα επιχειρήματα τους να
στηρίζονται περισσότερο στην κακή συναισθηματική επιρροή που τους άσκησε αυτή η φράση.
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Άρα εδώ εντοπίζουμε το στοιχείο της λογικής και του συναισθήματος και πως είναι δυνατόν να
διαφοροποιήσει την πρόσληψη του αρνητικού χαρακτήρα. Με βάση την λογική δεν ήταν τόσο
αρνητική ενώ με βάση το συναίσθημα ήταν απόλυτα αρνητική.
Μία δεύτερη λέξη που σχολιάστηκε από τα μισά υποκείμενα της έρευνας μας σε ποσοστό
50%, ήταν η λέξη «Τώρα» που διέταξε η Ινφάντα στον νάνο προκειμένου να σηκωθεί και να
χορέψει για αυτήν. Αυτή η λέξη δεν πέρασε αδιάφορη από τα παιδιά, καθώς και στην
καθημερινότητα τους την έχουν συνδέσει με μία προσταγή από ενήλικες, προκειμένου πολλές
φορές να κανουν κάτι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Αυτό για όλα τα υποκείμενα ήταν μία
φράση που είχε απόλυτη αρνητικότητα και έδειχνε εξουσία κάποιου μεγαλύτερου σε ένα
μικρότερο. Έτσι σε αυτό το επίπεδο πρόσληψης η αρνητικότητα του χαρακτήρα συνδυάστηκε
και με βιωματικές καταστάσεις των παιδιών. Εμβαθύνοντας περισσότερο είναι αυτό το
στοιχείο που σε λογοτεχνικό επίπεδο, έκανε αναφορά ο Jauss στην θεωρία της πρόσληψης
του, με την έννοια της «ενοικίωσης». Η ενοικίωση αντανακλά ακριβώς αυτό το στοιχείο,
δηλαδή τα άτομα δεν μελετούν ακριβώς την συμπεριφορά και δεν είναι κριτικοί απέναντι της,
αλλά μέσα από την ενοικίωση προσπαθούν να την συνδέσουν με δικά τους βιώματα
προκειμένου να την ερμηνεύσουν καθώς αν την πάρουν μεμονωμένη η φράση αυτή τους είναι
άγνωστη και δυσκολότερα μπορεί να προσδιοριστεί (Holub, 2001: 136). Συνδέοντας την
λοιπόν τα παιδιά με τους ενήλικες μπορούν να ερμηνεύσουν πολύ άμεσα ότι πρόκειται για μια
αρνητική συμπεριφορά, με στοιχεία επιθετικότητας μερικές φορές.
Τέλος ένα μόλις 10% εντόπισε ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο του διαλόγου με την λέξη
«Υπέροχο!» που είπε η Ινφάντα όταν έβλεπε πεσμένο στο πάτωμα τον νάνο. Αυτή η λέξη για
ένα μονο υποκείμενο αγόρι είχε ειρωνική χροιά δηλαδή η Ινφάντα το έλεγε ειρωνικά μπροστά
σε αυτό που έβλεπε και ήταν και αυτό στοιχείο που προσδιόριζε αρνητικό χαρακτήρα. Το
υποκείμενο αυτό είχε την νοητική ικανότητα να συνδυάσει τα λόγια προφανώς του κειμένου με
την έντονη αντίθεση της εικόνας που έδειχνε έναν θάνατο και προφανώς η λέξη αυτή τον
επηρέασε συναισθηματικά καθώς έδειχνε έντονη αντίθεση μέσα από την σύνδεση εικόνας και
κειμένου. Αυτό το στοιχείο μας δείχνει ενδεχομένως ότι κάποια παιδιά στην ηλικία αυτή εάν
όχι όλα ίσως έχουν την δυνατότητα να κανουν συνδέσεις με το κείμενο και την εικόνα και να
βγάζουν ουσιαστικά νοήματα για το κείμενο.
Ένα ιδιαίτερο σημείο που αξίζει αναφοράς είναι ότι ορισμένα υποκείμενα στην έρευνα μας
σχολίασαν ιδιαίτερα μέσα από τον διάλογο την συμπεριφορά της Ινφάντα χωρίς να εστιάζουν
ιδιαίτερα σε λέξεις όπως τα παραπάνω υποκείμενα σε αναλογία 4 στα 10, δηλαδή ένα 40%.
Έτσι παρατηρήσαμε συγκριτικά ότι ο εστιασμός σε μία λέξη έδινε την δυνατότητα να
σκιαγραφήσουν πιο αναλυτικά τον χαρακτήρα. Ενώ αντίθετα ο εστιασμός γενικά σε όλο τον
διάλογο δεν βοήθησε να εμβαθύνουν περισσότερο στον χαρακτήρα της Ινφάντα και μας έδιναν
μια γενική εντύπωση από τι κατάλαβαν για τον χαρακτήρα της. Ενδεχομένως και για τα
υποκείμενα αυτά αυτή η σκηνή να μην τους προκάλεσε ιδιαίτερο συναισθηματικό ενδιαφέρον
και να μην θέλησαν να εστιάσουν σε λεπτομέρειες. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;- μπα… αφού δεν κατάλαβε τίποτα..νόμιζε μάλλον ότι
ήταν κανένα χαλασμένο παιχνίδι που έπεσε στο πάτωμα….(Υποκείμενο Κ3).
Δεν ασχολιόταν με κανέναν αυτή (Υποκείμενο Κ8).

Γενικότερα τα υπόλοιπα υποκείμενα εστίασαν στην συμπεριφορά της από τον διάλογο αυτό.
Αντιλήφτηκαν ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν λογικά όμως της πρόσθεσαν έναν γενικότερο
αίσθημα αδιαφορίας και το γεγονός ότι ήταν κακή και έτσι είχε αυτή την συμπεριφορά. Ήταν
μια αναμενόμενη συμπεριφορά και επομένως το περίμεναν αυτό από τον χαρακτήρα τα
υποκείμενα.
Το παραπάνω στοιχείο μας αποκαλύπτει και ένα επιπρόσθετο στοιχείο για την διαδικασία
της πρόσληψης. Ίσως τα υποκείμενα αυτά και με βάση την διάθεση που μας έδειξαν εφόσον
είχαν αντιληφθεί ότι η Ινφάντα κορόιδευε τον νάνο, να την χαρακτήρησαν κακιά και έτσι να
έχασαν το ενδιαφέρον τους για το τι θα κάνει αυτός ο χαρακτήρας. Έχασαν την βασική
ταύτιση με τον κεντρικό ήρωα που συνήθως έχουν συνηθίσει να θαυμάζουν και δεν
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ασχολήθηκαν πολύ με αυτά που έλεγε και έκανε. Έτσι θα λέγαμε τα υποκείμενα αυτά
λειτούργησαν περισσότερο συναισθηματικά κατά την διαδικασία της πρόσληψης και για αυτό
το λόγο έμειναν σε πιο επιφανειακές απαντήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα υποκείμενα. Για
αυτούς ήταν μία κακιά που κορόιδευε, ενός γενικότερος σχολιασμός χωρίς στοχευμένα επίθετα
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
9.13. Εικαστικοί άξονες: Φόντο και χρώματα εικόνας
Η επόμενη κατηγορία της ανάλυσης μας αφορά εικαστικούς άξονες και πιο συγκεκριμένα,
το φόντο και τα χρώματα που παρουσιάζονται στα παιδιά σε μία συγκεκριμένη εικόνα. Εμείς
έχουμε επιλέξει την τελευταία εικόνα που απεικονίζεται η σκηνή με το θάνατο του νάνου.
Θέλουμε να δούμε εάν τα παιδιά εντοπίσουν τα μουντά και τα σκοτεινά χρώματα που έχει
αποδώσει η εικονογράφος και εάν κάνουν συσχετισμούς των αρνητικών χαρακτήρων με τα
εικαστικά στοιχεία που μας έχει δώσει η εικονογράφος. Δηλαδή τον συσχετίζουν και με τα
χρώματα που του έχει αποδώσει; Έτσι προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες τα ρωτήσαμε
να μας περιγράψουν την εικόνα αυτή. Έτσι με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε προέκυψαν οι
εξής κατηγορίες.
9.13.1. Φόντο εικόνας: Η καφέ κουρτίνα συσχετισμένη με το θάνατο
Σε αναλογία τέσσαρα υποκείμενα στα δέκα, σε ποσοστό 40% (με το ποσοστό αυτό να
καλύπτουν ένα 3(30%) κορίτσια και ένα 1(10%) αγόρια) εστίασαν προκειμένου να
περιγράψουν το φόντο στην κουρτίνα που έχει στο πίσω μέρος η εικόνα και αυτό μας δείχνει
ότι αντιλήφθηκαν τις διαβαθμίσεις που είχε δώσει η εικονογράφος. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα:
Το φόντο πως σου φαίνετε;- εμμμ εντάξει δεν είναι ωραία και πολύ..αυτή η κουρτίνα δεν μου
αρέσει….- γιατί;- γιατί δεν μπαίνει φώς..- γιατί να θέλει η εικονογράφος να μην μπαίνει φως λες;ξερεις γιατί μάλλον …….γιατί εκεί κάποιος πεθαίνει….-. άρα μην τον δουν άλλοι- εεε είναι κάτι
λυπηρό..για αυτό… για αυτό έβαλε την κουρτίνα μάλλον (Υποκείμενο Κ10).
Περιέγραψε μου την εικόνα αυτή. Πιο χρώμα δεν σου αρέσει καθόλου;-Βλέπω μια μεγάλη
κουρτίνα… που σκεπάζει ..να και αυτό το χρώμα που δεν μου αρέσει καθόλου είναι το μαύρο που
έχει ο νάνος και αυτός (θείος της Ινφάντας)- γιατί λές η ζωγράφος μας να έχει βάλει αυτό το χρώμα;
Και τι σκεπάζει αυτή τη κουρτίνα- μμμμ όταν την κλίνουμε δεν θέλουμε να μας δουν ….γιατί ο
νάνος πέθανε…(Υποκείμενο Κ2).

Όπως παρατηρούμε στα παραπάνω αποσπάσματα βλέπουμε ιδιαίτερες απαντήσεις των
υποκειμένων με ιδιαίτερη φαντασία στις αποδόσεις των χρωμάτων. Τα υποκείμενα αυτά για
φόντο πρόσεξαν την κουρτίνα όπως είναι λογικό γιατί κυριαρχεί σε όλο το πίσω μέρος της
εικόνας. Αρχικά χαρακτήρισαν ότι δεν τους αρέσει το χρώμα της γιατί είναι καφέ. Πολύ λογικό
με βάση την ηλικία των παιδιών αφού τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον έντονα και χαρούμενα
χρώματα (Faber, 1997). Έτσι για αυτά το καφέ τους δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα που
συνδυάζονται με την γενικότερη διάθεση που τους προκαλεί η εικόνα. Πολύ χαρακτηριστικά
είναι τα σχόλια δυο υποκειμένων όπως παραθέτουμε παρακάνω όπου χαρακτηρίζουν την
κουρτίνα και προσπαθούν να βρούν τα ρόλο της μέσα στην εικόνα αυτή. Έτσι για τα
υποκείμενά (υποκείμενο Κ2 και υποκείμενο Κ10) η κουρτίνα έρχεται να σκεπάσει, να κρύψει
αυτή την δυσάρεστη σκηνή του θανάτου του νάνου, που δεν είναι καλό να την δουν και άλλοι
γιατί προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι τα υποκείμενα αυτά
υποσυνείδητα συνδυάζουν τις πληροφορίες του κειμένου με τις πληροφορίες της εικόνας και
κάνουν συνδέσεις. Η στιγμή αυτή είναι κακή, αρνητική και έτσι και το γύρω περιβάλλον
προσαρμόζεται αναλόγως από την εικονογράφο. Το χρώμα της κουρτίνας και το γεγονός ότι
ήταν εκεί ενδεχομένως δεν ήταν τυχαίο για τα υποκείμενα αυτά. Για τα υποκείμενα αυτά το
χρώμα του φόντου δεν συνδυάστηκε τόσο με τον χαρακτήρα αλλά το είδαν μεμονωμένο.
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9.13.2. Φόντο εικόνας: Η καφέ κουρτίνα ως φθινοπωρινή διάθεση μελαγχολική
Ένα άλλο υποκείμενο σε αναλογία 10% (με το δείγμα να είναι αγόρι) κάνει μία ιδιαίτερη
αναφορά με πολύ φαντασία στην περιγραφή της κουρτίνας και φαίνεται να κοιτάζει ιδιαίτερες
λεπτομέρειες στην εικόνα. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό:
Μμμμ….. εδώ δείχνει μία μεγάλη κουρτίνα …με πολλά πράγματα πάνω-τι πράγματα;;-μμμμμ σαν
φύλλα ..δεν ξέρω …είναι καφέ και μπροστά από αυτήν είναι όλοι αυτοί που βλέπουν τον νάνο
κάτω…..-τι φύλλα λες να είναι αυτά;-μμμμμ… καφέ χρώμα είναι σαν αυτά το φθινόπωρο..που είναι
λίγο λυπηρά και αυτά…(Υποκείμενο Α4).

Έτσι συσχετίζει το καφέ χρώμα της κουρτίνας με το φθινόπωρο αφού αναφέρεται στα
φύλλα που πέφτουν. Άρα θα λέγαμε σε μία εποχή που αλλάζουν τα φύλλα «πεθαίνουν» για να
δημιουργηθούν τα καινούργια. Όπως πεθαίνει και ο νάνος και είναι κάτω στο πάτωμα, στο
έδαφος. Είναι μια διάθεση λυπηρή που αποδίδει αυτό το υποκείμενο και που προφανώς το
συσχετίζει και με εκείνη την σκηνή. Εδώ το υποκείμενο έχει συνδέσει το χρώμα με πολύ
έντονη συναισθηματική διάθεση και την έχει συνδέσει με την κατάσταση που βρίσκεται ο
νάνος, δίνοντας μας και παραπάνω πληροφορίες μέσα από την διαδικασία της πρόσληψης,
πληροφορίες που αντανακλούν στοιχεία προσωπικότητας του αναγνώστη.
9.13.3. Χρώματα εικόνας: Μουντά και αρνητική διάθεση στον αναγνώστη παιδί
Όλα τα υποκείμενα ωστόσο (σε αναλογία 10 στα 10, ποσοστό 100%, με αυτό το ποσοστό
να καλύπτουν 60% κορίτσια και 40% αγόρια) εστίασαν γενικότερα στα χρώματα της εικόνας
και ιδιαίτερα στα χρώματα των ρούχων που φορούσαν οι χαρακτήρες αυτοί. Μερικά
χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Δεν μου αρέσει αυτό( η κουρτίνα) και μου αρέσει μονο αυτό το φόρεμα το μωβ (ενός άλλου
χαρακτήρα στην εικόνα)..όχι τα υπόλοιπα..-τα άλλα χρώματα γιατί δεν σου αρέσουν- γιατί είναι
μουντά..(Υποκείμενο Κ1).
[…] να και αυτό το χρώμα που δεν μου αρέσει καθόλου είναι το μαύρο που έχει ο νάνος και αυτός
(θείος της Ινφάντας)……………. Όχι ….αυτό δεν είναι και πολύ κόκκινο…….( εννοώντας το
έντονο χαρούμενο χρώμα)…έχει μέσα και λίγο μαύρο… και άλλο χρώμα (Υποκείμενο Κ2).
Πως σου φαίνονται τα χρώματα στα ρούχα του νάνου και στην Ινφάντα;- να στον νάνο είναι πολύ
μαύρα..επειδή πέθανε μάλλον..να όπως και στον θείο της που φοράει μαύρα……… και στην
Ινφάντα είναι ένα κόκκινο χρώμα…-. πώς σου φαίνονται γενικά τα χρώματα άμα τα κοιτάζεις από
μακριά;- μμμ μου φαίνονται σκούρα …..και λυπηρά (Υποκείμενο Α4).
Πως σου φαίνονται τα ρούχα της Ινφάντας;- εδώ το φόρεμα είναι πιο κόκκινο από την αρχή….γιατί λες; Ταιριάζει με την Ινφάντα-μμμ δεν ξέρω.. είναι πολύ κόκκινο…-Λες να σημαίνει κάτι
αυτό;;-μμμμ… μπορεί ναι… μπορεί να εχει κοκκινίσει από το κακό της..χαχαχα (Υποκείμενο Κ10).

Τα περισσότερα υποκείμενα όπως παρατηρούμε και στα παραπάνω χαρακτηριστικά
αποσπάσματα κάνουν αρνητικά σχόλια για τα χρώματα και γενικότερα χρησιμοποιούν τις
λέξεις μουντά, λυπηρά για να τα περιγράψουν. Φαίνεται ότι με τους χαρακτηρισμούς αυτούς
έχουν πάρει μία γενικότερη αρνητική διάθεση από την σκηνή αυτή. Αυτό το στοιχείο το να
ταυτίζεται η διάθεση των παιδιών με τα χρώματα το συναντάμε πάρα πολλές φορές στο χώρο
της παιδικής λογοτεχνίας (Καψάλης & Μοσχοβάκη, 2005). Πιο αναλυτικά, τα περισσότερα
εστίασαν στα χρώματα των ρούχων που φορούσαν οι χαρακτήρες αυτοί. Τα περισσότερα
έκαναν αναφορά για το μαύρο χρώμα των ρούχων του νάνου αλλά και του θείου της Ινφάντα.
Η αναφορά τους δεν ήταν τυχαία καθώς έκαναν συσχετισμό ότι προφανώς τα φοράει ο νάνος
γιατί έχει πεθάνει. Το μαύρο χρώμα ήταν κυρίαρχο για να δηλώσει αυτή την αρνητικότητα της
σκηνής. Άλλα σχόλια κυμάνθηκαν γύρω από τα ρούχα της Ινφάντα με αναφορές στο
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χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που μάλιστα ορισμένα υποκείμενα διέκριναν και σκούρες
αποχρώσεις του μαύρου σε αυτού. Μάλιστα χαρακτηριστικά ένα υποκείμενο αναφέρει ότι
είναι κόκκινο γιατί η Ινφάντα έχει σκάσει από το κακό της. Δηλαδή του αποδίδει αρνητική
διάθεση και συγκεκριμένα τα νεύρα που έχει η Ινφάντα γιατί δεν σηκώνεται ο νάνος. Το
τελευταίο σχόλιο ιδιαίτερα χρήσιμο για να μας επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά είναι δυνατόν σε
λιγότερο όμως ποσοστό να κανουν συσχετισμούς αρνητικότητας και χρωμάτων των ηρώων.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 12.
Πίνακας 12: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των εικαστικών στοιχείων του κειμένου με
τίτλο τα γενέθλια της Ινφάντα, με έμφαση ιδιαίτερα στα χρώματα και στο φόντο, σε σχέση με
το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1. Φόντο

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1.Η καφέ κουρτίνα
συσχετισμένη με
το θάνατο

Αγόρια

Κορίτσια

1(10%)

2. Η καφέ κουρτίνα ως
φθινοπωρινή διάθεση
μελαγχολική
1.μουντά

2(20%)

2.μαύρο στα ρούχα

3(30%)

3(30%)
3(30%)

1(10%)

2.Χρώματα

4(40%)
5(50%)

0%

1(10%)

3.κόκκινο στα ρούχα

Σύνολο

1(10%)

3(30%)
7(70%)

4(40%)
10(100%)

1(10%)

3(30%)

4(40%)

1(10%)

1(10%)

2(20)%

Στον Πίνακα 12. που έχουμε μπροστά μας παρατηρούμε πιο σφαιρικά τις διαδικασίες
πρόσληψης των υποκειμένων σε σχέση με τις εικαστικές δομές και πιο συγκεκριμένα με τα
χρώματα και το φόντο της εικόνας (η εικόνα της σκηνής του θανάτου του νάνου στο δωμάτιο
της Ινφάντα). Παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα της έρευνας μας έκαναν αναφορές στα
χρώμα της εικόνας που έβλεπαν, με ένα μεγαλύτερο ποσοστό 70% από κορίτσια, καθώς
σχολίασαν ιδιαίτερα χρώματα στα ρούχα των χαρακτήρων και του δωματίου και αντίστοιχα
των αγοριών στο ποσοστό 30%. Αυτό το στοιχείο μας δείχνει ότι το φύλο είναι δυνατόν να
ενισχύσει ή να μειώσει την διαδικασία πρόσληψης. Δηλαδή το γυναικείο φύλο στην
συγκεκριμένη σκηνή είχε περισσότερη ευχέρεια αισθητικών παρατηρήσεων λόγο γυναικείων
προτύπων από ότι το φύλο των αγοριών. Άρα και η αισθητική ευχέρεια που ειχαν τα
υποκείμενα στην καθημερινότητα τους ήταν σημαντική στην ικανότητα τους να σχολιάζουν
της εικόνες του κειμένου. Όπως ήταν λογικό τα κορίτσια συνηθίζουν να παρατηρούν χρώματα
στα ρούχα, που αυτή την συνήθεια τους την μετέφεραν και στις παρατηρήσεις της εικόνας.
Λόγω φύλου και πάλι τα κορίτσια περισσότερο σχολίασαν τα χρώματα που δεν τους άρεσαν
όπως το μαύρο και το σκούρο κόκκινο. Άλλα υποκείμενα τα χαρακτήρισαν μουντά σε ποσοστό
30% κορίτσια και ένα 10% αγόρια. Γενικότερα τα χρώματα που σχολίασαν ταυτίστηκαν με την
αρνητική διάθεση που τους έδινε η εικόνα και έκαναν προσπάθειες σύνδεσης με τους
χαρακτήρες και ιδιαίτερα με την Ινφάντα. Εντοπίσαμε μονο δυο συσχετισμούς χρώματος και
αρνητικού χαρακτήρα. Το κόκκινο χρώμα στο φόρεμα της είχε επιθετική διάθεση και δεν
άρεσε στα υποκείμενα. Στοιχείο που αναλύσαμε διεξοδικά στο κεφάλαιο 6 και θεωρήσαμε ότι
ήταν ένα στοιχείο που ενδεχομένως θα το παρατηρούσαν τα παιδιά λόγο και της έντασης του
χρώματος του.
Μισά από τα υποκείμενα της έρευνας μας (σε ποσοστό 50%) εστίασαν στο φόντο της
εικόνας, με περισσότερα να είναι τα κορίτσια σε ποσοστό 30%. Όπως ήταν φυσικό στην
εικόνα κυριαρχούσε η κουρτίνα του δωματίου της Ινφάντα, καθώς κάλυπτε την περισσότερη
έκταση μέσα στο φόντο. Το καφέ χρώμα που είχε η κουρτίνα σίγουρα δεν άφησε αδιάφορα τα
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υποκείμενα και μάλιστα το συσχέτισαν με μία μελαγχολική διάθεση (σε ποσοστό 10%), αλλά
παραδόξως σε ποσοστό 40% έκαναν συσχετισμό της κουρτίνας με το θάνατο. Η κουρτίνα ήταν
ένα στοιχείο που κάλυπτε αυτή την στιγμή και ήταν ένα στοιχείο που την προετοίμασε. Άρα η
αρνητική διάθεση αυτή ήταν σε όλη την εικόνα σύμφωνα με τα υποκείμενα από το χρώματα
των ρούχων μέχρι και το φόντο. Σε αυτή την κατηγορία τα παιδιά ιδιαίτερα στην περίπτωση
του φόντου μας εξέπληξαν ιδιαίτερα με τις απαντήσεις τους επιβεβαιώνοντας την μεγάλη
φαντασία που διαθέτουν, που μάλιστα ένα χαρακτηριστικό που κρίνεται αναγκαίο στον κόσμο
της εικονογραφίας προκειμένου ο αναγνώστης παιδί να έχει ουσιαστικότερη αισθητική
ανταπόκριση σε αυτό που βλέπει. Χωρίς φαντασία δύσκολο θα μπορούσε κανείς να
προσεγγίσει τις εικόνες αυτές και η φαντασία είναι αυτή που αφήνει ελευθερία στο υποκείμενο
και μπορεί να εκθέσει όλες τις ιδέες του πάνω σε αυτό που βλέπει. Ένα στοιχείο ιδιαίτερα
σημαντικό για την νοητική ανάπτυξη των παιδιών που καλλιεργεί τον δημιουργικό τρόπο
σκέψης (Κανατσούλη, 2014: 28).
9.14. Αφηγηματικοί άξονες: Χαρακτήρες - Εντοπισμός σκέψεων, συναισθημάτων,
αδυναμιών χαρακτήρα
Πέρα όμως από τα συναισθήματα, τις ενέργειες που εντοπίσαμε στους συγκεκριμένους
χαρακτήρες στα κείμενα μας, επιδιώκουμε να δούμε και τυχόν αδυναμίες τους. Για τα παιδιά οι
χαρακτήρες αυτοί μένουνε αρνητικοί και αδιάφοροι; ή τελικά έχουν και αυτοί αδυναμίες;. Ήδη
από προηγούμενες ερωτήσεις έχουμε εντοπίσει την τάση μερικών παιδιών να θέλουν να τους
δικαιολογήσουν. Ένδειξη αδυναμιών χαρακτήρα συναντάμε κυρίως στο δεύτερο παιδικό
ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα. Έτσι ρωτήσαμε τα παιδιά την εξής ερώτηση:
Γιατί δεν πίστεψε στην αρχή τον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη; Με βάση αυτή την ερώτηση
προέκυψαν και οι εξής κατηγορίες:
9.14.1. Η Σαντρα εστιάζει πολύ στις θέσεις του κοινωνικού περιγύρου (μάγισσες)
Σε αναλογία έξι στα δέκα υποκείμενα μας, σε ποσοστό 60%, με αυτό το ποσοστό να
καλύπτουν ένα 2(20%) κορίτσια και ένα 30% αγόρια, μας τόνισαν ξεκάθαρα ότι η Σαντρα δεν
πίστεψε τον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη γιατί της το είχαν επιβεβαιώσει τα βραβεία και οι
συμπεριφορές των άλλων μαγισσών. Δηλαδή τα παιδιά απάντησαν στο σημαντικό ρόλο που
παίζουν οι άλλοι για το τι είμαστε εμείς τελικά. Οι γνώμη των άλλων, όπως είναι στο κείμενο
μας οι μάγισσες, είναι καθοριστική παρόλο που πολλές φορές μπορεί να είναι λανθασμένη.
Όπως στην περίπτωση της Σαντρας. Τα παιδιά για να απαντήσουν στηρίχθηκαν σε αυτό το
κριτήριο του κειμένου αλλά και στις κοινωνικές σταθερές που έχουν πάρει από την ηλικία
αυτή. Οι άλλοι σε αυτή την φάση της ζωής τους είναι πιο σημαντικοί πολλές φορές από ότι τα
ίδια θα σκεφτούν. Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο αυτή την προβληματική, οδηγούμαστε
στον όρο «κοινωνικές κριτικές» που χρησιμοποιεί ο Bandura προκειμένου να μας πείσει ότι
τελικά πολλές φορές οι άλλοι ορίζουν τι είμαστε εμείς, ανάλογα με την ανθεκτικότητα που οι
ίδιοι έχουμε (Bandura, 1973: 6). Δηλαδή οι μάγισσες («οι άλλοι») άσκησαν την κοινωνική
κριτική ότι η Σαντρα είναι άσχημη. Η Σαντρα μη έχοντας έντονη ψυχική ανθεκτικότητα
δέχτηκε αυτή την κριτική και άρα πρόσθεσε αυτή την αρνητική κριτική σε αυτή, άρα και αυτό
το χαρακτηριστικό. Επομένως και η ίδια το υιοθέτησε βασιζόμενη στους άλλους. Έτσι η
Σαντρα συμφωνά με τα παιδιά φαίνεται να υπολογίζει περισσότερο τους άλλους από τον ίδιο
της τον εαυτό. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Γιατί δεν πίστεψε στην αρχή τον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη; Όταν της έλεγε ότι φοράς ωραία
παπούτσια..ωραίο φόρεμα…- όχι …επειδή είναι πολύ άσχημη και την λένε όλοι άσχημη-. Πίστευε
δηλαδή στους άλλους και όχι στον εαυτό της;-Ναι (Υποκείμενο Κ2).
Δεν τον πίστεψε γιατί ήταν άσχημη …γιατί να σου πω κάτι δεν ξέρει ο καθένας αν είναι άσχημος ή
όμορφος …εε γιατί να τον πιστέψει και αυτή;… αφού ήξερε ότι ήταν άσχημη και της είχαν δώσει
και βραβείο αφού την κορόιδευαν…….(Υποκείμενο Α4).
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά αυτό το υποκείμενο (Yποκείμενο Α4) και η ίδια ήξερε ότι
ήταν άσχημη, το είχε επιβεβαιώσει δηλαδή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαίωνε τις
μάγισσες και τον κοινωνικό περίγυρο. Έτσι οι θέσεις αυτών των υποκειμένων φαίνεται να
στηρίχθηκαν σε δύο πολιτικές πρόσληψης. Μία ψυχολογική και μία λογοτεχνική. Από την μία
έκαναν συσχετισμούς από προηγούμενα σημεία του κειμένου (χρησιμοποίησαν την
αφηγηματική τεχνική της αναδρομής) που τους είχαν εντυπωσιάσει καθώς η στιγμή που
έφεραν βραβείο στην μάγισσα ήταν πολύ περιγραφική αλλά και εικαστικά τοποθετημένη. Εδώ
επιβεβαιώνουμε ότι πολλές φορές τα υποκείμενα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την
αφηγηματική τεχνική του flashback, παίζει σημαντικό ρόλο ο βαθμός συγκέντρωσης της
προσοχής, δηλαδή πόσο παραστατικό ήταν το συμβάν που διάβασαν (Παπαντωνάκης, 2011).
Άρα τους ήταν εύκολο να κάνουν αναδρομή στο παρελθόν και να στηριχθούν εκεί για την
απάντηση τους. Αυτό βέβαια δείχνει αναγνώστες που κάνουν συσχετισμούς και «παίζουν» με
το κείμενο. Επιπροσθέτως, η δεύτερη πολιτική πρόσληψης ήταν η παραπάνω που εντοπίσαμε
πρώτη (σε συσχετισμό με την θέση του Bandura), καθώς εύκολα μπορούσαν να συνδυάσουν
την απάντηση τους με δικά τους προσωπικά βιώματα και την θέση τους για τους άλλους, που
φαίνεται ότι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ηλικία αυτή. Εδώ οι άλλοι έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στο να μας χαρακτηρίσουν.
9.14.2. Η λανθασμένη αντίληψη για τον εαυτό της: Αδυναμία χαρακτήρα
Δυο υποκείμενα, σε ποσοστό 20%, με αυτό να καλύπτει δείγμα μόνο κοριτσιών, εστίασαν
στο γεγονός ότι περισσότερο η ίδια πίστευε ότι ήταν άσχημη για αυτό δεν μπορούσε να
πιστέψει τον ορνιθολόγο. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
Γιατί δεν πίστεψε στην αρχή τον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη- γιατί…. ήδη τις είχανε στείλει
βραβείο…..-Και επειδή τις το είχαν πει οι άλλοι αυτό πίστευε; ναι… γιατί είχε δει τον εαυτό της
σε ένα καθρέπτη (Υποκείμενο Κ1).
Γιατί στην αρχή δεν πίστεψε στον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη;- γιατί της έλεγε ότι φορούσε
τέλεια ρούχα..ειχε στυλ..εεε δεν τα πίστευε..γιατί αυτή είχε δει τον εαυτό της στον καθρέπτη…
με τα σπυράκια..και αυτά (Υποκείμενο Κ3).

Δηλαδή αυτά τα υποκείμενα σε ποσοστό 20% σε σχέση με τα προηγούμενα (σε ποσοστό
60%) υποστήριζαν ότι η ίδια όριζε την μοίρα της περισσότερο από τις μάγισσες. Αυτό το
στήριξαν στην αναφορά τους στο κείμενο, στο σημείο που η ίδια κοιτάζει τον εαυτό της στον
καθρέπτη και βλέπει τα αρνητικά της χαρακτηριστικά. Ενδεχομένως δεν είναι τυχαίο που τα
δείγμα μας εδώ είναι κορίτσια. Τα κορίτσια αυτά ταυτίστηκαν περισσότερο με την θέση της
και το γεγονός της ασχήμιας της που δεν μπορούσαν να σκεφτούν δευτερεύοντες παράγοντες.
Ίσως και εδώ εμπίπτει πρόσληψη με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή τοποθέτησαν τους εαυτούς τους
στην θέση του πρωταγωνιστή. Έτσι εδώ έχουμε μία πιο ατομιστική προσέγγιση για το πώς
συμπεριφέρθηκε στο ορνιθολόγο. Περισσότερο αυτή το πίστευε και καθόριζε την συμπεριφορά
της. Ενώ αντίθετα στην προηγούμενη αντίληψη των παιδιών φαίνεται ότι η άποψη των άλλων
ήταν καθοριστική και ικανή να ρυθμίσει και την δική της συμπεριφορά.
9.14.3. Τα Αρνητικά συναισθήματα μειώνουν την πιθανότητα για θετικές προθέσεις
Τέσσαρα υποκείμενα σε αυτή την ερώτηση, σε ποσοστό 40%, που σε αυτό το ποσοστό ένα
30% να αφορά δείγμα κοριτσιών και ένα μόλις 10% να αφορά απαντήσεις αγοριών, έδωσαν
επίσης έμφαση και στα συναισθήματα της Σαντρας που προκάλεσαν αυτή την συμπεριφορά.
Έτσι θα λέγαμε ότι οι προηγούμενες αναφορές στηρίζονταν κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες
(πλαίσιο) ενώ εδώ γίνεται μία περεταίρω εμβάθυνση και σε ενδογενείς παράγοντες που τελικά
ώθησαν την Σαντρα να έχει αυτή την συμπεριφορά και να μην πιστεύει τον ορνιθολόγο.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
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Και πως λες να ένιωθε;- δεν καταλάβαινε..και είχε νευριάσει γιατί νόμιζε ότι την κορόιδευε όπως
και οι μάγισσες (Υποκείμενο Κ3).
Γιατί νόμιζε ότι και αυτός την κορόιδευε όπως και οι άλλες μάγισσες νόμιζε ότι την κοροϊδεύουν
όλοι …και ότι δεν υπήρχε κανείς να γίνει φίλος μαζί της-και πως λες να ένιωθε για αυτό;- να ήταν
λυπημένη και να τους μισούσε όλους για αυτό που της κάνουν (Υποκείμενο Κ5).

Έτσι αυτή η συμπεριφορά της Σαντρας πηγάζει και από τα αρνητικά συναισθήματα που την
έχουν κυριεύσει. Συναισθήματα που αναφέρουν τα υποκείμενα όπως λύπη, μίσος, νεύρα κλπ
που της έχουν προκαλέσει οι άλλοι και δεν μπορεί η ίδια να τα διαχειριστεί. Έτσι με αυτά τα
αρνητικά συναισθήματα δεν είναι δυνατόν να πιστέψει και να νιώσει άλλα θετικά για κάποιον
άλλον εφόσον καθημερινά κυριεύεται με αυτά. Έτσι τα παιδιά δίνουν έναν ενδογενή
παράγοντα συμπεριφοράς. Θα λέγαμε είναι η συναισθηματική αντίδραση της Σαντρας σε αυτά
που βιώνει, όπως αντίστοιχα και τα παιδιά μπορούν να το νιώσουν αυτό όταν μερικές φορές
αισθάνονται αδύναμα μπροστά στον ενήλικα. Αυτό το στοιχείο μπορεί να συσχετιστεί με την
«Οικοσυστημική Προσέγγιση» που παρουσίασε ο Durant σε σχέση με τη δυσαρμονία του
συστήματος. Όταν ο περιβάλλοντας χώρος που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν οι γύρω
μάγισσες εκδηλώνει αρνητικά συναισθήματα, αυτό αυτόματα δημιούργησε και αρνητικά
συναισθήματα και στην Σαντρα. Δηλαδή το ένα σύστημα (μάγισσες) συντηρούσε το άλλο
σύστημα (την Σαντρα) και για αυτό το λόγο είχαμε δυσαρμονικό σύστημα (δηλαδή συνέχεια
κακών επιρροών) (Fraser: 2004: 1-12).
9.14.4. Μοναξιά και απόρριψη διαμορφώνει αυτή την συμπεριφορά
Ένα άλλο ιδιαίτερο στοιχείο που προσθέτουν σε ποσοστό 20% (με ένα 10% να είναι αγόρι
και άλλο 10% να είναι κορίτσι) είναι η μοναξιά και η απόρριψη που έχει βιώσει.
Χαρακτηριστικά αναφέρει το υποκείμενο:
Όχι αφού ήταν μόνη της… έτσι πάντα είναι οι κακοί …δεν πίστευε κανέναν…. ότι και να της
έλεγε… γιατί νόμιζε πως είχαν μάθει όλοι ότι είναι κακάσχημη μάγισσα (Υποκείμενο Α6).

Αυτό το στοιχείο της μοναξιάς για το υποκείμενο ενδεχομένως σημαίνει ότι η μοναξιά σε
αποξενώνει και δεν μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι και να επικοινωνείς. Αυτό το χαρακτηριστικό
θα το εντοπίσουμε πολύ εύκολα και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών της ηλικίας αυτής, στην
προσπάθεια τους πολλές φορές να μάθουν να κοινωνικοποιούνται, κάνουν μερικές φορές από
ανασφάλεια λάθη και αποξενώνονται. Έτσι η Σαντρα είναι λογικό να μην πιστεύει κανέναν,
γιατί δεν έχει μάθει να ζει με κανέναν. Εδώ το υποκείμενο μας παραθέτει ένα χαρακτηριστικό
που το συναντάμε συχνά στην παιδική λογοτεχνία, αφού συχνά βλέπουμε τους «αρνητικούς»
χαρακτήρες να είναι μόνοι τους εξαιτίας των αρνητικών τους χαρακτηριστικών και να
πρωταγωνιστούν με αλαζονικό τρόπο (Φιλιππαίος, 2015: 33).
Ένα άλλο στοιχείο που είναι επακόλουθο της μοναξιάς είναι και η απόρριψη που δέχεται
κανείς από τους άλλους. Έτσι ένα δεύτερο υποκείμενο κορίτσι εμβαθύνει λίγο παραπάνω και
αναφέρει ότι δεν πίστεψε η Σαντρα τον ορνιθολόγο διότι κανείς δεν της είχε πεί ποτέ τέτοια
καλά λόγια και της φαίνονταν περίεργα. Είναι κάτι που το ακούει πρώτη φορά και επομένως
είναι επιφυλακτική στο να το δεχτεί καθώς όλοι την θεωρούν άσχημη. Το υποκείμενο αυτό
στηρίζεται στα άγνωστα λόγια που πολλές φορές ακούμε και δεν μπορούμε εύκολα να
πιστέψουμε. Είναι η κοινωνική επίδραση που έχει δεχτεί το υποκείμενο που όταν κάτι το
διαφορετικό και θετικό γίνεται μπροστά του είναι δύσκολο να το δεχτεί. Και τα δύο
υποκείμενα μας εδώ υιοθέτησαν αντιλήψεις βασιζόμενα κυρίως στο συναισθηματικό τους
κομμάτι.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 13.
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Πίνακας 13: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων του κειμένου με τίτλο Σάντρα η άσχημη μάγισσα, με έμφαση ιδιαίτερα στο επίπεδο
της πλοκής και στα στις σκέψεις του αρνητικού χαρακτήρα της Σαντρας (ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης αρνητικής συμπεριφοράς) σε σχέση με το φύλο των
υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1. Εξωγενείς
παράγοντες
διαμόρφωσης
συμπεριφοράς

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1. Σαντρα εστιάζει πολύ
στις θέσεις του κοινωνικού
περιγύρου (μάγισσες)

Αγόρια

3(30%)
3(30%)

2.Η λανθασμένη αντίληψη
για τον εαυτό της.
Αδυναμία Χαρακτήρα
2. Ενδογενείς
παράγοντες
διαμόρφωσης
συμπεριφοράς

Κορίτσια

1.Τα αρνητικά
συναισθήματα Σαντρας
μειώνουν πιθανότητα για
θετικές προθέσεις

2(20%)
4(40%)

0%

5(50%)
7(70%)

2(20%)

1(10%)
2(20%)

Σύνολο

2(20%)

3(30%)

4(40%)

4(40%)
6(60%)

2.Η μοναξιά και η
απόρριψη διαμορφώνει
αυτή την συμπεριφορά

1(10%)

1(10%)

2(20)%

Παρατηρώντας σφαιρικά τον Πίνακα 13. και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτήρα
της Σαντρας, παρατηρούμε όλα τα σχόλια των υποκειμένων για το πώς ενδεχομένως έχει
δημιουργηθεί μια αρνητική συμπεριφορά. Δηλαδή η ερώτηση αυτή προσπαθεί να δεί τα αίτια
που κρύβονται πίσω από μία αρνητική συμπεριφορά και επιχειρεί να κάνει μία προσπάθεια να
διώξει την προκατάληψη που υπάρχει στον κόσμο της λογοτεχνίας που συνήθως οι ήρωες είναι
αυστηρά χωρισμένοι σε θετικούς και αρνητικούς. Η περίπτωση της Σαντρας μας το
επιβεβαιώνει αυτό. Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και μας
οδήγησαν σε πολλούς προβληματισμούς σχετικά με την πρόσληψη των αρνητικών
χαρακτήρων. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολλαπλότητα αυτή των απαντήσεων
των παιδιών, σχετίζεται και με αυτό που ονομάζει ο Stephens John ως «πολλαπλότητα
Νοημάτων». Σύμφωνα με αυτή την προβληματική δεν υπάρχει ούτε απόλυτα θετικός ούτε
απόλυτα αρνητικός χαρακτήρας, απλώς εντοπίζουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι αρνητικά
και επομένως μια αρνητική συμπεριφορά κρίνεται από πολλούς παράγοντες και δεν ευθύνεται
αποκλειστικά ο χαρακτήρας που την διαπράττει (Παπαντωνάκης, 2010:106-110). Έτσι λοιπόν,
με βάση τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
αφορούσε εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης της αρνητικής συμπεριφοράς (που δεν
ευθυνόταν τόσο η Σαντρα αλλά το κοινωνικό πλαίσιο) και η δεύτερη κατηγορία αφορούσε
ενδογενείς παράγοντες διαμόρφωσης αρνητικής συμπεριφοράς. Για τα περισσότερα
υποκείμενα ο αρνητικός χαρακτήρας της Σαντρας οφειλόταν και σε εξωγενείς και ενδογενείς
παράγοντες. Δηλαδή και από το περιβάλλον αλλά και από τον εαυτό της. Ένα 50% υποστήριξε
ότι ο κοινωνικός περίγυρος, δηλαδή οι άλλες μάγισσες είχαν τον καθοριστικό ρόλο στο να
διαμορφώσουν αυτή την συμπεριφορά. Δηλαδή η συμπεριφορά που έβλεπε από τους άλλους η
αποδοχή η όχι της μάγισσας έπαιξε καθοριστικό ρόλο για αυτή την συμπεριφορά της. Η μη
αποδοχή της από τις μάγισσες της δημιουργούσε το αίσθημα ότι όντως ήταν άσχημη και κακή
και έτσι αντιδρούσε επιθετικά. Τα υποκείμενα δηλαδή έδωσαν μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό
περιβάλλον. Το κοινωνικό περιβάλλον όπως αναλύσαμε παραπάνω παταει πάνω στην
προβληματική του Bandura σχετικά με τις «κοινωνικές κριτικές» που είναι δυνατές να
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διαμορφώσουν το τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό, ανάλογα την αντίδραση μας σε αυτό
(Bandura,1973: 6). Όπως αντίστοιχα βρέθηκε η μάγισσα στην θέση αυτή και αποδεχόμενη την
συμπεριφορά τους αυτή, θεωρούσε ότι ήταν άσχημη και κακή. Οι μάγισσες θα μπορούσαμε να
πούμε, μπαίνοντας περισσότερο στην οπτική των παιδιών, έπαιζαν ενδεχομένως τον ρόλο των
ενηλίκων που οι γνώμη τους ήταν καθοριστική και τους επηρέαζε την συμπεριφορά. Αυτό το
στοιχείο μας δείχνει την ψυχοσύνθεση των παιδιών και το κοινωνικό στάδιο στο οποίο
βρίσκονται, που η γνώμη των άλλων είναι κυρίαρχη για την ανάπτυξη τους, καθώς τα ίδια δεν
έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες άμυνες και είναι σε φάση κοινωνικοποίησης (Κανατσούλη, 2014:
70-75).
Επιπροσθέτως, ένα 20% θεώρησε ότι η μάγισσα είχε αρνητική συμπεριφορά γιατί ήταν
άσχημη. Δηλαδή τοποθέτησαν σαν εξωτερικό παράγοντα την αντικειμενικότητα της ασχήμιας
της. Το γεγονός ότι ήταν άσχημη, της δημιουργούσε αρνητικά συναισθήματα και την έκανε να
νιώθει άσχημα και να μην έχει καλά συναισθήματα για τον εαυτό της. Δεν είναι τυχαίο
μάλιστα ότι το ποσοστό αυτό αφορά απαντήσεις κοριτσιών, που η κοινωνία μας καλλιεργεί
ιδιαίτερα τα πρότυπα της ομορφιάς για τα κορίτσια. Ένα πρότυπο όμορφου κοριτσιού και
επομένως ευγενικού και με καλές προθέσεις, σε σχέση με ένα άσχημο και αντικοινωνικό
κορίτσι (Γεωργογιάννης, 1995).
Ωστόσο, ίδια βαρύτητα περίπου θα λέγαμε για τα υποκείμενα είχαν, και οι ενδογενείς
παράγοντες διαμόρφωσης μια τέτοιας συμπεριφοράς σε ποσοστό 60%. Αυτό το στοιχείο μας
δείχνει ότι τα υποκείμενα επηρεάζονται να μεν από το κοινωνικό περιβάλλον τους, αλλά και τα
ίδια διαθέτουν ανησυχίες που πολλές φορές δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Έτσι αυτά τα
στοιχεία μπορούν με ευκολία να τα εντοπίσουν και στους ήρωες και να ταυτιστούν μαζί τους.
Μάλιστα οι ενδογενείς παράγοντες συμπεριφοράς αφορούν στοιχεία του χαρακτήρα της
Σαντρας που τα έχει καλλιεργήσει μόνη της. Πιο συγκεκριμένα, ένα 40% αναφέρει τις λέξεις
μίσος και λύπη. Όταν ενδεχομένως ένα άτομο καλλιεργεί αυτά τα συναισθήματα σίγουρα
κάποια στιγμή θα αντιδράσει επιθετικά. Έτσι και η Σαντρα αντιδρούσε γιατί είχε πραγματικά
αρνητικά συναισθήματα μέσα της. Το μίσος για αυτήν αλλά και το μίσος για τους άλλους την
οδηγούσε στην πλήρη αρνητικότητα. Άλλες αναφορές σε ποσοστό 20% και από κορίτσια και
από αγόρια αντίστοιχα έκαναν λόγο για απόρριψη και μοναξιά. Όταν κάποιος είναι μόνος του
και δεν τον αποδέχονται για τα υποκείμενα αυτά δημιουργεί αρνητικές συμπεριφορές, γίνεται
παράξενος κλπ. Η μοναξιά είναι ένα στοιχείο που φοβούνται ιδιαίτερα τα παιδιά αυτής της
ηλικίας, καθώς νιώθουν ότι είναι αδύναμα απέναντι της. Ενδεχομένως αυτή η αντίληψη
πηγάζει και από τις κοινωνικές καταστάσεις που βιώνουν στην καθημερινότητα τους που όταν
δούν ένα άτομο μονο του, έχουν μια φοβία να τον προσεγγίσουν νομίζοντας ότι είναι κακός και
άρα μη αποδεχτός από το σύνολο της κοινωνίας (Herbert, 1989). Το γεγονός της μοναξιάς
δημιουργεί ταυτόχρονα μία αρνητική ταμπέλα στον άλλον και ίσως αυτό θέλουν να μας
περάσουν εδώ τα παιδιά. Άρα συμπερασματικά, η αρνητική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα
και διεργασιών των άλλων προς εμάς αλλά και εμάς προς τον εαυτό μας. Άρα για τα παιδιά ο
αρνητικός χαρακτήρας δεν είναι απόλυτα κακός από αρνητικούς και μονο εξωτερικούς
παράγοντες αλλά και αρνητικά στοιχεία που παράγει και ο ίδιος.

9.15. Αφηγηματικοί άξονες: Οπτική γωνία
Σε αυτή την κατηγορία που θα παρουσιάσουμε παρακάτω μελετήσαμε λίγο περισσότερο
την πρόσληψη των παιδιών μέσα από την κατηγορία της οπτικής γωνίας του αφηγητή.
Προκειμένου να αντιληφθούμε αν τα παιδιά γνωρίζουν την οπτική γωνία και την
αντιλαμβάνονται, τα ρωτήσαμε την εξής ερώτηση: Ποιος τα περιγράφει αυτά; Πιστεύεις
συμπαθεί την Ινφάντα. Με την δεύτερη ερώτηση ωστόσο θέλουμε να δούμε επιπρόσθετα εάν
τα παιδιά πιστεύουν ότι ο συγγραφέας έχει προκατάληψη σχετικά με τους ήρωες ή εάν είναι
αντικειμενικός. Έτσι, με βάση αυτές τις ερωτήσεις μας προέκυψαν οι εξής κατηγορίες
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9.15.1. Συγγραφέας με προκαταλήψεις
Σε αναλογία έξι υποκείμενα στα δέκα, σε ποσοστό 6 (60%),με αυτό το ποσοστό να
περιλαμβάνει 30% απαντήσεις κοριτσιών και 30% απαντήσεις αγοριών, απάντησαν ότι αυτός
που περιγράφει την ιστορία είναι αυτός που την έγραψε. Δηλαδή κάνουν έμμεση αναφορά
στον συγγραφέα. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται τα παιδιά να κρατούν μία απόσταση από το
κείμενο και να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για αναγνωστικό κείμενο. Το γεγονός ότι
αντιλαμβάνονται ότι τα έχει γράψει συγγραφέας τα βοηθά να είναι και πιο αντικειμενικά στην
κριτική τους και να μην ταυτίζονται πλήρως με το κείμενο. Έτσι έχουμε εντοπισμό οπτικής
γωνίας από τα παιδιά αλλά με έμφαση ενδεχομένως στην θετική στάση που δείχνει ο
συγγραφέας για τον νάνο, λόγω των συχνών αναφορών του συγγραφέα για τον νάνο, όπως, μας
υποστηρίζουν τα υποκείμενα της έρευνας μας. Άρα οπτική γωνία με εμφαση στην ύπαρξη του
αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα. Επομένως, μία οπτική γωνία που ενδεχομένως δείχνει
προκατάληψη από την μεριά του συγγραφέα, τονίζοντας τα θετικά στοιχεία του νάνου και
κάνοντας την Ινφάντα να διαφέρει ουσιαστικό από αυτόν. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από
το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Ποιος μας τα περιγράφει αυτά;; πιστεύεις συμπαθεί την Ινφάντα;-- ποιος …αυτός που μας μιλαει
εδώ για την ιστορία..αυτός που έγραψε την ιστορία..αλλά δεν ξέρω αν την συμπαθεί η όχι ..ίσως
περισσότερο τον νάνο-γιατί το λες;- γιατί μας έλεγε ποιο πολύ για αυτόν και τι σκέπτεται εκεί που
μας ελεγε για την Ινφάντα..έτσι νομίζω….(Υποκείμενο Κ1).
Μ μμμ αυτός που έγραψε την ιστορία..αλλά νομίζω συμπαθεί τον νάνο γιατί τον λυπάται που
πεθαίνει…… Που το κατάλαβες αυτό; Γιατί μας δείχνει στην τελευταία εικόνα αυτόν πιο πολύ και
όχι την Ινφάντα….(Υποκείμενο Κ5).

Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης μας εντοπίζουμε διάφορες αντιλήψεις ως προς τον ποιον
συμπαθεί περισσότερο ο συγγραφέας. Τα παιδιά στρέφονται περισσότερο στον νάνο. Δηλαδή
θεωρούν ότι αυτόν συμπαθεί περισσότερο ο συγγραφέας γιατί κάνει αναφορές στον τρόπο που
σκέπτεται και στα συναισθήματα του όπως μας αναφέρει το υποκείμενο στην πρώτη
συνέντευξη. Όντως ο συγγραφέας αφιερώνει αρκετές σελίδες στο τι σκέπτεται και πως νιώθει ο
νάνος. Αυτό το βλέπουμε στο σημείο που σκέπτεται για την Ινφάντα αλλά και όταν είναι μέσα
στο παλάτι και την ψάχνει. Ένα άλλο υποκείμενο στηρίζει την συμπάθεια του συγγραφέα
καθώς κάνει αναφορά σε αυτόν στο τέλος του κειμένου με τον θάνατο του. Άρα θα λέγαμε ότι
το γεγονός ότι αναφέρουν τα παιδιά ότι ο συγγραφέας συμπαθεί περισσότερο τον νάνο
σχετίζεται περισσότερο με τις συχνές αναφορές που γίνονται στο κείμενο σε σχέση με την
Ινφάντα. Άρα η οπτική του συγγραφέα βλέπουμε ότι πολλές φορές κατευθύνει ώστε να
προσδιορίσει για τα παιδιά ποιος είναι ο αρνητικός χαρακτήρας και ποιος όχι (Καρακίτσιος,
2012: 46- 47).
9.15.2. Συγγραφέας με πιο αποστασιοποιημένη θέση
Σε αναλογία τρία υποκείμενα στα δέκα (σε ποσοστό 30%, με αυτό το ποσοστό να
περιλαμβάνει αποκλειστικά μόνο απαντήσεις κοριτσιών) αντιλαμβάνονται περισσότερο την
αποστασιοποίηση του αφηγητή και αναφέρουν ότι ενδεχομένως δεν συμπαθεί κάποιον
περισσότερο. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα που εντοπίσαμε στο εμπειρικό μας υλικό:
Αυτός που μας έγραψε και το βιβλίο για να μας πεί αυτή την ιστορία-λές να ήτανε μπροστά; Ποιον
λες να συμπάθησε και τα λέει αυτά;- μπορεί αφού ήξερε τα πάντα… μμμμ κανέναν… νομίζω..δεν
μας το λέει πουθενά..ποιον συμπαθεί (Υποκείμενο Κ3).
Αυτός που έχει γράψει το βιβλίο-. και ποιον λες να συμπαθούσε περισσότερο και έγραψε το
παραμύθι- δεν ξέρω μπορεί και τους δύο …γιατί έγραψε και για τους δύο… αν και λεει μονο απέξω
για την Ινφάντα λέει και για τον νάνο..όμως….(Υποκείμενο Κ8).
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Τα υποκείμενα αυτά στηρίζουν τις αναφορές στους στο γεγονός ότι πουθενά ο συγγραφέας
δεν αναφέρει τα συναισθήματα του είτε για τον νάνο είτε για την Ινφάντα. Δηλαδή δεν
περιγράφονται πουθενά τα συναισθήματα του συγγραφέα. Έτσι για αυτό το λόγο δεν ξέρουν να
μας πουν με ακρίβεια. Όμως αυτή η λογική με την οποία προσέγγισαν το θέμα δείχνει ότι είναι
πιο εξελιγμένοι αναγνώστες σε σχέση με τους προηγούμενους και δεν επηρεάζονται τόσο από
προκαταλήψεις καλού ή κακού. Έτσι διατυπώνουν μιά πιο λογική κριτική κατά την γνώμη μας
και είναι ικανά να αξιολογήσουν καλύτερα τις αρνητικές η τις θετικές συμπεριφορές
χαρακτήρων. Τα υποκείμενα («υπονοούμενοι αναγνώστες)» αυτά είναι πιο κοντά στην
διαδικασία πρόσληψης που όπως αναφέρει και ο Iser διαθέτουν μία δική τους σκοπιά, μία
δική τους υπονοούμενη θέση, προκειμένου να διαπιστώσουν ένα νόημα δικό τους, χωρίς
προκαταλήψεις (Wolfgang, 1978: 30-50).
9.15.3. Οπτική γωνία από χαρακτήρα του κειμένου (πατέρας Ινφάντα)
Τέλος, μία τρίτη κατηγορία που προέκυψε ήταν με μία ιδιαίτερη αναφορά ενός
υποκειμένου, σε αναλογία ένα προς δέκα, σε ποσοστό 1 (10%) με το φύλο να είναι
αποκλειστικά αγόρι. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό:
Ποιος λες να μας τα περιγράφει όλα αυτά μέσα σε αυτό το παραμύθι;- μπορεί να μας τα
περιγράφει ο πατέρας της Ινφάντας που να την βλέπει μακριά από το παλάτι..-Και ξέρει όλες
αυτές τις λεπτομέρειες; - Ναι γιατί του λένε οι υπηρέτες αναλυτικά τι γίνεται…-. και πως
νιώθουν οι ήρωες και τι σκέπτονται;-μπορεί να το φαντάζεται (Υποκείμενο Α4).

Εδώ το υποκείμενο υποστηρίζει ότι αυτός που έχει γράψει το κείμενο είναι ο πατέρας της
Ινφάντα. Προφανώς ήθελε να τον προσθέσει σε έναν ρόλο αφού δεν παρουσιάστηκε στην
συνέχεια της ιστορίας. Ενδεχομένως η απουσία του να του δημιούργησε σκέψεις και έτσι
απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Επιπροσθέτως η απάντηση αυτή δεν δείχνει αναγνώστη και
πολύ «αποστασιοποιημένο» αλλά περισσότερο να έχει παρασυρθεί από την ιστορία που
παρακολουθεί. (Dort, 1987: 7).
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 14.
Πίνακας 14: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, του κειμένου με
τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα, με έμφαση ιδιαίτερα στην οπτική γωνία του συγγραφέα και
κατά πόσο επηρεάζει την θέση σε σχέση με τον αρνητικό χαρακτήρα, πάντα σε αναλογία με το
φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

3(30%)

3(30%)

6(60%)

3(30%)

3(30%)

1. Συγγραφέας με προκατάληψη

2.Συγγραφέας με πιο αποστασιοποιημένη
θέση
3.Οπτική γωνία από χαρακτήρα του κειμένου
( Πατέρας Ινφάντα)

0%

1(10%)
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0%

1(10%)

Παρατηρώντας πιο σφαιρικά τον Πίνακα 14. βλέπουμε ότι κατά μεγάλο ποσοστό 60%, σε
ίση αναλογία αγοριών και κοριτσιών, η θέση, η περιγραφή που κάνει ο συγγραφέας επηρεάζει
κατά πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα δούν τα υποκείμενα τον αρνητικό χαρακτήρα. Μάλιστα
το 60% των υποκειμένων αυτών υποστηρίζουν ότι συγγραφέας ενδεχομένως να έχει μία
αρνητική προκατάληψη για την Ινφάντα καθώς κάνει περισσότερες αναφορές στον νάνο μέσα
από τους μονολόγους. Ιδιαίτερες ήταν οι αναφορές, με αρκετή λεπτομέρεια των
συναισθημάτων και των σκέψεων στο σημείο που έψαχνε την Ινφάντα στο παλάτι. Βλέπουμε
εδώ την τεχνική της σύγκρισης που χρησιμοποίησαν τα υποκείμενα για να προσδιορίσουν τους
δύο αυτούς χαρακτήρες, αλλά και τα αφηγηματικά στοιχεία που εντόπισαν όπως ήταν οι
μονόλογοι (Παπαντωνάκης, 2011). Εδώ θα λέγαμε ότι η διαδικασία της πρόσληψης είχε
καθαρά αφηγηματικά στοιχεία. Επιπροσθέτως, η τελευταία η σκηνή του κειμένου κλείνει με
τον νάνο να είναι στην κεντρική θέση, και η Ινφάντα απλώς να είναι πιο κάτω από την μέση
της σελίδας. Αυτά τα δύο στοιχεία σύμφωνα με τα υποκείμενα επιβεβαιώνουν ότι ο νάνος είναι
ο θετικός χαρακτήρας που θέλει να παρουσιάσει ο συγγραφέας και η εικονογράφος και ότι η
Ινφάντα είναι ο αρνητικός χαρακτήρας. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το σχόλιο με την κεντρική
θέση του νάνου στην εικόνα καθώς σύμφωνα με τις εικαστικές δομές της εικονογράφησης ο
εικονογράφος συνήθως στο τέλος του κειμένου τοποθετεί τον κεντρικό χαρακτήρα στο κέντρο
του κειμένου για να δηλώσει την σπουδαιότητα του. Έτσι εδώ ο νάνος είχε σπουδαία θέση και
η Ινφάντα ήταν υποδεέστερη, είχε χάσει την ισχύ της για αρνητικός χαρακτήρας, τοποθετώντας
την εικαστικά ο εικονογράφος στο κάτω μέρος της σελίδας (Σιβροπούλου, 2003). Είναι μια
συνθήκη που ενδεχομένως έχουν συνηθίσει τα παιδιά και μας την επιβεβαιώνουν με αυτό το
σχόλιο τους. Άρα και συγγραφέας και εικονογράφος για τα υποκείμενα δείχνουν μία
προτίμηση μονο στον νάνο. Αυτή η απάντηση περιλαμβάνει επομένως από τα παιδιά
πρόσληψη νοήματος από όλες τις συνθήκες του κειμένου, δηλαδή και από τον διάλογο αλλά
και από την εικόνα. Με την έντονη προτίμηση συγγραφέα και εικονογράφου στον νάνο με το
πρότυπο φιλίας, ευγένιας, συναισθημάτων που παρουσιάζει δείχνουν την περιφρόνηση για τον
χαρακτήρα της Ινφάντα, που με τον τρόπο τους τον παρουσιάζουν αρνητικό, καθώς δεν
διαθέτει όλα αυτά. Όμως όπως είδαμε και σε προηγούμενες αναφορές κάποια υποκείμενα δεν
είναι απόλυτα ως προς τον προσδιορισμό της Ινφάντα ως αρνητικού χαρακτήρα ακόμα και με
την σκηνή με τον θάνατο του νάνου. Συνολικά, η προκατάληψη που έδειχνε να έχει ο
συγγραφέας, βοήθησε τα υποκείμενα να εκφράσουν πιο πολύ την γνώμη τους, και να
επιχειρηματολογήσουν σαν μία γνώμη αντιγνωμίας. Σε αυτό το σημείο φάνηκε ένας
«διάλογος» μεταξύ του συγγραφέα και του αναγνώστη, αλλά και του αναγνώστη με την δομή
του κειμένου (με τη χρήση του μονολόγου), και επομένως μία «διαλογική διαδικασία»
συντελέστηκε όπως θα έλεγε ο Bakhtin, που υποστηρίζει ότι δημιουργική πρόσληψη υπάρχει
όταν αλληλεπιδρούν συγγραφέας, αναγνώστης, δομή του κειμένου και πλαίσιο (Bakhtin,
1980). Τα παιδιά χωρίς να το αντιληφθούν αλληλεπίδρασαν ταυτόχρονα με πολλά πεδία (δομή,
πλαίσιο, συγγραφέα) προκειμένου να απαντήσουν και αυτό το στοιχείο μας έδωσε στοιχεία
για τα στάδια που ακολουθούν τα παιδιά κατά την διαδικασία της πρόσληψης.
Μόνο ένα 30% και αυτό να αποτελείται από κορίτσια μας αναφέρει, ότι ο συγγραφέας δεν
δείχνει με τις περιγραφές του να συμπαθεί τον έναν χαρακτήρα περισσότερο από τον άλλον.
Όμως αυτή η άποψη τους παρόλα αυτά δεν τα βοήθησε να χαρακτηρίσουν με ευκολία εάν η
Ινφάντα είναι αρνητικός χαρακτήρας ή όχι. Φάνηκε να έχουν αμφιβολίες που ίσως αυτό
σημαίνει θα ήθελαν περισσότερα σχόλια για την ψυχοσύνθεση του χαρακτήρα της Ινφάντα.
Αυτή η κατηγορία μας επιβεβαιώνει και συνδέεται με την προηγούμενη ως προς την
σπουδαιότητα που παίζει ο τρόπος που δομεί το κείμενο ο συγγραφέας και ο εικονογράφος για
την θέση που θα πάρουν τα παιδιά για τον αρνητικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρόλο που δεν ήταν
τα υποκείμενα αυτά προσδιοριστικά στις απαντήσεις τους, προσέγγισαν την διαδικασία της
πρόσληψης χωρίς ιδιαίτερες προκαταλήψεις όπως τα προηγούμενα. Προσέγγισαν την θέση του
αφηγητή αντικειμενικά και αυτό είναι ένα στοιχείο «αποστασιοποίησης» για περεταίρω
εμβάθυνση στο νόημα όπως θα έλεγε και ο Μπρέχτ. Όταν αποστασιοποιείται το υποκείμενο
από επιρροές και προκαταλήψεις τότε προσεγγίζει το κείμενο καθαρά και είναι έτοιμος να
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παράγει πρωτότυπα και νέα νοήματα (Dort, 1987: 7). Ίσως τα παιδιά με τον τρόπο τους, ήταν
σε μία φάση προσπάθειας αυτής της διαδικασίας.
Τέλος, υπήρξε και μια ιδιαίτερη απάντηση από ένα υποκείμενο αγόρι που θεωρεί ότι το
κείμενο έχει γραφτεί από τον πατέρα της Ινφάντα. Προφανώς για το υποκείμενο αυτό ο
πατέρας έχει παίξει σημαντικό ρόλο παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται μονο μία φορά. Ο
πατέρας είναι αυτός που γνωρίζει το πάντα για το υποκείμενο αυτό. Άρα σε σχέση με τον
αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά γιατί είτε και ο πατέρας της
ξέρει πολλά να μας πεί, γιατί είναι αδιάφορος. Άρα μπορεί να είναι μπορεί και να μην είναι
αρνητικός χαρακτήρας ανεξάρτητα από την συμπεριφορά της. Μία αρκετά ενδιαφέρουσα
προοπτική που μας δηλώνεται η σχετικότητα του αρνητικού χαρακτήρα.
9.16. Αφηγηματικοί άξονες: Χρόνος - Πώς αντιλαμβάνονται το χρόνο τα παιδιά και αν τον
συσχετίζουν με τον «αρνητικό» χαρακτήρα
Για αυτή την κατηγορία ανίχνευσης πληροφοριών χρησιμοποιήσαμε και τα δύο παιδικά
αναγνώσματα. Στόχος μας ήταν να δούμε εάν τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν τον
αφηγηματικό χρόνο στην ιστορία, δηλαδή αν αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος υπάρχει μέσα στο
κείμενο της ιστορίας, αλλά εάν εντοπίζουν επίσης και τον αφηγηματικό χρόνο που ο
συγγραφέας διαμορφώνει μέσα στην ιστορία του. Επίσης πέρα από αυτό, πιο ειδικά εφόσον
εξετάζουμε τους «αρνητικούς» χαρακτήρες θέλουμε να δούμε τι συσχετισμούς ενδεχομένους
μπορούν να κανουν τα παιδιά σε σχέση με τον χρόνο και την αρνητική διάθεση των
χαρακτήρων αυτών. Δηλαδή το κακό που διαπράττει ένας αρνητικός χαρακτήρας γίνεται
άμεσα; Γίνεται σύντομα; Και αν το αντιλαμβάνονται αυτό τα παιδιά στην ιστορία. Έτσι
ρωτήσαμε τα παιδιά τις εξής ερωτήσεις:
1. Πόσο χρόνο πέρασε ο νάνος με την Ινφάντα; Μπορεί να γνωρίζουμε έναν άνθρωπο
τόσο λίγο και να μας κάνει κακό;
2. Πόσο χρόνο πέρασε η Σαντρα με τον ορνιθολόγο γίνεται τόσο γρήγορα να αλλάξουμε
και να γίνουμε καλοί άμα μας το πει ο άλλος;
9.16.1. Ποσοτικός προσδιορισμένος του χρόνου με τις τεχνικές του και του flashback και
του αίσιου τέλος
Στο πρώτο κείμενο μας με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα στην πρώτη ερώτηση τα μισά
υποκείμενα (Σε αναλογία 5 στα 10 υποκείμενα, με ποσοστό 50%, με 30% να περιλαμβάνει
κορίτσια και ένα 20% να περιλαμβάνει αγόρια) προκειμένου να προσδιορίσουν τον χρόνο
αναφέρθηκαν σε μέρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Πόσο λες χρόνο να πέρασε η Ινφάντα με τον νάνο; Τον ήξερε από πριν;- εεεε πέρασαν μια μέρα εκεί
γιατί τα γενέθλια κρατούν μία μέρα .. …..γιατί ήταν στην γιορτή και της έκανε κόλπα …αλλά δεν
την ήξερε από πριν..(Υποκείμενο Κ3).
Πόσο χρόνο πέρασε η Ινφάντα με τον νάνο; Τον ήξερε από πριν;- μία μέρα πέρασε η Ινφάντα με τον
νάνο γιατί μετά πέθανε (Υποκείμενο Κ5).

Μία κατηγοριοποίηση λοιπόν σχετικά με τον χρόνο ήταν η δήλωση ημερών που τα
υποκείμενα αυτά προκειμένου να τις στηρίξουν βασίστηκαν στην τεχνική του flashback, όπως
στο παραπάνω παράδειγμα που το υποκείμενο αναφέρεται στην γιορτή και την στιγμή που της
έκανε τα κόλπα και έτσι σκεπτόμενο απάντησε ότι ενδεχομένως διήρκησε μία μέρα. Άλλα
υποκείμενα ανέφεραν δράσεις που δεν έκανε ο νάνος όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν
πήγε για ύπνο. Μία συνήθεια δηλαδή που δείχνει ότι τελειώνει η μέρα που έκανε ένα
συγκεκριμένο υποκείμενο να στηρίξει εκεί τον προσδιορισμό του χρόνου σε συνδυασμό με
βιωματικές καταστάσεις αλλά και την δράση του χαρακτήρα του νάνου μέσα στο κείμενο.
Στον προσδιορισμό όμως του χρόνου εστίασαν και σε ένα άλλο στοιχείο, το στοιχείο του
θανάτου που παρουσιάζεται στο τέλος του κειμένου και που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
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κυρίως από δύο δείγματα υποκειμένων που μας το ανέφεραν. Όπως αναφέρουμε και στο
παραπάνω απόσπασμα αναφέρει το υποκείμενο ότι ο χρόνος που πέρασαν μαζί ήταν μία μέρα
γιατί μετά πέθανε. Προσδιόρισε ο θάνατος την έναρξη της δεύτερης μέρας για το συγκεκριμένο
υποκείμενο που ίσως μας δείχνει ότι παίζει καθοριστικό ρόλου για εκείνο το υποκείμενο και
ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τέλος του κειμένου. Το δεύτερο υποκείμενο αναφέρει και
αυτό ότι η γιορτή ξεκίνησε με τον νάνο και τελείωσε με τον θάνατο του. Χρησιμοποιώντας θα
λέγαμε και επιπρόσθετα και την τεχνική της αντίθεσης στις σκηνές που διαδραματίστηκαν τους
χαρούμενες και τις λυπηρές στο τέλος. Έτσι τον χρόνο για αυτά τα υποκείμενα τον
προσδιόρισε ο θάνατος του νάνου δηλαδή ένα τραγικό συμβάν που τα παιδιά έχουν την τάση
να το τονίζουν αλλά να θέλουν να ξεφύγουν γρήγορα από αυτό, για αυτό και δήλωσαν ότι
έγιναν όλα αυτά μέσα σε μία μέρα καθώς ήταν κάτι που έγινε και έφυγε γρήγορα. Βλέπουμε
ωστόσο ότι τον χρόνο ευδιάκριτα τον υποκίνησε ένας δευτερεύοντας χαρακτήρας και με βάσει
αυτόν προσδιόρισαν τα υποκείμενα την ροή του κειμένου (Κουράκη, 2008: 52-53).
9.16.2. Μη προσδιορισμός χρόνου με έμφαση στην εικονογράφηση
Τα υπόλοιπα υποκείμενα στην ερώτηση αυτή (σε αναλογία 5 στα 10 υποκείμενα, σε
ποσοστό 50%, με 3(30%) να είναι αγόρια και ένα 2(20%) να είναι κορίτσια) σχετικά με τον
χρόνο μας απαντούσαν με τα επίθετα λίγο, όχι πολύ κλπ. Δεν θέλησαν να τον προσδιορίσουν
ακριβώς. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
Πόσο χρόνο πέρασε ο νάνος με την Ινφάντα; την γνώριζε από πρίν ;- μμμμμ λίγο..…. εκεί που της
έκανε τα κόλπα εεε;;;; μετά δεν την ξαναείδε γιατί την έψαχνε …………πολύ λίγο…. και δεν νομίζω
να την γνώριζε από πρίν γιατί μάλλον πήγαινε για πρώτη φορά στο παλάτι αυτό….(Υποκείμενο Κ1).
εεε δεν περάσανε και πολύ..πιο πολύ εκεί που της μίλησε και του έδωσε το τριαντάφυλλο …μετά
πέρασε πολύ χρόνο μόνος του γιατί την έψαχνε παντού (Υποκείμενο Κ2).

Τα υποκείμενα ναι μεν απάντησαν με απροσδιόριστο καθορισμό του χρόνου αλλά έδειχναν
να κατανοούν την χρήση του χρόνου μέσα στο κείμενο καθώς η αιτιολόγηση τους ήταν
προσδιορισμένη σωστά σε σχέση με τις σκηνές που διαδραματίστηκαν στο κείμενο και έδειξαν
να καταλαβαίνουν τον προσδιορισμό του χρόνου, αφού εστίασαν ιδιαίτερα στην σκηνή που ο
νάνος έκανε κόλπα στην Ινφάντα και στην σκηνή που του έδωσε το τριαντάφυλλο καθώς είχε
απεικονιστεί και εικαστικά. Ίσως εδώ η εικαστική απόδοση προσδιόρισε το παρόν αυτών των
ηρώων και τόνισε τον χρόνο που πέρασαν μαζί. Οι εικόνες λοιπόν του κειμένου βλέπουμε ότι
στην συγκεκριμένη κατηγορία λειτούργησαν βοηθητικά καθώς οι σκηνές που απεικονίζονται
δείχνουν τον χρόνο που περνά μέχρι την επόμενη σκηνή όπου θα παρατηρήσουν τα παιδιά
(Bang, 1995).
9.16.3. Συσχετισμός χρόνου με «αρνητικό» χαρακτήρα της Ινφάντα
Στην δεύτερη κατηγορία της ερώτησης μας επιχειρήσαμε να κάνουμε συσχετισμό του
χρόνου και του στοιχείου του κακού. Έτσι στην ερώτηση μπορεί να γνωρίζουμε έναν άνθρωπο
τόσο λίγο και να μας κάνει κακό προσπαθήσαμε να δούμε τι συσχετισμούς κανανε τα παιδιά
καθώς στην πρώτη αναφορά που αφορούσε μονο το χρόνο δεν φαίνεται να έγιναν συσχετισμοί.
Με βάση τις καταγραφές μας προέκυψαν τα εξής στοιχεία. Έξι υποκείμενα στα δέκα, σε
ποσοστό 60%, με το ποσοστό αυτό να περιλαμβάνει μόνο απαντήσεις κοριτσιών, απάντησαν
στην ουσία ότι μπορεί κάποιος να μας κάνει γρήγορα κακό (συσχετισμούς με δικές τους
εμπειρίες). Τρία υποκείμενα, σε αναλογία 3 προς 10, σε ποσοστό 30%, και το ποσοστό αυτό
περιελάμβανε μόνο αγόρια, εστίασαν ότι ο νάνος ευθύνεται και όχι τόσο η Ινφάντα και ένα
υποκείμενο δεν υποστήριξε συγκεκριμένη απάντηση.
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9.16.3.1 Το κακό μπορεί να επιδράσει γρήγορα. Το κακό προήλθε γρήγορα από την
Ινφάντα
Πιο αναλυτικά, παρακάτω βλέπουμε μερικά αποσπάσματα από την πρώτη υποκατηγορία
απαντήσεων:
Είναι δυνατόν Ελένη να ξέρουμε κάποιον τόσο λίγο και να μας κάνει κακό;- εεεε μπορεί γιατί αυτοί
το κανουν γρήγορα..και μετά φεύγουν..-Τι εννοείς;; δεν κατάλαβα;;- δηλαδή αυτοί σε τιμωρούν οι
κακοί …και αφού σου έχουν κάνει το κακό φεύγουν…(Υποκείμενο Κ5).
Είδατε κυρία..τι έγινε …σε μια μέρα… πολύ γρήγορα.. όπως και άλλες φορές συμβαίνει αυτό..
κυρία …και στο σχολείο σε κοροϊδεύουν και μετά φεύγουν μετά το διάλλειμα …..ουυυυυ εκατό
φορές το έχω δει αυτό,….(ΥποκείμενοΚ10).

Άρα λοιπόν για τα περισσότερα υποκείμενα το κακό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και να
στενοχωρήσει κάποιον. Τα υποκείμενα αυτά δεν εστίασαν στο να χαρακτηρίσουν κακιά την
Ινφάντα όπως είδαμε και σε παραπάνω κατηγορίες απλώς αναφέρθηκαν στην κακή της
συμπεριφορά. Το κακό ήταν κάτι που το προσδιόρισαν με πολύ σαφήνεια. Κανουν κακό στους
άλλους και φεύγουν. Μάλιστα το γεγονός ότι τα περισσότερα παραδέχτηκαν ότι το κακό
γίνεται γρήγορα ίσως και να σχετίζεται και με δικές τους βιωματικές καταστάσεις όπως μας
απάντησε στο δεύτερο παραπάνω απόσπασμα που βλέπουμε. Ίσως το γεγονός ότι απάντησαν
ότι το κακό γίνεται γρήγορα είναι γιατί και στην καθημερινότητα τους αυτό έχουν αντιληφθεί.
Όπως το παραπάνω χαρακτηριστικό παράδειγμα που γίνεται αναφορά σε μία βιωματική
κατάσταση, κατά την οποία ένας συμμαθητής πειράζει γρήγορα έναν άλλον και φεύγει.
9.16.3.2 Το κακό το άφησε και το ίδιο το θύμα (Νάνος) να τον κατακλύσει: Συνέχεια
αρνητικών συναισθήματα του νάνου
Ωστόσο τρία υποκείμενα (σε ποσοστό 30%, με αποκλειστικές απαντήσεις μόνο αγοριών)
αναφέρουν ότι δεν ευθύνεται τόσο η Ινφάντα για το κακό που έπαθε ο νάνος αλλά και ό ίδιος ο
νάνος. Έτσι λοιπόν πολλές φορές το κακό το βοηθάμε θα λέγαμε και εμείς να γίνει γρήγορα.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Και μπόρεσε σε τόσο λίγο χρόνο η Ινφάντα να κάνει κακό στον νάνο;- ο νάνος όμως την
σκεφτότανε και πολύ για αυτό στεναχωρήθηκε τόσο (Υποκείμενο Α9).
Εεεε φταίει και ο νάνος στεναχωρήθηκε τόσο …αφού αυτή δεν τον είχε φίλο …Δηλαδή;- εεε κοίτα
αφού δεν τον είχε φίλο εντάξει γιατί και αυτός το πήρε κατάκαρδα..δεν έπρεπε.. για αυτό πέθανε
γιατί έκλαιγε πολύ για αυτό.. (Υποκείμενο Α4).

Εδώ το υποκείμενο αναφέρεται στα συναισθήματα του νάνου που τον οδήγησε στο θάνατο.
Στην ουσία δηλαδή το γεγονός ότι την σκεφτότανε πολύ και την είχε κάνει φίλη του, τον έκανε
να έχει αργότερα αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Εδώ τα συναισθήματα τρέχουν γρήγορα
και παίζουν το ρόλο του χρόνου. Η πολύ σκέψη του νάνου, δηλαδή τα αρνητικά του
συναισθήματα συνέβαλαν στο να γίνει τόσο γρήγορα το κακό. Θα λέγαμε μία πιο λογική
προσέγγιση του ζητήματος του αρνητικού στοιχείου που μας δίνει ένας ήρωας μέσα στο
κείμενο. Το παιδί αυτό εστίασε ότι η λάθος αντιμετώπιση του γεγονότος μεγιστοποίησε στην
ουσία το κακό δηλαδή το κακό που προήλθε αρχικά από την Ινφάντα. Άρα πέρα από το
γεγονός ότι το κακό έρχεται γρήγορα, όταν το επεξεργαζόμαστε και το αφήνουμε να μας
κατακλύσει έρχεται ακόμη πιο γρήγορα και μας βλάπτει. Ένα ιδιαίτερο μήνυμα που άξιζε
εμβάθυνσης με τα υποκείμενα της έρευνας μας για το ζήτημα των αρνητικών χαρακτήρων.
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9.16.4. Χρόνος που οριοθετείται από τους αναγνώστες παιδιά, με τάση επέκτασης
(Περίπτωση Σαντρας) όταν ο αρνητικός χαρακτήρας μεταλλάσσεται σε καλό
Και στο δεύτερο κείμενο παρατηρήθηκε η ίδια προσέγγιση από τα παιδιά στην ερώτηση
αυτή που αφορούσε το χρόνο. Τα μισά υποκείμενα (Σε αναλογία 5 στα 10, σε ποσοστό 50%,
με αυτό το ποσοστό να περιλαμβάνει 30% κορίτσια και 20% αγόρια) έκαναν αναφορά στο
χρόνο με το να αναφέρουν μέρες που πέρασαν και τα υπόλοιπα ανέφεραν επίθετα όπως λίγο ή
πολύ χρόνο. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Πόσο χρόνο πέρασε η Σαντρα με τον ορνιθολόγο;-πέρασαν πολύ χρόνο μαζί..- πόσες μέρες;;
πιστεύεις;- μπορεί και τρείς μέχρι να της κάνει την πρόταση γάμου…(Υποκείμενο Κ2).

Και εδώ τα υποκείμενα όπως και στο προηγούμενο κείμενο μας προσδιόρισαν τον χρόνο με
μέρες μέσα από ιστορικές αναδρομές μέσα στο κείμενο που τους περιγράψαμε. Το διαφορετικό
στοιχείο που εντοπίσαμε και το συσχετίσαμε με τις αναφορές των υποκειμένων από το
προηγούμενο κείμενο, ήταν ότι σε αυτό το παιδικό ανάγνωσμα τα υποκείμενα έκαναν
αναφορές σε περισσότερες μέρες, ίσως γιατί η εξέλιξη της ιστορίας είχε ευχάριστο τέλος και
έτσι παρέτειναν με τις αναφορές τους τον χρόνο, καθώς περνούσαν οι ήρωες ωραία. Ίσως εδώ
φανερώνεται η τάση του παιδιού να διατηρεί όσο πιο πολύ μπορεί μία κατάσταση που του
προσφέρει χαρά. Να διατηρεί τον χρόνο του κειμένου άρα και το χρόνο απόλαυσης του
κειμένου.
9.16.4. Μη προσδιοριστικός χρόνος του κειμένου με παράταση πολλών ημερών από τους
αναγνώστες παιδιά σε ευνοϊκές συνθήκες της ιστορίας
Τα υπόλοιπα υποκείμενα στην έρευνα μας (σε αναλογία 5 στα 10, σε ποσοστό 50%, με 20%
κορίτσια και 30% αγόρια) είχαν την μη προσδιοριστική αναφορά στον χρόνο και ανέφεραν
επίθετα κυρίως με την λέξη «πολύ χρόνο». Με την ίδια όμως αντίληψη όπως και στην
προηγούμενη υποκατηγορία. Μία παράταση χρόνου με ευχάριστες αναφορές στο κείμενο.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
[…] ουυυ πέρασαν πολύ και βράδια ..και εκεί που συζητούσαν διάφορα στο δάσος αλλά και στην
πόλη αφού πρώτη φορά έβρισκε άνθρωπο να συζητήσει ωραία […] ( Υποκείμενο Κ3).
μμ πέρασαν πολύ χρόνο..γιατί αυτός δεν έφυγε από το δάσος ήταν εκεί μαζί της ….μέχρι και που
πήραν τα γυαλιά την άλλη μέρα (Υποκείμενο Α4).

Εδώ ο χρόνος (πρώτο απόσπασμα) ήταν πολύς για την Σαντρα και τον Ορνιθολόγο γιατί
συζητούσαν για ώρες πολλές για διαφορά θέματα και έδειχναν να περνάνε καλά. Το
υποκείμενο το τόνισε βάζοντας δύο τόπους συζήτησης το δάσος αλλά και την πόλη αλλά και
το επίθετο ωραία προσδιορίζοντας την συζήτηση. Ένα άλλο υποκείμενο (δεύτερο απόσπασμα)
τονίζει και αυτό τον πολύ χρόνο τονίζοντας την έννοια της συντροφικότητας και της βοήθειας
με την φράση:
[..] Ήταν εκεί μαζί της[…]
Αυτό για τα παιδιά είναι σημαντικό καθώς παρατηρούν πολλές φορές πόσο χρόνο περνούν
τα ίδια με τους γονείς τους. Ο πολύς χρόνος είναι συνδεδεμένος επομένως με ωραίες
δραστηριότητες και ευχάριστες.
Συσχετισμός χρόνου με την μετάλλαξη “αρνητικού” χαρακτήρα της Σαντρας. Στο
δεύτερο παραμύθι μας προκειμένου να δούμε τον συσχετισμό χρόνου με τον αρνητικό
χαρακτήρα ρωτήσαμε τα παιδιά την εξής ερώτηση:
Γίνεται τόσο γρήγορα να αλλάξουμε και να γίνουμε καλοί άμα μας το πεί ο άλλος;
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Και σε αυτήν την ερώτηση το καλό όπως αντίστοιχα και το κακό γίνεται γρήγορα αν
λάβουμε υπόψη μας τις απαντήσεις των υποκειμένων. Σε αναλογία τέσσερα υποκείμενα στα
δέκα, σε ποσοστό 4(40%), με υποκείμενα μόνο κορίτσια, μας απάντησαν ότι η μετατροπή από
καλό σε κακό γίνεται γρήγορα αλλά άμα το θέλουμε και εμείς. Τρία στα δέκα υποκείμενα
υποστήριξαν ότι η αλλαγή έγινε με την βοήθεια του ορνιθολόγου και τρία υποκείμενα είχαν
αμφιβολίες σχετικά με την ερώτηση και δεν καθόρισαν ακριβώς την απάντηση.
Το κακό μετατρέπεται σε καλό γρήγορα από την έντονη επιθυμία και την καλή
προδιάθεση αρνητικού χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, όσο αφορά την πρώτη κατηγορία
απαντήσεων, παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Και μπορεί κανείς σε τόσο χρόνο να γίνει καλός; Όπως η Σαντρα- μμμ ναι γιατί όχι άμα το θέλεις
κανείς γίνεται (Υποκείμενο Κ8).
Ναι γιατί να μην γίνεται… δεν ήταν και τόσο κακή τελικά …για αυτό και έγινε πολύ γρήγορα
καλή… ήθελε πολύ λίγο λίγο….-Τι ήταν αυτό το λίγο που ήθελε;- το λίγο ήταν να είχε ένα φίλο να
την βοήθησε και έτσι έγινε..
(Υποκείμενο Κ10).

Σε αυτή την κατηγορία απαντήσεων τα υποκείμενα υποστήριξαν ότι γρήγορη μεταστροφή
έγινε στην μάγισσα Σαντρα γιατί το ήθελε και η ίδια. Μια προσέγγιση που δεν την περιμέναμε
αλήθεια καθώς θεωρούσαμε ότι τα περισσότερα θα βάλουν ως μόνη αιτία τον ορνιθολόγο.
Δηλαδή εξωτερικό παράγοντα που είναι περισσότερο εμφανής στα παιδιά και όχι τόσο
εσωτερικό. Παρατηρούμε επομένως ότι τα παιδιά είναι ικανά να προσλαμβάνουν και
εσωτερικούς ενδεχομένους προβληματισμούς των ηρώων και μπαίνουν στην διαδικασία να
κανουν εικασίες. Η Σαντρα λοιπόν άλλαξε γιατί δεν ήταν τόσο κακή δηλαδή ο χαρακτήρας της
δεν ήταν τόσο κακός και έτσι άλλαξε γρήγορα, καθώς επίσης υπήρχε το γεγονός ότι αυτή
επιθυμούσε να αλλάξει. Άρα τα παιδιά αναφέρθηκαν σε δύο ψυχολογικούς παράγοντες. Ο ένας
είναι ότι κατά βάθος διέθετε καλό χαρακτήρα και επομένως μπορούσε να αλλάξει και ο άλλος
ότι είχε επιθυμία να αλλάξει γιατί δεν ήθελε άλλο αυτή την ζωή, δεν την είχε αποδεκτεί. Έτσι ο
εδώ ο χρόνος είναι καταλυτικός και θα λέγαμε υπάρχει συσχετισμός με τις απαντήσεις των
παιδιών, καθώς δύο παράγοντες η επιθυμία αλλά και η καλή προδιάθεση βοηθούν ώστε να
γίνουν όλα πιο γρήγορα.
Το κακό μετατρέπεται σε καλό ύστερα από συμβολή εξωτερικών παραγόντων (
ορνιθολόγος).Τα υπόλοιπα υποκείμενα στην έρευνα μας, σε αναλογία τρία στα δέκα, σε
ποσοστό 30%, με ένα 20% να περιλαμβάνει κορίτσια και ένα 10% να περιλαμβάνει αγόρια,
εστίασαν στον ορνιθολόγο ως κύριο υπαίτιο της αλλαγής της Σαντρας. Ο ορνιθολόγος ήταν
αυτός που έκανε την διαδικασία της μεταστροφής της Σαντρας να γίνει γρήγορα.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Γίνεται τόσο γρήγορα να αλλάξει κάποιος και να γίνει καλός;- εεε γίνεται..γιατί αμα βρεί έναν καλό
φίλο γίνεται …… άμα είναι καλός θέλεις και εσύ να είσαι καλός μετά..έτσι δεν είναι;; (Υποκείμενο
Κ2).
Γιατί ναι..γίνεται …η Σαντρα δεν ήταν τόσο κακή, ήθελε έναν φίλο …τον αγάπησε και άλλαξε …αν
δεν ήταν αυτός δεν θα άλλαζε τόσο (Υποκείμενο Α4).

Άρα βλέπουμε εδώ ότι τα υπόλοιπα υποκείμενα εστίασαν περισσότερο στον ορνιθολόγο αν
και ήταν μία φυσιολογική αντίδραση που περιμέναμε ερευνητικά μιας και ο ορνιθολόγος έχει
ενεργή παρουσία μέσα στο κείμενο και είναι ο καταλυτικός χαρακτήρας για την αλλαγή του
χαρακτήρα μας. Θα έλεγα ότι τα υποκείμενα αυτά κατάλαβαν την βοηθητική και σημαντική
θέση του χαρακτήρα αυτού. Για την γρήγορα μεταστροφή λοιπόν της Σαντρας συνέβαλε η
αγάπη του ορνιθολόγου προς την Σαντρα. Δηλαδή ο ορνιθολόγος έδειξε αγνά συναισθήματα σε
αυτή και αυτή θέλησε να του τα ανταποδώσει με το να αλλάξει και να γίνει καλή. Έτσι λοιπόν
υπό την παρουσία του άλλου πολλές φορές ο χρόνος περνάει ακόμα πιο γρήγορα από ότι να
είναι κανείς μόνος του.
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Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 15.
Πίνακας 15: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων, και των δύο κειμένων με έμφαση ιδιαίτερα στον αφηγηματικό χρόνο και κατά πόσο
επηρεάζει την θέση σε σχέση με τον αρνητικό χαρακτήρα και το κακό, πάντα σε αναλογία με
το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1. Ποσοτικός
προσδιορισμός
χρόνου
(Ινφάντα)2.

2.
Συσχετισμός
«αρνητικού»
χαρακτήρα
Ινφάντας με
χρόνο

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.Συσχετισμό
χρόνου με
μετάλλαξη
«αρνητικού»
χαρακτήρα
Σαντρας

4. Χρόνος που
οριοθετείται
από τους
αναγνώστες
παιδιά, με
τάση
επέκτασης
(Περίπτωση
Σαντρας) όταν
ο «αρνητικός»
χαρακτήρας
μεταλλάσσετα
ι
σε καλό

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1. Προσδιορισμός χρόνου
Με χρήση flashback και
αίσιου τέλους
χρήση λέξεων π.χ. μέρες)
Μη προσδιορισμός χρόνου
μέσω flashback και
εικαστικών απεικονίσεων
(χρήση λέξεων π.χ. λιγο- πολύ)
1. Το κακό μπορεί να επιδράσει
γρήγορα
Το κακό προήλθε γρήγορα από
την Ινφάντα
2. Το κακό το άφησε και το
ίδιο το θύμα (Νάνος) να τον
κατακλύσει. Συνέχεια
αρνητικών συναισθήματα του
νάνου

Αγόρια

Κορίτσια

2(20%)
5(50%)

3(20%)

3(30%)

1. Το κακό μετατρέπεται σε
καλό γρήγορα από την έντονη
επιθυμία και την καλή
προδιάθεση αρνητικού
χαρακτήρα

2(20%)

0%

6(60%)

3(30%)

0%

5(50%)

6(60%)

10(100%
)
3(30)%

6(60%)

0%

4(40%)

3(30%)
2.Το κακό μετατρέπεται σε καλό
ύστερα
από
συμβολή
εξωτερικών
παραγόντων
(ορνιθολόγος)
1.Προσδιορισμός χρόνου
μέσα από ιστορικές
αναδρομές

5(50%)
10(100%
)

5(50%)

3(30%)

Σύνολο

4(40%)

7(70%)
4(40%)
3(30)%

0%
3(30%)

2(20%)

3(30%)

5(50%)

10(100%
)

5(50%)
2. Μη προσδιοριστικός
χρόνος του κειμένου
μέσα
από ιστορικές αναδρομές

3(30%)

5(50%)

2(20%)
5(50%)

Παρατηρώντας τον Πίνακα 15. βλέπουμε σφαιρικά τις διαδικασίες πρόσληψης στην
κατηγορία χρόνος και αρνητικοί χαρακτήρες. Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα αυτό η
ερώτηση είχε δύο επίπεδα προκειμένου να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε. Αρχικά ζητήσαμε
από τα παιδιά να μας προσδιορίσουν το χρόνο στα κείμενα που τους παρουσιάστηκαν
προκειμένου να δούμε εάν υπάρχει προσδιορισμός έτσι ώστε να συνεχίσουμε στο δεύτερο
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επίπεδο της ερώτησης που ήταν ο χρόνος και οι αρνητικοί χαρακτήρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι
όλα τα υποκείμενα έκαναν προσπάθεια προσδιορισμού του χρόνου. Κάποια υποκείμενα σε
ποσοστό 50% μας το προσδιόρισαν σε μέρες και κάποια άλλα με τις λέξεις λίγο, πολύ κλπ. (σε
ποσοστό 50%). Στην αμέσως επόμενη ερώτηση μας σχετικά με το χρόνο και την Ινφάντα,
δηλαδή πόσο ο χρόνος του αρνητικού χαρακτήρα επιδρά στον νάνο, πρόεκυψαν ενδιαφέρουσες
υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία σε ποσοστό 60% και αυτό το ποσοστό μάλιστα να
είναι από υποκείμενα μόνο κορίτσια αναφέρουν ότι το κακό μπορεί να επιδράσει πολύ
γρήγορα. Το κακό γίνεται γρήγορα και έτσι επηρέασε τον νάνο. Ίσως τα παιδιά να αναφέρουν
την άποψη αυτή για το κακό γιατί συνήθως βλέπουν μπροστά τους να εκτυλίσσεται γρήγορα
μία αρνητική για παράδειγμα συμπεριφορά και δεν μπορούν να δούν τίποτα άλλο πίσω από
αυτό, καθώς δεν έχουν την δυνατότητα ακόμα να ψυχολογούν αναλυτικά συμπεριφορές. Έτσι
η αρνητική συμπεριφορά εκτυλίσσεται πολύ γρήγορα για τα παιδιά της ηλικίας αυτής και είναι
ευδιάκριτη. Αυτός ο σχολιασμός των υποκειμένων αυτών έρχεται να επιβεβαιώσει ότι όντως οι
αρνητικές κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν σε αρνητικές συμπεριφορές γίνονται σε πολύ
σύντομο χρόνο. Στοιχείο που θεμελιώσαμε και θεωρητικά στην αναφορά μας στο πείραμα του
Zimbardo
με τις γρήγορες εναλλαγές επιθετικών συμπεριφορών των φυλακισμένων
(Zimbardo, 2000: 4-5). Άρα οι αρνητικοί χαρακτήρες (Ινφάντα) επιδρούν άμεσα και γρήγορα
και αυτό στηρίχθηκε ιδιαίτερα σε ψυχολογικές προεκτάσεις την υποκειμένων και από
βιωματικούς συσχετισμούς.
Ένα άλλο ποσοστό (30%) αναφέρει ότι το κακό δεν προήλθε μονο από την Ινφάντα. Ο
ίδιος ο νάνος επιτάχυνε τον χρόνο του «κακού» με το να αισθανθεί τόσο άσχημα για τον εαυτό
του. Άρα λοιπόν ο χρόνος σχετίζεται αρκετά και με την δράση άλλων χαρακτήρων. Ο νάνος
δέχτηκε το κακό από μόνος του και έτσι όλα έγιναν πιο γρήγορα. Πραγματικά αυτές οι
απαντήσεις ήταν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μας ξάφνιασαν ιδιαίτερα. Στο συγκεκριμένο
κείμενο ο χρόνος ήταν γρήγορος και από την μία στιγμή στην άλλη πέθανε ο νάνος. Από την
μία δηλαδή τα παιδιά εντόπισαν τις έντονες εναλλαγές χρόνου, με την γιορτή της Ινφάντα και
από την άλλη με τον θάνατο του νάνου. Αυτές οι δυο περιστάσεις έγιναν πολύ γρήγορα και σε
αυτό είχε επιρροή το κακό. Εδώ τα υποκείμενα αυτά ξεκίνησαν να προσδιορίσουν τον χρόνο
από την διαδικασία σύγκρουσης του καλού και του κακού στην πραγματικότητα. Δηλαδή
διέκριναν το καλό μέσα από την γιορτή και την διασκέδαση της Ινφάντα και στο τέλος το κακό
με το θάνατο του νάνου. Έτσι αυτά τα δύο στοιχεία μέσα από την τεχνική της σύγκρισης τα
βοήθησε να προσδιορίσουν και τον χρόνο μέσα στο κείμενο. Πέρα όμως από αυτό η αρχική
σκέψη που τα βοήθησε να εντοπίσουν τις εναλλαγές του χρόνου, ήταν ο δευτερεύοντας
χαρακτήρας δηλαδή το θύμα στην συγκεκριμένη περίπτωση, που ήταν ικανός να προκαλέσει
το κακό και αν επέλθει πολύ γρήγορα σε αυτόν. Δηλαδή με το να μην νιώσει καλά ο νάνος και
να καταρρεύσει, το κακό ήρθε πολύ γρήγορα, καθώς δεν μπήκε στην διαδικασία να το
αντιμετωπίσει, καθώς η αντιμετώπιση είναι αναστολή (χρονικά) του κακού ή και νίκη του. Άρα
για τα υποκείμενα αυτά το κακό στον χρόνο δεν τον υποκινούσε τόσο ο αρνητικός χαρακτήρας
όσο το θύμα και οι αντιδράσεις που είχε. Άρα τον υποκινούσαν και δευτερεύοντες χαρακτήρες
που δεν ήταν αρνητικοί. Άρα ο χρόνος πρόκειται για αλληλεπίδραση όλων των χαρακτήρων
μέσα στο κείμενο. Έτσι στην ουσία ο χρόνος έπαιξε ρόλο στην ροή του κακού και δεν
αφορούσε μονο την μετάλλαξη ή όχι των αρνητικών χαρακτήρων όπως αναφέραμε στο
θεωρητικό μας κομμάτι (Γαβριηλίδου, 2008). Προέκυψε λοιπόν συμπληρωματικά ότι ο χρόνος
μπορεί να επηρεάσει και άλλα στοιχεία της δομής όπως οι δευτερεύοντες χαρακτήρες και οι
αρνητικοί δεν ευθύνονται τόσο για την γρήγορη επιβολή του.
Στο αμέσως επόμενο παιδικό ανάγνωσμα υπήρξε η αντίθετη θέση. Πόσο γρήγορα το καλό
μπορεί να αλλάξει έναν κακό άτομο; Και σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις μας ήταν
αξιόλογες. Ένα 40% θεωρεί ότι το κακό γίνεται γρήγορα καλό εάν το ίδιο το άτομο το
αποφασίσει, δηλαδή η Σαντρα αφού ένιωσε καλά μέσα της, τα υπόλοιπα θα γίνονταν πολύ
γρήγορα. Παρατηρούμε λοιπόν γενικά ότι τα υποκείμενα όπως και στο προηγούμενο κείμενο
δίνουν έμφαση στους ίδιους τους χαρακτήρες και τον συσχετισμό τους με τον χρόνο σαν να
τον ορίζουν οι ίδιοι κατά μεγάλο ποσοστό και λιγότερο οι εξωτερικοί παράγοντες. Δίνουν
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δηλαδή μεγάλη ευθύνη στο ίδιο το άτομο για την τελική του κατάληξη. Άρα εδώ τα
υποκείμενα φαίνονται να διαφοροποιούνται από τις απόψεις που υποστηρίζουν ότι για το κακό
ευθύνονται κυρίως κοινωνικές καταστάσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Zimbardo, o
Bandura και άλλοι (Bandura, 1973 * Zimbardo 2000). Μία δεύτερη υποκατηγορία σε ποσοστό
30% και μάλιστα αυτό να αποτελείται μονο από αγόρια, αναφέρει ότι το καλό στην Σαντρα
έγινε γρήγορα χάρις τον ορνιθολόγο, δηλαδή εξωτερικό παράγοντα που συνέβαλλε στην
γρήγορη αλλαγή της συμπεριφοράς. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο που τα αγόρια υποστήριξαν τον
ορνιθολόγο για την γρήγορη αλλαγή προφανώς λόγου φύλου. Παρατηρώντας και το παραπάνω
ποσοστό σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι το δείγμα αποτελούσαν μονο κορίτσια που για αυτό ίσως
θέλησαν να δώσουν όλο το βάρος στην Σαντρα για της πράξεις της. Έβαλαν επομένως στην
θέση τους τον εαυτό τους και για αυτό είχαμε και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Ενώ αντίθετα
στο πρώτο κείμενο εφόσον κυριάρχησε η αρνητικότητα του χαρακτήρα δεν ταυτίστηκαν τόσο
και ίσως είχαν μία πιο αντικειμενική άποψη χωρίς να επιδρά τόσο ο συναισθηματικός
παράγοντας.
Τέλος, μία τελευταία κατηγορία ενδιαφέρουσα που προέκυψε σε σχέση με το χρόνο και
τους χαρακτήρες ήταν στο δεύτερο κείμενο με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα, που σε μεγάλο
ποσοστό 100% και από το φύλο των αγοριών αλλά και από το φύλο των κοριτσιών, υπήρξε η
τάση να επεκτείνουν το χρόνο στις αναφορές τους για θετικά γεγονότα. Δηλαδή στις σκηνές
που η Σαντρα είχε μετατραπεί σε καλή η αλλαγή συνέβη γρήγορα αλλά και η κατάσταση αυτή
κρατούσε πολύ χρονικά. Έτσι προσδιόρισαν σε πολλές μέρες αυτή την κατάσταση είτε σε μία
δεύτερη υποκατηγορία δήλωσαν ότι αυτό κράτησε πολύ με πιο αφαιρετικά σχόλια. Εδώ
δηλώνεται η τάση της θετικότητας που επιδιώκουν να δουν τα παιδιά στο αναγνωστικό
κείμενο. Πέρα λοιπόν από τους θετικούς χαρακτήρες που θέλουν να στηρίζουν μέσα στο
κείμενο, θέλουν να παραμένει και η ιστορία περισσότερο χρονικά σε αυτούς, ίσως
προκειμένου να διασφαλίσουν σταδιακά την συναισθηματική τους κάθαρση μέσα από την
παραμονή σε θετικές συνθήκες του κειμένου. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ενδεχομένως το
κακό γίνεται γρήγορα και φεύγει και το καλό κρατάει πιο πολύ και είναι σταθερό στο χρόνο.
9.17. Αφηγηματικοί άξονες: Χαρακτήρες κειμένου - Συναισθηματικές και σωματικές
αδυναμίες που μας παρουσιάζονται μέσω της Σαντρας
9.17.1. Συναισθηματικές αδυναμίες
Για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στους αρνητικούς χαρακτήρες εστιάσαμε και στο
δεύτερο κείμενο μας με τίτλο η Σαντρα η άσχημη μάγισσα. Εδώ ρωτήσαμε τα παιδιά την εξής
ερώτηση: πώς λές να ένιωθε όταν περίμενε τον ορνιθολόγο να φορέσει τα γυαλιά του; Από
αυτή την απάντηση επιδιώκουμε να δούμε εάν τα παιδιά έχουν εντοπίσει αδυναμίες αρνητικού
χαρακτήρα ή αν ακόμη τον προσεγγίζουν με προκατάληψη ότι είναι αρνητικός. Σε αυτή την
ερώτηση μας όλα τα υποκείμενα (σε αναλογία 10 στα 10, σε ποσοστό 100%, με ένα 60% να
αφορά δείγμα κοριτσιών και ένα 50% να αφορά δείγμα αγοριών ) εντόπισαν την δύσκολη θέση
που βρισκόταν η Σαντρα και ενδεχομένως τα συναισθήματα που θα ένιωθε. Και τα δέκα
υποκείμενα αναφέρθηκαν στο συναίσθημα της απόρριψης που θα ένιωθε η Σαντρα
χρησιμοποιώντας τις λέξεις φόβος, λύπη κλπ. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό
μας υλικό:
Πώς ένιωθε όταν περίμενε τον ορνιθολόγο να φορέσει τα γυαλιά του;- Άσχημα ένιωθε γιατί όταν θα
έβαζε τα γυαλιά νόμιζε ότι θα της έλεγε ότι είναι άσχημη …και φοβότανε…(Υποκείμενο Κ2).
Εκεί θα φοβότανε πάρα πολύ..σίγουρα..μην την δει και το μετανιώσει τελείως …μπορεί να τον
έχανε….. για πάντα (Υποκείμενο Κ8).

Τα περισσότερα υποκείμενα εστίασαν λοιπόν στα συναισθήματα της Σαντρας μιάς που ήταν
και ιδιαίτερα παραστατικά εικονογραφημένη παράλληλα με το κείμενο. Αρκετά παιδιά
προκειμένου να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή κοιτούσαν την εικόνα με την Σαντρα
εστιάζοντας στο πρόσωπο της. Ίσως και για αυτό αρκετά από τα υποκείμενα μας
178

αναφέρθηκαν στην λέξη φόβος (σε ποσοστό 40%, με απαντήσεις να αφορά μόνο δείγμα
κοριτσιών). Το αίσθημα αυτό του φόβου ταυτίζεται ιδιαίτερα και με τις φυσικές αδυναμίες που
νιώθουν πολλές φορές τα παιδιά και ιδιαίτερα της απόρριψης από τους άλλους ή τους γονείς
τους (Λιάκα, 2014: 1-30). Έτσι προκειμένου να δικαιολογήσουν αυτό το συναίσθημα
βασίστηκαν στην γενικότερη ιδέα της απόρριψης και τοποθέτησαν τον εαυτό τους στην θέση
της Σαντρας. Η Σαντρα φοβόταν γιατί κάποιος θα την απέρριπτε και θα ένιωθε της αρνητικές
συνέπειες της μοναξιάς. Ήταν ένα σημείο που μπορούσαν ιδιαίτερα να εμβαθύνουν στην
ψυχοσύνθεση της Σαντρας καθώς ενδεχομένως το έχουν βιώσει και τα ίδια κατά καιρούς.
Πέρα από το αίσθημα του φόβου και την περιγραφή του συναισθήματος αναφέρθηκαν και
σε άλλες λέξεις προκειμένου να δηλώσουν αυτή την αδυναμία της Σαντρας που εντόπιζαν
εκείνη την στιγμή. Έτσι άλλα υποκείμενα σε ποσοστό 20% με ένα 10% να αφορά αγόρια και
ένα 10% να αφορά κορίτσια., αναφέρθηκαν στο συναίσθημα της λύπης. Ένα συναίσθημα πιο
βαθύ σίγουρα από το φόβο που ένιωθε εκείνη την στιγμή. Η λύπη μας περιγράφετε ως κάτι
τελεσίγραφο από τα παιδιά ότι σίγουρα θα την δεί και να στεναχωρηθεί η μάγισσα. Είναι
δηλαδή ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να ξεφύγει. Τα υποκείμενα πλέον έχουν καταλάβει ότι
ο αρνητικός χαρακτήρας που τους παρουσιάζεται έχει και αδυναμίες, που από εκείνο το σημείο
και μετά αρχίζει και μεταλλάσσεται. Ωστόσο, αυτό το συναίσθημα της λύπης καταρρίπτει την
εικόνα του δυνατού και απόλυτα αρνητικού χαρακτήρα που είναι άτρωτος και ανίκητος
(Κανατσούλη & Πολίτης, 296).
Τέλος, όσο αφορά τις συναισθηματικές της αντιδράσεις ένα 2(20%) (με ένα 10% να αφορά
δείγμα αγοριών και ένα 10% να αγορά δείγμα κοριτσιών) με βάση τα συμφραζόμενα έκαναν
αναφορά για συναισθήματα όπως απόρριψη και άγχος. Πιο αναλυτικά με την φράση:
[…] Δεν θα την ήθελε κανείς […] ( Υποκείμενο Κ10).

Το υποκείμενο αυτό δηλώνει ξεκάθαρα ότι το συναίσθημα αυτό που νιώθει η Σάντρα είναι
γιατί θα βιώσει και πάλι την απόρριψη και μάλιστα την τονίζει χαρακτηριστικά με την λέξη
«κανείς» που σημαίνει ότι πλέον θα βιώσει την μοναξιά και θα είναι μόνη της. Αναλύοντας τις
παρατηρήσεις των παιδιών μπορούμε να δούμε ότι μέσα από παρότρυνση και συζήτηση
μπορούν εύκολα να δούν τι κρύβεται πίσω από τις αντιδράσεις των ηρώων και ενδεχομένως να
απομακρύνουν την στερεοτυπική εικόνα που έχουν στο μυαλό τους για τον αρνητικό
χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, το δεύτερο υποκείμενο είναι πιο αποστασιοποιημένο
συναισθηματικά, σε σχέση με τα προηγούμενα υποκείμενα αφού αναφέρεται στην λέξη άγχος,
με χαρακτηριστικό απόσπασμα:
[…] Είχε..κρυφτεί εκεί και είχε αγωνία..πολύ […] (Υποκείμενο Α6).
Με την φράση αυτή το υποκείμενο αυτό μας δείχνει ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη στο ίδιο να
λειτουργεί η φάση μετάλλαξης του αρνητικού χαρακτήρα που επιχειρεί η συγγραφέας σιγά
σιγά να περάσει στον αναγνώστη παιδί. Για τα υπόλοιπα υποκείμενα η στιγμή αυτή είναι που
δηλώνεται η αδυναμία της Σαντρας (με τον φόβο και την λύπη που νιώθει) που αυτό την κάνει
να είναι πιο κοντά στον αναγνώστη παιδί και να το αγγίξει συναισθηματικά. Ωστόσο, για το
υποκείμενο αυτό παραμένει ακόμη αρνητική αφού δηλώνει το αίσθημα του άγχους ότι κάτι
δηλαδή δεν θα πάει καλά στοιχείο που διαθέτει ο απόλυτα αρνητικός χαρακτήρας στον κόσμο
της λογοτεχνίας, χωρίς να μετατραπεί ποτέ σε θετικό.
9.17.2. Σωματικές αδυναμίες
Πέρα όμως από τα συναίσθημα του φόβου, της απόρριψης, της λύπης κλπ τρία υποκείμενα
εστίασαν και σε άλλες αντιδράσεις της Σαντρας, εμβαθύνοντας και δίνοντας μας άλλη μία
κατηγορία ως προς τις αδυναμίες ενός χαρακτήρα. Η αδυναμία και η δύσκολη στιγμή ενός
χαρακτήρα δεν φαίνεται μόνο από τα συναισθήματα του αλλά και από τις εκφράσεις του
προσώπου του και από τον τρόπο που αντιδρά και το σώμα του. Σε αναλογία 3 προς 10, σε
ποσοστό 30%, και με αποκλειστικό δείγμα αγοριών μας αναφέρουν και σωματικές αδυναμίες
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που εντοπίζουν σε συνδυασμό με τα συναισθήματα της. Παρακάτω παραθέτουμε τα ιδιαίτερα
αυτά αποσπάσματα από τα υποκείμενα της έρευνας μας:
Πώς ένιωθε όταν περίμενε τον ορνιθολόγο να φορέσει τα γυαλιά του;- μμ κοίτα ….εκεί όταν ήταν
είχε κρυφτεί πίσω από μία κολώνα, είχε στριμωχτεί και τον περίμενε..ήξερε όταν θα την έβλεπε ότι
θα έφευγε.. - Άρα κρύφτηκε επειδή φοβόταν; - ναι αμέσως μόλις το σκέφτηκε θα χώθηκε εκεί από
τον φόβο της…(Υποκείμενο Α4).
ωωω εκεί να δείς….. κρύφτηκε στην γωνία και είχε πολύ αγωνία να δεί τι θα γίνει, γιατί νόμιζε ότι ο
ορνιθολόγος θα την έβλεπε και δεν θα την ήθελε πια… είναι εκεί και έχει σφικτά πιασμένα τα χέρια
της…. όταν έχουμε αγωνιά κυρία αυτό δεν κάνουμε; (Υποκείμενο Α6).

Τα υποκείμενα αυτά με την περιγραφή που μας κάνουν δείχνουν ότι συσχετίζουν τις
σωματικές αντιδράσεις με τις συναισθηματικές. Πολλές φορές ωστόσο στα παιδικά
αναγνώσματα τα παιδιά συνηθίζουν να κοιτούν τις στάσεις με τις οποίες είναι εικαστικά
τοποθετημένοι οι ήρωες αφού σχετίζονται με την κινητική τους φύση. Έχουν την τάση να
παρατηρούν τις στάσεις προκειμένου να χαρακτηρίσουν έναν ήρωα καθώς τους είναι πιο
εύκολο από ότι να βγάλουν γρήγορα συμπέρασμα από τις εκφράσεις τους (Σιβροπούλου, 2003:
114). Θα λέγαμε ότι δεν μας αφήνει αδιάφορους και το φύλο των υποκειμένων αυτών, που
είναι αγόρια που ως προς την φύση τους είναι περισσότερο κινητικά από ότι τα κορίτσια.
Εδώ λοιπόν αναφέρει (στο πρώτο απόσπασμα) μία πιο αμυντική αντίδραση, με την Σαντρα
να έχει κρυφτεί, άρα να προσπαθεί να κρύψει τα συναισθήματα της. Μία συμπεριφορά που
πολλές φορές έχουν καταφύγει τα παιδιά προκειμένου να κρυφτούν από τους μεγάλους, σε μία
αμήχανη και αδύναμη στιγμή. Άρα η συναισθηματική πίεση που νιώθει η Σαντρα συσχετίζεται
και με την σωματική πίεση με την οποία έχει τοποθετήσει το σώμα της στην γωνιά του τοίχου.
Το δεύτερο υποκείμενο (δεύτερο απόσπασμα) αναφέρει το ίδιο στοιχείο ότι έχει κρυφτεί η
Σαντρα από το φόβο της αλλά αναφέρει επιπρόσθετα και το γεγονός ότι έχει σφίξει τα χέρια
της, για να δηλώσει και ένα άλλο συναίσθημα την αγωνία. Δηλαδή νιώθει αγωνία αρνητική
από τον φόβο της. Έτσι αυτό το υποκείμενο πολύ επιτυχημένα συσχέτισε δύο σωματικές
αντιδράσεις με δύο διαφορετικά συναισθήματα δίνοντας μας και άλλες πιθανότητες για
περεταίρω εμβάθυνση του ήρωα. Εστί θα λέγαμε ότι σε αυτό το υποκείμενο η εικόνα έδωσε
πολλές περισσότερες πληροφορίες από το κείμενο προκειμένου να απαντήσει στην ερώτηση
αυτή.
Και στο υποκείμενο Α7 (σε ποσοστό μονο 10% εντοπίζουμε αυτό το στοιχείο) που
παρατηρείται το τελευταίο σχόλιο όσο αφορά σωματικές αντιδράσεις το υποκείμενο είναι
αγόρι. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα εμπειρικά μας δεδομένα:
Πώς ένιωθε όταν περίμενε τον ορνιθολόγο να φορέσει τα γυαλιά του;- εκεί θα έτρεμε…. πολύ γιατί
θα την έβλεπε και θα έφευγε..ασε…(Υποκείμενο Α7).

Εδώ το υποκείμενο αναφέρει ένα στοιχείο που δεν εντοπίζεται εύκολα μέσω εικόνας όπως
στα δύο προηγούμενα υποκείμενα. Ίσως χρησιμοποιεί περισσότερο την φαντασία του και
προσθέτει πληροφορίες που μπορούν να συνοδεύουν τα αρνητικά αυτά συναισθήματα του
φόβου που ένιωθε, καθώς είναι μία φυσιολογική αντίδραση πολλές φορές να τρέμουμε από το
φόβο μας. Η παραστατική απεικόνιση της έκφρασης του χαρακτήρα έδωσε ευκαιρίες στο
υποκείμενο να καλλιεργήσει περισσότερο την φαντασία του, συμπληρώνοντας και άλλες
ενδεχόμενες αντιδράσεις και ζωντανεύοντας περισσότερο την εικόνα, στοιχείο που είδαμε και
σε άλλα σημεία της ανάλυσης μας (Κανατσούλη, 2014· Μπετελχαιμ, 1995).
Σε αυτή την ερώτηση ωστόσο συμπεράναμε σε σχέση και με το προηγούμενο κείμενο ότι τα
παιδιά έκαναν ουσιαστικότερη και λεπτομερέστερη εμβάθυνση στο κείμενο και στην εικόνα
καθώς είχαμε την σταδιακή μεταστροφή του χαρακτήρα. Ωστόσο, στο πρώτο κείμενο μας με
την σταθερότητα του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα τα υποκείμενα δεν μπορούσαν να
ανιχνεύσουν εύκολα τον εσωτερικό της κόσμο. Άρα, η τεχνική αυτή της μετάλλαξης δίνει
δυνατότητες για περισσότερη εμβάθυνση στους χαρακτήρες του κειμένου.
180

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 16.
Πίνακας 16: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, και πιο
συγκεκριμένα στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα που
μελετήσαμε τις συναισθηματικές και τις σωματικές αδυναμίες που παρουσιάζει ο «αρνητικός»
χαρακτήρας, πάντα σε αναλογία με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1.
1Συναισθηματι
2.
κές αδυναμίες

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες

Κορίτσια

Σύνολο

1.φόβος
0%
2.λύπη

2. Σωματικές
αδυναμίες

Αγόρια

2(20%)

1(10%)

4(40%)
6(60%)

1(10%)

3.αγχος, απόρριψη

1(10%)

1(10%)

1. στρίμωγμα, σφίξιμο

2(20%)

0%

4(40%)
8(80%)

2(20%)
2(20%)

2(20%)
3(30%)

2.τρεμουλο

3(30%)

1(10%)

0%

0%

1(10)%

Στον Πίνακα 16. παρατηρούμε πώς τα υποκείμενα μπόρεσαν να εντοπίσουν και
συναισθηματικές αλλά και σωματικές αδυναμίες στον χαρακτήρα της Σαντρας ενώ ήταν ακόμη
αρνητικός και δεν είχε επέλθει η πλήρη μετάλλαξη της. Αυτό το στοιχείο το τοποθετήσαμε
στην έρευνα μας για να προσπαθήσουμε να καταρρίψουμε την παντοδυναμία του αρνητικού
χαρακτήρα και να προσπαθήσουν τα υποκείμενα να δούν τι κρύβεται πίσω από αυτές του τις
αντιδράσεις. Εύστοχα λοιπόν τα υποκείμενα αντιλήφθηκαν την δύσκολη στιγμή που βρισκόταν
η Σαντρα ενώ περίμενε τον ορνιθολόγο να βάλει τα γυαλιά του. Κυρίως εντόπισαν
συναισθηματικές αδυναμίες. Δηλαδή σε ένα ποσοστό 40% ανέφεραν την λέξη φόβο. Μία λέξη
που συνήθως την προκαλεί ο αρνητικός χαρακτήρας αλλά δεν την βιώνει ο ίδιος (Λιάκα, 2014:
1-30). Όμως τα παιδιά δεν δίστασαν να την τοποθετήσουν, με περισσότερο ποσοστό να
περιλαμβάνει τα κορίτσια. Ίσως γιατί ένιωθαν περισσότερο την κατάσταση της και η αποδοχή
μίας ασχήμιας ήταν πολύ τρομακτικό για τα κορίτσια από ότι για τα αγόρια. Σε μικρότερα
ποσοστά, ένα 20% αναφέρει την λέξη λύπη εστιάζοντας κυρίως εικαστικά στην εικόνα, δηλαδή
παρατήρησαν το πρόσωπο της και ανέφεραν ενδεχομένως την συναισθηματική της κατάσταση.
Εδώ εκμεταλλευτήκαν την τεχνική του εικονογράφου, που απεικονίζοντας το πρόσωπο την
Σαντρας σε κοντινό πλάνο, μπόρεσαν και αντιλήφθηκαν αυτή την έκφραση στο πρόσωπο της
(Shulevitz, 1985 * Stewing, 1995). Η λύπη περιλαμβάνει ένα βαθύτερο συναίσθημα που βιώνει
κάποιος μονος του εσωτερικά. Έτσι και αυτή η υποκατηγορία μας προκάλεσε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Ίσως για τα υποκείμενα αυτή η κατάσταση που θα αντιμετώπιζε η Σαντρα θα ήταν
δεδομένη και δεν θα την αποδέχονταν ο ορνιθολόγος. Τα έντονα συναισθήματα που μας
αναφέρουν τα υποκείμενα μας δηλώνουν και την έντονη προκατάληψη που υπάρχει για την
εξωτερική εμφάνιση και το πρότυπο της ομορφιάς. Η εξωτερική εικόνα είναι ικανή να
ρυθμίσει όλο τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου. Είναι όμως λογικό τα υποκείμενα να μένουν
στην εξωτερική εικόνα αφού στην ηλικία αυτή εστιάζουν ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο και μονο
για τις επαφές τους (Παπαντωνάκης, 2010: 105). Επιπροσθέτως, μια άλλη κατηγορία σε
ποσοστό 20% αναφέρει την απόρριψη και το άγχος που βιώνει η Σαντρα. Ίσως θα λέγαμε
περισσότερο λογικές αντιδράσεις σε σχέση με τις προηγούμενες που ήταν περισσότερο σε
εμβάθυνση από την μεριά των υποκειμένων και φάνηκε κυρίως να στηρίζονται σε δικιές τους
βιωματικές καταστάσεις.
Μία άλλη κατηγορία αδυναμιών που προέκυψε ήταν οι σωματικές αδυναμίες. Είναι το
σημείο που βλέπουμε ότι ο «αρνητικός» χαρακτήρας καταρρέει πλήρως και συναισθηματικά
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αλλά και σωματικά. Μάλιστα σωματικές αδυναμίες εντόπισαν μονο τα αγόρια και όχι τα
κορίτσια σε ποσοστό 30%. Το στοιχείο αυτό μας επιβεβαιώνει για δεύτερη φορά την ιδιαίτερη
έμφαση που δίνουν τα αγόρια στο σώμα και τα κορίτσια στον συναισθηματικό κόσμο του
ήρωα. Πιο συγκεκριμένα οι υποκατηγορίες σωματικών αδυναμιών ήταν το σφίξιμο, το
τρέμουλο και το στρίμωγμα που έβλεπαν στην εικόνα. Αυτό το στοιχείο απαιτούσε από τα
υποκείμενα ιδιαίτερη αισθητική παρατήρηση και μας εξέπληξαν ιδιαίτερα με αυτές τους τις
παρατηρήσεις.
9.18. Αφηγηματικοί άξονες: Χαρακτήρες - Μετάλλαξη «αρνητικού» χαρακτήρα. Λόγοι
Μεταστροφής
Όπως είδαμε στην προηγούμενη κατηγορία τα υποκείμενα άρχισαν να εντοπίζουν αδυναμίες
στον χαρακτήρα της Σαντρας που αυτό την έκανε ευάλωτη έτσι ώστε να συμπεριφέρεται με
αρνητικό τρόπο. Στην επόμενη κατηγορία της ανάλυσης μας στοχεύσαμε ακόμη περισσότερο
για να δούμε εάν τα υποκείμενα μας αντιλήφθηκαν την πλήρη μετάλλαξη της Σαντρας και για
ποιος λόγους έγινε καλή. Έτσι ρωτήσαμε τα υποκείμενα την ερώτηση: στην συνέχεια πίστεψε
ότι ήταν όμορφή; Ψάχνουμε να δούμε λοιπόν τους λόγους μεταστροφής που ενδεχομένως μας
προέβαλλαν τα παιδιά μέσα από το κείμενο αυτό. Γενικότερα θα δούμε ότι τα παιδιά εστίασαν
σε εξωτερικές αλλά και εσωτερικές διαδικασίες για την μεταστροφή της Σαντρας. Πιο
συγκεκριμένα οι εξωτερικές αφορούν άτομα από το γύρω περιβάλλον και καταστάσεις και οι
εσωτερικές διαδικασίες είναι αυτές που κάνει ο ίδιος ο ήρωας. Δηλαδή οι προβληματισμοί και
τα συναισθήματα του. Παρακάτω διαμορφώνονται οι παρακάτω κατηγορίες αναλυτικά.
9.18.1. Εξωτερικοί παράγοντες μεταστροφής
Το πρότυπο καλής συμπεριφοράς του ορνιθολόγου. Έτσι πιο αναλυτικά, τα μισά
υποκείμενα της έρευνας μας (σε αναλογία 5 στα 10 υποκείμενα, σε ποσοστό 50%, με ένα 30%
να αφορά δείγμα κοριτσιών και ένα 20% να αγορά δείγμα αγοριών) εστιάστηκαν πάλι στο
συναισθηματικό κομμάτι και θεώρησαν ότι ο κύριος λόγος μεταστροφής της Σαντρας ήταν τα
θετικά συναισθήματα που πήρε από τον ορνιθολόγο και κυρίως η αγάπη που της έδωσε.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
Ναι πίστεψε… γιατί άλλαξε γιατί την αγαπούσε ο ορνιθολόγος..για αυτό (Υποκείμενο Κ1).
Στην συνέχεια τον πίστεψε ότι ήταν όμορφη;- ναι στην συνέχεια τον πίστεψε γιατί της φερότανε
καλά συνέχεια και δεν της είπε ποτέ κάτι κακό…. Ναι… και όταν της είπε ότι την αγαπούσε τότε
ήταν σίγουρη- άρα για αυτό τον πίστεψε;-Γιατί ήταν πάντα καλός μαζί της..την εμπιστεύονταν… για
αυτό (Υποκείμενο Κ5).

Τα υποκείμενα αυτά όπως βλέπουμε έδωσαν έμφαση στην αγάπη και στο αίσθημα
εμπιστοσύνης που ήταν ικανό να αλλάξει την συμπεριφορά της Σαντρας και να γίνει καλή. Ο
ορνιθολόγος είχε μία σταθερή καλή συμπεριφορά καθόλη την διάρκεια της ιστορίας και αυτό
έκανε σχεδόν σίγουρα τα υποκείμενα ότι αυτός οφείλεται για την αλλαγή της Σαντρας. Ήταν
μία αιτία που για τα υποκείμενα ήταν ορατή και εύκολα αιτιολογήσημη από ότι για παράδειγμα
να αλλάξει ο ήρωας από μόνος του μέσα από εσωτερικές διαδικασίες. Λογικά λοιπόν
αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα του ορνιθολόγου, που συνετέλεσε ως εξωτερικός παράγοντας
μεταστροφής της. Ιδιαίτερο σημείο στην λογοτεχνία καθώς βλέπουμε ότι στην συγκεκριμένη
περίπτωση ενώ ο ορνιθολόγος φαινόταν να είναι αρχικά το θύμα της μάγισσας, τώρα αποτελεί
τον βασικό βοηθό της που συνέβαλλε ακόμα και στην μετάλλαξη της. Αυτό είναι το
ανατρεπτικό στοιχείο που συχνά χρησιμοποιεί η λογοτεχνία για να εντυπωσιάσει αλλά και να
για να προβληματίσει ιδιαίτερα τους αναγνώστες της (Αθανασοπούλου, Βουτουρής &
Σουλιώτης, 2010: 14-20).
Η αγάπη και η αποδοχή της εξωτερικής εμφάνισης από τον ορνιθολόγο. Ωστόσο,
υπήρχαν τρία υποκείμενα (σε ποσοστό 30%, με ένα 20% του δείγματος να αφορά απαντήσεις
182

αγοριών και ένα μόλις 10% να αφορά απαντήσεις κοριτσιών) που αναφέρθηκαν στα θετικά
συναισθήματα του ορνιθολόγου που ήταν δυνατό να αλλάξουν την συμπεριφορά της αλλά
τόνισαν το εξωτερικό ελλάτωμα της Σαντρας, το οποίο το αποδέχτηκε ο ορνιθολόγος
.Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Ναι μετά τον πίστεψε γιατί αυτός την αγαπούσε και ας ήταν άσχημη ….και ήθελε να κάνουν
πράγματα μαζί και να ανακαλύψουν το δάσος (Υποκείμενο Α7).
Στην συνέχεια τον πίστεψε ότι ήταν όμορφη;- ναι πίστεψε γιατί της είπε ότι θέλει να γίνει γυναίκα
του άρα το είχε καταλάβει..καλά…. όμως ήταν άσχημη απλώς ο ορνιθολόγος του άρεσε και
αγαπούσε αυτή η μάγισσα..για αυτό-Δηλαδή την ξεχώρισε γιατί ήταν καλή όχι γιατί ήταν άσχημη
;Εεε ναι αυτό αγάπησε ότι τον βοήθησε και ήταν καλή (Υποκείμενο Κ8).

Εδώ τα υποκείμενα αντιλήφθηκαν περισσότερο της δυο πτυχές της Σαντρας και κοίταξαν
τον χαρακτήρα διπολικά σε σχέση με τα προηγούμενα υποκείμενα. Δηλαδή αντιλήφθηκαν ότι
ήταν άσχημη αλλά παρόλα αυτά ο ορνιθολόγος την αγαπούσε γιατί ήταν ευγενική μαζί του.
Είχε και θετικά και αρνητικά λοιπόν στοιχεία. Δηλαδή είχε αποδεχτεί το εξωτερικό της
ελάττωμα και είχε εστιάσει μονο στα θετικά συναισθήματα που του έβγαλε η συμπεριφορά
της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δεύτερο υποκείμενο ότι τον βοήθησε και ήταν καλή
μαζί του, άρα του έδωσε και αυτή θετικά συναισθήματα αφού της φέρθηκε με ωραίο τρόπο.
Εδώ τα υποκείμενα εν δυνάμη προσπαθούν μέσα από την κριτική αυτή ενδεχομένως να
αναφερθούν στον διαχωρισμό εξωτερικής από εσωτερικής ομορφιάς. Μπορεί δηλαδή η Σαντρα
να μην ήταν όμορφη αλλά να ήταν καλή. Άρα περισσότερο ο λόγος μετάλλαξης της ήταν
αυτός η καλή συμπεριφορά της που μπόρεσε να εκδηλωθεί μέσα από τον ορνιθολόγο και να
την αποδεχτεί όπως ήταν.
Όσο αφορά το στοιχείο της αποδοχής υπήρξαν ιδιαίτεροι σχολιασμοί από ένα υποκείμενο
της έρευνας μας και αυτό μας κάνει να δούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό στην
ψυχοσύνθεση των παιδιών ώστε να το εμβαθύνουν από διαφορές οπτικές. Η αποδοχή ή όχι από
τους άλλους είναι το στοιχείο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνικοποίηση των
παιδιών (Norton, 2003: 29- 33). Για αυτό το λόγο ταυτίστηκαν ιδιαίτερα με την Σαντρα και
εμβάθυναν τόσο στα συναισθήματα που ενδεχομένως νιώθει, καθώς σίγουρα και τα ίδια έχουν
περάσει από αυτή την διαδικασία αποδοχής ή όχι από τους άλλους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα υποκειμένου από το εμπειρικό μας υλικό:
Στην συνέχεια πίστεψε; Τι ένιωθε;-- ναι όταν ο ορνιθολόγος έβαλε τα γυαλιά και είδε πώς ήταν
…ήταν σίγουρη ότι τον έβλεπε καθαρά και έβλεπε πόσο άσχημη ήταν.-. και τι ένιωθε;- εε ήταν πιο
ήρεμη γιατί ήξερε ότι ο ορνιθολόγος τώρα δεν έφευγε …μάλλον την ήθελε για γυναίκα του
(Υποκείμενο Α4).

Εδώ το υποκείμενο αναφέρει μέσα από τους σχολιασμούς του ότι ο κύριος λόγος που
άλλαξε η Σαντρα ήταν γιατί στην ουσία ήταν ο πρώτος που την αποδέχτηκε εξωτερικά.
Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έβαλε τα γυαλιά του, άρα την είδε και την δέχτηκε όπως ήταν.
Αυτό και μόνο το στοιχείο για το υποκείμενο ήταν αρκετό για να αλλάξει η Σαντρα. Σε σχέση
με τα προηγούμενα υποκείμενα, αυτό το υποκείμενο δεν αναφέρθηκε σε συναισθηματικό
δέσιμο απλώς στην διαδικασία της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης της Σαντρας σε ένα
κοινωνικό περιβάλλον, καθώς αναφέρεται με την λέξη γυναίκα του. Μια πιο αντικειμενική και
απρόσωπη προσέγγιση του χαρακτήρα της Σαντρας καθώς στην ουσία το υποκείμενο αυτό
αναφέρεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους θέλουμε και άνθρωποι που δεν τους θέλουμε για
διάφορους λόγους, ενώ έτυχε ένας λόγος να είναι η ασχήμια. Έτσι κάποιοι δέχονται την
ασχήμια την εξωτερική και άλλοι δεν την δέχονται. Ένα στίγμα δηλαδή της πραγματικής ζωής
που ζούμε και εμείς στην καθημερινότητα μας (Αθανασοπούλου, Βουτουρής & Σουλιώτης,
2010: 10-11).
Ο χρόνος παρουσίας του ορνιθολόγου με την Σαντρα. Ένα άλλο ιδιαίτερο στοιχείο που
εντοπίσαμε σε μία συνέντευξη σε σχέση με την ερώτηση αυτή αλλά και συσχετιζόμενο με τις
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εξωτερικούς παράγοντες μεταστροφής της Σαντρας ήταν το ακόλουθο, σε ποσοστό μόλις 10%
σε αναλογία ένα στα δέκα, με δείγμα υποκειμένου κορίτσι :
Ναι στην συνέχεια τον πίστεψε γιατί της φερότανε καλά συνέχεια και δεν της είπε ποτέ κάτι
κακό.. από τότε που την συνάντησε τίποτα μονο καλά της έλεγε. Πέρασαν και μέρα και νύχτα….
Ναι… και όταν της είπε ότι την αγαπούσε τότε ήταν σίγουρη (Υποκείμενο Κ5).

Εδώ το υποκείμενο παρατηρώντας περισσότερο τις λέξεις που χρησιμοποίησε για την
απάντηση του, εστίασε ιδιαίτερα στον χρόνο, με τις χαρακτηριστικές λέξεις συνέχεια, ποτέ,
τότε κλπ, μέρα και νύχτα λέξεις που σχετίζονται με τον χρόνο. Με τις χρονικές αυτές λέξεις
όμως αναφέρεται κυρίως στον χρόνο που πέρασε ο ορνιθολόγος με την Σαντρα. Πολλές φορές
είναι δυνατόν ο χρόνος να είναι σημαντικός για να αλλάξει κανείς. Έτσι το υποκείμενο αυτό
στην ουσία μας δίνει δύο παράγοντες για την αλλαγή της Σαντρας. Ο ένας λόγος είναι η καλή
συμπεριφορά του ορνιθολόγου γιατί αναφέρεται και στα συναισθήματα αγάπης προς αυτή και
ο δεύτερος λόγος είναι ο πολύς χρόνος που πέρασαν μαζί που συνέβαλε στην μετάλλαξη της.
9.18.2. Εσωτερικοί παράγοντες μεταστροφής
Ο φόβος απόρριψης. Μια άλλη ιδιαίτερη απάντηση που πήραμε από ένα άλλο υποκείμενο
(σε ποσοστό μόλις 10% και το δείγμα υποκειμένου να είναι κορίτσι) ήταν ότι στην
πραγματικότητα η Σαντρα άλλαξε γιατί φοβόταν μήπως μείνει πάλι μόνη της. Μήπως χάσει
τον ορνιθολόγο από την ζωή της. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό
είναι το ακόλουθο:
Δεν πίστευε ότι ήταν πια άσχημη;- Μπορεί να το πίστευε και αυτή… αλλά τις είπε αλλά καλά για
τον εαυτό της και ήταν χαρούμενη.. όπως ότι ήταν καλή, τον βοήθησε, ευγενική. κλπ.-Γιατί άλλαξε
τότε;- Επειδή παντρεύτηκε με τον ορνιθολόγο.. ….
για αυτό… και δεν ήθελε να κάνει κακά
πράγματα …..πια επειδή μπορεί να χώριζαν …και δεν θα είχε κανέναν πάλι (Υποκείμενο Κ2).

Εδώ ένα αρνητικό συναίσθημα μας αναφέρει το υποκείμενο ότι είναι ικανό να μεταλλάσσει
ένα άνθρωπο σε καλό και πιο συγκεκριμένα το συναίσθημα του φόβου, δηλαδή του φόβου της
Σαντρας ότι ενδεχομένως θα την άφηνε και ο ορνιθολόγος εάν συνέχιζε και έκανε κακίες
πράξεις. Άρα το υποκείμενο αυτό εστιάζει κυρίως σε εσωτερικές διεργασίες που ενδεχομένως
έγιναν από την Σαντρα και όχι τόσο από αυτά που της είπε ο ορνιθολόγος. Το συναίσθημα
αυτό το φόβου την έκανε να σκεφτεί και να κάνει μονο καλές πράξεις πλέον. Επιπλέον το
υποκείμενο αυτό δεν εστιάστηκε τόσο στην άσχημη Σαντρα καθώς αναφέρει ότι πίστευε και
αυτή ότι ήταν άσχημη επομένως είχε αυτογνωσία. Άρα αυτό που την ένοιαζε μονο ήταν να μην
μείνει μόνη της και να κάνει καλές πράξεις μονο για τον ορνιθολόγο.
Βίωση πρωτόγνωρων συναισθημάτων. Ένα άλλο υποκείμενο στην έρευνα μας αυτή δίνει
μία ιδιαίτερη απάντηση (σε ποσοστό 10% με υποκείμενο δείγματος κορίτσι) ως προς το λόγο
της μεταστροφής της Σαντρας όπως θα δούμε στο χαρακτηριστικό απόσπασμα του εμπειρικού
μας υλικού:
Ναι στην συνέχεια πίστεψε ότι ήταν όμορφη όχι επειδή ήταν αλλά επειδή της το είπε ο ορνιθολόγος
γιατί δεν της το είχε πει κανείς ….και δεν της είχαν πεί ποτέ καλά λόγια για αυτό ….αυτή μετά έγινε
πολύ χαρούμενη. Και για αυτό άλλαξε..(Υποκείμενο Κ10).

Με αυτή την φράση το υποκείμενο αναφέρεται γενικότερα στην διαδικασία της
παρότρυνσης από τον άλλο. Η Σαντρα ήταν άσχημη και για αυτό ήταν λυπημένη όμως κανείς
δεν είχε πεί μια καλή κουβέντα για αυτήν και όλοι έμεναν στην ασχήμια της. Έτσι αυτό το
υποκείμενο με το σχόλιο του αυτό αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να παρατηρήσει κανείς καλά
πράγματα σε έναν άνθρωπο και αυτό να είναι αιτία να τον κάνει να νιώσει καλύτερα και να
γίνει καλύτερος άνθρωπος. Έτσι η Σαντρα επαψε να είναι κακιά γιατί κάποιος πίστευε καλά
πράγματα για αυτή και έτσι και αυτή θέλησε να κάνει μονο αυτές τις καλές πράξεις. Είναι μία
ιδιαίτερη προσέγγιση που παρατηρούμε από το υποκείμενο αυτό σε σχέση με τις προηγούμενες
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(όπου έχουμε στην ουσία εξωτερικούς παράγοντες μεταστροφής: συμπεριφορά ορνιθολόγου)
που εμβαθύνει περισσότερο σε εσωτερικές διαδικασίες που έκανε ο χαρακτήρας της Σαντρας
μέσα από την παρότρυνση του ορνιθολόγου. Ο ορνιθολόγος εμφανίζεται ως μία έμμεση αιτία
μεταστροφής και σε αυτό το παράδειγμα αλλά και στο προηγούμενο που παρουσιάσαμε και η
Σαντρα ως ο κύριος μοχλός που τελικά αλλάζει συμπεριφορά. Η Σαντρα σκέφτεται
προβληματίζεται και αλλάζει. Εδώ τα δύο αυτά υποκείμενα στα παραδείγματα αυτά
παρουσιάζουν σκεπτόμενους χαρακτήρες και αυτό μας δίνει ένα επιπλέον στοιχείο. Δηλαδή ότι
δεν εστιάζουν μονο στις πράξεις μέσα από το κείμενο και στις εντυπώσεις από τις
εικονογραφήσεις του παραμυθιού αλλά και σε εσωτερικά μηνύματα. Βέβαια το δείγμα αυτό
είναι πολύ μικρά μόλις δύο υποκείμενα στα δέκα αλλά ωστόσο μας δίνουν και αυτή την
προοπτική από την μεριά της πρόσληψης ενός κειμένου.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 17.
Πίνακας 17: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, και πιο
συγκεκριμένα στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα, με εστίαση
στην κατηγορία αρνητικών χαρακτήρων και λόγοι μετάλλαξης, σε σχέση με το φύλο των
υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1.Εξωτερικοί
παράγοντες
μεταστροφής
3.
4.
5.

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1.Το πρότυπο καλής
συμπεριφοράς του
ορνιθολόγου
2.Η αγάπη και η
αποδοχή της εξωτερικής
εμφάνισης της Σαντρας

Αγόρια

2(20%)
4(40%)

3.Ο χρόνος παρουσίας
του ορνιθολόγου με την
Σαντρα
2. Εσωτερικοί
παράγοντες
μεταστροφής

Κορίτσια

Σύνολο

3(30%)
5(50%)

5(50%)
9(90%)

2(20%)

1(10%)

3(30%)

0%

1(10%)

1(10%)

1. φόβος απόρριψης
0%

1(10%)
1(10%)

2.βίωση πρωτόγνωρων
συναισθημάτων

0%

0%

2(20%)

0%

1(10)%
1(10%)

Στον Πίνακα 17. βλέπουμε λόγους μετάλλαξης του αρνητικού χαρακτήρα της Σαντρας. Ένα
90% υποστήριξαν ότι η Σαντρα άλλαξε κυρίως λόγω της επιρροής που είχε από τον
ορνιθολόγο. Ένας παράγοντας που ήταν εξωτερικός, δηλαδή επιρροή από κοινωνικό
περιβάλλον. Και σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να ταυτιστούμε με την έννοια των «Κοινωνικών
Κριτικών» που κάνει λόγο ο Bandura (Bandura, 1973: 6). Μία καλή κριτική από τον
ορνιθολόγο (εξωτερικό περιβάλλον) και η αγάπη του για αυτή ήταν ικανή να μετατρέψει την
επιθετικότητα σε μία καλή συμπεριφορά. Ο δευτερεύων χαρακτήρας του ορνιθολόγου έπαιξε
κυρίαρχο παιχνίδι για να αλλάξει, γιατί όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από ένα υποκείμενο:
«εάν δεν υπήρχε δεν θα άλλαζε η Σαντρα». Άρα λοιπόν ήταν απαραίτητο αυτό το πρότυπο του
καλού και ενδεχομένως για τα υποκείμενα αυτά, εάν δεν υπάρχει κάτι καλό γύρω από έναν
αρνητικό χαρακτήρα μένει για πάντα αρνητικός (Bandura, 1977: 22). Άρα εστιάζουν στις
εξωτερικές επιρροές και στις κοινωνικές συνθήκες. Όμως εάν το συσχετίσουμε με
προηγούμενες απαντήσεις, την τελική επιλογή εάν αλλάξει την παίρνει ο ίδιος ο αρνητικός
χαρακτήρας (Πίνακας 15). Η επιρροή του καλού ορνιθολόγου, στην ουσία προβάλλει
χαρακτηριστικά θετικού χαρακτήρα που δεν τα έχει ο αρνητικός. Δηλαδή ένα 50% με
περισσότερα τα κορίτσια ανέφεραν ότι ο ορνιθολόγος είχε μία σωστή συμπεριφορά. Ήταν
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ευγενικός, έδειξε εμπιστοσύνη κλπ. στοιχεία που σε πρώτη φάση η Σαντρα δεν είχε
συναντήσει. Άρα η θετικότητα χαρακτήρα αρχικά φαίνεται από τα λόγια του, σύμφωνα με τα
υποκείμενα. Στον ορνιθολόγο τα υποκείμενα πρόσθεσαν και άλλα χαρακτηριστικά
αναπτύσσοντας και άλλες υποκατηγορίες στην έρευνα μας. Η αποδοχή της εξωτερικής
εμφάνισης σε ποσοστό 30%. Δηλαδή ο ορνιθολόγος της μιλούσε χωρίς να νιώθει καμία
αποστροφή για την εξωτερική της εμφάνιση. Μάλιστα την χαρακτήρισε και όμορφη. Δεν είχε
προκατάληψη αλλά παρατήρησε κάτι το διαφορετικό που είχε η μάγισσα. Πέρα από την
αποδοχή της Σαντρας ο ορνιθολόγος παρουσίασε και αισθήματα αγάπης που πραγματικά αυτό
ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο και σπάνιο καθώς πολλές φορές στους αρνητικούς χαρακτήρες
εκδηλώνονται μονο αισθήματα αντιμετώπισης και εξόντωσης από τους άλλους χαρακτήρες.
Στους εξωτερικούς παράγοντες πέρα από τον ορνιθολόγο, τοποθέτησε ένα υποκείμενο και τον
χρόνο. Θεώρησε ότι ο ορνιθολόγος πέρασε πολύ ώρα μαζί της και αυτό την έκανε να αλλάξει
γιατί κανένας δεν ήθελε ούτε πλησίαζε για πολύ την μάγισσα. Άρα ο χρόνος πολλές φορές
είναι σημαντικός για να επέλθει σταδιακά η αλλαγή. Ο πολύς χρόνος με την παρουσία του
ορνιθολόγου έκανε την Σαντρα να αλλάξει. Μάλιστα θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το
δείγμα της απάντησης αυτής προήλθε από κορίτσι, εφόσον τα κορίτσια στην ηλικία αυτή είναι
περισσότερο κοινωνικά από τα αγόρια καθώς τα αγόρια έχουν ακόμη λίγο περισσότερο
ανεπτυγμένο το εγωκεντρικό στοιχείο (Cole & Cole, 2002: 205-208).
Όμως στην μετάλλαξη του «αρνητικού» χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη και άλλα σχόλια
των υποκειμένων περιμέναμε να πούν και εσωτερικούς ενδεχομένως προβληματισμούς της
Σαντρας που την οδήγησαν στην αλλαγή. Βέβαια τα σχόλια για άλλη μία φορά μας
εντυπωσίασαν. Ορισμένα υποκείμενα σε ποσοστό 20%, και μονο κορίτσια δεν εστίασαν τόσο
στην συνειδητοποίηση για την αλλαγή της συμπεριφοράς, αλλά εστίασαν σε άλλα
χαρακτηριστικά. Ένα 10% αναφέρει ότι αλλαγή προήλθε εξαιτίας του φόβου απόρριψης.
Δηλαδή η Σαντρα άλλαξε γιατί δεν ήθελε να ξανάνιώσει την απόρριψη που βίωνε από τους
υπόλοιπους. Από φόβο δηλαδή άλλαξε προκειμένου να προστατέψει τον εαυτό της. Μία
ιδιαίτερη απάντηση που δίνει άλλη προοπτική στον χαρακτήρα με μία συμπεριφορά όχι και
τόσο υγιή. Ίσως το υποκείμενο αυτό να πιστεύει ότι ο χαρακτήρας παραμένει αρνητικός
ενδόμυχα. Τέλος, ένα 10% υποστήριξε ότι άλλαξε γιατί δεν ειχε ξαναβιώσει ποτέ αυτά τα
συναισθήματα. Άρα η έντονη θετικότητα που είχε ο ορνιθολόγος με τα πολλά θετικά στοιχεία
δεν μπορούσαν να την αφήνουν αδιάφορη, την εντυπωσίασαν και την έκαναν να αλλάξει.
9.19. Αφηγηματικοί άξονες: Σχέση «αρνητικών» χαρακτήρων με το τέλος του κειμένου.
Απόρριψη ή όχι του παιδικού αναγνώσματος με πρωταγωνιστές αρνητικούς χαρακτήρες
Η επόμενη κατηγορία της ανάλυσης μας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς φτάνοντας προς
το τέλος της διαδικασίας πρόσληψης των αρνητικών χαρακτήρων από τα παιδιά. Θεωρήσαμε
σκόπιμο να ρωτήσουμε τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται και πως αισθάνονται για το τέλος της
ιστορίας και πόσο αίσιο ή όχι τους φαίνεται, με την τελευταία λέξη να λέγεται από τους
αρνητικούς χαρακτήρες. Η παρουσία των αρνητικών χαρακτήρων θα έδινε ίδια εντύπωση από
ότι ένα κλασικό παραμύθι που τελειώνει με την νίκη ενός καλού χαρακτήρα; Η αρνητικότητα
των χαρακτήρων μήπως τα αφήνει αδιάφορα; Μήπως δεν εντυπωσιάζονται τόσο όσο με τους
θετικούς χαρακτήρες; Έτσι στο δεύτερο αρχικά κείμενο της έρευνας μας ρωτήσαμε τα
υποκείμενα την εξής ερώτηση: Τι έκανε στο τέλος όταν ο ορνιθολόγος ήταν μαζί της; Σας
άρεσε αυτό το τέλος;
Εννέα στα δέκα υποκείμενα είχαν θετική αντίδραση ως προς το τέλος του κειμένου, δηλαδή
τους άρεσε χρησιμοποιώντας τις λέξεις ήταν ωραίο, είχε ωραίο τέλος κλπ. Μονο ένα
υποκείμενο φάνηκε να μην του αρέσει τόσο η τελική κατάληξη. Στα υποκείμενα που δεν
απέρριψαν το κείμενο (9 υποκείμενα στα 10, σε ποσοστό 90%) προέκυψαν δυο βασικές
υποκατηγορίες σχολιασμού του τέλους του κειμένου που όμως εμβαθύνουν στην ουσία την
θέση των παιδιών για τους αρνητικούς ήρωες. Έξι στα εννέα υποκείμενα (σε ποσοστό 60%)
εστίασαν ιδιαίτερα στο χαρακτήρα και μονο για να σχολιάσουν το τέλος του κειμένου και αυτό
μας δείχνει ότι έβαλαν στην ίδια θέση τον αρνητικό με ενδεχομένως ένα θετικό χαρακτήρα.
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Είχε κεντρικό ρόλο στο τέλος του κειμένου όπως ένας θετικός, καθώς με ιδιαίτερο
ενθουσιασμό σχολίαζαν λεπτομέρειες. Τα υπόλοιπα τρία υποκείμενα (σε ποσοστό 30%)
αναφέρθηκαν γενικά στο τέλος του κειμένου με καμία αναφορά στον κεντρικό χαρακτήρα που
αυτό μας κάνει να αντιληφθούμε ότι ενδεχομένως δεν ήταν τόσο ελκυστικό για τα υποκείμενα
αυτά και αρκέστηκαν σε γενικές αναφορές και δεν μπήκαν τόσο σε λεπτομέρειες όσο τα
προηγούμενα υποκείμενα. Άρα με βάση αυτά τα στοιχεία προέκυψαν οι εξής κατηγορίες:
9.19.1. Ειδικότεροι σχολιασμοί με έμφαση στους αρνητικούς χαρακτήρες
Σε αυτή την κατηγορία με τους ειδικότερους σχολιασμούς, είχαμε 6 υποκείμενα στα 10( σε
ποσοστό 60%) να υποστηρίζουν ότι το τέλος ήταν καλό χάρις αποκλειστικά στοιχεία του
αρνητικού χαρακτήρα που εντόπισαν. Έτσι έχουμε αποδοχή παιδικού αναγνώσματος με
έμφαση στον αρνητικό χαρακτήρα γιατί είναι ελκυστικός λόγω της μεταστροφής που του έχει
περιέλθει.
Αποδοχή χαρακτήρα μέσω της κάθαρσης τους και ταυτιζόμενη με την κάθαρση του
αναγνώστη παιδιού. Σε αυτό το παιδικό ανάγνωσμα 4 υποκείμενα από τα 10 σε ποσοστό 40%,
με ένα 20% να περιλαμβάνει δείγμα υποκειμένων κορίτσια όπως αντίστοιχα και ένα άλλο 20%
να περιλαμβάνει δείγμα υποκειμένων αγόρια (που αναφέρθηκαν αποκλειστικά στην Σαντρα)
αναφέρθηκαν ότι τους άρεσε το τέλος γιατί η Σαντρα ησύχασε από τις πλέον αρνητικές
μάγισσες και δεν θα την ενοχλούσε κανείς. Υποστήριξαν ότι δεν θα την στεναχωρούσε κανείς
πλέον αφού είχε τον ορνιθολόγο. Οι αναφορές αυτές των παιδιών είναι πολύ κοντά
λογοτεχνικά με το αίσθημα της κάθαρσης του ήρωα και κατά συνέπεια της κάθαρσης του
αναγνώστη παιδιού. Ένα συναίσθημα που επιδιώκει να νιώσει στο τέλος της ιστορίας γιατί
πολλές φορές το αίσθημα αυτό συνδέεται και με την απόλαυση του κειμένου σαν ολότητα.
Δηλαδή εάν έχει καλό τέλος με τους ήρωες να είναι καλά έτσι ενδόμυχα είναι καλή και όλη η
ιστορία που διάβασαν (Sale, 1979: 23-25). Πέρα όμως από αυτό τα παιδιά συνδέονται πολύ
όπως διαβάσαμε με τους χαρακτήρες του κειμένου. Έτσι επιδιώκουν ένα καλό τέλος για να
νιώθουν συναισθηματικά ασφαλή και εκείνα, καθώς τοποθετούν την θέση τους στην θέση του
ήρωα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
[…] στο τέλος… μμμ (Σχολ. ψάχνει στο κείμενο)..στο τέλος έκανε καλές πράξεις ..δηλαδή
βοηθούσε τα σκυλάκια, έλυνε τα μαθηματικά στους μαθητές …δηλαδή ήταν πιο καλή με όλους και
έκανε μάγια μονο για καλό τωραααααα…-δηλαδή σου άρεσε αυτό το τέλος; Ναι ωραίο τέλος ήταν
τέλος καλό όλα καλά ….δεν θα την στενοχωρούσε κανείς τώρα-γιατί;- Γιατί θα είχε τον ορνιθολόγο
που ότι και να τις έλεγαν οι άλλες δεν το πίστευε[…] (Υποκείμενο Κ1).
[…] ήταν στο δάσος αλλά δεν έκανε πολλές ζαβολιές όπως πρίν αλλά τώρα έκανε καλά
μαγικά..βοηθούσε τους ανθρώπους-σου άρεσε αυτό το τέλος;- μου άρεσε πολύ… γιατί έγινε καλή
και οι άλλες μάγισσες δεν θα μπορούσαν να την νευριάσουν πια… γιατί θα την βοηθούσε ο
ορνιθολόγος..(Υποκείμενο Α9).

Τα υποκείμενα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την
συναισθηματική κατάσταση της Σαντρας που παρουσιάστηκε κατά τις τελευταίες σελίδες του
κειμένου που ήταν πλέον χαρούμενη και έκανε καλές πράξεις γιατί κάποιος την υποστήριξε.
Ιδιαίτερης σημασίας για σχολιασμό είναι το γεγονός ότι αναφέρουν τις λέξεις:
δεν θα την στενοχωρούσε κανείς, δεν θα μπορούσαν αν την νευριάσουν, δεν θα την ενοχλούσε
κανείς κλπ. (και όχι για παράδειγμα ότι άλλαξε και έγινε καλή).

Ίσως ενδόμυχα και τα ίδια τα υποκείμενα πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ξαναγίνει κακή.
Απλώς αναφέρουν ότι άλλαξε η συμπεριφορά της και ήταν πιο ήσυχη και ασφαλής. Αυτό το
στοιχείο που παρουσιάζεται στο τέλος με την ψυχολογική ισορροπία και την νίκη του
χαρακτήρα θα μπορούσε να συσχετιστεί στο λογοτεχνικό χώρο με την κάθαρση που νιώθει ο
αναγνώστης παιδί εφόσον νιώσει και το ίδιο για τον ήρωα του κειμένου που παρακολουθεί.
Έτσι τα υποκείμενα αυτά στην ουσία μας απάντησαν ότι το κείμενο ήταν ωραίο, εφόσον
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προέκυψε συναισθηματική ασφάλεια και για τα ίδια αλλά και για τον ήρωα του κειμένου.
Υπήρχε ένα αίσιο τέλος με τα παιδιά να το επιβράβευσαν θετικά. Μια συνηθισμένη αντίδραση
στο χώρο της πρόσληψης της παιδικής λογοτεχνίας (Sale, 1979).
Αποδοχή τέλους λόγω μη αρνητικότητας χαρακτήρα. Αξίζει να κάνουμε αναφορά και σε
μία άλλη απάντηση (σε ποσοστό μόλις 10% με το δείγμα υποκειμένου να είναι αγόρι) από τα
υποκείμενα που εστιάστηκαν κυρίως στην Σαντρα για τον σχολιασμό του τέλους.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό είναι το ακόλουθο:
Μμμ ωραία το τέλος γιατί δεν ήταν κακός άνθρωπος τώρα…. Απλώς μονο αυτές οι μάγισσες την
είχαν νευριάσει για αυτό… τι να έκανε;-Άρα ήταν από την αρχή καλή αφού έκανε κακές
πράξεις;- ναι στην αρχή τις έκανε γιατί είχε στεναχωρηθεί πολύ από αυτά που τις έκαναν και
αυτής -Θα το έκανες και εσύ αυτό;-Ναι θα το έκανα..γιατί να με στεναχωρούσαν (Υποκείμενο
Α4).

Το συγκεκριμένο υποκείμενο αναφέρει ότι η Σαντρα δεν ήταν αρνητικός χαρακτήρας, δεν
ήταν τόσο κακή απλώς οι αντιδράσεις από τις άλλες μάγισσες την έκαναν να αντιδράσει έτσι
και να κάνει αρνητικές πράξεις. Οι αρνητικές αντιδράσεις από τις μάγισσες την έκανε να
αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή δεν ήταν κακιά αλλά ασκούσε άμυνα. Άρα δεν εστιάζει
ούτε και αυτό το υποκείμενο όπως τα υπόλοιπα στην διαδικασία της μεταστροφής της
Σαντρας. Δεν άλλαξε από κακή σε καλή. Η Σαντρα ήταν από την αρχή θετικός χαρακτήρας για
το υποκείμενο αυτό. Έτσι απολαμβάνει το τέλος του κειμένου και το χαρακτηρίζει ωραίο γιατί
έχει έναν θετικό χαρακτήρα μπροστά του αλλά και γιατί στην ουσία έχει ταυτιστεί με τον
χαρακτήρα αυτό, τον έχει βάλει στην θέση του. Αυτό το αντιληφτήκαμε ρωτώντας το
υποκείμενο εάν θα έκανε το ίδιο αν ήταν στην θέση της Σαντρας, με την απάντηση να είναι
επιβεβαιωτική. Βλέπουμε εδώ την τάση των παιδιών που επιβεβαιώνεται όπως και σε άλλες
κατηγορίες που αναλύσαμε ότι θέλουν να παρουσιάζουν θετικούς χαρακτήρες και να
προσπαθούν να τους δικαιολογήσουν γιατί κατά βάθος «μπαίνουν» μέσα στην ιστορία και
ταυτίζονται με τους ήρωες.
Αποδοχή τέλους λόγο μεταστροφής του χαρακτήρα της Σαντρας. Τέλος ένα υποκείμενο
αναφέρθηκε στην μεταστροφή της Σαντρας. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό
μας υλικό είναι το ακόλουθο:
Σου άρεσε το τέλος;- ναι το τέλος μου άρεσε πολύ πολύ..γιατί να μην μου αρέσει..αφού έγινε
καλή..και την βοήθησε ο ορνιθολόγος- Άρα στην αρχή ήταν άλλος άνθρωπος και άλλος είναι
τώρα για αυτό το λές;- εεε ναι βέβαια ήταν κακιστρο ….στην αρχή έκανα κακά πράγματα
δυσκόλευε τους μαθητές. Έκανε στους δρόμους ζαβολιές γιατί δεν ήταν καλά (Υποκείμενο Α7).

Τέλος, το υποκείμενο αυτό ήταν το μονο (1 από τα 6 που εστίασαν στον χαρακτήρα, σε
ποσοστό 10% μόλις με το υποκείμενο να είναι αγόρι) που έκανε αναφορά στην μεταστροφή
της μάγισσας και ήταν ξεκάθαρο για την θέση του σε σχέση με τα προηγούμενα υποκείμενα.
Για το συγκεκριμένο υποκείμενο η Σαντρα ήταν κακιά στην αρχή του παραμυθιού και άλλαξε
προς το τέλος και έγινε θετικός χαρακτήρας. Μάλιστα αναφέρει την χαρακτηριστική λέξη
κακίστρο! (Υπονοώντας ότι ήταν αρκετά κακιά) με αναφορά στις κακές πράξεις της Σαντρας.
Ωστόσο το τέλος του άρεσε γιατί έγινε καλή όπως αναφέρει άρα για το υποκείμενο υπήρχε ένα
αίσιο τέλος, ικανό για να το ικανοποιήσει αρκετά.
9.19.2. Γενικότεροι σχολιασμοί με έμφαση στην ιδέα, το νόημα του κειμένου
Αποδοχή του αίσιου τέλους του παιδικού αναγνώσματος. Εκτός από τα έξι αυτά
υποκείμενα (σε ποσοστό 60%) που αναφέρθηκαν αναλυτικά στον χαρακτήρα της Σαντρας
προκειμένου να αξιολογήσουν αν τους άρεσε το τέλος, τα υπόλοιπα υποκείμενα (δύο
υποκείμενα στα δέκα, σε ποσοστό 20% και με δείγμα υποκειμένων μόνο κορίτσια)
αναφέρθηκαν με γενικότερα συμπεράσματα για την ιστορία. Γενικότερα όμως σε σχέση με το
παραπάνω, στον κόσμο της λογοτεχνίας συναντάμε πιο συχνά τέτοιος σχολιασμούς από τα
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παιδιά. Έχουν την τάση να αξιολογούν τα κείμενα ανάλογα με την κατάληξη του ήρωα. Αν ο
ήρωας νικά μία δύναμη ή έναν εχθρό τότε και τα υποκείμενα αξιολογούν θετικά την ιστορία,
αν όχι τότε πολλές φορές δεν τους αρέσει (Ovesdotter & Sproat, 2003: 1-8).
Πιο αναλυτικά, σε αυτή την κατηγορία σχολιασμών φάνηκε ότι ενδεχομένως χάρις τον
αντιφατικού χαρακτήρα της Σαντρας, να μην προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά,
απλώς ήταν μία ωραία ιστορία για αυτά κάπως αδιάφορη. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από
το εμπειρικό μας υλικό, τα βλέπουμε παρακάτω:
Τι έκανε στο τέλος όταν ο ορνιθολόγος ήταν μαζί της;- εε τι έκανε ήταν χαρούμενη για αυτό..-έκανε
κάτι άλλο;- όχι-σου άρεσε το τέλος αυτό;- εεε.. ναι ωραίο ήταν-γιατί;- γιατί όλοι ήταν χαρούμενοι
και αυτοί και οι άλλοι του χωριού (Υποκείμενο Κ10).

Σε αυτό το υποκείμενο και με βάση τις απαντήσεις που πήραμε δεν φάνηκε να εκδηλώνεται
ενθουσιασμός για το τέλος του κειμένου, πάντα σε σχέση με τον χαρακτήρα της Σαντρας και
συγκρινόμενη η συνέντευξη αυτή και με τις προηγούμενες. Οι απαντήσεις του είναι
μονολεκτικές και σύντομές και χωρίς καμία ιδιαίτερη αξιολόγηση της Σαντρας. Απλώς μία
αναφορά σε ένα καλό τέλος του κειμένου, με την φράση εεε ναι ωραίο ήταν. Άλλες σχετικές
απαντήσεις πήραμε και από ένα άλλο υποκείμενο στο ίδιο μοτίβο που αναφερόταν γενικά:
Ότι το παραμύθι αυτό μας έδειξε πολλά πράγματα… και διαφορετικά …- Δηλαδή; - Έδειξε για τις
μάγισσες, τον ορνιθολόγο, την μάγισσα….(Υποκείμενο Κ8).

Το υποκείμενο αυτό δεν φάνηκε να εμβαθύνει ιδιαίτερα στους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες
εικασίες για την συμπεριφορά αυτή των υποκειμένων στην διαδικασία πρόσληψης τους είναι
ότι αρχικά ίσως ήταν μία ιστορία αναμενόμενη ή ότι δεν ταυτίστηκαν ιδιαίτερα με τον
χαρακτήρα της Σαντρας.
Αποδοχή τέλους σχολιάζοντας την έννοια του κακού. Τέλος, ένα τελευταίο υποκείμενο
(σε ποσοστό 10% με δείγμα υποκειμένου κορίτσι) αποδέχτηκε το τέλος του παραμυθιού και το
σχολίασε ιδιαίτερα, χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Σου άρεσε αυτό το τέλος; - Ναι μου άρεσε πάρα πολύ..γιατί το καλό νίκησε..ναι - Δηλαδή;; - Εεε
οι καλοί νικούν πάντα….. το κακό υπάρχει όπως οι μάγισσες που είναι κακίες …αλλα τα καλό
βγαίνει πάντα νικητής - Γιατί; - Γιατί όποιος κάνει κακό το πληρώνει ..για αυτό κυρία (
ΥποκείμενοΚ5).

Εδώ το υποκείμενο μας απάντησε για τις γενικότερες έννοιες του καλού και του κακού. Μια
πιο στερεοτυπική απάντηση ότι το καλό νικά και ο κακός πάντα τιμωρείται. Παρέδωσε ηθική
δικαιοσύνη στην κατάσταση αυτή στην οποία παρατήρησε μέσα στο κείμενο. Μία άποψη που
συνδέονται με τις γενικότερες ιδέες και ηθικές αξίες που αρχίζουν και αναπτύσσουν τα παιδιά
στην ηλικία αυτή (Παπαχρίστου, Μαροπούλου & Χέλμης, 2015: 100-130).
Μη αποδοχή τέλους λόγω μη τιμωρίας του κακού (οι κακές μάγισσες). Η δεύτερη βασική
κατηγορία της μη αποδοχής του παιδικού αναγνώσματος όπως ήταν αναμενόμενο προέκυψε
καθώς είναι φυσιολογικό σε κάποια παιδιά να μην άρεσε καθόλου το τέλος του κειμένου.
Βέβαια μόνο ένα υποκείμενο από το συγκεκριμένο δείγμα (σε ποσοστό 10% που περιλαμβάνει
υποκείμενο κορίτσι) των δέκα υποκειμένων μας απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αυτή και
είναι άξια σχολιασμού για την περεταίρω εμβάθυνση του ζητήματος μας. Χαρακτηριστικό
απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό είναι το ακόλουθο:
Το τέλος σου άρεσε; - Δεν μου άρεσε και πολύ. γιατί δεν τιμωρήθηκαν αυτές οι κακές μάγισσες
- Πρέπει; - Ναι γιατί θα το κανουν και σε άλλους αυτό που έκαναν και στην μάγισσα
(Υποκείμενο Κ2).

Εδώ βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο υποκείμενο κατά κάποιο τρόπο κάνει παρόμοιους
σχολιασμούς με τα παραπάνω δυο υποκείμενα που σχολίασαν γενικά. Επιδιώκει και αυτό μέσα
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από την φράση αυτή την αποκατάσταση της ηθικής τάξης και δικαίωσης μέσα στο παραμύθι
(Παπαχρίστου, Μαροπούλου & Χέλμης, 2015: 100-130). Φέρνει στο προσκήνιο τις κακές μάγισσες
που δεν ξέρουμε την συνέχεια τους μέσα στο κείμενο καθώς η συγγραφέας δεν μας τις
αναφέρει καθόλου. Όμως για το συγκεκριμένο υποκείμενο είναι μία παράλειψη καθώς θεωρεί
προφανώς ότι για να τελειώσει η ιστορία καλά και να του δημιουργεί μία θετική εικόνα, θα
πρέπει να τιμωρηθούν, δηλαδή να τιμωρηθεί το κακό. Μία αναγνωστική αντίδραση
φυσιολογική από τα παιδιά καθώς έχουν συνηθίσει αρκετά σε αυτό το μοτίβο στα κλασικά
παραμύθια που διαβάζουν που το καλό δικαιώνεται και το κακό τιμωρείται.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 18.
Πίνακας 18: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, και πιο
συγκεκριμένα στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα, με εστίαση
στην αποδοχή ή όχι του κειμένου με αρνητικό χαρακτήρα, σε σχέση με το φύλο των
υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1. Ειδικοί
σχολιασμοί με
έμφαση στον
χαρακτήρα

6.

2. Γενικότεροι
σχολιασμοί με
έμφαση στην
ιδέα, στο νόημα
του κειμένου

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1. Αποδοχή τέλους
μέσω της κάθαρσης του
χαρακτήρα και
ταυτιζόμενα
τα παιδιά αναγνώστες με
αυτήν
2. Αποδοχή τέλους λόγω
μη αρνητικότητας
Σαντρας
3.Αποδοχή λόγω
μεταστροφής Σαντρας
1. Αποδοχή του αίσιου
τέλους του παιδικού
αναγνώσματος
2.Αποδοχή παιδικού
αναγνώσματος
σχολιάζοντας την έννοια
του κακού

Αγόρια

Κορίτσια

2(20%)

4(40%)

Σύνολο

2(20%)

2(20%)

4(40%)

6(60%)

1(10%)

0%

1(10%)

1(10%)

0%

1(10%)

2(20%)
0%

2(20%)
4(40%)

0%

3.Μη αποδοχή τέλους
λόγω μη τιμωρίας του
κακού (μάγισσες)

1(10%) 4(40%)

0%

0%

1(10%)

1(10%)

1(10%)

Στον Πίνακα 18. παρατηρούμε σφαιρικά το σύνολο της αποδοχής η όχι του παιδικού
αναγνώσματος (του τέλους) με πρωταγωνιστή αρνητικό χαρακτήρα και τους λόγους που το
στήριξαν. Γενικότερα στον πίνακα παρατηρούμε δύο βασικές κατηγορίες που δημιουργηθήκαν
με έναν πρόχειρο διαχωρισμό των απαντήσεων. Η μία κατηγορία αφορούσε ειδικούς
σχολιασμούς που ήταν στοχευμένοι στο τέλος του κειμένου και στους αρνητικούς χαρακτήρες
και η άλλη αφορούσε γενικότερους σχολιασμούς και όχι τόσο στόχευση στον αρνητικό
χαρακτήρα. Το ποσοστό που σχολίασε το τέλος σε σχέση με τον αρνητικό χαρακτήρα ήταν
μεγαλύτερο, με ποσοστό 60%, με 40% να είναι περισσότερα τα σχόλια των αγοριών. Πιο
αναλυτικά, ένα 40% έδειχνε να αποδέχεται το τέλος με αρνητικό χαρακτήρα καθώς μας
περιέγραψαν ότι ήταν έναν ωραίο τέλος τελικά για αυτούς. Δηλαδή ο αρνητικός χαρακτήρας
είχε μία θετική χροιά για τα υποκείμενα και ένιωθαν σαν τα ίδια τα υποκείμενα να μπήκαν
στην θέση του χαρακτήρα και να είχαν μία θετική κατάληξη. Δηλαδή τα υποκείμενα στην
ουσία αποδέχτηκαν τον χαρακτήρα γιατί ταυτίστηκαν με αυτόν. Άρα επιδίκων στο τέλος να
μετατρέπεται σε καλό γιατί τα ίδια θα ένιωθαν συναισθηματικά ασφαλή (Ovesdotter & Sproat,
2003:1-8).
Στην συνέχεια των απαντήσεων υπήρξαν υποκείμενα με πιο συγκεκριμένες θέσεις για τον
αρνητικό χαρακτήρα. Η Σαντρα, σε ποσοστό 10% και αυτό από υποκείμενο αγόρι, δεν ήταν
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αρνητικός τελικά από την αρχή παρά το ότι έκανε κακές πράξεις γιατί ήταν καλή. Εδώ λοιπόν
αποδέχεται το τέλος γιατί θεωρεί ότι στην ουσία ο αρνητικός χαρακτήρας ήταν από πάντα
θετικός. Εδώ διαφαίνεται στο υποκείμενο αυτό ένα είδος προκατάληψης και την τάση όλοι οι
χαρακτήρες να είναι απόλυτα θετικοί στο τέλος (Sale, 1979). Μονο ένα 10% αποδέχτηκε το
τέλος με αρνητικό χαρακτήρα καθώς μεταλλάχτηκε σε καλό. Το υποκείμενο αυτό ήταν πιο
ξεκάθαρο στην θέση του και αυτή η απάντηση δηλώνει ότι όντως η αρχή του κειμένου ήταν με
πρωταγωνιστή αρνητικό χαρακτήρα. Έχει συνειδητοποιήσει δηλαδή αυτή την διαφοροποίηση
θετικού και αρνητικού χαρακτήρα. Γενικότερα όμως βλέπουμε ότι προκειμένου να αποδεχτούν
το τέλος ήθελαν να το συσχετίσουν με ευνοϊκές συνθήκες κατάληξης του αρνητικού ήρωα.
Επιδίωκαν να ακούσουν ένα αίσιο τέλος, ίσως γιατί έχουν συνηθίσει τις νόρμες αυτές που
ακολουθούνται στον κόσμο της λογοτεχνίας.
Αυτές οι προβληματικές των παιδιών (των 6 δειγμάτων) και η διαδικασία πρόσληψης του
τέλος του κειμένου ωστόσο μας έβαλαν σε μία καινούργια προβληματική. Ίσως με τον τρόπο
τους τα παιδιά μας οδήγησαν στο να αντιληφθούμε την σχετικότητα που υπάρχει γύρω από την
έννοια του αρνητικού χαρακτήρα και που σταδιακά βλέπουμε ότι μέσα από την μελέτη μας
χάνεται σιγά σιγά. Μήπως δεν είναι απόλυτα αρνητικός; Τα παιδιά μέσα από τις απαντήσεις
τους αυτές μας έδωσαν πιθανότητες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρει ότι ησύχασε ο χαρακτήρας
άρα ότι μάλλον ή ίσως στο μέλλον να παρουσιάσει μία αρνητική συμπεριφορά. Στην δεύτερη
και τρίτη αναφέρθηκαν οτι ενδεχομένως υπάρχει και καλή και κακή πλευρά. Και τέλος υπήρχε
η απάντηση μίας αρνητικής συμπεριφοράς που έγινε καλή. Καμία από τις κατηγορίες δεν είναι
λανθασμένη φυσικά αλλά μας εμβαθύνει στο ζήτημα του αρνητικού χαρακτήρα και φαίνεται
τα παιδιά να βρίσκονται όλο και πιο κοντά (με τον τρόπο τους) στις σύγχρονες αντιλήψεις περί
αρνητικών καταστάσεων περισσότερο και όχι αρνητικών ατόμων.
Το υπόλοιπο ποσοστό των απαντήσεων (40%) και μάλιστα αποτελούμενο από αποκλειστικά
και μονο κορίτσια εστίασαν σε μία γενικότερη ιδέα, σε ένα νόημα μέσα από τον χαρακτήρα
της Σαντρας στο κείμενο και όλα αυτά που διαδραματίστηκαν. Δεν είναι τυχαίο θεωρούμε το
γεγονός ότι αποτελείται από κορίτσια καθώς τα κορίτσια έχουν μία γενικότερη τάση για πιο
αφαιρεμένες σκέψεις και εμβαθύνσεις. Η σκέψη των κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια, έχει
την τάση να παρουσιάζεται πιο αναλυτική και αυτό επηρεάζει την διαδικασία πρόσληψης και
να τους δίνει την δυνατότητα να σχολιάζουν με δημιουργικό τρόπο και να μας δίνουν την
δυνατότητα για ανακάλυψη καινούργιων νοημάτων (Κατή,1991). Ενώ αντίθετα στην
προηγούμενη κατηγορία το ποσοστό το αγοριών ήταν μεγαλύτερο από ότι των κοριτσιών,
καθώς οι απαντήσεις είχαν και έναν πιο λογικό και πρακτικό χαρακτήρα στηριζόμενα σε
συμβάσεις λογοτεχνίας. Πιο αναλυτικά, βλέπουμε ότι σε ποσοστό 20% αποδέχονται την
ιστορία αφού καταλήγει με θετικά νοήματα για τα υποκείμενα. Με γεγονότα θετικής διάθεσης
όπως ο γάμος της Σαντρας και του ορνιθολόγου και οι καλές πράξεις που κάνει από εκεί και
πέρα η μάγισσα. Δίνουν έμφαση στις καλές πράξεις που γίνονται που αυτό είναι η ουσία μιάς
ιστορίας, ένα ηθικό δίδαγμα που σε αλλάζει.
Ένα άλλο υποκείμενο προχώρησε λίγο παραπέρα την συλλογιστική του και μπόρεσε και
έκανε τον αρνητικό χαρακτήρα της Σαντρας το σύμβολο του κακού. Δηλαδή μπόρεσε και είδε
την συμβολικότητα πίσω από τον χαρακτήρα. Έτσι αποδέχτηκε συνολικά την ιστορία, γιατί το
κακό για το υποκείμενο αυτό αντιμετωπίστηκε. Το κακό ήταν οι κακές μάγισσες, οι κακές
αντιδράσεις της μάγισσας που όλα αυτά νικήθηκαν. Δηλαδή νικήθηκαν οι κακές επιρροές.
Εμβαθύνοντας περισσότερο επιστημονικά, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαμε να τα ταυτίσουμε
με τις επιρροές που αναφέρει στην θεωρία του ο Durant, την «οικοσυστημική», δηλαδή
αρνητικές επιρροές από το περιβάλλον που συνδέονται σαν ένα σύστημα και δημιουργούν και
άλλες ώσπου δημιουργείται αυτή η δυσαρμονία του συστήματος. Όταν θα σταματήσουν θα
σταματήσει και η αρνητική πορεία σύμφωνα με τον θεωρητικό αυτό (Durant, 1995: 27-35).
Τέλος, μόνο από ένα υποκείμενο δεν αποδέχτηκε το τέλος, και ο λόγος ήταν ότι το
υποκείμενο αυτό στόχευσε κυρίως σε δευτερεύοντες χαρακτήρες του κειμένου που ήταν οι
μάγισσες και υποστήριζε ότι αυτές ήταν η πηγή του κακού που όμως δεν ξέρουμε εάν
τιμωρήθηκαν για αυτά που έκαναν. Το υποκείμενο λοιπόν αυτό αναζητά μία ηθική δικαίωση
από την τιμωρία των μαγισσών και από την κοινωνία θα λέγαμε για τα κακό που πράττουν σε
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άλλους. Έτσι πηγαίνει σε μια γενικότερη ιδέα για το εάν το κακό συνεχίζεται ή εάν πρέπει να
το εξαφανίσουμε εντελώς. Να διαλύσουμε όλες τις κακές επιρροές που φαντάζει λίγο ουτοπικό
(Durant, 1995: 27-35). Μήπως είναι μέρος του συστήματος αυτό το αρνητικό στοιχείο; Και
έτσι μήπως και οι αρνητικοί χαρακτήρες έχουν την σκοπιμότητα τους στην λογοτεχνία;
9.20. Εικαστικοί άξονες: Φόντο και χρώματα και πως σχετίζονται με την παρουσίαση
των «αρνητικών» χαρακτήρων
Προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο στους εικαστικούς άξονες και στο δεύτερο
κείμενο μας με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα θελήσαμε να βάλουμε τα παιδιά να μας
περιγράψουν τα χρώματα και το φόντο που βλέπουν στην εικόνα. Έτσι τα ρωτήσαμε απλά να
μας περιγράψουν την εικόνα και τις λεπτομέρειες που προσέχουν. Ο βαθύτερος σκοπός μέσα
από την εικαστική εστίαση των παιδιών είναι να δούμε αν κάνουν συσχετισμούς των
χαρακτήρων με το εικαστικό κομμάτι που τους παρουσιάζεται στο κείμενο. Έτσι με βάση τις
πληροφορίες που συλλέξαμε προέκυψαν οι εξής κατηγορίες:
9.20.1. Χρώματα
Έχοντας κάνει αυτή την ερώτηση στα παιδιά τα αφήσαμε ελεύθερα να δούμε που θα
εστιάσουν πρώτα. Έτσι τα πρώτα σχόλια των παιδιών όπως ήταν φυσικό ήταν για τα χρώματα
που έβλεπαν στην εικόνα και πιο συγκεκριμένα σχεδόν όλα τα υποκείμενα (9 στα 10, σε
ποσοστό 90%) εστίασαν σε δύο χρώματα στο άσπρο και το πράσινο.
Το άσπρο χρώμα στα ρούχα της Σαντρας ως λύτρωση. Πιο αναλυτικά. τα υποκείμενα
αρχικά εστίασαν στις φιγούρες και εντόπισαν με μεγάλη ευκολία το διαφορετικό στα ρούχα
της Σαντρας, το λευκό στοιχείο (σε αναλογία 5 στα 10 υποκείμενα σε ποσοστό 50% με ένα
30% να περιλαμβάνει απαντήσεις κοριτσιών και ένα 20% να περιλαμβάνει απαντήσεις
αγοριών). Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Εδώ δείχνει την μάγισσα να φοραει ένα άσπρο τούλι μάλλον θα είναι το νυφικό και τον ορνιθολόγο
να χαμογελάει..μπορεί να παντρεύονται…..-είναι ωραία εικόνα; -Ναι ωραία-και τα χρώματα πως
σου φαίνονται;- μου φαίνονται πολύ φωτεινά.. και είναι έξω που έχει πολύ φως από την μέρα..με
πολλά δέντρα και βουνά..πολύ πράσινο…(Υποκείμενο Α6).
Εεε είναι μια ωραία εικόνα στη φύση……. Με δέντρα και να κάνουν βόλτες πάνω σε βουνά …-τα
χρώματα πως σου φαίνονται;- εεε καλά είναι .πράσινο έχει πολύ περισσότερο-πως σου φαίνεται η
Σαντρα και ορνιθολόγος;- ο ορνιθολόγος φορά την στολή του με ένα παπιγιόν κόκκινο και η
Σαντρα κάτι άσπρο..σαν μαντήλι.. τα μυτερά της παπούτσια..μάλλον παντρεύονται (Υποκείμενο
Κ10).

Πολλές αναφορές σχετικά με την φιγούρα της Σαντρας έγιναν όσο αφορά ένα καινούργιο
στοιχείο που της πρόσθεσε εικαστικά ο εικονογράφος. Το άσπρο στοιχείο, ένα μαντίλι δηλαδή
που είχε τυλιγμένο στο σώμα της. Τα περισσότερα υποκείμενα το παρατήρησαν καθώς ήταν
ένα χρώμα που έκανε ιδιαίτερη αντίθεση σε σχέση με τα σκούρα χρώματα των ρούχων της.
Μάλιστα για τα περισσότερα υποκείμενα είχε και άμεση ερμηνεία. Το χρώμα αυτό συμβόλιζε
το νυφικό της δηλαδή μία ωραία και χαρούμενη στιγμή, όπου τα περισσότερα συνδύασαν το
χρώμα αυτό με το γάμο και με θετικά συναισθήματα για την Σάντρα. Το άσπρο θα λέγαμε
παρουσιάζεται εδώ ως ένα λυτρωτικό χρώμα, ένα χρώμα αγνότητας, ένα χρώμα που λυτρώνει
την Σαντρα (Ίττεν,1988). Αυτό το στοιχείο ήταν πολύ κοντά και στην ερμηνεία που ήθελε να
δώσει ο εικονογράφος και να απεικονίσει μία χαρούμενη στιγμή.
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9.19.2. Το πράσινο χρώμα του φόντου ως ένα χαρούμενο χρώμα που ταιριάζει με την
χαρούμενη στιγμή του γάμου της Σαντρας
Το δεύτερο βασικό χρωματικό στοιχείο που κυριάρχησε στις απαντήσεις των παιδιών (6 στα
10 υποκείμενα, σε ποσοστό 60%, με ένα 30% να περιλαμβάνει απαντήσεις κοριτσιών όπως
αντίστοιχα και άλλο ένα 30% να περιλαμβάνει απαντήσεις αγοριών) ήταν το πράσινο που αυτό
κυρίως παρουσιάζεται στο φόντο του κειμένου. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό
μας υλικό είναι το ακόλουθο:
Και τα χρώματα πως σου φαίνονται;- μου φαίνονται πολύ φωτεινά.. και είναι έξω που έχει πολύ φως
από την μέρα..με πολλά δέντρα και βουνά..πολύ πράσινο…-και γιατί είναι τόσο φωτεινά λες;- γιατί
είναι μια χαρούμενη μέρα επειδή παντρεύονται (Υποκείμενο Κ5).

Αν και ερευνητικά μας ενδιαφέρει πάντα ο συσχετισμός με τους αρνητικούς χαρακτήρες, τα
περισσότερα υποκείμενα δεν έκαναν αναφορά του φόντου με υποτιθέμενο συσχετισμό με τον
χαρακτήρα που τους παρουσιάζεται. Το σχολίασαν αποκομμένο και διαχωρισμένο από το
χαρακτήρα, καθώς είναι λογικό και δύσκολο να κανουν τόσους βαθύτερους συσχετισμούς και
συνδέσεις, αλλά όχι και ακατόρθωτο λόγο της έντονης φαντασίας των παιδιών. Στην
προηγούμενη κατηγορία πιστεύουμε ότι τα παιδιά μπόρεσαν και έκαναν περισσότερο
συσχετισμούς με τα συναισθήματα της μάγισσας γιατί το λευκό χρώμα εντοπιζόταν πάνω στα
ρούχα της μάγισσας, δηλαδή ήταν ένα στοιχείο πάνω της και έτσι θεώρησαν τα υποκείμενα ότι
κάτι θα σημαίνει για αυτή. Ενώ αντίθετα το φόντο που συνήθως απεικονίζει ένα τοπίο είναι πιο
δύσκολο νοητικά να γίνει συσχετισμός από τα παιδιά.
Ωστόσο, μόνο ένα υποκείμενο από τα έξι εστίασε λίγο παραπάνω και έκανε ένα συσχετισμό
που μας βοηθά στην εμβάθυνση μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα χρώματα του φόντου
είναι φωτεινά, άρα ταιριάζουν με την χαρούμενη φύση των χαρακτήρων που παντρεύονται.
Άρα συνδύασε το χρώμα με την διάθεση των χαρακτήρων πράγμα που είναι σχεδόν ταυτόσημο
με τον σκοπό για το οποίο τα εικονογραφεί και ο εικονογράφος. Μην ξεχνάμε και το χρώμα
πράσινο που είναι ένα χρώμα ελπίδας και αισιοδοξίας (Ίττεν, 1988). Άρα ο εικονογράφος μας
δίνει κάποιους κωδικούς αποκρυπτογράφησης της εικόνας που θέλει όμως έναν πιο
ειδικευμένο αναγνώστη-παιδί.
Το μπλέ και το κίτρινο χρώμα του φόντου συμπληρώνουν θετική διάθεση στο κείμενο.
Ένα υποκείμενο σε ποσοστό 10% με το δείγμα του υποκειμένου να αποτελεί αγόρι, έκανε
αναφορά και για άλλα χρώματα που εντόπισε στο φόντο του κειμένου. Μάλιστα πιο
συγκεκριμένα αναφέρει ότι παρατηρεί στο φόντο και άλλα χρώματα όπως το κίτρινο και το
μπλέ που του θυμίζουν καλοκαίρι. Αυτή η αναφορά όπως ήταν λογικό είχε άμεσο συσχετισμό
με τους χαρακτήρες και την γενικότερη αίσθηση που του άφηνε η εικόνα. Ήταν μία χαρούμενη
στιγμή για τους χαρακτήρες έξω στην φύση, που και η ίδια η φύση συμπλήρωνε την χαρά αυτή
με διαθέσεις και χρώματα καλοκαιριού.
Ο λόφος με αρνητική και θετική χροιά. Στην εικόνα και στο φόντο των χαρακτήρων αυτών
παρατηρήθηκαν και άλλα στοιχεία. Όπως δύο υποκείμενα σε ποσοστό 20%, με το ένα να είναι
κορίτσι και το άλλο να είναι αγόρι εστίασαν στο έδαφος εκεί που πατούσαν οι ήρωες, δηλαδή
έναν λόφο. Μάλιστα για τα υποκείμενα αυτά είχε τελείως διαφορετική διάθεση και ερμηνεία.
Πιο αναλυτικά, για το πρώτο υποκείμενο ο λόφος είχε μία θέση ψηλά στην εικόνα. Άρα όπως
μας ανέφερε χαρακτηριστικά:
[…] είναι πάνω στον λόφο για να φαίνονται από παντού (Υποκείμενο Α6).

Άρα αυτή η αναφορά φαίνεται ότι τοποθετεί τους ήρωες σε μία ψηλή θέση, η οποία είναι
σημαντική, καθώς το ύψος στην εικόνα δηλώνει μία περίοπτη θέση, μία θέση προβολής. Έτσι
αφού μετατράπηκε η Σαντρα σε καλή και ένιωθε καλά με τον εαυτό της δεν είχε λόγο να είναι
κρυμμένη στον πύργο της αλλά να είναι χαρούμενη και να φαίνεται από παντού η χαρά της. Η
ψηλή θέση δηλώνει την σπουδαία θέση άρα το καλό που κατάφεραν και οι δύο. Γιατί το
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υποκείμενο αναφέρει να φαίνονται οι χαρακτήρες αυτοί από παντού, προφανώς γιατί παίρνουν
τη θέση προτύπου για αυτό.
Αναφορά ωστόσο για το εικαστικό στοιχείο αυτό του λόφου έγινε και από ένα άλλο
υποκείμενο, που εδώ ο λόφος διάθετε όχι και τόσο θετική χροιά. Το υποκείμενο αυτό αναφέρει
ότι υπάρχει αυτός ο λόφος και ο ορνιθολόγος την βοηθά να τον ανεβεί. Συσχετίζει δηλαδή τους
χαρακτήρες με το φόντο. Το γεγονός ότι την βοηθά ο ορνιθολόγος δίνει την σταθερή θέση που
είχε σε όλη την ιστορία με την καλή του συμπεριφορά που το υποκείμενο επηρεασμένο από
αυτό το στοιχείο χαρακτήρα το παρατηρεί και σε αυτή την εικόνα του κειμένου. Άρα ο λόφος
ίσως συμβολίζει και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Σαντρα (καθώς είναι ανηφορικός) όπου
με την βοήθεια του ορνιθολόγου τις ξεπερνούσε. Άρα ο λόφος δανείζεται κάποια στοιχεία
αρνητικότητας από την Σαντρα και σχετίζεται με την φάση που ήταν απόλυτα αρνητικός
χαρακτήρας.
Σχολιασμός: Εμβάθυνση Κατηγορίας Χρωμάτων: Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρήσαμε
μελετώντας την κατηγορία αυτή με τις περιγραφές όσο αφορά τα χρώματα της εικόνας, είναι
ότι τα περισσότερα υποκείμενα μας ανέφεραν το λευκό και το πράσινο και λιγότερα άλλα πιο
σκούρα χρώμα όπως καφέ χρώμα στα βουνά και στο όπλο της Σαντρας κλπ. Εδώ μας
επιδείχτηκε και πρακτικά η διάθεση που έχουν τα παιδιά όταν παρατηρούν μία εικόνα να
εστιάζουν πρώτα στα θετικά και χαρούμενα χρώματα και έπειτα στα πιο σκούρα χρώματα
(Καψάλης & Μοσχοβάκη, 2005). Εδώ τα ανοιχτά χρώματα του άσπρου και το πράσινου
δήλωναν ακριβώς αυτό το στοιχείο του αίσιου και χαρούμενου τέλους και εικαστικά.
Η ενεργητικότητα φιγούρων προέρχεται από τον συσχετισμό με το φόντο της εικόνας.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρήσαμε στις απαντήσεις των παιδιών όταν μας ζήτησαν
να μας περιγράψουν την εικόνα αυτή, είναι ότι τα περισσότερα υποκείμενα χρησιμοποίησαν
την λέξη χαρούμενοι (6 στα 10 υποκείμενα, σε ποσοστό 60% με ένα 40% να είναι αγόρια και
ένα 20% κορίτσια). Άρα δεν έβλεπαν πλέον τον αρνητικό χαρακτήρα της Σαντρας αλλά ότι
ήταν χαμογελαστοί, άρα καλοί και αγαπημένοι. Το συναίσθημα όμως αυτό το περιέγραψαν σε
συσχετισμό με τις κινήσεις των χαρακτήρων όπου παρατήρησαν στην εικόνα αυτή. Άρα
συνετέλεσε το εικαστικό κομμάτι στον τονισμό των συναισθημάτων των ηρώων και έσβησε
την όποια υποψία για ίχνη αρνητικού χαρακτήρα της Σαντρας. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Περιέγραψε μου την τελευταία εικόνα- εδώ δείχνει την μάγισσα να είναι με τον ορνιθολόγο… στην
εξοχή και να χορεύουν..αφού της κρατάει το χέρι… είναι πολύ χαρούμενοι…-και τι άλλο βλέπεις;η εικόνα έχει ωραία χρώματα γιατί έχει πράσινο..δέντρα λουλούδια και κάτι βουνά…(Υποκείμενο
Α4).
Εδώ μας δείχνει την Σάντρα και τον ορνιθολόγο να κάνουν βόλτα στο δάσος και να είναι
χαρούμενη-τι χρώματα έχει η εικόνα;- έχει πράσινο, καφέ, ωραία χρώματα…(Υποκείμενο Α6).

Γενικά τα υποκείμενα πριν χαρακτηρίσουν τα συναισθήματα των χαρακτήρων βλέπουμε ότι
χρησιμοποίησαν τις φράσεις «κανουν βόλτα στο δάσος», «χορεύουν» κλπ. για να μας
περιγράψουν μία κινητική φάση που βρίσκονται οι χαρακτήρες και που ενδεχομένως
συνδέονται με τα συναισθήματα αυτά. Όμως αυτές οι κινήσεις τις οποίες σχολίασαν δεν είναι
τυχαίες από τα γύρω εικαστικά στοιχείο που βρίσκονται στο φόντο. Έτσι σε συνδυασμό με την
φύση που βλέπουν γύρω στην εικόνα κανουν συσχετισμούς ότι κανουν κινήσεις που
σχετίζονται με τον περιβάλλον αυτό. Άρα αν ψάξουμε βαθύτερα τις απαντήσεις αυτές των
υποκειμένων θα δούμε ότι στην ουσία το φόντο καθόρισε τα συναισθήματα που θα
χαρακτήριζαν τα συγκεκριμένα υποκείμενα. Εάν δεν υπήρχε ενδεχομένως το φόντο αυτό με
την συγκεκριμένη απεικόνιση της φύσης, για τα υποκείμενα αυτά οι χαρακτήρες αυτοί
πιθανόν να ήταν στατικοί. Όμως εφόσον παρεμβάλλεται η φύση, δημιουργεί την αίσθηση στα
παιδιά κατευθείαν ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν και συνήθως την έχουν συνδέσει
με θετικά συναισθήματα, όπως αντίστοιχα συνεδεσαν και τους χαρακτήρες του κειμένου.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 19.
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Πίνακας 19: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των εικαστικών στοιχείων,
και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα, με
εστίαση στα χρώματα και το φόντο της εικόνας σε συσχετισμό με τους χαρακτήρες, σε σχέση
με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Κατηγορίες
1. Χρώματα

10.
11.
12.
13.
14.

Υποκείμενα
Υποκατηγορίες
1.Το άσπρο χρώμα
Στα ρούχα της
Σαντρας ως
λύτρωση
2.Το πράσινο χρώμα
του φόντου που
ταιριάζει με την
χαρούμενη στιγμή
Της Σαντρας

Αγόρια

2(20%)

3(30%)
6(60%)

χρώμα 3 3.Το μπλέ και το
κίτρινο χρώμα
του φόντου – θετική
διάθεση στους
χαρακτήρες
κίτ
1. Ο λόφος με θετική
2.Φόντο
Και αρνητική χροιά
2. Η ενεργητικότητα
των φιγούρων
προέρχεται από το
συσχετισμό με το φόντο

Κορίτσια

Σύνολο

3(30%)

5(50%)

3(30)%

6(60%)

0%

1(10%)

6(60%)

1(10%)

1(10%)
5(50%)

1(10%)

2(20%)

3(30%)
4(40%)

2(20%)

6(60%)

Στον πίνακα 19 παρατηρούμε συνολικά τα σχόλια των υποκειμένων της έρευνας μας για τα
εικαστικά στοιχεία τους χρώματος και του φόντου που παρατηρούν στην εικόνα στο κείμενο
με τίτλο η Σαντρα, η άσχημη μάγισσα. Περισσότερα σχόλια, άρα και περισσότερες
υποκατηγορίες προέκυψαν στα χρώματα που παρατήρησαν τα υποκείμενα στην εικόνα. Σε
ποσοστό 60% και σε ίση αναλογία κοριτσιών και αγοριών το πράσινο χρώμα ήταν αυτό που
τους κέντρισε την προσοχή στην εικόνα, δηλαδή τα στοιχεία της φύσης στο γύρω περιβάλλον,
περισσότερο από ότι οι χαρακτήρες. Ενδεχομένως το παρατήρησαν περισσότερο γιατί
κυριαρχούσε το χρώμα αυτό στην εικόνα. Μία άλλη εικασία ενδέχεται να είναι ότι οι φιγούρες
λίγο πολύ είχαν μία επανάληψη στο κείμενο και σε άλλες εικόνες και έτσι τα καινούργιο
εικαστικό στοιχείο που ήταν οι λεπτομέρειες της φύσης τους κέντρισε περισσότερο την
προσοχή. Μάλιστα το πράσινο χρώμα μπόρεσαν και το συσχέτισαν με τους χαρακτήρες καθώς
η φύση για τα υποκείμενα τους έδινε χαρά άρα έτσι και στους χαρακτήρες θα έδιναν και έτσι
βγήκαν έξω. Εδώ έχουμε μία εικαστική λεπτομέρεια που προέκυψε, ότι τα υποκείμενα εύκολα
συνδέουν τους εξωτερικούς χώρους με χαρούμενες εικόνες από ότι τους εσωτερικούς, όπως
είδαμε στο κείμενο της Ινφάντα.
Επιπροσθέτως, ένα 50% με περισσότερα τα κορίτσια σε ποσοστό 30% εστίασαν στην
διαφορά που παρατήρησαν στο ρούχα της Σαντρας. Πλέον τα σκούρα ρούχα είχαν και μια
λευκή απόχρωση. Για τα υποκείμενα αυτά ήταν το νυφικό που φορούσε η Σαντρα και μάλιστα
το συσχέτισαν με την χαρά και την στιγμή αυτή που δεν περίμενε να νιώσει. Άρα το λευκό
ήταν επιπρόσθετα ένα χαρούμενο χρώμα που άρμοζε με τους χαρακτήρες. Άλλες λεπτομέρειες
χρωμάτων ήταν το μπλέ και το κίτρινο (σε ποσοστό 10%) που το συνδύασαν με τον ήλιο και
άρα μία χαρούμενη διάθεση που συνδυάζονταν με τα συναισθήματα που βίωναν οι χαρακτήρες
σε αυτή την τελευταία σκηνή (Ίττεν, 1988).
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Άλλα σχόλια που έγιναν από τα υποκείμενα σε μεγαλύτερο ποσοστό ήταν οι κινήσεις που
έβλεπαν στις φιγούρες. Σε αυτή την εικόνα είναι ευδιάκριτο για τα παιδιά σε ποσοστό 60%, με
ένα 40% να περιλαμβάνει απαντήσεις αγοριών και ένα 20% να περιλαμβάνει απαντήσεις
κοριτσιών. Βλέπουμε και εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό περιλαμβάνει απαντήσεις αγοριών (
40%) και σίγουρα δεν είναι τυχαίο λαμβάνοντας υπόψη μας την έντονη κινητική τους φύση σε
αυτή την ηλικία (Δράκος, 2005). Επιπροσθέτως το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν αμέσως την
κίνηση στην εικόνα οφείλεται και στην τεχνική του εικονογράφου. Η αποτύπωση του σώματος
και ιδιαίτερα των κάτω άκρων των φιγούρων με έντονες διαγώνιες γραμμές δίνει ευδιάκριτα
την κίνηση των φιγούρων όπως αναλυτικά είδαμε τις θέσεις του Αrnheim (Arnheim,
1974:380). Τα παιδιά βλέπουμε σε μεγάλο ποσοστό την ανάγκη τους να ανιχνεύσουν την
δράση και στο κείμενο και στην εικόνα προκειμένου να διατηρείται έντονο το ενδιαφέρον
τους. Τέλος, κάποια λεπτομερειακά σχόλια έγιναν και για το εικαστικό στοιχείο του λόφου που
εντόπισαν στην εικόνα από δύο υποκείμενα. Όμως η προοπτική για το στοιχείο αυτό είχε και
θετική και αρνητική χροιά. Από την μία ήταν ένα εμπόδιο για την μάγισσα και από την άλλη
ένα ψηλό σημείο που τους έκανε να φαίνονται από παντού. Εδώ οι δυο αυτές
διαφοροποιημένες απαντήσεις μας επιβεβαιώνουν για άλλη μία φορά την μη καθολικότητα στα
μηνύματα που πολλές φορές θέλει να δώσει ο εικονογράφος με την ζωγραφική του. Η
φαντασία των παιδιών είναι αρκετά μεγάλη και τα ξεπερνά
9.21. Αφηγηματικοί άξονες: Χαρακτήρες και βίωση αρνητικών χαρακτηριστικών από τα
παιδιά- αναγνώστες
Φτάνοντας προς το τέλος των ερωτήσεων μας, οι ερωτήσεις πλέον γίνονται όχι μονο ως
προς την πρόσληψη αρνητικών χαρακτήρων αλλά και ως προς την βίωση αρνητικών
χαρακτήρων. Δηλαδή δεν εστιάζουμε μόνο πως τους προσλαμβάνουν αλλά και πως τους
βιώνουν, πως ενδεχομένως τοποθετούν τον εαυτού τους μέσα σε αυτούς. Όπως είδαμε και στις
προηγούμενες ερωτήσεις ανάλυσης πολλά υποκείμενα απάντησαν έχοντας υπόψη τους εαυτούς
τους και δικές τους εμπειρίες σε συνδυασμό με το κείμενο και την εικόνα. Μέσα από τους
ήρωες αυτούς ενδεχομένως βλέπουν μία κατάσταση που διαδραματίστηκε στο παρελθόν από
συμμαθητές τους ή από τους ίδιους που ίσως να έβλαψαν κάποιον. Έτσι μέσα από το παιδικό
ανάγνωσμα έχουν την ευκαιρία αυτοκριτικής ίσως δικών τους συμπεριφορών και άλλων
συμπεριφορών που παρατήρησαν στο παρελθόν. Άρα η διαδικασία πρόσληψης φαίνεται να
είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία που λαμβάνει υπόψη της πολλούς παραμέτρους όπως
βιώματα, νοημοσύνη, συναίσθημα, λογική κλπ. Στοιχεία που θα δούμε αναλυτικότερα στο
επόμενο κεφάλαιο με την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων μας και τα γενικότερα
συμπεράσματα για την πρόσληψη των αρνητικών χαρακτήρων.
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εμβαθύνουμε σε αυτό το σκεπτικό ζητήσαμε από τα
παιδιά να μας πούν εάν ήταν στην θέση αυτών των χαρακτήρων τι θα έκαναν. Εάν δηλαδή
ήταν ο νάνος ή η Σαντρα ή ο ορνιθολόγος κλπ. Η ερώτηση είναι κομβικής σημασίας μίας και
θα μας ξεκαθαρίσει και θα εμβαθύνει περισσότερο στην διαδικασία πρόσληψης. Αρχικά η
ανάλυση μας θα ξεκινήσει από το πρώτο παραμύθι με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα και την
θέση του νάνου και της Ινφάντας. Σε πρώτη φάση δώσαμε περισσότερο έμφαση στον νάνο
γιατί στην ουσία αυτός είναι στην απέναντι θέση που αφορά τον αρνητικό χαρακτήρα που είναι
η Ινφάντα. Δηλαδή τοποθετούμε τον αναγνώστη παιδί στην θέση του νάνου για να δούμε πως
βλέπει τον αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα. Με βάση τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν
οι εξής τρείς κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την αποδοχή ή όχι του αρνητικού χαρακτήρα.
9.21.1. Πρόσληψη αρνητικού χαρακτήρα από την μεριά του θύματος
Μη αποδοχή αρνητικού χαρακτήρα Ινφάντας και αντιμετώπιση της αρνητικής
συμπεριφοράς από το θύμα της (νάνος)
Πιο αναλυτικά η πρώτη κατηγορία που είχε και τις περισσότερες απαντήσεις (σε αναλογία 5
στα 10, σε ποσοστό 50%, με ένα 20% να είναι κορίτσια και ένα 30% να είναι αγόρια)
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παρουσιάζει την μη αποδοχή του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα και δείχνει τρόπους
αντίδρασης – αντιμετώπισης της. Οι τρόποι αντίδρασης κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο
υποκατηγορίες. Η μία κατηγορία είχε μία πιο λογική αντίδραση στην αντιμετώπιση του
χαρακτήρα με γνώμονα την λογική και η δεύτερη κατηγορία είχε μία αντίδραση περισσότερη
στηριζόμενη στα συναισθήματα και ότι πληγώθηκαν από αυτή την συμπεριφορά με
αποτέλεσμα να εκδικούνται και αυτή την Ινφάντα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το
εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Αν ήσουν στην θέση του νάνου που είχε στραβά πόδια..άσχημος….;- Πριν πεθάνει θα της έλεγα
κουραστικά δεν μπορώ άλλο… να χορεύω… δεν θα στεναχορουομουν..μπορεί και να έφευγα…..αυτός όμως χόρευε γιατί την αγαπούσε..- αυτή όμως δεν τον αγαπούσε (Υποκείμενο Κ2).
Εάν εσύ ήσουν στην θέση του νάνου τι θα έκανες;;- τι θα έκανα..δεν θα πέθαινα..και θα κορόιδευα
και εγώ την Ινφάντα… -τι θα κορόιδευες δηλαδή;-Να θα κορόιδευα.. την μύτη που είχε……- για να
στεναχωρηθεί και αυτή- εεε ναι..δεν ήταν δίκαιο αυτό με τον νάνο- όμως αυτός από την στεναχώρια
του πέθανε πιο πολύ …- εεεε αυτό δεν ήταν σωστό..γιατί δηλαδή …θα είχε και άλλους φίλους άμα
ήθελε-δηλαδή φταίει και αυτός που πέθανε;- όχι τόσο …αλλά τον στενοχώρησε αυτό που είδε…..
και νόμιζε ότι έχασε την πριγκίπισσα (Υποκείμενο Α4).

Λογική αντιμετώπιση αρνητικού χαρακτήρα. Ο νάνος ήταν ευάλωτος. Από την μία μεριά
(σε ποσοστό 30% με ένα 20% κορίτσια και ένα 10% αγόρια) όπως βλέπουμε και στο
παραπάνω απόσπασμα οι απαντήσεις αντιμετώπισης είχαν μία πιο λογική αντίδραση στο θέμα
του αρνητικού χαρακτήρα και από την άλλη όπως θα δούμε υπήρχαν απαντήσεις αντίδρασης
έντονης απέναντι στον αρνητικό χαρακτήρα. Όπως μας αναφέρει και το παραπάνω υποκείμενο
θα αντιμετώπιζε τον αρνητικό χαρακτήρα δυναμικά με το να λεει «δεν μπορώ να χορέψω
άλλο» και δεύτερη περίπτωση είχαμε πιο άμεση πρακτική αντίδραση από το υποκείμενο με την
αναφορά ότι θα έφευγε, δηλαδή θα απομακρυνόταν από αυτόν τον χαρακτήρα. Αυτή η
απάντηση προφανώς στηρίχθηκε στην πολύ ευάλωτη φύση του νάνου έτσι όπως
παρουσιάστηκε, με την έντονη ευαισθησία του ικανό να πεθάνει από την στεναχώρια του. Το
υποκείμενο θέλησε να τον κάνει πιο δυναμικό και να απαντήσει στην Ινφάντα έτσι όπως
προφανώς θα έκανε στον ίδιο. Άρα εδώ προβάλλουν την μεριά του αρνητικού χαρακτήρα από
το πώς θα τον αντιμετώπιζαν. Το γεγονός επίσης ότι πεθαίνει ο νάνος τα κάνει να
προβληματιστούν ακόμη περισσότερο για την θέση της Ινφάντα και θεωρούν ότι σίγουρα
φταίει και αυτός αλλά το κεντρικό βάρος παίρνει για τα υποκείμενα αυτά ο νάνος. Η αντίδραση
του «θύματος» ενδεχομένως έβαλε την Ινφάντα στην κατηγορία της «κακιάς».
Τάσεις εκδίκησης αρνητικού χαρακτήρα από αναγνώστες- παιδιά. Η δεύτερη κατηγορία
απαντήσεων που αφορούσαν την μη αποδοχή και αντιμετώπιση του αρνητικού χαρακτήρα,
ήταν πιο μαχόμενες, πιο έντονες και πιο ανταγωνιστικές (σε ποσοστό 20% και μόνο
υποκείμενα αγόρια).Πιο αναλυτικά, όπως στο δεύτερο απόσπασμα που παραθέσαμε παραπάνω
η αντιμετώπιση θα ήταν, η ίδια επιθετική συμπεριφορά όπως την Ινφάντα. Δηλαδή το
υποκείμενο θα την κορόιδευε και αυτή, για ένα ελλάτωμα προφανώς εξωτερικό που είχε και
αυτή. Εδώ το υποκείμενο αναφέρει την μύτη της. Άρα θα ακολουθούσε την συμπεριφορά που
έκανε το αρνητικό πρότυπο, δηλαδή θα την τιμωρούσε με τον ίδιο τρόπο. Από την μία μεριά, η
αντίδραση αυτή θα λέγαμε ότι στηρίζεται σε έναν λογικό ισχυρισμό εφόσον όλοι έχουμε
ελαττώματα είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Ωστόσο, όμως το υποκείμενο αυτό φάνηκε πιο
επιθετικό στην απάντηση του δίνοντας περισσότερο την αίσθηση της εκδίκησης. Επομένως το
υποκείμενο αυτό απάντησε κυρίως στην αντιμετώπιση αρνητικού χαρακτήρα με τάσεις
εκδίκησης.
9.21.2.Μη αποδοχή «αρνητικού» χαρακτήρα της Ινφάντα αλλά μονο με άσκηση κριτικής
στα συναισθήματα του νάνου
Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων που προέκυψε από τα υπόλοιπα υποκείμενα (3 στα 10,
σε ποσοστό 30% με ένα 20% να είναι κορίτσια και ένα 10% να είναι αγόρια) ήταν επίσης η μη
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αποδοχή του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα. Δηλαδή βλέπουμε να προστίθεται σε ποσοστό
8 στα 10 με μη αποδοχή, αλλά εδώ όχι με απαντήσεις αντιμετώπισης του χαρακτήρα αλλά με
περιορισμό αρνητικών συναισθημάτων. Δηλαδή δεν αποδέχτηκαν το πρότυπο συμπεριφοράς
της Ινφάντα αλλά απλώς αρκέστηκαν να απαντήσουν ότι ήταν λανθασμένη η αντίδραση του
νάνου. Αρκέστηκαν σε μία κριτική και δεν προχώρησαν την διαδικασία πρόσληψης ώστε να
εμβαθύνουν περισσότερο και να αλληλεπιδράσουν με το κείμενο όπως τα προηγούμενα
υποκείμενα και να μπουν περισσότερο στην θέση του νάνου ώστε να αντιδράσουν και να
μπούν μέσα στο κείμενο. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα
ακόλουθα:
Εσύ αν ήσουν στην θέση του νάνου τι θα έκανες;- εεε μα δεν θα πέθαινα κιόλλας ….σιγά τώρα… ο
νάνος λυπήθηκε παρα πολύ …δεν έπρεπε καθόλου να λυπηθεί- εντάξει όχι αυτό …μμμμ τι να έκανε
…να μην πέθανε εντάξει σιγά (Υποκείμενο Κ8).

Εδώ το υποκείμενο παρά την παρακίνηση του ερευνητή, στην ουσία δεν μπήκε στην θέση
του νάνου και δεν πρότεινε αντιμετώπιση. Αρκέστηκε μόνο στο να σχολιάζει τα λανθασμένα
συναισθήματα που κατά την γνώμη του ένιωθε ο νάνος. Προφανώς δεν αντιμετώπισε τόσο
κριτικά το κείμενο αλλά επηρεάστηκε αρκετά από την φύση των ηρώων έτσι ώστε δεν
μπορούσε να αποστασιοποιηθεί εύκολα από το κείμενο και να εκθέσει την άποψη του. Ένα
στοιχείο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στην πορεία της ανάλυσης μας. Δηλαδή
παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα που εστιάζουν πιο λογικά το κείμενο με επιχειρήματα είναι
πιο αποστασιοποιημένα και μπορούν να εμβαθύνουν περισσότερο από ότι υποκείμενα που
έχουν εστιάσει τόσο πολύ στους ήρωες και στα συναισθήματα τους.
9.21.3. Αποδοχή της αρνητικής συμπεριφοράς της Ινφάντα ως δεδομένη από το θύμα
Στην συνέχεια της εμβάθυνσης μας υπήρχαν 2 υποκείμενα στα 10 (σε ποσοστό 20%, με
μόνα υποκείμενα κορίτσια) όπου αποδέχονταν αυτή την συμπεριφορά και εστίαζαν στα
αρνητικά συναισθήματα που θα ένιωθαν. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας
υλικό είναι τα ακόλουθα:
Θα στενοχωριόμουν..πολύ αλλά δεν θα έκλαιγα τόσο …..αυτή ήταν κακιά ….ήταν άδικο..αυτό δεν
νομίζεται κυρία…(Σχολ. προβληματισμένη) (Υποκείμενο Κ1).
Εγώ άμα ήμουν θα στεναχωριόμουν που ήμουν τόσο άσχημος …αλλά όχι τόσο που δεν με ήθελε
πολύ η Ινφάντα….-αν σε ήθελε και σε είχε φίλη;- ναι αλλά θα ήμουν άσχημη και αυτό δεν
αλλάζει…. (Υποκείμενο Κ3).

Τα δύο υποκείμενα αυτά που έκαναν αυτούς τους σχολιασμούς φάνηκε ότι πήραν ως
δεδομένο την αρνητική θέση της Ινφάντα και την ασχήμια του νάνου. Αυτό από μία μεριά
είναι λογικό καθώς υπάρχουν άτομα που δεν αλλάζουν τις αρνητικές τους συμπεριφορές ή τα
αρνητικά τους στοιχεία. Όμως από την άλλη όσο αφορά την κριτική τους φάνηκαν ότι δεν θα
μπορούσαν και τόσο να αντιμετωπίσουν την συμπεριφορά αυτή αφού αναφέρουν
χαρακτηριστικά ότι θα ένιωθαν αρνητικά συναισθήματα όπως βλέπουμε στα παραπάνω δύο
χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Και τα δύο υποκείμενα είπαν ότι θα στεναχωριόντουσαν πολύ.
Έτσι η κύρια κριτική τους ήταν γύρω από τον εαυτό τους και όχι γύρω από τους άλλους όπως η
συμπεριφορά της Ινφάντα. Θα λέγαμε για αυτά τα δύο υποκείμενα η διαδικασία πρόσληψης
του κειμένου πηγάζει από δικά τους συναισθήματα τόσο και ίσως ανησυχίες που τα ίδια
νιώθουν. Έτσι ο μη σχολιασμός των αντιδράσεων των υποκειμένων και η έμφαση σε δικές
τους ιστορίες ίσως να απομακρύνει λίγο την διαδικασία πρόληψης των αρνητικών χαρακτήρων
και να μην δίνει δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το κείμενο.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 20.
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Πίνακας 20: Ποσοστά κατηγοριών και υποκατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών
στοιχείων, και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Τα γενέθλια της
Ινφάντα, με εστίαση στην πρόσληψη του αρνητικού χαρακτήρα από την μεριά του θύματος
(νάνος), σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
Υποκατηγορίες
1. Μη αποδοχή
1.λογική
του αρνητικού
αντιμετώπιση
χαρακτήρα και
αντιμετώπιση
15.
της αρνητικής
16.
2. Αντιμετώπιση με
συμπεριφοράς
17.
τάσεις εκδίκησης
από το θύμα

2.Μη αποδοχή
αρνητικού
χαρακτήρα με
άσκηση
κριτικής στα
συναισθήματα
του νάνου
3.Αποδοχή
αρνητικής
συμπεριφοράς
ως δεδομένη
από την μεριά
του θύματος

1. λανθασμένη
αντίδραση το κλάμα του
νάνου
2. Λανθασμένη
αντίδραση η στεναχώρια
του νάνου

-

Αγόρια

Κορίτσια

1(10%)

Σύνολο

2(20%)

3(30%)

2(20%)
3(30%)

2(20%)

2(20%)

1(10%)
2(20%)

0%

1(10%)
1(10%)

1(10%)

0%

5(50%)

2(20%)
3(30%)

0%

2(20%)

1(10%)

20%

Στον πίνακα 20 βλέπουμε πως είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί η διαδικασία τη πρόσληψης
των αρνητικών χαρακτήρων όταν τα παιδιά τοποθετήσουν τον εαυτό τους στην θέση του
θύματος, δηλαδή του χαρακτήρα που δέχεται τις αρνητικές συνέπειες από τον αρνητικό
χαρακτήρα. Έτσι όπως παρατηρούμε και στον πίνακα μας ένα μεγάλο ποσοστό υποκειμένων
(80%) δεν αποδέχτηκαν τον αρνητικό χαρακτήρα όταν μπήκαν στην θέση του θύματος, δηλαδή
του νάνου. Αυτή ήταν μία λογική αντίδραση που αναμέναμε από τα παιδιά και είναι αρκετά
φυσιολογική για την ηλικία τους. Το αρνητικό στοιχείο (η ειρωνική συμπεριφορά) που
εντόπισαν τα παιδιά τους ώθησε κατευθείαν να απορρίψουν τον χαρακτήρα της Ινφάντα. Όμως
η μη αποδοχή της στηρίχθηκε όπως ήταν φυσικό σε διάφορες αιτιολογίες και με βάση αυτές
διαμορφώθηκαν νέες υποκατηγορίες πρόσληψης.
Ένα 50% με περισσότερο ποσοστό να απαντούν τα αγόρια απέρριψαν την Ινφάντα και
μπήκαν σε διαδικασία να αντιμετωπίσουν αυτή την συμπεριφορά, σαν μία κατάσταση που
βίωναν τα ίδια. Δηλαδή ένα 30% μας απάντησαν λογικά ότι δεν θα την είχαν φίλη ή θα
αδιαφορούσαν μετά από αυτή την συμπεριφορά και ένα 20% είχε τάσεις εκδίκησης, δηλαδή θα
αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το στοιχείο ήταν κάπως αναμενόμενο να προκύψει καθώς
τα παιδιά στην ηλικία αυτή δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τις κοινωνικές τους άμυνες και δρουν
συνήθως μιμητικά για να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση (Παπαχρίστου, Μαροπούλου &
Χέλμης, 2015). Από την μεριά για το πώς αντιλαμβάνονται το κακό (τον αρνητικό χαρακτήρα)
βλέπουμε ότι τοποθετώντας τον εαυτό τους στην θέση του θύματος, στην ουσία υποστήριξαν
την θέση του Bandura περί «Κοινωνικών Κριτικών», ότι δηλαδή η αντίδραση του θύματος
είναι αυτή που θα χαρακτηρίσει τελικά τον χαρακτήρα αρνητικό. Εφόσον ο νάνος πέθανε, αυτό
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είχε προκύψει από έναν αρνητικό παράγοντα, που αυτός ήταν ο αρνητικός χαρακτήρας της
Ινφάντα (Bandura, 1973: 6).
Ένα 30% επίσης δεν αποδέχτηκε την αρνητική συμπεριφορά, αλλά έκανε και αναφορές στα
λάθη του νάνου. Δηλαδή τα υποκείμενα αυτά θα λέγαμε προχώρησαν λίγο περισσότερο την
διαδικασία πρόσληψης αφού για να σχολιάσουν έναν χαρακτήρα, εστίασαν και στις
αντιδράσεις και του δευτερεύοντα χαρακτήρα. Παρόλο δηλαδή που ήταν από την μεριά του
θύματος, άσκησαν κριτική και σε αυτόν σε ποσοστό 30% για την λανθασμένη του
συμπεριφορά. Το γεγονός της μεγάλης αυτής στεναχώριας ήταν λάθος από την μεριά των
συγκεκριμένων υποκειμένων. Έτσι αυτά τα υποκείμενα μας έδωσαν την δυνατότητα να
εντοπίσουμε ότι είναι ικανά να κανουν και την αυτοκριτική τους, δηλαδή να κρίνουν τις
πράξεις τους, αφού τοποθέτησαν τον εαυτό τους στην θέση του νάνου και είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακό πως από την ίδια θέση τα υποκείμενα μας αιτιολόγησαν με διαφορετικό και
ιδιαίτερο τρόπο, επιβεβαιώνοντας την πολλαπλότητα των νοημάτων που μπορεί να πάρει η
διαδικασία πρόσληψης. Μήπως η αρνητικότητα χαρακτήρα επηρεάζεται τελικά μονο από τον
αποδέκτη της αρνητικής συμπεριφοράς, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο νάνος
όπως αναφέρει και ο Bandura.
Ωστόσο δυστυχώς θα λέγαμε υπήρχε και ένα ποσοστό 20% που ήταν αποκλειστικά από την
μεριά μόνο κοριτσιών που εντόπισαν την αρνητική αυτή συμπεριφορά αλλά ήταν παθητικά
προς την αντίδραση τους. Δηλαδή δεν έφεραν άποψη με την υπόνοια ότι ενδεχομένως
υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές και δεν μπορούν να κανουν τίποτα για αυτό. Ίσως τα
υποκείμενα αυτά νιώθουν ενδεχομένως αδύναμα και ανίκανα στην φάση αυτή να
αντιμετωπίσουν μία αρνητική συμπεριφορά.
9.22. Πρόσληψη «αρνητικού» χαρακτήρα μέσα από την ταύτιση των υποκειμένων
Στο δεύτερο κείμενο μας με τίτλο Η Σαντρα η άσχημη μάγισσα θελήσαμε να κάνουμε την
αντίθετη ερώτηση στα παιδιά. Δηλαδή να μην τα τοποθετήσουμε στην θέση του θύματος όπως
στο νάνο αλλά να τα τοποθετήσουμε στην θέση του αρνητικού ήρωα προκειμένου να
εμβαθύνουμε και από τις δύο προοπτικές. Έτσι ρωτήσαμε τα παιδιά αν θα ήταν στην θέση της
Σαντρας δηλαδή του αρνητικού χαρακτήρα τι θα έκαναν. Επιλέξαμε αυτόν τον χαρακτήρα αντί
την Ινφάντα διότι έχει την δυναμική της μεταστροφής σε σχέση με την Ινφάντα που δεν
μεταλλάσσετε. Ο λόγος ήταν διότι θέλαμε να δώσουμε μια ποιο υγιή προοπτική στα παιδιά.
Έτσι σε αυτή την ερώτηση είχαμε γενικότερα αποδοχή του αρνητικού χαρακτήρα (σε αναλογία
10 στα 10 υποκείμενα, σε ποσοστό 100%) σε σχέση με την προηγούμενη που κατά πλειοψηφία
δεν υπήρξε αποδοχή του χαρακτήρα της Σαντρας (σε αναλογία 8 στα 10, σε ποσοστό 80%).
Έτσι όσο αφορά στην διαδικασία της πρόσληψης των αρνητικών χαρακτήρων καμία φορά
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η θέση από την οποία βλέπουν τα παιδιά τον βασικό χαρακτήρα.
Εάν ταυτίζονται ή όχι ή αν τον βλέπουν από την μεριά του θύματος κλπ. Αυτή η ερώτηση ήρθε
να μας το επιβεβαιώσει αυτό καθώς τα παιδιά μας έδωσαν άλλες απαντήσεις όταν μπήκαν στα
ίδια στην θέση του ήρωα. Προφανώς προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την συμπεριφορά τους
όπως θα έκαναν και στην πραγματική ζωή, γιατί ταυτίστηκαν με αυτόν. Παρόλο που όλα τα
υποκείμενα δέχτηκαν την αρνητική συμπεριφορά της Ινφάντα από την αρχή μέχρι το τέλος
υπήρξαν δύο βασικές διαβαθμίσεις όσο αφορά την δικαιολόγηση της. Έτσι λοιπόν με βάση
αυτή την ερώτηση προέκυψαν οι εξής υποκατηγορίες:
9.22.1. Αποδοχή του αρνητικού χαρακτήρα με το αίσθημα του θύματος
Σε αυτή την κατηγορία σε αναλογία 6 στα 10 υποκείμενα μας, με ποσοστό 60%,με ένα 40%
να είναι κορίτσια και ένα 20% να είναι αγόρια, μας απάντησαν με παρόμοιο σκεπτικό.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό είναι ακόλουθα:
Δεν θα τον πίστευα γιατί πιστεύω πως δεν είμαι όμορφη πώς να στο εξηγήσω… αφού δεν είμαι εγώ
..πως ξέρει αυτός πως είμαι όμορφη…(Υποκείμενο Κ1).
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Δεν τον πίστεψε καθόλου μα καθόλου… .γιατί όλοι την κορόιδευαν ….και εγώ το ίδιο θα έκανα
αφού ήξερα ότι θα ήμουν άσχημη (Υποκείμενο Κ5).

Σε αυτή την ερώτηση μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι τα περισσότερα υποκείμενα όταν
τους ζητήθηκε να μπούν στην θέση της Σαντρας, εστίασαν κυρίως στην ασχήμια της και όχι
τόσο στην αρνητική συμπεριφορά που έκανε στην αρχή. Τα περισσότερα μπήκαν στην θέση
της την στιγμή που συνάντησε τον ορνιθολόγο και με γνώμονα αυτή κυρίως την σκηνή μας
απάντησαν λέγοντας χαρακτηριστικά:
Δεν θα πίστευα ότι είμαι όμορφη/ος , κλπ.

Προφανώς εστίασαν σε εκείνο το σημείο γιατί τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με την
αλληλεπίδραση που είχε με τον ορνιθολόγο, καθώς ο διάλογος ήταν ιδιαίτερος αλλά και μία
άλλη εικασία που κάνουμε παρατηρώντας καλύτερα τα υποκείμενα στις αντιδράσεις τους,
είναι ότι κατά κάποιο τρόπο οι αντιδράσεις που είχε στην αρχή η Σαντρα με τις αρνητικές
πράξεις της ήταν κάπως αναμενόμενες για τα παιδιά, αφού ίσως ξεκίνησαν να διαβάζουν το
την ιστορία με μία προκατάληψη ότι η μάγισσα θα είναι οπωσδήποτε κακία. Ήταν κάτι λοιπόν
δεδομένο ίσως που δεν τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
Έτσι λοιπόν οι περισσότερες απαντήσεις είχαν ένα αίσθημα συμπόνιας προς την Σαντρα. Τα
παιδιά τοποθέτησαν τον εαυτό τους στην θέση της και έδειχναν να την αποδέχονται καθώς δεν
έφταιγε στην ουσία αυτή που ήταν άσχημη. Εστίασαν δηλαδή σε ένα εξωτερικό ελλάτωμα.
Λογικό βέβαια για την ηλικία αυτή των παιδιών που έχουν πολύ έντονη την εξωτερική
παρατήρηση, καθώς πολλές φορές από εκεί κρίνονται και οι φιλίες που κάνουν με τους
συμμαθητές τους (Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010: 105). Έτσι η
αρνητική της συμπεριφορά σχεδόν εκμηδενίστηκε από το αίσθημα της λύπης που ένιωθαν για
το πρόσωπο της. Κατά βάση δηλαδή προσπάθησαν να την δικαιολογήσουν για αυτή την
αρνητική της συμπεριφορά και ότι προφανώς προήλθε από την στεναχώρια που βίωνε επειδή
ήταν άσχημη. Αυτό το στοιχείο μας κάνει να προβληματιστούμε ότι και τα παιδιά προφανώς
νιώθουν με παρόμοιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι έχουν αδυναμίες και μας εκδηλώνουν την τάση
να επιθυμούμε να τα δικαιολογήσουμε για τις ενδεχόμενες πράξεις που κανουν.
9.22.2. Αποδοχή αρνητικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα συναισθηματικής άμυνας
Σε σχέση με την προηγούμενη κατηγορία που τα υποκείμενα αποδέχτηκαν την Σάντρα με
αρνητική συμπεριφορά, στην συγκεκριμένη υποκατηγορία έχουμε έχουμε την αποδοχή αυτού
του χαρακτήρα μέσω μίας άλλης προοπτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι αρνητικές πράξεις γίνονται
με σκοπό να αμυνθεί κάποιος και όχι επειδή είναι κακός (σε αναλογία 3 στα 10 υποκείμενα, σε
ποσοστό 30% με ένα 20% να είναι κορίτσια και ένα 10% μόλις να είναι αγόρια). Μία
αντίδραση συμπεριφοράς με θετική χροιά. Άρα δηλαδή σύμφωνα με τα υποκείμενα αυτά, την
πιέζουν άλλες συνθήκες όπως είναι στην περίπτωση μας οι μάγισσες για αυτό αντιδρά με
αυτόν τον τρόπο. Αυτό το δείγμα απάντησης είναι πιο κοντά στην φιλοσοφία του κακού και
του καλού που αναφέραμε στο θεωρητικό μας, καθώς συνήθως αρνητικές καταστάσεις
οδηγούν σε αρνητικές συμπεριφορές. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτών των υποκειμένων
από το εμπειρικό μας υλικό είναι τα ακόλουθα:
Άμα ήμουν άσχημος και δεν με ήθελε κανείς θα στεναχωριόμουν αλλά όπως σου είχα πεί θα έστελνα
γράμμα στις άλλες μάγισσες και θα τους έλεγα ότι είναι οι πιο κακές του κόσμου…- και θα ήθελες να
γινόσουν κακός όπως οι μάγισσες αυτές;- όχι δεν θα γινόμουν γιατί το έκαναν αυτές… έπρεπε να
πάρουν τιμωρία (Υποκείμενο Κ4).
Κοίτα άμα ήμουν άσχημος και δεν με ήθελε κανείς θα στεναχωριόμουν γιατί μπορεί κανείς να μην
με είχε παρέα..και μπορεί και εγώ να είχα νευριάσει με όλους και να μην τους ήθελα καθόλου να με
παίζουν…...- άρα καλά έκανε στην αρχή η Σαντρα που έκανε όλα αυτά τα κακά;;- εεεε μερικά που
έκανε καλά το έκανε για να μάθουν και αυτοί..που δεν την ήθελαν.. όμως μερικά παιδιά δεν της
φταίγανε…(Υποκείμενο Α6).
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‘Όπως και με τον νάνο δηλαδή;; μμμ τι να έκανα θα στενοχωριόμουν για αυτό αλλά τι να έκανα
αφού γεννιόμουν έτσι δεν πειράζει….- αν σε κορόιδευαν όπως την Σάντρα;- θα τις κορόιδευα και
εγώ ……σιγά μην τις άφηνα!!!!!. Θα τις έκανα και εγώ να μάθουν ….να με φοβόνται πιο
πολύ….εμαα… (Υποκείμενο Κ10).

Τα υποκείμενα αυτά αποδέχονται τον αρνητικό χαρακτήρα της Σαντρας, στο αρχικό κείμενο
κυρίως γιατί άλλοι ευθύνονταν για την συμπεριφορά της και ιδιαίτερα οι άλλες μάγισσες. Άρα
ευθύνονται άλλοι κοινωνικοί παράγοντες. Η κοινωνία με τους «κακούς» ανθρώπους και όχι
τόσο η ίδια. Εν μέρει είναι λογική κατάσταση γιατί λαμβάνουν υπόψη τους λανθασμένες
κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό το σημείο της προβληματικής μας συμπίπτει με την άποψη του
Durant και την έννοια της «δυσαρμονίας του συστήματος». Το γεγονος δηλαδή της αρνητικής
συμπεριφοράς της Σαντρας οφείλεται εν μέρη στην δυσαρμονία του συστήματος και σε άλλες
αρνητικές καταστάσεις που στην περίπτωση μας είναι οι μάγισσες, που με την αρνητική τους
συμπεριφορά δημιουργούν και προκαλούν αρνητική συμπεριφορά και στην Σαντρα. Άρα
δηλαδή το ένα αρνητικό σύστημα επηρεάζει το άλλο και αυτό δημιουργεί δυσαρμονία τους
συστήματος και επομένως αρνητικές καταστάσεις (Apter, 1984: 153-155). Ωστόσο από μία
άλλη οπτική είναι μία συμπεριφορά πού δείχνει ότι ανάληψη ευθυνών δεν λαμβάνει το ίδιο το
υποκείμενο χαρακτηριστικό που το συναντάμε συχνά σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι και η Σαντρα
δεν ευθύνεται για αυτή την συμπεριφορά και μάλιστα επιδιώκουν τα υποκείμενα με τις
απαντήσεις τους να υιοθετήσουν την ίδια αν ήταν στην θέση της με τις χαρακτηριστικές
φράσεις:
Θα τις κορόιδευα και εγώ …θα τις άφηνα να μάθουν! θα τους έστελνα γράμμα ότι είναι πιο κακές του
κόσμου.. θα είχα νευριάσει ….κλ.π.

Αυτές οι απαντήσεις των παιδιών μας δείχνουν ότι θα αντιδρούσαν και αυτά αρνητικά με
μία τάση εκδίκησης προς αυτόν που τους έχει κάνει κακό και θα είχαν την ίδια συμπεριφορά.
Αλλά αυτή η συμπεριφορά θα έχει προκύψει γιατί κυρίως την προκάλεσαν άλλοι και γιατί
πρέπει και η μάγισσα να τους αντιμετωπίσει.
9.22.3. Ουδέτερη θέαση για τον «αρνητικό» χαρακτήρα
Μία άλλη προοπτική σε ποσοστό μόλις 10% με υποκείμενο αγόρι (Υποκείμενο Α6)
εμβάθυνε στην ψυχοσύνθεση του αρνητικού χαρακτήρα της Σαντρας. Ο σχολιασμός αυτός του
υποκειμένου ήταν ιδιαίτερος καθώς ανέφερε ότι η αρνητική της συμπεριφορά δεν ήταν
απόλυτα δικαιολογημένη. Εδώ έθεσε το θέμα του θύματος ότι δηλαδή κάποια άτομα δεν της
έκαναν κακό αλλά αυτή έκανε, προφανώς γιατί θα είχε παρασυρθεί από την αρνητική
συμπεριφορά της. Έτσι υπήρξε ένας διαχωρισμός από το υποκείμενο με αρνητική
συμπεριφορά που αποσκοπούσε σε θύματα, αρνητική συμπεριφορά χωρίς θύματα καια
αρνητική συμπεριφορά με σκοπό την εκδίκηση. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι το υποκείμενο αυτό
ήταν πιο σκεπτόμενο από τα προηγούμενα, με περισσότερη εμβάθυνση και προσοχή στις
λεπτομέρειες του κειμένου, καθώς παρατήρησε και άλλες αντιδράσεις και από άλλα
υποκείμενα του κειμένου, ενώ αντίθετα τα προηγούμενα ήταν πιο απόλυτα στις θέσεις τους και
θα έκαναν επιθετικές ενέργειες προς όλους.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 21.
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Πίνακας 21: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, και πιο
συγκεκριμένα στο δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα με εστίαση
στην πρόσληψη του «αρνητικού χαρακτήρα» μέσα από την ταύτιση με τον ίδιο, σε σχέση με το
φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
1. Αποδοχή αρνητικού χαρακτήρα με
αίσθημα συμπόνιας λόγο ασχήμιας

2.Αποδοχή αρνητικού χαρακτήρα με τις
αρνητικές και επιθετικές ενέργειες ως
αποτέλεσμα συναισθηματικής άμυνας

3. Ουδέτερη θέση για τον αρνητικό
χαρακτήρα

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

2(20%)

4(40%)

6(60%)

1(10%)

2(20%)

3(30%)

1(10%)

0%

1(10%)

Στον Πίνακα 21 βλέπουμε πώς προσλαμβάνουν τα υποκείμενα τον αρνητικό χαρακτήρα
όταν μπούν στην θέση του ίδιου, όταν ταυτιστούν απόλυτα μαζί του, σε σχέση με τον
προηγούμενο πίνακα, που τα παιδιά είχαν πάρει την θέση του θύματος. Εδώ βλέπουμε το
εντυπωσιακό ποσοστό 60% και με περισσότερο το ποσοστό των κοριτσιών (40%) να
αποδέχονται τον αρνητικό χαρακτήρα παρά την αρνητική του εμφάνιση. Δηλαδή η Σαντρα
μπορεί να ήταν άσχημη αλλά για το ποσοστό αυτό των παιδιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών
ήταν καλή. Ενδεχομένως δεν είναι τυχαίο που το δείγμα μας είναι περισσότερα κορίτσια σε
σχέση με τα αγόρια (σε ποσοστό 20%). Για τα κορίτσια η εμφάνιση παίζει ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο ίσως και λόγο ηθικών κανόνων και προκαταλήψεων που μας έχει δώσει η κοινωνία
(Παπαντωνάκης, Αθανασιάδης, Καπλάνογλου & Πολίτης, 2010). Το πρότυπο της όμορφης
γυναίκας. Έτσι τα κορίτσια προβληματίστηκαν ενδεχομένως πιο έντονα, γιατί τοποθέτησαν τον
εαυτό τους στην θέση της άσχημης μάγισσας και πως θα ήταν να ήταν άσχημες. Έτσι
παίρνοντας ως δεδομένο την κατάσταση αυτή προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν ότι παρά την
ασχήμια της είναι όμορφη στην ψυχή. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια να καλύψουν τα
αρνητικά στοιχεία με θετικά καθώς υποσυνείδητα δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτό το
αρνητικό στοιχείο και προσπαθούν να το καλύψουν, δείχνοντας συμπόνια και συμπάθεια στον
χαρακτήρα αυτό. Αυτό το στοιχείο σημαίνει ότι ίσως προσπαθούν να καλύψουν και τα
υποκείμενα δικές τους ανασφάλειες, σχετικά με την εξωτερική τους εμφάνιση. Άρα εδώ
εντοπίζουμε ότι στην ουσία οι κοινωνικές αντιλήψεις δημιουργούν ανασφάλειες στα
υποκείμενα και έτσι τείνουν να δημιουργούν ίσως επιθετικές συμπεριφορές.
Σε επόμενη κατηγορία πρόσληψης πάλι από την μεριά των κοριτσιών σε ποσοστό 20% και
ένα μόλις 10% από την μεριά των αγοριών αποδέχονται τον αρνητικό χαρακτήρα και
υποστηρίζουν ότι όντως έπραξε και με αρνητικές συμπεριφορές, αλλά εδώ επιχειρηματολογούν
ότι οι ενέργειες αυτές ήταν για εκδίκηση και για άμυνα, δηλαδή για να προστατέψει τον εαυτό
της. Βλέπουμε ότι τα υποκείμενα αυτά σε σχέση με τα προηγούμενα προσπαθούν να δώσουν
και μια θετική πλευρά στον χαρακτήρα και να είναι πιο αντικειμενικά στην κριτική τους, ενώ
αντίθετα τα προηγούμενα επιχειρηματολόγησαν περισσότερο βασιζόμενα στο συναίσθημα και
νιώθοντας οίκτο για αυτή, όπως ενδεχομένως θα ένιωθαν τα ίδια απλώς και μονο αν ήταν
άσχημα. Εδώ σε αυτή την κατηγορία οι απαντήσεις των υποκειμένων δείχνουν ότι έχουν
ταυτιστεί με τον αρνητικό χαρακτήρα και προσπαθούν να τον δικαιολογήσουν προσθέτοντας
του δυναμικά, ηθικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή η Σαντρα επιτίθεται για ζητήματα ηθικής και να
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υπερασπιστεί τον εαυτό της, διότι τα υποκείμενα θα έπρατταν το ίδιο αν ήταν στην θέση της
(Παπαχρίστου, Μαροπούλου & Χέλμης, 2015: 100-130).
Τέλος, μία τρίτη κατηγορία μέσα από την ταύτιση των υποκειμένων με τον αρνητικό
χαρακτήρα σε ποσοστό μόλις 10% και από ένα μονο αγόρι υποστήριξε ότι δεν ήταν απόλυτα
αρνητική ούτε απόλυτα θετική. Έκανε και θετικές και αρνητικές πράξεις σε όλη την ιστορία
που όντως είναι ένας ισχυρισμός που ισχύει. Ενώ βλέπουμε πως πολύ συχνά η παιδική
λογοτεχνία προσπαθεί να τελειώσει με μία καθολική έννοια θετικού ή αρνητικού. Αυτή η
κατηγορία μας προβλημάτισε ιδιαίτερα γιατί η απάντηση προήλθε και από υποκείμενο που
είναι αγόρι. Έτσι αναπτύξαμε την προβληματική ότι ίσως το φύλο του δείγματος επηρεάζει και
την πρόσληψη ανάλογα και το φύλο που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας του κειμένου. Εδώ που
κεντρικός χαρακτήρας ήταν κορίτσι το υποκείμενο ήταν αντικειμενικό και όχι ιδιαίτερα
συναισθηματικά εμπλεγμένο στις απαντήσεις του από ότι ενδεχομένως θα έκαναν αν τα
δείγματα ήταν κορίτσια. Αυτό το στοιχείο έκανε το συγκεκριμένο υποκείμενο να κοιτάξει
διαφορετικές οπτικές καθώς ενδεχομένως δεν σκεφτόταν με προκαταλήψεις. Αυτές όμως οι
διαφορετικές οπτικές θετικού και αρνητικού χαρακτήρα το έκαναν να έχει μια πιο
ολοκληρωμένη άποψη για τον χαρακτήρα που του παρουσιάστηκε.
9.23. Αφηγηματικοί άξονες: Αφηγηματική δομή - Αποδοχή η όχι του τέλους
Στην τελευταία κατηγορία της ανάλυσης μας, ρωτήσαμε τα παιδιά τι κατάλαβαν γενικά από
την ιστορία που τους αναγνώστηκε. Θέλαμε με αυτή την ερώτηση να εντοπίσουμε αν αρχικά
στα λογοτεχνικά κείμενα αυτά, με επίκεντρο τους αρνητικούς χαρακτήρες, πέτυχαν τα
υποκείμενα να εξάγουν συμπεράσματα στο τέλος στηριζόμενα μόνο σε αυτούς κατά την
διάρκεια της πρόσληψης. Κυριάρχησε ο αρνητικός χαρακτήρας όπως αντίστοιχα ένας θετικός;.
Οι ιδέες τους και οι σκέψεις κινήθηκαν στο ίδιο επίπεδο όπως και στους θετικούς χαρακτήρες;
Επιπροσθέτως πέρα από αυτό η γενική αυτή ερώτηση τους έδινε δυνατότητες και να
σχολιάσουν πράγματα που ήταν εκτός των ηρώων του παραμυθιού αλλά και γενικά να
αφήσουν την τελευταία εντύπωση τους για το κείμενο. Τελικά αποδέχτηκαν ένα κείμενο με
πρωταγωνιστή αρνητικού χαρακτήρα; Γύρω από αυτές τις προβληματικές κινηθήκαμε
προκειμένου να εστιάσουμε στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων μας. Έτσι με βάση αυτή
την γενική ερώτηση οι κατηγορίες που προέκυψαν στο πρώτο είναι οι εξής:
Α) Ειδικοί Σχολιασμοί
9.23.1. Κριτική του τέλους με έμφαση στους κεντρικούς αρνητικούς χαρακτήρες
Κριτική στον αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα: Έδωσαν ορισμένα χαρακτηριστικά
αρνητικού χαρακτήρα
Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα δεν θα λέγαμε ότι το τέλος
του κειμένου κυριάρχησε με τα σχόλια των παιδιών να αναφέρονται για τον αρνητικό
χαρακτήρα της Ινφάντα. Αυτό το στοιχείο μας επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι εύκολα
απορρίπτουν τον αρνητικό χαρακτήρα, δεν ταυτίζονται με αυτόν και σχολιάζουν ελάχιστα τις
δράσεις του από ότι έναν θετικό που θα έλεγαν αναλυτικά τις ενέργειες και τα κατορθώματα
που θα έκανε. Αυτό το στοιχείο μας προβληματίζει ότι ίσως ο αρνητικός χαρακτήρας, δεν
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αποφυγής και να λειτουργήσει ηθικοπλαστικά. Σε ποσοστό
τώρα της έρευνας μας αυτής 4 (40%) στα 10 υποκείμενα σε ποσοστό 40%, που αυτό
αναλύεται σε 20% αγόρια και 20% κορίτσια, εστίασαν στην ερώτηση αυτή στον αρνητικό
χαρακτήρα της Ινφάντας. Λιγότερα από τα μισά δηλαδή γεγονός που εξηγήθηκε και παραπάνω
εφόσον παρατηρήσαμε ότι δεν εστίαζαν τόσο στον σχολιασμό του αρνητικού χαρακτήρα
μπαίνοντας στην θέση του, αλλά κυρίως μέσα από την θέση του θύματος. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
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Τι κατάλαβες γενικά;- ότι δεν πρέπει να θέλουμε να κάνουμε ότι θέλουμε όπως την Ινφάντα γιατί
μπορεί μερικοί να μην μπορούν… και δεν θα πρέπει να διατάζουμε..έτσι κάνε αυτό …και αυτό και
αυτό… δεν ήταν σωστό..εεε δεν νομίζεις; (Υποκείμενο Κ1).
Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τους άλλους άμα υποφέρουν…..-γιατί;- μπορεί γιατί
είναι κακοί ….-μονο για αυτό;;- γιατί δεν τους νοιάζει για αυτό.(Υποκείμενο Κ3).

Ο απόλυτος και εγωκεντρικός χαρακτήρας της Ινφάντα. Ειδικότερα όσα υποκείμενα
εστίασαν στον αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα, εστιάστηκαν κυρίως στο να την κριτικάρουν
αρνητικά για αυτή την συμπεριφορά της. Ήταν μία αναμενόμενη διαδικασία πρόσληψης. Την
αντιμετώπισαν στερεοτυπικά ως απόλυτα αρνητικό χαρακτήρα. Γενικότερα και οι τέσσερις
απαντήσεις είχαν να μας προσθέσουν και κάτι διαφορετικό σαν στοιχείο για τον αρνητικό
χαρακτήρα της Ινφάντα. Πιο ειδικά στο πρώτο απόσπασμα η Ινφάντα χαρακτηρίζεται από
εγωκεντρικότητα και μόνο αφού κάνει ότι θέλει αυτή και δεν ασχολείται με τι νιώθουν οι
άλλοι, με την χαρακτηριστική φράση:
Δεν πρέπει να κάνει κανείς ότι θέλει …και να διατάζει..κάνε αυτό…

Είναι ένας χαρακτήρας απόλυτος, για αυτό και διατάζει. Το υποκείμενο κρίνει αυτή ως
αρνητική συμπεριφορά αφού η Ινφάντα ήθελε μέχρι το τέλος να κάνει ότι θέλει αυτή ο νάνος.
Το στοιχείο αυτό μας δείχνει ότι το τέλος του κειμένου ήταν καθοριστικό για την άποψη που
θα είχε το συγκεκριμένο υποκείμενο για την Ινφάντα και φάνηκε ξεκάθαρα ότι εστίασε κυρίως
εκεί για να εξάγει τα συμπεράσματα του.
Η Ινφάντα χωρίς συναισθήματα. Στο δεύτερο απόσπασμα που παραθέσαμε το
υποκείμενο μάλιστα χαρακτηρίζει την Ινφάντα ως απόλυτα κακιά. Οι λόγοι που το στηρίζει
κυρίως είναι γιατί δεν κατάλαβε τα συναισθήματα του νάνου, επομένως ήταν ένας άνθρωπος
χωρίς αισθήματα και αυτό μας το δηλώνει κυρίως με την φράση:
Δεν καταλαβαίνουν τους άλλους άμα υποφέρουν…

Αυτό το σημείο μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο υποκείμενο εστίασε ιδιαίτερα στα
συναισθήματα που είχε εκφράσει ο νάνος στις προηγούμενες σελίδες και έκανε πιθανόν έναν
συνδυασμό με την αδιάφορη συμπεριφορά που είδε στο τέλος του κειμένου από την Ινφάντα.
Για αυτό το υποκείμενο ήταν μία κοπέλα που δεν την ένοιαζε πως ένιωθαν οι άλλοι, στοιχείο
απόλυτα αρνητικό για αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία των υποκειμένων, η
ενσυναίσθηση παίζει δυναμικό ρόλο στον να αντιληφθούμε τον άλλον. Είναι σημαντικό πολλές
φορές για τα παιδιά να τα αποδεχτούν για να νιώσουν κοινωνικά ασφαλή (Norton & Norton,
2006: 22-23).
Η Ινφάντα σαρκαστική απέναντι στον νάνο για τον περίεργο σωματοτυπο του. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό πέρα από την εγωκεντρικότητα, και τα μηδαμινά συναισθήματα που ήρθε να
συμπληρώσει το προφίλ του αρνητικού χαρακτήρα της Ινφάντα από το υποκείμενα της έρευνας
μας είναι η σαρκαστική διάθεση της απέναντι στον νάνο. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε κάποιον που έχει κάτι περίεργο πάνω του …και να γελάμε πίσω από
την πλάτη του…. μπορεί να στενοχωρηθεί… και εγώ δεν θα ήθελα να μου το κανουν αυτό (
Υποκείμενο Α4).

Η απάντηση αυτή του υποκειμένου σε ποσοστό 10% και η απάντηση αυτή να αφορά δείγμα
αγόρι (που περιλαμβάνει ποσοστό 20% από το δείγμα των αγοριών) είναι ξεκάθαρη και μας
δείχνει ότι αυτός ο τρόπος κοροϊδίας είναι που μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ έναν άλλο
άνθρωπο. Η σαρκαστική διάθεση είναι ένα χαρακτηριστικό που το συναντάμε πολύ συχνά
στον κόσμο των αρνητικών χαρακτήρων και σχεδόν είναι από τα πρώτα που εντοπίζουν τα
παιδιά και μέσα από το κείμενο αλλά και μέσα από την εικονογράφηση παρατηρώντας τα
πρόσωπα των ηρώων αυτών. Ο λόγος που το εντοπίζουν σχεδόν πρώτο είναι διότι η
σαρκαστική διάθεση είναι πολύ δυνατό συναίσθημα για τα παιδιά αφού τα ταπεινώνει αμέσως
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και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (Λιάκα, 2014: 1-30). Έτσι θα λέγαμε ότι ήταν ένα στοιχείο
που αναμέναμε να δούμε στις απαντήσεις των παιδιών βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία μας.
Βέβαια όσο προχωρά η εμβάθυνση μας στα χαρακτηριστικά του αρνητικού ήρωα πλέον
επιβεβαιώνεται σημαντικά ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί του αρνητικού χαρακτήρα είναι κυρίως
από την πλευρά του θύματος. Δηλαδή αναφέρουν χαρακτηριστικά που θα βίωναν και τα ίδια.
Ο υπέρμετρος εγωισμός της Ινφάντα. Τέλος ένα άλλο χαρακτηριστικό που αναφέρθηκε για
την Ινφάντα είναι ο εγωισμός της και ότι γενικά όλα γυρίζουν γύρω από αυτή. Παρακάτω
έχουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το εμπειρικό μας υλικό:
[..] Γενικά κατάλαβα ότι εδώ μας μίλησε για τον νάνο που ήταν καλός και στεναχωρήθηκε πολύ που
ήταν άσχημος αλλά και για την Ινφάντα που ήταν κακή και δεν την ένοιαζε τίποτε μονο ο εαυτούλης
της…. εγώ δεν θα την είχε φίλη πάντως…..-γιατί το λές αυτό;- γιατί η Ινφάντα ήταν κακομαθημένη
πολύ και δεν μιλούσε όμορφα… εντάξει τώρα..-που δεν μιλούσε;- γενικά σε όλους..(Υποκείμενο
Α6).

Η φράση «ο εαυτούλης της» που χρησιμοποιεί το υποκείμενο αυτό περιγράφει αυτό ακριβώς
το στοιχείο της ατομικότητας της Ινφάντα και του εγωισμού της. Μάλιστα την απορρίπτει
στεγνά το υποκείμενο λέγοντας ότι δεν θα την είχε φίλη. Αυτό το χαρακτηριστικό δηλώνει
χαρακτήρα που δεν συνεργάζεται αλλά κινείται για την πραγματοποίηση μονο δικών του
στόχων.
9.23.2. Κριτική του τέλους με έμφαση στους δευτερεύοντες χαρακτήρες του κειμένου
Ωστόσο μας κάνει εντύπωση ότι υπήρξαν και υποκείμενα που τελειώνουν την κριτική τους
με κυρίαρχη κριτική στον δευτερεύοντα χαρακτήρα του κειμένου, τον νάνο κάνοντας έμμεσα
αναφορά στον αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα. Έτσι, εκδηλώνεται η τάση των παιδιών να
εστιάζουν στον θετικό χαρακτήρα. Στην ερώτηση μας αυτή ωστόσο υπήρχαν και υποκείμενα
σε αναλογία 2 (20%) στα 10 υποκείμενα και αυτό το ποσοστό να αφορά υποκείμενα δείγματος
μόνο αγόρια, που δεν έβαλαν σε πρώτη θέση τον σχολιασμό του αρνητικού χαρακτήρα της
Ινφάντα, αλλά τον σχολιασμό του νάνου. Μια συμπεριφορά που δηλώνει την τάση των παιδιών
να θέλουν να στηρίζουν τον θετικό χαρακτήρα του κειμένου, αλλά και την συνήθεια τους να
σχολιάζουν στο τέλος του κειμένου τον θετικό χαρακτήρα. Μία αναγνωστική τεχνική
συνηθισμένη από τα παιδιά και αναμενόμενη κατά κάποιο τρόπο. Παρακάτω παραθέτουμε τα
χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το εμπειρικό μας υλικό:
[…] κατάλαβα ότι μερικές φορές οι άνθρωποι όπως ο νάνος στεναχωριούνται πολύ και μπορεί να
πεθάνουν από την στενοχώρια τους.. …αυτό δεν είναι καλό είδες η Ινφάντα δεν έκανε
τίποτα…(Υποκείμενο Α7).
Εγώ κατάλαβα ότι μερικές φορές μπορεί εμείς να αγαπάμε κάποιον πάρα μα πάρα πολύ και αυτός να
μην το έχει καταλάβει..αλλά μπορεί όταν το καταλάβει να είναι πολύ αργά …για αυτό δεν πρέπει να
τους αγαπάμε όλους πάρα πολύ (Υποκείμενο Α9).

Ενώ τα υποκείμενα αυτά (σε ποσοστό 20%) και στα δύο αποσπάσματα έκαναν αναφορά στο
νάνο, ωστόσο όμως δεν εστίασαν όπως θα περιμέναμε και να συγκρίνουν το γεγονός ότι ο
νάνος ενδεχομένως είναι ο «καλός» και η Ινφάντα η «κακιά» της ιστορίας. Αντίθετα έκριναν
αυστηρά και τον νάνο για τις αντιδράσεις του. Προφανώς άλλο ένα στοιχείο που μας
επιβεβαιώνει ότι το τέλος του κειμένου ήταν καθοριστικό για την διαδικασία πρόσληψης των
παιδιών. Το απρόσμενο αυτό τέλος προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά και τα έβαλε
σε σκέψεις. Διότι πολλές φορές το συνταρακτικό και το έντονο είναι αυτό που θα
ταρακουνήσει τα παιδιά της ηλικίας αυτής προκειμένου να κανουν κάποιο σχόλιο. Μία άλλη
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συμπεριφορά χωρίς ιδιαίτερη ένταση μέσα στο κείμενο ενδεχομένως να είναι αδιάφορα για τα
παιδιά. Το γεγονός ότι ο θετικός χαρακτήρας του νάνου πεθάνει, κάνει τα παιδιά να σκεφτούν
διαφορετικά και προφανώς να διατυπώσουν ότι κάτι λάθος έχει κάνει και ο ίδιος προκειμένου
να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτός ο σχολιασμός είναι ιδιαίτερα ώριμος αν λάβουμε υπόψη
την ηλικία των παιδιών.
Η ευαισθησία του νάνου ως ελλάτωμα απέναντι σε αδιάφορους ανθρώπους όπως είναι η
Ινφάντα. Έτσι λοιπόν στο πρώτο απόσπασμα που παραθέσαμε παραπάνω ο νάνος έχει ένα
ελλάτωμα σύμφωνα με το υποκείμενο αυτό. Είναι πολύ ευαίσθητος. Καθώς χρησιμοποιεί την
φράση «φορές οι άνθρωποι όπως ο νάνος στεναχωριούνται πολύ και μπορεί να πεθάνουν από
την στενοχώρια τους». Το γεγονός επομένως του θανάτου του νάνου οφείλεται και στον ίδιο.
Η μεγάλη στεναχώρια του, τον έκανε αδύναμο και επομένως ευάλωτο στο να πεθάνει. Άρα
στην ουσία παραθέτει τη αδυναμία ως ελλάτωμα. Άρα το υποκείμενο ρίχνει ευθύνες και στον
θετικό χαρακτήρα. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι τελικά τα παιδιά έδωσαν αρνητικά
χαρακτηριστικά και στους «αρνητικούς» αλλά και στους «θετικούς» χαρακτήρες. Ο νάνος
αντίδρασε υπερβολικά με το να στενοχωρηθεί τόσο πολύ αλλά και η Ινφάντα αντίδρασε λάθος
αφού δεν ασχολήθηκε καθόλου να μάθει γιατί το έπαθε ο νάνος. Μήπως λοιπόν δεν υπάρχει
απόλυτα αρνητικός ή απόλυτα θετικός χαρακτήρας;
Όμως αν λάβουμε υπόψη μας τους σχολιασμούς που κανουν ίσως να χαρακτήρισαν κάποιον
θετικό η αρνητικό έχοντας ως βάση κάποιο λογοτεχνικό στήριγμα προκειμένου να ξεκινήσουν
την διαδικασία πρόσληψης. Δηλαδή διαθέτουν μία μικρή προκατάληψη για ποιος ενδεχομένως
είναι ο καλός ή ο κακός. Όμως στην συνέχεια της εμβάθυνσης του κειμένου είναι ικανά να
ξεχωρίσουν πλήρως αντιδράσεις και να ασκήσουν μία ουσιαστική κριτική όπως μας το
επιβεβαιώνει και το παραπάνω απόσπασμα, καθώς ο νάνος δεν ήταν ο απόλυτα καλός της
ιστορίας αλλά καλός με ελαττώματα.
Η υπερβολή, η υπερβολική αγάπη αιτία για το θάνατο του νάνου. Το δεύτερο υποκείμενο
εστίασε και αυτό με τον ίδιο τρόπο στον νάνο. Δηλαδή πρόκειται για έναν θετικό χαρακτήρα
που όμως διαθέτει αδύναμες πλευρές. Έτσι για το υποκείμενο αυτό ο νάνος αγαπούσε
υπερβολικά την Ινφάντα. Η υπερβολή συναισθημάτων τον οδήγησε επομένως και στην
υπερβολή αντιδράσεων, όπως ήταν ο θάνατος του. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:
Μπορεί εμείς να αγαπάμε κάποιον πάρα μα πάρα πολύ και αυτός να μην το έχει καταλάβει..αλλά
μπορεί όταν το καταλάβει να είναι πολύ αργά… για αυτό δεν πρέπει να τους αγαπάμε όλους πάρα
πολύ.

Άρα η πολύ αγάπη δεν είναι καλή και κάποια φορά είναι δυνατόν να μας πληγώσει όταν ο
άλλος δεν μας αγαπάει. Μια αντίδραση που συνδέεται με την φύση των παιδιών, καθώς στην
ηλικία αυτή δίνουν πολύ βάρος ακόμη στα συναισθήματα από το γύρω περιβάλλον τους,
προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια. Έτσι η άμυνα πού πρέπει να διαθέτει ο νάνος είναι η
λιγότερη συναισθηματική επένδυση στην Ινφάντα. Μάλιστα το υποκείμενο αναφέρει ότι δεν
πρέπει να τους αγαπάμε όλους πάρα πολύ, δηλαδή είναι κάπως καχύποπτο ότι ενδεχομένως
κάποιος μπορεί να του κάνει κακό.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον
συγκεντρωτικό Πίνακα 22.
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Πίνακας 22: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, στο πρώτο
παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα, με εστίαση στην πρόσληψη του
αρνητικού χαρακτήρα κατά το τέλος του κειμένου, στην πρώτη υποκατηγορία με τίτλο
«Ειδικοί σχολιασμοί στους χαρακτήρες του κειμένου», σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων
της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
Υποκατηγορίες
1. Κριτική του τέλους,
με έμφαση στους
κεντρικούς χαρακτήρες
( Ινφάντα)

Αγόρια

1.α.Σαρκαστική
διάθεση
1.β.Υπερμετρος
εγωκεντρισμός

Κορίτσια

1(10%)

0%

1(10%)

0%

Σύνολο

2 (20%)
1.γ.Εγωκεντρική

2(20%)
0%

1(10%)
6(60%)

0%
2.Κριτική του τέλους ,
με έμφαση στους
δευτερεύοντες
χαρακτήρες (νάνος)

2.α. Υπερβολική
ευαισθησία του
νάνου

4(40%)

1(10%)

1.δ. Χωρίς
συναισθήματα

1(10%)

0%

2 (20%)

2(20%)
0%

2.β. η μη
κατανοητή αγάπη
του νάνου

1(10%)

0%

Στον πίνακα 22 έχουμε την πρώτη υποκατηγορία που προέκυψε κατά τους σχολιασμούς των
υποκειμένων για το τέλους του κειμένου. Όπως ήταν φυσικό ένα ποσοστό 60%, με 40% να
κάνουν αναφορά αγόρια-κορίτσια και ένα μόλις 20% να κάνουν αναφορά μονο αγόρια,
αρκέστηκε σε συγκεκριμένη αναφορά για τις δράσεις των ηρώων. Είναι μία φυσιολογική
αντίδραση που την αναμέναμε κατά κάποιο τρόπο στο τέλους του κειμένου, αφού τα παιδιά
πολλές φορές έχουν την τάση και από μόνα τους να σχολιάζουν τις δράσεις των ηρώων,
ιδιαίτερα των θετικών. Ωστόσο είδαμε ότι υιοθέτησαν και την ίδια τακτική σχολιασμού και για
τους αρνητικούς χαρακτήρες.
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη υποκατηγορία έχουμε ένα ποσοστό 40% να κάνουν αναφορά
στον κεντρικό χαρακτήρα της Ινφάντα, με αντίστοιχη αναλογία κοριτσιών και αγοριών (20%
τα αγόρια και 20% τα κορίτσια). Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε στους σχολιασμούς τους
είναι ότι τα αγόρια είναι ιδιαίτερα αυστηρά από ότι τα κορίτσια. Τα αγόρια αναφέρουν την
σαρκαστική της διάθεση, την ειρωνεία της και τον υπερβολικό εγωκεντρισμό της, ενώ αντίθετα
τα κορίτσια στους σχολιασμούς τους αναφέρουν χωρίς συναισθήματα και απλώς το επίθετο
εγωκεντρική. Αυτή η τάση για έντονη κριτική από την μεριά των αγοριών πιστεύουμε ότι δεν
είναι τυχαία και ίσως και εδώ εικάζουμε ότι έχει να διαδραματίσει ρόλο το φύλο του
δείγματος. Τα αγόρια είναι πιο αυστηρά στην κριτική τους γιατί ενδεχομένως είναι κορίτσι ο
κεντρικός χαρακτήρας. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το δικαιολογήσουμε σε αυτή την
ηλικία καθώς τα αγόρια όπως και τα κορίτσια διαμορφώνουν συνήθως κοινωνικές επαφές με
παιδιά του ίδιου φύλου με εκείνα και η σχέση με το αντίθετο φύλο δεν έχει αναπτυχθεί
ιδιαίτερα (Cole & Cole, 2002: 511). Από την άλλη τάση, τα κορίτσια επιδιώκουν να είναι
αντικειμενικά στην κριτική τους, χωρίς όμως να δείξουν πλήρη αντιπάθεια. Θεωρούμε ότι και
ο ρόλος της στο κείμενο που είναι πριγκίπισσα ασκεί μια θετική επιρροή στα κορίτσια,
ενδεχομένως ενός προτύπου που ονειρεύονται σε αυτή την ηλικία. Γενικά όμως θα λέγαμε ότι
οι σχολιασμοί αυτοί για τον αρνητικό χαρακτήρα της Ινφάντα ήταν ιδιαίτερα στοχευμένοι.
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Από την άλλη περιμέναμε το ποσοστό αυτό με αναφορές στον χαρακτήρα της Ινφάντα να
ήταν μεγαλύτερο και όμως αρκεστήκαμε μονο στο 40%, των συνολικών απαντήσεων. Ένα
20% (με το ποσοστό αυτό να είναι μόνο αγόρια) έκανε ειδικότερους σχολιασμούς σε σχέση με
τον χαρακτήρα του νάνου κατά την κριτική τους στο τέλος του κειμένου, χωρίς καμία αναφορά
στην Ινφάντα και αυτό μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Ίσως και εδώ το φύλο του νάνου τα
επηρέασε για να εστιάσουν εκεί, σαν να επρόκειτο για έναν δικό τους φίλο, που σχολίαζαν τις
αντιδράσεις του. Πέρα από αυτό θεωρούμε ότι εδώ έρχεται ξανά το στοιχείο της
προκατάληψης που αναφέραμε παραπάνω. Υποσυνείδητα τα παιδιά θέλουν να αναφερθούν
στον θετικό χαρακτήρα του κειμένου. Ίσως γιατί έχουν συνηθίσει το μοτίβο αυτό από την
μεριά της λογοτεχνία αλλά από την μεριά της ψυχολογίας ίσως υπάρχει η τάση να επιθυμούν
τα ίδια να νιώσουν συναισθηματική ασφάλεια στο τέλος σχολιάζοντας τον θετικό χαρακτήρα.
Ωστόσο, τον σχολίαζαν ως θετικό αλλά οι αναφορές τους ήταν ιδιαίτερα αυστηρές όσο αφορά
την συμπεριφορά του. Οι συμπεριφορά του σύμφωνα με τα υποκείμενα αυτά δεν θα έπρεπε να
ήταν τόσο συναισθηματική από την μία και από την άλλη η αγάπη που έδωσε στην Ινφάντα
δεν ήταν φυσιολογική. Οι απαντήσεις αυτές των αγοριών μας κανουν να σκεφτούμε για άλλη
μία φορά τα πρότυπα που δημιουργεί η κοινωνία, με τα αγόρια να μην είναι τόσο
συναισθηματικά και να αντιμετωπίζουν πιο αυστηρά τις καταστάσεις. Αυτές οι αντιλήψεις
είναι ισχυρές και βλέπουμε κάθε φορά να επηρεάζουν τις απαντήσεις των παιδιών και κατά
συνέπεια την διαδικασία πρόσληψης των αρνητικών χαρακτήρων (Perry & Bussey, 1984).
Β) Γενικότεροι σχολιασμοί
Τα υπόλοιπα υποκείμενα της έρευνας μας αυτής σε αναλογία 4 (40%) στα 10,
επικεντρώθηκαν σε γενικότερους σχολιασμούς. Ήταν μία κατηγορία που την αναμέναμε καθώς
είχαμε υποψίες ότι κάποια υποκείμενα θα εστιάσουν περισσότερο στους χαρακτήρες και
κάποια όχι τόσο. Όμως συγκριτικά με τους αριθμούς, ήταν μία λογική κατανομή. Έτσι λοιπόν
αυτή η κατηγορία δημιούργησε και άλλες δύο υποκατηγορίες εμβαθύνοντας στα δεδομένα που
συλλέξαμε.
9.23.3. Ηθικά διδάγματα κειμένου
Μία κατηγορία στους γενικότερους σχολιασμούς των υποκειμένων είναι οι απόψεις, τα
ηθικά διδάγματα θα λέγαμε που πήρανε τα υποκείμενα διαβάζοντας το κείμενο. Αυτή η
κατηγορία μας δηλώνει ότι τα υποκείμενα αυτά είναι πιο εξοικειωμένα με την ανάγνωση
λογοτεχνικών βιβλίων αλλά και ότι έχουν δημιουργήσει κατά το παρελθόν συνομιλίες με
ενήλικές προκειμένου να εξάγουν γενικά συμπεράσματα και ηθικά διδάγματα. Σε αυτή την
κατηγορία είχαμε δύο υποκείμενα σε ποσοστό 20%, με το δείγμα να αποτελείται μόνο από
κορίτσια, που εστίασαν στο κείμενο κάτω από αυτή την προοπτική με ίδιες σχεδόν απόψεις.
Έτσι πάνω σε αυτές τις προβληματικές τους προέκυψαν οι εξής κατηγορίες:
Αντιμετώπιση αρνητικών χαρακτήρων και όχι εσωτερική κατάρρευση. Χαρακτηριστικό
απόσπασμα πρώτου υποκειμένου από το εμπειρικό μας υλικό:
Μμ… κατάλαβα ότι πολλές φορές μπορεί κάποιοι να είναι πολύ άδικοι και κακοί με εμάς αλλά εμείς
δεν πρέπει να τους αφήνουμε να το πιστεύουν αυτό..και να είμαστε δυνατοί..-Δηλαδή; -Δηλαδή να
μην φαίνεται ότι στενοχωριόμαστε… να είμαστε πιο δυνατοί από αυτούς (Υποκείμενο Κ2).

Το υποκείμενο αυτό εστιάζει στην αρνητική συμπεριφορά που ενδεχομένως μπορεί να
βιώσουμε από κάποιους άλλους. Μάλιστα δεν αναφέρει την Ινφάντα και αναφέρει
χαρακτηριστικά την φράση:
κάποιοι …μπορεί να είναι άδικοι και κακοί,(Υποκείμενο Κ2).

δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι έχει κατηγοριοποιήσει τον υποκείμενο αυτό την Ινφάντα
στους κακούς, σε αυτούς δηλαδή με την αρνητική συμπεριφορά. Έχει κάνει μία γενίκευση
λοιπόν από μονο του και αυτό μας δηλώνει την διάθεση του να κάνει γενικότερα σχόλια πάνω
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στο κείμενο. Στην συνέχεια όμως φτάνει σε ένα γενικότερο συμπέρασμα, ηθικό δίδαγμα όπως
θα λέγαμε για το ίδιο. Δηλαδή κάτω από αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές δεν θα πρέπει να
λειτουργούμε λανθασμένα (όπως στην περίπτωση του νάνου που υπονοείται) δηλαδή να
στενοχωριόμαστε αλλά να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Το υποκείμενο αυτό αναφέρει
γενικά την λέξη δυνατοί. Άρα αναφέρεται ενδεχομένως σε ένα χαρακτήρα που να έχει άμυνες
και να μην αφήνει κανέναν να τον πληγώνει. Άρα ηθικό δίδαγμα υποκειμένου που αποκομίζει
από την ιστορία, αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών και όχι βίωση στενοχώριας από
αυτές. Στην ουσία όμως και αυτό το υποκείμενο έμμεσα έκανε κριτική στον νάνο για
λανθασμένη συμπεριφορά που τον πλήγωσε, αλλά δήλωσε την γενικότερη τάση σχολιασμού
για αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς.
Κύριοι υπαίτιοι εμείς πολλές φορές για τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουμε. Το
δεύτερο υποκείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά:
Αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν χρειάζεται να στενοχωριόμαστε τόσο πολύ για κάτι γιατί
μπορεί να κάνουμε κακό στον εαυτό μας….-άρα πιστεύεις ότι φταίει ο νάνος που πέθανε και
καθόλου η Ινφάντα;- μπορεί ναι… αν ήταν άλλος μπορεί να μην στενοχωριόταν (Υποκείμενο
Κ5).

Το υποκείμενο αυτό αναφέρει γενικά ότι δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε πολύ για κάτι που
μας συμβαίνει. Σε σύγκριση με το προηγούμενο υποκείμενο δεν τοποθέτησε καθόλου αρνητικό
χαρακτήρα ως υπαίτιο για αυτή την συμπεριφορά αλλά το ίδιο το άτομο. Στην δεύτερη
ερώτηση μας επιβεβαιώθηκε η αντίληψη αυτή αφού δεν θεωρούσε υπεύθυνη την Ινφάντα αλλά
εξολοκλήρου τον νάνο για αυτό που του είχε συμβεί. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι «άμα
ήταν άλλος μπορεί και να μην στεναχωριόταν». Δηλαδή πολλές φορές οι καταστάσεις και πως
αντιδρούμε σε αυτές σχετίζονται καθαρά από εμάς και τις αντιδράσεις μας. Έτσι είναι σχετικό
το πώς θα αντιδρούσε καθένας σε μία τέτοια κατάσταση. Άλλος μπορεί να στεναχωριόταν που
ήταν άσχημος και τον κορόιδευαν, άλλος όμως να μην στεναχωριόταν και να το αντιμετώπισε
και άλλος μπορούσε να λειτουργήσει τελείως αρνητικά δηλαδή να ήταν αυτός ο «κακός» της
ιστορίας. Ένα ιδιαίτερο νόημα από το υποκείμενο αυτό εμβαθύνοντας στις απαντήσεις του
αυτές και περισσότερο γενικευμένο από ότι το προηγούμενο υποκείμενο που εστιάστηκε και
στήριξε το επιχείρημα του στον «κακό» της ιστορίας. Στην ουσία μας παρουσίασε την
υποκειμενικότητα του να είναι κάποιος «κακός». Αυτή η προβληματική μας βρίσκει πολύ
κοντά στις θέσεις που κάνει αναφορά ο Vygotsky μέσα από την έρευνα του στους μύθους του
Krylav (1951) σχετικά με τις διαφορετικές θέσεις των παιδιών για την αρνητική συμπεριφορά.
Σε αυτή την έρευνα κατέληξε ότι άλλα παιδιά την καταδικάζουν τους ήρωες και άλλα όχι,
ανάλογα με την δικιά τους οπτική και τα βιώματα τους και αυτό το στοιχείο υποδηλώνει μία
υποκειμενικότητα νοημάτων και γενικότερα περιορισμένες δυνατότητες να ορίσουμε κάτι ως
απόλυτα αρνητικό, άρα κατά συνέπεια και να ορίσουμε έναν χαρακτήρα ως απόλυτα αρνητικό
(Πουρκός, 2009: 541-545).
9.22.4. Γενικότερες εκτιμήσεις
Στα τέσσαρα αυτά υποκείμενα σε ποσοστό 40%, που αναφέρθηκαν με γενικότερα σχόλια
στο κείμενο και όχι στους αρνητικούς χαρακτήρες υπήρξε και ένας δεύτερος διαχωρισμός πέρα
από τα ηθικά διδάγματα και τα μηνύματα που επικεντρώθηκαν τα δυο προηγούμενα
υποκείμενα (σε ποσοστό 20%). Υπήρξαν λοιπόν δύο υποκείμενα, σε ποσοστό 2 (20%) στο
σύνολο των 10 δειγμάτων, που αναφέρθηκαν γενικά χωρίς να εστιάζουν σε κάποιο νόημα,
ηθικό δίδαγμα αλλά σε κάποια εντύπωση που τους δημιούργησε το κείμενο. Ενδεχομένως σε
ένα άλλο διαφορετικό και βαθύτερο νόημα για αυτά. Έτσι με βάση τα σχόλια τους αυτά και
την λεπτομερή επεξεργασία μας προέκυψαν οι εξής υποκατηγορίες:
Λάθος συνθήκες που βρέθηκαν τα υποκείμενα. Έτσι χαρακτηριστικά παραθέτουμε το
πρώτο απόσπασμα το πρώτου υποκειμένου από το εμπειρικό μας υλικό:
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Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;- όχι και πολύ νομίζω..μήπως δεν κατάλαβε ότι πέθανε;;;γιατί το λες αυτό;- γιατί είπε να της φέρουν αυτούς που δεν έχουν καρδιά… πως
γίνεται;……………- τι κατάλαβες γενικά από αυτό το βιβλίο;- κατάλαβα ότι μερικοί άνθρωποι δεν
καταλαβαίνουν πράγματα που καταλαβαίνουμε εμείς.. - δηλαδή; - Δηλαδή… ο νάνος άλλα
κατάλαβε και η Ινφάντα άλλα έκανε..μάλλον έγινε παρεξήγηση.. - δηλαδή δεν έφταιγε η
Ινφάντα…;- εεε όχι και τόσο αφού ο νάνος στενοχωρήθηκε πολύ..από αυτό.. (Υποκείμενο Κ8).

Εδώ ο βασικότερος εστιασμός της απάντησης του υποκειμένου για το τέλος του κειμένου
είναι η λέξη παρεξήγηση. Το υποκείμενο έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χαρακτήρισε κανένα από
τα δύο υποκείμενα ως απόλυτα κακό ή ως απόλυτα καλό καθώς ήταν μία κατάσταση όχι και
τόσο ξεκάθαρη. Η λέξη που χρησιμοποιεί για την Ινφάντα είναι το «δεν κατάλαβε». Άρα το
γεγονός ότι δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί μάλλον περιόρισε το υποκείμενο να χαρακτηρίσει αν
ήταν καλός ή κακός ο χαρακτήρας της Ινφάντα. Όμως ούτε και στον νάνο εστίασε για να τον
χαρακτηρίσει. Το μονο που αναφέρει ήταν ότι στενοχωρήθηκε και ίσως δεν έπρεπε να το κάνει
αυτό, γιατί μπορεί να έγινε άδικα. Το γεγονός ότι το υποκείμενο αυτό σκέφτηκε με αυτόν τον
τρόπο είναι ίσως επειδή το ίδιο είχε πολύ δυνατά παγιωμένη την θέση του θανάτου μέσα του.
Ότι δηλαδή η αντίδραση μάλλον της Ινφάντα ήταν εξωπραγματική μπροστά στο θάνατο του
νάνου και ήταν αδύνατον να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα μάλλον πιθανή αιτία θα ήταν η μη
κατανόηση της κατάστασης από την Ινφάντα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε να
χαρακτηρίσει το υποκείμενο εάν επρόκειτο για καλό ή κακό τέλος στο κείμενο. Άρα το
υποκείμενο έμμεσα μας κάνει αναφορά για λανθασμένες κοινωνικές καταστάσεις και όχι
αρνητικούς χαρακτήρες. Δηλαδή συμβαίνει κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι λάθος και
πολλοί άνθρωποι το μεταφράζουν σαν αρνητικό όταν δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσουν μία
αφύσικη συμπεριφορά. Αυτές οι λανθασμένες κοινωνικές καταστάσεις μας οδηγεί στην θέση
που εξέφρασε ο Zimbardo, o οποίος υποστήριξε ότι οι συμπεριφορές επηρεάζονται από
καταστάσεις του περιβάλλον και όχι από εμάς τους ίδιους. Το περιβάλλον με τις θετικές η
αρνητικές του επιρροές μας επηρεάζει και προκαλεί τις αντιδράσεις μας (Zimbardo, 2004: 7-9)
Το ζήτημα του θανάτου. Παρακάτω παραθέτουμε και έναν δεύτερο γενικό σχολιασμό από
το δεύτερο υποκείμενο μας :
Μμμ κατάλαβα ότι μπορεί καμιά φορά κανείς να πεθάνει και να μην στεναχωρηθεί κανείς πολύ
για αυτόν….. μπορεί να μην τον αγαπούσε κανείς-και πως νιώθεις για αυτό; Σου αρέσει αυτό;όχι πολύ ωραία …γιατί σημαίνει ότι ή του έλεγαν ψέματα ή ότι δεν τον αγαπούσαν…- λες να
του έλεγε ψέματα ή δεν τον αγαπούσε η Ινφάντα;- μάλλον δεν τον αγαπούσε- έπρεπε να τον
κάνει φίλο οπωσδήποτε;- μμμ εεεεεεεε όχι… μπορεί να είχε πολλές και να μην την ένοιαζε.
(Υποκείμενο Κ10).

Το υποκείμενο αυτό σαν γενική εντύπωση αναφέρει την συνθήκη του θανάτου και γύρω
από αυτή κάνει τα σχόλια του για το κείμενο. Έχει πάρει μία γενική εντύπωση για το κείμενο
καθώς χρησιμοποιεί την λέξη «κανείς» και δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στον νάνο. Γενικεύει
την περίπτωση δηλαδή του νάνου σαν έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και δεν λυπάται κανείς
για αυτόν. Άρα θα λέγαμε ότι εστιάζει στην στιγμή που πεθάνει κάποιος και κατά πόσο αυτός
που έχει φύγει τον έχουν αγαπήσει. Είναι αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας που ταιριάζει με
την ηλικία των υποκειμένων αυτών. Καθώς επιζητούν την αγάπη ακόμη και θέλουν να την
εξασφαλίσουν. Έτσι εδώ κρύβονται ερωτήματα όπως: Έχει αγαπηθεί στην ζωή του; Φεύγει
χαρούμενος ή λυπημένος. Συναισθηματικά επομένως άγγιξε πολύ η συγκεκριμένη στιγμή και
ίσως γενίκευσε γιατί μπήκε στην θέση του και το στιγμάτισε. Βέβαια η υποκατηγορία αυτή θα
μπορούσε να ενταχθεί και στα ηθικά διδάγματα με μία λεπτή λεπτομέρεια να την συνδέει και
αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του να φεύγει κανείς ευτυχισμένος από την ζωή και όχι
δυστυχισμένος. Το υποκείμενο όμως δεν μας έκανε κάποιο τέτοιο συσχετισμό απλώς
αρκέστηκε να σχολιάσει και μία άλλη συνθήκη θανάτου δηλαδή να πεθαίνει κανείς λυπημένος
και έτσι περιήλθε σε αυτή την κατηγορία .Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αναφερόμενα πιο
πάνω ερευνητικά μας δεδομένα στον συγκεντρωτικό Πίνακα 22.

211

Πίνακας 22: Ποσοστά κατηγοριών πρόσληψης των αφηγηματικών στοιχείων, στο πρώτο
παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα, με εστίαση στην πρόσληψη του
αρνητικού χαρακτήρα κατά το τέλος του κειμένου, στην δεύτερη υποκατηγορία με τίτλο
«Γενικότεροι Σχολιασμοί», σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων της έρευνας.
Υποκείμενα
Κατηγορίες
Υποκατηγορίες
1. Ηθικά διδάγματα

Αγόρια

1.α.Αντιμετώπιση
αρνητικών
χαρακτήρων και
όχι εσωτερική
κατάρρευση
1.

1β.Κύριοι
υπαίτιοι εμείς για
τα αρνητικά
συναισθήματα
που βιώνουμε

Κορίτσια

Σύνολο

1(10%)
0%

0%

2(20%)
2(20%)
0%

1(10%)

40%

2. Γενικότερες
Εμβαθύνσεις

2.α. Λάθος
συνθήκες και όχι
αρνητικός
χαρακτήρας η
Ινφάντα

1(10%)
0%
0%

2(20%)

2.β. Το ζήτημα
του θανάτου

0%

2(20%)

1(10%)

Στον Πίνακα 22 βλέπουμε στο σύνολο των δειγμάτων μας, ένα 4 (40%) στα 10 να μας
απαντά περισσότερο με γενικότερους σχολιασμούς και όχι τόσο επικεντρωμένα στις δράσεις,
συναισθήματα και τις εντυπώσεις των αρνητικών χαρακτήρων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που
κατά κάποιο τρόπο το αναμέναμε από τα υποκείμενα της έρευνας μας. Ωστόσο, και οι
γενικότερες διατυπώσεις που έκανε το σύνολο των συγκεκριμένων δειγμάτων είναι εξίσου
σημαντικής σημασίας καθώς είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε και γενικότερες αντιλήψεις για το
«κακό» από τα παιδιά. Ένα στοιχείο που εντοπίζουμε εύκολα παρατηρώντας τον πίνακα, είναι
ότι γενικότερες απαντήσεις πήραμε αποκλειστικά από τα δείγματα που το φύλο τους ήταν
κορίτσια. Αυτό το στοιχείο πρόσληψης ίσως συνδέεται και με βιολογικούς παράγοντες, καθώς
τα κορίτσια έχουν αναπτύξει περισσότερο την αναλυτική σκέψη και την πιο αφηρημένη σε
σχέση με τα αγόρια (Κάτη, 1991).
Πιο αναλυτικά τώρα, στην υποκατηγορία των «γενικότερων σχολιασμών», προέκυψαν
άλλες δύο βασικές υποκατηγορίες γενικότερων σχολίων. Στην μία κατηγορία σχολίασαν τα
υποκείμενα με μία τάση ηθικού διδάγματος προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και
στην άλλη κατηγορία έκαναν γενικότερες εμβαθύνσεις για την αίσθηση που τους άφηνε το
κείμενο. Στα ηθικά διδάγματα οι λιγοστές αυτές απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές και
αρκετά στοχευμένες για την ηλικία των υποκειμένων αυτών. Μία πρώτη άποψη ήταν ότι
γενικότερα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους αρνητικούς χαρακτήρες που συναντάμε στην
καθημερινότητα μας και όχι να καταρρέουμε συναισθηματικά. Αυτό ήταν το νόημα που στην
ουσία έβγαλε το υποκείμενο από την συμπεριφορά του νάνου. Άρα ο νάνος θα λέγαμε ήταν
ένα θύμα αρνητικής συμπεριφοράς. Όμως για τα υποκείμενο αυτό η συμπεριφορά αυτή ήταν
λανθασμένη λαμβάνοντας την γενίκευση που έκανε. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα
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ενθαρρυντικό για την ψυχοσύνθεση του υποκειμένου και ιδιαίτερα για τους μηχανισμούς
άμυνας που διαθέτει, δίνοντας μας την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα άτομο που θα μπορεί να
χειρίζεται δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό το στοιχείο επίσης, μας δίνει και ένα στοιχείο για
την διαδικασία πρόσληψης του κακού και δίνει προοπτικές ότι το κακό μπορεί να επιδράσει
παραδειγματικά για τα παιδιά και όχι να τους δημιουργήσει τάσεις εκδίκησης και μόνο, καθώς
τα ωθεί να αντιδράσουν και να αμυνθούν απέναντι σε αυτό.
Μία δεύτερη γενικευμένη απάντηση στην κατηγορία αυτή των ηθικών διδαγμάτων όπως
ορίσαμε, αναφέρει ότι πολλές φορές είμαστε εμείς υπαίτιοι για το κακό που παθαίνουμε. Μία
απάντηση που μας ξάφνιασε ευχάριστα και δεν περιμέναμε από υποκείμενα τέτοιας ηλικίας.
Άρα ο θάνατος του νάνου δεν προκλήθηκε από την κακή Ινφάντα αλλά από την ψυχοσύνθεση
του νάνου. Εδώ θα λέγαμε το υποκείμενο αναφέρεται στην ψυχολογική ανθεκτικότητα που
διαθέτει κανείς όταν αντιμετωπίζει δυσάρεστες καταστάσεις (Στεφανίδη, 2006: 10). Όταν
δηλαδή από μόνοι μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάτι, είμαστε κύριοι υπαίτιοι για αυτό
που θα μας συμβεί. Αυτή η θέση εμβαθύνοντας περισσότερο σημαίνει ότι στην ουσία το κακό
βρίσκετε σε όλους μας μέσα, οπότε και δεν υπάρχει καλός ή κακός. Άρα από τους χειρισμούς
μας και μονο εξαρτάται αν θα το αφήσουμε να περάσει και να επηρεάσει καταστάσεις. Μία
άποψη που έχει αρκετή λογική όπως αντίστοιχα και η προηγούμενη και επιπροσθέτως μας
δίνει προοπτικές διαφώτισης του θέματος από πολλές προοπτικές.
Στην δεύτερη υποκατηγορία του πίνακα αυτού τα υποκείμενα αυτά σε ποσοστό 20%
αναφέρθηκαν σε γενικότερες εμβαθύνσεις που επίσης ήταν άξιες ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Το πρώτο υποκείμενο μας οδήγησε με την σκέψη του σε τελείως μη απρόσμενα συμπεράσματα
για το κείμενο αυτό. Στην ουσία για το υποκείμενο αυτό, δεν υπήρχε ούτε απόλυτα αρνητικός
χαρακτήρας όπως ήθελε να παρουσιαστεί η Ινφάντα άλλα ούτε απόλυτα θετικός όπως ο νάνος.
Το υποκείμενο αυτό μέσα από τα συμφραζόμενα του αναφέρει ότι όλα αυτά ήταν μια
παρεξήγηση, καθώς δεν μπορούσε να συλλάβει αυτή την αφύσικη αντίδραση της Ινφάντα
μπροστά στο θάνατο του νάνου. Έτσι το γεγονος ότι δεν μπορούσε κάτι να αποδεκτεί ηθικά, το
έκανε να σκεφτεί διαφορετικά και να διαφοροποιήσει την διαδικασία πρόσληψης. Εφόσον
ήταν για αυτό μια παρεξήγηση άλλοι κοινωνικοί παράγοντες έφταιγαν και όχι τα υποκείμενα.
Ίσως η ζωή της Ινφάντα που δεν είχε γνωρίσει τον θάνατο ίσως ο νάνος που νομίζει ότι η
Ινφάντα τον αγαπούσε κλπ. Αυτή η άποψη μας ανατρέχει στις απόψεις του Zimbardo για την
«καταστασιακή προσέγγιση» του κακού, που κύριοι παράγοντες για την δημιουργία αρνητικών
και επιθετικών συμπεριφορών είναι καταστάσεις περιβάλλοντας και όχι βιολογικοί παράγοντες
(Zimbardo, 2004:7-9).
Τέλος, μία γενικευμένη απάντηση υποκειμένου ήταν μόνο για τον θάνατο. Αυτό το στοιχείο
θα λέγαμε ότι ήταν το πιο δυνατό συναισθηματικά στο κείμενο και ήταν φυσιολογικό να
προκαλέσει εντυπώσεις. Ωστόσο, για το υποκείμενο αυτό ήταν τόσο έντονο που τον έκανε να
ξεχάσει τα υπόλοιπα στοιχεία του κειμένου και να αναφερθεί μονο σε αυτό. Η αναφορά του
εστιάστηκε στο γεγονός ότι είναι πολύ δυσάρεστο να πεθαίνει κανείς χωρίς να τον αγαπά
κανείς. Έτσι με αυτή την αναφορά βλέπουμε ότι η διαδικασία της πρόσληψης ξέφυγε από το
ζητούμενο των αρνητικών χαρακτήρων και οδηγήθηκε σε ένα άλλο ζητούμενο εστιασμένο σε
προσωπικές σκέψεις. Έτσι για το υποκείμενο αυτό το γενικότερο κακό ήταν αυτό, ο θάνατος
χωρίς να έχεις αγαπηθεί. Ωστόσο, εμβαθύνοντας περισσότερο θεωρούμε ότι ίσως το
υποκείμενο αναφέρθηκε σε μία συνέπεια των αρνητικών αυτών καταστάσεων και ότι δεν είναι
άμεσα διαχωρισμένο από το κείμενο. Το ένα κακό που ήταν η συμπεριφορά της Ινφάντα,
έφερε ένα άλλο κακό που ήταν η λύπη του νάνου και με την σειρά του ένα άλλο κακό τον
θάνατο και τέλος τον θάνατο χωρίς αγάπη. Εδώ βλέπουμε την αλληλουχία του αρνητικού
στοιχείου που ίσως είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς μέσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο καθώς
οι περισσότερο εστιάζουν στο ένα κακό που είναι ο χαρακτήρας του κειμένου. Άρα θα λέγαμε
ότι λογοτεχνικά το κακό ανάλογα πως παρουσιάζεται διαχέεται σε όλο το κείμενο

213

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Σύνοψη αποτελεσμάτων, συζήτηση και γενικά
συμπεράσματα
10.1. Εισαγωγή
Στην παρούσα διπλωματική εργασία κύριος ερευνητικός μας στόχος ήταν η διερεύνηση
μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουν υποκείμενα
ηλικίας 8 και 9 ετών (με δείγμα υποκειμένων και αγόρια και κορίτσια) τους «αρνητικούς»
χαρακτήρες μέσα από ένα παιδικό ανάγνωσμα, συμπεριλαμβανομένου και του αφηγηματικού
κειμένου αλλά και της εικονογράφησης. Στο παρόν κεφάλαιο και αφού έχουμε διεξάγει την
παρούσα έρευνα μας αναλυτικά, και έχουμε προχωρήσει στην πλήρη ανάλυση και παρουσίαση
των κατηγοριών των δεδομένων μας, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά, σε πρώτη φάση, τα
αποτελέσματα και τους γενικότερους προβληματισμούς μας βασιζόμενοι στους βασικούς
πυλώνες των ερευνητικών υποθέσεων που τέθηκαν ήδη από την αρχή της έρευνας μας,
προκειμένου να δούμε εάν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση ή όχι των συλλεχθέντων στοιχείων και
ενδεχομένως την παρουσίαση νέων που θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο την θεματική του
ερευνητικού μας ζητήματος.
Στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιάσουμε περισσότερες διερευνητικές
διαπιστώσεις, εμβαθύνοντας στα νέα ζητήματα και δεδομένα που προέκυψαν και περά των
ερευνητικών στοιχείων μας που θα μας οδηγήσουν στην ακόμη πληρέστερη κατανόηση του
τρόπου που τελικά προσλαμβάνουν τα υποκείμενα τους αρνητικούς χαρακτήρες, καθώς στόχος
μας δεν είναι να «πακετοποιήσουμε» χαρακτηριστικά αρνητικών χαρακτήρων, αλλά να μπούμε
όσο πιο βαθειά μπορούσε στον τρόπο πρόσληψης και τι παράγοντες τελικά κρύβονται πίσω από
αυτές τις απαντήσεις των παιδιών, καθώς στην ουσία πρόκειται για μία υποκειμενική
διαδικασία και τα συμπεράσματα αυτά δεν είναι εύκολο να γενικευτούν. Τακτική που
ακολουθήσαμε και αναλυτικά στο στάδιο παρουσίασης και ανάλυσης των κατηγοριών και
υποκατηγοριών της έρευνας μας. Επομένως, η έρευνα μας δεν έμεινε σε ένα επιφανειακό
συμπέρασμα χαρακτηρισμού και εντοπισμού αρνητικών χαρακτήρων αλλά προσπάθησε και
επιδίωξε να κοιτάξει και πίσω από αυτά τα δεδομένα ώστε να είναι ακόμη πιο έγκυρη και
αξιόπιστη, παρουσιάζοντες παράγοντες, κριτήρια και διαδικασίες οι οποίες κίνησαν την
πρόσληψη των παιδιών προς τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
10.2. Αποτελέσματα έρευνας μέσα από τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα
1ο ερευνητικό ερώτημα: Είναι η εξωτερική εμφάνιση (εικαστικά στοιχεία απεικόνισης
χαρακτήρων στο κείμενο) των αρνητικών χαρακτήρων, ένα κριτήριο που εντοπίζουν τα παιδιά
και που προσδίδει στοιχεία για τον χαρακτήρα τους; Είναι μία διασύνδεση που δημιουργεί
προκαταλήψεις για την εμφάνιση και συμπεριφορά;
Η πρώτη κατηγορία των ερευνητικών υποθέσεων μας είχε να κάνει με την εξωτερική
εμφάνιση (εικαστικά στοιχεία απεικόνισης χαρακτήρων στο κείμενο) των αρνητικών
χαρακτήρων. Αναζητήσαμε να δούμε εάν τα παιδιά εντοπίζουν εξωτερικά στοιχεία που είναι
δυνατόν να προσδώσουν αρνητικότητα ή ακόμα εάν έχουν στοιχεία προκατάληψης για
αρνητικούς χαρακτήρες που είναι δυνατόν να τους καθιστούν απόλυτα αρνητικούς. Σε αυτή την
κατηγορία των ερωτήσεων μας ένα 90% εστίασαν σε πρώτη φάση στις κινήσεις των φιγούρων.
Ένα 50% σε κινήσεις σε κύκλο στο πρώτο κείμενο και ένα 40% σε κίνηση της μάγισσας σε
παράλληλη γραμμή με το εξώφυλλο. Το γεγονός ότι εστίασαν στον τρόπο που κινούνταν οι
ήρωες στο εξώφυλλο έχει να κάνει και με την δική τους φύση. ‘Όπως για παράδειγμα όταν
παρατηρούν συχνά έναν συμμαθητή τους εξωτερικά. Δηλαδή το πως κινείται, τι κάνει, σε ένα
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πιο γενικό πλαίσιο και ύστερα πιο ειδικά παρατηρώντας το πρόσωπο του. Το σώμα έπαιξε
ενδεχομένως κυρίαρχο ρόλο για την πρώτη επαφή και την προσπάθεια εντοπισμού ενός
αρνητικού χαρακτήρα. Εκ πρώτης όψεως η Ινφάντα για τα υποκείμενα δεν ήταν αρνητική αφού
οι κινήσεις της δεν έδειχναν κάτι επιθετικό. Αντίθετα η Σαντρα ενδεχομένως να ήταν, καθώς
ήταν πάνω στην σκούπα της και το σώμα της έδειχνε να κατευθύνεται προς κάπου που
ενδεχομένως πρόκειται να επιτεθεί. Βέβαια η άποψη αυτή είχε ενισχυθεί ακόμη περισσότερο
και με μία γενική προκατάληψη που είχαν τα περισσότερα τα υποκείμενα (40%) καθώς ήταν
ευδιάκριτο το γεγονός ότι ήταν μάγισσα και για τα περισσότερα η μάγισσα είχε αρνητικό
πρόσημο. Άρα η απεικόνιση των γραμμών του σώματος των φιγούρων είναι καθοριστικής
σημασίας σε μία πρώτη προσπάθεια εξερεύνησης του ήρωα που θα συναντήσει το υποκείμενο
στο παιδικό ανάγνωσμα. Τα υποκείμενα επομένως έδρασαν σαν παρατηρητές σε μία εικαστική
αλλά «κοινωνική» συνθήκη συμπεριφοράς του σώματος. Συνέδεσαν τις εικαστικές
πληροφορίες που πήραν από την εικόνα, δηλαδή τους εικαστικούς άξονες με γενικότερες δικές
τους προηγούμενες «κοινωνικές» γνώσεις και προκαταλήψεις.
Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (80%) αφορούσε τα χρώματα των φιγούρων αλλά και του
φόντου, προκειμένου να τον αντιληφθούν και να τον ανιχνεύσουν περισσότερο. Ήταν ένα
στοιχείο που ήταν κάπως αναμενόμενο για εμάς εφόσον στην ηλικία αυτή το χρώμα τα έλκει
αρκετά. Μάλιστα ένα 80% παρατήρησε τις σκούρες αποχρώσεις του φόντου του πρώτου
κειμένου και ένα 40% το σκούρε μπλε χρώμα του δεύτερου κειμένου. Οι σκούρες αποχρώσεις
κέντρισαν τα παιδιά και ίσως περισσότερο του φόντου από ότι των χαρακτήρων καθώς τους
δημιουργούσε μία μυστηριακή ατμόσφαιρα. Μάλιστα συνέδεσαν τα χρώματα με φράσεις όπως
απειλή, μοντό κλπ. Έτσι θα λέγαμε δεν ταύτισαν τόσο τον αρνητικό χαρακτήρα με βάση του
χρώματα που φορούσε. Ωστόσο, τους δημιούργησε μια αρνητική διάθεση, με το να μην έχει
ζωηρά και χαρούμενα χρώματα και αυτά τα υποψίαζε για κάτι μυστηριακό και άγνωστο.
Σε μικρότερα ποσοστά 20% και 10% εστίασαν στον τίτλο και στην θέση που είχε η φιγούρα
προκειμένου να τις προσδώσουν αρνητικά στοιχεία. Έτσι η λέξη άσχημη στο τίτλο είχε μία
δόση προκατάληψης ότι ενδεχομένως θα ήταν και κακιά.
Σε γενικότερο συμπέρασμα σε αυτή την κατηγορία τα υποκείμενα εστίασαν ιδιαίτερα στο
σώμα και στις κινήσεις προκειμένου να δηλώσουν αν επρόκειτο για «αρνητικός» χαρακτήρας,
παρατηρώντας σε γενικό πλάνο όλη την εικόνα του εξωφύλλου. Οι αδρές κινήσεις και τα
υπερβολικά στοιχεία όπως ήταν στην περίπτωση της Σαντρας, τους κέντρισαν την προσοχή και
τους οδήγησαν στο συμπέρασμα για ενδεχομένως «αρνητικό» χαρακτήρα.
Πιο συγκεκριμένα, σε δεύτερο επίπεδο όταν τα βάλαμε και επικεντρώθηκαν μονο στην
φιγούρα προκειμένου να δούμε εάν εντοπίζουν στοιχεία αρνητικότητας, σε απόλυτο ποσοστό
100% και στα δύο παραμύθια (40% αγόρια και 50% κορίτσια) εστίασαν σε πρώτη φάση στην
αναλογία του σώματος και της ένδυσης. Δηλαδή στοιχεία αρνητικότητας μας τοποθέτησαν στα
υπερβολικά μεγέθη από στοιχεία ένδυσης και των δύο χαρακτήρων, όταν ξέφευγαν από την
φυσιολογικότητα που τα παιδιά έχουν αντιληφθεί στην καθημερινότητα τους. Στοιχεία όπως
υπερβολικά μεγάλο φόρεμα ή και μυτερά αντικείμενα όπως παπούτσια και το αντίστοιχο
μυτερό καπέλο της Σαντρας. Επιπροσθέτως, παρατηρήσεις δόθηκαν και για τα χρώματα που
εικονίζονταν οι φιγούρες. Τα μισά υποκείμενα μας σε ποσοστό 50% που αφορούσαν
παρατηρήσεις και από τα δύο παιδικά αναγνώσματα, με ένα ποσοστό (30%) να είναι
περισσότερο από κορίτσια έναντι των αγοριών (20%), σχολίασαν τα χρώματα των φιγούρων.
Χρώματα με αρνητική χροιά για τα συγκεκριμένα υποκείμενα υπήρχε το καφέ στο χρώμα της
Ινφάντα (30%) αλλά και το μαύρο στα ρούχα της Σαντρας (20%). Χρώματα που παραδοσιακά
στον κόσμο της λογοτεχνίας δηλώνουν ένα μυστήριο και ένα στοιχείο του κακού που
παραμονεύει.
Αυτές οι παρατηρήσεις ήταν οι πρώτες αφού φαίνεται ότι τα υποκείμενα εστίασαν πρώτα
στα ρούχα για να δούν τυχόν στοιχεία αρνητικότητας και έπειτα προχώρησαν στο πρόσωπο.
Δηλαδή ξεκίνησαν τους σχολιασμούς τους από τα στοιχεία, που πρώτα τους ήταν πιο
ευδιάκριτα οπτικά και κάλυψαν επομένως περισσότερη έκταση. Στην συνέχεια σε ποσοστό
80% οι παρατηρήσεις επικεντρώθηκαν στο πρόσωπο και των δυο φιγούρων. Σε ένα ποσοστό
30% (20% αγόρια και 10% κορίτσια) παραδόξως και με έκπληξη εντοπίσαμε ότι εντόπισαν ότι
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η φιγούρα αυτή δεν χαμογελούσε, άρα δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν με απόλυτη ακρίβεια
εάν ήταν αρνητικός ή όχι ο χαρακτήρας. Σίγουρα όμως έτειναν να είναι περισσότερο αρνητικός
με βάση αυτή την υποψία που είχαν. Αυτό το στοιχείο ίσως προέκυψε μέσα από την διαδικασία
πρόσληψης σε συνδυασμό με τις κοινωνικές συμβάσεις των υποκειμένων. Ένας άνθρωπος που
ενδεχομένως δεν χαμογελά δεν είναι καλός. Στην περίπτωση της Σαντρας σε ποσοστό 40%
διάθετε στοιχεία αρνητικότητας αφού το πρόσωπο της χαρακτηρίστηκε απειλητικό χάρις την
έντονη εικαστική παραστατικότητα που είχε με τις έντονες γραμμές και τα αιχμηρά δόντια και
την άσχημη μύτη. Άρα θα λέγαμε ότι η ασχήμια ταυτίστηκε με την αρνητικότητα, κάποιος που
είναι άσχημος είναι και «κακός».
Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι τα υποκείμενα μπόρεσαν και εντόπισαν μόνο από την
εξωτερική απεικόνιση των φιγούρων στοιχεία αρνητικότητας, τόσο από το σώμα και την
κίνηση όσο και το πρόσωπο (σε λιγότερο βαθμό). Στοιχεία προκατάληψης που είχαμε θέσει
στους προβληματισμούς μας εντοπίστηκαν και επιβεβαιωθήκαμε καθώς για να μπορέσουν να
στηρίξουν τα αρνητικά στοιχεία που εντόπιζαν στηρίζονταν σε κάποιες ήδη παγιωμένες θέσεις
για αρνητικούς χαρακτήρες (πριγκίπισσα που δεν γελά και άσχημη μάγισσα).
2ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς αντιμετωπίζουν σε πρώτο στάδιο τον «αρνητικό χαρακτήρα»
μέσα στο κείμενο, τον αποδέχονται ή τον απορρίπτουν; Υπάρχει ενδιαφέρον κατά την αφήγηση
για αυτόν τον χαρακτήρα ή όχι;
Τα υποκείμενα είδαμε ότι με βάση τα εξωτερικά στοιχεία έκαναν εικασίες σε σχέση με την
αρνητικότητα του χαρακτήρα. Ωστόσο, θέλαμε να δούμε εάν τα υποκείμενα αυτά θα ήταν σε
θέση να αποδεχτούν τον «αρνητικό» χαρακτήρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στο κείμενο και τι
θέση θα είχαν για αυτόν. Εντυπωσιακά διαπιστώσαμε ότι σε ένα ποσοστό 80% (και στα δύο
κείμενα) με ένα 40% να αποτελείται από αγόρια και ένα 40% να αποτελείται από κορίτσια
εντόπιζαν την κεντρική θέση που είχε ο «αρνητικός» χαρακτήρας, όμως δεν τον αποδέχονταν
σε αυτό καθώς προσπαθούσαν με τις απαντήσεις τους να προσδώσουν και στους δύο στοιχεία
θετικότητας, ίσως για να δικαιολογήσουν γιατί βρίσκεται σε κεντρική θέση. Σε δεύτερο επίπεδο
πρόσληψης, που δεν έχουν εμβαθύνει αρκετά στον χαρακτήρα, ξαναβλέπουμε το στοιχείο
προκατάληψης στην λογοτεχνία που πολύ συχνά ο θετικός χαρακτήρας είναι πρωταγωνιστής.
Έτσι η Ινφάντα δεν ήταν κακή και η Σαντρα μεταλλάχτηκε άρα δεν υπήρξε ποτέ κακή. Αυτοί
ήταν δυο πρόχειροι πρώτοι συλλογισμοί που μας δείχνουν τα πρώτα επίπεδα πρόσληψης που
συνήθως τείνουν να λειτουργούν με προκατάληψη για να στηρίξουν τις θέσεις τους. Μόνο ένα
20% (με ποσοστό ένα 20% μονο από κορίτσια) και αυτό το ποσοστό εντοπίζεται μόνο στο
δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα αποδέχτηκαν σε κεντρική θέση
έναν απόλυτο αρνητικό χαρακτήρα που ήταν η Σαντρα, καθώς στηρίχθηκαν πολύ στην αρχική
θέση με την οποία παρουσιάστηκε και ενδεχομένως οι αρνητικές πράξεις της ήταν σε πιο
έντονο βαθμό από ότι οι θετικές. Ίσως τα υποκείμενα αυτά έχουν μία πιο απόλυτη θέση για τον
κακό ή τον θετικό χαρακτήρα, αλλά μας δείχνουν ότι μπορούν να αποδεχτούν αρνητικό
χαρακτήρα σε θέση πρωταγωνιστή. Παραδόξως η Ινφάντα δεν βρέθηκε σε αυτό το στάδιο να
αποτελεί κεντρικό απόλυτο αρνητικό χαρακτήρα ίσως γιατί δεν ήταν εμφανής η συμπεριφορά
της ή γιατί τα υποκείμενα δεν είχαν αρχίσει να εμβαθύνουν στις προθέσεις της. Άρα εδώ
έχουμε ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι πέρα από την προκατάληψη που στηρίχθηκαν αρχικά (σε
ποσοστό 80%) για να προσδιορίσουν τον χαρακτήρα, σε δεύτερο επίπεδο (σε ποσοστό 20%)
είχαν βαθειά διαχωρισμένα μέσα τους ότι ο χαρακτήρας που θα τους παρουσιαστεί θα είναι είτε
απόλυτα θετικός είτε απόλυτα αρνητικός. Η πρόσληψη τους δηλαδή είναι μονοκατευθυντήρια
προς μία θέση θετικού ή αρνητικού χαρακτήρα. Τέλος υπήρξε ένα ποσοστό 40% (30%
κορίτσια και ένα 10% αγόρι) που δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την κεντρικότητα των
χαρακτήρων αυτών στο κείμενο, καθώς ενδεχομένως εστίασαν σε άλλα πρόσωπα και επίσης
ένα ποσοστό 30% (20% κορίτσια, 10% αγόρια) μπήκαν στην διαδικασία να τοποθετήσουν δυο
κεντρικούς ήρωες. Ίσως επειδή δεν μπορούσαν να δεχτούν σε κεντρική θέση χαρακτήρα με
αρνητικές τάσεις. Αυτό το στοιχείο εντοπίστηκε στο πρώτο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Τα
γενέθλια της Ινφάντα. Οι λόγοι ενδεχομένως που πρόεκυψαν αυτά τα δύο ποσοστά και με βάση
τις απαντήσεις των παιδιών θεωρούμε ότι υπήρξε η παραδοσιακή θέση ότι ο κεντρικός
216

χαρακτήρας θα ήταν θετικός. Όταν τα υποκείμενα αυτά δεν εντόπισαν το στοιχείο αυτό
αποπροσανατολίστηκαν εντελώς και βλέπουμε ότι είχαν απορρίψει εντελώς στο μυαλό τους ότι
θα μπορούσε να είναι ένας αρνητικός. Έτσι η πρόσληψη τους είχε διαφορετική θέση. Ένα 30%
από τα υποκείμενα αυτά στήριξαν την θέση τους ότι ο νάνος ήταν κεντρικός επειδή ήταν
θετικός.
3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποια στοιχεία διαμορφώνουν την στάση των παιδιών-αναγνωστών
κι ίσως ποιο από αυτά υπερτερεί για να χαρακτηριστεί κάποιος «αρνητικός χαρακτήρας» από τα
παιδιά (ενέργειες, πράξεις, συμπεριφορά, λόγος, σκέψεις, συναισθήματα κλπ.);
Σε πρώτο στάδιο της πρόσληψης «αρνητικών» χαρακτήρων όπως ήταν λογικό τα
υποκείμενα της έρευνας μας δεν αποδέχτηκαν απολύτως ότι πρωταγωνιστούσε «αρνητικός»
χαρακτήρας. Ωστόσο, έδειχναν ενδιαφέρον για την αφήγηση. Προχωρώντας τις ερωτήσεις μας
και εμβαθύνοντας περισσότερο στους χαρακτήρες μέσα από το κείμενο αλλά και από την
εικόνα, επιδιώξαμε πιο στοχευμένα να μας δώσουν απαντήσεις που θα άφηναν να φανούν ποια
στοιχεία τα ίδια τονίζουν ιδιαίτερα προκειμένου να χαρακτηρίσουν κάποιον «αρνητικό»
χαρακτήρα. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνεται περισσότερο με τα μεγαλύτερα ποσοστά που
συναντήσαμε στις κατηγορίες και υποκατηγορίες, που δηλαδή τα υποκείμενα έκαναν στο
σύνολο τους περισσότερους σχολιασμούς. Πιο αναλυτικά, μεγαλύτερα ποσοστά συναντήσαμε
στο δεύτερο παραμύθι παραδόξως με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα σε σχέση με το πρώτο.
Και σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι το παραμύθι αυτό είχε ένα ευχάριστο τέλος ενώ
αντίθετα το άλλο ένα δυσάρεστο με το θάνατο του νάνου. Θεωρήσαμε ότι τα ποσοστά
προκειμένου να χαρακτηρίσουν κάποιον αρνητικό θα ήταν μεγαλύτερα καθώς οι αντιδράσεις
και οι συμπεριφορές της Σαντρας ως «κακιάς» ήταν πιο ευδιάκριτες από ότι της Ινφάντα.
Ενδεχομένως να επηρέασε και κάπως η ιδιότητα της Ινφάντα που ήταν ένα κορίτσι
πριγκίπισσα, ενώ αντίθετα η Σαντρα ήταν μία μάγισσα και πιθανόν διάθετε σίγουρα επιθετικές
συμπεριφορές.
Έτσι λοιπόν τα στοιχεία τα οποία υπερτερούν προκειμένου να χαρακτηρίσουν οι
αναγνώστες παιδιά έναν «αρνητικό» χαρακτήρα, δηλαδή τα αναγνωριστικά στοιχεία ήταν
κυρίως οι ενέργειες, οι κινήσεις, οι σκέψεις, τα συναισθήματα των αρνητικών χαρακτήρων σε
ίδιο ποσοστό (70%). Αν και θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως οι κινήσεις θα ήταν περισσότερο
ευδιάκριτες από ότι οι σκέψεις, τα υποκείμενα τα αναγνώρισαν εξίσου καλά. Στην
αφηγηματική κατηγορία της πλοκής, που εστιάσαμε στις κινήσεις και τις ενέργειες των
αρνητικών χαρακτήρων ένα 70% αναγνώρισαν επιθετικές ενέργειες όπως σηκωμένα πόδια με
τάση να χτυπήσουν, σηκωμένο χέρι και επιθετικό πρόσωπο, με ένα μεγαλύτερο ποσοστό 40%
να είναι από αγόρια έναντι ένα 30% που ήταν από κορίτσια. Ενδεχομένως αν λάβουμε υπόψη
μας και την περισσότερο κινητική και επιθετική φύση που ενδεχομένως δείχνουν τα αγόρια
ήταν κάπως ένα λογικό ποσοστό. Έτσι αυτό το στοιχείο μας κάνει να διαπιστώσουμε ότι η
αρνητικότητα πολλές φορές τα υποκείμενα την σχετίζουν με το φύλλο τους προκειμένου να την
αντιληφθούν. Στην περίπτωση της Σαντρας που δεν ήταν τόσο ευδιάκριτη η αρνητικότητα
μόλις ένα 40% εντόπισε αρνητικότητα κινήσεων κυρίως στην τελευταία σκηνή με το χτύπημα
του ποδιού στο πάτωμα.
Το αμέσως επόμενο χαρακτηριστικό που υπερτερούσε από τα υποκείμενα προκειμένου να
χαρακτηρίσουν τους αρνητικούς ήρωες, και έλαβε μεγάλο ποσοστό ήταν τα συναισθήματα και
οι σκέψεις που εντόπιζαν οι αναγνώστες- παιδιά. Και σε αυτή την κατηγορία οι περισσότερες
απαντήσεις δόθηκαν από το δεύτερο παιδικό ανάγνωσμα με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα.
Ένα 70% ( με 40% να είναι απόψεις κοριτσιών και 30% να είναι απόψεις αγοριών) εντόπισαν
αρνητικά συναισθήματα που προέρχονταν κυρίως από μία κατεύθυνση που σχετίζονταν με το
περιβάλλον. Δηλαδή αυτά που ένιωθε η Σαντρα οφειλόταν σε αυτά που εισέπραττε από τον
κοινωνικό περίγυρο, δηλαδή ταπείνωση (50%) και λανθασμένη αντίληψη για τον εαυτό της
(20%) καθώς κοιτούσε μονο τον καθρέπτη και αυτό που έβλεπε εξωτερικά. Άρα ο κοινωνικός
περίγυρος με την αρνητική συμπεριφορά, έδωσε αντίστοιχα την ίδια συμπεριφορά και στην
Σαντρα. Ήταν ένας αρνητικός χαρακτήρας, κακός, ταπεινωμένος, νευρικός όπως της
συμπεριφέρονταν και οι άλλες μάγισσες. Ένα 60% ήταν περισσότερο στοχευμένο και εμβάθυνε
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δίνοντας τα χαρακτηριστικά της λύπης, του μίσους, της καχυποψίας (40%), της μοναξιάς
(20%), με απαντήσεις να υπερισχύουν περισσότερο των κοριτσιών σε ποσοστό 40% από ότι το
αγοριών σε ποσοστό 20%. Στην περίπτωση της Ινφάντα ήταν λιγότερα το ποσοστά αρνητικών
σκέψεων (40%) με χαρακτηρισμούς όπως ειρωνεία και χλευασμός για τον άλλον. Αξίζει να
τονίσουμε στα σχόλια αυτά με τους επιθετικούς χαρακτηρισμούς των αρνητικών χαρακτήρων
ότι διατυπώθηκε και η λέξη λύπη. Ένα χαρακτηριστικό που ενδεχομένως μπορεί να βιώσει και
ένας θετικός χαρακτήρας. Το γεγονός ότι λυπάται κανείς ίσως τον οδηγήσει πολλές φορές και
σε λάθος συμπεριφορές, δηλαδή να είναι πληγωμένος. Αυτό το στοιχείο μας δείχνει έναν
περισσότερο υποψιασμένο αναγνώστη- παιδί και ένα δεύτερο στάδιο πρόσληψης στο οποίο
κατευθύνεται προσπαθώντας να δεί τις αιτίες πίσω από αυτή την συμπεριφορά. Βλέπουμε
λοιπόν ότι σταδιακά όσο εμβαθύνουμε την συζήτηση η απαντήσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες
και περισσότερο συγκροτημένες νοητικά και ψυχολογικά, από ότι στην αρχή που ξεκίνησαν να
απαντούν έχοντας προκαταλήψεις.
Υψηλά ποσοστά εντοπίσαμε όταν μπήκαν στην διαδικασία να χαρακτηρίσουν τους
«αρνητικούς» χαρακτήρες μέσα από την αφηγηματική κατηγορία του διαλόγου. Εδω οι λέξεις
και οι φράσεις που εντυπωσίασαν ήταν κυρίως από το πρώτο κείμενο με τίτλο Τα γενέθλια της
Ινφάντα. Πιο συγκεκριμένα, η φράση «την άλλη φορά φρόντισε να μην έχουν καρδιά»
κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών σε ποσοστό 60% (με 40% να είναι οι απαντήσεις
κοριτσιών και 20% αγοριών). Ενδεχομένως τους άγγιξε περισσότερο συναισθηματικά το τέλος
της ιστορίας και δήλωσαν ότι ήταν τελικά αρνητικός χαρακτήρας, αφού αυτές οι φράσεις
έδειχναν έναν άνθρωπο χωρίς συναισθήματα. Επίσης ένα 50% (30% κορίτσια και ένα 20% από
αγόρια) χαρακτήρισαν αρνητική τη φράση «Τώρα!» που φώναξε η Ινφάντα. Αυτή η λέξη
εμβαθύνοντας τα οδήγησε να δώσουν χαρακτηρισμούς όπως ήταν επίμονη και ήθελε να έχει
την εξουσία και τον έλεγχο, στοιχεία που παρουσιάζουν κατ εξοχήν αρνητικοί χαρακτήρες.
Στην περίπτωση της Σαντρας ένα 50% (30% κορίτσια και 20% αγόρια) έδωσαν τους
χαρακτηρισμούς ειρωνείας προς τον άλλον και ένα 30% (20% κορίτσια και 10% αγόρια) μίσος
και αδιαφορία όταν θέλησαν να σχολιάσουν την αρνητική της συμπεριφορά προς τον
ορνιθολόγο.
Τέλος, ένα 60% προκειμένου να χαρακτηρίσουν έναν «αρνητικό» χαρακτήρα υποστήριξαν
ότι ενδεχομένως η θέση του συγγραφέα απέναντι στο κείμενο μπορεί να τα επηρεάζει. Έτσι
θεώρησαν αφού το παρουσίαζε έτσι ο συγγραφέας θα είναι και αρνητικός. Μόνο ένα 30%
θεώρησε ότι ήταν περισσότερο αποστασιοποιημένος. Αυτό το στοιχείο μας προβλημάτισε και
ίσως μας οδηγούσε ότι τα παιδιά προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλει να πει ο συγγραφέας και
όχι ο ήρωας. Ενδεχομένως στην φάση αυτή τα υποκείμενα μας δεν είχαν αποστασιοποιηθεί
πλήρως από το κείμενο, απλώς εντόπιζαν αρνητικά στοιχεία των χαρακτήρων.
4ο ερευνητικό ερώτημα: Είναι σε θέση να συλλάβουν τις συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν
κάποιον σε αρνητική συμπεριφορά και ενδεχομένως να την αιτιολογήσουν μέσα από αυτό το
πρίσμα.
Έχοντας προχωρήσει περισσότερο την συνέντευξη μας και βλέποντας σιγά σιγά τα
υποκείμενα να εμβαθύνουν και μόνα τους στο ζητούμενο της έρευνας μας θελήσαμε να πάμε
ακόμη παρακάτω την διαδικασία της πρόσληψης και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε εάν τα
υποκείμενα αυτά είναι σε θέση να συλλάβουν τις συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον
σε αρνητική συμπεριφορά και ενδεχομένως να την αιτιολογήσουν μέσα από αυτό το πρίσμα.
Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε εάν μπορούν να συλλάβουν ένα βαθύτερο νόημα, δηλαδή τι
κρύβεται πίσω από αυτή την αρνητική συμπεριφορά που διαβάζουν και παρατηρούν στο
κείμενο. Άρα να εμβαθύνουν στην ουσία πίσω από τις λέξεις του κειμένου που αυτό συνιστά
την ουσία της πρόσληψης. Να μπορέσουν κριτικά τα υποκείμενα να σκεφτούν και συνθήκες
και νοήματα που κρύβονται πίσω από τις πληροφορίες της αφήγησης, καθώς η πρόσληψη δεν
συνιστά μία κατανόηση και απλό σχολιασμό της ιστορίας αλλά μία κριτική προσέγγιση πάνω
σε αυτό που διαβάζεται, συνδέοντας το πιθανόν και με δικά τους βιώματα ή άλλες αντίστοιχες
αναγνωστικές εμπειρίες.
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Πιο αναλυτικά, για συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την αρνητική
συμπεριφορά, τα υποκείμενα εμβάθυναν σε δύο ιδιαίτερες αφηγηματικές κατηγορίες που
παρουσιάστηκαν στην ανάλυση των δεδομένων μας. Στην κατηγορία των αδυναμιών
εντοπίστηκε ένα μεγάλο ποσοστό 80% (με ένα 60% να είναι κορίτσια και ένα 20% να
αποτελούν αγόρια) και αυτό ιδιαίτερα στο δεύτερο κείμενο της έρευνας μας με τίτλο Σαντρα η
άσχημη μάγισσα. Τα υποκείμενα αυτά με βάση τις απαντήσεις του θεώρησαν ότι αυτές οι
αδυναμίες κατά κύριο οδηγούν σε αυτή την αρνητική συμπεριφορά. Δεν θεώρησαν δηλαδή ότι
η Σαντρα ήταν απόλυτα κακιά, κάτι την είχε προκαλέσει για να εκδηλώσει αυτή την
συμπεριφορά. Άρα τα αίτια πίσω από μία αρνητική συμπεριφορά είναι πολλές φορές
συναισθηματικές αδυναμίες. Οι λέξεις που αναφέρθηκαν από τα υποκείμενα σε μεγαλύτερο
ποσοστό 40% ήταν η λέξη φόβος και αυτό αναφέρθηκε από κορίτσια. Ο φόβος στο να μείνει
μόνη, ο φόβος το να μην την θέλει κανείς, ο φόβος ότι δεν θα την αποδεχτεί κανείς την κάνει να
αντιδρά με αυτόν τον τρόπο γιατί έχει αρνητικά στοιχεία μέσα της. Άλλες λέξεις ήταν η λύπη
(20%), το άγχος και η απόρριψη (20%). Άρα το γεγονός ότι ο χαρακτήρας εισπράττει μία
αρνητική συμπεριφορά από άλλους, λυπάται για αυτή, έχει μίσος και την εκδηλώνει με λάθος
τρόπο. Όπως επίσης και η απόρριψη που δέχεται από τους άλλους τον κάνει αρνητικό γιατί με
κάθε μέσο θέλει να δείξει την εξουσία του στους άλλους και ότι δεν είναι μόνος και αδύναμος.
Εδώ τα υποκείμενα κατά κύριο λόγο διαπίστωσαν ότι υπάρχει μία ψυχική ανισσοροπια κάτι το
μη φυσιολογικό προκειμένου να εκδηλωθεί αυτή η συμπεριφορά και δεν στάθηκαν ώστε να τον
χαρακτηρίσουν με χαρακτηριστικά τα οποία δηλώνουν έναν έμφυτο αρνητισμό, όπως κακιά,
απάνθρωπη, με μίσος, κλπ. Άρα η εκδήλωση αρνητικής συμπεριφοράς σίγουρα έχει κάποιες
αιτίες και δεν υπάρχει από μόνη της αυτούσια στους χαρακτήρες.
Σε άλλο σημείο που εντοπίστηκε έντονα αυτή η προσπάθεια ανίχνευσης αυτής της
συμπεριφοράς ήταν πάλι στο ίδιο κείμενο με τίτλο Σαντρα η άσχημη μάγισσα στην
αφηγηματική κατηγορία της πλοκής και πιο συγκεκριμένα στις συγκρούσεις που
αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες του κειμένου. Στις συγκρούσεις που μας αποτύπωσαν τα
υποκείμενα φαίνονται οι αιτίες που οδηγούν αυτή την λανθασμένη αρχικά συμπεριφορά της
Σαντρας. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα υποκείμενα σε ποσοστό 100%, και αυτό ήταν το μοναδικό
σημείο που εντοπίστηκαν απαντήσεις από όλα τα υποκείμενα συμφώνησαν ότι η Σαντρα βιώνει
συγκρούσεις. Στις απαντήσεις αυτές οι συγκρούσεις είχαν διάφορες κατηγορίες και εσωτερικές,
συγκρούσεις με τον εαυτό της αλλά και συγκρούσεις με την κοινωνία. Βασικά αίτια που
οδηγούσαν σε αυτή την συμπεριφορά ήταν αρχικά η άσχημη εικόνα που ένιωθε για τον εαυτό
της. Δηλαδή ένιωθε και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά άσχημα και αυτό φάνηκε σε αρκετά
σημεία του κειμένου από τα υποκείμενα. Εξωτερικά δεν είχε αποδεχτεί τον εαυτό της γιατί
ήθελε να τον αλλάξει και επίσης βίωνε εσωτερικές συγκρούσεις καθώς ένιωθε ανασφάλεια και
ότι κανείς δεν θα μπορέσει να την αποδεχτεί. Επιπροσθέτως, βίωνε συγκρούσεις και με την
κοινωνία, δηλαδή βίωνε τον ρατσισμό και την απέχθεια λόγο της ασχήμια της με το να την
κοροϊδεύουν με βραβεία ασχήμιας και να είναι μόνη της. Όλα αυτά τα στοιχεία που μας
έδωσαν τα υποκείμενα τα έδωσαν σε μία βάση για να δικαιολογήσουν αυτή την συμπεριφορά,
καθώς θεώρησαν ότι αυτές οι σκέψεις την έκαναν να είναι νευρική, να μισεί και να μην θέλει
κανέναν και έτσι να πράττει με αρνητικό τρόπο.
Έτσι η αρνητική συμπεριφορά σύμφωνα με τα υποκείμενα της έρευνας μας λαμβάνοντας
υπόψη και τις δύο κατηγορίες, κατά μεγάλο ποσοστό ευθύνεται το ίδιο το άτομο (60%) και
κατά είναι δεύτερο ποσοστό ευθύνεται η κοινωνία (40%). Όταν νιώθει το άτομο αρνητικά για
τον εαυτό του, θα πράξει και αρνητικά στους γύρω του και πόσο μάλλον εάν τον
αντιμετωπίζουν και εχθρικά όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα οι αδυναμίες και οι
συγκρούσεις είναι στοιχεία που συχνά μας οδηγούν σε αρνητικές συμπεριφορές, όπως η
μειωμένη αυτοπεποίθηση, η χαμηλή αυτοεικονα, η μιζέρια, η ανασφάλεια κλπ. Υπό αυτό το
πρίσμα τα υποκείμενα μας είναι σε θέση να δικαιολογήσουν μία αρνητική συμπεριφορά και να
βρούν τα αίτια της.
5ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς αντιδρούν στην μεταστροφή του χαρακτήρα; (αλλαγή
συμπεριφοράς σε θετική).
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Εφόσον τα υποκείμενα άρχισαν να μπαίνουν και να εμβαθύνουν στο ζήτημα μιάς αρνητικής
συμπεριφοράς (αίτια, συμπεριφορές, αντιδράσεις, κλπ) που παρουσιάζεται στο λογοτεχνικό
κείμενο κρίναμε αναγκαίο να εξετάσουμε και μία άλλη προοπτική, που η συμπεριφορά αυτή
είναι δυνατόν να αλλάξει και ο αρνητικός χαρακτήρας να μετατραπεί σε θετικό. Εδώ θέλαμε να
δούμε τα παιδιά πως αντιδρούν και ποια γνώμη ισχύει τελικά στον χαρακτηρισμό θετικός ή
αρνητικός. Τα παιδιά θα στηρίξουν μία απόλυτα θετική στάση για τον χαρακτήρα ή θα
κρατήσουν και θετικά στοιχεία. Σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης μας θέλαμε να αρχίσουμε να
αποστασιοποιήσουμε τα υποκείμενα από τις απόλυτα αρνητικές θέσεις θετικού η αρνητικού
προτύπου για να προσεγγίσουμε πιο αντικειμενικά την φύση ενός λογοτεχνικό χαρακτήρα και
να τον παρουσιάσουμε με μία ποιο ανθρώπινη φύση. Προσέξαμε ερευνητικά, να μην
οδηγήσουμε με τις ερωτήσεις μας σε απόλυτες θέσεις και θέσεις με μία μονο προοπτική και για
αυτό το λόγο κρίναμε αναγκαίο να δούμε τις αντιδράσεις πρόσληψης των παιδιών σε μία
μεταστροφή αρνητικού χαρακτήρα.
Πιο αναλυτικά, στην αφηγηματική κατηγορία των χαρακτήρων και ποιο συγκεκριμένα στην
μετάλλαξη του αρνητικού χαρακτήρα εντοπίσαμε όλες τις λεπτομέρειες πρόσληψης αυτής της
λογοτεχνικής τακτικής. Ενώ στην προηγούμενη κατηγορία θεώρησαν ότι κύριος υπαίτιος είναι
ο εαυτός για την αρνητική πράξη κατά πολύ περισσότερο, στην διαδικασία της μετάλλαξης
θεώρησαν το γύρω περιβάλλον καθοριστικό για την μεταστροφή ενός αρνητικού χαρακτήρα.
Ένα ποσοστό 90% , με περίπου ίση αναλογία αγοριών 40% και κοριτσιών 50% τοποθέτησαν
επομένως εξωτερικούς παράγοντες μεταστροφής, όπως το πρότυπο μίας καλής συμπεριφοράς
που μπορεί να επηρεάσει όπως στην περίπτωση του ορνιθολόγου, σε ποσοστό μάλιστα 50% και
αυτό μας δείχνει το αντίκτυπο του εξωτερικού προτύπου για τις ηλικίες των παιδιών αυτών.
Στο ποσοστό αυτό 30% στηρίζουν θέσεις κοριτσιών και 20% θέσεις αγοριών. Πέρα από το
πρότυπο δηλαδή η παρατήρηση μιας καλής συμπεριφοράς είναι και τα συναισθήματα του
ορνιθολόγου προς την Σαντρα. Δηλαδή δεν απαιτείται μονο να παραδειγματιστεί κάποιος από
μία αρνητική συμπεριφορά αλλά να βιώσει και θετικά συναισθήματα από τους συνανθρώπους
του για να μπορέσει να τα εκφράσει και αντίστοιχα και αυτός. Έτσι η αποδοχή της
διαφορετικότητας, του εξωτερικού πλατώματος της Σαντρας και στην συνέχεια η αγάπη προς
αυτή ήταν κινητήρια δύναμη και συνδετικός κρίκος για την μεταστροφή της. Ποσοστό που
στήριξε αυτή την θέση ήταν ένα 30% και παραδόξως με ένα 20% να υπερισχύουν τα αγόρια
από ότι τα κορίτσια σε αυτό το συναισθηματικό πεδίο. Αυτό το στοιχείο μας επιβεβαιώνει ότι
και τα αγόρια όπως και τα κορίτσια έχουν έντονο συναισθηματικό πεδίο και συνδυάζουν το
στοιχείο αυτό πολύ συχνά στην διαδικασία της πρόσληψης τους μέσα από το κείμενο. Ωστόσο
όμως το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν σε μία θέση προτύπου καλής συμπεριφοράς (50%). Τέλος
ένα 10% (με υποκείμενο κορίτσι) μόλις θεώρησε ότι ο χρόνος είναι αυτός που είναι δυνατόν να
σε αλλάξει. Δηλαδή η παραμονή του ορνιθολόγου που έμεινε πολλές ώρες με την Σαντρα
στάθηκε αφορμή για να καταλάβει και η ίδια τι σημαίνει αγάπη και να αλλάξει. Εδώ θα λέγαμε
μία πιο αντικειμενική απάντηση που όμως ήταν άξια προβληματισμού και πολύ στοχευμένη.
Σε λιγότερο ποσοστό 20%, και αυτό από απαντήσεις αποκλειστικά κοριτσιών
(20%),θεώρησαν ότι παράγοντας μεταστροφής μπορεί να είναι και το ίδιο το άτομο, δηλαδή
στην περίπτωση μας η Σαντρα. Ένα 10% υποστήριξε ότι άλλαξε από φόβο απόρριψης. Δηλαδή
δεν θα άντεχε να την απέρριπτε και ο ορνιθολόγος. Άρα μεταστροφή από πάλι ένα αρνητικό
χαρακτηριστικό, μία αδυναμία, τον φόβο. Άρα ίσως κατά βάση το υποκείμενο αυτό θεωρεί
ακόμη ότι είναι αρνητικός χαρακτήρας. Τέλος, ένα δεύτερο υποκείμενο υποστήριξε ότι άλλαξε
γιατί αυτά τα συναισθήματα τα βίωνε πρώτη φορά, ήταν πολύ ιδιαίτερα και ήταν τόσο δυνατά
ώστε να την αλλάξουν. Το υποκείμενο αυτό στήριξε περισσότερο μία πιο θετική κατάληξη του
χαρακτήρα από ότι το προηγούμενο.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι εξωτερικοί παράγοντες για τα υποκείμενα αυτά κατά κύριο
λόγο μπορούν να οδηγήσουν στην μεταστροφή ενός χαρακτήρα όπως ένα πρότυπο καλής
συμπεριφοράς. Ωστόσο, με βάση της απαντήσεις των υποκειμένων βλέπαμε μία υπόνοια ότι ο
χαρακτήρας αυτός ίσως διέθετε ακόμη αρνητικά στοιχεία που τα διατηρούσε ακόμα. Ίσως
λοιπόν δεν δέχονται μία απόλυτη μεταστροφή και αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται για θετικά
και αρνητικά στοιχεία σε έναν χαρακτήρα. Το γεγονός ότι υποστήριξαν πιο πολύ εξωτερικούς
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παράγοντες 90% ίσως μας αιτιολογεί την θέση αυτή. Ωστόσο, όμως την χαρακτηρίζουν προς το
τέλος καλή, σαν μία τάση κάθαρσης, σαν μία τάση δικαιολόγησης και του ίδιου του εαυτού
τους για ενδεχομένως αρνητικές συμπεριφορές που έχουν πράξει και τα ίδια αλλά στην ουσία
έχουν καλή συμπεριφορά. Στα πρώτο παραμύθι ωστόσο τοποθετήθηκαν σε ποσοστό 100% ότι
η Ινφάντα δεν έιχε καμία μεταστροφή, δηλαδή ο χαρακτήρας της δεν άλλαξε. Άρα ίσως έμεινε
περισσότερο αρνητικός όμως υπήρχαν και υπόνοιες ότι ενδεχομένως στην σκηνή με το τέλος
δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Άρα και εδώ δεν υπήρχε απόλυτα αρνητικός, απλώς
εντόπισαν αρνητικές συμπεριφορές, προς το τέλος. Το αναγνωστικό κείμενο αυτό δυσκόλεψε
περισσότερο τα υποκείμενα καθώς εκτός από το τέλος σε κανένα άλλο σημείο δεν εντόπισαν
αρνητικά στοιχεία και γενικότερα είχαν την τάση ότι ήταν θετικός χαρακτήρας. Αρα και εδώ
υπήρχε μία σύγχυση ως προς την αρνητικότητα χαρακτήρα.
6ο ερευνητικό ερώτημα: Συνδέουν τις συμπεριφορές των «αρνητικών χαρακτήρων» με
συνθήκες συμπεριφορών πραγματικής ζωής;
Σταδιακά προέκυψε ένα τρίτο στάδιο πρόσληψης, κατά το οποία τα υποκείμενα μας
αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται σχετικά με το απόλυτο του αρνητικού χαρακτήρα τελικά. Αυτό
το στοιχείο σε κάποιο βαθμό μπορέσαμε να το πετύχουμε, μέχρι να φτάσουν σε ένα στάδιο, που
ίσως μπορέσουν να κανουν μία κριτική περισσότερο αποστασιοποιημένα χωρίς προκαταλήψεις
και λογοτεχνικά στερεότυπα. Έτσι σε επόμενη βάση θέλουμε να δούμε εάν όλες αυτές οι
παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέσα στα κείμενα σχετικά με την αρνητικότητα συμπεριφορών,
έχουν συσχετιστεί και με συνθήκες πραγματικής ζωής.
Γενικότερα τα υποκείμενα μας έκαναν και συσχετισμούς με συνθήκες της πραγματικής ζωής
για να μπορέσουν να έχουν μία ολοκληρωμένη διαδικασία πρόσληψης. Αυτό το στοιχείο το
προσέξαμε ιδιαίτερα στην αφηγηματική κατηγορία των χαρακτήρων και ιδιαίτερα στην
περίπτωση που τα υποκείμενα μπήκαν στην θέση του κεντρικού χαρακτήρα με ιδιαίτερες
απαντήσεις στο δεύτερο αναγνωστικό κείμενο με τίτλο Σαντρα η Άσχημη Μάγισσα. Έτσι, ένα
ποσοστό 60% θεώρησαν ότι ο χαρακτήρας αυτός της Σαντρας θα μπορούσε να υπάρχει στην
πραγματική ζωή σαν έναν συμμαθητή τους που δεν τον έκαναν παρέα. Έτσι ένα 60% (40%
κορίτσια και 20% αγόρια) θα τον αποδέχονταν από συμπόνια και γιατί τον λυπόνταν, επειδή
ήταν άσχημος. Εδώ μεγάλο ποσοστό εστίασε μονο στην εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή
δημιούργησαν μία εικόνα σε πρώτη φάση εξωτερική όπως ήταν αναμενόμενο. Άλλα
υποκείμενα θεώρησαν ότι οι πράξεις αυτές σε ποσοστό 30% (20% κορίτσια και 10% αγόρια)
ήταν αρνητικές ναι και έχουν δεί αρνητικές συμπεριφορές από άτομα που πολλές φορές
υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Άρα η πράξεις της Σαντρας θα ήταν όπως έναν συμμαθητή που
υποστηρίξει τον εαυτό του επειδή ενδεχομένως τον ενόχλησαν στο σχολείο, ή τα ίδια τα
υποκείμενα προκειμένου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Βλέπουμε ότι οι συσχετισμοί τους
είναι απόλυτα φυσιολογικοί με την καθημερινή ζωή και τα βοηθούν να εμβαθύνουν
περισσότερο στους χαρακτήρες. Τέλος, ένα υποκείμενο αγόρι σε ποσοστό 10% υποστήριξε ότι
στην πραγματική ζωή ενδεχομένως να είμαστε και «καλοί» και «κακοί» και αυτό το
αιτιολόγησε με βάση την συμπεριφορά της Σαντρας καθώς έκανε και κακές αλλά καλές πράξεις
στο τέλος. Ίσως ενδεχομένως και στην πραγματική ζωή έτσι να είναι να μην υπάρχει απόλυτο
κακό αλλά να υπάρχει ένα ενδιάμεσο. Αυτό το στοιχείο μας κάνει όμως την ανατροπή σε σχέση
με την αρνητικότητα των χαρακτήρων και βλέπουμε να τείνει έστω και ένα υποκείμενο προς
μία πιο αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων σε σχέση με την πραγματικότητα του «καλού»
και του « κακού». Ενδεχομένως αυτή η προοπτική προέκυψε από την τάση του παιδιού ίσως να
δικαιολογήσει και τον εαυτό του που καμιά φορά συμπεριφέρεται με αρνητικό τρόπο, αλλά
όμως τον ίδιο δεν τον κάνει να είναι απόλυτα κακός απέναντι στους άλλους.
Στην περίπτωση του πρώτου παραμυθιού με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα, βλέπουμε
περισσότερη ταύτιση με πραγματικότητα κυρίως στην τελευταία σκηνή που η Ινφάντα
συμπεριφέρεται με αλαζονικό τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος. Πληροφορίες συλλέχθηκαν
κυρίως στην αφηγηματική κατηγορία του διαλόγου στην συγκεκριμένη τελευταία σκηνή. Οι
φράσεις της και ιδιαίτερα η φράση «Τώρα!» σε ποσοστό 50% (με ένα 30% κορίτσια και ένα
20% αγόρια) τονίστηκε ιδιαίτερα από πολλά υποκείμενα και δήλωσε ίσως αυτή την εξουσία
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που συχνά έχουν οι ενήλικες απέναντι στα παιδιά. Μάλιστα ορισμένα υποκείμενα (σε ποσοστό
20%) αναφέρθηκαν και στους γονείς που επιθυμούν πολλές φορές να γίνει κάτι, δίνοντας τους
αρνητικότητα στην συμπεριφορά. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο συσχετισμού με συνθήκες
πραγματικής ζωής. Τέλος, ένα άλλο στοιχείο (σε ποσοστό 40%, με 20% αγόρια και 20%
κορίτσια) είναι το ιδιαίτερο χτύπημα του ποδιού της Σαντρας στο πάτωμα στην αφηγηματική
κατηγορία «κινήσεις, ενέργειες, αρνητικών χαρακτήρων» που με αυτόν τον τρόπο έδειχνε την
εξουσία της, στοιχείο συμπεριφοράς που συχνά το συναντάμε και στα παιδιά της ηλικίας αυτής
στην προσπάθεια τους να επιβάλλουν την δική τους άποψη.
Συμπερασματικά βλέπουμε, ότι τα υποκείμενα έκαναν συσχετισμούς με ευκολία με την
πραγματική ζωή σε σχέση με την συμπεριφορά τον χαρακτήρα και την αντίδραση του, καθώς
και οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι σε ορισμένα σημεία διαλόγου και εικαστικής
απεικόνισης έδιναν έναυσμα για αυτή την εμβάθυνση.
7ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς θα αντιδρούσαν εάν αυτός ο «αρνητικός χαρακτήρας» υπήρχε
στην πραγματική ζωή (από πλευρά θύματος);
Εφόσον τα υποκείμενα μπήκαν σε διαδικασίες και έκαναν συσχετισμούς με την πραγματική
ζωή, μπόρεσαν και συσχέτισαν τις αντιδράσεις των χαρακτήρων με αντίστοιχες στο κοινωνικό
τους πλαίσιο. Ένα ενδιαφέρον βήμα εμβάθυνσης είναι το πώς ενδεχομένως θα αντιδρούσαν σε
αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές, εάν ήταν αυτά στην θέση του θύματος. Αυτή η
προβληματική αναδείχτηκε ιδιαίτερα στην αφηγηματική κατηγορία: Χαρακτήρες και βίωση
αρνητικών χαρακτηριστικών από τα παιδιά (1.20). Το στοιχείο αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο
πρώτο υπο εξέταση κείμενο μας με τίτλο Τα γενέθλια της Ινφάντα, καθώς ήταν ευδιάκριτο ότι ο
νάνος ήταν ένα θύμα στην υπόθεση που παρουσιάστηκε. Έτσι τα παιδιά μέσα από την θέση
αυτή του νάνου κλήθηκαν να σχολιάσουν τον χαρακτήρα της Ινφάντα και να φανούν οι
αντιδράσεις του σε αυτά που έπραξε. Έτσι, ένα 50% των υποκειμένων (με ένα 30% να είναι
αγόρια και ένα 20% να είναι κορίτσια) δεν αποδέχτηκαν από την μεριά του θύματος αυτή την
συμπεριφορά της Ινφάντα, και μας ανέφεραν τρόπους αντιμετώπισης αυτής της αρνητικής
συμπεριφοράς, πράγμα που δεν έκανε ο νάνος. Άρα για το ποσοστό αυτό οι συμπεριφορές
αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται και όχι να αφήνονται στην τύχη τους. Στον τρόπο τώρα
αντιμετώπισης της αρνητικής συμπεριφοράς ένα 30% (20% κορίτσια και 10% αγόρια)
παρουσίασε μία πιο λογική αντιμετώπιση έναντι ενός 20% (με υποκείμενα μόνο αγόρια). Στην
λογική αντιμετώπιση λοιπόν συνιστούν ότι ο νάνος δεν έπρεπε να το πάρει τόσο σοβαρά. Άλλα
υποκείμενα είπαν ότι καλό θα ήταν να έφευγε από το παλάτι και να αδιαφορούσε και να μην
την είχε φίλη. Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις αυτές αφορούν περισσότερο κορίτσια. Ενώ
αντίθετα στα αγόρια ένα 20% θα αντιμετώπιζαν μία αρνητική συμπεριφορά με εκδίκηση,
δηλαδή θα έκαναν και αυτά το ίδιο, θα την κορόιδευαν και θα γελούσαν. Ωστόσο δεν θεωρούμε
τυχαίο ότι το φύλο αυτό είναι αγόρια, καθώς έχουν μία τάση επιθετικότητας περισσότερο από
τα κορίτσια.
Το μεγαλύτερο ποσοστό, στα μισά υποκείμενα δηλαδή θα αντιδρούσαν, και θα
προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν μία αρνητική συμπεριφορά και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο
και μας δείχνει την τάση των παιδιών προς τέτοιες συμπεριφορές. Αξίζει να αναφέρουμε και τα
άλλα ποσοστά των απαντήσεων σε αυτή την κατηγορία και τι προοπτικές άνοιξαν από την
μεριά του θύματος και της αρνητικής συμπεριφοράς. Ένα 30% από την πλευρά του θύματος
επίσης δεν αποδέχτηκε αυτή την συμπεριφορά (άρα ένα 80% απορρίπτει την αρνητική
συμπεριφορά συνολικά), αλλά δεν μπήκε στην διαδικασία να αντιμετωπίσει την αρνητική
συμπεριφορά αλλά να κριτικάρει την συμπεριφορά του θύματος. Μία προοπτική που μας δίνει
υποκείμενα που εμβαθύνουν περισσότερο (έστω και σε ποσοστό 30%) στην ψυχολογική
διάσταση του θύματος. Ότι για μία αρνητική συμπεριφορά ευθύνεται και αυτός που την
λαμβάνει. Μία κριτική αρκετά στοχευμένη και μη αναμενόμενη από παιδιά της ηλικίας αυτής
καθώς δίνουν έμφαση περισσότερο στους άλλους και δεν έχουν μπεί ακόμη στην διαδικασία να
ψάξουν τον εαυτό τους. Έτσι θεωρούν σε ένα ποσοστό 20% (σε ίση αναλογία αγοριών και
κοριτσιών) ότι η αντίδραση του νάνου να κλάψει ήταν λάθος. Άρα το να αντιδράμε σε μία
αρνητική συμπεριφορά με κλάμα είναι σαν να αφήνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό να γίνει θύμα,
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γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε. Επίσης, ένα ποσοστό 10% (υποκείμενο μόνο αγόρι) αναφέρει ότι
γενικά η στεναχώρια είναι μία λάθος αντιμετώπιση, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία
συμπεριφορά και όχι να καταρρέουμε ψυχολογικά.
Ωστόσο, υπήρχε και ένα ποσοστό 20% (με υποκείμενα κορίτσια) που αντιμετώπισαν αυτήν
την συμπεριφορά ως δεδομένη και δεν μπήκαν στην διαδικασία να την αντιμετωπίσουν ή να
σχολιάσουν κάτι για αυτή.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα υποκείμενα σε ποσοστό 80% απορρίπτουν αρνητικές
συμπεριφορές και μπαίνουν στην διαδικασία να τις αντιμετωπίσουν είτε με θετικό είτε με
αρνητικό τρόπο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πλέον τα παιδιά μας δίνουν την εντύπωση ότι δεν
αναφέρονται σε αρνητικό χαρακτήρα αλλά σε αρνητική συμπεριφορά. Ήταν μία στιγμή
αρνητικής συμπροφοράς και αυτό μας βάζει σε υποψίες ότι ενδεχομένως η απόλυτη τάση
θετική ή αρνητικού χαρακτήρα να μην ισχύει τόσο πια.
8ο ερευνητικό ερώτημα: Επέδρασε τελικά ο «αρνητικός χαρακτήρας» ως παράδειγμα
ηθικής-ψυχικής μετάπλασης; Πώς επέδρασε το τέλος στην διαδικασία πρόσληψης;
Η τελευταία αυτή κομβική μας ερευνητική υπόθεση, μας έδωσε την δυνατότητα να
αντιληφθούμε κάτω από ποιες προθέσεις και διαδικασίες αντιλαμβάνονται έναν «αρνητικό
χαρακτήρα» που τους παρουσιάζεται και τι γενικότερα προσλαμβάνουν από ένα αναγνωστικό
κείμενο που τοποθετεί έναν κεντρικό χαρακτήρα με αρνητικές συμπεριφορές. Όπως είδαμε και
παραπάνω τείνουμε να συμπεράνουμε ότι τα παιδιά εστιάζουν περισσότερο σε αρνητικές
συμπεριφορές παρά σε «αρνητικούς χαρακτήρες» μέσα από το πλήθος παραγόντων που μας
παρουσίασαν. Τελειώνοντας την ανάλυση του πρώτου κειμένου με τίτλο Τα γενέθλια της
Ινφάντα παρατηρήσαμε ότι τα υποκείμενα σε ένα ποσοστό 60% εστίασαν σε ειδικούς
σχολιασμούς στο κείμενο και πιο συγκεκριμένα στους χαρακτήρες του κειμένου που
παρατήρησαν. Ένα 40% ήταν στοχευμένο όσο αφορά συγκεκριμένους αρνητικούς
χαρακτηρισμούς για την Ινφάντα όπως το ότι είχε σαρκαστική διάθεση, εγωκεντρισμό και δεν
διέθετε συναισθήματα. Ένα 20% εστιάστηκε στον θετικό χαρακτήρα (θύμα) σχολιάζοντας την
λανθασμένη συμπεριφορά (τα υπερβολικά συναισθήματα αγάπης και την ευαισθησία του). Το
υπόλοιπο 40% εστίασε σε γενικότερα σχόλια και νοήματα του κειμένου (ηθικά διδάγματα και
εμβαθύνσεις). Πιο συγκεκριμένα έγιναν αναφορές, ότι αρνητικές συμπεριφορές που συναντάμε
πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε και όχι να καταρρέουμε συναισθηματικά. Τα υποκείμενα
δηλαδή έδειξαν την τάση αντιμετώπισης. Επίσης, περα από την αρνητική συμπεριφορά που
συναντάμε, ένα 10% έκανε αναφορά ότι πολλές φορές είμαστε εμείς υπαίτιοι για αυτή,
δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει το απόλυτο του αρνητικού χαρακτήρα αλλά και
ότι εμείς τον αφήνουμε να κυριαρχήσει. Σε περαιτέρω εμβαθύνσεις από τα υποκείμενα έγινε
αναφορά για το ζήτημα του θανάτου και για λάθος συνθήκες που τυχαίνει να συμβαίνουν και
έτσι βλέπουμε μια αρνητική συμπεριφορά. Έτσι παρατηρώντας τους συνολικούς σχολιασμούς
των υποκειμένων βλέπουμε ότι προσέγγισαν το ζήτημα σφαιρικά και όχι τόσο απόλυτα
προσκολλημένα στις αρνητικές συμπεριφορές που παρατήρησαν. Αυτό μας δείχνει ότι
γενικότερη η διαδικασία της πρόσληψης αρχίζει να γίνεται σφαιρική και προς πολλές
κατευθύνσεις, που πολλές φορές είναι δυνατόν να βγουν νοήματα εξίσου σημαντικά και μη
προβλέψιμα ακόμη και από την μεριά του συγγραφέα. Όλες αυτές οι απαντήσεις έδειξαν ότι η
παρουσία μιάς αρνητικής συμπεριφοράς προκύπτει από διάφορους παράγοντες όπως
ανθεκτικότητα θύματος, συνθήκες περιβάλλοντος, συσχετισμό με πιο θετικές συμπεριφορές
κλπ. Ετσι ο « αρνητικός χαρακτήρας» που θέλουν να παρουσιάσουν συχνά τα λογοτεχνικά
κείμενα αρχίζει και χάνει την εξουσία του και στην θέση αυτού και πίσω από αυτόν αρχίζουν
να αναπτύσσονται και άλλες απόψεις και νοήματα. Αυτό θεωρούμε συμβαίνει καθώς στην
σημερινή εποχή θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι περισσότερο υποψιασμένα και μπαίνουν
ευκολότερα στην διαδικασία διαλόγου προκειμένου να εξετάσουν όλους τους παράγοντες.
Παλαιότερα ο αρνητικός χαρακτήρας ήταν απόλυτος και παράδειγμα προς αποφύγουν που το
μόνο που προσέδωσαν σε αυτό οι αναγνώστες παιδιά ήταν μίσος, και κακολογία. Έτσι εδώ
βλέπουμε στην συγκεκριμένη έρευνα μας ότι ανοίγονται και άλλες προοπτικές και διαφαίνεται
πλέον ότι το ζήτημα του «αρνητικού χαρακτήρα» το εξετάζουν σφαιρικά. Δεν ήταν τυχαίο ότι
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τοποθέτησαν και τον εαυτό τους σε αυτόν και μπήκαν στην θέση να τον κατανοήσουν γιατί
ενδεχομένως έπραττε αυτή την συμπεριφορά.
9ο ερευνητικό ερώτημα: Κατά πόσο οι ψυχολογικοί παράγοντες της νοημοσύνης, του
συναισθήματος, της φαντασίας, της ηθικής, και της οπτικής αντίληψης επηρεάζουν την διαδικασία
πρόσληψης των αρνητικών χαρακτήρων;
Μέσα από την διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων μας και την παρουσίαση των
κριτικών θέσεων των παιδιών σε αυτά τα δύο αναγνωστικά κείμενα, διαπιστώσαμε ότι για
αυτές τις απαντήσεις κρύβονταν σημαντικοί ψυχολογικοί παράγοντες και κριτήρια,
Επιδιώκοντας να εμβαθύνουμε την έρευνα μας αυτή μπήκαμε στην διαδικασία να ψάξουμε
τους ψυχολογικούς παράγοντες αυτούς, τους εντοπίσουμε και να τους παρουσιάζουμε
συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των διαδικασιών πρόσληψης, καθώς οι παράγοντες αυτοί
αποτελούν την κινητήρια βάση σκέψης και συλλογισμών των υποκειμένων αυτών. Είναι θα
λέγαμε τα αρχικά πρώτα εσωτερικά ψυχολογικά δεδομένα τους, σε συνδυασμό έπειτα και με τα
δεδομένα των αναγνωστικών κειμένων, καθώς η πρόσληψη δεν είναι μία διαδικασία έκφρασης,
κριτικής απλώς την θέσης των παιδιών, αλλά επηρεάζεται πλήθος ψυχολογικών παραγόντων
προκειμένου να προκύψει αυτή η θέση. Αυτοί οι παράγοντες είναι μία κινητήρια δύναμη
προκειμένου να δούμε προς τα πού κατευθύνεται η σκέψη των παιδιών αναγνωστών αυτής της
ηλικίας. Στην παρούσα έρευνα προέκυψαν και επιπρόσθετοι ψυχολογικοί παράγοντες,
κριτήρια, πέρα από τις αρχικές μας ερευνητικές υποθέσεις.
Έτσι, πιο αναλυτικά, φάνηκε με βάση ορισμένες απαντήσεις των παιδιών ότι στην
διαδικασία πρόσληψης σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει σε ένα πρώτο αρχικό στάδιο η
ελκυστικότητα του χαρακτήρα, το αίσθημα του εντυπωσιασμού για τον χαρακτήρα που θα τους
τραβήξει την προσοχή. Δηλαδή αν από την αρχή του κειμένου εντοπίζεται μία πλήρη
αρνητικότητα του χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση της Σαντρας τα παιδιά φάνηκε ότι δεν
εστιάζουν ιδιαίτερα, δεν ταυτίζονται ιδιαίτερα με αυτόν και δεν παρατηρούν λεπτομέρειες από
ότι θα ήταν για παράδειγμα ένας θετικός χαρακτήρας. Ίσως ενδεχομένως περίμεναν με αυτήν
την συμπεριφορά στην συνέχεια του κειμένου να εμφανιστεί ο θετικός χαρακτήρας. Έτσι σε
πρώτο στάδιο τον αντιμετώπιζαν με μία προκατάληψη και αυτό δεν τους έδινε την δυνατότητα
να σχολιάσουν από την αρχή πλήρως τις πράξεις του. Άρα γενικότερα θα λέγαμε ότι εάν ένας
χαρακτήρας παρουσιάζεται με απόλυτες τάσεις αρνητικότητας δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικός
και αυτό το στοιχείο εμποδίζει προς μία πιο λεπτομερή παρουσίαση του χαρακτήρα. Η
αρνητικότητα δεν προκαλεί ενθουσιασμό ή θαυμασμό και έτσι δεν εμβαθύνουν σε ενέργειες
και σε κινήσεις σε πρώτο στάδιο. Στο πρώτο κείμενο που η Ινφάντα δεν παρουσιάστηκε
απόλυτα αρνητική είδαμε ότι τα υποκείμενα μπήκαν στην διαδικασία να προσπαθήσουν να την
κατανοήσουν περισσότερο όσο αφορά τις ενέργειες της, καθώς ο χαρακτήρας της είχε ένα
μυστήριο και δεν μπορούσαν από την αρχή του κειμένου να την προσδιορίσουν ως προς την
θέση θετικού ή αρνητικού χαρακτήρα. Άρα λοιπόν η ελκυστικότητα του ήρωα συνδέεται πιο
πολύ με θετικά στοιχεία και στοιχεία εντυπωσιασμού από ότι αρνητικά στοιχεία που κατά βάση
είναι μία φυσιολογική τάση. Είναι ένα στοιχείο που τα παιδιά και τα ίδια χρησιμοποιούν στην
καθημερινή κοινωνική τους ζωή. Όταν ενδεχομένως δεν έχουν κάτι να θαυμάσουν και να
προσέξουν ιδιαίτερα, δεν εστιάζουν την προσοχή τους. Άρα ο εστιασμός της προσοχής ίσως
από έναν χαρακτήρα με αρνητικές συμπεριφορές να φεύγει πολύ γρήγορα και αυτό ιδιαίτερα
από το φύλο των κοριτσιών, καθώς επιδιώκουν να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν κάτι που
είναι περισσότερο κοντά σε αυτά.
Σε πολλές κατηγορίες από τις πρώτες αναλύσεις μας, βλέπαμε ότι τα υποκείμενα
προσέγγιζαν τους χαρακτήρες και στα δύο κείμενα έχοντας κάποιες προκαταλήψεις. Δηλαδή το
πρώτο στοιχείο που τα επηρέαζε στις απόψεις τους ήταν η προκατάληψη που ενδεχομένως
είχαν από προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες. Προκατάληψης του «κακού» και του
«καλού» χαρακτήρα. Ήταν από μία μεριά λογικό γιατί ήθελαν κάπου να στηρίξουν την θέση
τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένας είδους νοητικός μηχανισμός προκειμένου να
ξεκινήσουν την διαδικασία της πρόσληψης. Μη έχοντας ξεκάθαρη άποψη ακόμη από την αρχή
για τους χαρακτήρες που παρατηρούσαν βλέπαμε ότι με μεγάλη ευκολία διατύπωναν θέσεις
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παγιωμένες προκειμένου να υποστηρίξουν μία πρώτη γνώμη για τον χαρακτήρα του κειμένου.
Έτσι η Ινφάντα λογικά και εφόσον ήταν μία πριγκίπισσα θα είχε μία ανάλογη καλή και σωστή
συμπεριφορά, θα ήταν ένα γλυκό και καλό κορίτσι και έτσι με βάση τις ιδιότητες αυτές θα ήταν
δύσκολο να προκύψει ένας αρνητικός χαρακτήρας με αρνητικές τάσεις και αρνητικά
συναισθήματα. Αντίστοιχα η μάγισσα Σαντρα, ήταν μάγισσα και επομένως μόνο από αυτή την
ιδιότητα περίμεναν να δούν τα θύματα της και τις αρνητικές της ενέργειες. Οι μάγισσες στον
κόσμο της λογοτεχνίας σχεδόν πάντα παρουσιάζονται για να κάνουν κάτι κακό. Άρα τα παιδιά
προσπαθούσαν να διατυπώσουν θέσεις για την εσωτερικότητα του χαρακτήρα με βάση τις
ιδιότητες που είχαν οι χαρακτήρες αυτοί, δηλαδή με βάση κοινωνικά στοιχεία ένταξης των
χαρακτήρων αυτών στον κόσμο της λογοτεχνίας. Άρα ένα πρώτο στοιχείο που τα επηρέασε
στις πρώτες διαδικασίες πρόσληψης των χαρακτήρων αυτών ήταν η προκατάληψη που είχαν
γύρω από τις ιδιότητες των χαρακτήρων αυτών. Έτσι μας ξεδιπλώνουν ότι στην πρώτη φάση
της διαδικασίας ανάγνωσης των χαρακτήρων δεν είναι απόλυτα αποστασιοποιημένα από
προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες και κανουν συσχετισμούς και με άλλους χαρακτήρες
είτε «καλούς», είτε «κακούς». Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν το κείμενο σαν μία μοναδική
εμπειρία όπως θα ήταν το ιδανικό για να ξεκινήσει μία ατόφια διαδικασία πρόσληψης. Αυτό το
στοιχείο μας κάνει να προβληματιστούμε ακόμη περισσότερο καθώς θεωρούμε ότι ακόμη και
στον κόσμο της λογοτεχνίας που η φαντασία του παιδιού μπορεί να τρέξει σε διάφορες
κατευθύνσεις, το ίδιο έχει μία τάση να δομεί την σκέψη του με βάση συγκεκριμένους
«λογοτεχνικούς κανόνες», που ενδεχομένως δεν ευθύνεται αυτό, αλλά που οι ενήλικες του
επέβαλλαν. Αυτό το στοιχείο μας προβληματίζει καθώς είναι δυνατόν και η τέχνη να μπεί στην
διαδικασία να δομηθεί αυστηρά και να σταματήσει σε αυτό το σημείο. Για εμάς δεν συνιστά
πρόληψη η διαδικασία αυτή που σε μεγάλο βαθμό το υποκείμενο θα στηριχθεί σε
προκαταλήψεις για να στηρίξει την θέση του, καθώς περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, και
λογοτεχνικοί παράγοντες είναι ικανοί να κατευθύνουν την θέση του, χωρίς το ίδιο να έχει μπεί
στην διαδικασία να απελευθερώσει πλήρως την κριτική του ικανότητα και να σκεφτεί από την
αρχή, σαν μία περίπτωση χαρακτήρα που συναντούσε για πρώτη φορά. Ο κόσμος της
λογοτεχνίας και ιδιαίτερα οι συγγραφείς τους σίγουρα δεν επιθυμούν οι χαρακτήρες τους να
προσεγγιστούν σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι παρόμοιο και σαν κάτι που ανήκει σε μία
συγκεκριμένη κατηγορία. Ο κάθε χαρακτήρας έχει κάτι μοναδικό να δώσει. Αυτή την
μοναδικότητα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτή την έρευνα και να αναρωτηθούμε πόσο σχετικός
είναι τελικά ο «αρνητικός» χαρακτήρας. Έτσι μέσα από τις πρώτες αυτές απαντήσεις και
αναλύσεις αυτών επιβεβαιώσαμε κατά κάποιο τρόπο ότι θα υπήρχαν προκαταλήψεις γύρω από
τις πρώτες αναγνωρίσεις των χαρακτήρων αυτών, που σε πρώτη φάση δεν έδιναν μία
αντικειμενικότητα και μία αυθεντικότητα απαντήσεων των υποκειμένων για τους χαρακτήρες
αυτούς.
Στην συνέχεια της πορείας των αναλύσεων μας, βλέπουμε ότι σταδιακά τα υποκείμενα
προκειμένου να εστιάσουν στους χαρακτήρες προσπαθούσαν να εστιάσουν στα αφηγηματικά
στοιχεία του κειμένου, όπως η αρχή του κειμένου, οι διάλογοι, οι ιστορικές αναδρομές, οι
μονόλογοι και το τέλος του κειμένου. Άρα μία διαδικασία πρόσληψης με έμφαση σε νοητικές
περισσότερο διεργασίες και στρατηγικές ανάλυσης, σαν να επρόκειτο για ένα πρόβλημα που
προσπαθούσαν να επιλύσουν. Χρησιμοποιήσουν δηλαδή και εκείνα μία δική τους μεθοδολογία.
Τα παιδιά αναγνώριζαν και εστίαζαν με ιδιαίτερη προσοχή προσπαθώντας να κατανοήσουν και
να κανουν συσχετισμούς μέσα από τις ιστορίες για την φύση των χαρακτήρων αυτών, μάλιστα
ρωτούσαν και προσπαθούσαν να κατανοήσουν όλη την δομή της ιστορίας του κειμένου, καθώς
ίσως αυτό θα αποτελούσε σαν ένα είδος γρίφο που θα τους έλυνε τις απορίες για τον
χαρακτήρα αυτό, περισσότερο στο πρώτο αναγνωστικό κείμενο μας με τίτλο Τα γενέθλια της
Ινφάντα. Στα δεύτερο κείμενο η δομή ήταν περισσότερο κατανοητή και δεν δυσκόλεψε τα
υποκείμενα τόσο. Άρα θα λέγαμε ότι η δομή του κειμένου θα καθόριζε κατά πολύ και την
διαδικασία πρόσληψης των υποκειμένων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε ότι τα υποκείμενα
δεν εστίαζαν σφαιρικά στο αφηγηματικό κείμενο προκειμένου να αξιολογήσουν τον «αρνητικό
χαρακτήρα» αλλά πολλές φορές σε μεμονωμένα σημεία. Δηλαδή όταν τα υποκείμενα για
παράδειγμα εστίαζαν μόνο στο τέλος του κειμένου, μόνο δηλαδή στην τελευταία σκηνή η θέση
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τους ήταν τελείως διαφορετική και πιο απόλυτη. Δηλαδή στην περίπτωση του πρώτου
παραμυθιού με τίτλο τα γενέθλια της Ινφάντα, στο τέλος η συμπεριφορά της Ινφάντα για άλλα
υποκείμενα ήταν παράξενη και για άλλα «κακή». Με αυτούς τους σχολιασμούς φαίνονταν ότι
τα υποκείμενα «έσβηναν» τους οποιουσδήποτε σχολιασμούς μπορεί να έκαναν σε προηγούμενη
φάση ανάγνωσης και μας έδιναν την εντύπωση ότι «κολλούσαν» στο τέλος και μόνο του
κειμένου. Πέρα από το τέλος του κειμένου και την διαφορετική πρόσληψη το αντιληφθήκαμε
και σε άλλα σημεία ότι είναι δυνατόν η αφηγηματική δομή να αλλάζει διαρκώς την πρόσληψη
του υποκειμένου μέχρι να την σταθεροποιήσει σε ένα σταθερό σημείο. Για παράδειγμα στο
σημείο που η Ινφάντα έδωσε το τριαντάφυλλο στον νάνο, ήταν αρκετά καλή και ευγενική και
τίποτε δεν θα προεδιδε ότι θα ήταν μία αρνητική φιγούρα στο τέλος. Οι διαφοροποιήσεις των
χαρακτήρων αυτών και στα δύο κείμενα μας, δημιουργούσε κάποιες συγχύσεις στα παιδιά σε
πρώτη φάση και δεν ήταν απόλυτα σε θέση να τους χαρακτηρίσουν αρνητικούς καθώς και στις
δύο περιπτώσεις με αντικειμενικά κριτήρια άρχιζαν να εντοπίζουν και θετικά στοιχεία. Οι
χαρακτήρες αυτοί έβαλλαν τα υποκείμενα στην διαδικασία να αντιληφθούν ότι, ίσως δεν
πρόκειται για τον παγιωμένο «καλό» ή «κακό» που είναι από την αρχή μέχρι το τέλος του
κειμένου. Άρα ένα πρώτο στάδιο της έρευνας μας άρχιζε να χτίζεται και τα υποκείμενα να
μπαίνουν στην διαδικασία να αναθεωρήσουν ενδεχομένως για τις προκαταλήψεις που είχαν σε
πρώτο στάδιο.
Σε σχέση με την αφηγηματική δομή και την πρόσληψη των «αρνητικών» χαρακτήρων
παρατηρήσαμε ότι πέρα από τις εναλλαγές που μπορεί να είχαν στην διαδικασία της
πρόσληψης, ήταν δυνατόν ένα ιδιαίτερα «δυναμικό, συγκινησιακό» στοιχείο μέσα στην
αφήγηση να «κολλήσει» τα υποκείμενα και να χάσουν τελείως την διαδικασία ερμηνείας του
χαρακτήρα που τους παρουσιάζεται και να μπούν στην διαδικασία να προβληματιστούν για ένα
διαφορετικό θέμα. Όπως για παράδειγμα στο πρώτο αναγνωστικό κείμενο με τίτλο «Τα
γενέθλια της Ινφάντα» ο θάνατος του νάνου στο τέλος του κειμένου, και ο μονόλογος του
αναζητώντας την πριγκίπισσα προκάλεσε ιδιαίτερα τα υποκείμενα αναγνώστες για να
προβληματιστούν για άλλα ζητήματα γενικότερης φύσης όπως η λύπη για το θάνατο, να
πεθαίνεις χωρίς να σε αγαπούν, να αγαπάς πολύ και να μην το καταλαβαίνουν, που έθεσε σε
δεύτερη μοίρα τον χαρακτήρα. Όμως θα λέγαμε ότι δεν ήταν απόλυτα αποστασιοποιημένα από
τον «αρνητικό χαρακτήρα» καθώς στην ουσία τα παιδιά μίλησαν ίσως μετέπειτα συνέπειες μιας
αρνητικής συμπεριφοράς και που είναι δυνατόν να επιδράσει.
Πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της πρόσληψης των χαρακτήρων αυτών είχε να
διαδραματίσει και το συναίσθημα των υποκειμένων της έρευνας που εκδηλωνόταν όταν
έρχονταν αντιμέτωπα με αυτές τις φανταστικές καταστάσεις των χαρακτήρων μεσα από τα
συναισθήματα και τις ενέργειες τους στο κείμενο. Δηλαδή τι αισθήματα τους έβγαζαν οι
δράσεις και οι σκέψεις των χαρακτήρων αυτών. Πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι όταν τα
υποκείμενα άσκουσαν κριτική με βάση το συναίσθημα τους ήταν ιδιαίτερα αυστηρά και
απόλυτα στις θέσεις τους και αυτό γιατί αισθάνονται και εκφράζονται αμέσως, χωρίς να
σκεφτούν λογικά επιχειρήματα. Δηλαδή οι πράξεις που έκανε η Σαντρα στην αρχή ήταν τόσο
άσχημες, που τα υποκείμενα μάλιστα χρησιμοποιούσαν και τις λέξεις «κακίστρο!, πονηρή».
Επίσης, και στην περίπτωση του πρώτου κειμένου με την Ινφάντα στο τέλος να εκδηλώνει
αυταρχικές συμπεριφορές, πολλά υποκείμενα είπαν ότι:
ήθελε να γίνεται το δικό της, ήταν πολύ επίμονη και δεν καταλάβαινε κανένα γιατί ήταν στον κόσμο
της.

Αυτή η κριτική που προέκυψε από τα υποκείμενα και κυριαρχούσε το συναίσθημα ήταν
αποτέλεσμα βίωσης της κατάστασης πιο έντονα, στην θέση του θύματος αυτών των αρνητικών
πράξεων και τα ίδια δήλωναν ότι δεν θα τους άρεσε αυτό. Άρα βίωναν κατά κάποιο τρόπο τις
καταστάσεις του κειμένου σαν αληθινές και τις αντιμετώπιζαν σαν κοινωνικές καταστάσεις που
ενδεχομένως έβλεπαν στην καθημερινή τους ζωή. Όμως το στοιχείο που παρατηρήσαμε στις
γενικότερες απαντήσεις των υποκειμένων (και στα δύο κείμενα) ήταν ότι όταν
χρησιμοποιούσαν πρόσληψη με συναίσθημα η άποψη τους ήταν μεμονωμένη και
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επιχειρηματολογούσαν μόνο για την συγκεκριμένη αφηγηματική στιγμή του κειμένου. Ήταν
επομένως η στιγμή που τους άγγιξε συναισθηματικά τόσο έντονα που δεν μπορούσαν να
κάνουν άλλες συγκρίσεις και συσχετισμούς παρά να προσπαθήσουν να κατηγοριοποιήσουν
γρήγορα και απόλυτα τον χαρακτήρα αυτό ως αρνητικό, ως ένα είδος άμυνας σε αυτά τα
συναισθήματα που βίωναν. Έτσι η έμφαση με βάση του συναίσθημα περιόριζε κάπως τα
υποκείμενα να έχουν μία πιο αντικειμενική άποψη για τον χαρακτήρα και να αξιολογούσουν
και όλους παράγοντες μέσα στο κείμενο.
Πολύ κοντά σε αυτό το κριτήριο που επηρέασε τις απαντήσεις των υποκειμένων είναι και το
κριτήριο της ηθικής που χρησιμοποιήθηκε από κάποια υποκείμενα προκειμένου να προσθέσουν
και να εμβαθύνουν την άποψη τους. Στο κριτήριο της ηθικής η πρόσληψη φαίνονταν να παίρνει
και άλλες διαστάσεις στην βαθύτερη προσέγγιση των χαρακτήρων. Οι αντιδράσεις των
χαρακτήρων του κειμένου σίγουρα περιλαμβάνονταν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό
πλαίσιο. Δηλαδή η μάγισσα τιμωρούσε γιατί την κορόιδευαν . Η Ινφάντα απαιτούσε γιατί ήταν
πριγκίπισσα. Οι χαρακτήρες που δόθηκαν στα κείμενα αντιδρούσαν σε μία κοινωνική
κατάσταση. Έτσι διαπιστώσαμε ότι σε πολλά σημεία η ηθική των παιδιών συνδέθηκε με την
πρόσληψη αρχικά των καταστάσεων που παρατηρούσαν και μετά των αντιδράσεων των
χαρακτήρων. Όταν τα υποκείμενα έβλεπαν ότι δεν συμφωνούσε με την ηθική τους άλλαζαν την
άποψη τους. Έτσι μας δείχνουν τα υποκείμενα ότι ταυτίζονται με τα κοινωνικά πλαίσια που
τους παρουσιάζονται. Όταν δεν ταυτίζονται πολύ όπως την Σαντρας, που ίσως ήταν πιο
φανταστική πιο ακραία στις αντιδράσεις τους βλέπουμε ότι ηθική και πρόσληψη συγχύζονται.
Ηθικά δεν έπραξε σωστά στην αρχή, όμως στο τέλος αποκαταστάθηκαν αυτά που έκανε;
Μάλιστα ορισμένα υποκείμενα έθεσαν την αμφιβολία ότι ίσως υπάρχει αρνητικό στοιχείο
μέσα της ακόμη και παρόλο που άλλαξε και έπραττε σωστά. Η Ινφάντα από την άλλη δεν
έπραξε σωστά, αλλά κατάλαβε τι στην πραγματικότητα είχε συμβεί. Μήπως ηθικά ήταν πιο
σωστή; Σε σχέση με το προηγούμενο κριτήριο του συναισθήματος που οι απαντήσεις
«έτρεχαν» με ταχύτητα, στο κριτήριο αυτό της ηθικής τα πράγματα για τα υποκείμενα άρχιζαν
αν μπλέκονται και άρχισαν να αμφισβητούν το κάθε τι.
Στην συνέχεια των διαπιστώσεων μας είδαμε ότι στην διαδικασία της πρόσληψης των «
αρνητικών» χαρακτήρων πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και το φύλο των υποκειμένων.
Δηλαδή, παρατηρήσαμε περιπτώσεις στο φύλο των αγοριών που ήταν πιο αυστηρά με τον
χαρακτήρα της Σαντρας για παράδειγμα γιατί ήταν ένα κορίτσι και μόνο. Με εκφράσεις του
τύπου ήταν ψηλομύτα, έκανε ότι ήθελε κλπ. Τα αγόρια έδειξαν μία ανταγωνιστική διάθεση,
μιάς και στην ηλικία αυτή δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχέσεις με το άλλο φύλο. Έτσι
και μόνο που ο χαρακτήρας ήταν φύλο αντίθετου, τον έκανε ίσως περισσότερο αντιπαθητικό
και μη προσιτό. Αντίθετα, είδαμε τα κορίτσια, να την υποστηρίζουν σε αρκετές περιπτώσεις,
λόγο φύλου γιατί ήταν μία πριγκίπισσα, ήταν όμορφη και εντάξει δεν έφταιγε αυτή τοσο πολύ.
Έτσι βλέπουμε ότι η πρόσληψη μεταβάλλεται και η Ινφάντα δεν είναι τόσο αρνητική όπως
αντίστοιχα την παρουσιάζουν τα αγόρια. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μας
δείχνει, πως είναι δυνατόν να ανατρέψει συνολικά την εντύπωση για έναν χαρακτήρα του
κειμένου. Το κριτήριο φύλο επηρεάζει τους επιθετικούς προσδιορισμούς των υποκειμένων και
ίσως τα υποκείμενα συνδέουν συμπεριφορές με υποκείμενα του αντίθετου φύλο τους, που
πολλές φορές είναι επικριτικά μαζί τους, ανταγωνιστικά και προσπαθούν να καταλάβουν τις
προθέσεις τους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια ανίχνευσης της συμπεριφορές
από τα δυο φύλα. Δηλαδή πως αντιδρούν τα κορίτσια και πως αντιδρούν τα αγόρια σε τέτοιες
καταστάσεις. Για παράδειγμα ο νάνος, επίσης επικρίθηκε από τα αγόρια, ότι δεν έπρεπε να
αντιδράσει έτσι. Ήταν υπερβολικά συναισθηματικός, στοιχείο που ενδεχομένως «δεν πρέπει»
να έχουν τα αγόρια. Για αυτό αν και δεν περιμέναμε υπήρχαν και επικριτικά σχόλια για αυτόν.
Δεν ήταν απλά τα θύμα. Η πρόσληψη του διαφοροποιήθηκε επομένως από την μεριά των
αγοριών. Όπως και η περίπτωση της Σαντρας το γεγονός ότι ήταν άσχημη και ήταν κορίτσι, δεν
άρεσε καθόλου στα κορίτσια, μπήκαν στην θέση της και προσπάθησαν να την δικαιολογήσουν
και να καταλάβουν τις πράξεις της, μονο και μόνο θεωρούμε ότι μπήκαν στην θέση της από
άποψη φύλο. Αντίθετα για τα αγόρια, οι θέσεις τους ήταν πιο απόλυτες και απλώς πολλές
φορές εκφράστηκαν: «εντάξεις ήταν μια ασχημομούρα, κακιά». Άρα λοιπόν, θα λέγαμε ότι σε
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αρκετές περιπτώσεις και το φύλο επηρέασε αρκετά την κρίση των υποκειμένων και ίσως δεν
ήταν τόσο σφαιρική και αντικειμενική, όταν τα βλέπαμε και ήταν προσκολλημένα μονο σε
αυτό. Υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις που το αντίθετο φύλο, έδινε την αφορμή τα
υποκείμενα να είναι περισσότερο αντικειμενικά στις θέσεις τους. Δηλαδή η Ινφάντα
προσεγγίστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις πιο αντικειμενικά από τα αγόρια από ότι τα κορίτσια.
Άσκησαν κριτική χωρίς να προσπαθήσουν να την βάλουν στην ομάδα των αγοριών και
έβλεπαν πιο καθαρά της προθέσεις της. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο παράγοντας φύλο μπορεί να
δώσει και αντικειμενική και μη αντικειμενική πρόσληψη. Αντικειμενική θεωρούμε όταν τα
παιδιά προσεγγίζουν χαρακτήρα ίδιου φύλου και όχι τόσο αντικειμενική όταν είναι ίδιου
φύλου.
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που το συναντήσαμε πολύ συχνά κατά την διάρκεια των αναλύσεων
των απαντήσεων των υποκειμένων ήταν ότι πολλές φορές για να κάνουν κριτική και να
εκφράσουν την γνώμη τους, έκαναν συσχετισμούς των καταστάσεων των κειμένων με την
πραγματική ζωή. Άρα ένα ακόμα κριτήριο που ενδεχομένως επηρεάζει κατά πολύ την
πρόσληψη των υποκειμένων ήταν και το κριτήριο του βιώματος. Ενδεχομένως τα υποκείμενα
χρησιμοποίησαν αυτή την τεχνική για να μπορέσουν να κατανοήσουν περισσότερο το κείμενο.
Να το δούν πιο πρακτικά μέσα από την δική τους ματιά, βάζοντας τις καταστάσεις αυτές σε μία
λογική πραγματικότητα. Αυτό το στοιχείο το είδαμε ιδιαίτερα στην κατηγορία που τα
υποκείμενα μας μπήκαν στην θέση του «θύματος» αυτών των αρνητικών καταστάσεων.
Δηλαδή στο πρώτο κείμενο μας το θύμα φαίνεται να ήταν ο νάνος και στο δεύτερο σε αρχικό
επίπεδο ο ορνιθολόγος. Εδώ με βάση το κριτήριο αυτό τα υποκείμενα από την μεριά του
θύματος είδαν τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά εμβάθυναν στους «αρνητικούς» χαρακτήρες,
αλλά και στα θύματα. Έτσι η Ινφάντα δεν αντίδρασε καθόλου ωραία σε αυτή την φάση που ο
ίδιος είχε πεθάνει. Επίσης, η Σαντρα δεν είχε καθόλου καλή συμπεριφορά στην αρχή, με τα
ειρωνικά της σχόλια. Τα σχόλια όμως των υποκειμένων επεκτάθηκαν και στα θύματα αυτών
των καταστάσεων. Δηλαδή θα λέγαμε ότι έκαναν κριτική και στον εαυτό τους. Έτσι πιο
αναλυτικά, στην περίπτωση της Σαντρας πολλά υποκείμενα από την θέση του ορνιθολόγου να
μην συνέχιζαν να φέρονται καλά στην Σαντρα, μετά από το φέρσιμο της. Και σε αυτό το
σημείο είναι που αρχίζουν να καταλαβαίνουν και άλλες έννοιες του κειμένου όπως την
μεγαλοψυχία που έδειξε ο ορνιθολόγος, αλλά και την προσπάθεια που έκανε η Σαντρα για να
αλλάξει. Στην περίπτωση της Ινφάντα, ίσως τελικά ορισμένα υποκείμενα αναφέρουν να ήταν
υπερβολική η αντίδραση του νάνου. Ίσως να την αγάπησε πάρα πολύ και η ίδια να μην το είχε
καταλάβει αυτό. Άρα ενδεχομένως να ευθύνεται και ο νάνος για αυτή του την κατάληξη. Σε
αυτό το σημείο βλέπουμε ότι μέσα αυτής της τεχνικής αρχίζουν να βλέπουν σφαιρικά λιγο την
κατάσταση και να αρχίζουν να αποκτούν μία λιγότερο απόλυτη θέση σχετικά με την «
αρνητικότητα» ενός χαρακτήρα. Αρχίζουν και εξετάσουν και άλλες προοπτικές και ίσως
κάποια πράγματα είναι σχετικά τελικά και ενδεχομένως γίνονται «αρνητικά» ύστερα από την
επεξεργασία που κάνει τελικά το υποκείμενο και όχι αυτό που τελικά θέλει να δώσει ο
συγγραφέα. Η υποκειμενικότητα του «αρνητικού» χαρακτήρα συνδέεται και με την
υποκειμενικότητα του βιώματος των υποκειμένων αυτών. Δηλαδή κάθε υποκείμενο είναι
μοναδικό, με διαφορετικά βιώματα και προσεγγίζει διαφορετικά και τους χαρακτήρες του
κειμένου, καθώς οι προοπτικές που άνοιξαν με τους προβληματισμούς τους τελικά ήταν πολλές
και αυτό είναι ένα στοιχείο που συνιστά την πιο ουσιαστική διαδικασία πρόσληψης ενός
κειμένου, καθώς όταν εξετάζεται από πολλές οπτικές ανακαλύπτεται και το βαθύτερο νόημα
του.
Πέρα από την κατηγορία αυτή «του θύματος» των «αρνητικών χαρακτήρων, που εντοπίσαμε
έντονα αυτό το στοιχείο στην διαδικασία της πρόσληψης των παιδιών, συσχετισμούς με την
πραγματική ζωή έκαναν και σε άλλα σημεία του κειμένου και αυτό μας έδειχνε τις αντιλήψεις,
τα πρότυπα της κοινωνίας των υποκειμένων αυτών και πως τα αντιλαμβάνονταν και πως τα
«έδεναν» με τις περιπτώσεις του παραμυθιού. Όπως για παράδειγμα η θέση του πατέρα της
Ινφάντας που ήταν απών στα γενέθλια της. Από ένα υποκείμενο σχολιάστηκε αυτή η θέση και
δήλωσε ότι δεν θα του άρεσε αυτό. Άρα έβαλε τον εαυτό μέσα στην θέση της Ινφάντας και
έδωσε μία διάσταση θλίψης για αυτή την κατάσταση. Άλλη περίπτωση η ασχήμια της Σαντρας
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που πολλά υποκείμενα ένιωσαν μία θλίψη για αυτήν, καθώς στην σκηνή με το βραβείο της
ασχήμιας, τα υποκείμενα έκριναν αυστηρά τις άλλες μάγισσες για αυτή την αρνητική
συμπεριφορά που είχε το στοιχείο της κοροϊδίας. Ένα στοιχείο που σίγουρα θα έχουν βιώσει
σίγουρα κάποια στιγμή ενδεχομένως στην μικροκοινωνία του σχολείου τους και θα τα έκανε να
αισθανθούν το ίδιο. Βλέπουμε ότι το στοιχείο αυτό που κάνουν τα παιδιά να βιώνουν μία
κατάσταση μέσα από τους χαρακτήρες, τους δίνει την δυνατότητα να τους κατανοήσουν
περισσότερο, να μπουν στον ψυχικό τους κόσμου, εφόσον και ο συγγραφέας το προσεγγίζει
γύρω από μία παρόμοια κοινωνική πραγματικότητα. Σε αρκετά σημεία είδαμε το στοιχείο αυτό
και μας έδωσε πολλά επιπρόσθετα στοιχεία για τις αντιλήψεις που κυριαρχούν σήμερα στις
κοινωνικές συμπεριφορές των ανθρώπων και στα πρότυπα που έχουν τα παιδιά. Γενικότερα
υπάρχουν άμυνες από τα παιδιά σε μια ενδεχόμενη αρνητική συμπεριφορά, και αυτό περίπου το
είδαμε στο μισό δείγμα μας και αυτό μας κάνει να διαπιστώσουμε ότι πλέον είναι εξοικειωμένα
με μία αρνητική συμπεριφορά και την παρατηρούν πιο συχνά στο περιβάλλον τους. Βέβαια οι
αντιδράσεις σε αρνητικές συμπεριφορές από την ηλικία 8 και 9 ετών που μελετάμε δεν είχαν σε
ορισμένες περιπτώσεις την λογική αντίδραση που θα έπρεπε και είναι λογικό. Ορισμένα παιδιά
θα αδιαφορούσαν, αλλά άλλα θα αντιδρούσαν με το ίδιο τρόπο. Δηλαδή θα είχαμε τάσεις
εκδίκησης για αυτή τη συμπεριφορά. Αυτά τα στοιχεία δεν θα μπορούσαμε να τα εντοπίσουμε
και πολύ εύκολα εάν τα υποκείμενα μας δεν έμπαιναν στην θέση των ηρώων του κειμένου και
αυτό σαν τεχνική πρόσληψης των παιδιών αποδείχτηκε τελικά ιδιαίτερα χρήσιμη για περεταίρω
προβληματισμό.
Τα παιδιά ωστόσο βιώνοντας καταστάσεις μέσα από τους χαρακτήρες μας έδειξαν και
διαστάσεις πρόσληψης σε συσχετισμό με τον εαυτό τους. Δηλαδή υπήρχε διαδικασία
πρόσληψης χαρακτήρων και ταυτόχρονα και ανακάλυψη του χαρακτήρα του δείγματος και
αυτό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό για εμάς. Δηλαδή για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, τα
παιδιά μέσα από σχολιασμούς των χαρακτήρων ανακάλυπταν τομείς του εαυτού τους. Δηλαδή
για παράδειγμα στην περίπτωση της Σαντρας που ήταν μία άσχημη μάγισσα, ορισμένα παιδιά
για πρώτη φορά προβληματίστηκαν αν ήταν ή όχι άσχημα και εκείνα. Είχαν δηλαδή αμφιβολίες
για τον εαυτό τους, μάλιστα ένα υποκείμενο κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέπτη. Ήταν μία
διαδικασία ιδιαίτερη για εμάς και αξιοσημείωτη γιατί στον κόσμο της ηλικίας αυτής τα παιδιά
δεν έχουν πλήρως ανακαλύψει τον εαυτό τους. Αυτό το γεγονός ότι ανακάλυπτε τότε την
φυσιογνωμία του, του επηρέασε και την διαδικασία πρόσληψης και αρχικά ήταν πολύ
διστακτικό στις απαντήσεις του. Έδειχνε να βρίσκεται σε σύγχυση. Ίσως ενδεχομένως να
ένιωθε μία ανασφάλεια που ο χαρακτήρας του κειμένου να του την έβγαζε και έτσι να μην ήταν
σε θέση να τον χαρακτηρίσει αρνητικό ή όχι, σε πρώτο στάδιο γιατί ενδεχομένως έβλεπε τον
εαυτό του μέσα σε αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το στοιχείο του ψυχολογικού παράγοντα να
εμποδίζει ή όχι την διαδικασία της πρόσληψης των χαρακτήρων αυτών και τον προσδιορισμό
τους. Επιπροσθέτως, σε αυτό το κριτήριο της πρόσληψης εντοπίσαμε και ένα άλλο κομμάτι
ψυχολογικού παράγοντα που επηρεάζει την διαδικασία της πρόσληψης. Παρατηρήσαμε
ιδιαίτερα σε κάποια υποκείμενα ότι οι απαντήσεις τους δίνονταν με βάση μία προσωπική
ωφέλεια. Δηλαδή η διαδικασία πρόσληψης που έκαναν γίνονταν προκειμένου στην ουσία να
δικαιολογήσουν της πράξεις τους. Άρα για παράδειγμα όπως μας ανέφερε ένα υποκείμενο το
γεγονός ότι η Σαντρα έκανε κακές πράξεις, ήταν γιατί την κορόιδευαν και η ίδια δεν ήταν
κακιά. Το έκανε απλώς για να αμυνθεί. Έτσι αντίστοιχα τα παιδιά προφανώς με αυτή την
στάση στήριζαν και τον εαυτό τους που πολλές φορές βρίσκονταν σε λάθος συμπεριφορές. Άρα
εδώ η πρόσληψη διαπιστώσαμε ότι στην ουσία δεν εστιάστηκε στο κείμενο αλλά ήταν μία
πρόσληψη που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη ψυχολογικών αναγκών και η αντικειμενική
κριτική του χαρακτήρα περιορίστηκε προς στιγμή.
Γενικά αντιληφθήκαμε ότι τα παιδιά στο σύνολο τους είχαν καθαρές αμφιβολίες, εάν
επρόκειτο για απόλυτα αρνητικός χαρακτήρας ή όχι, καθώς επεξεργάζονταν περισσότερο της
λεπτομέρειες και εμβάθυναν στου ουσία του χαρακτήρα. Έτσι διαπιστώσαμε σταδιακά ότι και
τα παιδιά οδηγήθηκαν στην διαπίστωση ότι ίσως τελικά υπήρχαν αρνητικές καταστάσεις που
ωθούσαν αυτές τις συμπεριφορές, όπως αντίστοιχα και η θέση του Zimbardo που
αναφερθήκαμε και όχι τόσο αρνητικοί χαρακτήρες. Έτσι με βάση αυτή την προβληματική
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είδαμε πιο κριτήρια στην ουσία οδήγησαν τα παιδιά σε αυτή την διαπίστωση. Έτσι η ηθική, το
συναίσθημα, η φαντασία, η προσωπική ωφέλεια, τα βιώματα, οι προκαταλήψεις, το φύλο και οι
αφηγηματικοί άξονες ήταν κριτήρια που επηρέαζαν κάθε φορά διαφορετικά την πρόσληψη του
χαρακτήρα του κειμένου για αυτό τον λόγο και δεν μπορούμε να σκιαγραφήσουμε και να
δώσουμε ιδιότητες στους χαρακτήρες που να τους οριοθετούν στους κακούς, εφόσον μας
δήλωσαν αμφιβολία και ο επηρεασμός από τα παραπάνω κριτήρια έδινε και διαφορετική
πρόσληψη κάθε φορά. Εδώ λοιπόν φαίνεται και η υποκειμενικότητα που υπάρχει όσο αφορά
τον χαρακτηρισμό καλό ή κακό ενός χαρακτήρα όταν μπούμε στην διαδικασία και
εντρυφήσουμε στο κείμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική
έρευνα
11.1. Εισαγωγή
Σίγουρα τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο
κεφάλαιο δεν μπορούν να αποτελέσουν μία γενικευμένη θέση για τον τρόπο που
προσλαμβάνουν τα υποκείμενα ηλικίας 8 και 9 ετών τους χαρακτήρες στην παιδική λογοτεχνία.
Όμως στην συγκεκριμένη έρευνα μας και με τα συγκεκριμένα υποκείμενα τα συμπεράσματα
μας οδηγήθηκαν σε αυτές τις θέσεις. Ωστόσο, σε αυτά τα δεδομένα που μας παρουσιάστηκαν
σίγουρα υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί και κάποια ζητήματα όσο αφορά την ακόμη πιο έγκυρη
και αξιόπιστη αξιολόγηση τους, που συναντάται σχεδόν σε όλες τις έρευνες. Ζητήματα και
προβληματισμοί που αφορούν το δείγμα, την ερευνητική μέθοδο, το χρόνο της έρευνας, ή και
τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Έτσι σε αυτό το παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν
προβληματισμοί σχετικά με αντίστοιχα θέματα και θα γίνει μία προσπάθεια προτάσεων για
μελλοντική έρευνα.
11.2. Περιορισμοί της έρευνας
Πιο αναλυτικά, ένας περιορισμός στην έρευνα μας ήταν ότι το δείγμα ήταν σχετικά μικρό
(συνεντεύξεις από 10 υποκείμενα) για να μπορέσουν να έχουν την δυνατότητα να γενικευτούν
τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Ωστόσο, στον χρόνο που διαθέταμε για την διεξαγωγή
αυτής της έρευνας (4 μ 5 μήνες) δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε περισσότερα, καθώς δεν θα
είχαμε την δυνατότητα να αναλύσουμε σε βάθος τα ερευνητικά μας ερωτήματα με αποτέλεσμα
να είχαμε επιφανειακά αποτελέσματα. Κύρια αιτία για αυτό ήταν, ότι δεν είχαμε μονο κύριο
ζητούμενο την συλλογή των δεδομένων αλλά και την διεξοδική ανάλυση τους που αυτό
απατούσε τον τριπλάσιο χρόνο. Σίγουρα ένα δείγμα της τάξεως των 20 υποκειμένων θα μας
έδινε περισσότερα ορθολογικά στατιστικά δεδομένα και ίσως φανέρωνε μία γενικότερη τάση
στην πρόσληψη των «αρνητικών» χαρακτήρων, δίνοντας περισσότερη αξιοπιστία στην έρευνα
μας.
Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίσαμε και ήταν μη αναστρέψιμο για εμάς, από την αρχή της
διαδικασίας επιλογής του δείγματος, ήταν όσο αφορά την αναλογία των υποκειμένων του
δείγματος. Δηλαδή παρά τις προσπάθειες μας να υπάρχει μία ίση αναλογία του φύλου του
δείγματος, δηλαδή ίσα αγόρια και ίσα κορίτσια, το φύλο των κοριτσιών υπερτερούσε κατά ένα
υποκείμενο και επομένως το φύλο των αγοριών υπολειπόταν και ένα υποκείμενο (6 υποκείμενα
κοριτσιών και 4 υποκείμενα αγοριών). Έτσι στις γενικότερες τάσεις, και κυρίως στα
αριθμητικά δεδομένα (πίνακες) και στις παρουσιάσεις των απόψεων των υποκειμένων υπήρχε η
τάση σε κατηγορίες και υποκατηγορίες να υπερισχύουν οι απόψεις των κοριτσιών, σαν λογική
συνέπεια αυτού, δείχνοντας σαν μία πρώτη ματιά ότι στην διαδικασία της πρόσληψης τα
κορίτσια είναι πιο ενεργά έναντι των αγοριών. Ωστόσο παρατηρώντας αυτή την λεπτομέρεια
από την αρχή των συνεντεύξεων, η ανάγνωση των πινάκων και των αποτελεσμάτων γίνεται με
περισσότερη κατανόηση και λογική. Ωστόσο, όπως είναι λογικό και θα περίμενε κανείς οι
απαντήσεις των κοριτσιών δεν υπερίσχυαν παντού και σε όλες τις κατηγορίες. Υπήρχαν
αρκετές περιπτώσεις που είχαμε ίση αναλογία αγοριών και κοριτσιών ή και περιπτώσεις που
είχαμε περισσότερες απόψεις αγοριών. Θεωρούμε ότι το ένα παραπάνω υποκείμενο κορίτσι και
ένα λιγότερο αγόρι σίγουρα επηρέασε τις γενικότερες τάσης πρόσληψης αλλά όχι σε μεγάλο
βαθμό όπως θα ήταν για παράδειγμα δυο επιπλέον υποκείμενα κορίτσια. Έγινε αρκετή
προσπάθεια κατά την διαδικασία επιλογής του δείγματος να βρεθεί ένα επιπλέον υποκείμενο
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αγόρι και αν γινόταν να παραληφθεί το κορίτσι, όμως τα χρονικά περιθώρια της έρευνας μας
δεν μας βοήθησαν να το κατορθώσουμε, καθώς σε συγκεκριμένο χρόνο έπρεπε να γίνουν οι
συνεντεύξεις και να αρχίσει η ερευνητική διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές
φορές παράγοντες στην έρευνα που όσο και αν τους θεωρούμε δεδομένους και εύκολους να
εφαρμοστούν στην πράξη καθίσταται δύσκολο. Έτυχε στην έρευνα μας αυτή να μην βρίσκεται
ένα επιπλέον φύλο αγόρι και έτσι προσθέσαμε υποκείμενο κορίτσι για να μην είναι ακόμη
μικρότερο το δείγμα μας. Ήταν μία δυσκολία που έπρεπε να ξεπεραστεί και να συνεχιστεί με
συνέπεια η έρευνα μας.
Επιπροσθέτως, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε όπως αναφερθήκαμε αναλυτικά στο
κεφάλαιο 7 η μέθοδος της συνέντευξης για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων μας και πιο
συγκεκριμένα ο τύπος της ημιδομημένης συνέντευξης. Ωστόσο, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα
του τύπου αυτού της συνέντευξη, όπως το βάθος των απαντήσεων που μπορούμε να
επεκταθούμε, την ελευθερία του υποκειμένου να εκφραστεί, την αμεσότητα συνεντευκτή και
συνεντευξιαζόμενου και γενικότερα η ικανότητα για την βαθύτερη κατανόηση, κοινωνικών
συμπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων του υποκειμένου, σίγουρα υπήρξαν ζητήματα που
μας προβλημάτισαν και που συνιστούν τα λεγόμενα μειονεκτήματα του τύπου αυτού των
συνεντεύξεων. Ένα βασικό ζήτημα που ωστόσο ίσως επηρεάζει αρνητικά την εγκυρότητα και
την αξιοπιστία της έρευνας είναι το υποκειμενικό νόημα που αντλεί ο ερευνητής από τους
συνεντευκτές αλλά και το υποκειμενικό νόημα που πολλές φορές καλείται να χρησιμοποιήσει
κατά την ανάλυση των δεδομένων αυτών. Το υποκειμενικό νόημα που κάθε υποκείμενο θα
δώσει μέσα από την δική του διαδικασία πρόσληψης συνίσταται και στην μοναδικότητα του
χαρακτήρα του. Έτσι και μόνο από αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει εσφαλμένη ή σωστή
απάντηση από το υποκείμενο αλλά ούτε είναι και ο σκοπός της έρευνας μας αυτό. Το
υποκειμενικό κριτήριο των υποκειμένων μας, μας δυσκόλεψε στην διαδικασία κατά την οποία
είχαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Όσο ήταν δυνατόν προσπαθήσαμε να
εντάξουμε με σωστό τρόπο το περιεχόμενο της απάντησης αυτής στην σωστή, πανομοιότυπη
για μας κατηγορία. Εφόσον ήταν υποκειμενικό σίγουρα ενείχε και την πιθανότητα να το
αντιλαμβανόμασταν με διαφορετικό τρόπο και ο καταμερισμός να ήταν λανθασμένος σε σχέση
με αυτό που εννοούσε το υποκείμενο. Επομένως η υποκειμενικότητα ενίχε κάποιους κινδύνους
κατά την διαδικασία κατανόησης του νοήματος του περιεχομένου της απάντησης και της
διαχείρισης της μέσα από την μεθοδολογική διαδικασία της ανάλυσης του περιεχομένου και
αυτό επαιτούσε πολύ συχνά επανεξέταση των δεδομένων που κατηγοριοποιήθηκαν. Ένα
δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την υποκειμενικότητα, είναι και η ίδια η
υποκειμενικότητα που διαθέτει και ο ερευνητής κατά την διάρκεια επεξεργασίας των
δεδομένων του. Δηλαδή πέρα από τα υποκειμενικά δεδομένα που διαχειρίζεται και πρέπει να
κατανοήσει, εν τέλει προκειμένου να βγάλει κάποια συμπεράσματα και κάποιος
προβληματισμούς από το πλήθος των συλλεχθέντων στοιχείων σίγουρα θα χρησιμοποιήσει και
μία δική του υποκειμενική διάσταση τη ζητήματος. Το ζήτημα εδώ ήταν μεγάλης προσοχής
καθώς έπρεπε να προσεγγίσουμε και τα δύο κείμενα ως αυτόνομα, χωρίς προκαταλήψεις και να
μην μπούμε στην διαδικασία να συσχετίσουμε τις θέσεις που ενδεχομένως ήθελε να βγάλει ο
συγγραφέας από το κείμενο με τις δικές μας ενδεχομένως εντυπώσεις του κειμένου. Έπρεπε να
είμαστε τελείως αποστασιοποιημένοι και να εστιάσουμε μόνο στις εντυπώσεις των παιδιών και
τα βαθύτερα στοιχεία που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για να προσλάβουν έναν χαρακτήρα
μέσα στο κείμενο. Κατά το τέλος της επεξεργασίας των δεδομένων μας αυτών κρίναμε
αναγκαίο προκειμένου να εμβαθύνουμε στην έρευνα μας να παρουσιάσουμε και κάποιες
γενικές εμβαθύνσεις (στο κεφάλαιο με τίτλο Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων) πάνω
στα ζητήματα πρόσληψης και τα γενικότερα κριτήρια που ενδεχομένως «κρύβονται» πίσω από
τις απαντήσεις των παιδιών. Για αυτές τις θέσεις στηριχθήκαμε στα δεδομένα των παιδιών
ωστόσο το συμπέρασμα ενίχε υποκειμενικό χαρακτήρα για αυτό και εκφράζουμε την
επιφυλακτικότητα των συμπερασμάτων και δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να
γενικευτούν λόγο του ζητήματος αυτού. Ωστόσο αποτελούν άξια ζητήματα προβληματισμού
και περαιτέρω σκέψης για τις διαδικασίες πρόσληψης των « αρνητικών» χαρακτήρων στον
κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας.
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Γενικότερα, στην επιλογή των κύριων μεθοδολογιών (συνέντευξη και ανάλυση
περιεχομένου) σαν βασικό τους μειονέκτημα είχαμε την χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου να
υλοποιηθούν. Η μεθοδολογία της συνέντευξης απαιτούσε χρόνο προκειμένου να
προετοιμαστούν οι ερωτήσεις, να εφαρμοστούν σε πιλοτικό επίπεδο, με πιλοτικές συνεντεύξεις
(πειραματικό στάδιο δύο συνεντεύξεων από ένα αγόρι και ένα κορίτσι) και ύστερα να
προχωρήσουμε στις τελικές για την συνέντευξη, μετά από διεξοδική ανάλυση των απαντήσεων,
ώστε να προκύψουν διορθώσεις, βελτιώσεις των υπαρχουσών ερωτήσεων της συνέντευξης. Για
αυτό το προπαρασκευαστικό στάδιο και μόνο διαθέσαμε 1,5 μήνα. Έπειτα ο χρόνος διεξαγωγής
των συνεντεύξεων γύρω στις 5 μήνες, αποτέλεσε στοιχείο που καθυστερούσε την ερεύνα.
Έπρεπε να διαθέσουμε χρόνο να επιλέξουμε, να εντοπίσουμε τα υποκείμενα και έπειτα να
κανονιστούν ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς οι συναντήσεις που και από την σειρά
τους ήθελαν ως μέσο όρο παραμονής στο προσωπικό χώρο του ερωτώμενου περίπου δύο ώρες
(για το ένα υποκείμενο της έρευνας). Ως εκ των πραγμάτων οι συνεντεύξεις έπρεπε να γίνονται
τμηματικά και σταδιακά ανα βδομάδες, προκειμένου να έχουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα,
καθώς έπρεπε να σεβαστούμε και τον προσωπικό χρόνο του παιδιού που είχε ανάγκη να
αφιερώσει προκειμένου να μας απαντήσει αβίαστα στις ερωτήσεις μας αλλά και να
εμβαθύνουμε μέσα από αυτές. Έτσι κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων έπρεπε να
διαθέσουμε πραγματικό και γνήσιο ενδιαφέρον για τα παιδιά και ευελιξία ως προς τον χρόνο
διαχείρισης και διεξαγωγής της συνέντευξης. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να
διακοπεί ο χρόνος της συνέντευξης λόγο σχολικών υποχρεώσεων των υποκειμένων. Έτσι η
διαδικασία σε αυτή την περίπτωση είχε μία παράταση μίας εβδομάδας ή και περισσότερων,
λόγο και των υποχρεώσεων των γονιών.
Εκτός από την χρονοβόρα διαδικασία της συνέντευξης που έπρεπε να ακολουθήσουμε,
αρκετό χρόνο και πολύ περισσότερο από αυτήν διαθέσαμε κατά την διάρκεια της επεξεργασίας
των δεδομένων μεσα από την μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα,
έπρεπε οι συνεντεύξεις να απομαγνητοφωνηθούν προκειμένου να μπορέσουμε με ευκολία να
επεξεργαστούμε τα δεδομένα τους, που για αυτή την διαδικασία από μόνη της διαθέσαμε ένα
μηνα περίπου. Έπειτα εστιάσαμε στο κύριο ερευνητικό μας κομμάτι που ήταν η ανάλυση
περιεχομένου, που για αυτήν έπρεπε να διαβάσουμε όλα τα δεδομένα, να τα καταχωρήσουμε σε
πρόχειρες λίστες και ύστερα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία κατηγοριών και υποκατηγοριών με
τις αντίστοιχες αναλύσεις και συσχετίσεις, καθώς το υλικό που είχαμε να διαχειριστούμε ήταν
πολυάριθμο και ογκώδες. Ο όγκος των πληροφοριών απαιτούσε διεξοδικό έλεγχο και
καταμερισμό και αυτό από μόνο του καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την έρευνα σε
συνδυασμό με την απαιτητική διαδικασία της μεθοδολογίας της ανάλυσης περιεχομένου.
Ένα άλλο σημαντικό και κομβικό σημείο κατά την ολοκλήρωση μιάς έρευνας είναι ο
βαθμός εγκυρότητας (validity) και αξιοπιστίας (reliability) της. Η έννοια της αξιοπιστίας
αναφέρεται στον «βαθμό συνέπειας της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και στον βαθμό κατά
τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ευρύτερη αξία και σημασία». Η αξιοπιστία της
έρευνας δηλαδή σχετίζεται (Ιωσηφίδης, 2008: 272) με τον βαθμό ακρίβειας με την οποία ο
ερευνητής έχει μεταφέρει της υποκειμενικές θέσεις, αντιλήψεις του δείγματος. Επίσης, αν τα
αποτελέσματα, συμπεράσματα αυτά με μία παρόμοια ερευνητική διαδικασία μπορέσουν να
δώσουν τα ίδια αποτελέσματα σε μία άλλη έρευνα και τέλος αν τα συμπεράσματα αυτά
μπορούν να γενικευτούν και να έχουν μία ευρύτερη αξία για παρόμοια ερευνητικά πεδία. Έτσι
λαμβάνοντας υπόψη το πρώτο αυτό βασικό ερευνητικό κριτήριο με επιφυλακτικότητα θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτήν την έρευνα με αξιοπιστία, διότι θα ήταν ακόμη
επιτακτική ανάγκη για ανάλυση των δεδομένων αυτών από δύο ή ακόμη και τρείς
επιπρόσθετους ερευνητές, πράγμα που δεν ήταν εφικτό. Έτσι λογικά, τα συμπεράσματα και οι
κατηγορίες τις έρευνας θα μπορούσαν να δομηθούν και με άλλη μορφή και περιεχόμενο και
αυτό δεν τα καθιστά ικανά για γενίκευση.
Η έννοια τώρα της εγκυρότητας αναφέρεται στον βαθμό αντιστοίχισης των ερευνητικών
σκοπών, υποθέσεων, και ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας.
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Αναφέρεται δηλαδή στο κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το πεδίο καθώς και η
ανάλυση και ερμηνεία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας και αντιστοιχούν
στην κοινωνική πραγματικότητα. (Ιωσηφίδης,2008:269). Εδώ θα λέγαμε ότι μιλάμε
περισσότερο για ένα είδος περιγραφικής εγκυρότητας λόγο των ποιοτικών δεδομένων της
έρευνας μας. Θεωρούμε ότι κατά κάποιο βαθμό τα αποτελέσματα μας είχαν έναν συσχετισμό
με την υποθέσεις και τους σκοπούς της έρευνας μας, παρόλο που στην πορεία προέκυψαν εκ
νέου συμπεράσματα και αποτελέσματα πέρα από τα προβλεπόμενα. Εάν υπήρχε πλήρη
διαφοροποίηση ενδεχομένως οι ερευνητικές υποθέσεις να μην ευσταθούσαν και να είχαμε
ζητήματα εγκυρότητας. Ωστόσο, ο μερικώς συσχετισμός καθιστά την έρευνα μας πιο
επιστημονική. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα αυτά αφορούν σίγουρα αντιλήψεις και
πεποιθήσεις της κοινωνίας μας, αφού πρόκειται για ένα μέρος μίας κοινωνικής ομάδας έστω
και τόσο μικρής ηλικίας. Το ζήτημα που τίθεται είναι ότι λόγο του μικρού δείγματος δεν
ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύσουν μέρος της κοινωνικής
πραγματικότητας.
11.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Ωστόσο, αυτή η έρευνα παρά τις περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης, αποτέλεσε για εμάς
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς θεωρούμε ότι θίξαμε ζητήματα τα οποία ανταποκρίνονται
στην σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα. Κάναμε ένα είδος παντρέματος της λογοτεχνίας, της
ψυχολογίας αλλά και της τέχνης μέσα από αυτή την θεματική που ασχοληθήκαμε. Συζητήσαμε
για «αρνητικούς» χαρακτήρες, πως προσλαμβάνονται αλλά και πως τελικά βιώνονται από τα
παιδιά. Αυτή η διαπραγμάτευση του ζητήματος ήταν μέσα από τον χώρο της λογοτεχνίας, η
οποία δεν μπορεί να διαχωριστεί από την τέχνη, καθώς περιλαμβάνει μέσα της και
εικονογραφικά στοιχεία αλλά και ο ίδιος ο λογοτεχνικός, φαντασιακός λόγος ανήκει στην
ευρύτερη κατηγορία της τέχνης. Γενικότερα, το ζήτημα της αρνητικότητας- επιθετικότητας που
αναλύσαμε μέσα από τους χαρακτήρες είναι ένα σύγχρονο και θα λέγαμε κυρίαρχο ζήτημα στις
μέρες μας που όλο και περισσότερο ασχολείται ο ψυχολογικός και εκπαιδευτικός κλάδος και
θεωρούμε ότι αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέσα από τις απαντήσεις αυτές εντοπίσαμε
τις γενικότερες αρνητικές τάσεις των παιδιών. Επιπροσθέτως, όλη αυτή η συζήτηση και η
κατάθεση απόψεων έγινε μέσα από την διαδικασία της τέχνης και συγκριμένα της λογοτεχνίας.
Ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε να κυριαρχεί στα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα, η τέχνη
ως ένα μέσο δημιουργικής μάθησης και έκφρασης των παιδιών που γίνεται αβίαστα και
εποικοδομητικά. Οι δύο πόλοι αυτοί επομένως, τέχνη και επιθετικότητα συνιστά θεωρούμε την
έρευνα μας αυτή, αρκετά επίκαιρη και αυτό μπορεί να δώσει ευκαιρίες για γέννηση άλλων
σχετικών ερευνών, καθώς τα ζητήματα αυτά δεν είναι μελετημένα και αποτελούν την έναρξη
ενός άλλου πεδίο ερευνητικής διαδικασίας. Έτσι τα ζητήματα που θα μπορούσαν να
μελετηθούν σε σχέση με αυτή την θεματική είναι πολλά, ως συνέχεια και εξέλιξη αυτής της
έρευνας.
Ορισμένες προτάσεις που θα μας ενδιέφεραν επιπροσθέτως για μελέτη θα ήταν πώς θα
προσλάμβαναν ενδεχομένως τους «αρνητικούς» χαρακτήρες παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Θα
ήταν ενδιαφέρουσα μία έρευνα που θα περιελάμβανε μία γκάμα ηλικιών (πέρα από 8 και 9
ετών), για να μπορέσουμε να δούμε σφαιρικά το ζήτημα και τι στάδια ενδεχομένως περνάνε τα
παιδιά για να διατυπώσουν αυτές τις θέσεις. Σίγουρα όμως αυτό θα απαιτούσε μία χρόνια και
περισσότερο απαιτητική έρευνα. Άλλο ζήτημα προς μελέτη το οποίο προέκυψε κατά την
συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μας είναι ότι θα μπορούσε να μελετηθεί ο
παράγοντας της πρόσληψης μέσα από το πρίσμα συγκεκριμένων κριτηρίων. Για παράδειγμα
ζητήματα προς μελέτη είναι η πρόσληψη μέσα από το συναίσθημα, πρόσληψη και ηθική ή
ακόμα πρόσληψη και νόηση των μικρών αναγνωστών. Η εμβάθυνση σε ένα μεμονωμένο
κριτήριο θα μπορούσε να αποτελέσει από μονο του μία μεμονωμένη έρευνα, η οποία θα έδινε
ενδιαφέρουσες απαντήσεις και θα συνιστούμε ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς
αγγίζει βαθύτερα ψυχολογικά και λογοτεχνικά ζητήματα. Τέλος, στην παρούσα έρευνα
χρησιμοποιήθηκε και ο λόγος αλλά και η εικόνα για την διαδικασία πρόσληψης των παιδιών
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μέσα από το παιδικό ανάγνωσμα. Σε μία επιπρόσθετη έρευνα που θα μας ιντρίγκαρε
περισσότερο θα ήταν αν για την διαδικασία πρόσληψης χρησιμοποιούνταν μονο η αφήγηση
δηλαδή όχι ανάγνωση αλλά η αφήγηση μίας ιστορίας από τον ερευνητή χωρίς εικόνα και ίσως
η δυνατότητα συσχετισμού δυο ομάδων με κείμενο και χωρίς κείμενο. Θα ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της πρόσληψης από αυτές τις δύο οπτικές και θα έδινε την
σημασία η όχι του παιδικού αναγνώσματος ή και τις αφήγησης.

235

Επίλογος
Η παρούσα διπλωματική εργασία διήρκησε αρκετά προκειμένου να υλοποιηθεί, για να είναι
όσο το δυνατόν πιο έγκυρη και αξιόπιστη, καθώς το περιεχόμενο της αφορούσε ποιοτικά
δεδομένα. Μετά το πέρας της αναλυτικής διαδικασίας διεξαγωγής της έρευνας με την μέθοδο
της ημιδομημένης συνέντευξης για την συλλογή των δεδομένων και την μέθοδο της ανάλυσης
περιεχομένου για την αναλυτική καταγραφή και εμβάθυνση στα απολέσματα της έρευνας,
οδηγηθήκαμε σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες συλλογισμούς σχετικά με το πώς τελικά τα παιδιάαναγνώστες ενός παιδικού λογοτεχνήματος, ηλικίας 8 και 9 ετών, είναι δυνατόν να προσλάβουν
τους «αρνητικούς» χαρακτήρες. Στην έρευνα μας αυτή συμπεριελάβαμε το παιδικό ανάγνωσμα
ως ολότητα προκειμένου να αντιληφθούμε την πρόσληψη των παιδιών. Δηλαδή ερευνήσαμε
και την εικονογράφηση αλλά και το αφήγηση ως συνδετικούς κρίκους της πρόσληψης των
παιδιών. Έτσι η πρώτη εντύπωση που δίνεται από την εικόνα του κειμένου ξεκινώντας από το
εξώφυλλο αλλά και μέσα στο κείμενο δεν μας άφησε αδιάφορους, καθώς ένα 90% των
υποκείμενων (σε αναλογία 9 στα 10 υποκείμενα) προσπάθησαν να εντοπίσουν αρνητικότητα
από τις κινήσεις του σώματος και τα χρώματα των φιγούρων. Οι αδρές κινήσεις και οι μη
φυσιολογικές αναλογίες τους έδιναν αρνητική εντύπωση εστιάζοντας και μόνο στην
εικονογράφηση. Γενικότερα και σε δεύτερο επίπεδο της έρευνας μας, μετά την ανάγνωση του
κειμένου και απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις (σε αφηγηματικό και εικονογραφικό πεδίο) τα
υποκείμενα, χρησιμοποίησαν θα λέγαμε μία τακτική πρόσληψης, έχοντας ως βάση
προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες και διέθεταν ένα είδος προκατάληψης σε αρχικό σταδιο
στους χαρακτήρες που τους παρουσιάστηκαν. Έτσι ένα 80% δεν μπορούσαν σε αρχικό επίπεδο
να αποδεχτούν κεντρικό χαρακτήρα με αρνητικές συμπεριφορές. Στην συνέχεια της έρευνας
μας η πρόσληψη αρχίζει να μεταλλάσσεται και τα υποκείμενα να αρχίζουν διαφοροποιούν τις
απαντήσεις τους. Πράγμα που μας έδειξε ότι η πρόσληψη είναι μία διαδικασία μεταβαλλόμενη
και μέχρι την τελευταία στιγμή είναι δυνατόν να ανατραπεί. Ένα 70% εντοπίζει αρνητικές
συμπεριφορές και όχι χαρακτήρες εστιάζοντας και στις σκέψεις αλλά και στις ενέργειες των
χαρακτήρων. Ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα υποκείμενα τελικά μπορούν να
εμβαθύνουν σε ενδεχόμενες αρνητικές σκέψεις και όχι μονο σε αρνητικές ενέργειες που τους
παρουσιάζονται πιο άμεσα μέσα από την αφήγηση. Ίσως αυτό χαρακτηρίζει έναν πιο σύγχρονο
παιδί- αναγνώστη που είναι περισσότερο υποψιασμένος, λαμβάνοντας υπόψη και την σύγχρονη
καθημερινότητα των παιδιών που είναι πλούσια σε ερεθίσματα και έντονες κοινωνικές
καταστάσεις. Για αυτό τον λόγο είχαν και μία σχετική ευχέρεια στο να συσχετίσουν μια
αρνητικότητα συμπεριφοράς με μία ενδεχόμενη εσωτερική αδυναμία (σε ποσοστό 80%). Μια
ανατροπή στην συνέχεια της έρευνας μας ήταν η μεταστροφή ενός χαρακτήρα από αυτούς που
παρουσιάσαμε θέλοντας να παρατηρήσουμε αντιδράσεις των παιδιών. Ένα 90% θεωρεί ότι
αλλαγή προς μία πιο θετική συμπεριφορά μπορεί να προκύψει κατά κύριο λόγο μέσα από το
περιβάλλον (από κοινωνικές καταστάσεις και από άλλους). Γενικότερα όμως και φτάνοντας
στο τέλος των συμπερασμάτων μας διαπιστώσαμε ότι τελικά το κείμενο είναι δυνατόν να
οδηγήσει και σε άλλα μηνύματα πέρα από αυτά που τα έχει προορίσει ο συγγραφέας. Έτσι,
παρατηρήθηκε ένα 60% και μονο να εστιάζει στο τέλος σε ειδικούς σχολιασμούς των
χαρακτήρων (40% στους κεντρικούς και ένα 20% στα θύματα της ιστορίας) και το υπόλοιπο
40% να μιλά για γενικά στοιχεία και νοήματα του κειμένου. Αυτό το στάδιο μας φανέρωσε ότι
τα υποκείμενα είχαν την δυνατότητα να εμβάθυναν σε συλλογισμούς αλλά ίσως
απομακρύνθηκαν από την στοχοθεσία που επιδίωκε ο ερευνητής. Μάλιστα πέρα από την
εμβάθυνση του κειμένου είχαμε και συσχετισμούς με την πραγματική ζωή των υποκειμένων
(σε ποσοστό 60%) και την τάση τους απέναντι σε αρνητικές τέτοιες συμπεριφορές. Γενικότερα
όλοι αυτοί οι συλλογισμοί των υποκειμένων προέκυψαν μέσα από διάφορα κριτήρια που
μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν, όπως την ηθική, τα συναισθήματα, την προσοχή, την
νοημοσύνη, την προκατάληψη, το φύλο, την φαντασία και την δημιουργικότητα. Ένας
ενδιαφέρον συλλογισμός ήταν ότι διαπιστώθηκε ότι μία διάθεση προσωπική του υποκειμένου
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είναι δυνατόν να μεταλλάξει γρήγορα ένα νόημα που επεξεργάζεται στο κείμενο, καθώς δίνει
έμφαση εκείνη την στιγμή στα δικά του συναισθήματα και τα προβάλλει στους χαρακτήρες που
παρατηρεί. Έτσι είναι πλέον δύσκολο να μιλάμε με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα αυτά για
έναν «αρνητικό» χαρακτήρα και τι ιδιότητες έχει, αλλά μπορούμε να μιλάμε για αρνητικές
καταστάσεις και προβληματισμούς που είναι δυνατόν να ανιχνεύσουν τα υποκείμενα
προσεγγίζοντας το κείμενο σε ολότητα και λαμβάνοντας περισσότερα κριτήρια υπόψη τους.
Έτσι οι παραπάνω διαπιστώσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα μπορούν να οριστούν ως
τάσεις πρόσληψης υποκειμένων ηλικίας 8 και 9 ετών μέσα από την παρατήρηση μέρους
αρνητικών συμπεριφορών των χαρακτήρων καθώς η απόλυτη τάση χαρακτηρισμού
«αρνητικός» φάνηκε να μην διαφαίνεται από αυτή την έρευνα και αυτό μας χαροποίησε
ιδιαίτερα γιατί φάνηκε ότι οι χαρακτήρες αυτοί μελετήθηκαν διεξοδικά. Τελειώνοντας τον
συλλογισμό μας αυτό, θα λέγαμε ότι προέκυψε ουσιαστική διαδικασία πρόσληψης των
υποκειμένων, με την διάθεση χρόνου που τους δώσαμε και θα πρέπει να σταθούμε στην
μοναδική διαδικασία ερμηνείας που έχει να μας δώσει κάθε παιδί ξεχωριστά χωρίς απαίτηση
για χαρακτηρισμούς και κατηγοριοποίηση αφηγηματικών στοιχείων. Η αφηγηματική και
εικαστική γνώση ήταν απλώς κομμάτι που τα διευκόλυνε και τα οδηγούσε προς μία
κατεύθυνση συλλογισμού. Η ανίχνευση της πηγής των απαντήσεων στάθηκε για εμάς πλούσιο
ερευνητικό υλικό, ικανό να μας δείξει διαφορετικές και ποικίλες διαδικασίες πρόσληψης και
τονίζοντας για άλλη μια φορά την μοναδικότητα του υποκειμένου και του νοήματος που έχει να
δώσει κάθε φορά το παιδί-αναγνώστης ερχοντας σε επαφή με ένα παιδικό ανάγνωσμα.
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Παράρτημα: Ενδεικτικό παράδειγμα απομαγνητοφώνησης
Στο παρόν παράρτημα παραθέτουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ημιδομημένης συνέντευξης.
Παράδειγμα Συνέντευξης με μαθήτρια δημοτικού ηλικίας 8 ετών

Συνέντευξη: 2η
Υποκείμενο: Κ2
Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/4/2016
Ηλικία: 8 ετών
Νομός: Ηρακλείου
Επάγγελμα Μητέρας: Δασκάλα
Επάγγελμα Πατέρα: Ηλεκτρολόγος

Ερωτήσεις 1ο Παραμυθιού με τίτλο: Τα γενέθλια της Ινφάντα
Ερωτήσεις πριν την ανάγνωση.
1.Περιέγραψε μου το εξώφυλλο, πώς σου φαίνεται; τι χρώματα έχει, τι δείχνει; κλπ.
Βλέπω να χορεύουνε…
1.α. πώς σου φαίνονται το χρώματα;
- Τα χρώματα είναι λίγο μουντά
1.β γιατί το λες αυτό;
- γιατί δεν μου αρέσουν
2. Εστιασμός στον αρνητικό χαρακτήρα που εικονίζεται στο εξώφυλλο και ερώτηση: Πώς σου
φαίνεται;
- Το φόρεμα της είναι ωραίο και μου αρέσει που έχει από εκεί αυτό το φουσκωτό αλλά τα παπούτσια
της δεν μου αρέσουνε
2.α. γιατί;
Γιατί είναι περίεργα..έχουν μια μύτη εκεί περίεργη …τι είναι αυτό..δεν ξέρω..δεν μου αρέσει
καθόλου..
2.β. τα χρώματα του φορέματος;
- το μπλουζάκι όχι.. είναι μωβ με κάτι ρίγες στα μανίκια και έχει και ένα λουλούδι στο αυτί..η
φούστα και τα παπούτσια δεν μου αρέσουν..το χρώμα τους είναι λίγο περίεργο
2.γ. γιατί;
Κάτι δεν πάει καλά..
2.δ τι μπορεί να συμβαίνει;
Μμμ..δεν ξέρω….
Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση: Διαδικασία πρόσληψης μέσω εικαστικών και αφηγηματικών
δομών
3.Τι κατάλαβες από το παραμύθι; Για ποιον ήθελε να μας μιλήσει περισσότερο;
- Για τον νάνο αλλά και για την Ινφάντα..μας μιλούσε αυτό το παραμύθι
3.α. αλλά περισσότερο για ποιον πιστεύεις;
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-εεεεεε… Για την Ινφάντα… που ήταν μία πριγκίπισσα και είχε τα γενέθλια της …μμ..που ήρθε ένας
άσχημος νάνος και της μίλησε…. Και χόρεψε για αυτήν
4.Αφού έχουμε εντοπίσει την κύρια μεταβλητή μελέτης μας που είναι ο αρνητικός χαρακτήρας
ρωτάμε: Το παραμύθι μας μιλούσε για την Ινφάντα. Θα την είχες φίλη; Επίσης κάνουμε και
συσχετισμό και με τον δευτερεύοντα χαρακτήρα τον Νάνο.
- Θα είχα περισσότερο φίλο τον νάνο
4.α. γιατί;
- Γιατί η Ινφάντα ήταν κακιά..ας πούμε του νάνου δεν του φέρθηκε σωστά..ας πούμε χτύπησε στο
πόδι του..και έπεσε κάτω..και αυτή δεν του φέρθηκε σωστά έλεγε τώρα τώρα!
5.Γιατί ο πατέρας της Ινφάντα δεν ήταν στην γιορτή; Πώς λες να ένιωθε για αυτό;
- Γιατί δεν ήθελε να δεί την Ινφάντα που έμοιαζε πολύ με την μητέρα της
5.α. η Ινφάντα πως λες να ένιωσε θα ήθελε να ήταν ο πατέρας της στην γιορτή;
- ναι αλλά δεν ήρθε…. αν εγώ για παράδειγμα είχα τα γενέθλια μου θα ήθελα να είναι μαζί μου ο
μπαμπάς μου και αν δεν ερχόταν θα στεναχωριόμουν…
6.Γιατί η Ινφάντα διασκέδαζε, και γελούσε τόσο πολύ με τον νάνο;
- Γιατί έκανε ωραία κόλπα… και έκανε όλους να γελούν
7. Τι κινήσεις έκανε η Ινφάντα εκεί στο τέλος όταν ο νάνος δεν σηκωνόταν;
- έσκυψε και κοιτούσε τον νάνο και χτυπούσε το πόδι της
7.α. έδειχνε δηλαδή νευριασμένη;
-ναι..γιατί ήθελε οπωσδήποτε να χορέψει ο νάνος για αυτήν..
8. Στενοχωρήθηκε με τον θάνατο του; Τι λες;
- όχι… από την μία του δίνει το τριαντάφυλλο και από την άλλη του χτυπάει το γοβάκι( εννοεί την
κίνηση με τον πόδι που κάνει νευριασμένη)….δεν κολλάει…
8.α. γιατί; Για εξήγησε μου.
- Ας πούμε εσύ αν αγαπούσες κάποιον πρώτα… και μετά θα τον μάλωνες, θα του έλεγες κάτι να σου
κάνει ενώ δεν μπορούσε..
8.β. αφού δεν είχε καταλάβει ότι είχε πεθάνει;
- ο νάνος είχε πεθάνει και δεν το είχε καταλάβει η Ινφάντα… γιατί δεν ήξερε τι σημαίνει καρδιά
9. Περιέγραψε μου αυτήν την εικόνα (σκηνή με τον θάνατο του νάνου) τα χρώματα..
- Δεν μου αρέσει αυτό( η κουρτίνα) και μου αρέσει μονο αυτό το φόρεμα το μωβ ( ενός άλλου
χαρακτήρα στην εικόνα)..όχι τα υπόλοιπα…
9.α τα άλλα χρώματα γιατί δεν σου αρέσουν;
- γιατί είναι μουντά..
9.β. πώς σε φαίνεται αυτό; (δείχνω μία λεπτομέρεια με το πάτωμα του παλατιού)
- όχι… μοιάζει λίγο με λίμνη… δεν μοιάζει λίγο σαν πάγος
Ερευνητής: Ναι ναι
9.γ. Ποιος μας τα περιγράφει αυτά; πιστεύεις συμπαθεί την Ινφάντα;
- ποιος …αυτός που μας μιλαει εδώ για την ιστορία..αυτός που έγραψε την ιστορία..αλλά δεν ξέρω
αν την συμπαθεί η όχι ..ίσως περισσότερο τον νάνο
9.δ γιατί το λες;
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- γιατί μας έλεγε ποιο πολύ για αυτόν και τι σκέπτεται εκεί που μας έλεγε για την Ινφάντα..έτσι
νομίζω….
10. Πόσο χρόνο πέρασε ο νάνος με την Ινφάντα; την γνώριζε από πριν;
- μμμμμ λίγο..…. εκεί που της έκανε τα κόλπα ε;;; μετά δεν την ξαναείδε γιατί την έψαχνε …………
πολύ λίγο…. και δεν νομίζω να την γνώριζε από πρίν γιατί μάλλον πήγαινε για πρώτη φορά στο
παλάτι αυτό….
10.α.μπορεί να γνωρίζουμε έναν άνθρωπο τόσο λίγο και να μας κάνει κακό; τι λες;
- μπορεί σίγουρα..γιατί πολλές φορές αυτοί που δεν γνωρίζουμε μας κανουν κακό και όχι οι φίλοι
μας
11. Ένα ήσουν εσύ στην θέση της Ινφάντας;
- θα γελούσα με τα κόλπα του αλλά δεν θα τον κορόιδευα
11.α. εάν ήσουν την θέση του νάνου;
- θα στενοχωριόμουν..πολύ αλλά δεν θα έκλαιγα τόσο …..αυτή ήταν κακιά ….ήταν άδικο..αυτό δεν
νομίζεται κυρία;…(Σχολ. προβληματισμένη)
12. τι κατάλαβες γενικά;
- ότι δεν πρέπει να θέλουμε να κάνουμε ότι θέλουμε όπως την Ινφάντα γιατί μπορεί μερικοί να μην
μπορούν… και δεν θα πρέπει να διατάζουμε..έτσι κάνε αυτό …και αυτό και αυτό… δεν ήταν
σωστό..εεε δεν νομίζεις;
Ερωτήσεις 2ο Παραμυθιού με τίτλο: Σάντρα, η άσχημη μάγισσα
Ερωτήσεις πρίν την ανάγνωση:
13.Περιέγραψε μου το εξώφυλλο, τι βλέπεις; Τι σου αρέσει;
- είναι μπλέ ….και μαύρο νομίζω… και έχει μία μάγισσα…. Μου αρέσει η μάγισσα που γελάει….(
θετικά ανταποκρίνεται)… αυτά…
14.Πώς σου φαίνεται η μάγισσα και πως σου φαίνονται αυτά που φοράει;
- Το καπέλο της είναι λίγο τρομακτικό…… γιατί είναι πολύ μεγάλο και μυτερό..σαν να θέλει να
κρύψει την ασχήμια της
14.α. γιατί ;
..είναι τόσο μυτερό και τόσο ψηλό…. και μεγάλο …και από την μάγισσα δεν μου αρέσει τίποτα (
εννοώντας το ρούχα της) μόνο που γελάει…

Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση:
15. Τι κατάλαβες από το παραμύθι;; για ποιόν μας μιλούσε περισσότερο;
- Το παραμύθι μας έλεγε για την μάγισσα που ήταν κακιά ….και……. έκανε κακά πράγματα στους
ανθρώπους …. και που στο τέλος έγινε καλή… με τον ορνιθολόγο…
16.Την Σάντρα θα την είχες φίλη;
- ναι θα την είχα….
16.α. Γιατί;
- Γιατί η μάγισσα αντί για κακιά αντί για να κλέβει π.χ. τα τετράδια των παιδιών και αντί να κρύβει
από τις γριούλες… μετά έκανε καλές πράξεις… ας πούμε κατέβαζε τα σκυλιά άμα έχουνε
παγιδευτεί..έλυνε τα προβλήματα των παιδιών στα μαθηματικά
17. Όταν έστειλαν στην μάγισσα αυτό το γράμμα και την έστεψαν Miss Κακάσχημη μάγισσα,
πώς λές να ένιωθε, τι πίστευε για αυτές τις μάγισσες;
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- Ότι και οι άλλες μάγισσες ήταν κακές …γιατί ας πούμε εσύ π.χ. που δεν είσαι άσχημη …..αν
ήσουν άσχημη …δεν θα σου το έλεγα ….ήταν κακίες..
17.α. άρα η μάγισσα αυτή τι πίστευε για αυτές;
- Δεν ήθελε να την κοροϊδεύουν….. γιατί αυτό δεν ήταν καλό καθόλου …και να τις στέλνουν
αυτά….
18. Περιέγραψε μου την εικόνα που μεταμορφώνει τον ταχυδρόμο σε χελώνα. Τι δείχνει να
κάνει η μάγισσα;
- Η μάγισσα …το χέρι από το άλλο κρατάει το δόρυ..και με την σκούπα της που μεταμορφώνει τον
ταχυδρόμο σε χελώνα…..
18.α. Και πως βλέπεις να είναι τα ποδιά της;
- τα πόδια της είναι έτσι (Σχολ. σηκώνεται και μου δείχνει την στάση)..και έτσι όπως είναι (
συσχετίζοντας με την στάση που έχει πάρει)..μπορεί να χαίρεται από την χαρά της (που το έκανε
αυτό)…χαχαχαχαχαχ (Σχολ. μου παριστάνει την μάγισσα να χελάει ειρωνικά)
18.β. και αυτό εδώ γιατί λες να το κραταει ψηλά; (την παροτρύνω να παρατηρήσει
περισσότερο)
- το έχει σηκώσει ψηλά για να δείξει ότι μπορεί …να το έχει σηκώσει τυχαία ψηλά …αλλά …μπορεί
…άμα το έχει έτσι (πάλι μου παριστάνει με το σώμα της)…να του ρίξει μία (εννοώντας στο κεφάλι)
και να πάει από εκεί ο ταχυδρόμος…. και το χαρτί το ίδιο…..
19. Όταν ο ορνιθολόγος την ρωτούσε για πληροφορίες για τα πουλιά τη συμπεριφορά είχε; Πώς
του μιλούσε;
- μάλλον βαριότανε να απαντήσει..μπορεί να μην τον ήθελε στην αρχή
19.α. γιατί βαριότανε;
- ήταν μόνη της και αυτός τώρα θα της έλεγε βλακείες
20. Γιατί δεν πίστεψε στην αρχή τον ορνιθολόγο ότι ήταν όμορφη
- γιατί…. ήδη τις είχανε στείλει βραβείο…..
20.α. Και επειδή τις το είχαν πει οι άλλοι αυτό πίστευε;
- ναι… γιατί είχε δει τον εαυτό της σε ένα καθρέπτη
20.β αφού στην αρχή της ιστορίας μας, μας έλεγε ότι τον είχε δεί;
-ααααααα… μπορεί αυτή να πίστευε ότι είναι άσχημη..και να το λεγανε αυτές..αλλά π.χ. ο
ορνιθολόγος..πιστεύει ότι είναι πολύ όμορφη…
21. Πώς ένιωθε όταν περίμενε τον ορνιθολόγο να φορέσει τα γυαλιά του
- Να νιώθει χαρά που βρήκε το ζευγάρι της…..
21.α.(Την παροτρύνω να ξανακοιτάξει την εικόνα). Είναι χαρούμενη εδώ;
Νιώθει λύπη γιατί δεν θέλει να την δεί…. μπορεί χωρίς τα γυαλιά να την κοίταζε έτσι όμορφη…
αλλά με τα γυαλιά να την κοίταζε άσχημη στην πραγματικότητα …και δεν ήθελε να την δεί αλλά
βρήκε μια δικαιολογία να τον τρομάξει και να του πεί σαγαπώ….
22. Στην συνέχεια τον πίστεψε ότι ήταν όμορφη;
- ναι πίστεψε… γιατί άλλαξε γιατί την αγαπούσε ο ορνιθολόγος..για αυτό
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23. Τι έκανε στο τέλος όταν ο ορνιθολόγος ήταν μαζί της. Σας άρεσε αυτό το τέλος;
- στο τέλος… μμμ (Σχολ.ψαχνει στο κείμενο)..στο τέλος έκανε καλές πράξεις..δηλαδή βοηθούσε τα
σκυλάκια, έλυνε τα μαθηματικά στους μαθητές …δηλαδή ήταν πιο καλή με όλους και έκανε μάγια
μονο για καλό τώρα.
23.α. δηλαδή σου άρεσε αυτό το τέλος;
Ναι ωραίο τέλος ήταν τέλος καλό όλα καλά ….δεν θα την στενοχωρούσε κανείς τώρα
23.β. γιατί;
Γιατί θα είχε τον ορνιθολόγο που ότι και να τις έλεγαν οι άλλες δεν το πίστευε
23. Περιέγραψε μου την τελευταία εικόνα.
- Εδώ είναι ο ορνιθολόγος με την Σάντρα…..
23.α. τι χρώματα έχει πως σου φαίνεται; σου αρέσουν αυτά που φοράει;
- μου αρέσει που την έχει τυλίξει η άσπρη κορδέλα μάλλον είναι το νυφικό …μου αρέσουν όμως πιο
πολύ τα βουνά τα δέντρα καφέ και πράσινο… τα καφέ βουνά μπορεί να έχει και χωράφια..και
διαφορά χρώματα έχει πολλά που είναι ωραία…
24.Πόσο χρόνο πέρασε η Σαντρα με τον ορνιθολόγο; Γίνεται τόσο γρήγορα να αλλάζουμε και να
γινόμαστε καλοί άμα γνωρίσουμε κάποιον;
- μμμ πόσο χρόνο σίγουρα μια μέρα γιατί ..τον συνάντησε …μετά πήγανε στην πόλη..μια μέρα……
εεεεεεεεεεεε μπορεί να αλλάξει η Σαντρα γιατί το ήθελε πολύ αφού την έλεγαν όλοι κακιά.
25. Εσύ αν είσαι στην θέση του ορνιθολόγου τι θα έκανες; Ή στην θέση της Σάντρας;
- άμα ήμουν άσχημη……(το τονίζει γλωσσικά)..θα ήμουν
25.α. και σε έβλεπε ένας και σε συμπαθούσε;
- δεν θα τον πίστευα γιατί πιστεύω πως δεν είμαι όμορφη πώς να στο εξηγήσω… αφού δεν είμαι εγώ
..πως ξέρει αυτός πως είμαι όμορφη…
25.β. μήπως κάτι άλλο έβλεπε όμορφο;
- ναι που στο έδωσε κρεβάτι, του έστρωσε τραπέζι που το έκανε δώρο τα γυαλιά, ίσως για αυτό….
25γ. Αν ήσουν ο ορνιθολόγος;
-

Ναι θα συμπαθούσα την μάγισσα γιατί δεν μου έκανε κάτι κακό

26. Τι κατάλαβες γενικά;
Ότι μπορεί να υπάρχουν μερικοί κακοί και άσχημοι όπως η μάγισσα αλλά να μην είναι τελικά τόσο
κακοί ….και να μπορούμε αν τους κάνουμε παρέα
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