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Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το θάνατο.
Είναι ένα μέρος της ζωής.
Όταν όμως αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το
νόημα του θανάτου, μπορούμε να μάθουμε
πολλά για το πώς να αντιμετωπίζουμε και το
νόημα της ζωής.
Έντα Λεσάν
Μαθαίνοντας να λέμε αντίο στο γονιό που χάνεται,
Εκδόσεις Θυμάρι, 1982:95.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην
προάσπιση, τη βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής και
σωματικής υγείας των ανθρώπων. Ένα από τα θέματα που
σχετίζονται με την ψυχική υγεία του ατόμου είναι και η
διαχείριση της απώλειας, αφού στην πορεία της ζωής μας
όλοι θα χάσουμε γνωριμίες, φίλους και συγγενείς και κάποτε
θα αντιμετωπίσουμε την ίδια μας τη βιολογική κατάρρευση.
Η εκπαίδευση στην απώλεια μπορεί να γίνεται από νωρίς
στην παιδική ηλικία (Bacque, 2004), υποστηρίζεται μάλιστα
ότι πρέπει να αρχίζει από το σπίτι (McNel, 1984, βλ.
Παπαδάτου 1990:189). Και αυτό γιατί τα παιδιά έχουν
ανάγκη να κατανοήσουν από πολύ νωρίς φαινόμενα που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το θάνατο καθώς ο φόβος
του θανάτου εκφράζεται ήδη από την παιδική ηλικία
(Maurer, 1996). Η αντιμετώπιση αυτού του φόβου και η
συμφιλίωση των παιδιών με την αναπόφευκτη
πραγματικότητα του θανάτου είναι ένα θέμα ταμπού για τη
σύγχρονη κοινωνία μας, το οποίο όμως οφείλουμε να
ξεπεράσουμε και να το διαχειριστούμε ανοιχτά και χωρίς
υπεκφυγές, αφού ο θάνατος αποτελεί ένα αναπόσπαστο και
αναπόφευκτο φαινόμενο της ζωής.
Η διαπαιδαγώγηση για το θάνατο είναι σημαντική για
δύο κυρίως λόγους: πρώτον γιατί, όπως αποκάλυψε η
έρευνα, η στάση απέναντι στο θάνατο έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου, στην
ιεράρχηση των αξιών του και στη γενική στρατηγική της
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ύπαρξης (βλ. Grof, 2002:279-338). Ο δεύτερος λόγος για τον
οποίο αποτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική η εκπαίδευση στην
απώλεια, είναι γιατί οι δεξιότητες για την αντιμετώπιση του
πένθους αφορούν και τη διαχείριση γενικότερων
καταστάσεων απώλειας (Κανακάκης, 1989), τις οποίες
βιώνουμε όλοι μας ακόμη και τα μικρά παιδιά. Εκτός από τις
σημαντικές απώλειες, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου
προσώπου ή ένα διαζύγιο, το παιδί έρχεται σε επαφή με
καθημερινές απώλειες και μικρούς συμβολικούς ή
πραγματικούς θανάτους, όπως ο αποχωρισμός ενός
αγαπημένου προσώπου, ο θάνατος του αγαπημένου του
κατοικίδιου, η αλλαγή του τόπου κατοικίας, η αλλαγή
σχολείου κλπ. Όλες αυτές οι εμπειρίες αποτελούν αιτίες για
την ανακίνηση μιας διαδικασίας θρήνου για την προσαρμογή
μας στις νέες συνθήκες. Όλες αυτές οι απώλειες είναι μέρος
της πραγματικότητας του σημερινού, αλλά πολύ
περισσότερο του αυριανού κόσμου των παιδιών. Παρά την
αναγκαιότητα της εξοικείωσης των παιδιών με την απώλεια
και το πένθος, στη σχολική κοινότητα κυριαρχούν φόβος,
νοοτροπία στρουθοκαμηλισμού και στάσεις απώθησης και
αποστροφής του θανάτου, σύμφωνα τουλάχιστον με
παλιότερες έρευνες (Μπάρτζης, 2002), ενώ οι εκπαιδευτικοί
δείχνουν αδυναμία να στηρίξουν παιδιά που πενθούν
(Παπαδάτου & Μεταλληνού, 2004).
Το σχολείο, προετοιμάζοντας τα παιδιά να ζήσουν ως
συναισθηματικά υγιείς ενήλικες, δεν μπορεί να αγνοήσει την
ανάπτυξη δεξιοτήτων για το χειρισμό των απωλειών της
ζωής τους. Το σύγχρονο σχολείο μπορεί και πρέπει να παίξει
ένα ρόλο στην προετοιμασία όλων των παιδιών και την
εξοικείωσή τους με την ιδέα του θανάτου, ανάλογα βέβαια
με την ηλικία τους και το αναπτυξιακό τους επίπεδο, γι’ αυτό
και σε πολλές χώρες έχουν εισαχθεί προγράμματα «αγωγής
για το θάνατο» (Stevenson, 2006). Η σημασία της
διαπαιδαγώγησης και προετοιμασίας των παιδιών σχετικά με
το θάνατο και το πένθος και η ανάγκη εισαγωγής της
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«αγωγής θανάτου» στα σχολεία προβάλλει σήμερα έντονα,
ως αγωγή ζωής (Σαχτέας & Τιλελή, 2007. Χατζηνικολάου &
Αναγνωστοπούλου, 2010).
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. άρχισε να εφαρμόζει οργανωμένα
προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία με στόχο την
Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας από το 1996 στη Β/θμια
Εκπαίδευση και από το 2001 στην Α/θμια. Η Αγωγή Υγείας
στα σχολεία είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική δράση η
οποία επιδιώκει να αποτελέσει την πρώτη προσέγγιση για
τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη
σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Η ανάπτυξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο σχολείο
είναι ένας από τους τρόπους, ίσως ο πιο ενδεδειγμένος, για
την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, αφού
σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση
και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της
κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός µε την ανάπτυξη
των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους
σκέψης, αφετέρου µε την αναβάθμιση του κοινωνικού και
φυσικού περιβάλλοντός τους (ΔΕΠΠΣ, 2003). Στους
ειδικότερους στόχους των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
περιλαμβάνονται η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση
της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η
επίτευξη αυτών των στόχων συμβάλλει στον έλεγχο και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας
του.
Ένας από τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται,
ανάμεσα στα άλλα, για την κοινωνικοποίηση και την αγωγή
του παιδιού, είναι και η λογοτεχνία, καθώς τροφοδοτεί την
κοινωνία με αναπαραστάσεις ιδεολογημάτων και μέσα από
τις διαδικασίες που ενεργοποιεί, κυρίως αυτής της ταύτισης
των αναγνωστών με τους ήρωες, συμβάλλει στη διαμόρφωση
στάσεων, απόψεων και τελικά συμπεριφορών των
αναγνωστών της (Macherey 1978. Wiliams 1981. Wolff
1981, βλ. Οικονομίδου, 2004). Η εδραιωμένη αντίληψη για
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τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του παιδικού βιβλίου και η
επακόλουθη πρόθεση για παιδαγωγική αξιοποίησή του έχει
οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή βιβλίων τα
οποία πραγματεύονται την απώλεια και το θάνατο,
ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση της Παιδικής Λογοτεχνίας
για διαπραγμάτευση ρεαλιστικών θεμάτων κοινωνικού
προβληματισμού.
Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της έννοιας του
θανάτου στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία είναι ένα θέμα
που ελάχιστα έχει απασχολήσει μέχρι τώρα την έρευνα στον
ελληνικό χώρο. Στο βιβλίο μελετώνται τα εικονογραφημένα
παιδικά βιβλία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, και κατά
πόσο, το παιδικό βιβλίο βοηθά προς την κατεύθυνση της
αγωγής στο θάνατο, αφού το παιδικό βιβλίο θεωρείται ένας
από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην
απόκτηση γνώσεων και τη διαμόρφωση στάσεων.
Η αγωγή για το θάνατο έχει ως πρωταρχικό σκοπό να
σπάσει τη σιωπή και το μύθο γύρω από το θάνατο και να
παράσχει τα μέσα για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν
το θάνατο και το πένθος. Η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση
για το θάνατο (death education) απευθύνεται τόσο στο
γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό επίπεδο και αφορά
και στις τρεις όψεις του φαινομένου του θανάτου, τη
βιολογική, την κοινωνική και την ψυχολογική. Σύμφωνα με
τον Knott (1979, βλ. Παιδαγωγική Ψυχολογική
Εγκυκλοπαίδεια. Παπαδάτου, 1990), η αγωγή για το θάνατο
αποβλέπει σε τρεις βασικούς στόχους:
α) την παροχή πληροφοριών και απόκτηση ορισμένων
γνώσεων, όπως π.χ. τι ονομάζουμε θάνατο, ποιες
αντιλήψεις και στάσεις, έθιμα ή τελετουργίες συνδέονται
με το γεγονός
β) την αποσαφήνιση στάσεων και αξιών, όπως π.χ. η
αντίληψη του θανάτου ως αναπόσπαστου μέρους της
ζωής, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
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ζούμε, τις αποφάσεις που παίρνουμε, τις προτεραιότητές
μας τόσο για το θάνατο, όσο και για τη ζωή
γ) τη διερεύνηση των αντιδράσεων μπροστά στο θάνατο
και το πένθος στη ζωή μας.
Τι μαθαίνουν όμως στα παιδιά τα βιβλία για το θάνατο;
Σε ποιους από τους παραπάνω στόχους της αγωγής για το
θάνατο ανταποκρίνονται; Σε ποιο βαθμό ικανοποιούν αυτούς
τους στόχους; Ποιες γνώσεις μεταδίδουν; Ποιες στάσεις
απέναντι στο θάνατο επιδιώκουν να αναπτύξουν τα παιδιά;
Ποιες αντιλήψεις επιδιώκεται να διαμορφώσουν; Και κατά
πόσο αυτές οι γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις συμβαδίζουν
με τα σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα για τη
διαχείριση της απώλειας;
Στόχος του βιβλίου είναι να απαντήσει σ’ αυτά τα
ερωτήματα. Αναζητούνται τα νοήματα για το θάνατο τα
οποία αναδύονται καθώς και οι στάσεις αντιμετώπισης του
θανάτου και του πένθους που προβάλλονται και προτείνονται
στον αναγνώστη μέσα από τις επιλογές των κειμένων, ώστε
να συσχετισθούν στη συνέχεια με τα ψυχοπαιδαγωγικά
δεδομένα για τη διαχείριση της απώλειας, καθώς οι στόχοι
που τίθενται στα πλαίσια ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας
απορρέουν από τα δεδομένα αυτά. Η μελέτη εντάσσεται έτσι
στο γενικότερο ερευνητικό ζήτημα της αξιολόγησης του
μαθησιακού υλικού, ένα θέμα πάντοτε παρόν όσο παραμένει
ισχυρός ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του παιδικού βιβλίου.
Ειδικότερα, τα βασικά ερωτήματα τα οποία διερευνώνται και
στα οποία το βιβλίο επιχειρεί να δώσει απαντήσεις είναι τα
εξής:
 Πως ορίζεται ο θάνατος στο βιβλίο;
 Ποιες πληροφορίες δίνονται για το θάνατο;
 Ποια συναισθήματα αναφέρονται;
 Ποιες ψυχολογικές αντιδράσεις περιγράφονται;
 Ποιες αντιλήψεις και στάσεις για το θάνατο και το
πένθος προωθούνται;
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Πόσο βοηθητικές στην προσαρμογή των παιδιών σε
εμπειρίες απώλειας είναι οι αντιλήψεις και οι
στάσεις αυτές;
 Ποιες αξίες προβάλλονται;
 Ποιες επιλογές κάνουν οι συγγραφείς για να
μιλήσουν στα παιδιά για το θάνατο;
 Πώς μετουσιώνουν τα μηνύματά τους σε
λογοτεχνικό λόγο;
Εξετάζονται τα σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία, τα
οποία αποτελούν άλλωστε το κατ’ εξοχήν κομμάτι της
παιδικής λογοτεχνίας που απευθύνονται σε μικρά παιδιά
κυρίως προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής ηλικίας, με
κεντρικό θεματικό πυρήνα το θάνατο. Πρόκειται για βιβλία
ελλήνων αλλά και ξένων συγγραφέων, που έχουν
μεταφραστεί στα ελληνικά και τα οποία κυκλοφόρησαν στην
ελληνική αγορά τα τελευταία τριάντα (30) περίπου χρόνια,
δηλαδή από το 1980 και μετά. Εστιάζουμε στη συγκεκριμένη
περίοδο, καθώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις
αρχές της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται μια
διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στη θεματική των παιδικών
βιβλίων. Διαμορφώνονται νέες ιδεολογικές τάσεις που
ξεπερνούν τους ηθικολογισμούς και τις νοησιαρχικές
τυποποιήσεις της προηγούμενης λογοτεχνικής παραγωγής
που απευθυνόταν σε παιδιά-αναγνώστες. Εγκαταλείπεται η
ιδέα προστασίας των παιδιών και η σύνδεση των παιδικών
ιστοριών με την ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του χιούμορ,
την ευαισθητοποίηση ή την ηθική καθοδήγηση των παιδιών
η οποία είχε ως αποτέλεσμα, από τις αρχές του 20ου αιώνα
μέχρι τη δεκαετία του 1970, την απομάκρυνση από την
παιδική λογοτεχνία θεμάτων που θα μπορούσαν να
ενοχλήσουν τα παιδιά και πλέον γράφονται παιδικά βιβλία με
έντονο κοινωνικοπολιτικό προβληματισμό, όπως είναι και το
θέμα το θανάτου (Πέτκου, 2008). Έτσι, από το 1980 και
μετά, παρουσιάζεται ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός
βιβλίων που πραγματεύονται ρεαλιστικά την αποδοχή του
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θανάτου και τις συναισθηματικές διεργασίες που
ακολουθούν (Πατέρα & Τσιλιμένη, 2008). Όσον αφορά την
ταξινόμησή τους, υπολογίζοντας το ευμετάβλητο των
κατηγοριοποιήσεων, θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε
λογοτεχνικά βιβλία και σε βιβλία γνώσεων. Στα βιβλία
γνώσεων ειδικότερα, περιλαμβάνονται «λογοτεχνίζοντα»
βιβλία (μη μυθοπλαστικά), τα οποία απευθύνονται στον
αναγνώστη με μια χαλαρή αφήγηση χωρίς ουσιαστική
υπόθεση και ζωντανά μυθοπλαστικά στοιχεία και
«λογοτεχνικά» βιβλία γνώσεων (μυθοπλαστικά), τα οποία
περιέχουν γνωστικά στοιχεία μέσα από συχνά δεμένες και
ενδιαφέρουσες υποθέσεις (Καρπόζηλου, 1995. Παπαδάτος,
2009).
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται
σύντομα τα σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα για το
θάνατο και το πένθος. Η ψυχολογική θεώρηση του θανάτου
επικεντρώνεται στο πώς αισθάνονται οι άνθρωποι σχετικά με
το θάνατο οικείων τους προσώπων και στις ψυχολογικές
διεργασίες του θρήνου. Η παιδαγωγική θεώρηση αφορά τη
συμβουλευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του θανάτου και
του θρήνου στα παιδιά και τους στόχους αυτή που θέτει.
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη γλώσσα και τη
λειτουργία του παιδικού βιβλίου. Παρουσιάζονται στοιχεία
από λογοτεχνικές θεωρίες, από τη θεωρία του
εικονογραφημένου βιβλίου, από την αφηγηματολογία και
από τις θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Κι αυτό
γιατί ως εργαλεία ανάλυσης των παιδικών βιβλίων
χρησιμοποιούνται έννοιες και μέθοδοι από αυτές τις
επιστημονικές περιοχές.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή των θεωρητικών
δεδομένων στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία.
Στρεφόμαστε στα ίδια τα κείμενα για να περιγράψουμε αυτό
που συμβαίνει αλλά και να ερμηνεύσουμε το πώς αυτό
συμβαίνει. Αυτό που θα μας απασχολήσει είναι ο
υποτιθέμενος αναγνώστης, αυτόν δηλαδή που έχει κατά νου
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ο συγγραφέας όταν γράφει. Η έννοια του «εννοούμενου
αναγνώστη», όπως την περιέγραψε ο Wolfgang Iser, (1978,
βλ. Οικονομίδου, 2000: 65) είναι εγγεγραμμένη στο κείμενο
ως ο προσανατολισμός του κειμένου, ώστε αυτό να
προσληφθεί. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε τον διττό
χαρακτήρα του αναγνώστη της παιδικής λογοτεχνίας.
Πρόκειται αφενός για τον μικρό αναγνώστη-παιδί που για
χάρη του γράφονται τα βιβλία, αλλά και για τον πάντοτε
παρόντα ενήλικο συν-αναγνώστη του παιδικού βιβλίου προς
τον οποίο απευθύνονται συγχρόνως, κάποτε μάλιστα κυρίως
προς αυτόν, οι δημιουργοί των βιβλίων (Ζερβού, 1999). Ο
εννοούμενος αναγνώστης είναι από τις κύριες λειτουργίες
του κειμένου μέσα από τις οποίες μεταβιβάζονται στον
πραγματικό αναγνώστη οι ιδεολογίες που είναι
εγγεγραμμένες στο κείμενο.
Ο Ουμπέρτο Έκο (1993) στο βιβλίο του Τα όρια της
ερμηνείας διευκρινίζει ότι το ίδιο το κείμενο εμπεριέχει τις
πιθανές ερμηνείες του. Ο Έκο υποστηρίζει τη δυνατότητα
μιας ερμηνείας σύμφωνα με την πρόθεση του κειμένου, την
«intentio operas», όπως την αποκαλεί, δηλαδή την ερμηνεία
που ενθαρρύνεται από το ίδιο το κείμενο. Το κείμενο
δηλαδή, δηλώνει και καταδεικνύει τις προθέσεις του.
Προσανατολίζει τον αναγνώστη-ερμηνευτή του και
προσδιορίζει τα όρια της ερμηνείας του με βάση τα σημεία
που ήδη εμπεριέχει. Έχει ήδη ενσωματώσει τις εκδοχές του,
καλώντας απλώς τον αναγνώστη του να τις εντοπίσει. Το
κλειδί για την ανίχνευση των προθέσεων των κειμένων είναι
σύμφωνα με τον Stephens (1992), η «γλώσσα», ο
αφηγηματικός λόγος (discourse), ο οποίος τις ενσωματώνει
και τις μορφοποιεί μέσα από ποικίλες αφηγηματικές
τεχνικές. Η ανάλυση των παιδικών βιβλίων κινείται στα
πλαίσια αυτής της θεωρητικής προσέγγισης και
ακολουθούνται οι γενικές κατευθύνσεις της. Αξιοποιούνται
κυρίως η ερμηνευτική μέθοδος και η κριτική ανάλυση λόγου,
οι οποίες εντάσσονται στις ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης
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περιεχομένου και επιδιώκουν να καταγράψουν και να
κατανοήσουν «τι λέγεται» στο πλαίσιο ενός κειμένου
(Μπονίδης, 2004). Πρόκειται για μια κειμενοκεντρική
προσέγγιση, η οποία συνεξετάζει τα γλωσσολογικά και τα
αφηγηματικά στοιχεία της «γλώσσας» των παιδικών βιβλίων,
τον αφηγηματικό λόγο (discourse), το πώς δηλαδή είναι
κωδικοποιημένα τα μηνύματα για το θάνατο, σε δύο επίπεδα:
α) στο καθαρά γλωσσολογικό επίπεδο, δηλαδή τις επιλογές
και τις χρήσεις της γλώσσας.
β) στο αφηγηματικό επίπεδο, δηλαδή θα εστιάσουμε στις
αφηγηματικές επιλογές, όπως η οπτική γωνία της αφήγησης,
στην επιλογή των χαρακτήρων, στις συγκρούσεις της
πλοκής, στις επιλογές του τέλους, και στο λόγο της εικόνας,
ως τα στοιχεία εκείνα που νοηματοδοτούν τα κείμενα
(Stephens, 1992).
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σ’ αυτά τα συστατικά
στοιχεία της γλώσσας των παιδικών βιβλίων ακριβώς για να
προσεγγιστεί την «υλικότητα» των κειμένων, τα κείμενα ως
κατασκευάσματα, τους μηχανισμούς των οποίων είναι
δυνατό να ταξινομήσουμε και να αναλύσουμε.
Τέλος, σε ένα συμπερασματικό κεφάλαιο, συνοψίζονται
οι διαπιστώσεις και συζητούνται τα γενικά συμπεράσματα
που εξάγονται από αυτή τη μελέτη.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

1.1. Ο θάνατος, ένα σύγχρονο ταμπού
Ο θάνατος, ένα από τα βασικότερα υπαρξιακά
ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, έχει διερευνηθεί
από πολλές επιστημονικές περιοχές τόσο ως προς το
περιεχόμενό του και την έννοιά του, όσο και ως προς τη
στάση των ανθρώπων απέναντι στο φάσμα του θανάτου.
Ο Φιλίπ Αριές το 1975 στο Δοκίμια για το θάνατο στη
Δύση δημοσίευσε τις μελέτες του γύρω από το θάνατο και τη
στάση των ανθρώπων απέναντι σ’ αυτό το φαινόμενο. Ο
Γάλλος ιστορικός περιγράφει το βαθμιαίο πέρασμα του
σύγχρονου δυτικού ανθρώπου από τον «εξημερωμένο
θάνατο», κατά τον Μεσαίωνα, στον «απαγορευμένο θάνατο»
της εποχής μας. Ανατρέχοντας την πορεία χιλίων χρόνων
ιστορίας του δυτικού κόσμου ο Αριές αποκαλύπτει μια
επανάσταση στις παραδοσιακές ιδέες για το θάνατο και τα
συναισθήματα που προκαλεί. Η παλιά στάση, μέχρι τα μέσα
του 19ο αιώνα, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος είναι
ταυτόχρονα οικείος, κοντινός κι όχι τόσο σημαντικός,
αδιάφορος, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη δικιά μας. Ο
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Αριές ονομάζει αυτόν τον οικείο θάνατο «εξημερωμένο»
εννοώντας ότι σήμερα έγινε άγριος. Εμείς φοβόμαστε τόσο
το θάνατο, που δεν τολμάμε πια ν’ αναφέρουμε τ’ όνομά του.
Ο θάνατος στις μέρες μας γίνεται αντικείμενο απαγόρευσης.
Αυτόν τον άγραφο νόμο της απαγόρευσης του θανάτου
στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία, πρώτος επισήμανε
ο Βρετανός κοινωνιολόγος Geoffrey Gorer με το άρθρο του
The Pornography of Death το 1955. Σ’ αυτό το άρθρο ο
Gorer κάνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις
πάνω στις διαφορετικές πολιτισμικές στάσεις της
αντιμετώπισης του θανάτου ανάμεσα στη βικτωριανή εποχή
και τη σημερινή και την ανάδειξη του θανάτου στο κατ'
εξοχήν ταμπού του πολιτισμού μας, υποστηρίζοντας ότι όσο
η κοινωνία απελευθερωνόταν από τους βικτωριανούς
καταναγκασμούς γύρω από το σεξ, τόσο απέρριπτε την
πραγματικότητα του θανάτου. Ο Gorer διατύπωσε για πρώτη
φορά τη θέση ότι ο θάνατος αντικατέστησε τον 20ο αιώνα το
σεξ στην πρώτη θέση των «απαγορευμένων» κοινωνικών
θεμάτων, επισημαίνοντας ότι ο θάνατος κατά τον 20ο αιώνα
αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως αντιμετωπίζονταν το σεξ
κατά τον 19ο, δηλαδή αποφεύγουμε να μιλήσουμε για το
θέμα, ιδιαίτερα στα παιδιά, ή μιλάμε με ευφημισμούς όταν
δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ο θάνατος τώρα, όπως
τότε το σεξ, κρύβεται, είναι ένα γεγονός που συμβαίνει πίσω
από κλειστές πόρτες. Αντίθετα, τον 19ο αιώνα ο θάνατος
συζητιόταν ανοιχτά και ελεύθερα, όπως το σεξ σήμερα.
Άλλοτε, λέει χαρακτηριστικά ο Gorer, έλεγαν στα παιδιά ότι
γεννιόντουσαν μέσα σ’ ένα λάχανο, αλλά τα άφηναν να είναι
μπροστά στη μεγάλη στιγμή των αποχαιρετισμών στο
προσκεφάλι του ετοιμοθάνατου. Σήμερα, μαθαίνουν από την
πιο νεαρή ηλικία τη φυσιολογία του έρωτα, αλλά όταν δεν
βλέπουν πια τον παππού τους και απορούν, τους λένε ότι
αναπαύεται σ’ έναν όμορφο κήπο, ανάμεσα στα λουλούδια.
Πράγματι, σήμερα συζητούμε με τα παιδιά για τη βιολογική
διαδικασία της αρχής της ζωής, αλλά όταν έρχεται το τέλος
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της ζωής μένουμε παράξενα σιωπηλοί. Αρνούμαστε ακόμη
και να προφέρουμε τη λέξη θάνατος. Ο άνθρωπος που
πεθαίνει «φεύγει» ή «χάνεται».
Ο Gorer αποδίδει τη δημιουργία, ή τουλάχιστον τη
γρήγορη εξάπλωση, αυτού του σύγχρονου ταμπού στο σοκ
που προκάλεσαν στην ανθρωπότητα τα εκατομμύρια των
θυμάτων των δυο παγκόσμιων πολέμων αλλά και στην
αυταπάτη της αιώνιας ζωής που προκάλεσε η ραγδαία
αύξηση του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού των
βιομηχανικών χωρών. Επιπλέον, η διαρκής νεότητα, η
ομορφιά και η μακροβιότητα προπαγανδίζονται υπερβολικά
στο σημερινό κόσμο από πλαστικό, ένα αιώνιο προϊόνσύμβολο, όπου η υψηλή τεχνολογία επιτρέπει όχι μόνο τις
ονειροπολήσεις αλλά και τις προσπάθειες του σύγχρονου
ανθρώπου για ζωή χωρίς τέλος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο
Κανακάκης (1989). Η εξήγηση για τα αίτια της απαγόρευσης
του θανάτου μπορεί να αναζητηθεί και στην αναγκαιότητα
της ευτυχίας, σύμφωνα με τον Αριές, ο οποίος μάλιστα
τοποθετεί στις ΗΠΑ στην αρχή του 20ου αιώνα τη δημιουργία
ενός ηθικού καθήκοντος και μιας κοινωνικής υποχρέωσης
συμμετοχής στη συλλογική ευτυχία με την αποφυγή κάθε
αιτίας λύπης, για να διαφυλαχθεί η ευτυχία. Στα παραπάνω
ας προστεθεί και η αλλαγή του τόπου του θανάτου. Σήμερα
οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν πια στο σπίτι τους
περιτριγυρισμένοι από τους συγγενείς τους, αλλά μόνοι στο
νοσοκομείο και η «ιδρυματοποίηση» αυτή αφενός στερεί από
τους ανθρώπους την επαφή με αυτόν που πεθαίνει, αφετέρου
ενισχύει μια εικόνα για το θάνατο ως ένα τεχνητό φαινόμενο
που εμφανίζεται όταν σταματούν οι φροντίδες μας.
Την κοινωνιολογία του θανάτου η οποία άρχισε με το
άρθρο του Gorer ακολούθησαν και άλλες επιστήμες με
διάφορες μελέτες στους τομείς της ανθρωπολογίας, της
τέχνης, της λογοτεχνίας, της ιατρικής, της φιλοσοφίας, της
ψυχιατρικής, της θρησκείας. Μια ανθολογία τέτοιων
μελετών δημοσιεύτηκαν από τον H. Feifel το 1956 με τον
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τίτλο The meaning of death (όπως αναφέρει ο Αριές,
1975:144), ο οποίος θεωρεί ότι αυτά τα πρώτα δείγματα της
«ανακάλυψης» του θανάτου από τους επιστήμονες θυμίζουν
το παράδειγμα που έδωσε ο Φρόυντ σχετικά με το σεξ και τις
απαγορεύσεις του και φαίνεται να απειλούν με πλάγιο τρόπο
τις απαγορεύσεις που σχετίζονται με το θάνατο και να
αποτελούν ένα ορόσημο στην ιστορία των στάσεων απέναντι
στο θάνατο.

1.2. Ο θρήνος για την απώλεια
Η λέξη «πένθος» υποδηλώνει την αντικειμενική
απώλεια, την αποστέρηση, την ίδια την κατάσταση
(bereavement) αλλά και την κοινωνική της διάσταση
(mourning) π.χ. τις τελετές πένθους. Από την άλλη, η λέξη
«θρήνος» (grief) παραπέμπει κατευθείαν στην οδύνη, τον
πόνο, τη θλίψη. Είναι η πρωταρχική συγκινησιακή
αντίδραση στην απώλεια που βιώνει ένα άτομο που πενθεί,
οι σκέψεις και τα συναισθήματά του, η οποία συνήθως
εκδηλώνεται με διάφορα ψυχολογικά και σωματικά
συμπτώματα (Bacque, 2001. Herbert, 2004).
Τι είναι όμως η θλίψη; «Η θλίψη είναι μια αυθόρμητη,
φυσική και αυτονόητη απάντηση του οργανισμού απέναντι
στην απώλεια» όπως την ορίζει ο Κανακάκης (1989:32) ή,
όπως πιο απλά, γράφει ο Grollman (1970), η θλίψη είναι μια
τόσο φυσιολογική εκδήλωση, όσο το παιχνίδι, το γέλιο, το
κλάμα, ο ύπνος. Είναι ένας τρόπος να πεις «μου λείπεις» ή
«λυπάμαι για όσα είπα και έκανα». Η θλίψη, ο θρήνος, είναι
η φυσική συνέπεια μιας απώλειας, η οποία μπορεί να έχει
πολλές μορφές. Μπορεί να είναι όχι μόνο ένας θάνατος,
αλλά επίσης ένα διαζύγιο, ο αποχαιρετισμός του παιδιού που
μεγάλωσε, η αποχώρηση από την εργασία με τη
συνταξιοδότηση, η απώλεια του αγαπημένου μας κατοικίδιου
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ζώου, της δουλειάς μας, της ελευθερίας μας ή ακόμη και η
αλλαγή του τόπου κατοικίας μας. Όλες αυτές οι απώλειες
απαιτούν από μας να παραιτηθούμε από μια οικεία
κατάσταση και να προσαρμοστούμε σε μια καινούργια. Και
αυτή είναι η βάση κάθε θλίψης, σύμφωνα με τη Ward και
Associates (1993), και κάτω από αυτό το πρίσμα οι
«συμβολικοί θάνατοι» που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι
συχνοί και αναπόφευκτοι. Ο Freud (βλ. Τσιάντης, 1991:165.
Bacque, 2001:32-35) υποστηρίζει ότι το εγώ του προσώπου
που θρηνεί το θάνατο ενός προσώπου έχει να αντιμετωπίσει
το γεγονός ότι το πρόσωπο που πέθανε δεν υπάρχει πια και
πρέπει να αποδεσμευθεί συναισθηματικά από αυτό. Πρέπει
να αποσύρει όλη τη λίμπιντο -μορφή ψυχικής ενέργειας- με
όλες τις προσηλώσεις από το αγαπημένο πρόσωπο που
πέθανε (lost love object). Η ανάγκη όμως για αποδέσμευση
συνοδεύεται από σημαντική αντίσταση η οποία μπορεί να
οδηγήσει το πρόσωπο που θρηνεί στην άρνηση της
πραγματικότητας, την προσκόλληση στην ιδέα ότι το
αγαπημένο πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει και την έντονη
επιθυμία αναζήτησής του. Τελικά όμως υπερτερεί η αρχή της
πραγματικότητας, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται
αμέσως αλλά βαθμιαία και σταδιακά ακολουθώντας μια
φυσιολογική πορεία κατά την οποία μέσα από τη διαρκή
αποτυχία στην αναζήτηση του χαμένου προσώπου μειώνεται
η ένταση και η διάρκεια της αναζήτησης και γίνεται τελικά η
παραδοχή της απώλειας. Όταν οι διαδικασίες του θρήνου
γίνουν φυσιολογικά η ψυχική ενέργεια αποδεσμεύεται και
τότε μόνο ο άνθρωπος μπορεί να επενδύσει συναισθηματικά
και να δημιουργήσει νέες σχέσεις.
Ο θρήνος επομένως είναι μια υγιής και αναγκαία
διαδικασία μπροστά σε απώλειες που το δικαιούμαστε και το
χρειαζόμαστε για να υπερνικήσουμε τον πόνο και να
καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε την συναισθηματική
αποδέσμευση από αυτόν που πέθανε και τον αποχαιρετισμό.
Χαρακτηρίζεται από βαθιά συναισθήματα με τεράστια
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ενέργεια που οφείλουμε να διαχειριστούμε και να
διατρέξουμε για να μην «πνιγούμε στα δάκρυά μας» θα
μπορούσαμε να πούμε χρησιμοποιώντας τα λόγια του
Κανακάκη (1989). Ο θρήνος, αυτή η υποχρεωτική απάντηση
του οργανισμού σε μια εμπειρία απώλειας, εκφράζεται με το
σώμα, με τη σκέψη και με τις πράξεις μας. Η ποιοτική και
ποσοτική έκφραση των αντιδράσεων αυτών εξαρτάται από
παράγοντες όπως το είδος και η συναισθηματική διάσταση
της σχέσης με αυτόν που πέθανε, οι συνθήκες του θανάτου,
αλλά και η ηλικία του ατόμου, όπως θα δούμε παρακάτω ο
θρήνος είναι διαφορετικός στα παιδιά και στους ενήλικες.
Στις πιο συνηθισμένες και χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του
θρήνου περιλαμβάνονται (Τσιάντης, 1991. Bacque, 2001):
 Καταβολή δυνάμεων, κόπωση, αδυναμία
 Αναστολή των καθημερινών δραστηριοτήτων και
αλλαγή του τρόπου ζωής
 Αναζήτηση του προσώπου που πέθανε, κλάμα,
θλίψη και άγχος
 Ανάμικτα συναισθήματα ενοχής λόγω της
συνειδητής ή ασυνείδητης επιθετικότητας που
υπήρχε για το πρόσωπο που πέθανε και θλίψης λόγω
της αγάπης προς αυτό.
 Συναισθήματα επιθετικότητας με τη μορφή θυμού
και διαμαρτυρίας προς αυτόν που πέθανε.
 Ταυτοποίηση της συμπεριφοράς με το πρόσωπο που
πέθανε ως μια εκδήλωση της άρνησης του θανάτου.
Η απαγόρευση του θανάτου η οποία εμφανίζεται
ξαφνικά και διαδέχεται πολλούς αιώνες κατά τους οποίους ο
θάνατος ήταν δημόσιο θέαμα, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη
διαφοροποίηση όλων των ανθρώπινων συμπεριφορών που
συνόδευαν επί αιώνες το θάνατο. Στη σημερινή κοινωνία δεν
υπάρχει θέση ούτε για το θάνατο, αλλά ούτε και για την
έκφραση του θρήνου που προκαλεί ο θάνατος ενός
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αγαπημένου προσώπου. Ακολουθούνται τα δυτικά πρότυπα
της απόκρυψης και της αποστροφής.
Παλιότερα, η έκφραση και η επεξεργασία της θλίψης
μέσα από τα τελετουργικά του θανάτου και του πένθους,
όπως τα μοιρολόγια, με το θεραπευτικό τους δυναμικό
προσέφεραν οδηγούς για να μεταλλαχτεί η απώλεια και να
γίνει ο μεταβολισμός της. Προσέφεραν, όπως το θέτει ο
Κανακάκης (1989), το πλαίσιο για κατάλληλη διαχείριση της
θλίψης, εκτόνωση της τεράστιας ενέργειας που
απελευθερώνει και κάθαρση, ώστε να ανακτήσει κανείς τη
χαρά, την ενεργητικότητα και την ικανότητα να δίνει νόημα
στη ζωή του.
Ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, τι
να κάνει για να αντιμετωπίσει τη θλίψη του. Του λείπει το
πλαίσιο και τα πρότυπα για να αποφορτίσει την ενέργειά της
και να λυτρωθεί. Ζει τη θλίψη του ως κάτι απειλητικό, του
προκαλεί φόβο και την αποκρούει, δεν την αναγνωρίζει.
Πιστεύει ότι θα θεραπευτεί απλώς με το πέρασμα του
χρόνου. Η κοινωνία από την άλλη, δείχνει ανυπόμονη να
απαλλαγούν οι άνθρωποι από τη θλίψη τους. Η έκφραση της
θλίψης δεν είναι επιθυμητή, δείχνει αδυναμία, αστάθεια και
έλλειψη ελέγχου, όταν οι στόχοι στη σημερινή εποχή είναι η
δύναμη, η απόδοση, ο συναγωνισμός. Η θλίψη κρύβεται
δημοσίως. Εκλαμβάνεται
ως αρρώστια, ως κάτι μη
φυσιολογικό, παθολογικό και όχι υγιές, που το
καταπολεμούμε με φάρμακα. Πρέπει όμως να διαχειριστούμε
τη θλίψη μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή.
Γιατί, ενώ η θλίψη και η έκφρασή της δεν είναι παθολογική,
η απάρνηση της θλίψης μας και η παρεμπόδιση διεξόδου
ενός τόσο έντονου συναισθήματος μπορεί να έχει
δυσάρεστες επιπτώσεις στην ψυχοσωματική μας υγεία.
Σήμερα, που ο θάνατος είναι ένα θέμα ταμπού, η
απώθηση της λύπης, η απαγόρευση της δημόσιας εκδήλωσής
της και η υποχρέωση να υποφέρει κανείς μόνος και κρυφά
χειροτερεύουν το τραύμα που προκαλεί η απώλεια. Η
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βιαστική διαχείριση της απώλειας και η θόλωση της
σημασίας της, υπό το πέπλο της «θετικής σκέψης» οδηγούν
όλο και περισσότερο στον ανεπεξέργαστο θρήνο, σε ένα
περιπλεγμένο ή ετεροχρονισμένο θρήνο με όλες τις
ψυχολογικές συνέπειες (Ντάβου, 2005).

1.3. Στάδια του φυσιολογικού θρήνου
Η Elisabeth Kübler Ross, ψυχίατρος η οποία ασχολήθηκε
για πολλά χρόνια με ετοιμοθάνατους ανθρώπους
προσφέροντας στήριξη στην πορεία αντιμετώπισης του
θανάτου, παρακολούθησε και συστηματοποίησε τα στάδια τα
οποία διέρχεται κανείς αντιμετωπίζοντας το θάνατο και τα
συναισθήματα που εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της
περιόδου του θρήνου. Είναι η πορεία μέσα από την οποία,
υποστηρίζει η Kübler Ross (1969), περνούν, και πρέπει να
περάσουν, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την τραγωδία
του επικείμενου θανάτου τους ή του θανάτου ενός
αγαπημένου προσώπου αλλά και κάθε μορφής προσωπική
απώλεια. Η περίοδος του θρήνου μας βοηθάει να
αποχαιρετίσουμε ό,τι χάσαμε, να γυρίσουμε στην
πραγματικότητα, να συμβιβαστούμε μαζί της και να
συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Καθένας βιώνει με τον δικό του τρόπο την απώλεια.
Θλίβεται και θρηνεί διαφορετικά. Ο θρήνος είναι ένα σύνολο
από προσωπικές αντιδράσεις που, όπως αναφέρθηκε,
εκδηλώνονται μέσα από το σώμα, τη σκέψη, τα
συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Φαίνεται πως οι
περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν απώλεια τείνουν να
διέρχονται τα πέντε στάδια της θλίψης, τα οποία, όπως τα
όρισε η Kübler Ross είναι η άρνηση, ο θυμός, η
διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή, χωρίς ωστόσο
να είναι απαραίτητο ότι όλοι βιώνουν όλα αυτά τα βήματα ή
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με αυτή τη σειρά, αφού δεν υπάρχει θλίψη με πορεία και
εξέλιξη ίδια σε όλους τους ανθρώπους αν και, όπως
ισχυρίστηκε η Kübler Ross, ένας άνθρωπος που θρηνεί θα
περάσει τουλάχιστον από δύο από αυτά τα στάδια. Το
μοντέλο της Kübler Ross, αν και έχει δεχτεί και αυστηρή
κριτική, έχει υιοθετηθεί ευρέως από πολλούς άλλους
επιστήμονες που εργάζονται με ανθρώπους που θρηνούν και
περιγράφει ως εξής τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα στη
διάρκεια του κύκλου του πένθους:
1. Το Σοκ και η Άρνηση
Η πρώτη αντίδραση ακούγοντας τα άσχημα νέα είναι ένα
κλασικό σοκ, μια παράλυση. Αυτό αρχικά μοιάζει σαν να
μην υπάρχει καμιά αντίδραση στην είδηση. Ο άνθρωπος
μπορεί να δείχνει μια απάθεια σαν να μην ενοχλήθηκε απ’ το
γεγονός. Εσωτερικά έχει παγώσει και για να το καταλάβει
πρέπει να του το πουν αρκετές φορές. Στη συνέχεια μπορεί
να εκδηλωθεί ακόμη και σωματικός πόνος ή μούδιασμα.
Μετά το αρχικό σοκ έρχεται η τυφλή άρνηση της αλήθειας
που μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά ή ώρες μέχρι και
μέρες. Ο άνθρωπος ουσιαστικά κλείνει τα μάτια σε κάθε
απόδειξη του γεγονότος που τον πονά και προσποιείται ότι
τίποτα δεν έχει συμβεί και η ζωή συνεχίζεται κανονικά, σε
μια προσπάθεια να αποφύγει το αναπόφευκτο.
2. Ο Θυμός
Το επόμενο βήμα μετά την άρνηση είναι μια ξαφνική
μεταστροφή σε οργή, η οποία συχνά εμφανίζεται με μια
έκρηξη συναισθηματισμού, όπου τα καταπιεσμένα
συναισθήματα του προηγούμενου σταδίου εξωθούνται σε
τεράστια κύματα θλίψης. Στο μυαλό του επαναλαμβάνεται
συνεχώς η φράση «γιατί εγώ; Δεν είναι δίκαιο!» ενώ ένα
μέρος της οργής του εκφράζεται ως «γιατί όχι εσύ;»,
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τροφοδοτώντας έτσι το θυμό του προς εκείνους που δεν
έχουν πληγεί, ή ίσως όχι τόσο σοβαρά. Όποιος βρίσκεται
απέναντί του είναι πιθανό να κατηγορηθεί.
3. Η Διαπραγμάτευση
Αφού εκτονωθεί ο θυμός ο άνθρωπος που θρηνεί περνάει
σε ένα στάδιο απελπισμένης διαπραγμάτευσης αναζητώντας
μάταια μια διέξοδο και τρόπους να αποφύγει αυτό που έχει
συμβεί. Η διαπραγμάτευση είναι έτσι μια μάταιη ελπίδα ότι
το δυσάρεστο είναι αναστρέψιμο. Σε άρρωστους η
διαπραγμάτευση
μπορεί
να
σημαίνει
αναζήτηση
εναλλακτικών θεραπειών και πειραματικών φαρμάκων. Σε
μια διαπραγμάτευση με το Θεό ο άνθρωπος που πεθαίνει
μπορεί να ζητά παράταση της ζωής: «άφησέ με μόνο να δω
κι εγώ εγγόνια!».
4. Η Κατάθλιψη
Τελικά το άτομο συνειδητοποιεί το αναπόφευκτο και
πέφτει σε μια κατάσταση όπου βλέπει μόνο ένα τρομερό
τέλος και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Είναι μια περίοδος
εσωστρέφειας κατά την οποία αποφεύγει κάθε λύση ή
βοήθεια που οι άλλοι ίσως προσπαθούν να προσφέρουν. Η
κατάθλιψη φαίνεται σε μια σειρά από παθητικές
συμπεριφορές και τη στάση που εκφράζεται από τη σκέψη
«είμαι τόσο λυπημένος, δεν με ενδιαφέρει και δεν μπορώ να
ασχοληθώ με τίποτα».
5. Αποδοχή
Όλο αυτό το διάστημα μετά την απώλεια, η ζωή του
ανθρώπου έχει αποδιοργανωθεί. Τώρα πρέπει να
επανεκτιμήσει τη ζωή του, να αναπτύξει καινούργιες
δεξιότητες και να καταφέρει να ζει με διαφορετικό τρόπο.
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Να καλύψει το κενό στις συνήθειες του παρελθόντος, στο
χρόνο της καθημερινότητας, ακόμη και στο χώρο να καλύψει
την άδεια γωνιά και να μάθει να ζει με την απώλεια. Η ζωή
συνεχίζεται βέβαια και μόλις το συνειδητοποιήσει αυτό
αρχίζουν να λιγοστεύουν οι εκδηλώσεις λύπης και το κλάμα,
ενώ
ταυτόχρονα
επανέρχεται
σταδιακά
στους
προηγούμενους ρυθμούς τους και η ζωή ξαναβρίσκει σιγάσιγά το νόημά της.
Το τέλος του θρήνου εμφανίζεται με πολλούς τρόπους
στην καθημερινή ζωή. Η «ειρήνη» μ’ αυτόν που πέθανε,
παρόντα εσωτερικά, αφήνει διαθέσιμο τον συναισθηματικό
κόσμο για άλλες επενδύσεις, για την απόλαυση της ζωής.
Και «σημάδι αυτής της «ειρήνης»: η φωτογραφία που μας
είναι αγαπητή, δεν μας είναι απαραίτητη» λέει
χαρακτηριστικά η Ραιμπώ (1978:188). Το τέλος της ζωής
ενός οικείου και αγαπημένου προσώπου είναι ένα τραύμα
που αφήνει σημάδια, όχι όμως το τέλος των σχέσεων με τη
ζωή. Το πένθος μεταβάλλει τις σχέσεις μας με τη ζωή, τις
αλλάζει. Ο Κανακάκης (1989) δίνει μια αισιόδοξη οπτική
στις διαδικασίες του πένθους λέγοντας ότι οι άνθρωποι που
πενθούν ξεχνούν ότι ο θρήνος είναι μια διαδικασία μέσα από
την οποία αποκτούν καινούργιες δεξιότητες. Η περίοδος του
θρήνου είναι μια μεταβατική περίοδος αλλαγής, ωρίμανσης
και ανάπτυξης νέων ικανοτήτων αντιμετώπισης των αλλαγών
που επήλθαν εκβιαστικά με την απώλεια. Με αυτή την
οπτική η επεξεργασία της θλίψης μας οδηγεί τελικά σε
ανανέωση της ταυτότητάς μας.

1. 4. Το παιδί μπροστά στην απώλεια
Θρηνούν τα παιδιά; Οι περισσότεροι θεωρητικοί
απαντούν ναι, εφόσον όμως έχουν κατακτήσει κάποιες
γνωστικές ικανότητες. Ο τρόπος με τον οποίο το παιδί
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κατανοεί (ή αδυνατεί να κατανοήσει) το θάνατο, αλλά και το
θρήνο, εξαρτάται από το γνωστικό, συναισθηματικό και
σωματικό αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται (Herbert,
2004:31). Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια πρώτα τον τρόπο
σκέψης και μετά τα συναισθήματα των παιδιών απέναντι το
θάνατο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζονται
από τη γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

1.4.1 Η κατανόηση της έννοιας του θανάτου από τα
παιδιά
Η κατανόηση της έννοιας του θανάτου από τα παιδιά
είναι εδώ και δεκαετίες ένα από τα θέματα του
επιστημονικού ενδιαφέροντος για ψυχαναλυτές και
γνωστικούς ψυχολόγους. Τα τελευταία χρόνια το θέμα
προσεγγίζεται μέσα από την κατάκτηση και την ανάπτυξη
των διαστάσεων οι οποίες συγκροτούν την έννοια του
θανάτου. Οι περισσότεροι ερευνητές αναγνωρίζουν την
σημασία των παρακάτω πέντε κύριων διαστάσεων της
έννοιας του θανάτου, οι οποίες κατακτώνται από τα παιδιά
με μια σχετικά καθορισμένη ακολουθία ανάμεσα στην ηλικία
των 5 με 10 ετών (Freeman, 2005. Slaughter & Griffiths,
2007):
1. Αναπόφευκτο: η γνώση ότι οι ζωντανοί οργανισμοί
πεθαίνουν.
2. Παγκοσμιότητα: η κατανόηση ότι όλοι οι ζωντανοί
οργανισμοί αργά ή γρήγορα πεθαίνουν.
3. Μη αναστρεψιμότητα: η αναγνώριση ότι πεθαίνει
κανείς οριστικά και δεν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή.
4. Διακοπή λειτουργιών: η κατανόηση ότι ο θάνατος
χαρακτηρίζεται από παύση των σωματικών και
πνευματικών λειτουργιών του ανθρώπου.
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5. Αιτιότητα: η κατανόηση ότι τελικά ο θάνατος
προκαλείται από την διακοπή των βιολογικών
λειτουργιών.
Οι περισσότεροι ερευνητές βασίζονται σε εξελικτικά
θεωρητικά μοντέλα για να ερμηνεύσουν την ανάπτυξη της
έννοιας του θανάτου σε ένα παιδί. Σύμφωνα με την Maria
Nagy (1948), η οποία ήταν από τους πρώτους που ερεύνησαν
αυτό το θέμα (Παπαδάτου, 1990. Freeman, 2005), η έννοια
του θανάτου αναπτύσσεται σύμφωνα με ορισμένα διαδοχικά
στάδια κατανόησης που αντιστοιχούν σε ορισμένες ηλικίες:
1ο στάδιο. Δεν υπάρχει οριστικός θάνατος (3-5 ετών): Τα
παιδιά σ’ αυτό το στάδιο δεν κατανοούν το θάνατο, τον
αντιλαμβάνονται σαν τον ύπνο και νομίζουν ότι είναι σαν να
ζεις κάτω από διαφορετικές συνθήκες, καθώς πιστεύουν ότι ο
νεκρός εκεί που βρίσκεται εξακολουθεί να τρώει, να πίνει, να
κινείται, να σκέπτεται, να αισθάνεται κλπ. Αυτό που τα
απασχολεί περισσότερο είναι ο αποχωρισμός. Τα μικρότερα
παιδιά δεν συνειδητοποιούν την οριστικότητα του θανάτου
και πιστεύουν ότι ο νεκρός μπορεί να επιστρέψει, όπως
ακριβώς κάποιος που κοιμάται μπορεί να ξυπνήσει.
2ο στάδιο. Προσωποποίηση του θανάτου (5-9 ετών): Σ’
αυτό το στάδιο τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το
θάνατο σαν μια πραγματικότητα οριστική και ανεξάρτητη
από τη δική μας επιθυμία. Η καθολικότητα του θανάτου
όμως, δεν γίνεται κατανοητή, ο θάνατος δεν είναι ακόμη
προσωπικός, καθώς πιστεύουν ότι ο θάνατος αφορά τους
άλλους και όχι τον εαυτό τους. Πιστεύουν ότι ο θάνατος
οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους μπορείς
να αποφύγεις και να μην πεθάνεις. Τα περισσότερα παιδιά
προσωποποιούν το θάνατο και τον φαντάζονται σαν ένα
σκελετό ανθρώπου, σαν φάντασμα ή του δίνουν δικές τους
μορφές.
3ο στάδιο. Θάνατος σημαίνει την οριστική παύση των
βιολογικών λειτουργιών (9-10 ετών και πάνω): Τα
περισσότερα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία έχουν αναπτύξει μια
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ολοκληρωμένη ενήλικη άποψη για το θάνατο, ότι δηλαδή ο
θάνατος είναι προσωπικός, παγκόσμιος, αναπόφευκτος και
τελικός. Καθώς αυτές οι έννοιες ξεκαθαρίζουν και αυξάνεται
η κατανόησή τους για το θάνατο αλλά και η αποδοχή του,
αναδύεται η πιθανότητα μιας άλλης, μεταθανάτιας ζωής.
Άλλες πάλι έρευνες (βλ. Παπαδάτου, 1990:179)
υποστηρίζουν ότι δεν είναι τόσο η ηλικία, όσο οι γνωστικές
ικανότητες που καθορίζουν την κατανόηση της έννοιας του
θανάτου και βασίζονται στο θεωρητικό μοντέλο του Piaget
(βλ. Βοσνιάδου, 1992:16-21) για τη γνωστική ανάπτυξη. Αν
και ο Piaget δεν ασχολήθηκε ειδικά με την κατανόηση του
θανάτου, η θεωρία του μας είναι χρήσιμη για να
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κατανοούν
το θάνατο:
Προεννοιολογική περίοδος: Τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας δεσμεύονται από τα χαρακτηριστικά της σκέψης
τους στο προεννοιολογικό στάδιο στο οποίο, σύμφωνα με
τον Piaget, βρίσκονται. Ένα από τα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κατανόηση του
θανάτου σ’ αυτό το στάδιο είναι ο εγωκεντρισμός που
χαρακτηρίζει τη σκέψη του παιδιού. Το παιδί δηλαδή, βλέπει
τον κόσμο μόνο από τη δική του οπτική και αδυνατεί να δει
την πλευρά κάποιου άλλου. Έτσι, δεν μπορεί να δει τον
θάνατο, αν αυτός δεν το αγγίζει άμεσα, δεν μπορεί επομένως
να τον δει ως κάτι προσωπικό. Επειδή δεν υπάρχει διάκριση
μεταξύ σκέψης και δράσης, μπορεί το παιδί να θεωρεί ότι οι
σκέψεις του (π.χ. ο θυμός του) μπορεί να προκαλέσουν το
θάνατο του άλλου. Οι σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος
επίσης δεν είναι ξεκάθαρες με αποτέλεσμα το παιδί να βλέπει
το θάνατο κάποιου όχι μόνο ως κάτι που μπορεί να
προκαλέσει κάποιος άλλος, αλλά και ως κάτι που μπορεί
κανείς να αποφύγει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του
σταδίου είναι η ανάπτυξη της φαντασίας και η τάση του
παιδιού προς τη μαγική σκέψη και τη διαστροφή της
πραγματικότητας. Αντιλαμβάνεται την απουσία του
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αγαπημένου προσώπου ως κάτι αναστρέψιμο με «μαγικό»
τρόπο, μέχρι να περάσει στο επόμενο στάδιο γνωστικής
ωρίμανσης. Το μαγικό στοιχείο, αλλά και ο ανιμισμός, που
επίσης χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη σ’ αυτό το στάδιο,
εμποδίζουν το παιδί να συνειδητοποιήσει ακόμη ότι το σώμα
του ανθρώπου που πέθανε δεν λειτουργεί πια και μπορεί να
νομίζει ότι εξακολουθεί να αισθάνεται, να πονάει, να πεινάει,
να κρυώνει. Η αντίληψη του χρόνου επίσης, είναι
περιορισμένη, με αποτέλεσμα το παιδί να μην μπορεί να δει
το θάνατο ως τελικό γεγονός. Δεν κατανοεί την οριστικότητα
του θανάτου. Θεωρεί το θάνατο ως μια προσωρινή
κατάσταση και δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ
αυτόν που πέθανε. Κατά τη διάρκεια αυτού του
αναπτυξιακού σταδίου, τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να
κατανοήσουν το θάνατο κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Ρωτούν
για τις αλλαγές που υφίσταται το σώμα. Ρωτούν αν ο νεκρός
τρώει, κοιμάται, πονάει (Bacque, 2001). Τα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά σ’ αυτό τα στάδιο της γνωστικής ανάπτυξης
μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά σε παρανοήσεις σχετικά με
το θάνατο, ιδιαίτερα όταν ακούν ευφημισμούς, όπως ότι
κάποιος «χάθηκε» ή «έφυγε». Ακόμη τα παιδιά μπορεί να
αναπτύξουν διάφορους φόβους για το πώς νιώθει κάποιος
που έχει πεθάνει ή, μέσα από επαγωγικές σκέψεις, να
αρχίσουν να συνδέουν με το θάνατο άσχετα γεγονότα π.χ.
μια ασθένεια ή έναν πονοκέφαλο.
Περίοδος των συγκεκριμένων λογικών ενεργειών: Καθώς
ο εγωκεντρισμός, ο ανιμισμός και η μαγική σκέψη του
προηγούμενου σταδίου μειώνονται, ενώ παράλληλα η
αντίληψη του χρόνου και οι σχέσεις αιτιότητας βελτιώνονται,
το παιδί αρχίζει να κατακτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά της
έννοιας του θανάτου. Τα περισσότερα παιδιά μετά τα 6
περίπου χρόνια, όταν μεταβαίνουν στο στάδιο της
συγκεκριμένης λογικής σκέψης, αρχίζουν να κατανοούν ότι ο
θάνατος είναι ένα μη αναστρέψιμο φαινόμενο, επομένως ότι
ένας νεκρός οργανισμός δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή
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και επιπλέον ότι διακόπτονται όλες οι λειτουργίες του.
Αρχικά, το αναπόφευκτο και η παγκοσμιότητα του θανάτου
είναι ασύλληπτα και το παιδί θεωρεί ότι ο θάνατος είναι κάτι
που συμβαίνει στους ηλικιωμένους ή σ’ αυτούς που δεν
μπορούν να του ξεφύγουν. Προς το τέλος αυτού του σταδίου,
ίσως καταλάβουν ότι ο θάνατος είναι προσωπικός. Πάντως
τα περισσότερα παιδιά έχουν αναπτύξει μια ρεαλιστική
άποψη για το θάνατο μέχρι το τέλος όμως αυτού του
αναπτυξιακού σταδίου.
Περίοδος των τυπικών λογικών ενεργειών: Τα παιδιά σ’
αυτό το στάδιο έχουν την ικανότητα να σκέφτονται λογικά
και αφαιρετικά και κατά συνέπεια μπορούν να συλλάβουν
την έννοια του θανάτου σε όλες τις διαστάσεις της.
Η γνωστική ανάπτυξη θεωρείται λοιπόν ένας κρίσιμος
παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση του θανάτου.
Γενικά, ως απαραίτητοι όροι για τη σύλληψη του θανάτου ως
οριστικού χωρισμού, θεωρούνται η κυριάρχηση της
συμβολικής λειτουργίας, η διάκριση ανάμεσα στο έμψυχο
και το άψυχο, η αντίληψη του χρόνου, της διάρκειάς του, του
άπειρου, η συνειδητοποίηση της διαδοχής του παρελθόντος,
του παρόντος και του μέλλοντος από το παιδί, καθώς και των
σχέσεων αιτίου και αποτελέσματος (Ραιμπώ, 1978:189).
Άλλοι παράγοντες, εκτός από την ηλικία και την νοητική
ανάπτυξη ενός παιδιού, που εξασφαλίζουν τους όρους για
την κατανόηση της έννοιας του θανάτου προέρχονται από
την προσωπικότητα του παιδιού, την συναισθηματική του
ανάπτυξη, το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον που ζει
καθώς και τις προσωπικές του εμπειρίες σε σχέση με τον
θάνατο. Τα μικρά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν το
θάνατο επειδή είναι πέρα από τις δικές τους εμπειρίες. Όπως
επισημαίνει έρευνα των Καππάτου και Μαρτίκα (2002), η
κατανόηση της έννοιας του θανάτου διαφέρει από παιδιά που
δεν γνώρισαν πένθος, σε παιδιά που ήδη πενθούν κάποιο
αγαπημένο τους πρόσωπο. Επιπλέον, όταν βρίσκονται
μπροστά στην προοπτική του δικού τους θανάτου, τα παιδιά
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γνωρίζουν ότι πεθαίνουν μ’ ένα τρόπο περισσότερο
ασυνείδητο παρά συνειδητό, όπως φαίνεται καθαρά και στις
αυθόρμητες ζωγραφιές τους (βλ. Kübler Ross, 1983. Bertoia,
1993).

1.4.2 Ο θρήνος στα παιδιά
Τα παιδιά θρηνούν. Μόνο που αντιδρούν με διαφορετικό
τρόπο από τους ενήλικες και γι’ αυτό πολλές φορές δεν το
αντιλαμβανόμαστε, ίσως επειδή τα παιδιά μπορεί να
εκφράζουν σιωπή ή άρνηση. Οι διαφορές στις αντιδράσεις
του θρήνου των παιδιών εξαρτώνται κυρίως από το στάδιο
της γνωστικής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του
παιδιού (Τσιάντης, 1991. Herbert, 2004).
Τα παιδιά, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ τα
οδυνηρά συναισθήματα, μπορεί να θρηνούν κατά
διαστήματα. Έτσι, μπορεί τη μια στιγμή να κλαίνε, να
στενοχωριούνται, να κλείνονται στον εαυτό τους και την
άλλη να παίζουν και να ξεσπούν σε γέλια. Τα παιδιά
εκφράζουν τον πόνο τους έμμεσα μέσα από το παιχνίδι, τις
ζωγραφιές τους και μέσα από αλλαγές στη συμπεριφορά ή
στις συνήθειες ύπνου και φαγητού και σπανιότερα με λόγια
(Λεσάν, 1982. Τσιάντης, 1991. Παπαδάτου, 2005). Πολλές
φορές μπορεί να φαίνεται ότι τα παιδιά προσπαθούν να
δεχτούν την πραγματικότητα και να απομακρύνουν
αισθήματα απελπισίας, δεν κλαίνε, διατηρούν το ενδιαφέρον
τους για τις καθημερινές ασχολίες, θέλουν να γυρίσουν στο
σχολείο. Σπάνια επίσης, τα παιδιά ζητούν υποστήριξη από
τους ενήλικες που τους βλέπουν απορροφημένους από το
δικό τους πόνο, που μπορεί να προστίθεται στο πένθος του.
Μπορεί μάλιστα να προσπαθήσουν να παίξουν ρόλο
παρηγορητή και στηρίγματος, αναφέρει η ψυχολόγοςψυχαναλύτρια Ζινέτ Ραιμπώ (1978), η οποία μελέτησε
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ιστορίες πένθους πολλών παιδιών και κατέγραψε τις
αντιδράσεις τους. Κάθε παιδί θρηνεί με το δικό του τρόπο
εκδηλώνοντας προσωπικές αντιδράσεις απέναντι στο θάνατο,
όπως όλοι μας. Μερικές από τις πιο συχνές και απόλυτα
φυσιολογικές αντιδράσεις ενός παιδιού που θρηνεί είναι
(Bacque, 2001. Herbert, 2004. Freeman, 2005):
 Άσχημη διάθεση ή απάθεια
 Ξεσπάσματα κλάματος ή γέλιου πολλές φορές για
ασήμαντο λόγο
 Έντονη επιθετικότητα, ξεσπάσματα θυμού
 Καταστροφικές τάσεις
 Αισθήματα ενοχής για το θάνατο του αγαπημένου
τους προσώπου
 Ριψοκίνδυνη
συμπεριφορά ως αποτέλεσμα της
ενοχής. Νομίζει ότι του αξίζει, ως τιμωρία, να
πεθάνει
 Αναδίπλωση στον εαυτό του. Τα παιχνίδια και οι
παρέες δεν τραβούν πια το ενδιαφέρον του, γίνεται
εσωστρεφές και απομονώνεται
 Ανάπτυξη φόβων για τον εαυτό τους και τα
αγαπημένα τους πρόσωπα, φόβοι για το σκοτάδι, να
μείνουν μόνα κλπ.
 Ερωτήσεις γύρω από το θάνατο
 Παλινδρόμηση συμπεριφοράς σε προηγούμενα
στάδια ανάπτυξης
 Αλλαγές στις συνήθειες φαγητού, δυσκολίες στον
ύπνο, εφιάλτες
 Κάμψη της απόδοσης στο σχολείο
 Ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι,
στομαχικές διαταραχές, έξαρση αλλεργιών κλπ.
Η διεργασία του πένθους, και επομένως η
αποτελεσματική προσαρμογή του παιδιού στις νέες
συνθήκες, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άλλοι
σχετίζονται με το ίδιο το παιδί, όπως η ηλικία του, η
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προσωπικότητά του και οι εμπειρίες του, άλλοι παράγοντες
σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο
θάνατος και άλλοι τέλος, σχετίζονται με τις αντιδράσεις του
περιβάλλοντος και την ποιότητα της στήριξης που δέχεται το
παιδί που θρηνεί (Παπαδάτου, 2005).
Ο ενήλικας, για να βοηθήσει το παιδί που θρηνεί,
χρειάζεται να συνειδητοποιήσει τη φύση και την πορεία του
πένθους. Χρειάζεται η κατανόηση της θλίψης του παιδιού
και των αντιδράσεών του, να καταλάβει δηλαδή τι συμβαίνει
στο παιδί, χωρίς να μειώσει τη σημασία του, χωρίς να
απορρίψει αντιδράσεις ή λόγια και να αρχίσει αμέσως τις
διαδικασίες για το ξεπέρασμα του πένθους. Πέρα όμως και
πριν από όλα, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι η διεργασία
του θρήνου είναι απαραίτητη για να μπορέσει το παιδί να
εντάξει την απώλεια στη ζωή του και να μάθει να ζει με
αυτή. Τα παιδιά που θρηνούν διέρχονται τα στάδια της
θλίψης. Συναισθήματα άρνησης, φόβου, θυμού και ενοχής
που εναλλάσσονται και δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην
αποδοχή της πραγματικότητας και τη δημιουργία νέων
σχέσεων, είναι «υγιείς» αντιδράσεις των παιδιών. Για τον
Warden, ο οποίος μελέτησε το θρήνο παιδιών που έχασαν
έναν από τους δύο γονείς τους (βλ. Ντάβου, 2005:135.
Freeman, 2005:119-122), κάθε φάση για να ξεπεραστεί,
απαιτεί την εκπλήρωση ορισμένων ψυχολογικών «στόχων»:
1. την αποδοχή της πραγματικότητας του θανάτου, κάτι
που απαιτεί την κατανόηση της έννοιας του θανάτου,
ιδιαίτερα της μη αντιστρεψιμότητας και της παύσης
των λειτουργιών.
2. τη διεργασία της οδύνης για την απώλεια με την
αναγνώριση, την αποδοχή και την έκφραση των
συναισθημάτων που προκαλεί.
3. τον επαναπροσδιορισμό του εαυτού του και της θέσης
του σε έναν κόσμο χωρίς την παρουσία του
αγαπημένου του προσώπου. Η προσαρμογή αυτή

41

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

σχετίζεται με τη σχέση που υπήρχε με το πρόσωπο που
πέθανε και το ρόλο που έπαιζε στη ζωή του παιδιού.
4. τη συναισθηματική επανατοποθέτηση του χαμένου
προσώπου μέσα του για να προχωρήσει στη ζωή,
δηλαδή τη δημιουργία ενός νέου είδους σχέσης μαζί
του, όπως την ιδέα ότι υπάρχει κάπου αλλού και τον
παρακολουθεί από εκεί.
Είναι σημαντικό επίσης, να γνωρίζουμε ότι ο θρήνος
είναι μια μακρόχρονη διαδικασία και χωρίς καθορισμένο
χρονικό τέλος. Σε επόμενα στάδια εξέλιξης μετά από
αλλαγές στη νοητική ανάπτυξη ή στην κοινωνική και
συναισθηματική ζωή του παιδιού ο θρήνος μπορεί να
επανέλθει στην επιφάνεια, δίνοντας στο παιδί τη δυνατότητα
να επεξεργαστεί εκ νέου την απώλεια που έζησε και να της
δώσει νέο νόημα (Παπαδάτου, 2005).

1.4.3. Η στήριξη του παιδιού που θρηνεί
Η στήριξη λοιπόν που μπορεί να προσφέρει το
περιβάλλον του παιδιού, βοηθά σημαντικά την επεξεργασία
του πένθους. Χρειάζεται όμως πίστη στην ικανότητα του
παιδιού για αντιμετώπιση της θλίψης του μέσα από την
ανοιχτή συζήτηση και την ελεύθερη έκφραση αυτού που ζει,
αισθάνεται και σκέφτεται το παιδί. Στηρίζω το παιδί
σημαίνει να αναγνωρίσω και να ικανοποιήσω τις ανάγκες
του κατά τη διάρκεια της πορείας του μέσα από το πένθος.
Το παιδί, για να διατρέξει ομαλά τα στάδια της θλίψης του,
χρειάζεται πρώτα-πρώτα, να κατανοήσει ακριβώς τι συνέβη
στο αγαπημένο του πρόσωπο και γιατί. Έχει ανάγκη να
εκφράσει τα έντονα συναισθήματα της θλίψης που του
προκαλεί η απώλεια, να διατηρήσει ζωντανή την ανάμνηση
του αγαπημένου προσώπου, να συνεχίσει τη ζωή του και να
επενδύσει σε άλλες σχέσεις. Στήριξη επομένως, σημαίνει
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έγκαιρη και σωστή ενημέρωση για το γεγονός, ενθάρρυνση
για την έκφραση των συναισθημάτων του, διευκόλυνση για
διατήρηση της ανάμνησης του προσώπου που πέθανε,
εξασφάλιση της συνέχειας και της σταθερότητας στη ζωή
του και παροχή συνεχούς υποστήριξης (Grollman, 1970.
Corr, 1998. Willis, 2002. Herbert, 2004. Kroen, 2007.
Τσιάντης, 2007).
Ενημέρωση
Δεν υπάρχει μαγική διαδικασία που θα ανακουφίσει.
Ενημερώνουμε το παιδί αμέσως μετά το γεγονός. Η
καθυστέρηση
μπορεί
να
δημιουργήσει
σύγχυση,
ανασφάλειες και φόβους στο παιδί που ίσως έχει απορίες και
φοβάται να ρωτήσει. Μπορεί να νιώθει αποκομμένο από την
υπόλοιπη οικογένεια και τις συζητήσεις τους και μόνο, ενώ
δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να φερθεί (Λεσάν, 1982). Η
αντίληψη ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το θάνατο στο παιδί,
συχνά οδηγεί σε μια συνωμοσία σιωπής γύρω του, ως μια
προσπάθεια προφύλαξής του. Η απόκρυψη όμως του
γεγονότος μπορεί να τα οδηγήσει σε παρερμηνείες και αυτό
να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο παιδί (Τσιάντης,
1991). Όταν αποφεύγουμε τις αντιδράσεις ενός παιδιού,
μεγαλώνουμε τους φόβους και τις αγωνίες του και
αντικαθιστούμε την πραγματικότητα με φαντασιώσεις και
μηχανισμούς άμυνας (Grollman, 1970). Η Ραιμπώ μάλιστα
(1978:131), αναφέρει την περίπτωση του Νιλς, ενός παιδιού
που κανείς δεν του μίλησε για τον θάνατο του αδελφού του,
από αγάπη, για να μη ζήσει την απώλεια, να μην πονέσει. Ο
Νιλς δεν μπόρεσε να παραδεχτεί το γεγονός και ανέπτυξε μια
ψύχωση για να διατηρήσει ζωντανό τον αδελφό του. Η
σιωπή δεν προστατεύει το παιδί που οφείλει να
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Η αγάπη για το παιδί
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει στο παιδί να την
αντιμετωπίσει αντί να την αποφύγει. Η Λεσάν (1982:13)
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τονίζει ότι «ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει ο,τιδήποτε,
εφόσον του πουν την αλήθεια και εφόσον το αφήσουν να
μοιραστεί με τους ανθρώπους που αγαπάει τα φυσιολογικά
συναισθήματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι όταν
υποφέρουν». Η συμμετοχή του στο οικογενειακό πένθος,
εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να είναι λύτρωση για το παιδί.
Αυτό που θα πούμε είναι σημαντικό, αλλά ο τρόπος που
θα μιλήσουμε είναι σημαντικότερος για να μην αναπτυχθούν
φόβοι στο παιδί και να αποδεχτεί την πραγματικότητα. Αφού
εξασφαλίσουμε ησυχία και άφθονο χρόνο για τη συζήτησή
μας, πλησιάζουμε με αγάπη το παιδί, το κοιτάζουμε στα
μάτια, το χαϊδεύουμε ή το κρατάμε αγκαλιά και του μιλάμε
με ζεστή φωνή για το θάνατο που συνέβη. Προχωρούμε
σταδιακά ανάλογα με τη νοητική του ικανότητα και
συναισθηματική του κατάσταση. Δεν χρειάζεται να δώσουμε
στο παιδί περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από
όσες ζητάει και χρειάζεται. Παρακινούμε το παιδί να κάνει
ερωτήσεις για ό,τι θέλει να μάθει. Οι ερωτήσεις τους
εξαρτώνται από την αναπτυξιακή φάση, το είδος του
θανάτου και τη συναισθηματική εμπλοκή του παιδιού σ’
αυτόν. Στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας οι πιο συχνές
ερωτήσεις είναι: Τι είναι ο θάνατος; Ένας πεθαμένος
κοιμάται; Γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι; Τι συμβαίνει σ’
αυτούς που πεθαίνουν; Πού πηγαίνουν; (Grollman, 1970:28.
Ward & Associates 1993:35).
Ακούμε προσεκτικά και δίνουμε απλές, ευθείες και
ειλικρινείς απαντήσεις σ’ αυτό που μας ρωτά, όπως για όλα
τα θέματα. Εξηγούμε λοιπόν με απλά λόγια και ειλικρίνεια τι
συνέβη χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις όπως «πέθανε»,
«θάνατος» αποφεύγοντας τα μισόλογα και διφορούμενες
εκφράσεις όπως «έφυγε για ταξίδι», «κοιμήθηκε», «χάθηκε»
ή «τον πήρε ο Θεός», που μπορεί να παρερμηνευτούν από τα
μικρά παιδιά που δυσκολεύονται να συλλάβουν την
οριστικότητα του θανάτου. Εξηγούμε τι σημαίνει να είναι
κανείς πεθαμένος, δηλαδή ότι δεν πεινά, δεν διψά, δεν
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σκέφτεται, δεν αισθάνεται κλπ. Πως δεν θα τον ξαναδούμε
πια. Καθησυχάζουμε το παιδί από ενδόμυχους φόβους για τη
δική του ζωή μιλώντας για τη φυσιολογική πορεία της ζωής,
λέγοντας πως συνήθως οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν
γεράσουν και φέρνοντας παραδείγματα από τους κύκλους
ζωής που μπορεί να παρατηρήσει το παιδί στη φύση. Το
παιδί μπορεί να ρωτήσει ξανά και ξανά στην προσπάθειά του
να κατανοήσει το γεγονός. Επαναλαμβάνουμε μια εξήγηση
όσες φορές χρειαστεί. Δεν παραλείπουμε να ενημερώσουμε
για τον τρόπο που θα συνεχιστεί η ζωή και να τονίσουμε τη
σταθερότητα και τη συνέπεια στη ζωή του παιδιού για να
δώσουμε την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που ζητά μετά
την απώλεια.
Έκφραση των συναισθημάτων
Το να μιλήσουμε στο παιδί είναι σημαντικό.
Σημαντικότερο όμως είναι το να ακούσουμε το παιδί, να του
δώσουμε τη δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματά του,
όποια κι αν είναι αυτά. Θλίψη, θυμός, δάκρυα, ενοχές,
απελπισία, διαμαρτυρία, φόβος, άρνηση. Είναι σημαντικό να
νιώσει το παιδί ελεύθερο να απελευθερώσει την τεράστια
ενέργεια της θλίψης του. Η θλίψη σε κάθε μορφή έκφρασης
είναι μια καθαρτήρια, λυτρωτική, θεραπευτική διαδικασία.
Αναφέρονται (βλ. Ραιμπώ, 1978. Λεσάν, 1982) πολλές
περιπτώσεις παιδιών που ανέπτυξαν φαντασιώσεις,
επιθετικότητα, φόβους, καταστροφικές τάσεις, αναδίπλωση ή
παλινδρόμηση, για όσο διάστημα κρατούσαν τη σιωπή τους.
Παρέτειναν τη θλίψη και την εμπλοκή των διανοητικών
λειτουργιών και του συναισθήματος μέχρι που μίλησαν με
τους ψυχοθεραπευτές τους και έδωσαν διέξοδο στις σκέψεις
και τα συναισθήματά τους.
Οπωσδήποτε, δίνουμε στο παιδί το χρόνο που χρειάζεται.
Ακούμε με προσοχή και αποδεχόμαστε με κατανόηση αυτό
που νιώθει χωρίς να κρίνουμε ή να κάνουμε υποδείξεις για το
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πώς πρέπει να νιώθει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος
συναίσθημα. Διαβεβαιώνουμε το παιδί πως αυτά που νιώθει
ή σκέφτεται είναι φυσιολογικά όσο οδυνηρά ή μπερδεμένα κι
αν είναι και πως το κατανοούμε απόλυτα. Η κατανόηση και
η αναγνώριση αυτού που τόσο έντονα βιώνει το παιδί, πρέπει
να ευνοείται. Συμμεριζόμενοι την αγωνία του, χωρίς
συναίσθημα οίκτου, το παιδί βλέπει πως πραγματικά
νοιάζεσαι και θα νιώσει πιο άνετα να μοιραστεί τα
συναισθήματά του και να κλάψει. Μπορούμε να
μοιραστούμε μαζί του τα δικά μας συναισθήματα ή ακόμη
και να κλάψουμε μαζί. Το μοίρασμα και το από κοινού
κλάμα προσφέρει παρηγοριά (Κανακάκης, 1989).
Εκείνο που έχει τεράστια σημασία όμως, είναι να
καθησυχάσουμε το παιδί για τις ενοχές που μπορεί να νιώθει.
Τα αισθήματα ενοχής είναι αναπόσπαστο μέρος του πένθους.
Πολλές φορές τα παιδιά πιστεύουν ότι με τις σκέψεις που
έκαναν ή τα λόγια που είπαν σε μια στιγμή θυμού ή απλά με
τις αταξίες τους μπορεί να προκάλεσαν το θάνατο του
αγαπημένου προσώπου. Η Ραιμπώ (1978:168) αναφέρει
χαρακτηριστικά την ιστορία ενός παιδιού, του Γουώλτερ,
που καθώς μοιράζεται τη θλίψη του με τη γιαγιά του
ομολογεί ότι νιώθει ένοχος για το θάνατο της μητέρας του
γιατί την κούραζε. Το παιδί ανακουφίζεται με τη
διαβεβαίωση της γιαγιάς πως η αγάπη της μαμάς του γι’
αυτόν τη βοήθησε να μείνει ζωντανή όσο περισσότερο
μπορούσε. Η Λεσάν (1982) επίσης περιγράφει περιπτώσεις
παιδιών που βίωναν έντονα αισθήματα ενοχής γιατί πίστευαν
πως αν ήταν πιο ευγενικά, πιο υπάκουα, πιο ήσυχα ίσως να
μην είχε συμβεί ο θάνατος. Τονίζουμε στο παιδί πως όχι
μόνο δεν ευθύνεται για το θάνατο που συνέβη αλλά και ότι
δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να είχε κάνει για να τον
αποτρέψει.
Μπορεί πάλι, το παιδί να έχει ανάγκη από σιωπηλή
συντροφιά, από ένα πρόσωπο που να νοιάζεται και να το
φροντίζει όταν δεν θέλει να μιλήσει. Σεβόμαστε τη σιωπή
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του διαβεβαιώνοντας το παιδί πως είμαστε πάντα στη
διάθεσή του όταν μας χρειαστεί. Υπάρχουν πολλές μορφές
επικοινωνίας και πολλές γλώσσες π.χ. η μη λεκτική
επικοινωνία ή η συμβολική γλώσσα της ζωγραφικής και του
παιχνιδιού με τις οποίες μας στέλνουν σήματα τα παιδιά και
που πρέπει να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, λέει η
Kübler Ross (1974). Ένα παιδί που δεν θέλει να μιλήσει ή
ένα μικρότερο παιδί που δυσκολεύεται να εκφράσει τα
συναισθήματά του με λόγια, μπορεί να αισθανθεί άνετα να
εκφραστεί μέσα από τη ζωγραφική, να πει ιστορίες γύρω από
το θάνατο ή ακόμη και να «παίξει» αν θελήσει την κηδεία,
όπως η Γουέντυ, 4 ετών, η οποία αναπαριστά στο παιχνίδι
της σκηνές της νεκρής μητέρας της, εκφράζοντας μ’ αυτόν
τον τρόπο τους φόβους της, όπως αναφέρει η Ραιμπώ
(1978:161). Το παιδί μπορεί να εισάγει το θάνατο στο
παιχνίδι του ή να μιλάει με το νεκρό, επιδιώκοντας τη
σταδιακή εσωτερίκευσή του (Bacque, 2001).
Η δημιουργική έκφραση των συναισθημάτων της θλίψης
μέσα από διάφορες μορφές έκφρασης όπως η γραφή, η
ζωγραφική, η γλυπτική, ο χορός ή το δράμα δίνει ροή στον
πόνο και «τον αφήνει να κυλήσει σαν ρυάκι» στο χαρτί, το
μολύβι ή την κίνηση, όπως χαρακτηριστικά λέει ο
Κανακάκης (1989:236), τον εξωτερικεύει και αυτή η
επεξεργασία θα βοηθήσει τα παιδιά αφενός να διαχειριστούν
τη δική τους θλίψη για διάφορες απώλειες που βιώνουν,
αφετέρου να γίνουν συμπονετικοί και με κατανόηση προς
τους άλλους. Επίσης πολύ βοηθητική μπορεί να είναι η
συμμετοχή των παιδιών σε τελετουργικά που διευκολύνουν
τη διεργασία του θρήνου, όπως να μαζέψουν λουλούδια, να
φτιάξουν ζωγραφιές ή να γράψουν ένα ποίημα που θα
εναποθέσουν στον τάφο ή ακόμη να φυτέψουν ένα δέντρο σε
ανάμνηση αυτού που πέθανε, γι’ αυτό τέτοιες ενέργειες
πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται (Corr,
1998). Από ψυχολόγους και συμβούλους εκπαιδευτικών
προγραμμάτων αγωγής υγείας προτείνονται δημιουργικές
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δραστηριότητες που μπορούν αν αναπτυχθούν στο χώρο του
σχολείου για τη διαχείριση της απώλειας γενικότερα και την
αγωγή για το θάνατο (Ward & Associates, 1993) και οι
οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά αφενός να διαχειριστούν τη
δική τους θλίψη για διάφορες απώλειες που βιώνουν,
αφετέρου να γίνουν συμπονετικοί και με κατανόηση προς
τους άλλους.
Διατήρηση της ανάμνησης
Σβήνοντας κάθε ίχνος του ανθρώπου που πέθανε
απομακρύνοντας φωτογραφίες και προσωπικά του
αντικείμενα, δεν βοηθούμε στο ξεπέρασμα του πένθους. Η
θλίψη είναι μια μακρόχρονη διεργασία και πολλές φορές
εκφράζεται με επίμονη αναζήτηση και αναφορές στο
αγαπημένο πρόσωπο που μας λείπει. Μια τόσο ξαφνική
εξαφάνιση καλλιεργεί κλίμα αποσιώπησης και όχι ελεύθερης
έκφρασης. Μας αναστατώνει περισσότερο, μπλοκάρει το
συναίσθημα και παρατείνει τη θλίψη. Η Ραιμπώ (1978)
αναφέρεται σε σχετικές περιπτώσεις παιδιών που, ενώ
θέλησαν οι ενήλικοι να τα προστατεύσουν με εξαφάνιση του
νεκρού από τη ζωή τους, παρουσίασαν έντονα προβλήματα
κατάθλιψης, αναδίπλωσης στον εαυτό τους, απάθεια ή
διαταραχές συμπεριφοράς.
Επιπλέον, «ένα μάθημα που μας διδάσκει ο θάνατος
είναι ότι κανένας ποτέ δεν πεθαίνει απόλυτα», λέει
χαρακτηριστικά η Λεσάν (1982:96). Ο οριστικός θάνατος
έρχεται με τη λησμονιά. Η οπτική που χρειάζεται να
δώσουμε μετά από ένα θάνατο στην οικογένεια, είναι πως με
το αγαπημένο πρόσωπο ζήσαμε μαζί και μοιραστήκαμε
καλές και άσχημες στιγμές, όπως συμβαίνει σε όλες τις
σχέσεις και τώρα συνεχίζει να υπάρχει στις αναμνήσεις μας.
Χωρίς να ξεχνάμε ότι πέθανε, θυμόμαστε ότι ζούσε και είναι
κοντά μας με άλλο τρόπο. Χρειάζεται να βοηθήσουμε το
παιδί να διατηρήσει ζωντανή την ανάμνηση του αγαπημένου
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προσώπου (Corr, 1998). Επομένως, αναφερόμαστε σ’ αυτόν
που πέθανε και δεν αποτρέπουμε το παιδί από το να κάνει το
ίδιο. Μπορούμε να συζητούμε με το παιδί και να
μοιραστούμε τις κοινές μας αναμνήσεις, αποφεύγοντας την
εύκολη εξιδανίκευση. Μπορούμε να δούμε μαζί
φωτογραφίες και να θυμηθούμε περασμένα γεγονότα,
ευχάριστα ή δυσάρεστα, γιορτές, επετείους. Ένα παιδί
μπορεί να θέλει να κρατήσει ένα αντικείμενο που να του
θυμίζει το αγαπημένο πρόσωπο. Μπορεί ακόμη, αν θέλει, να
αφήσει λίγα λουλούδια στον τάφο. Αυτός ο αποχαιρετισμός,
διευκολύνει το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του.
Εξασφάλιση της συνέχειας και της σταθερότητας
Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μια απώλεια συχνά
κυριεύονται
από
συναισθήματα
ανασφάλειας.
Η
επιβεβαίωση της αγάπης μας με λόγια, με ένα χάδι ή με μια
αγκαλιά, θα μειώσει την ένταση των ανασφαλειών τους,
αλλά η μεγαλύτερη πηγή ασφάλειας είναι η σταθερότητα στο
περιβάλλον τους, στην καθημερινότητα και στις συνθήκες
της ζωής τους. Μετά από την αλλαγή που επιφέρει στη ζωή
του παιδιού μια απώλεια όπως ο θάνατος, αλλαγές στο
περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν νέες απώλειες για το
παιδί. Επιπλέον οι αλλαγές αποσταθεροποιούν τη συνέχεια
στη ζωή του και κλονίζουν την αίσθηση σιγουριάς που
χρειάζεται τώρα ακόμη περισσότερο. Διατηρούμε όσο
μπορούμε τον ίδιο τρόπο ζωής, τις ίδιες συνήθειες, τους
ίδιους κανόνες συμπεριφοράς και πειθαρχίας. Ενθαρρύνουμε
το παιδί να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του, να
συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις ή γιορτές
ώστε να μην αλλάξει ο φυσιολογικός ρυθμός της ζωής του.
Συνοψίζοντας, παραθέτουμε μερικές από τις προτάσεις
των Ward και Associates (1993:39) για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά κατά τη
διάρκεια του πένθους τους:
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1. Να επικοινωνήσουμε άμεσα με το παιδί στέλνοντας
το μήνυμα: «Δεν είσαι μόνο σου. Είμαι μαζί σου».
2. Να ενημερώσουμε το παιδί και να το αφήσουμε να
έχει συμμετοχή στις διαδικασίες αν το επιθυμεί.
3. Να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις αποφεύγοντας
τους ευφημισμούς.
4. Να δείξουμε ότι τα συναισθήματα είναι σημαντικά
και προηγούνται.
5. Να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα πως δεν ευθύνεται
το παιδί για το θάνατο που συνέβη.
6. Να μη του υποδεικνύουμε πώς να νιώθει λέγοντας
«μη στενοχωριέσαι» ή «μην είσαι λυπημένος» ή
κρίνοντας τα συναισθήματά του.
7. Να το ενθαρρύνουμε να αποδεχτεί και να εκφράσει
τα έντονα συναισθήματα του πόνου.
8. Να μην ανησυχούμε με τις «παλινδρομήσεις» στη
συμπεριφορά του μέχρι να ισορροπήσει και πάλι.
9. Να είμαστε ειλικρινείς και να μην εξιδανικεύσουμε
αυτόν που πέθανε.
10. Να συνεργαστούμε με το δάσκαλο του παιδιού γιατί
μπορεί να χρειαστεί ιδιαίτερη φροντίδα για πολύ
καιρό.
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2.1. Η γλώσσα του παιδικού βιβλίου
Ο John Stephens στο βιβλίο του Language and Ideology
in Children’s Fiction (1992), μελέτησε τη γλώσσα των
παιδικών βιβλίων προσανατολίζοντας το ενδιαφέρον του
στην κατεύθυνση της ιδεολογίας που αναδύεται μέσα από
αυτά. Υποστηρίζει ότι η γλώσσα δεν αντανακλά απλώς τον
κόσμο, αλλά είναι κρίσιμη για την ίδια την οικοδόμησή του
αφού ο αφηγηματικός λόγος προσφέρει στον αναγνώστη
ποικίλες ερμηνευτικές θέσεις, τις οποίες ο Stephens ονομάζει
υποκειμενικές θέσεις (subject positions), δηλαδή θέσεις που
υπόκεινται, υποδηλώνονται από το κείμενο. Πρόκειται για
σιωπηρές συνήθως ιδεολογικές θέσεις που διαμορφώνει το
κείμενο και οι οποίες προτείνονται στον αναγνώστη για να
τις υιοθετήσει ή να τις αντιμετωπίσει κριτικά. Όπως
επισημαίνει ο Stephens (1992:9), «δεν νοείται αφήγηση
χωρίς ιδεολογία, καθώς η ιδεολογία δομείται μέσα και από
τη γλώσσα».
Κατά τον Stephens, η αφήγηση αποτελείται από τρία
αλληλένδετα συστατικά: τον αφηγηματικό λόγο (discourse),
την ιστορία και τη σημασία. Ο αφηγηματικός λόγος,
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περιτυλίγει την ιστορία (τα γεγονότα) και αποκαλύπτει μια
σημασία. Ο Stephens εστιάζει τη μελέτη της γλώσσας των
κειμένων στον αφηγηματικό λόγο, στο πώς δηλαδή είναι
κωδικοποιημένο κάτι, τόσο γλωσσολογικά όσο και
αφηγηματολογικά και μελετά τις γλωσσικές επιλογές των
κειμένων για παιδιά σε δύο επίπεδα αλληλένδετα και
συμπλεκόμενα μεταξύ τους. Στο πρώτο επίπεδο, το καθαρά
γλωσσολογικό, εξετάζονται οι χρήσεις της γλώσσας και στο
δεύτερο, το αφηγηματικό, εξετάζονται τα μέσα με τα οποία
μια ιστορία και οι σημασίες της περνά στον αναγνώστη.
Σύμφωνα με τον Stephens, ο αφηγηματικός λόγος, η
«γλώσσα» των παιδικών βιβλίων, αποτελείται από πέντε
συστατικά:
Το πρώτο συστατικό τους είναι το κείμενο. Το παιδικό
βιβλίο, ειδικά εκείνο για μικρά παιδιά, δεν αποτελείται μόνο
από το λεκτικό κείμενο. Υποστηρίζεται ρητά η άποψη ότι
εικονογράφηση είναι αναπόσπαστο μέρος αυτού που
επικοινωνεί το βιβλίο και πως το νόημα μιας λογοτεχνικής
ιστορίας συγκροτείται με την ταυτόχρονη και ισότιμη
συνανάγνωση εικόνας και κειμένου.
Το δεύτερο και το τρίτο συστατικό εισάγουν στην έννοια
του αφηγηματικού λόγου τα ζητήματα της πρόσληψης και
των σχέσεων εξουσίας κειμένου-αναγνώστη στον καθορισμό
του νοήματος ενός έργου. Σήμερα υιοθετείται μια βιωματική
στάση απέναντι στην ανάγνωση της λογοτεχνίας. Η ερμηνεία
της είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Ο αναγνώστης
συμμετέχει ενεργά και οικοδομεί ένα νόημα, που μπορεί να
είναι διαφορετικό από τις κειμενικές προθέσεις, και το οποίο
καθορίζεται εν μέρει από το κοινωνικό συγκείμενο του
αναγνώστη.
Το τέταρτο και το πέμπτο συστατικό έχουν να κάνουν με
την ενοποίηση και την σκοπιμότητα του αφηγηματικού
λόγου, σχετίζονται με τη σημασία των κειμένων και
εκδηλώνονται μέσα από τη συνύπαρξη στοιχείων όπως η
σειρά της χωροχρονικής αναπαράστασης, οι δομικές σχέσεις
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των στοιχείων της ιστορίας,
διακειμενικότητα και το τέλος.

η

οπτική

γωνία,

η

2.1.1. Το κείμενο
Το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο είναι ένα
εγγενώς πολυτροπικό είδος, ένα δια-κωδικό είδος, όπως
χαρακτηριστικά το ονομάζει η Γιαννικοπούλου (2008), αφού
αμφισβητεί έντονα την παντοδυναμία του γραπτού λόγου και
στηρίζεται άμεσα όχι μόνο σ’ αυτόν αλλά και την εικόνα.
Στο σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ο ρόλος των
εικόνων έχει πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες και εντελώς
διαφορετικές από εκείνη του απλού εικονικού σχολίου του
κειμένου ή του διακοσμητικού σχολίου. Ο εικονιστικός
κώδικας χρησιμοποιείται ισοδύναμα με τον λεκτικό και
αναπτύσσει τον δικό του αφηγηματικό λόγο για την προβολή
του νοήματος μιας ιστορίας. Ο αναγνώστης βρίσκεται πλέον
μπροστά σε δύο κείμενα, ένα λεκτικό και ένα εικονιστικό, τα
οποία συνεργάζονται στην αφήγηση της ιστορίας και τα
οποία θα ήταν, και τα δύο, ανολοκλήρωτα χωρίς το άλλο.
Γιατί εκείνο που χαρακτηρίζει και διακρίνει το
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο από άλλα πολυτροπικά είδη
δεν είναι η απλή παρουσία του εικονιστικού κώδικα δίπλα
στο λεκτικό, αλλά η ύπαρξη ενός αυθεντικού εικονιστικού
κειμένου που στέκεται σε βάση ισοτιμίας και αμοιβαίας
εξάρτησης με το λεκτικό (Γιαννικοπούλου, 2008).
Η εικόνα είναι ένα δυναμικό αφηγηματικό στοιχείο που
έχει πολλές διεξόδους και προσφέρεται για διάφορους
συσχετισμούς. Εικονογράφοι και ερευνητές συμφωνούν ότι
το σύνολο των εικόνων ενός βιβλίου συνιστά ένα αυτόνομο
λόγο (Nodelman, 1998. Sipe, 1998. Σπινκ, 1990. Lewis,
2001). Ο Maurice Sendak, συγγραφέας και εικονογράφος
επιτυχημένων και πολυσχολιασμένων παιδικών βιβλίων,
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μιλώντας για το ρόλο του εικονογράφου λέει (βλ. Σπινκ,
1990:104) ότι «το να είσαι εικονογράφος είναι σαν να
συμβάλλεις κι εσύ, σαν να έχεις κι εσύ να πεις κάτι εξίσου
σπουδαίο με το συγγραφέα του βιβλίου, κάποτε μάλιστα και
σπουδαιότερα ακόμη πράγματα, σίγουρα όμως ποτέ τον
αντίλαλο του συγγραφέα». Κι επίσης ότι «ποτέ δεν πρέπει να
εικονογραφείς ότι έχει ήδη γραφεί. Πρέπει να βρίσκεις μέσα
στο κείμενο το μέρος που θα κάνεις τις εικόνες σου να
δουλέψουν. Μετά αφήνεις τις λέξεις να κάνουν τη δική τους
δουλειά όπως μπορούν καλύτερα».
Το
βασικό
χαρακτηριστικό
του
σύγχρονου
εικονογραφημένου βιβλίου είναι ο τρόπος που τα δύο μέρη,
το κείμενο και οι εικόνες, σχετίζονται το ένα με το άλλο.
Αυτή η σχέση ανάμεσα στα δύο είδη κειμένου, είναι
σύνθετη και πολύπλοκη. Έχουν μια συνεργατική σχέση στην
οποία το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται όχι μόνο από την
ένωση του κειμένου και των εικόνων, αλλά επίσης από τις
αλληλεπιδράσεις που αντιλαμβανόμαστε ή τις συναλλαγές
ανάμεσα στα δύο μέρη (Sipe, 1998). Οι εκδοχές
διαντίδρασης κειμένου και εικόνας ποικίλουν. Μπορεί η
εικόνα να μεταφέρει τις ίδιες σημασίες με το κείμενο,
αναπαριστάνοντας απλώς όσα αφηγείται το λεκτικό κείμενο.
Άλλες φορές πάλι, η εικόνα μπορεί να υπερισχύει του
κειμένου και αναλαμβάνει περισσότερο την αφήγηση, ή
αντίθετα να υπερισχύει το κείμενο. Είναι επίσης δυνατόν η
εικόνα να αναπτύσσει στοιχεία πρόσθετα και σημασίες που
δεν προκύπτουν από το κείμενο, διευρύνοντας το
περιεχόμενό
του
προς
εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες
κατευθύνσεις, Τέλος, η εικόνα μπορεί να διαλέγεται
αντιθετικά με το κείμενο και να προτείνει μια διαφορετική
εκδοχή της ιστορίας. Οι Nikolajeva και Scott (2001:11-26)
περιγράφοντας τις σχέσεις κειμένου και εικόνας μιλούν για
«συμμετρία» στην πρώτη περίπτωση, για «ενίσχυση» στη
δεύτερη, για «αντιστάθμιση» και «αντιπαράθεση» στις άλλες
δύο περιπτώσεις αντίστοιχα. Οι κριτικοί συμφωνούν ότι οι
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πιο επιτυχημένες εικόνες είναι αυτές που έχουν κυρίαρχο
ρόλο στην αφήγηση και εμπλουτίζουν το κείμενο.
Η σχέση κειμένου-εικόνας έχει να κάνει κυρίως με τον
τρόπο με τον οποίο το κείμενο και οι εικόνες
συναλλάσσονται το ένα με το άλλο και μεταμορφώνουν το
ένα το άλλο. Ένα δυναμικό τρόπο με τον οποίο, όπως το
θέτει ο Nodelman (1998:220), «οι λέξεις αλλάζουν τις
εικόνες και οι εικόνες αλλάζουν τις λέξεις». Οι εικόνες ενός
βιβλίου, λέει ο Nodelman, παίρνουν το νόημά τους ανάλογα
με το κείμενο που τις συνοδεύει, καθώς μπορούμε να
αλλάξουμε εντελώς το νόημα μιας εικόνας αλλάζοντας
απλώς το κείμενο. Αυτό συμβαίνει γιατί το κείμενο τραβά
την προσοχή του αναγνώστη σε ορισμένες λεπτομέρειες της
εικόνας και τον αναγκάζει να την ερμηνεύσει με
συγκεκριμένους τρόπους. Την ίδια στιγμή οι εικόνες τον
οδηγούν σε κάποιες πτυχές του κειμένου που αναγκάζεται να
τις ερμηνεύσει με συγκεκριμένους τρόπους. Το αποτέλεσμα
είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο να περιέχει τουλάχιστον
τρεις ιστορίες: αυτήν που λέει το κείμενο, αυτήν που λένε οι
εικόνες και αυτήν που συνεπάγεται από τον συνδυασμό
κειμένου και εικόνας. Αυτή η τρίτη ιστορία πηγάζει από τις
αντιφάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις άλλες δύο και η
διπλή
υπόσταση
του
εικονογραφημένου
βιβλίου
χρησιμοποιείται για καθαρά «ειρωνικούς» σκοπούς. Η
ειρωνεία στη σχέση των δύο εμφανίζεται όταν «το ένα μιλάει
για θέματα για τα οποία το άλλο σιωπά» (Nodelman,
1998:221). Τότε γνωρίζουμε κάτι περισσότερο και κάτι
διαφορετικό από αυτό που μας λέει ο ένας από τους δύο
αφηγηματικούς λόγους του εικονογραφημένου βιβλίου. Ο
Moebius (1990:135) περιγράφοντας τα αντικρουόμενα και
αντιφατικά μηνύματα λέξεων και εικόνων σχετικά με το
«ποιος» και «τι» μιας ιστορίας, μιλάει για «τεκτονικές
πλάκες» που συγκρούονται στο εικονογραφημένο βιβλίο.
Τα έξυπνα εικονογραφημένα βιβλία προκαλούν και
ενθαρρύνουν μια ανάγνωση διερευνητική κατασκευάζοντας
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ή εκμεταλλευόμενα αντιθέσεις κειμένου και εικόνας. Καμιά
φορά η απόσταση ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα
μπορεί να πάρει τέτοια διάσταση ώστε να διηγούνται δύο
εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Αυτή η διττή τους υπόσταση,
το ότι δηλαδή αποτελούνται από κείμενο και εικόνες καθιστά
σύνθετη τη διαδικασία ανάγνωσης των εικονογραφημένων
βιβλίων και τελικά πιο δύσκολη την ερμηνεία τους, αφού ο
αναγνώστης πρέπει να μεταβιβάζει την προσοχή του από το
κείμενο στις εικόνες και αντίστροφα, αλλά και να
αποκωδικοποιεί τα νοήματα που κατασκευάζουν το κείμενο
και οι εικόνες μαζί (Χαντ, 1996. Οικονομίδου, 2001). Οι
εικόνες είναι έμφυτα διαφορετικές από τις λέξεις, και
επικοινωνούν
διαφορετικά
είδη
πληροφοριών
με
διαφορετικούς τρόπους. Οι εικόνες, οι οποίες κατέχουν χώρο
παρά χρόνο, στερούνται ενός εύκολου μέσου έκφρασης
χρονικών σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος, κυριότητας και
υποτέλειας, δυνατότητας και πραγματικότητας, που η
γραμματική της γλώσσας τόσο εύκολα εκφράζει επειδή
κατέχει χρόνο παρά χώρο, όπως παρατηρεί ο Nodelman
(1992). Ωστόσο, ο εικονογράφος μιας ιστορίας επικοινωνεί
με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο μέσα σε σημεία-σήματα μέσα
από τα οποία οι εικόνες αφηγούνται μια ιστορία,
εγκλωβίζουν ιδέες και προκαλούν ερμηνείες. Οι μορφές, το
σκηνικό, οι γραμμές και τα σχήματα, το μέγεθος και η θέση
των αντικειμένων, η ύπαρξη ή όχι πλαισίου, η οργάνωση του
χώρου, το χρώμα και η οπτική γωνία είναι τα σημεία-σήματα
που χρησιμοποιεί ο εικονογραφικός αφηγητής για να
αρθρώσει το δικό του αυτόνομο λόγο. (Moebius, 1990.
Nodelman, 1992. Κανατσούλη, 1999. Καλογήρου, 2003.
Σιβροπούλου, 2003).
Οι σημασίες του εικονικού λόγου συγκροτούνται με
βάση αυτούς τους κώδικες της εικονιστικής αφήγησης, οι
οποίοι χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να απεικονίσουν
πρόσωπα και περιβάλλοντα δράσης, αλλά και για να
μεταφέρουν διαθέσεις, να φανερώσουν συναισθήματα και
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παράπλευρες σκέψεις, να αποκαλύψουν το ηθικό ποιόν των
χαρακτήρων ή για να υποβάλουν οπτικές γωνίες θέασης των
γεγονότων (Κανατσούλη, 2000). Προκαλούν τον αναγνώστηθεατή να προσεγγίσει περισσότερο ή να παρακολουθήσει
από απόσταση την ιστορία, να νιώσει τα συναισθήματα του
ήρωα και των άλλων προσώπων, να τους κρίνει και να
ερμηνεύσει τελικά τα λεγόμενα.
Το σκηνικό μέσα στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία,
είναι ολόκληρος ο κόσμος μέσα στον οποίο ζουν και δρουν
τα πρόσωπα. Απεικονίζει όχι μόνο το χώρο, αλλά δίνει και
την αίσθηση του χρόνου των γεγονότων. Τα σκηνικά που
συναντούμε στα εικονογραφημένα βιβλία παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία, από την πλήρη έλλειψη σκηνικού μέχρι τον
υπερβολικό πλούτο. Το σκηνικό μπορεί να είναι ρεαλιστικό
ή φανταστικό, περίτεχνο ή λιτό και να δημιουργεί μια
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα σε μια ιστορία, να προκαλεί
συναισθήματα και να υποβάλλει διαθέσεις (Nikolajeva &
Scott, 2001).
Οι γραμμές και τα σχήματα που επιλέγει ο εικονογράφος
για να αποδώσει το σκηνικό μιας ιστορίας προκαλούν
ανάλογες συναισθηματικές αντιδράσεις στον αναγνώστη.
Έτσι, τα λεία, επίπεδα και οριζόντια σχήματα, όπως η
επιφάνεια της γης ή η ήρεμη θάλασσα που απεικονίζεται με
μια οριζόντια γραμμή μοιάζουν ασφαλή και δίνουν μια
αίσθηση ηρεμίας και σταθερότητας. Αντίθετα, τα κάθετα
σχήματα είναι πιο ζωντανά και ενεργητικά και υπονοούν μια
τάση να φτάσουν τα ύψη ή τον ουρανό, ενώ τα διαγώνια
σχήματα είναι πιο δυναμικά γιατί υποδηλώνουν κίνηση ή
ένταση. Επιπλέον, ο αναγνώστης αντιδρά διαφορετικά
απέναντι στις αυστηρές γραμμές και στα καμπύλα σχήματα.
Γενικά, οι εικόνες με στρογγυλεμένα σχήματα εφησυχάζουν
και δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας, ενώ τα σχήματα με
αυστηρές γραμμές μας κάνουν να νιώθουμε πιο φοβισμένοι,
ανήσυχοι και ανασφαλείς. Διαφορετικά συναισθήματα
προκαλεί επίσης ο τρόπος απεικόνισης του χώρου. Οι
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κλειστοί χώροι δίνουν άλλη αίσθηση από τους ανοιχτούς και
οι κενοί από τους γεμάτους (Σιβροπούλου, 2003).
Ο κώδικας του πλαισίου, που περιβάλλει ή δεν
περιβάλλει μια εικόνα, είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό
στοιχείο του σκηνικού και προσδίδει διαφορετικές σημασίες
σε μια ιστορία. Μια εικόνα πλαισιωμένη εκφράζει μια
αντικειμενικότερη θέαση των πραγμάτων, μια ματιά από
απόσταση, έξω από τα γεγονότα που διαδραματίζονται,
χωρίς συναισθηματική εμπλοκή του αναγνώστη. Οι
Nikolajeva και Scott (2001) μιλούν για την αίσθηση της
απόστασης ανάμεσα στον αναγνώστη και την εικόνα που
δημιουργεί το πλαίσιο, ενώ η απουσία πλαισίου αφήνει τον
αναγνώστη να «μπει» μέσα στην εικόνα. Αυτή είναι και η
άποψη του Moebius (1990), σύμφωνα με τον οποίο η
πλαισιωμένη εικονογράφηση παρέχει μια περιορισμένη
ματιά σε ένα κόσμο, ενώ μια μη πλαισιωμένη
εικονογράφηση συνιστά μια ολική εμπειρία, τη θέα εκ των
έσω. Η θέαση από τα μέσα σε αναγκάζει να εμπλακείς και
συνεπακόλουθα προωθείται η ταύτιση και διευκολύνεται η
υιοθέτηση της όποιας ιδεολογίας αποτυπώνεται. Ο Nodelman
(1992) προσθέτει ότι τα λευκά πλαίσια σε μια εικόνα
προσθέτουν μια ποιότητα τεκμηριωμένης αλήθειας στα
φανταστικά γεγονότα που απεικονίζονται. Οι εικονογράφοι,
σύμφωνα πάντα με τον Nodelman, χρησιμοποιούν τη
δεσμευτική αυτή ιδιότητα των πλαισίων για να τονίσουν την
ένταση μιας δραστηριότητας, ενώ η εναλλαγή της
πλαισίωσης επισημαίνει τις αλλαγές στο νόημα.
Πολύ συχνά οι εικονογράφοι δανείζονται τεχνικές από
τον κινηματογράφο όπως την πανοραμική άποψη, τα
μακρινά ή μέσης απόστασης ή κοντινά πλάνα, την
τοποθέτηση πολλών σκηνών στην ίδια σελίδα ή αντίθετα
σκηνικά στην δεξιά και αριστερή σελίδα για να δομήσουν
την αφήγησή τους (Nikolajeva & Scott, 2001.
Γιαννικοπούλου, 2008). Τα πλάνα από κάποια απόσταση που
δείχνουν τους χαρακτήρες περιτριγυρισμένους από το
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περιβάλλον δίνουν έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στους
ήρωες με τους χώρους και τους άλλους χαρακτήρες, ενώ τα
κοντινά πλάνα στο πρόσωπο ενός χαρακτήρα μας
προτρέπουν να εστιάζουμε σε προσωπικά συναισθήματα
(Nodelman, 1992).
Βασικός κώδικας της εικονογράφησης για να
προκαταλάβει συγκινησιακά τον αναγνώστη είναι το χρώμα,
ένα δυναμικό στοιχείο της εικόνας. Η Julia Kristeva (βλ.
Nodelman, 1998:59), υποστηρίζει ότι το χρώμα εκφράζει όχι
μόνο συμβατικά νοήματα, αλλά και το υποσυνείδητο, γι’
αυτό ξεφεύγει απ’ τη λογοκρισία και τις προθέσεις των
δημιουργών. Ο Nodelman θεωρεί πως οι σημασίες που
προσλαμβάνουν τα χρώματα σχετίζονται τόσο με
πολιτισμικές παραδόσεις όσο και με τη σύνδεση τους με
συγκεκριμένες διαθέσεις. Οι πολιτισμικοί προσδιορισμοί
δίνουν κυρίως βαρύτητα και νόημα στα αντικείμενα της
εικόνας, ενώ οι συναισθηματικές υποδηλώσεις επηρεάζουν
τη συνολική ατμόσφαιρα του βιβλίου, όπως οι συσχετισμοί
ανάμεσα στο μπλε και τη μελαγχολία, το κίτρινο και την
ευτυχία, το κόκκινο και τη ζεστασιά, οι οποίοι μοιάζουν να
πηγάζουν άμεσα από τις βασικές αντιλήψεις μας για το νερό,
το φως του ήλιου και τη φωτιά. Καθώς λοιπόν συγκεκριμένα
χρώματα συνδέονται με συγκεκριμένες διαθέσεις και
συναισθήματα, οι εικονογράφοι μπορούν να χρησιμοποιούν
χρώματα και αποχρώσεις για να δημιουργούν ανάλογες
διαθέσεις και να προκαταλάβουν συγκινησιακά τον
αναγνώστη (Σιβροπούλου, 2003). Οι συμβολισμοί των
χρωμάτων δεν είναι πάντα οι ίδιοι σε όλους τους
πολιτισμούς. Έτσι, ενώ στη Δύση το άσπρο συνδέεται με την
αγνότητα και την αρετή, στην Ασία συμβολίζει το πένθος και
το θάνατο, κάτι που στο δυτικό μας πολιτισμό
συνυποδηλώνεται από το μαύρο. Σ’ αυτή τη μελέτη θα
αναφερθούμε στους πολιτισμικούς κώδικες της Δύσης.
Το κόκκινο, ένα θερμό χρώμα, παραδοσιακά υπονοεί
ένταση και συγχρόνως ζεστασιά, αλλά και αγάπη. Το
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κίτρινο, το συμβατικό χρώμα της χαράς κυριαρχεί σε πολλά
παιδικά βιβλία συνδυασμένο πολλές φορές με άλλα χρώματα
που κάνουν πιο συγκεκριμένη τη διάθεση του βιβλίου,
ενισχύουν, μετριάζουν ή ισορροπούν τις ιστορίες. Το
πράσινο, κατά τον Nodelman (1998), είναι κατεξοχήν το
χρώμα της ανάπτυξης και της γονιμότητας, το χρώμα της
φύσης, και γι’ αυτό συμβολίζει τη ζωή, τη νεότητα, την
αναγέννηση, την ελπίδα, ενώ το γκρι την έλλειψη έντασης
και την ανία. Το μωβ συχνά στα παιδικά βιβλία συνδέεται με
τη φαντασία και κυριαρχεί σε σκηνές που περιγράφονται
φανταστικά γεγονότα.
Το μπλε, είναι ένα χρώμα στο οποίο μπορούν να
αποδοθούν πολλοί συμβολισμοί. Είναι το χρώμα του
ουρανού και της θάλασσας, το χρώμα του απείρου.
Βρίσκεται ψηλά και γι’ αυτό δείχνει ελαφρύ, ήρεμο, ονειρικό
και γαλήνιο. Συμβολίζει τη σοφία, την αιωνιότητα, την
αθανασία. Συνδέεται επίσης με την ιδέα της σταθερότητας
και της εντιμότητας. Εκφράζει την καθαρή σκέψη, την
καθαρότητα της συνείδησης, την ηρεμία, τη γλυκύτητα
(Σιβροπούλου, 2003).
Το καφέ είναι ένα ζεστό και γήινο χρώμα, ωστόσο οι
μουντές αποχρώσεις του, όπως και άλλων χρωμάτων,
δημιουργούν ή και ενισχύουν μια μελαγχολική διάθεση.
Συχνά, η καφέ απόχρωση στις εικόνες υποδηλώνει την
εσωτερική εστίαση (Nikolajeva & Scott, 2001). Τέλος, όσον
αφορά τη χρήση του τόνου των χρωμάτων, οι μεγάλες
τονικές αντιθέσεις χρωμάτων ανάμεσα στο ανοικτό και το
σκούρο δημιουργούν ένα δυναμικό αποτέλεσμα και η
διάθεση μπορεί να γίνει συναρπαστική ή έντονα δραματική,
ενώ η χρησιμοποίηση κοντινών τόνων μειώνει την ένταση
και κάνει την εικόνα να δείχνει πιο ήρεμη (Σιβροπούλου,
2003).
Διαφορετικά συναισθήματα προκαλούν επίσης το
ανοιχτό ή σκούρο χρώμα του φόντου της εικόνας. Ένα λευκό
ή ανοιχτόχρωμο φόντο δίνει την αίσθηση μεγαλύτερης
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ασφάλειας γιατί το συνδέουμε, μέσα από την εμπειρία μας,
με το φως της ημέρας όπου βλέπουμε καλύτερα απ’ ότι τη
νύχτα, ενώ συγχρόνως το λευκό συμβολίζει τη φωτεινότητα
και την ελπίδα. Αντίθετα, ένα μαύρο ή σκουρόχρωμο φόντο
προκαλεί φόβο και ανασφάλεια γιατί το μαύρο συνδέεται με
το σκοτάδι και συμβολίζει το άγνωστο και τους φόβους μας
γι’ αυτό (Σιβροπούλου, 2003).
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι κώδικες της εικονικής
γλώσσας συνιστούν ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από
τους εικονιστικούς αφηγητές μιας ιστορίας για να
υποβάλλουν στον αναγνώστη συναισθήματα και ψυχικές
διαθέσεις απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις Οι
εικονογράφοι όμως, δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτούς για να
διηγηθούν την ιστορία και να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους.
Προχωρούν πέρα από αυτούς και πολλές φορές
επισημαίνονται στην εικονογράφηση αναφορές, νύξεις και
υπαινιγμοί, «ασήμαντες» λεπτομέρειες, που προσδίδουν στην
ιστορία νέες ενδιαφέρουσες νοηματικές διαστάσεις.
Αναπτύσσουν ή εφευρίσκουν πρόσθετα στοιχεία στο
αφηγηματικό υλικό της λεκτικής ιστορίας εμπλουτίζοντας
σημασιολογικά το κείμενο. Η εικόνα, ως δυναμικό
αφηγηματικό στοιχείο του εικονογραφημένου βιβλίου, είναι
φορέας νοήματος, αλλάζει την αφηγηματική δύναμη και
σημασία του κειμένου και ερμηνεύει τελικά το κείμενο.
Εκτός όμως από το λόγο της εικόνας, στον οποίο
αναφερθήκαμε μέχρι τώρα,
αναφορικά με το
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, αναπόσπαστο τμήμα του
κειμένου αποτελούν και οι συνοδευτικές εγγραφές, ένα
ετερογενές σύνολο στοιχείων που διαφέρουν μεταξύ τους σε
είδος και έκταση και συνθέτουν το παρακείμενο (Genette,
1997, βλ. Γιαννικοπούλου, 2008:263-331). Και καθώς η
έννοια της κειμενικότητας διευρύνεται, ο χώρος του
παρακειμένου αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη του
εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου. Από το εξώφυλλο, τον
τίτλο του βιβλίου και το οπισθόφυλλο, μέχρι τα εσώφυλλα

61

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

(ταπετσαρίες) και την εικόνα του γραπτού κειμένου, τα
παρακειμενικά στοιχεία δρουν αποκαλυπτικά και μπορεί να
εμπλουτίζουν, να αμφισβητούν ή να ανατρέπουν το
κειμενικό μήνυμα.
Το εξώφυλλο, εκτός των άλλων λειτουργιών που
επιτελεί, όπως για παράδειγμα την προσέλκυση της
προσοχής του αναγνώστη, μπορεί να αναλαμβάνει την
προβολή της ιδεολογικής θέσης που προωθεί το βιβλίο. Έτσι,
ενσωματωμένες ετικέτες απευθύνονται στον πάντα παρόντα
ενήλικο συν-αναγνώστη και αγοραστή του παιδικού βιβλίου
και τον ενημερώνουν για τις ιδέες που διδάσκουν και τη
«χρησιμότητα» του βιβλίου. Ο τίτλος του βιβλίου επίσης έχει
μια κεφαλαιώδη σημασία καθώς φαίνεται πως αφενός
προδιαθέτει λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκά τον αναγνώστη
και αφετέρου πολλές φορές προτείνει τρόπους ερμηνευτικής
προσέγγισης της ιστορίας (Nikolajeva & Scott, 2001).
Επιπλέον, ο τίτλος αποκτά και ιδεολογική βαρύτητα αφού
πολλές φορές συνεισφέρει στη διατύπωση απόψεων σχετικά
με διάφορα θέματα (Γιαννικοπούλου, 2008).
Από τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία του παρακειμενικού
χώρου στο σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο
αποδεικνύονται τα εσώφυλλα (ταπετσαρίες). Ο ρόλος τους
καθίσταται πλέον σύνθετος και οι λειτουργίες που επιτελούν
στην προσέγγιση του κειμένου πολλαπλές και διαφορετικές.
Οι ταπετσαρίες μπορεί να συμφωνούν με την παλέτα του
εικονιστικού κειμένου και να μεταφέρουν στο χώρο του
παρακειμένου την αύρα και τις αποχρώσεις της ιστορίας,
απηχώντας τη γενικότερη ατμόσφαιρα του βιβλίου και
εκφράζοντας το συναίσθημα που εκείνο επιχειρεί να
μεταδώσει. Μπορεί να κυριαρχούνται από την πολλαπλή
επανάληψη ενός προσώπου ή αντικειμένου με ιδιαίτερη
σημασία για την πλοκή της κειμενικής ιστορίας. Μπορεί να
καταλαμβάνονται από το σκηνικό της δράσης ή έστω κάποιο
από αυτά, και να το εμπλουτίζουν και με στοιχεία
χρονικότητας. Μπορεί να μπολιάζουν τον παρακειμενικό
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χώρο με στοιχεία κειμενικής εξέλιξης, και να επιτρέπουν την
επέκταση της κειμενικής δράσης από το κυρίως κείμενο στο
παρακείμενο. Μπορεί να κατευθύνουν τον αναγνώστη προς
μία ορισμένη ερμηνεία, άλλοτε προοικονομώντας την
κυρίαρχη εκδοχή και άλλοτε οδηγώντας τον σε
ανορθόδοξους ερμηνευτικούς παράδρομους. Μπορεί να
λειτουργούν ως τόπος συνάντησης των ενήλικων
συντελεστών του βιβλίου με τους ενήλικους συναναγνώστες
και να γεμίζουν τις ταπετσαρίες με οδηγίες προς γονείς και
δασκάλους. Μπορεί ακόμη να υποδηλώνουν έναν κύκλο που
κλείνει, την αίσθηση ενός τέλους που συγχρόνως καθίσταται
μια νέα αρχή (Γιαννικοπούλου, 2007).
Στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία όλα είναι
σημαίνοντα για τα παιδιά που τα κοιτάζουν, τα ακούν και τα
«διαβάζουν»: το μέγεθος και το σχήμα, το εξώφυλλο, η
σελιδοποίηση, η γραμματοσειρά, η τοποθέτηση του κειμένου
και της εικόνας, η τυπογραφική επιμέλεια, το χρώμα και η
ποιότητα του χαρτιού, το δέσιμο του βιβλίου, επηρεάζουν
την αναγνωσιμότητα και προδιαθέτουν τον αναγνώστη
(Αναγνωστοπούλου, 2002. Καλογήρου, 2003).

2.1.2. Η λογοτεχνική πρόσληψη
Τα ερωτήματα για το νόημα ενός λογοτεχνικού έργου, τη
σπουδαιότητα της πρόθεσης του συγγραφέα, τη δυνατότητα
για «αντικειμενική» κατανόηση ή για κατανόηση
καθορισμένη από την ιστορική και πολιτισμική μας
κατάσταση, δεν έχουν πάψει να απασχολούν τη θεωρία της
λογοτεχνίας. Από τη δεκαετία του ’60 κυρίως παρατηρείται
στη μελέτη της λογοτεχνίας μια μετατόπιση του
ενδιαφέροντος από το συγγραφέα και το κείμενο προς την
πλευρά του αναγνώστη. Οι λογοτεχνικές θεωρίες της
πρόσληψης
και
της
αναγνωστικής
ανταπόκρισης
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αναδεικνύουν τον αναγνώστη σε ένα βασικό συντελεστή
στην πράξη της νοηματοδότησης των λογοτεχνικών
κειμένων (Κάλφας, 1990. Jauss, 1995. Καρπόζηλου, 1995.
Πολίτης, 1996. Iser, 2000. Holub, 2004). Σύμφωνα με αυτές,
η αναγνωστική πράξη είναι μια αλληλεπιδραστική, δυναμική
διαδικασία ανάμεσα στους δυο πόλους της, το κείμενο και
τον αναγνώστη. Η σχέση κειμένου και αναγνώστη είναι
διαλεκτική. Η ανάγνωση θεωρείται ως η ενεργητική
αντίληψη ή πρόσληψη της σημασίας του κειμένου από τον
αναγνώστη.
Το νόημα ενός έργου είναι προϊόν μιας επικοινωνίας,
μιας «συναλλαγής», όπως το θέτει η Rosenblatt (βλ. Πολίτης,
1996), ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη κατά την
πράξη της ανάγνωσης. Το κείμενο βρίσκεται στο επίκεντρό
της. Στο κείμενο, κατά τον Iser (1978, βλ. Κάλφας, 1990.
Οικονομίδου, 2000), ενυπάρχουν δομές που απευθύνονται
στον αναγνώστη και τον καλούν σε επικοινωνία. Το
λογοτεχνικό κείμενο είναι γεμάτο «κενά» ή «χάσματα»
απροσδιοριστίας τα οποία ο αναγνώστης έρχεται να καλύψει,
δημιουργώντας σιωπηρές συνδέσεις καθώς κινείται προς τη
διαμόρφωση νοήματος. Οι δομές αυτές του κειμένου
κατασκευάζουν, υποδεικνύουν έναν εννοούμενο αναγνώστη
ο οποίος θα συμπληρώσει τα κενά και θα «ξεκλειδώσει» το
κείμενο. Οι απροσδιοριστίες της αφήγησης, το ότι δηλαδή
δεν λέγονται ρητά όλα εκείνα που θα εξαντλούσαν το νόημα
του κειμένου, αλλά αφήνονται κενά σημεία τα οποία
καλείται να συμπληρώσει ο ίδιος ο αναγνώστης, είναι το
σημαντικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ αναγνώστη και
κειμένου. Οι κειμενικές ενδείξεις λειτουργούν ως κίνητρο
που ενεργοποιούν τις εμπειρίες του αναγνώστη από τη
λογοτεχνία και τη ζωή, αλλά και τις προσδοκίες του.
Συγχρόνως λειτουργούν και ως ένα «προσχέδιο», κατά την
Rosenblatt, που ο αναγνώστης, αφού το συσχετίσει με τις
βιωμένες εμπειρίες του, θα το αξιοποιήσει και θα το
αναδημιουργήσει. Ο αναγνώστης, κινούμενος ανάμεσα σε
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κειμενικές ενδείξεις και σε αναγνωστικές προσδοκίες,
«συναλλάσσεται» με το κείμενο και ανταποκρίνεται στην
εμπειρία που είναι ενσωματωμένη σ’ αυτό.
Η πολυπλοκότητα των σχέσεων κειμένου-αναγνώστη και
επομένως και της ανταπόκρισης στην προσέγγιση ενός
κειμένου αποτυπώνεται ανάγλυφα σ’ αυτό που λέει ο Frank
Hatt (βλ. Χαντ, 1996:138): «Ένας αναγνώστης θα διαβάσει
διαφορετικά κείμενα με διαφορετικούς τρόπους ένα κείμενο
θα διαβαστεί με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς
αναγνώστες. Ένας αναγνώστης θα διαβάσει το ίδιο κείμενο
διαφορετικά σε διαφορετικές συνθήκες. Πράγματι, θα
διαβάσει διαφορετικά μέρη του ίδιου κειμένου με
διαφορετικούς τρόπους κατά τη διάρκεια μιας αναγνωστικής
πράξης, καθώς η διάθεσή του, ο σκοπός του και η γνώση του
αλλάζουν». Η ερμηνεία και η πρόσληψη της λογοτεχνίας
είναι επομένως, σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Όπως
σημειώνει ο Hawthorn (1993:188), «ενώ το λογοτεχνικό έργο
είναι δημόσιο, ευπρόσιτο, σταθερό και μοναδικό, η
επενέργειά του ή η πρόσληψή του είναι ιδιωτική, απρόσιτη
και τρομακτικά πολλαπλή». Κατά συνέπεια, ένα λογοτεχνικό
έργο μπορεί να έχει ένα φάσμα νοημάτων, κι όχι απλώς ένα
νόημα. Δεδομένου λοιπόν ότι το λογοτεχνικό νόημα είναι
ανοιχτό και πολύσημο, η ανάγνωση των κειμένων έχει συχνά
απρόβλεπτα και διαφορετικά αποτελέσματα στον κάθε
αναγνώστη (Culler, 2000). Είναι χαρακτηριστικό το
παράδειγμα
που
αναφέρει
η
Αναγνωστοπούλου
(Αναγνωστοπούλου, Καλογήρου και Πάτσιου, 2001:90) για
την απήχηση που είχε σε τάξη νηπιαγωγείου η ανάγνωση του
ποιήματος του Ελύτη Η Ποδηλάτισσα. Η λέξη «μνήματα»,
που στη Ρόδο σημαίνει «το νεκροταφείο», δημιούργησε μια
ανάκληση βιωμένων εμπειριών σε συνάρτηση με το κείμενο
και οδήγησε στην αυθόρμητη ανάδυση του θέματος του
θανάτου από τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης και σε μια
ολόκληρη συζήτηση πάνω στο θάνατο και τη ζωή, η οποία
δεν ήταν καθόλου στις προθέσεις των νηπιαγωγών όταν
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έδωσαν στα παιδιά το κείμενο. Ο αναγνώστης, ακόμη και ο
μικρός, προσέρχεται μπροστά σε ένα κείμενο κάνοντας
υποθέσεις γι’ αυτό που θα βρει μέσα στο κείμενο που
«διαβάζει». Ακόμη και αν δεν γνωρίζει κάποιες λέξεις ή δεν
έχει συνείδηση κάποιων εννοιών, χτίζει το δικό του νόημα
συσχετίζοντας αυτό που «διαβάζει» με τις γνώσεις του, τις
δομές κατανόησης, τη γνώση του κόσμου που ήδη έχει, τις
προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες του, την ευαισθησία
και τη φαντασία του (Αναγνωστοπούλου, 2002).
Η ανάγνωση του σύγχρονου εικονογραφημένου βιβλίου,
καθώς αυτό συνδυάζει μια περίπλοκη, διττή (λεκτική και
εικονιστική) δομή πληροφοριών, είναι μια πολυσύνθετη
διαδικασία. Ο αναγνώστης του κινείται από την εικονιστική
στη λεκτική δομή, συνδέει τις εικόνες σε αφηγηματικές
αλυσίδες, καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται ανάμεσα
στην απεικόνιση διαδοχικών στιγμών δράσης (Καλογήρου,
2003). Από την άλλη, οι κώδικες της εικονογράφησης,
λιγότερο ή περισσότερο αυθαίρετοι δημιουργούν μια
ολόκληρη αλυσίδα συμβάσεων που καθιστούν την
αναγνωσιμότητα των εικόνων μια υπόθεση που δεν είναι
ούτε εύκολη ούτε αυτόματη. Η εξοικείωση του αναγνώστηθεατή με εικόνες παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάγνωσή τους
(Γιαννικοπούλου, 2001). Καθώς η αντιληπτική ικανότητα, η
αναγνωστική εμπειρία αλλά και γενικότερα οι προσωπικές
εμπειρίες μπορεί να διαφέρουν, η προσληπτική ικανότητα
του παιδιού-αναγνώστη διαφοροποιείται.

2.1. 3. Η πλοκή και το τέλος
Πλοκή, σύμφωνα με τον Nodelman (1998:63), είναι «η
ακολουθία των γεγονότων που συγκροτούν μια ιστορία.
Υποθέτουμε ότι η συνάφεια ενός λογοτεχνικού κειμένου
βασίζεται στους τρόπους με τους οποίους μας επιτρέπει να
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δούμε ένα μοτίβο αιτιών και αποτελεσμάτων που εξηγεί τη
δράση και μας υποβοηθά να καταλάβουμε τους τρόπους με
τους οποίους κάτι που συμβαίνει στην πραγματική ζωή έχει
πίσω του μια ιστορία που του δίνει νόημα. Εστιάζοντας στην
πλοκή, το ενδιαφέρον μας βρίσκεται συνεχώς στο τι
συμβαίνει μετά, στο πως κάθε γεγονός εξελίσσεται και
συνοψίζει τα προηγούμενα». Η πλοκή επομένως είναι κάτι
πολύ περισσότερο από την απλή παράθεση γεγονότων,
σκηνών και επεισοδίων, αλλά η «συνεκτική παρουσίαση
όλων αυτών σε μια χρονική αλληλουχία και συνεχή κίνηση
προς την ίδια κατεύθυνση με πρόθεση να αποτελέσουν ένα
ενιαίο σύνολο» (Καρπόζηλου, 1995:174). Σύμφωνα με τη
Lukens (1995), πλοκή είναι η ακολουθία των γεγονότων που
δείχνουν τη δράση των ηρώων. Με την πλοκή εκφράζεται η
λογική και η δυναμική της αφήγησης. Εκείνο που ιδιαίτερα
χαρακτηρίζει την πλοκή είναι η κλιμάκωση, η πορεία η
οποία καταλήγει σε μια κορύφωση όπου πραγματώνεται μια
σύγκρουση. Η καρδιά της πλοκής είναι η σύγκρουση,
δηλαδή ένα είδος αντίθεσης πράξεων, ιδεών ή επιθυμιών. Ο
κεντρικός χαρακτήρας μπορεί να συγκρούεται με κάποιο
άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων, με το φυσικό ή το κοινωνικό
περιβάλλον, ή ακόμη με την ίδια του τη φύση (Lukens,
1995). Μπορεί να είναι σύγκρουση πράξεων, ιδεών,
επιθυμιών ή βουλήσεων όπως και συναισθηματική, ψυχική ή
σωματική. Στα παιδικά βιβλία που εξετάζουμε και εστιάζουν
στην απώλεια η σύγκρουση είναι συναισθηματική και
εκφράζεται μέσα από τη διαμάχη του ήρωα με τον εαυτό του
ή με τη φύση. Με τη σύγκρουση εννοούμε «την ένταση, τη
δύναμη, την τριβή, τις εναλλακτικές λύσεις, τη
συναρπαστικότητα, την αγωνία, την ανακάλυψη, την
εξερεύνηση λύσεων, τον ενθουσιασμό» (Σιβροπούλου,
2003:36).
Η Lukens (1995) αναφέρει τρία σχέδια πλοκής, τα οποία
συνδέει με τρία αντίστοιχα διαγράμματα ανάλογα με την
πορεία της κλιμάκωσης και την κατάληξη της κορύφωσης,
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ωστόσο η κλασική μέθοδος παρουσίασης της πλοκής είναι
εκείνη όπου πρώτα παρουσιάζεται το πρόβλημα ή η
σύγκρουση, μετά αυτή η σύγκρουση περιπλέκεται και
κορυφώνεται, στη συνέχεια ερευνώνται οι συνέπειες της
εκλογής στην κορύφωση και στο τέλος εμφανίζεται η λύση.
Ο συγγραφέας μπορεί απλώς να παρουσιάσει τα γεγονότα
μιας ιστορίας με χρονολογική σειρά, το ένα μετά το άλλο
μέχρι να ολοκληρωθεί η ιστορία. Επίσης, μπορεί να κάνει
χρήση της αναδρομής στο παρελθόν, να παρουσιάσει δηλαδή
γεγονότα που έγιναν σε προηγούμενο χρόνο σε οποιοδήποτε
σημείο της αφήγησης είτε για να εξηγήσει τη συμπεριφορά
και δράση του ήρωα είτε για να δείξει πώς το ένα γεγονός
οδήγησε στο άλλο. Ειδικά στα παιδικά βιβλία για το θάνατο,
η Γιαννικοπούλου (2005) διακρίνει τρία δομικά σχήματα
πλοκής, τα οποία υποστηρίζουν τις ιδέες για το θάνατο που
προβάλλονται κάθε φορά. Έτσι, κάποιες φορές η ιστορία
βαδίζει προς μια προοδευτική κλιμάκωση μέχρι το τέλος του
βιβλίου, όπου συντελείται και το τέλος της ζωής του ήρωα,
το οποίο συμπίπτει με το τέλος της ανάγνωσης. Άλλες φορές
η ένταση κορυφώνεται νωρίς με την απώλεια να συμβαίνει
στην αρχή της αφήγησης και στη συνέχεια προχωρά σε μια
αποκλιμάκωση με τη σταδιακή υπέρβαση του πόνου. Και
άλλες πάλι φορές η πλοκή μοιάζει να λαμβάνει το σχήμα
κύκλου όταν η αφήγηση καταργεί την αίσθηση του τέλους
υποβάλλοντας την ιδέα της συνέχειας της ζωής.
Την πλοκή την επισφραγίζει ένας επίλογος, το τέλος. Ο
επίλογος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, γιατί αντιπροσωπεύει το
στόχο προς τον οποίο τείνει όλη η προηγούμενη προσπάθεια
(Stephens, 1992). Η νοηματοδότηση μιας ιστορίας εξαρτάται
όχι μόνο από την εξέλιξη της πλοκής και τη δράση των
προσώπων αλλά και από την έκβαση, τη λύση της
σύγκρουσης. Το τέλος είναι ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας
γιατί συνδέει τα διάφορα νοήματα της ιστορίας με τέτοιον
τρόπο ώστε να ολοκληρώσει τη σημασία του όλου. Κάποιες
φορές το τέλος μπορεί να είναι ανοικτό, όταν δεν είναι
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ξεκάθαρο για το ποια είναι τελικά η κατάληξη κι αυτό είναι
κάτι που πρέπει να συμπεράνει ο αναγνώστης (Lukens,
1995).

2.1. 4. Οι χαρακτήρες
Το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, ο «ήρωας» ή
«χαρακτήρας» αποτελεί μια κειμενική παράμετρο ιδιαίτερα
σημαντική. Είναι ο βασικός παράγοντας, ίσως και ο πιο
καθοριστικός, από τα λογοτεχνικά χαρακτηριστικά ενός
έργου, που διαμορφώνουν το νόημα. Σύμφωνα με τον
Tomashevsky (βλ. Σιβροπούλου, 2003:17), «το πρόσωπο το
οποίο λαμβάνει την πιο έντονη και την πιο έκδηλη
συναισθηματική χροιά καλείται ήρωας. Ο ήρωας είναι το
πρόσωπο του έργου που ο αναγνώστης παρακολουθεί με τη
μεγαλύτερη προσοχή. Ο ήρωας προκαλεί τη συμπόνια, τη
συμπάθεια, τη χαρά και τη λύπη του αναγνώστη». Στην
παιδική λογοτεχνία ο χαρακτήρας μπορεί να είναι ένα άτομο,
ένα προσωποποιημένο ζώο, ή φυτό κι ακόμη ένα αντικείμενο
Όπως επισημαίνει ο Nodelman (1992:62), «ο χαρακτήρας
είναι αυτό που μας δίνει πληροφορίες για την
προσωπικότητα αυτών που περιγράφει το κείμενο.
Συμπεραίνουμε ότι η σημασία ενός κειμένου εξαρτάται από
τους τρόπους που μας επιτρέπουν να δούμε τη συνέπεια και
τη σπουδαιότητα των κινήτρων αυτών των προσώπων και
της ανθρώπινης φύσης γενικότερα». Ο χαρακτήρας επομένως
κατευθύνει τον αναγνώστη στη διαμόρφωση μιας
γενικευμένης «αλήθειας» για την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Οι περιορισμένες πληροφορίες για τους χαρακτήρες που μας
παρέχουν συνήθως τα παιδικά βιβλία, στα οποία δεν
συναντάμε πλήρεις περιγραφές των ηρώων, μοιάζουν με τις
πληροφορίες που έχουμε για τους ανθρώπους που
γνωρίζουμε πρώτη φορά. Κατά συνέπεια, μπορούμε να
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χρησιμοποιήσουμε τη γνώση μας σχετικά με τον τρόπο που
συνήθως φέρονται οι άνθρωποι, προκειμένου να μαντέψουμε
τα κίνητρα των χαρακτήρων, το παρελθόν τους κι ακόμη το
τι είναι πιθανό να κάνουν μετά το τέλος της ιστορίας
(Nodelman, 1992). Τα βασικά στοιχεία που μας οδηγούν
στην ερμηνεία και ανάλυση των χαρακτήρων, είναι
ερωτήσεις του τύπου «ποιοι είναι», «τι κάνουν» ή «τι
αντιπροσωπεύουν» (Nikolajeva, 2005).
Πολύ συχνά οι πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που
απευθύνεται σε παιδιά είναι ζώα, τα οποία είναι
ανθρωποποιημένα, έχουν δηλαδή ανθρώπινα χαρακτηριστικά
και ιδιότητες. Τα ανθρωποποιημένα ζώα έχουν μακρά
παράδοση στους μύθους πολλών λαών, από την Αφρική και
την Ινδία μέχρι τις δυτικές χώρες. Οι μύθοι του Αισώπου
είναι γνωστοί για την απόδοση ανθρώπινων ιδιοτήτων σε
ζώα με σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει
τον κόσμο. Οι ανθρωπόμορφες αυτές υπάρξεις
συμπεριφέρονται, σκέφτονται και αισθάνονται σαν
άνθρωποι. Έχουν ανθρώπινη ομιλία, ανθρώπινα κίνητρα,
κοινωνική θέση και οικογενειακή ζωή. Ο Nodelman (1992)
θεωρεί ότι η αναπαράσταση των βασικών ηρώων με ζώα
είναι ένας τρόπος για να δημιουργηθεί απόσταση και να
προσαρμοστεί η πλοκή σε αυτό που ο συγγραφέας πιστεύει
ότι είναι οικείο για τα παιδιά, λόγω της ανιμιστικής διάθεσης
που τα χαρακτηρίζει. Γενικά, πιστεύεται ότι οι ήρωες-ζώα
προσφέρουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα μιας
διφορούμενης
ταύτισης,
δηλαδή
ταυτόχρονα
να
συνταυτίζεται με κάποιον άλλο ή και να διαφοροποιείται
(Γεωργίου-Νίλσεν, 1994). Οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων,
ακολουθώντας έναν από τους κλασικούς καθοδηγητικούς
κανόνες της παιδικής λογοτεχνίας, όταν έχουν
«ευαίσθητους» παιδαγωγικούς στόχους αξιοποιούν τα ζώα
στις ιστορίες τους (Ζερβού, 1997). Σε περιπτώσεις δηλαδή,
όπου ο συγγραφέας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην
παρουσίαση ή περιγραφή επώδυνων και σκληρών
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καταστάσεων, όπως π.χ. ο θάνατος. Έτσι, διαλέγει να δείξει
ένα ζώο να πεθαίνει αντί για έναν άνθρωπο ώστε να
φαίνεται, τουλάχιστον στα μάτια των ενήλικων, λιγότερο
οδυνηρό το γεγονός του θανάτου.
Πληροφορίες για χαρακτηριστικά των ηρώων όπως η
προσωπικότητα, οι ιδέες και οι σκέψεις ενός ήρωα μπορεί να
αποκαλύπτονται στον αναγνώστη μέσα από το κείμενο με
την περιγραφή της δράσης του ήρωα, τον μονόλογο ή τους
διάλογους με άλλα πρόσωπα της ιστορίας, καθώς και με τα
σχόλια του αφηγητή. Οι εικόνες προσφέρονται περισσότερο
για την εξωτερική περιγραφή των ηρώων, ενώ οι εκφράσεις
του προσώπου, οι χειρονομίες, η στάση του σώματος έχουν
μεγάλη επικοινωνιακή δύναμη και δίνουν πληροφορίες για
συναισθήματα και συμπεριφορές, καθώς ενεργοποιούνται
υποσυνείδητοι κώδικες της μη λεκτικής επικοινωνίας,
πολλούς από τους οποίους τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν και να αποκωδικοποιήσουν (Κοντάκος &
Πολεμικός, 2000). Όπως αναφέρει και η Γιαννικοπούλου
(2001) η αναγνωσιμότητα των έντονων κυρίως και των
οικείων συναισθημάτων στις εικόνες των βιβλίων δεν
συναντά εμπόδια στα μικρά παιδιά. Επιπλέον, η εικόνα
μπορεί να επιβεβαιώσει όσα περιγράφει το κείμενο σχετικά
με την ψυχολογία του ήρωα αφού έχει την δυνατότητα να
επικοινωνεί συναισθήματα χρησιμοποιώντας τους δικούς της
κώδικες. Το χρώμα, το σχήμα του σώματος, οι γραμμές, το
μέγεθος αλλά και η θέση του ήρωα στη σελίδα έχουν
σημασία για την κατανόηση της συμπεριφοράς, των
συναισθημάτων και της προσωπικότητας του ήρωα
(Nikolajeva & Scott, 2001 ˙ Σιβροπούλου, 2003).
Ένας χαρακτήρας ενδυναμώνεται ή αποδυναμώνεται
ανάλογα με το αν είναι στο κέντρο ή στο περιθώριο της
σελίδας, αν είναι μεγάλος ή μικρός. Έτσι, ένας χαρακτήρας
που απεικονίζεται μεγάλος και είναι στο κέντρο της σελίδας
φαίνεται να έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από έναν που
είναι μικρός και απομακρυσμένος από το κέντρο της σελίδας
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(Moebius, 1990). Ακόμη, η ίδια η ύπαρξη σκηνικού, τονίζει
τη σχέση των προσώπων με το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον
Nodelman (1998) οι σχέσεις στο χώρο, μπορεί να υπονοούν
τις σχέσεις των χαρακτήρων με το περιβάλλον και να
αποκτούν συμβολικό χαρακτήρα. Χαρακτήρες που
απεικονίζονται ως μικρά σχήματα περικυκλωμένα από δάση
ή τεράστια άδεια δωμάτια μοιάζουν τρομοκρατημένοι ή
χαμένοι. Η ίδια φιγούρα όμως, αν ήταν τόσο μεγάλη έτσι
ώστε να γεμίζει το χώρο, θα φαινόταν πολύ λιγότερο
εκτεθειμένη. Επιπλέον, συχνά οι εικονογράφοι δείχνουν τους
χαρακτήρες σε λευκό ή κενό χώρο όταν θέλουν να εστιάσει ο
αναγνώστης στο συναισθηματικό νόημα των χειρονομιών
και εκφράσεων των χαρακτήρων (Nodelman, 1992). Η
προοπτική της εικόνας ενός χαρακτήρα μπορεί να
χρησιμοποιείται για να δηλώνει ψυχικές καταστάσεις.
Προσφέροντας θέαση από κάτω, ο εικονογραφικός αφηγητής
δείχνει την απομόνωση του χαρακτήρα από το περιβάλλον
και, όπως το λέει ο Nodelman (1998), έτσι μοιάζει να
ελέγχεται απ’ αυτό. Αντίθετα, όταν τον βλέπουμε από πάνω,
ο ήρωας μοιάζει μέρος του περιβάλλοντος, ασφαλής και
προστατευμένος, ενώ η εναλλαγή της προοπτικής τονίζει την
αλλαγή στις διαθέσεις του. Η στάση του σώματος επίσης
εναρμονίζεται κι αυτή με τη συνολική διάθεση των ηρώων.
Ένας χαρακτήρας μαζεύεται όταν είναι στενοχωρημένος,
ενώ όταν νιώθει αυτοπεποίθηση και δυνατός, η στάση του
σώματος ανοίγει και καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.
Οι συγγραφείς επιλέγουν κάποιες πλευρές των ηρώων,
παραβλέπουν άλλες και προχωρούν στη σύνθεση της
προσωπικότητάς τους. Οι επιλογές τους έχουν συνάφεια με
την ιδεολογία της εποχής αφού «ο κάθε ήρωας είναι φορέας
των κοινωνικών δεδομένων και της ιδεολογίας της εποχής
του» (Ζερβού, 1992:89). Και μέσα από τις προσφερόμενες
εικόνες του ήρωα ο αναγνώστης διαμορφώνει αντιλήψεις για
το νόημα της δράσης τους, καθώς, όπως λέει η Κανατσούλη
(βλ. Σιβροπούλου, 2003:18), «η παρουσίαση των
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ανθρώπινων χαρακτήρων, δηλαδή των προσώπων που δρουν
και συνομιλούν σε ένα λογοτεχνικό έργο, είναι αναπόσπαστα
δεμένη με την πλοκή της ιστορίας».

2.1.5. Η οργάνωση της αφήγησης
Η αφηγηματική δομή ενός κειμένου αφορά τον τρόπο με
τον οποίο πραγματοποιείται μια αφήγηση και η αφηγηματική
ανάλυση αποκαλύπτει τα μέσα που χρησιμοποιεί ο
συγγραφέας και τις τεχνικές που επιστρατεύει για να
παρουσιάσει τους χαρακτήρες, το διάλογο, τις ενέργειες, το
χώρο και το χρόνο που συνιστούν μια ιστορία και να
διοχετεύσει στον αναγνώστη τις σημασίες της. Ο Gerard
Genette (1972, βλ. Τζιόβας, 1987. Τσατσούλης, 1997), από
τους εξέχοντες θεωρητικούς της αφηγηματολογίας, μας έχει
δώσει μια θεωρία για τους μηχανισμούς της αφήγησης και τα
θεωρητικά εργαλεία για την προσέγγιση των λογοτεχνικών
κειμένων.
Η συνεισφορά του Genette στην αφηγηματολογία είναι
μεγάλη κυρίως στο θέμα της αφηγηματικής κατηγορίας της
Εστίασης ή Προοπτικής με τη διάκριση ανάμεσα στο «ποιος
μιλάει», δηλαδή ποιος διηγείται τα γεγονότα και «ποιος
βλέπει», δηλαδή μέσα από τίνος τα μάτια παρακολουθούμε
τα γεγονότα. Η κάθε ιστορία μας δίνεται μέσα από την
οπτική κάποιου ή κάποιων προσώπων, η οποία εκφράζει τη
μια ή την άλλη άποψη. Η αφηγηματική προοπτική ή εστίαση
απαντά στην ερώτηση «ποιος βλέπει την ιστορία», επομένως
μέσα από τίνος την οπτική γωνία τη μαθαίνουμε και τίνος η
άποψη παρουσιάζεται. Γίνεται επομένως φανερό ότι η έννοια
της προοπτικής ή εστίασης είναι κρίσιμη στην ανάλυση της
ιδεολογίας. Το αφηγηματικό σχήμα του Genette για την
εστίαση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες:
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α) Τη μηδενική εστίαση ή αλλιώς την αφήγηση χωρίς
εστίαση, όπου την ιστορία αφηγείται ένας παντογνώστης και
πανταχού παρών αφηγητής ο οποίος γνωρίζει τους ήρωες της
ιστορίας, τα γεγονότα ακόμα και τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους και μπορεί να κινείται ελεύθερα στο
χώρο και στο χρόνο, από χαρακτήρα σε χαρακτήρα και να
αποκαλύπτει ή να αποκρύπτει από τον αναγνώστη σκέψεις,
πράξεις και λόγια.
β) Την εσωτερική εστίαση, όπου ο αναγνώστης
παρακολουθεί τα τεκταινόμενα μέσα από τα μάτια κάποιου
ήρωα ο οποίος μας πληροφορεί για τα γεγονότα μέσα από τη
δική του πλευρά. Σε αυτή τη περίπτωση η αφήγηση μπορεί
να μας πει όλα όσα αντιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτήρας και
όλα όσα σκέφτεται και τίποτε άλλο. Είναι επίσης δυνατόν να
έχουμε πολλαπλές εσωτερικές εστιάσεις όταν η ιστορία
περνάει μέσα από την οπτική περισσότερων προσώπων.
γ) Την εξωτερική εστίαση, όπου η εστία βρίσκεται έξω
από κάθε χαρακτήρα, που σημαίνει ότι ο αφηγητής δεν
μπορεί να δώσει στον αναγνώστη πληροφορίες για τις
σκέψεις των ηρώων. Τότε ο αφηγητής διηγείται λιγότερα από
όσα γνωρίζει ο ήρωας κρατώντας μυστικά από τον
αναγνώστη. Ο ήρωας δρα χωρίς να μας αποκαλύπτονται οι
σκέψεις ή τα συναισθήματά του (Κανατσούλη, 2000.
Τζιόβας, 2002).
Σύμφωνα με τον Nodelman (1992) οι αφηγητές
αποκαλύπτουν στάσεις όχι μόνο μέσα από το ύφος τους και
τις επιλογές τους σχετικά με το τι είναι σημαντικό και τι όχι
στις ιστορίες που αφηγούνται, αλλά και από το αν
αφηγούνται την ιστορία σε πρώτο ή σε τρίτο πρόσωπο,
καθώς κατανοούμε τα γεγονότα διαφορετικά αν τα δούμε
από διαφορετική οπτική γωνία. Η εστίαση είναι κρίσιμη για
την ερμηνεία ενός κειμένου και την απόδοση σημασίας από
τον αναγνώστη. Η αφηγηματολόγος Mieke Ball (βλ. Τζιόβας,
2002:42) θεωρεί ότι «η εστίαση αποτελεί τον πιο σημαντικό,
τον πιο διεισδυτικό και τον πιο λεπτό τρόπο χειραγώγησης
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του αναγνώστη». Καθώς κάθε ιστορία μας δίνεται μέσα από
την οπτική κάποιου ή κάποιων προσώπων, η οποία εκφράζει
τη μια ή την άλλη άποψη, ο χειρισμός της οπτικής γωνίας
κατασκευάζει και προσφέρει στον αναγνώστη υποκειμενικές
θέσεις από τις οποίες θα παρακολουθήσει τα γεγονότα
προσπαθώντας έτσι να τον παρασύρει και να τον οδηγήσει
προς τη μια ή την άλλη άποψη.
Έτσι, ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής είναι υποκειμενικός
καθώς εξιστορεί γεγονότα που έχει βιώσει ο ίδιος από τη
δική του οπτική γωνία. Η εσωτερική εστίαση αναγκάζει τον
αναγνώστη να παρακολουθήσει τα γεγονότα μέσα από την
οπτική γωνία ενός προσώπου, τη δική του υποκειμενική
αντίληψη
και
πρόσληψη.
Παρακολουθώντας
τα
συναισθήματα και τις σκέψεις του αφηγητή ο αναγνώστης
εμπλέκεται συναισθηματικά περισσότερο και διευκολύνεται
να ταυτιστεί μαζί του, άρα και με τις θέσεις που αυτός
εκφράζει. Η ταύτιση με τον εστιαζόμενο είναι η κύρια
μέθοδος του κειμένου για κοινωνικοποίηση κατά τον
Stephens (1992).
Γι΄ αυτό και είναι ιδιαίτερη η σημασία του
πρωτοπρόσωπου αφηγητή, ειδικά αν αυτός είναι παιδί, στην
παιδική λογοτεχνία. Οι διαδικασίες ταύτισης του παιδιούαναγνώστη με τον ήρωα-παιδί που ενεργοποιούνται
αξιολογούνται πολύ θετικά τόσο για την κοινωνικοποίησή
του, μέσω των προτύπων που προσφέρονται, όσο και για τη
συναισθηματική αποφόρτισή του. Από την άλλη ο
τριτοπρόσωπος αφηγητής είναι έξω από τα γεγονότα και ως
ένα βαθμό μπορεί να είναι περισσότερο αντικειμενικός. Στη
μηδενική εστίαση ο παντογνώστης αφηγητής «βλέπει τα
πάντα», τα γνωρίζει όλα και τα μεταδίδει με βεβαιότητα. Η
επιλογή αυτή επιδιώκει να προσδώσει αντικειμενικότητα στα
λεγόμενα.
Στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο όμως, το οποίο, ως
γνήσιο πολυτροπικό είδος, διηγείται τις ιστορίες του με τη
συνδρομή όχι μόνο του λεκτικού κώδικα, αλλά και του
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οπτικού, συχνά η εστίαση του κειμενικού αφηγητή διαφέρει
από την εστίαση του εικονιστικού αφηγητή. Και ενώ μπορεί
να επιλέγεται η πρωτοπρόσωπη κειμενική αφήγηση με
σκοπό τη διευκόλυνση της ταύτισης του αναγνώστη με τον
αφηγητή, η τριτοπρόσωπη εικονογράφηση λειτουργεί
ανταγωνιστικά υπενθυμίζοντας στον αναγνώστη ότι αυτός
είναι απλά θεατής (Γιαννικοπούλου, 2006).
Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να
παρουσιάσουν τα γεγονότα μιας ιστορίας, όπως την
περίληψη και τη σκηνική μέθοδο. Στην πρώτη ο συγγραφέας
είναι εκείνος που μιλά για τη δράση και μπορεί να είναι είτε
πολύ συμπυκνωμένη είτε πολύ λεπτομερής. Η περίληψη
συνήθως χρησιμοποιείται για γεγονότα δευτερεύουσας
σημασίας. Αντίθετα, η σκηνική μέθοδος έχει πιο πολλές
λεπτομέρειες και συχνά υπάρχει διάλογος, γεγονός που κάνει
την αφήγηση πιο άμεση και ζωντανή. Χρησιμοποιείται
συνήθως για να παρουσιαστούν τα πιο σπουδαία γεγονότα
της ιστορίας, γιατί τόσο το περιεχόμενο όσο και η ζωντάνια
της πιστοποιούν τη σημασία του υλικού (Σιβροπούλου,
2003). Το διάλογο μεταξύ των ηρώων χρησιμοποιούν σε
μεγάλο βαθμό οι συγγραφείς των ρεαλιστικών κειμένων
δίνοντας την εντύπωση ότι αφηγούνται όσο το δυνατόν πιο
αντικειμενικά αφήνοντας κατά μέρος τις προσωπικές τους
ιδέες και απόψεις για να γίνουν πειστικότεροι όσο αφορά την
αντικειμενική αναπαράσταση της πραγματικότητας, αφού
στόχος τους είναι να δώσουν μια ψευδαίσθηση της
πραγματικότητας και να προβληματίσουν τον αναγνώστη
σχετικά με τις πτυχές της πραγματικότητας που οι ίδιοι
θεωρούν σημαντικές.
Όσον αφορά το χρόνο στα βιβλία για παιδιά, ο
αναγνώστης εκτός από τη φιλοσοφική σύλληψη του χρόνου
ως κυκλικού ή γραμμικού βρίσκεται αντιμέτωπος και με τη
διάκριση ανάμεσα στο χρόνο της ιστορίας και τον χρόνο της
αφήγησης (Γιαννικοπούλου, 2008). Σύμφωνα με τον Genette
(1980), οι σχέσεις ανάμεσα στον χρόνο της ιστορίας και τον
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χρόνο της αφήγησης ορίζονται με βάση τρεις κατηγορίες: α)
τη Σειρά ή Τάξη, β) τη Διάρκεια και γ) τη Συχνότητα.
Η αφηγηματική κατηγορία της Σειράς ή Τάξης αφορά τη
σχέση ανάμεσα στη χρονική διαδοχή των γεγονότων και τη
χρονική διάταξή τους στο κείμενο. Συνήθως το κείμενο
ακολουθεί τη σειρά με την οποία συνέβησαν τα γεγονότα,
χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι «αναχρονίες», δηλαδή οι
ασυμφωνίες του χρόνου της ιστορίας και του χρόνου της
αφήγησης. Μια αναχρονία μπορεί να είναι είτε «πρόληψη»,
όταν στην αφήγηση αναφέρεται ένα γεγονός που θα συμβεί
αργότερα, είτε «ανάληψη», όταν πρόκειται για αναδρομή στο
παρελθόν, το γνωστό flash back.
Η Διάρκεια αφορά στο πόσο διαρκεί ένα γεγονός στην
αφήγηση και πόσο στην ιστορία. Ο Genette (1980) σχετικά
με την αφηγηματική ταχύτητα διακρίνει τις περιπτώσεις: Την
ισοχρονία, η οποία αποδίδεται με τη Σκηνή, όπου ο χρόνος
της ιστορίας είναι ίσος με το χρόνο της αφήγησης, όπως στο
διάλογο και το μονόλογο, αφού διαρκούν περίπου ίσο χρόνο
είτε εκφωνούνται από τον χαρακτήρα, είτε διαβάζονται από
τον αναγνώστη. Τη χρονική ασυμμετρία της Επιτάχυνσης,
όπου ο χρόνος της αφήγησης είναι πολύ μικρότερος από
αυτόν της ιστορίας και η οποία μπορεί να έχει τη μορφή της
έλλειψης, όταν παραλείπονται από την αφήγηση μεγάλα
χρονικά διαστήματα, ή της περίληψης, όταν παρουσιάζονται
μέσα σε λίγες γραμμές μέρες, μήνες ή και χρόνια. Και τέλος
την ακριβώς αντίθετη περίπτωση χρονικής ασυμμετρίας την
Παύση, όπου ο χρόνος της αφήγησης είναι μεγαλύτερος από
το χρόνο ιστορίας, ο οποίος μοιάζει να σταματά, όπως π.χ.
στις περιγραφές και τα σχόλια.
Η αφηγηματική κατηγορία της Συχνότητας αφορά στο
πόσες φορές παρουσιάζεται ένα γεγονός στην ιστορία και
πόσες αναφέρεται στην αφήγηση. Διακρίνονται οι
περιπτώσεις: α) η Μοναδική αφήγηση, όταν ένα γεγονός
έγινε μια φορά στην ιστορία και μία φορά αναφέρεται και
στην αφήγηση, β) η Πολυμοναδική αφήγηση, όπου ένα
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γεγονός αναφέρεται τόσες φορές στην αφήγηση όσες φορές
συνέβη και στην ιστορία, γ) η Επαναληπτική αφήγηση, όταν
αναφέρεται πολλές φορές στην αφήγηση κάτι που έγινε μια
φορά στην ιστορία και δ) τη Θαμιστική αφήγηση, όταν κάτι
που έγινε πολλές φορές στην ιστορία αναφέρεται μία φορά
στην αφήγηση. Η πολυμοναδική αφήγηση χρησιμοποιείται
συνήθως για να δώσει έμφαση σε κάτι, πχ. Στο ότι ο χρόνος
έχει την έννοια της κυκλικότητας, όπου ότι συνέβη στο
παρελθόν, συμβαίνει στο παρόν και θα ξανασυμβεί στο
μέλλον, και του αμετάκλητου που αυτός προκαλεί. Από την
άλλη, η επαναληπτική αφήγηση, που δεν πρέπει να
εκλαμβάνεται ως η πανομοιότυπη επανάληψη ενός
γεγονότος. Μπορεί να δίνει διαφορετικές οπτικές για το ίδιο
γεγονός. Τέλος, η χρήση της θαμιστικής αφήγησης άλλοτε
επιχειρεί να δώσει στον αναγνώστη παραδείγματα προς
μίμηση ή αποφυγή και άλλοτε δίνει έμφαση σε κάτι τυπικό
και επαναλαμβανόμενο σε βάρος του μοναδικού και
εξαιρετικού (Τσατσούλης , 1997. Καλλίνης, 2005).

2.2. Ο ρόλος της λογοτεχνίας
Ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι ότι επιτρέπει στους
αναγνώστες να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει
και να του δώσουν νόημα. Ειδικότερα για τους μικρούς
αναγνώστες, η λογοτεχνία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη
διανοητική, συναισθηματική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξή τους (Αναγνωστοπούλου, 2007). Ίσως γιατί «από
όλους τους τρόπους που προσφέρονται στη φαντασία μας για
να εξερευνήσουμε τον κοινωνικό, πολιτισμικό και
συναισθηματικό κόσμο μας, η λογοτεχνία είναι ο πλέον
λεπτός και διεισδυτικός» (Hawthorn, 1993: 217).
Για την γενικότερη επίδραση ενός βιβλίου, ιδιαίτερα στα
παιδιά, διατυπώνονται επιφυλάξεις (Nodelman, 1992.
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Καρπόζηλου, 1994. Χαντ, 1994), αφού δεν γνωρίζουμε με
ασφάλεια την πραγματική επίδρασή του στον αναγνώστη, η
οποία άλλωστε δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί. Άλλωστε,
όπως παρατηρεί η Κανατσούλη (2000:25), «τα παιδιάαναγνώστες δεν είναι ένα και μόνον Παιδί, όπως αβασάνιστα
πιστεύεται από πολλούς που ασχολούνται με το παιδικό
βιβλίο, αλλά άπειρες περιπτώσεις παιδιών που προκύπτουν
και διαμορφώνονται από μια ποικιλία αναρίθμητων
παραγόντων». Ωστόσο, η συνεισφορά της ανάγνωσης
βιβλίων τόσο στη γνωστική ανάπτυξη, όσο και στη
συναισθηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού θεωρείται από πολλούς
αυτονόητη. Οι επιδράσεις που μπορεί να έχει η ανάγνωση
ιστοριών σε ένα παιδί στην κατανόηση και την αποδοχή των
συναισθημάτων του, στην πρόσκτηση νέων αντιλήψεων και
στην απόκτηση ταυτότητας αναγνωρίζονται από πολλούς
ερευνητές της εξελικτικής ψυχολογίας (Καρπόζηλου, 1995).
Η ανάγνωση ιστοριών μπορεί να βοηθήσει το παιδί όχι μόνο
να κατανοήσει τα συναισθήματά του, μέσω της ταύτισης με
μυθοπλαστικούς
ήρωες
που
βιώνουν
παρόμοια
συναισθήματα, αλλά και να το βοηθήσει να
ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα συναισθήματα των άλλων
(Jones, 2001). Ειδικότερα, η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων
μπορεί να συμβάλλει στην συναισθηματική ανάπτυξη όταν
παρέχει στο παιδί-αναγνώστη (Καρπόζηλου, 1995):
 Την ευκαιρία να αντιληφθεί ότι τα συναισθήματα
που βιώνει είναι φυσιολογικές αντιδράσεις, κοινές
και με άλλους.
 Τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την οπτική
γωνία των άλλων.
 Εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που το
απασχολούν και πρότυπα συμπεριφοράς
 Τη δυνατότητα να αποδεχτεί ότι ένα άτομο μπορεί
να έχει πολλά και αντιφατικά συναισθήματα
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 Τη δυνατότητα να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις
Μέσα από τις ιστορίες τα παιδιά εξερευνούν
φανταστικές καταστάσεις βιωμένες από άλλους, «μοντέλα
ζωής», διατηρώντας όμως μια απόσταση ασφαλείας από την
πραγματικότητα (Αναγνωστοπούλου, 2001). Η μετοικεσία
του παιδιού, μέσω της ανάγνωσης, στον συγκινησιακά
ασφαλή κόσμο του φανταστικού το διευκολύνει να
αντικρίσει τη θλίψη του, και του παρέχει την «ψυχολογική
άδεια» να την εκφράσει και να την διαχειριστεί. Η
αποσαφήνιση συναισθημάτων που μοιάζουν ακατανόητα και
επομένως άλυτα, ανακουφίζει από εσωτερικές εντάσεις και
βοηθά την επεξεργασία και τον χειρισμό τους, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και να βρεθούν λύσεις
(Μπετελχάιμ, 1995). Κατά συνέπεια, η λογοτεχνία μπορεί να
έχει ένα παραπληρωματικό-συμπληρωματικό ρόλο, στην
εξοικείωση ενός παιδιού με την έννοια και την ιδέα του
θανάτου, αλλά και στην επεξεργασία της θλίψης του παιδιού
που βιώνει μια απώλεια. Γι’ αυτό και πολλοί ψυχολόγοι και
ψυχοθεραπευτές για τη συναισθηματική επεξεργασία της
θλίψης, προτείνουν μια πορεία κάθαρσης μέσα από την
βιβλιοθεραπεία, ως προγραμματισμένη και καθοδηγούμενη
από ειδικό θεραπευτή ανάγνωση.
Η βιβλιοθεραπεία όμως, μπορεί να έχει και ευρύτερη
έννοια, καθώς η ανάγνωση, κατ’ επέκταση και η ανάγνωσηακρόαση μέσω αφηγητή, λειτουργεί από μόνη της
θεραπευτικά στο βαθμό που βοηθά το παιδί-αναγνώστη στην
κατανόηση, την αποδοχή και την έκφραση των
συναισθημάτων του. Η βιβλιοθεραπευτική αξία της
λογοτεχνίας αφορά όχι μόνο τα λαϊκά παραμύθια, όπως
υποστήριξε ο Μπετελχάιμ, αλλά και σύγχρονες ιστορίες που
διαπραγματεύονται υπαρξιακά θέματα όπως ο θάνατος, όταν
απαντούν στα ερωτήματα και τις ανάγκες του παιδιού και
προτείνουν στάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που το
αναστατώνουν. Όταν ο συγγραφέας αποτυπώνει πιστά τις
σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων του, βοηθά τον
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μικρό αναγνώστη να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δικές του
σκέψεις και στα δικά του συναισθήματα, με άλλα λόγια να
έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Συν τοις άλλοις, τα παιδιά
παρηγορούνται όταν βρίσκουν τα δικά τους συναισθήματα
διατυπωμένα και εκφρασμένα σε μια ιστορία, ειδικά όταν
μερικά από αυτά τα συναισθήματα είναι λίγο απρεπή για να
τα παραδεχτεί κανείς. Τα ενθαρρύνει να διαβάσουν για άλλα
παιδιά που είναι δυστυχισμένα, άτακτα, μοχθηρά, πονηρά ή
φοβισμένα (Bawden, 1980).
Έτσι, το βιβλίο μπορεί απλά να γίνει το μέσο που θα
προσφέρει μια καλή ευκαιρία για συζήτηση, αλλά και θα
δημιουργήσει τις διόδους επικοινωνίας του ενήλικου με το
παιδί. Πολλοί θεωρούν ότι η χρήση βιβλίων και οι
συζητήσεις που προκαλούν είναι ευεργετικές για την
εξοικείωση των παιδιών με την ιδέα του θανάτου, γι’ αυτό
και προτείνονται τρόποι για τη χρήση παιδικών
λογοτεχνικών βιβλίων όχι μόνο ως βοηθητικά μέσα μιας
συμβουλευτικής-θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά και ως
απλά μέσα επικοινωνίας και διαλόγου ενηλίκου και παιδιού
(Ανδρουτσοπούλου, 1998. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου &
Ανδρουτσοπούλου, 1998. Ward & Associates, 1993. Jones,
2001. Παπαδοπούλου-Μανταδάκη, 2003. Freeman, 2005.
Καπραβέλου, 2009).
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1. Έχε γεια Ρούνε
(Maril Kaldhol, εικονογράφηση Wenche Oyen, απόδοση
Κυριάκος Ντελόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1989)
Η ιστορία διαπραγματεύεται ένα από τα πιο δύσκολα
θέματα όσον αφορά το θάνατο, ίσως το πιο δύσκολο, το
θάνατο ενός παιδιού. Ο θάνατος παιδιού, ένας θάνατος
περισσότερο οδυνηρός και ασφαλώς ανερμήνευτος, σπάνια
θεματοποιείται σε λογοτεχνικά κείμενα που απευθύνονται σε
μικρά παιδιά, γεγονός που ερμηνεύεται εύκολα από την
ανάγκη προστασίας των μικρών αναγνωστών από φόβους και
ανησυχίες για τη δική τους ζωή. Με την επιλογή του παιδιούήρωα που πεθαίνει η ιστορία αφενός προβάλλει το σκληρό,
αμείλικτο, ανελέητο πρόσωπο του θανάτου, αφετέρου
παρουσιάζει το θάνατο ως υπόθεση όλων.
Η αφήγηση αρχίζει με τη ζωή, τα παιχνίδια και τις χαρές
δυο μικρών παιδιών, του Ρούνε και της Σάρας. Τα δυο παιδιά
που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης και φιλίας, είναι
«πρώτοι φίλοι», ζουν την ξενοιασιά της ηλικίας τους και
ονειρεύονται το μέλλον. Η θαμιστική αφήγηση (αυτό που
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έγινε πολλές φορές στην ιστορία αναφέρεται μία φορά στην
αφήγηση) στην αρχή της ιστορίας, δίνοντας έμφαση σε κάτι
τυπικό και επαναλαμβανόμενο, εδραιώνει μια ισορροπία στη
ζωή τους: «Κάθε πρωί ο Ρούνε βγαίνει απ’ το κόκκινο σπίτι
του και πηγαίνει στο σπίτι της Σάρας. «Θέλεις να βγούμε έξω
να παίξουμε;» τη ρωτάει κάθε φορά. Η Σάρα τότε τρέχει και
φοράει ζεστά και χοντρά ρούχα και βγαίνει έτοιμη». Το
αγαπημένο τους παιχνίδι είναι να πηγαίνουν στο φράγμα
όπου έχουν στήσει τον δικό τους κόσμο, να κάνουν τα όνειρά
τους και να δραπετεύουν στο μέλλον. Καθώς η αφήγηση
μετατρέπεται σε μοναδική πλέον (το κείμενο αναφέρει μία
φορά αυτό που συμβαίνει μία φορά), υποβάλλεται η αντίθεση
με την βιωμένη καθημερινότητα, η διατάραξη της ισορροπίας
και η κλιμάκωση της πλοκής προς το μοναδικό και
εξαιρετικό. Τον ανεπάντεχο πνιγμό του Ρούνε στο φράγμα,
στο χώρο του παιχνιδιού και της χαράς, σε μια στιγμή που
μένει μόνος του. Όταν η Σάρα βρίσκει το Ρούνε στο νερό,
τρέχει τρομαγμένη στο σπίτι, στην αγκαλιά της γιαγιάς της.
Σ’ αυτό το σημείο που η ένταση έχει κορυφωθεί, η μοναδική
αφήγηση σταματά. Το κείμενο σε μια προσπάθεια
προστασίας του αναγνώστη υιοθετεί τη χρονική ασυμμετρία
της «έλλειψης». Έτσι, οι τραγικές στιγμές που ακολούθησαν
το θάνατο του παιδιού παραλείπονται και με τη φράση
«Πέρασαν τέσσερις μέρες» ο αναγνώστης προσπερνά το
μεγάλο πόνο και μεταφέρεται στην ώρα του αποχαιρετισμού,
όταν η μικρή Σάρα παρακολουθεί την κηδεία και την ταφή
του αγαπημένου της φίλου. Το πένθος που ακολουθεί
παραλληλίζεται με την περίοδο του χειμώνα, της
ψυχρότητας, της απομόνωσης. Τώρα η φωνή του λεκτικού
αφηγητή παύει, εναρμονιζόμενη με την απόσυρση που φέρνει
ο πόνος. Ο εικονογραφικός αφηγητής αναλαμβάνει να
διακηρύξει μόνος του την απουσία που επέβαλε ο θάνατος,
με την απουσία του χρώματος στο δισέλιδο που ακολουθεί.
Όταν μετά από καιρό τελειώνει ο χειμώνας και η Σάρα
επισκέπτεται τον τάφο του Ρούνε, πονάει ακόμη πολύ. Και
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τότε καταφέρνει να εκφράσει τα έντονα συναισθήματά της,
να κλάψει και να εκτονωθεί.
Η ιστορία ακολουθεί εν μέρει το δομικό σχήμα πλοκής το
οποίο,
σύμφωνα
με
την
κατηγοριοποίηση
της
Γιαννικοπούλου (2005), υιοθετούν τα βιβλία που εστιάζουν
στη διαχείριση του πένθους. Η πλοκή ξεκινά από μια θέση
ισορροπίας, κορυφώνεται με μια δραματική ένταση οδύνης
και τελειώνει με την αποκλιμάκωση που επιφέρει η νέα
κατάσταση και η υπέρβαση του βιωμένου πόνου. Ωστόσο,
στην ιστορία αυτή δεν υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης
στο τέλος. Ο σπαραγμός της ηρωίδας συνεχίζεται. Η
διαταραγμένη ισορροπία δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη. Η
νέα πραγματικότητα θα αργήσει να γίνει αποδεκτή. Η οδύνη
για έναν θάνατο τόσο άδικο και παράλογο μοιάζει να μην
έχει τελειωμό, αφού όπως υπογραμμίζει η Λεσάν (1982:54),
«όταν μας συμβεί κάτι τρομερά οδυνηρό, έχουμε ανάγκη να
νιώσουμε αυτή τη λύπη για πολύ, πολύ καιρό».
Το παιδί-ήρωας που πεθαίνει δεν αφήνει κανένα
περιθώριο ωραιοποίησεων στο θάνατο ούτε στην
εικονογράφηση, η οποία αξιοποιεί τους κώδικες της
εικαστικής γλώσσας για να αποδώσει τη ζοφερότητα της
κατάστασης που προκαλεί αυτός ο θάνατος. Συγχρόνως, ο
εικονογραφικός λόγος του κειμένου κινείται στη λογική της
αποδυνάμωσης των επώδυνων αναφορών, αφού συχνά
επιλέγει τρόπους για να απαλύνει τη δυσβάσταχτη εμπειρία.
Η ατμόσφαιρα ενός βιβλίου, σύμφωνα με τον Nodelman
(1988), εξαρτάται περισσότερο από τη φωτεινότητα παρά
από το χρώμα. Οι σκοτεινοί τόνοι που φοβίζουν ή υπονοούν
απειλή, οι έντονες αντιθέσεις ανάμεσα σε περιοχές με φως
και σκιά, είναι από τα στοιχεία που υποβάλλουν κυρίως την
ένταση και τη δυστυχία. Ο εικονογραφικός αφηγητής
επιλέγει χρώματα ψυχρά, με χαμηλή συναισθηματική
θερμοκρασία και χαμηλό βαθμό φωτεινότητας για να
υποβάλλει το θρήνο και την απελπισία. Αποχρώσεις
σκοτεινές και ζοφερές, με το μαύρο, το χρώμα του θάνατου,
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να κυριαρχεί. Τόνους, που εναρμονίζονται με τη θλίψη.
Μεγάλες αντιθέσεις φωτός και σκιάς που αποδίδουν την
σκληρότητα και την ένταση. Εκτός από τη χρήση του
χρώματος αξίζει να επισημάνουμε την έλλειψη στιβαρότητας
της εικαστικής σύνθεσης, η οποία αποδίδει την ταραχή και
την αναστάτωση των προσώπων. Η έντονη θολότητα των
εικόνων εκφράζει την παράλυση που προκαλεί το ισχυρό σοκ
του θανάτου. Από την άλλη, οι θαμπές εικόνες
συνοδευόμενες από τις αχνές, αδύναμες γραμμές και τα
ασαφή περιγράμματα, λειτουργούν προστατευτικά προς τον
μικρό αναγνώστη, καθώς δεν τον αφήνουν να δει καθαρά
αυτό που συμβαίνει, τον κρατούν σε μια απόσταση
«ασφαλείας». Και καθώς ο αναγνώστης αμυδρά μόνο
διακρίνει τα τεκταινόμενα, ίσως όλα μοιάζουν με ένα κακό
όνειρο, με αποκύημα φαντασίας, παρά με πραγματικότητα.

Την αποστασιοποίηση του αναγνώστη εξυπηρετούν και
τα πλαίσια τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις εικόνες. Η
πλαισιωμένη εικονογράφηση, υποστηρίζει ο Moebius (1990),
παρέχει μια περιορισμένη ματιά σε ένα κόσμο, ενώ μια μη
πλαισιωμένη εικονογράφηση συνιστά μια ολική εμπειρία, τη
θέα εκ «των έσω». Άλλες φορές πάλι, όπως όταν η Σάρα
θρηνεί ή όταν χώνεται προστατευμένη στην αγκαλιά της
μητέρας της, η εικονογράφος επιδιώκει την εμπλοκή του
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αναγνώστη. Επιλέγει τα κοντινά πλάνα, τα οποία τον
αναγκάζουν να πλησιάσει τον ήρωα, δείχνοντάς του από
κοντά τις εκφράσεις του και επικοινωνώντας τα
συναισθήματά του. Οι επιλογές των τεχνικών μέσων που
χρησιμοποιούνται επιδρούν έμμεσα στο νόημα των ιστοριών,
σημειώνει ο Nodelman (1992), αφού κάθε υλικό έχει κάποιες
ιδιότητες. Έτσι, η συνδυαστική χρήση της ακουαρέλας η
οποία μοιάζει να νοτίζει τις εικόνες του βιβλίου από την
υγρασία της νερομπογιάς, παραπέμπει άμεσα σε μια αίσθηση
υγρότητας δακρύων.
Η γλώσσα του βιβλίου είναι απλή, ακριβής και ξεκάθαρη
με καλά διαλεγμένες λέξεις και το ύφος ποιητικό, θερμό και
τρυφερό. Ως προς τη διερεύνηση των αντιδράσεων μπροστά
στο θάνατο, ο αναγνώστης παρακολουθεί τη Σάρα να
εκδηλώνει πολλά από τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις
ενός μικρού παιδιού που θρηνεί: «Κλαίει. Το κλάμα βγαίνει
βαθιά μέσα απ’ το σώμα της». Δυσκολεύεται να
συνειδητοποιήσει τα χαρακτηριστικά της έννοιας του
θανάτου: «Είσαι πάρα πολύ βέβαιη πως δεν θα τον ξαναδώ
ποτέ, μα ποτέ πια;», «Κι αν ξυπνήσει και θελήσει να σηκωθεί
και δεν μπορεί να βγάλει το καπάκι του φέρετρου;». Στην αρχή
είναι μουδιασμένη, αμήχανη και παρακολουθεί «ακίνητη»,
χωρίς κλάματα την κηδεία και την ταφή του φίλου της. Τα
ψυχρά χρώματα μεταδίδουν στον αναγνώστη την παγωμάρα
που την έχει κυριεύσει. Η έκφραση του προσώπου της και η
στάση του σώματος αποκαλύπτουν όχι μόνο τη λύπη μα και
την απορία, το κενό που δημιούργησε ο θάνατος του Ρούνε.
Η Σάρα βρίσκει παρηγοριά και διέξοδο στα λόγια της
μητέρας της «…Αν τον σκεφτόμαστε θα είναι σα να τον
βλέπουμε ανάμεσά μας…» και επιστρατεύει τη σκέψη και το
όνειρο για να αρνηθεί το θάνατο. Πιστεύει ότι έτσι «…θα
είναι όλα όπως και πρώτα». «Θα είναι όμορφα, μητέρα, λέει η
Σάρα ευτυχισμένη», μη αντέχοντας, όπως πολλά παιδιά στην
ηλικία της, τον πόνο. Γι’ αυτό η Σάρα «έχει τα μάτια της
κλειστά» στην κηδεία. Ίσως γιατί έχει δραπετεύσει με το νου
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της και ονειρεύεται πως είναι μαζί με το Ρούνε ευτυχισμένη
και ασφαλής, όπως μας βεβαιώνει μια μικρή κυκλική
ασπρόμαυρη εικόνα δίπλα στο κείμενο η οποία οπτικοποιεί
τη σκέψη της σε μια παράλληλη εικονιστική αφήγηση, και η
οποία αρχίζει να αναπτύσσεται μετά το θάνατο του Ρούνε.
Ένας χαρακτήρας κλεισμένος σε κυκλικό πλαίσιο είναι πιο
ασφαλής, όπως υποστηρίζει ο Moebius (1990).
Πολύ αργότερα, όταν μετά από καιρό επισκέπτεται τον
τάφο του Ρούνε, η Σάρα θα εξωτερικεύσει τη βασανιστική
έλλειψη που βιώνει και θα αναζητήσει τον αγαπημένο της
φίλο: «…θέλω το Ρούνε. Θέλω να παίξω μαζί του» και
αρνείται ακόμη να δεχτεί τη σκληρή πραγματικότητα: «Θέλω
να γυρίσει πίσω. Δεν θέλω να γίνει χώμα. Τον θέλω πίσω. Τον
θέλω εδώ». Η εκτόνωση του συναισθήματος της επιτρέπει
στο τέλος να τον αποχαιρετήσει μια ακόμη φορά με ένα
«μικρό δώρο», ένα μπουκέτο ανοιξιάτικα λουλούδια.
Οι ενήλικες συμπαραστέκονται στον πόνο του παιδιού.
Προσφέρουν την αγκαλιά που τόσο χρειάζεται η μικρή και
διευκολύνουν την έκφραση των έντονων συναισθημάτων της.
Δεν της κρύβουν τίποτα και απαντούν με απόλυτη
ειλικρίνεια, με απλό τρόπο και πολλή υπομονή στις
ερωτήσεις της, όσες φορές χρειάζεται, κάνοντας σαφή τα
χαρακτηριστικά του θανάτου για να βοηθήσουν την
κατανόησή του.
Η κατανόηση της έννοιας του θανάτου και ιδιαίτερα των
χαρακτηρικών της μη αναστρεψιμότητας και της διακοπής
των σωματικών και ψυχικών λειτουργιών είναι το πρώτο
βήμα που πρέπει να γίνει για την ομαλή επεξεργασία του
θρήνου, σύμφωνα με τον Warden (βλ. Ντάβου, 2005:135˙
Freeman, 2005:119-122). Η μητέρα της Σάρας της
υποδεικνύει τη διατήρηση της μνήμης του Ρούνε ως έναν
τρόπο να κρατήσει τον αγαπημένο της φίλο στη ζωή της.
Το βιβλίο μας δίνει αρκετές πληροφορίες για τη
βιολογική όψη του θανάτου. Χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις
για να μιλήσει στον αναγνώστη χωρίς υπεκφυγές, ακόμη και
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γι’ αυτόν τον αδικαιολόγητο θάνατο: «ο Ρούνε είχε πεθάνει».
Παράλληλα, δίνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του
θανάτου, όπως η δακοπή των λειτουργιών: «Τώρα δεν μπορεί
να μιλάει. Ούτε να βλέπει, ούτε ν’ ακούει. Δεν μπορεί να
περπατάει. Ούτε να τρέχει, ούτε να παίζει. Η Σάρα δεν θα
ξαναδεί το Ρούνε γιατί ο Ρούνε δε ζει πια». Τονίζει ξανά και
ξανά τη μη αντιστρεψιμότητα του θανάτου: «Ο Ρούνε δεν θα
ξυπνήσει ποτέ», «Θα κοιμάται παντοτινά», και πιο κάτω: «Ο
Ρούνε δεν μπορεί να ξαναγυρίσει κοντά μας ποτέ. Αυτό είναι
αδύνατον μικρή μου Σάρα».
Μεγάλο μέρος της αφήγησης αφιερώνεται στην
κοινωνική όψη του θανάτου με την αναλυτική παρουσίαση
των νεκρικών εθίμων της χριστιανικής θρησκείας. Τη
νεκρώσιμη ακολουθία ζωντανεύουν οι εικόνες, οπτικές και
ακουστικές, που δημιουργούν οι περιγραφές για την
περιποίηση και την ένδυση του νεκρού, το φέρετρό του, τη
θέση που τοποθετείται στην εκκλησία, τα ρούχα που φορούν
οι συμμετέχοντες, τα λουλούδια και τα στεφάνια, την
εμφάνιση και τις προσευχές του παπά, τους ύμνους, τις
ψαλμωδίες και τη μουσική που συνοδεύουν την τελετή.
Βήμα βήμα παρακολουθούμε και την ταφή του Ρούνε.
Ωστόσο, δεν γίνεται καμιά αναφορά στις χριστιανικές
αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή, αλλά δίνεται μια
ορθολογική εξήγηση για την τύχη του Ρούνε, η οποία απηχεί
ίσως και μια αντίληψη επαναφοράς στη Μητέρα Γη: «Το
σώμα του τώρα θα έχει γίνει χώμα και θα μπορούν να
φυτρώνουν λουλούδια στον τάφο του», λέει η μητέρα και
πράγματι η Σάρα «βλέπει κιόλας λευκές ανεμώνες που έχουν
πεταχτεί μέσα απ’ το χώμα του Ρούνε. Τα πέταλά τους είναι
πανέμορφα και πεντακάθαρα».
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2. Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ
(Λέο Μπουσκάλια, Αθήνα, Γλάρος, 1991)
Η επιλογή του ήρωα ο οποίος μέσα στα μυθοπλαστικά
πλαίσια θα βιώσει την οδυνηρή εμπειρία του θανάτου
λειτουργεί ως ένας τρόπος απάλυνσης του θανάτου, αυτής
της εγγενώς αβάσταχτης εμπειρίας (Γιαννικοπούλου, 2005).
Στο βιβλίο Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ του
Λέο Μπουσκάλια, ο ήρωας που βιώνει μια τόσο
δυσβάσταχτη εμπειρία, όσο το τέλος της ίδιας του της ζωής,
προέρχεται από το φυτικό βασίλειο, ακολουθώντας ίσως μια
τέτοια λογική απάλυνσης. Από την άλλη, η επιλογή του
κύκλου της ζωής στη φύση, που επαναλαμβάνεται περνώντας
νομοτελειακά από τη φθορά στην αναγέννηση, έρχεται να
τονίσει με ξεχωριστή έμφαση πως ο θάνατος είναι το μόνο
βέβαιο στη ζωή και η αναπόφευκτη μοίρα όλων μας.
Η ιστορία του Φρέντυ αποτελεί ένα εξαιρετικό
παράδειγμα του συνδυασμού αυτών των δυο φαινομενικά
αντίθετων προσεγγίσεων στη διαπραγμάτευση του θέματος
του θανάτου. Ο Φρέντυ, ένα από τα εκατοντάδες άλλα φύλλα
ενός δέντρου, μεγαλώνει και χαίρεται μαζί τους τη δροσιά
της άνοιξης, τον ήλιο του καλοκαιριού και τις κρύες στάλες
της βροχής. Ο Ντάνιελ, ένα άλλο φύλλο, μεγάλο και σοφό,
τους μιλάει για τον κόσμο, τους σκοπούς της ζωής και τις
αλλαγές του φθινοπώρου, της εποχής του θανάτου. Ο Φρέντυ
βιώνει τις αλλαγές και παρακολουθεί τ’ άλλα φύλλα να
πέφτουν. Δεν καταλαβαίνει και φοβάται το θάνατο. Μένει
τελευταίος στο κλωνάρι του. Όταν πέφτει όμως και βλέπει
για πρώτη φορά ολόκληρο το δέντρο, νιώθει περήφανος που
ήταν μέρος της ζωής αυτού του δέντρου. Και άνετα πια,
κλείνει τα μάτια του και κοιμάται, χωρίς ωστόσο αυτή να
είναι και η τελική κατάληξη του Φρέντυ, καθώς η αφήγηση
τελειώνει προβάλλοντας την ιδέα του αέναου κύκλου της
Ζωής και δίνοντας την προοπτική της συνέχισης μιας πορείας
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που δεν ανακόπτεται: «…κοιμισμένα μέσα στο δέντρο και τη
γη, υπήρχαν κιόλας σχέδια για να βγουν νέα φύλλα την
Άνοιξη».
Αυτήν την κυκλικότητα στην αφήγηση φαίνεται να
επιδιώκει και η προσθήκη της λέξης Η Αρχή στην τελευταία
σελίδα, κάτω από τη φωτογραφία ενός γυμνού,
χειμωνιάτικου δέντρου, η οποία όχι μόνο βεβαιώνει τον
αναγνώστη για την αναγέννηση που θα ακολουθήσει, αλλά
κατορθώνει να δώσει την αίσθηση μιας ατέρμονης
διαδικασίας, μιας διαδικασίας χωρίς τέλος.

Η συνεχής εναλλαγή των εποχών δημιουργεί την
αίσθηση ενός χρόνου που κινείται σε κυκλική τροχιά,
επιτρέποντας στα ίδια πράγματα να συμβούν και να
ξανασυμβούν μέσα σε μια φιλική χρονικότητα, πάνω στην
οποία δεν βαραίνει η απολυτότητα του τετελεσμένου και του
μη αναστρέψιμου (Γιαννικοπούλου, 2008:213). Η δομή της
αφήγησης υποστηρίζει αυτήν την έννοια του θανάτου. Η
ιστορία βαδίζει προς μια προοδευτική κλιμάκωση μέχρι το
τέλος του βιβλίου, που συντελείται και ο θάνατος του ήρωα.
Καθώς η ιστορία βαδίζει προς την τελική της κατάληξη
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υποβάλλει την έννοια της αρχής, της ακμής και του τέλους
(Γιαννικοπούλου, 2005).
Ο δημιουργός του βιβλίου επιλέγει να εικονογραφήσει
την ιστορία του με φωτογραφίες. Η εικονογράφηση έτσι
παρουσιάζεται ως ντοκουμέντο που προσκομίζει στον
αναγνώστη τα αδιάψευστα στοιχεία μιας μαρτυρίας, τις
αντικειμενικές αποδείξεις, οι οποίες με κατηγορηματικό
τρόπο και πέρα από κάθε αμφισβήτηση, θα υπογραμμίσουν
την αλήθεια του κειμένου. Εξάλλου, τα λευκά πλαίσια
προσθέτουν μια ποιότητα τεκμηριωμένης αλήθειας στα
φανταστικά γεγονότα που απεικονίζονται (Nodelman, 1992).
Ο Λέο Μπουσκάλια, ψυχολόγος και καθηγητής της
εκπαίδευσης, μιλάει στον αναγνώστη για το θάνατο με
απλότητα, ευθύτητα και ειλικρίνεια. Ο συγγραφέας επιλέγει
και χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις, χωρίς φόβο και χωρίς
μισόλογα, διφορούμενες εκφράσεις ή ευφημισμούς που θα
μπορούσαν να παρερμηνευτούν και να δυσκολέψουν το παιδί
στην κατανόηση του θανάτου ως ενός γεγονότος οριστικού
και αμετάκλητου. Λέει στον ήρωα, άρα και τον αναγνώστη,
απλά την αλήθεια για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα:
«…είναι καιρός τα φύλλα να αλλάξουν κατοικία. Μερικοί
άνθρωποι το αποκαλούν αυτό θάνατο», «θα πεθάνουμε όλοι;»,
«Ναι…Όλα πεθαίνουν. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα ή μικρά
είναι, πόσο αδύνατα ή δυνατά…». Ο συγγραφέας επιχειρεί να
απαντήσει σε απορίες, ερωτήματα και ενδόμυχους φόβους
μας σχετικά με το θάνατο παρουσιάζοντάς τον ήρεμο,
αθόρυβο, χωρίς αγωνία και φόβο, σχεδόν ευχάριστο: «…ο
Ντάνιελ κόπηκε από το κλωνάρι του. έπεσε χωρίς καμιά
προσπάθεια. Καθώς έπεφτε, φαινόταν να χαμογελάει
ειρηνικά… Καθόλου δεν πόνεσε. Ένιωσε να πλέει ήρεμα,
απαλά και αθόρυβα μέσα στο κενό…σ’ αυτή τη νέα του θέση
ήταν πιο άνετα από κάθε άλλη φορά…».
Ο τρυφερός και ποιητικός του λόγος διευκολύνει την
αποδοχή
της
πραγματικότητας.
Αναγνωρίζει
τα
συναισθήματα του φόβου και της άρνησης που έχουμε όλοι
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μπροστά στο θάνατο: «…εγώ δεν θα πεθάνω!...φοβάμαι να
πεθάνω…δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί κάτω» και καθησυχάζει
ήρεμα: «…όλοι φοβόμαστε αυτό που δεν ξέρουμε, Φρέντυ.
Είναι φυσικό…δεν φοβόσουν όταν η Άνοιξη έγινε
Καλοκαίρι…ήταν φυσικές αλλαγές. Γιατί πρέπει να φοβάσαι
την εποχή του θανάτου;». Η οικειότητα με το θάνατο είναι μια
μορφή παραδοχής της τάξης της φύσης. Για αιώνες ο
άνθρωπος, μας λέει ο Αριές (1988), υφίστατο με το θάνατο
έναν από τους μεγάλους νόμους του είδους και δε σκεφτόταν
ούτε να τον αποφύγει, ούτε να τον εκθειάσει. Τον δεχόταν
απλά, με όση ακριβώς επισημότητα έπρεπε, ώστε να
υπογραμμίσει τη σημασία των μεγάλων φάσεων από τις
οποίες κάθε ζωή έπρεπε να περάσει. Αυτή τη στάση
αντιμετώπισης του θανάτου μας προτείνει ο Φρέντυ,
στοχεύοντας κυρίως σε μια «αγωγή ζωής»: «…καθώς έπεφτε,
είδε ολόκληρο το δέντρο για πρώτη φορά…ήταν σίγουρος ότι
το δέντρο θα ζούσε για πολύ καιρό ακόμα. Κι ακόμα ήξερε,
τώρα, ότι και ο ίδιος ήταν ένα μέρος από τη ζωή του δέντρου.
Η γνώση αυτή τον έκανε υπερήφανο.».
Από τα δυνατά σημεία του βιβλίου, είναι αυτή η οπτική
του θανάτου ως μέρος της ζωής. Μιλά για το θάνατο
υμνώντας τη Ζωή. Φιλοσοφεί πάνω στο νόημα της ζωής
τονίζοντας παράλληλα τη χαρά της: «τι χρειαζόταν να
βρεθούμε εδώ αφού ήταν να πέσουμε και να πεθάνουμε;…ο
λόγος ήταν για τον ήλιο και το φεγγάρι. Ήταν για τις ωραίες
στιγμές που περάσαμε μαζί. Ήταν για τον ίσκιο, για τους
γέρους και τα παιδιά. Ήταν για τα χρώματα το Φθινόπωρο.
Ήταν για τις εποχές. Δεν είναι όλα αυτά αρκετά;». Συγχρόνως
προτείνει στάση ζωής: «ένας λόγος να υπάρχουμε είναι να
κάνουμε τα πράγματα πιο ευχάριστα για τους άλλους…να
δίνουμε τον ίσκιο μας στους γέρους…τα παιδιά…τους
εκδρομείς..». Θα λέγαμε ότι ο Μπουσκάλια χρησιμοποιεί την
ιστορία του Φρέντυ ως πρόφαση για ένα φιλοσοφικό δοκίμιο
όχι τόσο πάνω στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Άλλωστε αυτό
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δηλώνει και ο υπότιτλος του βιβλίου: Μια Ιστορία Ζωής για
Όλες τις Ηλικίες.

3. Ο παππούς πετάει
(Ζίγκριντ Λάουμπε, εικονογράφηση Μαρία Μπλαζεγιόφσκι,
Αθήνα, Κάστωρ, 1998)
Η εικόνα φαίνεται πως αποτελεί έναν έμμεσο και
«ασφαλή» τρόπο για να υπερβεί το παιδικό βιβλίο τους
σιωπηρούς κανόνες της παιδαγωγικής λογοκρισίας. Αυτό
γίνεται κάτι περισσότερο από φανερό στο βιβλίο Ο παππούς
πετάει, όπου μεταξύ κειμένου και εικόνας παίζεται το «λεπτό
παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων», όπως το
ονομάζει η Ζερβού (1992), καθώς το βιβλίο για παιδιά,
προβάλλοντας αντιστάσεις στη λογοκρισία που διέπει την
παιδική λογοτεχνία, όσον αφορά στο θάνατο, ένα από τα
«απαγορευμένα» θέματα των παιδικών βιβλίων, αναπτύσσει
κώδικες επικοινωνίας που καταφέρνουν να παραβιάζουν τους
κανόνες της. Έτσι, η εικόνα αναλαμβάνει να μιλήσει για
θέματα που το κείμενο διστάζει να αγγίξει.
Το βιβλίο μιλάει για το θάνατο του παππού με ένα τρόπο
ιδιαίτερα υπαινικτικό, καθώς αφήνει «ανοιχτή» την εκδοχή
του θανάτου εκμεταλλευόμενο πολύ έξυπνα τη διττή
τροπικότητα του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου και
δημιουργώντας μια διάσταση ανάμεσα στην κειμενική και
την εικονογραφική αφήγηση. Ενώ ο λεκτικός αφηγητής, μη
βρίσκοντας τα λόγια να μιλήσει για το θάνατο, αποσιωπά το
γεγονός και φαίνεται να περιγράφει ένα ταξίδι του παππού με
τον εγγονό του, ο εικονιστικός αφηγητής αποφασίζει να
κρατήσει άλλη στάση και αναλαμβάνει να οδηγήσει τον
αναγνώστη μέσα από δρόμους λιγότερο επώδυνους στην
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δυσάρεστη εκδοχή του θανάτου, με νύξεις και έμμεσες
αναφορές ξεπερνώντας το λεκτικό κείμενο.
Ο μικρός ήρωας, ο Βάλεντιν, συντροφεύει τον παππού
του, που περνά τις τελευταίες του στιγμές στο δωμάτιό του.
Και καθώς ο μικρός Βάλεντιν του παραστέκεται, ξεκινούν
μαζί για μια τελευταία περιπέτεια που όμως δεν ξεπερνά τα
όρια του δωματίου, όπως αποκαλύπτει η εικονιστική
αφήγηση και θα διαπιστώσει αργότερα ο αναγνώστης. Ο
αρχικός διάλογος παππού και εγγονού εισάγουν στην
κρισιμότητα της κατάστασης: «Η μαμά λέει ότι η καρδιά σου
είναι κουρασμένη και δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Η
στενοχώρια πονάει;», «καμιά φορά πονάει», η οποία
υποδηλώνεται και από τις ψυχρές αποχρώσεις του μπλε με τις
οποίες απεικονίζεται ο παππούς τονίζοντας την ασθένεια και
την αδυναμία του. Ο Βάλεντιν χαμογελαστός με έντονα
κόκκινα και κίτρινα μαλλιά, χρωματικές επιλογές που,
αντίθετα, υποδηλώνουν την ενέργεια και τη ζωντάνια του,
καλεί τον παππού να γίνει ανάλαφρος σαν πουλί και να τον
πάρει μαζί του έξω. Ένας κότσυφας που, με ευχαρίστηση,
αφουγκράστηκε ο παππούς έξω απ’ το παράθυρο, τον
παρακινεί. Ο αέρας που εισβάλλει με ορμή στο χώρο
ανασηκώνοντας τις κουρτίνες του δίνουν την ενέργεια που
του λείπει. Έτσι ο παππούς συμφωνεί. Και το ανοιχτό
παράθυρο γίνεται η έξοδος στο φανταστικό ταξίδι που θα
ακολουθήσει.
Αμέσως μετά το σκηνικό αλλάζει και από ρεαλιστικό
γίνεται φανταστικό, καθώς ο παππούς κι ο Βάλεντιν πετούν
στον ουρανό σκαρφαλωμένοι πάνω σε μια τεράστια ομπρέλα
ανάμεσα σε σύννεφα πάνω στα οποία είναι χτισμένα σπίτια
και βόσκουν πρόβατα. Ο αναγνώστης προσέχει ότι η
ομπρέλα είναι ίδια με αυτή που υπάρχει στο δωμάτιο του
παππού, ενώ τα πρόβατα έχουν βγει από το κάδρο του
δωματίου, και καταλαβαίνει ότι η διακόσμηση του δωματίου
που είδαμε στο αρχικό δισέλιδο του βιβλίου προσφέρει όλους
τους ονειρικούς τόπους που επισκέπτονται στη συνέχεια οι
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πρωταγωνιστές της ιστορίας. Ό,τι υπάρχει γύρω τους παίρνει
άλλες διαστάσεις, εξωπραγματικές, καθώς αρχίζει το
συναρπαστικό ταξίδι τους, το οποίο δεν είναι παρά
φανταστικές πτήσεις, ίσως της ψυχής του παππού που
πεθαίνει, σε κάθε γωνιά του δωματίου. Το ρυάκι που
τσαλαβουτούν, το χωριό και το λιβάδι που θα καθίσουν να
ξεκουραστούν και να παίξουν υπάρχουν στον πίνακα, οι
γιγάντιες φράουλες που μαζεύουν παππούς και εγγονός
βρίσκονται σ’ ένα μπωλ πάνω στο τραπέζι, τα πουλιά
βγαίνουν από ένα κλειστό βιβλίο για να πετάξουν μαζί τους,
οι μπλε καμπανούλες που μαζεύουν στολίζουν το ανθοδοχείο
δίπλα στο κρεβάτι του παππού και η τεράστια πράσινη
ακρίδα που σκαρφαλωμένοι στη ράχη της πετούν ήταν σ’ ένα
μικρό καδράκι στον τοίχο, όπως και η κίτρινη πεταλούδα που
τους συνοδεύει σε όλο το ταξίδι τους.
Στη διάρκεια αυτού του γοητευτικού ταξιδιού, ο
αναγνώστης των εικόνων μπορεί να διακρίνει τα σημάδια του
θανάτου, που κάνουν διακριτικά την εμφάνισή τους: Η σκιά
ενός γλάρου που παίρνει τη μορφή αγγέλου, οι πεταλούδες
που παραπέμπουν σε αναπαραστάσεις των ψυχών, ο μαύρος
κότσυφας (άραγε αυτός που ακολούθησαν οι δύο
πρωταγωνιστές;) που τους παρακολουθεί κρυμμένος μέσα
από τα φυλλώματα του δέντρου και η παρουσία ενός μικρού
αγγέλου που ακουμπισμένος πάνω στις φράουλες τους βλέπει
από ψηλά, υπαινίσσονται πως η ώρα του θανάτου πλησιάζει.
Συγχρόνως, τα κλειστά, από την αρχή σχεδόν του ταξιδιού,
μάτια του παππού μάλλον βεβαιώνουν πως η στιγμή αυτή
έχει ήδη φτάσει, κάτι που ενισχύεται από τα λουλούδια που
μάζεψαν στο τέλος της περιπέτειάς τους και τα οποία
ακουμπισμένα πάνω στα σταυρωμένα στο στήθος χέρια του
«ξεχείλιζαν πολύχρωμα από την αγκαλιά του παππού»
παραπέμποντας σε ταφικά έθιμα. Το τέλος του ταξιδιού με
μια συμβολική παραλληλία συμπίπτει με τη δύση του ήλιου.
Στο τελευταίο δισέλιδο του βιβλίου ξαναβρισκόμαστε
μπροστά στο παράθυρο από το οποίο οι δυο πρωταγωνιστές
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δραπέτευσαν στον κόσμο του ονείρου. Τώρα όμως είμαστε
έξω από ένα κλειστό πλέον παράθυρο που δεν μας επιτρέπει
να μπούμε πια μέσα στο δωμάτιο, δηλώνοντας πως το ταξίδι
δεν έχει επιστροφή. Ο λεκτικός αφηγητής κλείνοντας μας
πληροφορεί για όσα συμβαίνουν πίσω από το κλειστό
παράθυρο, μέσα στο δωμάτιο: «Ο Βάλεντιν κάθεται δίπλα στο
κρεβάτι του παππού. Μικρές σκιές χοροπηδούν στον τοίχο…Ο
παππούς είναι ήρεμος, χαμογελά. Τα μάτια του είναι κλειστά
Έξω, πάνω στο δέντρο ένας κότσυφας κελαηδά Και το
τραγούδι του ταξιδεύει ψηλά, στον ουρανό».
Και ενώ το λεκτικό κείμενο δεν αναφέρεται πουθενά στο
θάνατο, οι εικονογραφικοί υπαινιγμοί της τελευταίας σελίδας
ανοίγουν το κείμενο, το κάνουν «εγγράψιμο», κατά τον όρο
του Roland Barthes (βλ. Χαντ, 1996:116). Είναι ένα κείμενο
ανοιχτό, με την έννοια ότι δεν λέγονται όλα στον αναγνώστη
και πολλά υπονοούνται. Ο εικονογραφικός αφηγητής
εφευρίσκει πρόσθετα στοιχεία που υπονομεύουν το κείμενο
και οδηγεί τον αναγνώστη σε περαιτέρω ερμηνείες της
ιστορίας:
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Το κλειστό παράθυρο υποδηλώνει το κλείσιμο του
κύκλου της ζωής, ο κότσυφας που απεικονίζεται μαύρος
υποβάλλει συμβολικά την παρουσία του μαυροφορεμένου
Χάρου και η κίτρινη πεταλούδα την ψυχή που αποχωρίζεται
από το σώμα και πετά ψηλά συνοδευμένη από ένα ουράνιο
πλάσμα, έναν άγγελο, του οποίου μόνο τη σκιά μπορούμε να
δούμε. Η σχετική αντικειμενικότητα της εικόνας και η
σχετική υποκειμενικότητα των λέξεων οδηγεί στην
περίπτωση αυτή στην ειρωνική σχέση εικόνας-κειμένου,
όπως την περιέγραψε ο Nodelman (1988:221), καθώς «το ένα
μιλάει για θέματα για τα οποία το άλλο σιωπά».
Ο αναγνώστης εμπλεκόμενος στο ειρωνικό παιχνίδι
λέξεων και εικόνων δεν μπορεί να ερμηνεύσει το κείμενο αν
δεν συμπληρώσει τα «κενά», κατά τον Nodelman (1992), που
αφήνει το ένα αφηγηματικό μέσο με τις πληροφορίες που
παίρνει από το άλλο. Τα νοηματικά κενά, τη λειτουργία των
οποίων έδειξε ο Iser, δεν αφορούν μόνο τις λεκτικές
αφηγήσεις. Και οι εικόνες είναι γεμάτες χάσματα που
προκαλούν την ενεργοποίηση του αναγνώστη για να τα
συμπληρώσει. Το βιβλίο αφήνει στον αναγνώστη πολλά
περιθώρια για πιο προσωπικές ερμηνείες. Έτσι, ο μικρός
αναγνώστης ενδέχεται να εγγράψει ή όχι στο κείμενο την
εκδοχή του θανάτου, αφού το κείμενο αφήνει το τέλος
ανοιχτό, αφήνοντας δηλαδή, κατά τη Lukens (1995:81), τον
αναγνώστη να βγάλει ο ίδιος συμπέρασμα για την τελική
έκβαση της δράσης. Το ανοιχτό τέλος δίνει στο παιδί τη
δυνατότητα να δώσει τη δική του ερμηνεία και, αν επιθυμεί,
να αρνηθεί το θάνατο (Γιαννικοπούλου, 2005).
Ωστόσο, η εικονιστική αφήγηση, η οποία συνεχίζεται και
στο τελευταίο εσώφυλλο (ταπετσαρία) του βιβλίου, έρχεται
να εγγράψει το κείμενο συμπληρώνοντας αυτά τα κενά και
να ολοκληρώσει το νόημά του επιβεβαιώνοντας την
πραγματικότητα του θανάτου. Εδώ ο μικρός Βάλεντιν
αποδεχόμενος αυτή την πραγματικότητα εικονίζεται να
αποχαιρετά τον παππού, ενώ «ο παππούς πετάει» στον

98

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ουρανό σκαρφαλωμένος πάνω σ’ ένα αστέρι, απηχώντας
πανάρχαιες αντιλήψεις για ψυχές που ανεβαίνουν στον
ουρανό και γίνονται αστέρια-προστάτες αγαπημένων
προσώπων. Η επέκταση της κειμενικής δράσης από το
κυρίως κείμενο στο χώρο του παρακειμένου φαίνεται να
επιβάλλεται από την ίδια τη θεματική του βιβλίου που
εξαιτίας της θεωρούμενης σκληρότητάς της προτιμά να μη
δεσμεύσει τον ανήλικο αναγνώστη με την μη
αναστρεψιμότητα ενός κακού τέλους, προφανώς σε μια
προσπάθεια μη φόρτισης όσων αναγνωστών δεν είναι σε
θέση να το αντέξουν (Γιαννικοπούλου, 2007).

Κινούμενο μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας το
βιβλίο καταφέρνει μια ποιητική, σουρεαλιστική προσέγγιση
του θανάτου. Η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο
παρουσιάζεται ομαλή, ήρεμη και ευχάριστη. Μια εκδρομή,
μια όμορφη ονειροπόληση: «είναι απίστευτο πόσο καλά
είμαστε!» λέει ο παππούς…η εκδρομή ήταν πολύ πιο όμορφη
απ’ ό,τι περιμέναμε…ο παππούς είναι ήρεμος, χαμογελά…», η
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οποία θέλει να προσφέρει τον παρηγορητικό λόγο. Αυτή η
γνώση ίσως να καθησυχάσει το παιδί-αναγνώστη και να
ανακουφίσει τις αγωνίες του. Συγχρόνως, ενθαρρύνει το παιδί
να μη φοβάται να παρίσταται στις τελευταίες στιγμές ενός
αγαπημένου προσώπου: «Ο Βάλεντιν παίρνει προσεκτικά το
χέρι του και το κρατά σφιχτά μέσα στο δικό του». Το βιβλίο
προβάλλει την ικανοποίηση που προσφέρει στον
ετοιμοθάνατο παππού η συμμετοχή του Βάλεντιν στη φυγή
του από αυτή την πραγματικότητα: «…γελάνε και τα
μουστάκια του…όλος χαρά…ξεκαρδίζεται ο παππούς…το
πρόσωπο του παππού λάμπει από ικανοποίηση…αναστέναξαν
με αγαλλίαση…». Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στην τελική
ικανοποίηση και την αρχική κρίσιμη κατάσταση του παππού
μας διαβεβαιώνει πως η κατάληξη ίσως και να είναι ευτυχής
δίνοντας έτσι μια θετική σηματοδότηση στο θάνατο.

4. Ο Μελένιος και ο παππούς που έφυγε
(Νάιτζελ Γρέι, εικονογράφηση Βανέσα Καμπάν, Αθήνα,
Ψυχογιός, 1999)
Με ήρωες προσωποποιημένα ζώα το βιβλίο Ο Μελένιος
και ο παππούς που έφυγε προσεγγίζει το θέμα του θανάτου
στην οικογένεια. Το δομικό σχήμα της πλοκής της ιστορίας
κατατάσσει το βιβλίο σ’ αυτά που επικεντρώνονται στη
διαχείριση του πένθους, καθώς η ιστορία ξεκινά από μια
θέση ισορροπίας, κορυφώνεται με μια δραματική ένταση και
τελειώνει με την αποκλιμάκωσή της που επιφέρει η νέα
κατάσταση και η υπέρβαση του πόνου (Γιαννικοπούλου,
2005). Η ιστορία ξεκινάει με την ζεστή και τρυφερή σχέση
που έχει ένα μικρό αρκουδάκι με τον παππού του. Τον
επισκέπτεται κάθε Παρασκευή κι ανεβαίνουν μαζί στην
ξύλινη εξέδρα του δέντρου, όπου ο παππούς του διηγείται
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ιστορίες από τα παλιά, από τότε που ήταν νέος. Η χρήση της
θαμιστικής αφήγησης στην αρχή τονίζει την αδιάλειπτη
επαναληπτικότητα αυτής της καθημερινότητας που βιώνουν
από κοινού παππούς και εγγονός και η οποία προσδίδει μια
σταθερότητα στη ζωή του παιδιού, πολύτιμη για την
εδραίωση αισθημάτων ασφάλειας. Η σταθερότητα αυτή
διαταράσσεται και κινδυνεύει όταν ο παππούς αρρωσταίνει
και πεθαίνει. Η ζωή όμως, αφού βιώσει τον πόνο από την
απώλεια, βρίσκει ξανά την ισορροπία της καθώς η μητέρα
προσφέρει στο μικρό ήρωα τη συνέχεια και τη σταθερότητα
που χρειάζεται.
Στην ιστορία του Μελένιου και του παππού του ο
θάνατος προβάλλεται ως ένα φυσιολογικό γεγονός με την
επιλογή του θανάτου ενός προσώπου γεροντικής ηλικίας και
ταυτόχρονα ως η κατάληξη μιας πλήρους και καταξιωμένης
ζωής. Ο παππούς πεθαίνει αφού έζησε μια ολοκληρωμένη
ζωή. Απέκτησε πολλές εμπειρίες τις οποίες τώρα διηγείται
στο μικρό του εγγονό, ενώ παράλληλα απολαμβάνει πολλή
αγάπη, όπως φαίνεται από τη στενή σχέση που έχουν οι δυο
τους. Το φουγάρο του εργοστασίου που δούλευε παλιά ο
παππούς, μια συνεκδοχική αντίληψη της ζωής, που τώρα
σταμάτησε και δεν βγάζει πια καπνό, σηματοδοτεί το τέλος
μιας διαδρομής. Ίσως γι’ αυτούς τους λόγους, ο παππούς
πεθαίνει ευτυχισμένος.
Ο θάνατος έρχεται ήσυχα, χωρίς να τον αντιληφθούν το
μικρό αρκουδάκι και η μητέρα που παραστέκονται στον
άρρωστο παππού. Εκείνος χαμογελά ήρεμα τη στιγμή που
πεθαίνει, ενώ τον συντροφεύει η ιστορία του μικρού του
εγγονού για όσα έκαναν μαζί. Το αίσθημα της πληρότητας
και της ολοκλήρωσης της ζωής του παππού ενισχύει και η
στάση ωριμότητας και ηρεμίας του ίδιου του παππού
απέναντι στο τέλος της ζωής του και το θάνατο κι αυτό
ικανοποιεί συναισθηματικά τον αναγνώστη και διευκολύνει
την αποδοχή του θανάτου καθώς η στάση των ενηλίκων
απέναντι στο θάνατο (την «έξοδο» από τη ζωή), επηρεάζει τη
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δέσμευση των παιδιών απέναντι στη ζωή («είσοδος» στη
ζωή), όπως υποστηρίζει η Joan Fassler (1978, βλ. ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου
&
Ανδρουτσοπούλου,
1998:22),
ψυχολόγος η οποία ασχολήθηκε με την βιβλιοθεραπευτική
χρήση των παιδικών βιβλίων. Τα λόγια του παππού «Η ζωή
είναι δώρο αγόρι μου, μην την αφήσεις να πάει χαμένη»,
δίνουν ένα μάθημα ζωής που στοχεύει σε θετική στάση
απέναντι σε όλα της τα φαινόμενα. Η οπτική που δίνεται
μετά το θάνατο είναι πως η ζωή συνεχίζεται, ενώ το
αγαπημένο πρόσωπο συνεχίζει να υπάρχει στις αναμνήσεις
μας. Η μητέρα στηρίζει το μικρό ήρωα, τον βοηθά να
διατηρήσει την ανάμνηση του αγαπημένου του παππού και
ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα στο
περιβάλλον του, που χρειάζεται τώρα ακόμη περισσότερο,
διατηρώντας τις ίδιες συνήθειες. Πηγαίνουν μαζί στο σπίτι
του παππού, ανεβαίνουν μαζί στο σπιτάκι του δέντρου,
κλαίνε μαζί.
Το βιβλίο αποφεύγει κάθε άμεση αναφορά στο θέμα του
θανάτου και χρησιμοποιεί λεκτικούς ευφημισμούς: «…Μετά
η μαμά του Μελένιου του είπε ότι ο παππούς είχε βυθιστεί σε
έναν πολύ βαθύ ύπνο». Παρουσιάζοντας όμως το θάνατο ως
«πολύ βαθύ ύπνο», διακινδυνεύει παρερμηνείες από τα μικρά
παιδιά. Ο μικρός αναγνώστης μπορεί να αρχίσει να συνδέει
το θάνατο με τον ύπνο μέσα από επαγωγικές σκέψεις, και γι’
αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, ανασφάλειες και
φόβους στο παιδί που ίσως έχει απορίες, γι’ αυτό και δεν
συστήνονται τέτοιες προσεγγίσεις, σύμφωνα με τη Fassler.
Όσον αφορά σε απορίες του παιδιού για το θάνατο, δεν
δίνονται εξηγήσεις: «Πότε θα ξυπνήσει;» ρώτησε ο Μελένιος.
Η μαμά του τον αγκάλιασε σφιχτά «Δεν θα ξυπνήσει», του
απάντησε». Έτσι, δεν βοηθά να απαντηθούν τυχόν απορίες
του παιδιού-αναγνώστη. Η ίδια αντιμετώπιση αποφυγής
ακολουθείται και για τις αντιδράσεις μπροστά στο θάνατο.
Τα συναισθήματα πόνου του μικρού ήρωα δεν εκδηλώνονται.
Ο θρήνος του παιδιού μοιάζει βουβός και φαίνεται μόνο από
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τα δάκρυά του, ενώ η μητέρα του συμπαραστέκεται
προσφέροντας την αγκαλιά της: «Κάθισαν δίπλα δίπλα
αγκαλιασμένοι και έκλαψαν σιωπηλά…».
Καθώς το λεκτικό κείμενο αποφεύγει να αντιμετωπίσει
το θάνατο και τις αντιδράσεις που προκαλεί, η
εικονογράφηση αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Τα ζεστά γήινα
χρώματα που κυριαρχούν, υποδηλώνουν ενδεχομένως
νεκρικά έθιμα και θρησκευτικές απόψεις επαναφοράς στη
Μητέρα Γη (Γιαννικοπούλου, 2005), συγχρόνως όμως
ενισχύουν το αίσθημα της ζεστασιάς, της τρυφερότητας και
της ηρεμίας που αποπνέει το βιβλίο. Οι στρογγυλεμένες
φιγούρες επιζητούν να εφησυχάσουν και να δημιουργήσουν
αίσθημα ασφάλειας στον μικρό αναγνώστη. Επιπλέον, είναι
ξεκάθαρη η πρόθεση του εικονογραφικού αφηγητή να
δημιουργήσει μια απόσταση ανάμεσα στον αναγνώστη και
τον ήρωα τη στιγμή του θανάτου και του μεγάλου πόνου.
Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο στην εικόνα η εικονογράφος
προσφέρει μια ματιά από απόσταση, έξω από τα γεγονότα
που διαδραματίζονται, χωρίς συναισθηματική εμπλοκή του
αναγνώστη. Αντίθετα, στις προηγούμενες σελίδες όπου
περιγράφεται η σχέση του μικρού με τον παππού του και στις
επόμενες όπου κυριαρχεί η παρουσία και η στήριξη της
μητέρας, τα όρια μεταξύ κειμένου και εικόνας καταργούνται,
ώστε να εισχωρεί το ένα μέσα στο άλλο και να δίνουν την
εντύπωση μιας ενιαίας αφήγησης, η οποία σε αναγκάζει να
συμμετέχεις σ’ αυτά που συμβαίνουν. Τα πλάνα επίσης
γίνονται κοντινότερα όταν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ
μητέρας και παιδιού. Η εικονογράφος όμως προχωρά ακόμη
περισσότερο και προσδίδει πρόσθετα στοιχεία στην αφήγηση
τα οποία προεκτείνουν και νοηματοδοτούν περαιτέρω το
κείμενο. Έτσι, ενώ στο κείμενο δεν δίνονται πληροφορίες για
τελετές όπως η κηδεία, τα λουλούδια που απεικονίζονται
πάνω στο κρεβάτι του παππού αποτελούν μια έμμεση
αναφορά στην τελετή της ταφής που θα ακολουθήσει
(Γιαννικοπούλου, 2005).
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Επιπλέον, η αφήγηση συνεχίζεται στο χώρο του
παρακειμένου. Η εικόνα του αρχικού εσώφυλλου
(ταπετσαρία) του βιβλίου με τον Μελένιο πάνω στην εξέδρα
του δέντρου μαζί με τον παππού του, επαναλαμβάνεται στο
τελευταίο εσώφυλλο (ταπετσαρία) διατηρώντας μεν μια
έντονη ομοιότητα, αλλά παραλλαγμένη σημαντικά και
ουσιαστικά.
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Τώρα, το μικρό αρκουδάκι δεν παίζει αλλά κάθεται
ήσυχα και σκεφτικό. Η στάση του σώματος, μια μη λεκτική
συμπεριφορά η οποία συχνά δηλώνει ψυχικές καταστάσεις,
δείχνει ότι το παιδί πενθεί ακόμη, ενώ τη θέση του παππού
πάνω στην εξέδρα του δέντρου έχει πάρει η μητέρα. Η παλιά
εξέδρα τώρα αλλάζει και γίνεται ένα ξύλινο σπιτάκι που
χτίζει η μητέρα, προβάλλοντας την ιδέα της συνέχισης της
ζωής, ενώ ταυτόχρονα η αντιστικτική ανάγνωση του
τελευταίου και του αρχικού εσώφυλλου του βιβλίου
υποβάλλει την ιδέα της αποκατάστασης της διαταραγμένης
ισορροπίας και της επαναφοράς της σταθερότητας στη ζωή
του μικρού ήρωα. Σημάδι αυτής της σταθερότητας, το
χρώμα. Το ξύλινο σπιτάκι βάφεται μπλε, ένα χρώμα που,
όπως έχει αναφερθεί, συνδέεται με την ιδέα της
σταθερότητας.
Το δομικό σχήμα της πλοκής της ιστορίας με τις δίδυμες,
σχεδόν όμοιες, εικόνες των εσωφύλλων του βιβλίου, να
δίνουν στην εικονιστική αφήγηση τη μορφή κύκλου,
καταργεί την αίσθηση του τέλους και της ανακοπής και
προβάλλει την ιδέα ότι η ζωή είναι μια αέναη πορεία
(Γιαννικοπούλου, 2005).

5. Παππού θα σε θυμάμαι για πάντα
(Rien Broere, εικονογράφηση .Ann de Bode, Αθήνα, Γλαύκη,
2000)
Το βιβλίο περιλαμβάνεται στη σειρά Helping Hands και
θα λέγαμε ότι ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων γνώσεων
αφού, όπως δηλώνεται στο οπισθόφυλλο, τα βιβλία της
σειράς αναλαμβάνουν να «…βοηθήσουν τα παιδιά να
αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις και συναισθήματα που
επηρεάζουν τις ζωές τους, όπως ο θάνατος…». Τις προθέσεις
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αυτές του βιβλίου υποστηρίζει το δομικό σχήμα πλοκής, το
οποίο υιοθετούν τα βιβλία που εστιάζουν στη διαχείριση του
πένθους: ο θάνατος συντελείται νωρίς, στις πρώτες σελίδες, η
κλιμάκωση της έντασης κορυφώνεται για να τελειώσει με την
αποδοχή του γεγονότος (Γιαννικοπούλου, 2005).
Όταν ο Νικόλας επιστρέφει χαρούμενος από το σχολείο
και βρίσκει μαζεμένους και στενοχωρημένους τους συγγενείς
του μαθαίνει ότι «ο παππούς πέθανε». Η μαμά τον αγκαλιάζει
και η γιαγιά του εξηγεί πώς πέθανε ο παππούς. Το παιδί έχει
πολλές απορίες τις οποίες η αδελφή του, η μαμά του, ο
μπαμπάς του, ακόμη και μια γειτόνισσα, τις απαντούν
πρόθυμα. Είναι αναστατωμένος και αποφασίζει να γράψει
ένα γράμμα στον παππού κάτι που τον βοηθάει να αποδεχτεί
τελικά το γεγονός.
Το βιβλίο απαντά στις απορίες του παιδιού και όλες οι
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του θανάτου δίνονται με
ευθύ, άμεσο τρόπο, χωρίς μεταφορές ή ευφημισμούς. Ο
θάνατος παρουσιάζεται ως οριστικός και αμετάκλητος:
«Πέθανε για πάντα;», «Ναι. Όταν πεθαίνεις είναι για πάντα».
Το κείμενο επιχειρεί να μιλήσει για την αιτιότητα του
θανάτου τους μικρούς αναγνώστες που σ’ αυτή την ηλικία
πιστεύουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε εξωτερικούς
παράγοντες τους οποίους μπορείς να αποφύγεις και να μην
πεθάνεις (Nagy, 1948, βλ. Παπαδάτου, 1990. Freeman,
2005). Εξηγεί λοιπόν ότι ο θάνατος οφείλεται σε
εσωτερικούς λόγους και συνοδεύεται από παύση των
σωματικών και πνευματικών λειτουργιών: «είναι σα να
άδειασε η μπαταρία του παππού και σταμάτησε να ζει», «Θέλω
να πω, πως όταν πεθαίνεις, όλα σταματούν», «όταν πεθαίνεις
δεν αισθάνεσαι τίποτα».
Ο θάνατος παρουσιάζεται γρήγορος και ανώδυνος. Ο
παππούς αρχικά αισθάνεται πολύ κουρασμένος, και σε λίγο
είναι ξαπλωμένος στον καναπέ «πολύ ήσυχος, ακίνητος και
ήρεμος». Αλλά και το παιδί γράφει στο γράμμα του στον
παππού: «…μη φοβάσαι. Δεν θα καταλάβεις τίποτα». Από τη
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μια, η επιλογή του προσώπου που πεθαίνει προβάλλει την
ιδέα ότι ο θάνατος συμβαίνει σε προχωρημένη ηλικία και από
την άλλη, ο παππούς μοιάζει ευτυχισμένος, καθώς έχει μια
πολύ καλή σχέση με τη γιαγιά. Της ετοιμάζει το πρωινό, την
αγκαλιάζει «Είσαι ένας άγγελος» της λέει χαμογελώντας, κι
αυτά είναι τα τελευταία του λόγια. Η επιλογή αυτή υπονοεί
μια ολοκλήρωση στην πορεία της ζωής του, η οποία
ανακουφίζει τον αναγνώστη.
Ως προς τις αντιδράσεις μπροστά στο θάνατο και το
πένθος, οι μεγάλοι αντιδρούν με κλάματα, λύπη και
στενοχώρια αλλά και αρκετά ψύχραιμα, χωρίς δραματικές
εξάρσεις και ξεσπάσματα. Το παιδί από την άλλη,
εμφανίζεται αμήχανο, λυπημένο, ανήσυχο, αναστατωμένο,
ενώ μοιάζει να μην κατανοεί τι συμβαίνει και είναι κυρίως
μπερδεμένο. Δεν εκφράζεται με κλάμα ή δάκρυα ή άλλου
είδους ξέσπασμα. Η μεγαλύτερη αγωνία του είναι να
επικοινωνήσει με τον παππού για να του πει ότι πέθανε.
Καταφεύγει στο όνειρο, αφού μερικές φορές τα όνειρα μας
βοηθάνε ν’ αντέξουμε κάτι που είναι σχεδόν ανυπόφορο
(Λεσάν, 1982). Το γράμμα που γράφει στον παππού και η
βεβαιότητα πως ο παππούς το πήρε, ηρεμούν το παιδί και
τελικά «Αναστενάζοντας με ανακούφιση πέφτει στο κρεβάτι
και γρήγορα τον παίρνει ο ύπνος».
Η αντιμετώπιση της απώλειας που προτείνεται στον
ενήλικο συν-αναγνώστη είναι η άμεση και πλήρης
ενημέρωση του παιδιού, η χρησιμοποίηση ακριβολογίας στην
επιλογή των λέξεων, η συναισθηματική στήριξη, η
συμμετοχή του παιδιού στις διαδικασίες και κυρίως η
διατήρηση της ανάμνησης, η οποία όπως του λέει η μαμά
«…όσο εμείς συνεχίζουμε να τον σκεφτόμαστε, κατά κάποιο
τρόπο, θα είναι κοντά μας», ενώ ο μπαμπάς του προτείνει να
φροντίζει το χρυσόψαρο του παππού, ώστε κάθε φορά που θα
το κοιτάζει να τον σκέφτεται. Και πράγματι, το χρυσόψαρο
παίρνει τη μορφή του παππού! Άλλωστε ο τίτλος Παππού θα
σε θυμάμαι για πάντα και η εικόνα του εξώφυλλου με το
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Νικόλα που κοιτάζει τη φωτογραφία του παππού του, δίνει
στο βιβλίο αυτή την οπτική και στέλνει το μήνυμα «θα είναι
στην καρδιά μου για πάντα».
Το βιβλίο καλύπτει όχι μόνο τη βιολογική και την
ψυχολογική, αλλά και την κοινωνική όψη του φαινομένου
του θανάτου, αφού δίνει αρκετές και λεπτομερείς
πληροφορίες για τις διαδικασίες που ακολουθούν το θάνατο
ενός προσώπου: «όταν πεθαίνει κάποιος, πρέπει να γίνουν
μερικές δουλειές» εξηγούν οι γονείς στον Νικόλα, αλλά και
στον αναγνώστη, με απλά και κατανοητά λόγια. Εξηγείται με
όλα τα βήματα η διαδικασία της ταφής: η μεσολάβηση του
γραφείου κηδειών, η προετοιμασία της κηδείας, η επιλογή
λουλουδιών, η χρήση του φέρετρου, της νεκροφόρας, ενώ
αναφέρεται ακόμη και η επιλογή της καύσης του νεκρού. Το
χρώμα των σελίδων σε γήινη απόχρωση μοιάζει να
υπογραμμίζει τις ταφικές διαδικασίες.
Ωστόσο, αποφεύγονται άμεσες απαντήσεις για την τύχη
των ψυχών. Απαντήσεις που θα υιοθετούσαν ίσως αντιλήψεις
για μετά θάνατο ζωή. Έτσι, όταν το παιδί ρωτά «Μαμά που
πηγαίνουμε όταν πεθαίνουμε;» η μαμά του απαντά: «Είναι
δύσκολο να σου εξηγήσω. Ο παππούς πέθανε και δεν είναι πια
μαζί μας. Αλλά όσο εμείς συνεχίζουμε να τον σκεφτόμαστε,
κατά κάποιο τρόπο, θα είναι κοντά μας». Και όταν μαζί με τη
γειτόνισσά του «κοιτάζουν και οι δύο ψηλά. Ο παππούς δεν
είναι εκεί». Όμως, παρόλο που η φωνή της λογικής
διαβεβαιώνει τον Νικόλα πως «Όχι, δεν είναι εκεί», το
κείμενο με την επιλογή του τέλους, όχι μόνον δεν αρνείται
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά υιοθετεί έμμεσα την αντίληψη
ότι ο παππούς είναι πια στον ουρανό, καθώς το γράμμα που
στέλνει ο μικρός Νικόλας στον παππού του, ανεβαίνει ψηλά
στον ουρανό, «Όπως ακριβώς ένα πουλί που πετά για τη
φωλιά του».
Ως προς την οργάνωση της αφήγησης, για τη στιγμή του
θανάτου επιλέγεται ο αναχρονισμός και συγκεκριμένα
χρησιμοποιείται το τέχνασμα της ανάληψης, δηλαδή της
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αναδρομικής αναφοράς σε παρελθόντα συμβάντα,
προκειμένου ο αναγνώστης να απομακρυνθεί με αυτόν τον
τρόπο, έμμεσα, το δυσάρεστο γεγονός. Επιπλέον, με τη
χρήση της ανάληψης ο θάνατος παρουσιάζεται ως ένα
γεγονός συντελεσμένο, τελειωμένο, αμετάκλητο, αφετέρου
κατευθύνεται ο αναγνώστης στο να αφήσει πίσω του αυτή τη
στιγμή και να επικεντρωθεί σ’ αυτά που θα συμβούν μετά,
δηλαδή στη διαχείριση και το ξεπέρασμα του πόνου.
Ανάλογες διαθέσεις απομάκρυνσης του αναγνώστη από τον
πόνο διαπιστώνουμε και στην εικονογράφηση. Η πλαισίωση
των εικόνων και η τριτοπρόσωπη αφήγηση είναι επιλογές οι
οποίες δεν βοηθούν τη συναισθηματική εμπλοκή και
αντίθετα, επιτείνουν την αποστασιοποίηση του αναγνώστη
από τα γεγονότα.

6. Αντίο Ποντικούλη
(Rodie Harris, εικονογράφηση Jan Ormerod, Αθήνα, Νίκας,
Ελληνική Παιδεία, 2001)
Το βιβλίο χειρίζεται με μεγάλη λεπτότητα, ευαισθησία
και τρυφερότητα τον πόνο του μικρού παιδιού μπροστά στο
θάνατο επιλέγοντας γι’ αυτή την πρώτη συνάντησή του με
την απώλεια το θάνατο του αγαπημένου του κατοικίδιου. Στη
γλυκύτατη αυτή ιστορία, ο μικρός Ντέιβιντ διαπιστώνει ότι
το μικρό του ποντικάκι δεν ξυπνάει. Τότε ο μπαμπάς του
εξηγεί πως πέθανε. Ο Ντέιβιντ, αρνείται να το αποδεχτεί,
μετά θυμώνει, λυπάται, κλαίει. Αναζητά παρηγοριά στους
γονείς του. Ζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό και τι θα γίνει
τώρα. Αποφασίζουν να θάψουν τον Ποντικούλη κι ετοιμάζει
ένα όμορφο κουτί με πολλά δώρα για εκείνον. Τώρα ο μικρός
νιώθει λίγο καλύτερα. Τον αναγκαίο (και όχι μόνο
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αναγκαστικό) αποχαιρετισμό υπογραμμίζει το Αντίο του
τίτλου.
Το Αντίο Ποντικούλη αποτελεί ένα εξαιρετικό
παράδειγμα βιβλίου που εστιάζει στη διαχείριση του πένθους,
όπως φαίνεται και από το δομικό σχήμα της πλοκής. Ο
θάνατος του αγαπημένου κατοικίδιου συντελείται στην αρχή
της αφήγησης, η ένταση κλιμακώνεται και κορυφώνεται με
το σπαραγμό του ήρωα για την απώλεια, ενώ, καθώς
εγκαθίσταται η νέα πραγματικότητα, η ένταση
αποκλιμακώνεται σταδιακά και στο τέλος αποκαθίσταται η
διαταραγμένη ισορροπία (Γιαννικοπούλου, 2005). Καθώς τα
έντονα συναισθήματα εκφράζονται, οι απαντήσεις δίνονται
με ειλικρίνεια και ο αποχαιρετισμός πραγματοποιείται,
ακολουθώντας μια απόλυτα φυσιολογική πορεία εξέλιξης του
πένθους, το βιβλίο απευθύνεται τόσο στο παιδί-αναγνώστη
και προτείνει στάσεις αντιμετώπισης που αφορούν την
πορεία του πένθους, όσο και στον ενήλικο συναναγνώστη και
προτείνει στάσεις αντιμετώπισης που αφορούν τη στήριξη
του παιδιού που θρηνεί από τους σημαντικούς ενήλικες της
ζωής του, αναπτύσσοντας έτσι δύο παράλληλα επίπεδα
ανάγνωσης.
Από τη μια μεριά ο μικρός αναγνώστης παρακολουθεί
την έκρηξη των συναισθημάτων του ήρωα. Άρνηση, θυμός,
διαμαρτυρία, θλίψη, κλάμα, απορίες κατακλύζουν τον μικρό
Ντέιβιντ όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σκληρή
πραγματικότητα: «ΔΕΝ είναι αλήθεια!...Κάνεις λάθος! Ο
Ποντικούλης ΔΕΝ πέθανε! Ο Ποντικούλης είναι
ζωντανός!...Δεν είμαι λυπημένος. Είμαι θυμωμένος! Έχω
θυμώσει με τον Ποντικούλη. Του έχω θυμώσει γιατί
πέθανε!...Ναι, είμαι λυπημένος…Γιατί να πεθάνει;…Και τώρα
που πέθανε…τι θα τον κάνουμε;».
Η εικονογράφηση αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το
σπαραγμό του. Επιπλέον, επιλέγοντας κοντινό πλάνο καλεί
τον αναγνώστη να βιώσει τον πόνο του ήρωα.
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Η απουσία σκηνικού από τις εικόνες φέρνει σε πρώτο
πλάνο και προβάλλει ως τα μοναδικά στοιχεία ενδιαφέροντος
τα πρόσωπα, τα συναισθήματά τους και τις σχέσεις τους,
χωρίς να αφήνει χώρο για τίποτε άλλο, τίποτε περιττό, που θα
μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του αναγνώστη από
αυτό που βιώνουν οι πρωταγωνιστές. Συνήθως οι
εικονογράφοι δείχνουν τους χαρακτήρες σε λευκό ή κενό
χώρο όταν θέλουν να εστιάσει ο αναγνώστης στο
συναισθηματικό νόημα των χειρονομιών και εκφράσεων των
ηρώων (Nodelman,, 1992:146). Εστιάζοντας λοιπόν στο
πρόσωπο, η εικόνα ζητά από τον αναγνώστη να έρθει πιο
κοντά στο μικρό ήρωα και να μοιραστεί την οδυνηρή
εμπειρία του. Την εσωτερική εστίαση υποδηλώνουν και οι
γήινες αποχρώσεις του καφέ, που κυριαρχούν στις
χρωματικές επιλογές του εικονογράφου, όπως υποστηρίζουν
οι Nikolajeva και Scott (2001).
Η άμεση, δεσμευτική πρωτοπρόσωπη κειμενική
αφήγηση, η οποία καταγράφει τα γεγονότα τη στιγμή που
συμβαίνουν και ο αληθοφανής αφηγηματικός λόγος με τις
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γλωσσικές αδυναμίες του μικρού παιδιού, ο οποίος
δημιουργεί οικειότητα και διευκολύνει την ταύτιση έχουν
άμεσες επιπτώσεις στην ιδεολογική απήχηση στον
αναγνώστη (Nodelman, 1991. Κανατσούλη, 2006). Τα παιδιά
παρηγορούνται όταν βρίσκουν τα δικά τους συναισθήματα
διατυπωμένα και εκφρασμένα σε μια ιστορία και
ενθαρρύνονται όταν διαβάζουν για άλλα παιδιά που είναι
δυστυχισμένα (Bawden, 1980). Οι συναισθηματικές
αντιδράσεις του ήρωα-αφηγητή ανακουφίζουν το παιδίαναγνώστη που μοιράζεται παρόμοια συναισθήματα, σκέψεις
και αντιδράσεις, γιατί αφενός υποβοηθούν την αποδοχή τους,
αφετέρου του παρέχουν την ψυχολογική «άδεια» να τα
εκφράσει. Το κείμενο, καθώς μοιράζεται με το παιδίαναγνώστη την πορεία των ηρώων μέσα στο πένθος τους,
ενθαρρύνει την έκφραση παρόμοιων συναισθημάτων του.
Επιπλέον, όταν ο συγγραφέας αποτυπώνει πιστά τις σκέψεις
και τα συναισθήματα των ηρώων του, βοηθά τον μικρό
αναγνώστη να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δικές του σκέψεις
και συναισθήματα, να έχει δηλαδή εμπιστοσύνη στον εαυτό
του.
Οι προετοιμασίες για την ταφή λειτουργούν καθαρτήρια,
λυτρωτικά για τον ήρωα: «…ένιωσα λίγο καλύτερα…Τώρα
πεινούσα…και βαρέθηκα όλη αυτή την ιστορία με το
θάνατο!...Και φώναξα: «Να θάψουμε τον Ποντικούλη
ΤΩΡΑ!». Η εκτόνωση της θλίψης του και οι διαδικασίες της
ταφής διευκολύνουν το παιδί να αποχαιρετίσει ό,τι έχασε, να
γυρίσει στην πραγματικότητα και να συμβιβαστεί μαζί της
(Κανακάκης, 1989): «…Θα μου λείψεις Ποντικούλη». Μετά
έκλαψα ακόμα λίγο και είπα, «Αντίο Ποντικούλη». Μόνο αυτό
είπα». Έτσι, στο τέλος της πορείας αυτής το παιδί αποδέχεται
την πραγματικότητα και αφήνει χώρο για συναισθηματική
επένδυση σε μια νέα σχέση: «Όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί ο
Ποντικούλης δε θα είναι εδώ. Είναι αλήθεια. Ο Ποντικούλης
πέθανε. Μακάρι να ξαναγύριζε! Αλλά δεν νομίζω να το κάνει.
Ίσως μια μέρα να πάρω άλλο ποντικάκι. Αλλά όχι ακόμα».
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Ο ενήλικος αναγνώστης, από την μεριά του, διαπιστώνει
ότι οι γονείς του μικρού ήρωα γνωρίζουν τη φύση και την
πορεία της θλίψης του παιδιού τους που βιώνει μια απώλεια,
καταλαβαίνουν τι του συμβαίνει και, χωρίς να μειώνουν τη
σημασία του, ικανοποιούν τις ανάγκες του παιδιού, ώστε να
διατρέξει ομαλά τα στάδια της θλίψης του, να συνεχίσει τη
ζωή του και να μπορέσει επενδύσει σε άλλες σχέσεις. Για να
κατανοήσει το παιδί ακριβώς τι συνέβη στο αγαπημένο του
ζώο και γιατί, οι γονείς του λένε την αλήθεια στο παιδί
χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις: «πρέπει να σου πω κάτι
πολύ δυσάρεστο», «ο Ποντικούλης…πέθανε». Ακούνε
προσεκτικά και δίνουν απλές, ευθείες και ειλικρινείς
απαντήσεις σ’ αυτό που ρωτά το παιδί. Καθησυχάζουν το
παιδί από ενδόμυχους φόβους για τη δική του ζωή μιλώντας
για τη φυσιολογική πορεία της ζωής και δίνοντας την οπτική
της πληρότητας της ζωής του ζώου που πέθανε. Ο μπαμπάς
δεν διστάζει να ομολογήσει πως «Δεν ξέρω αν θα μάθουμε
ποτέ ακριβώς από τι πέθανε». Η παραδοχή πως ακόμα και οι
μεγάλοι δεν μπορούν να δώσουν βέβαιες απαντήσεις μπορεί
να είναι ανακουφιστικές για το παιδί (ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου & Ανδρουτσοπούλου, 1998). Για να
εκφράσει και να εκτονώσει το παιδί τα έντονα συναισθήματα
της θλίψης που του προκαλεί η απώλεια, του προσφέρουν
την αγκαλιά τους, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζουν τα
συναισθήματά του και συμμερίζονται τη θλίψη του.
Επιτρέπουν στο παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του,
όποια κι αν είναι αυτά, να θρηνήσει, να αγκαλιάσει, να
χαϊδέψει το αγαπημένο του ζώο. Ενθαρρύνουν τον
αποχαιρετισμό και συμμετέχουν σ’ αυτόν. Για να βοηθήσουν
στο ξεπέρασμα του πένθους δεν προσπαθούν να σβήσουν
κάθε ίχνος του ζώου που πέθανε. Γνωρίζουν πως η θλίψη
είναι μια μακρόχρονη διεργασία και πολλές φορές
εκφράζεται με αναζήτηση και αναφορές στο αγαπημένο ζώο
που λείπει. Η ξαφνική εξαφάνιση καλλιεργεί κλίμα
αποσιώπησης και όχι ελεύθερης έκφρασης. Αναστατώνει
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περισσότερο, μπλοκάρει το συναίσθημα και παρατείνει τη
θλίψη. Γι’ αυτό, οι γονείς δεν αποτρέπουν το παιδί (που φορά
παντοφλάκια-ποντικάκια) από το να κρατήσει το παιχνίδι του
Ποντικούλη, κρατώντας έτσι και την ανάμνησή του, ένα
στοιχείο που νοηματοδοτείται από την εικονογράφηση.

7. Ο αθάνατος γαϊδαράκος
(Μάρω Λοϊζου, εικονογράφηση Κατερίνα Βερούτσου,
Αθήνα, Πατάκης, 2002)
Βιβλίο γνώσεων με μυθοπλαστικά στοιχεία που ανήκει
σε μια σειρά με τον τίτλο «Το θαύμα του κόσμου». Έχει
στόχο, όπως δηλώνεται στο οπισθόφυλλο, «να μυήσει τον
αναγνώστη στην ποίηση του κόσμου» και να οδηγήσει το παιδί
στο «να αναπτύξει καλύτερα το δυναμικό του και να
καλλιεργήσει δεσμούς αγάπης και κατανόησης για τον κόσμο».
Η διδακτική του πρόθεση είναι ξεκάθαρη, καθώς είναι
εμπλουτισμένο με ασκήσεις και προτείνεται «να διδαχθεί ως
συμπλήρωμα των σχολικών βιβλίων «Εμείς και ο Κόσμος».
Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στην «ανακύκλωση της
ζωής», προβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την οπτική του
θανάτου που προωθεί.
Η ιστορία αναφέρεται στο θάνατο ενός γάιδαρου που,
ανάμεσα σε πολλά άλλα ζώα, είχε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι
για τις αγροτικές του δουλειές. Η βιωμένη καθημερινότητα
του ζευγαριού περιγράφεται με την αρχική θαμιστική
αφήγηση, η οποία εδραιώνει μια θέση ισορροπίας στη ζωή
τους με το γάιδαρο, μια σταθερότητα που έμοιαζε
αδιασάλευτη: «Χρόνια πολλά πέρασαν έτσι. Κι όλα πήγαιναν
ρολόι. Τίποτα δεν άλλαζε». «Ώσπου ένα πρωί κάτι παράξενο
συνέβηκε». Ο γάιδαρος αρνήθηκε το φαγητό και η κατάστασή
του άρχισε να χειροτερεύει: «…κι η ανάσα του βάραινε
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περισσότερο». Η διατάραξη της ισορροπίας και η κλιμάκωση
της έντασης, προετοιμάζουν τον αναγνώστη για την εξέλιξη
της ιστορίας, ενώ ο εικονογραφικός υπαινιγμός της μαύρης
σκιάς του γάιδαρου που υψώνεται απειλητικά πίσω του μας
υποβάλλει την ιδέα του θανάτου μέσα από κληρονομημένες
πολιτισμικές μνήμες και σύγχρονες ταφικές πρακτικές. Η
αντίδραση του ζευγαριού όμως, δείχνει πως τίποτα παράξενο
δεν συμβαίνει. Υποψιάζονται τον επερχόμενο θάνατο του
ζώου, λυπούνται γι’ αυτό, αλλά δεν ξαφνιάζονται. Φαίνονται
εξοικειωμένοι με το θάνατο και είναι έτοιμοι να τον
αντιμετωπίσουν. Η δική τους στάση υποδεικνύει στον
αναγνώστη ανάλογες στάσεις αντιμετώπισης του θανάτου.
Ως προς τις διαδικασίες του θρήνου διακρίνουμε ένα
προπαρασκευαστικό πένθος, (Bacque, 2004) το οποίο
βιώνουν οι χαρακτήρες της ιστορίας, καθώς θρηνούν το ζώο
όταν η κατάστασή του χειροτερεύει, πριν ακόμα πεθάνει. Και
όταν ο γάιδαρος πέθανε, τον έκλαψαν και τον έθαψαν. Η
αιτία του θανάτου του ζώου, παρόλο που δεν αναφέρεται,
υπονοείται. Ο γάιδαρός τους γέρασε, αφού πέρασαν χρόνια
πολλά και έφτασε «το τέλος του». Η στιγμή και ο τρόπος του
θανάτου, τα χαρακτηριστικά του, οι διαδικασίες
που
ακολουθούν και η μετέπειτα πορεία του νεκρού σώματος,
δίνονται με ακριβείς λέξεις και ρεαλιστικό τρόπο.
Αποφεύγονται τα μισόλογα και οι υπαινιγμοί: «Έπεσε
καταγής, τέντωσε τα πόδια του και ξεψύχησε», «Άνοιξαν μια
μεγάλη τρύπα στη γη, τον έθαψαν», «Ο γάιδαρος λίγο λίγο
ρουφήχτηκε από την γη. Και σιγά σιγά έγινε και αυτός χώμα».
Ο αναγνώστης ενημερώνεται και για τις κοινωνικές
διαστάσεις του θανάτου. Στην ταφή και τον αποχωρισμό του
αγαπημένου ζώου τους συμπαραστάθηκαν και έκλαψαν μαζί
τους όλοι οι συγχωριανοί. Στο μέρος που έθαψαν τον γάιδαρό
τους θα φυτρώσει μετά από χρόνια ένα δέντρο κι αυτό θα
ευχαριστήσει πολύ το ζευγάρι, και θ’ αγαπήσουν το δέντρο,
αφού πιστεύουν ότι μέσα από αυτό συνεχίζεται κατά κάποιο
τρόπο η ζωή του γάιδαρου: «Τούτη την αγριαπιδιά θα την
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τρέφει ο γαϊδαράκος μας αφού πάνω του έχει ριζώσει», «Θα
είναι δηλαδή και λίγο ο γάιδαρός μας». Κι όταν ο καινούργιος
τους γάιδαρος θα φάει τους καρπούς αυτού του δέντρου ο
γέρος κι η γριά βεβαιώνονται πως «τώρα ο παλιός μας
γαϊδαράκος πέρασε πια μες τον καινούργιο μας».
Ο θάνατος στο βιβλίο προσεγγίζεται ως μέρος του
κύκλου της ζωής στη φύση, ως μια διαδικασία μετατροπής
της ζωής σε νέες μορφές ύπαρξης, που τελικά μοιάζει να
καταργεί το θάνατο: «…θαύμασαν τον κύκλο της ζωής, όπου
τίποτα δεν πεθαίνει, αλλά το ένα περνάει μέσα στο άλλο και το
άλλο μέσα στο άλλο και το άλλο μέσα στο άλλο, και τελειωμό
δεν έχει». Το ασύνδετο σχήμα του λόγου εμφατικά
υπογραμμίζει αυτήν την ατέρμονη πορεία η οποία
παραπέμπει συνειρμικά σε ένα αέναο κύκλο ζωής που
νομοτελειακά περνά από τη φθορά στην αναγέννηση, και από
το μαρασμό στην επαναδημιουργία.
Ο τίτλος του βιβλίου ισχυροποιεί αυτή την αντίληψη για
το θάνατο, αφού με το στερητικό α στη λέξη Αθάνατος,
αρνείται στο θάνατο την ίδια του την ύπαρξη, υιοθετώντας
μια φιλοσοφική σύλληψη της ιδέας του θανάτου που
ενυπάρχει σε πολλές θρησκείες. Από την άλλη μεριά, το
τέλος της ιστορίας παρουσιάζει το θάνατο ως ένα γεγονός
βέβαιο, καθολικό και αναμενόμενο στην πορεία της ζωής
τόσο των ζώων, όσο και των ανθρώπων: «Το ίδιο θα γίνει
κάποτε και μ’ εμάς», λέει στο τέλος η γριά. Η εικονογράφηση
με την εναλλαγή των ασπρόμαυρων και έγχρωμων
δισέλιδων, θα έλεγε κανείς ότι αισθητοποιεί τις δύο αυτές
φαινομενικά αντιθετικές όψεις και απόψεις για το τέλος της
ύπαρξή μας: το θάνατο από τη μια μεριά και την αθανασία
από την άλλη.
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8. Για πάντα μαζί
(Alan Durant, εικονογράφηση Debi Gliori, Αθήνα, Πατάκης,
2003)
Το πένθος για την απώλεια ενός φίλου προσεγγίζεται εδώ
μέσα από μια ιστορία με ζώα. «Τα ζώα ζούσαν, λοιπόν,
αγαπημένα στο σπίτι στο δάσος και τίποτα δε σκίαζε την
ευτυχία τους». Μέχρι που «μια μέρα του φθινοπώρου» ο
αλεπουδίνος, αρρώστησε και πέθανε. Οι φίλοι του τον
έθαψαν και έκλαψαν πολύ. Κλείνονται στο σπίτι και
θρηνούν, γιατί τους έλειπε πολύ. «Κι έτσι περνούσε ο
χειμώνας». Όταν «σε λίγο καιρό το χιόνι άρχισε να λιώνει και
τα δέντρα μπουμπούκιασαν» τους επισκέπτεται μια φίλη τους,
ενθαρρύνονται να μιλήσουν για εκείνον και να θυμηθούν
αστείες ιστορίες. Καταφέρνουν να γελάσουν πάλι, να
ξεπεράσουν τον πόνο τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους.
Κρατώντας την ανάμνησή του, ο αλεπουδίνος συνεχίζει να
είναι «για πάντα μαζί» τους.
Έμμεσα, ο θάνατος παραλληλίζεται με τον κύκλο ζωής
και τις αλλαγές στη φύση σε μια προσπάθεια να
υπογραμμιστεί η φυσιολογική πορεία της ζωής, ώστε να
προσληφθεί και ο θάνατος ως ένα φυσικό φαινόμενο. Έτσι, η
ιστορία συνδέει το γεγονός του θανάτου με το φθινόπωρο,
την εποχή του μαρασμού στη φύση, την περίοδο του πένθους
και της απομόνωσης με την ψυχρή εποχή του χειμώνα, όπου
η ζωή λανθάνει κρυμμένη στη γη, το τέλος του πένθους και
την ιδέα της συνέχισης της ζωής με το ελπιδοφόρο ξεπέταγμα
της φύσης στο τέλος του χειμώνα και την άνθιση της φύσης
την άνοιξη.
Το βιβλίο προβάλλει τη σταθερότητα στο περιβάλλον,
την καθημερινότητα, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, που
θα μειώσει την ένταση των ανασφαλειών μετά την απώλεια
και ενθαρρύνει τις αναφορές σ’ αυτόν που πέθανε και σε
περασμένα γεγονότα. Κυρίως όμως προβάλλει τη διατήρηση
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της ανάμνησής του, υπενθυμίζοντας, όπως σημειώνει η
Λεσάν (1982), πως κανένας ποτέ δεν πεθαίνει απόλυτα και ο
οριστικός θάνατος έρχεται με τη λησμονιά.
Το βιβλίο χρησιμοποιεί, συμπληρωματικά θα λέγαμε, τις
δύο τροπικότητες του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου,
για να διαπραγματευτεί το θέμα του θανάτου. Ο λεκτικός και
ο εικονογραφικός αφηγητής συνεργάζονται αρμονικά γι’
αυτό. Έτσι, από τη μια μεριά, ο λεκτικός αφηγητής
καταφέρνει να μιλήσει ανοιχτά για το θάνατο, ενώ
ταυτόχρονα ο εικονογραφικός αφηγητής από τη μεριά του,
επιχειρεί μια αποκλιμάκωση της έντασης, μέσα από την
επιλογή έντονων και χαρούμενων χρωμάτων από όλο το
φάσμα της χρωματικής παλέτας, επιζητώντας, ίσως, όπως
λέει η Γιαννικοπούλου (2005) να ξορκίσει, με έναν οπτικό
ευφημισμό, τον πόνο του θανάτου.
Ως προς την επιλογή του προσώπου που πεθαίνει,
αφήνεται η εντύπωση ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τους
φίλους του, αφού «ήταν σαν να λέμε, ο πατέρας του σπιτιού».
Επιπλέον, ο θάνατός του δεν έρχεται ξαφνικά, αλλά αφού
πρώτα «αρρώστησε. Μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο
αδύναμος, πιο χλωμός και λυπημένος». Αναφέρονται τα
χαρακτηριστικά ενός προσώπου που πεθαίνει, οι διαδικασίες
που ακολουθούν και ο αποχαιρετισμός αυτού που πεθαίνει:
«…οι φίλοι του τον βρήκαν ακίνητο και κρύο…τον έθαψαν με
το φως του φεγγαριού στο αγαπημένο του μέρος, κάτω από την
κλαίουσα ιτιά…έκλαιγαν καθώς τον αποχαιρετούσαν».
Συμβάλλει μ’ αυτόν τον τρόπο στην κατανόηση της παύσης
των λειτουργιών που επιφέρει ο θάνατος και της
οριστικότητας του θανάτου.
Η εικονογράφος καταφεύγει στο τέχνασμα του αέρα που
φυσά για να αποδοθούν η ψυχική οδύνη, η ταραχή και η
αναστάτωση που νιώθουν τη στιγμή που διαπιστώνουν το
θάνατο του φίλου τους. Για την οδυνηρή στιγμή που οι τρεις
φίλοι θάβουν τον αλεπουδίνο επιλέγονται από τον
εικονογραφικό αφηγητή γκρίζοι τόνοι, που εναρμονίζονται
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με τη θλίψη τους. Χρησιμοποιεί όμως κοντινούς τόνους, με
μικρές αντιθέσεις ανάμεσα στο ανοιχτό και το σκούρο, που
δείχνουν την εικόνα πιο ήρεμη και μειώνουν την ένταση
(Σιβροπούλου, 2003). Οι ήρωες βιώνουν όλα τα έντονα
συναισθήματα και τις αντιδράσεις που φυσιολογικά έχουν
όσοι υποφέρουν, όσοι βιώνουν μια απώλεια. Τη λύπη, το
κλάμα, τον πόνο, τη θλίψη, την απομόνωση, το αίσθημα
απουσίας και την αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου.
Είναι απαρηγόρητοι: «…όλοι ήταν θλιμμένοι. Τους έλειπε
πολύ ο αλεπουδίνος. Ένιωθαν χαμένοι χωρίς αυτόν…ένιωθαν
όλο και πιο πολύ την απουσία του κι ο πόνος τους γινόταν όλο
και πιο μεγάλος…Το σπίτι είχε βυθιστεί στη θλίψη και τη
σιωπή». Μέχρι που η φίλη τους η σκιουρίνα ήρθε να τους
επισκεφτεί και να τους φέρει μια άλλη οπτική για το θάνατο
και το θρήνο: «…η ζωή συνεχίζεται!». Μια αγκαλιά
λουλούδια και μια δεσμίδα φωτός που εισβάλλει πίσω της
υπογραμμίζουν εικονογραφικά την αισιόδοξη αυτή
προοπτική. Στις σελίδες του πένθους οι μουντές αποχρώσεις
του καφέ και το μωβ, χρώμα που κατεξοχήν συνδέεται με τη
μελαγχολία, δημιουργούν ή και ενισχύουν ανάλογες
διαθέσεις του αναγνώστη υπογραμμίζοντας συγχρόνως την
ψυχική διάθεση των ηρώων. Επιπλέον, το σκηνικό τώρα είναι
σχετικά λιτό, αποφεύγονται οι πολλές λεπτομέρειες, και οι
φιγούρες είναι μεγαλύτερες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο
αναγνώστης να εστιάσει στους ήρωες και τα συναισθήματά
τους.
Η συζήτηση με έναν φίλο, βοηθάει την ανακούφιση των
έντονων συναισθημάτων. Καθώς τα πρόσωπα της ιστορίας
μας θυμούνται περασμένα γεγονότα, αναφέρονται σ’ αυτόν
που πέθανε, χωρίς να τον εξιδανικεύουν: «ήταν φριχτός
μάγειρας ο αλεπουδίνος!… ήταν φριχτός μάστορας, αλλά δεν
τον ένοιαζε!». Υποδεικνύεται η επεξεργασία και η εκτόνωση
της τεράστιας ενέργειας της θλίψης, αφού αυτό είναι που
βοηθά τους ήρωες να ξαναθυμηθούν το γέλιο τους, να
ξεπεράσουν τη θλίψη τους και να ξαναβρούν τη διάθεση για
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ζωή: «Θυμήθηκαν κι άλλες αστείες ιστορίες για τον
αλεπουδίνο…και γέλασαν πολύ…και τότε μόνο θυμήθηκαν
πόσο γελούσαν στο σπίτι τους πριν την αρρώστια του
αλεπουδίνου και πόσα άρεσαν τα γέλια και τ’ αστεία στον
αλεπουδίνο!». Η Λεσάν (1982:54) επισημαίνει τη σημασία
αυτής της διαδικασίας λέγοντας πως «οι περισσότεροι
άνθρωποι συνέρχονται από έναν θάνατο πιο εύκολα αν δεν
προσπαθήσουν ν’ αποφύγουν τις αναμνήσεις τους».
Η εικονογράφηση έρχεται να οπτικοποιήσει τις δύο
χρονικότητες της αφηγηματικής πράξης και να κάνει
αισθητές τις αναχρονίες δηλαδή τις χρονικές ασυμφωνίες
ανάμεσα στην «ιστορία» και την «αφήγηση» (Genette, 1980),
που διαταράσσουν τη γραμμική αφήγηση των γεγονότων και
χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη της πλοκής. Ο αναγνώστηςθεατής παρακολουθεί να εξελίσσονται δίπλα-δίπλα, στον ίδιο
χώρο γεγονότα δύο διαφορετικών χρονικοτήτων, καθώς ο
χώρος των δισέλιδων του βιβλίου χωρίζεται σε τρία μέρη. Το
κέντρο καταλαμβάνει ο χρόνος της αφήγησης. Δεξιά κι
αριστερά του, στις μεν αναλήψεις, δηλαδή τις αναδρομές στο
παρελθόν, εξιστορούνται γεγονότα που ανασύρουν από τη
μνήμη τους οι ήρωες από όσα έζησαν στο παρελθόν με το
φίλο τους που λείπει, στις δε προλήψεις, δηλαδή τις
αναφορές στο μέλλον, απεικονίζονται γεγονότα από τις
μελλοντικές δράσεις τους.
Οι χρωματικές επιλογές αφηγούνται τις διαθέσεις των
πρωταγωνιστών κάθε φορά και κάνουν αισθητές τις αλλαγές
που συμβαίνουν με το ξεπέρασμα του πένθους τους. Στις
εικονογραφικές αναδρομές στο παρελθόν, τις αναλήψεις,
επιλέγονται οι αποχρώσεις του καφέ. Οι έντονες τονικές
αντιθέσεις δίνουν ένα συγκινησιακό αποτέλεσμα γεμάτο
ένταση, ανάλογο με την ψυχική φόρτιση των ηρώων.
Αντίθετα, στις αναφορές στο μέλλον, τις προλήψεις, η
εικονογράφος προσθέτει όλα τα χρώματα της παλέτας της για
να αποδώσει αλλά και να ενισχύσει την αισιόδοξη διάθεση.
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Ορόσημο στη μεταστροφή της διάθεσης των ηρώων
αποτελεί η φωτογραφία τους με τον αλεπουδίνο, η οποία,
σύμφωνα με τη Ραιμπώ (1978:188), συμβολίζει την απουσία
και την παρουσία και σηματοδοτεί την «ειρήνη» μ’ αυτόν
που πέθανε και το τέλος του πένθους. Η εικόνα χρωματίζεται
με τα χρώματα του μέλλοντος, σηματοδοτώντας και οπτικά
το τέλος του πένθους. Επιπλέον, χαρακτηριστικό και
αδιαμφισβήτητο σημάδι της συνέχισης της ζωής, η εμφάνιση
ενός πουλιού που στις επόμενες σελίδες αρχίζει να χτίζει σιγά
σιγά τη φωλιά του για να φτάσει να στεγάσει στην τελευταία
σελίδα την καινούργια ζωή.
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Με το τέλος του πένθους η ζωή ξαναβρίσκει σιγά-σιγά το
νόημά της και οι ήρωες επανέρχονται σταδιακά στους
προηγούμενους ρυθμούς τους. Στο τελευταίο δισέλιδο οι
τρεις φίλοι κάθονται στο παγκάκι που έφτιαξε ο
τυφλοπόντικας, δίπλα στον κήπο που έφτιαξε ο λαγός στον
τάφο του φίλου τους, κι έτσι «περνούσαν ώρες στον
κηπάκο…έλεγαν αστεία και γελούσαν». Χωρίς να ξεχνούν ότι
πέθανε, θυμούνται ότι ζούσε και τώρα είναι κοντά τους με
άλλο τρόπο: «…βαθιά μέσα στην καρδιά τους, στη σκέψη και
στο γέλιο τους ο αλεπουδίνος βρισκόταν εκεί, στην παρέα
τους…».
Η ιστορία τελειώνει την άνοιξη, όπως άρχισε,
ολοκληρώνοντας ένα πλήρη κύκλο που παραπέμπει στον
αέναο κύκλο της ζωής και παράλληλα υποβάλλει, μέσα από
την επαναληπτικότητά της, μια συνέχεια, μια ισορροπία και
μια σταθερότητα που καθησυχάζουν. Το βιβλίο στοχεύει
στην ενθάρρυνση της διατήρησης της ανάμνησης του
αγαπημένου προσώπου, αλλά κυρίως στοχεύει στην
προοπτική της συνέχισης της ζωής. Η εικονογράφος ενισχύει
τους στόχους του βιβλίου αναπτύσσοντας, όπως είδαμε,
πρόσθετα στοιχεία. Ο κηπάκος που έφτιαξε ο λαγός έχει το
σχήμα καρδιάς συμβολίζοντας την αγάπη τους για το φίλο
που πέθανε και υπενθυμίζοντας πως ο οριστικός θάνατος
έρχεται με τη λησμονιά. Το καπέλο του αλεπουδίνου που
έγινε μια φωλιά για να στεγάσει νεογέννητα πουλάκια και το
μπαστούνι του που έχει ανθίσει στέλνουν ένα μήνυμα: η ζωή
συνεχίζεται!
Ο τίτλος Για πάντα μαζί και τα υπόλοιπα παρακειμενικά
στοιχεία ενισχύουν το κύριο μήνυμα του βιβλίου, τη
διατήρηση της ανάμνησης. Το εξώφυλλο, μοιάζει με κορνίζα
που περιέχει μια «φωτογραφία» στην οποία βλέπουμε και
τους τέσσερις φίλους αγκαλιασμένους. Ανοίγοντας το βιβλίο
και προχωρώντας στο πρώτο εσώφυλλο (ταπετσαρία)
αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο και τον
ίδιο χρόνο που τραβήχτηκε η «φωτογραφία» του εξωφύλλου.
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Η οπτική γωνία, καθώς τους βλέπουμε με γυρισμένη την
πλάτη στον αναγνώστη, καθισμένους πάνω σ’ ένα
λουλουδιασμένο λόφο κι αγκαλιασμένους να ατενίζουν τον
ουρανό, μας καλεί να δούμε μέσα από τα μάτια τους, να
μπούμε στη θέση τους και να ζήσουμε μαζί τους αυτή τη
στιγμή.

Η παραλλαγμένη επανάληψη του σκηνικού στην
τελευταία ταπετσαρία του βιβλίου εμπλουτίζεται με στοιχεία
χρονικότητας που επιδιώκει να καταργήσει την αίσθηση του
αποχωρισμού και υποβάλλει την ιδέα μιας παρουσίας που δεν
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έπαψε να υφίσταται. Στο τέλος οι τρεις πλέον φίλοι,
ατενίζουν τον ουρανό από το ίδιο σημείο κι αγκαλιασμένοι
όπως στην αρχή. Οι αλλαγές που στην τελευταία ταπετσαρία
αφορούν τα πρόσωπα, το χρόνο και την οπτική γωνία,
προσδιορίζουν τη νέα ισορροπία. Η απουσία του
αλεπουδίνου αντικαθίσταται από την παρουσία ενός
αστεριού, η άνοιξη και η χαρά του αρχικού εσώφυλλου
έδωσαν τη θέση τους στο μελαγχολικό φθινόπωρο ενώ η
θέαση από ψηλά που επιλέγει εδώ ο εικονογραφικός
αφηγητής αφενός τους εντάσσει στο περιβάλλον, κάνοντας
τους τρεις φίλους να μοιάζουν ασφαλείς και προστατευμένοι
αφετέρου αυτή η εναλλαγή της προοπτικής τονίζει το δράμα
των ηρώων, σύμφωνα με τον Nodelman (1988:150).

9. Ο παππούς του Ρόκο
(Βησσαρία Ζορμπά- Ραμμοπούλου, εικονογράφηση
Ντανιέλα Σταματιάδη, Αθήνα, Μικρή Μίλητος, 2003)
Σαφείς οι διδακτικές προθέσεις του βιβλίου. Άλλωστε,
προβάλλονται έντονα και με τις ενσωματωμένες ετικέτεςσφραγίδες «ΠΕΝΘΟΣ» στο εξώφυλλο και «Κατάλληλο για
την διαμόρφωση της προσωπικότητας» στο οπισθόφυλλό του,
οι οποίες πληροφορούν τον υποψήφιο αγοραστή και
αναγνώστη για το θέμα του και διακηρύσσουν τη
«χρησιμότητά» του.
Το βιβλίο φαίνεται να έχει λάβει υπόψη και να έχει
ενσωματώσει όλα τα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα για την
πορεία και τη διαχείριση του πένθους. Έτσι, όλα τα
συναισθήματα και οι σκέψεις ενός παιδιού που πενθεί
περιγράφονται. Ο θυμός, η άρνηση, η θλίψη, οι απορίες, οι
φόβοι. Ο Ρόκο θυμώνει, προσπαθεί να βρει τρόπους να
αποτρέψει το μοιραίο: «κι αν προσευχηθώ πολύ, μα πάρα
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πολύ;». Δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει,
έχει απορίες: «πώς είναι τώρα ο παππούς μου μέσα στο
χώμα;». Κλαίει, δεν έχει όρεξη για παιχνίδι ούτε για φαγητό,
νιώθει άσχημα, έχει μπερδεμένες σκέψεις, ψάχνει το γιατί:
«αν τον πηγαίναμε πιο γρήγορα στο νοσοκομείο;», «αν του
έδιναν περισσότερα φάρμακα οι γιατροί;», έχει ενοχές: «αν
ήμουν πιο φρόνιμος;». Του λείπει ο παππούς του και τον
ονειρεύεται. Θέλει να γυρίσει πάλι: «…Αχ μπαμπά! Δεν
γίνεται να ξανάρθει ο παππούς;» και προσπαθεί να βρει
τρόπους να τον φέρει πίσω: «Αν φανταστείς κάτι πολύ, μα
πάρα πολύ δυνατά, μ’ όλη σου τη την ψυχή, αυτό δεν μπορεί να
γίνει στο τέλος;». Φοβάται για τη ζωή των γονιών του: «Όταν
γεράσεις θα πεθάνεις κι εσύ, έτσι δεν είναι;» και νιώθει
ανασφάλεια: «Κι εμένα ποιος θα με προσέχει μπαμπά;
Ποιος;». Με τον καιρό ο Ρόκο καταφέρνει να ονειρεύεται τον
παππού χωρίς να κλαίει.
Αντίστοιχα, έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν ενσωματωθεί
στην ιστορία και τα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα για τη
στήριξη του παιδιού που θρηνεί. Οι γονείς του Ρόκο τον
μεταχειρίζονται ως ισότιμο μέλος της οικογένειας χωρίς
προστατευτική διάθεση. Όταν ο παππούς αρρωσταίνει και
μπαίνει στο νοσοκομείο, ο Ρόκο τον επισκέπτεται πολύ
συχνά και παρακολουθεί την κατάστασή του να χειροτερεύει.
Τίποτα δεν κρύβεται απ’ το Ρόκο. Οι γονείς του τον
προετοιμάζουν για το ενδεχόμενο του θανάτου. Κι όταν
αυτός έρχεται, το παιδί είναι παρόν και συμμετέχει σε όλες
τις διαδικασίες μαζί με όλη την οικογένεια. Οι μεγάλοι (οι
γονείς, οι άλλοι συγγενείς, η δασκάλα) τον ακούνε με
προσοχή, απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις του και του λένε
με απόλυτη ειλικρίνεια την αλήθεια. Οι γονείς προσφέρουν
στο παιδί την αγκαλιά που χρειάζεται και του
συμπαραστέκονται. Το καθησυχάζουν για το δικό τους
θάνατο. Παιδί και γονείς κλαίνε μαζί και ζητούν παρηγοριά
στις αναμνήσεις τους κοιτάζοντας τις παλιές οικογενειακές
φωτογραφίες.
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Ο θάνατος εδώ δεν παρουσιάζεται τόσο σύντομος, ούτε
τόσο ανώδυνος: «Δεν πονούν όλα αυτά τα λαστιχάκια τον
παππού μου; Ρωτάει τους γονείς του ο Ρόκο», «Ναι, Ρόκο, να
προσευχηθείς πολύ να μην πονέσει ο παππούς και να μην
υποφέρει». Παρουσιάζεται ως οριστικός, αναπόφευκτος και
καθολικός, ενώ χρησιμοποιούνται κυριολεκτικές εκφράσεις
και άμεση γλώσσα: «…πρέπει να καταλάβεις ότι ο παππούς
σου είναι πολύ γέρος και όπως ξέρεις όλα τα γέρικα πράγματα
στη φύση…», «-Κάποτε πεθαίνουν, συμπληρώνει ο Ρόκο
σιγανά και τα δάκρυά του κυλούν καυτά στα μάγουλά του».
Η συγγραφέας όμως, θέλει να προσφέρει στον μικρό
αναγνώστη και κάποιες πληροφορίες σχετικά με την
κοινωνική διάσταση του φαινομένου του θανάτου. Εκείνες
δηλαδή που αφορούν στο τελετουργικό και τα έθιμα της
χριστιανικής παράδοσης για την κηδεία και τις διαδικασίες οι
οποίες με τη φροντίδα της οικογένειας ακολουθούν μετά το
θάνατο κάποιου. Γίνονται λεπτομερείς αναφορές στην
κηδεία, στα λόγια του παππά: «αναπαύσου εν ειρήνη», στη
διαδικασία: «ξύλινο κουτί», «ασπάζονται», «ο Ρόκο του
φιλάει τα χέρια», στα χαρακτηριστικά του νεκρού παππού:
«ασάλευτος», «τα χέρια του είναι τόσο κρύα», στα έθιμα της
χριστιανικής παράδοσης: μνημόσυνο, σιτάρι, ασημένια
κουφέτα, συγχώρεση, ακόμη και στις εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται, όπως «Θεός σχωρέσ’ τον».
Στον θάνατο, δίνεται η προοπτική του τέλους μιας
ολοκληρωμένης και ευτυχισμένης ζωής του παππού, ενώ
παράλληλα προβάλλονται αξίες και στάσεις ζωής: «ο
παππούς σου έφυγε ευχαριστημένος… Δοξάζω το Θεό, μου
είπε, γιατί έζησα καλά, δούλεψα τίμια, μεγάλωσα καλά παιδιά
και μ’ αξίωσε ο θεός να ιδώ και να χορέψω στα γόνατά μου
εγγόνι». Δίνεται έμφαση στη διατήρηση της ανάμνησης του
παππού που πέθανε. Η εικονογράφηση, η οποία καθ’ όλη τη
διάρκεια της αφήγησης ακολουθεί πιστά το κείμενο, έρχεται
να υπογραμμίσει αυτή την έμφαση επιλέγοντας να
μετατρέψει τα εσώφυλλα (ταπετσαρίες) του βιβλίου σε
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σελίδες ενός φωτογραφικού άλμπουμ που περιέχει τις
φωτογραφίες του Ρόκο με τον παππού από τις όμορφες,
ευτυχισμένες στιγμές τους. Το κείμενο από την άλλη, με την
επιλογή του τέλους, δίνει έμφαση σε μια οπτική του πένθους
ως μιας περιόδου ανάπτυξης και ωρίμανσης. Η περίοδος της
θλίψης είναι μια περίοδος μεταβατική, που μας οδηγεί τελικά
σε ανανέωση της ταυτότητάς μας, σύμφωνα με τον
Κανακάκη (1989). Και πράγματι, βλέπουμε πως η
επεξεργασία της θλίψης, η πορεία του μέσα από το πένθος
άλλαξε τον μικρό πρωταγωνιστή της ιστορίας, τον ωρίμασε.
Τώρα ο Ρόκο θέλει να τον φωνάζουν με ολόκληρο το όνομά
του, που είναι και το όνομα του παππού: «…μη με
ξαναφωνάξετε Ρόκο. Δεν είμαι πια μικρός. Τώρα
καταλαβαίνω πολλά. Θεόδωρος, είναι το όνομά μου.
Θεόδωρος Ντόκος!».
Η συγγραφέας επιλέγει τη σκηνική μέθοδο για να
παρουσιάσει τα γεγονότα. Η αφήγηση γίνεται κυρίως με
διάλογο ενώ τα ερμηνευτικά σχόλια είναι πολύ λίγα. Μ’
αυτόν τον τρόπο μειώνεται η μεσολάβηση του αφηγητή
ανάμεσα στον αναγνώστη και τα γεγονότα και δίνεται η
εντύπωση στον αναγνώστη ότι είναι παρών στη δράση. Αν
δεχτούμε την άποψη ότι η σκηνική μέθοδος χρησιμοποιείται
συνήθως για να συνδέσει ζητήματα μεγαλύτερης
σπουδαιότητας (Σιβροπούλου, 2003), η επιλογή αυτή
εναρμονίζεται με τη διδακτική πρόθεση του βιβλίου καθώς
φαίνεται να επιδιώκει κυρίως τη μετάδοση γνώσεων. Μέσα
από διαλόγους δίνονται οι πληροφορίες σχετικά με την
ασθένεια και το θάνατο του παππού, τον αμετάκλητο
χαρακτήρα, την αιτιότητα, την καθολικότητα του θανάτου
και την παύση των λειτουργιών, καθώς και τα παρηγορητικά
λόγια που θα βοηθήσουν στο ξεπέρασμα του πένθους. Τα
συναισθήματα του παιδιού κυρίως περιγράφονται.
Παρόλο που η συγγραφέας μιλάει στο παιδί-αναγνώστη
ανοιχτά και κυριολεκτικά για το θάνατο, διακρίνεται μια
προστατευτική διάθεση απέναντι στο μικρό αναγνώστη. Για
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να μιλήσει για την τελετή της κηδείας, αφενός χρησιμοποιεί
τη μέθοδο της περίληψης, συντομεύοντας έμμεσα τις
θλιβερές στιγμές, αφετέρου καταφεύγει στο τέχνασμα του
αναχρονισμού
και
χρησιμοποιεί
την
ανάληψη,
απομακρύνοντας έμμεσα το δυσάρεστο γεγονός. Όπως
έχουμε δει και σε άλλα βιβλία, οι συγγραφείς κάνουν αυτή
την επιλογή προκειμένου να προσπεράσουν τη στιγμή του
μεγάλου πόνου, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν ιδεολογικά
τον αφηγηματικό χρόνο για να κατευθύνουν τον αναγνώστη
στο μέλλον. Τον καλούν δηλαδή να αφήσει πίσω του αυτή τη
δύσκολη στιγμή και να επικεντρωθεί στη διαχείριση και το
ξεπέρασμα του πόνου. Αντίθετα, χρησιμοποιεί το διάλογο και
κάνει λεπτομερείς αναφορές στο τελετουργικό του
μνημόσυνου του παππού, ίσως γιατί θεωρεί ότι τώρα έχει
παρέλθει αρκετός χρόνος από το θάνατο κι αυτή η χρονική
απόσταση βοήθησε τον πόνο να μαλακώσει.

10. Το λουλουδόπαιδο
(Λότη
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,
εικονογράφηση
Μιχάλης Κουντούρης, Αθήνα, Μίνωας, 2004)
Τον θρήνο που βιώνει η μικρή ηρωίδα της ιστορίας, για
την απώλεια της γιαγιάς της διαπραγματεύεται η Λότη
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου σ’ αυτό το βιβλίο της. Το
δομικό σχήμα πλοκής των βιβλίων που εστιάζουν στη
διαχείριση του πένθους ακολουθείται εν μέρει εδώ καθώς ο
θάνατος έχει ήδη συντελεστεί και η ιστορία αρχίζει με τη
μικρή ηρωίδα να δυσκολεύεται να αποδεχτεί την
οριστικότητα της απώλειας της γιαγιάς. Από τα
συναισθήματα και τις ψυχολογικές αντιδράσεις που
συνδέονται με τα στάδια του πένθους και εκφράζουν τον
πόνο του παιδιού κυριαρχούν η λύπη και η έντονη αναζήτηση
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του αγαπημένου προσώπου. Το παιδί, νιώθει την ανάγκη και
την επιθυμία να φέρει πίσω ξανά τη γιαγιά της και μη
μπορώντας να αντέξει την οδυνηρή πραγματικότητα,
δραπετεύει και καταφεύγει στο όνειρο, όπως αποκαλύπτεται
προς το τέλος της ιστορίας, σε τόπους και τρόπους μαγικούς
όπου με τη βοήθεια νεράιδων των παραμυθιών
μεταμορφώνεται επαναληπτικά σε όλα σχεδόν τα είδη των
λουλουδιών. Ψάχνει να βρει εκείνο το λουλούδι που
εννοούσε η γιαγιά όταν την έλεγε «λουλούδι μου»
προκειμένου να καταφέρει να βρεθεί ξανά στην αγκαλιά της.
Στο τέλος αυτής της ονειρικής της διαδρομής και μετά από
πολυάριθμες συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες
προσπάθειες οι οποίες καταδεικνύουν τη ματαιότητα αυτής
της αναζήτησης, η ηρωίδα επιστέφει πίσω στην
πραγματικότητα. Τώρα φαίνεται να βρίσκει τη δύναμη να
συμβιβαστεί με την απώλεια της γιαγιάς και να κρατήσει
ζωντανή την ανάμνησή της.
Η εικονογράφηση σε όλη την εξέλιξη της ιστορίας
ακολουθεί πιστά το κείμενο απεικονίζοντας όσα διηγείται ο
λεκτικός αφηγητής. Δεν το υπερβαίνει παρά μόνο μια φορά
όταν, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στη μετάδοση του
αισιόδοξου μηνύματος της συνέχισης της ζωής, ο
εικονογράφος προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην
αφήγηση: Όταν η Ανθή ξυπνάει και σηκώνεται για το
σχολείο αφήνει πίσω της στο κρεβάτι τη φωτογραφία,
προφανώς της γιαγιάς, την οποία κρατούσε στην αγκαλιά της
πριν κοιμηθεί, προστατευμένη μάλιστα στην αγκαλιά του
πάνινου σκύλου της υπογραμμίζοντας έτσι την αγαπημένη
ανάμνηση που κρατάει στην καρδιά της. Η φωτογραφία του
αγαπημένου προσώπου, όπως έχουμε δει και προηγούμενα,
σηματοδοτεί το τέλος του πένθους.
Το βιβλίο προσεγγίζει το ζήτημα του θανάτου με μια
διάθεση προστασίας του παιδιού-αναγνώστη καθώς η
συγγραφέας επιλέγει να μιλήσει για το θέμα
χρησιμοποιώντας επιεικείς εκφράσεις που υποδηλώνουν το
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θάνατο, όπως «έφυγε» ή «όταν ήταν μαζί τους», αντί
«πέθανε» και «όταν ζούσε», σε μια προσπάθεια
αποδυνάμωσης των επώδυνων αναφορών. Επιστρατεύει μια
σειρά ποιητικών και μεταφορικών περιγραφών για να
απαλύνει τον πόνο του αποχωρισμού και να βοηθήσει το
παιδί να συμβιβαστεί με την απώλεια, βεβαιώνοντας
παράλληλα για μια διαφορετική συνέχιση της πολύτιμης
παρουσίας της γιαγιάς στη ζωή της: «Η γιαγιά θα τη βλέπει
από ψηλά και θα χαίρεται. Θα της στέλνει την ευχή της με τ’
άστρα και το φεγγάρι κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Θα παρακαλεί
τον ήλιο να της χαϊδεύει με τις αχτίδες του τα μαλλιά το πρωί.
Θα παραγγέλνει στα συννεφάκια να τη χαιρετούν όταν φεύγει
για το σχολείο. Και θα βάζει το αεράκι να της ψιθυρίζει στο
δρόμο: Λουλούδι μου, η γιαγιά σ’ αγαπάει και σε καμαρώνει».
Η ιδέα της δημιουργίας ενός νέου είδους σχέσης με το
αγαπημένο πρόσωπο που πέθανε είναι κυρίαρχη στην
ιστορία. Καθώς οι γονείς της ηρωίδας ισχυρίζονται πως η
γιαγιά συνεχίζει να συμμετέχει στη ζωή της μικρής, απλώς
από κάπου αλλού, μοιάζουν να αμφισβητούνται οι έννοιες
της παύσης των λειτουργιών που επιφέρει ο θάνατος και να
κλονίζεται η απολυτότητα του θανάτου. Η ιδέα της συνέχισης
της ζωής κάπου αλλού, η οποία προβάλλεται από τον
αφηγηματικό λόγο του κειμένου, ενισχύεται από τον
εικονογραφικό αφηγητή, καθώς ο έναστρος ουρανός στα
εσώφυλλα (ταπετσαρίες) του βιβλίου εικονοποιεί το χώρο
όπου, σύμφωνα με βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, ανεβαίνουν
οι ψυχές των νεκρών, παρακολουθούν, προστατεύουν και
περιμένουν να ξανασυναντηθούν με τους αγαπημένους τους
που άφησαν πίσω. Όπως αναφέρει ο Freeman (2005:121),
πολλά παιδιά τοποθετούν τους αγαπημένους τους στον
παράδεισο ή νομίζουν ότι τους παρακολουθούν. Η πίστη σε
μια άλλη ζωή μπορεί να είναι παρηγορητική για το παιδί και
ένας τρόπος για να διατηρηθεί μια αναπαράσταση του
προσώπου που πέθανε. Η συναισθηματική επανατοποθέτηση
του χαμένου προσώπου μέσα του είναι σημαντική για να
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προχωρήσει στη ζωή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην
ακυρώνουμε την εικόνα του ουρανού που κατοικείται από
αγαπημένα πρόσωπα, αφήνοντας στη θέση του ένα κενό.
Αυτή η εξασφάλιση στο παιδί μιας αναπαράστασης της
μεταθανάτιας ζωής είναι βασική, σύμφωνα με την Bacque
(2004:12), χωρίς να χρειάζονται απαραιτήτως πρόσθετες
πληροφορίες για τον παράδεισο. Το τέλος του βιβλίου
έρχεται να επιβεβαιώσει την ιδέα ότι η γιαγιά μπορεί να
έφυγε από τη ζωή του παιδιού, αλλά βρίσκεται κάπου αλλού
απ’ όπου μπορεί να παρακολουθεί και να μιλάει στο παιδί, το
οποίο ακούει τη φωνή της να του λέει: «-Καλό δρόμο
λουλούδι μου! της ψιθυρίζει τελευταίο το αεράκι στ’ αυτί. Κι η
φωνή του είναι ίδια με τη φωνή της γιαγιάς».

11. Τα δώρα του κυρ-Μενέλαου
(Susan Varley, επιμέλεια Μυρτώ Νίλσεν, Αθήνα, Μέριμνα,
2004)
«Ένα άλλο μάθημα που μας διδάσκει ο θάνατος είναι ότι
κανένας ποτέ δεν πεθαίνει απόλυτα. Όταν κάποιος πεθάνει,
ανακαλύπτουμε πόσα πολλά έχει αφήσει πίσω του. Όταν
αρχίσεις να το σκέφτεσαι αυτό φαίνεται απίστευτο. Κάθε
άνθρωπος που ζει αλλάζει τον κόσμο γύρω του λίγο ή πολύ
και αφήνει ένα μεγάλο μέρος του εαυτού του σ’ αυτούς που
ζουν μετά απ’ αυτόν… μια καλή μαγείρισσα αφήνει πίσω της
πολλές θαυμάσιες συνταγές που απολαμβάνουν οι άλλοι… ο
Χάρης έφτιαχνε καταπληκτικές ιστορίες χωρίς ποτέ να έχει
αντιληφθεί ότι ο πατέρας του του είχε αφήσει αυτό το δώρο»
γράφει η Λεσάν (1982:96-97), τοποθετώντας κάτω από ένα
άλλο πρίσμα την έννοια του χωρισμού που επέρχεται με το
θάνατο κάποιου, επιχειρώντας να την διαχειριστεί μέσα σε
ένα νέο πλαίσιο και να αμβλύνει τη λύπη των άλλων γι’ αυτό.
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Αλλά και ο Πλούταρχος στο βιβλίο του Ηθικά, Περί παίδων
αγωγής αυτή την οπτική δίνει στην απώλεια αγαπημένων μας
προσώπων. Στην Παραμυθητική επιστολή προς τη γυναίκα
του μετά το θάνατο της μικρής τους κόρης, της γράφει, με
παρηγορητική πρόθεση, πως θεωρεί ως κέρδος το ότι
απέκτησαν την κόρη τους έστω και για λίγο καιρό.
Αυτήν την οπτική της διαχείρισης του πένθους επιλέγει
να προβάλλει και να προτείνει στον αναγνώστη η ιστορία Τα
δώρα του κυρ-Μενέλαου και εστιάζει κυρίως σε όλα εκείνα
που άφησε στους αγαπημένους του φίλους ο κυρ Μενέλαος,
ο τυφλοπόντικας, όταν πέθανε. Καθένα από τα ζώα θυμόταν
τι ξεχωριστό και πολύτιμο είχε μάθει απ’ τον κυρ-Μενέλαο.
Χάρη σ’ αυτόν, ο Φοίβος, το μικρό τυφλοποντικάκι, ήταν
άσος στη χαρτοκοπτική κι ο Βατραχούλης στο πατινάζ. Ο
Αλέκος, η Αλεπού, έμαθε να δένει τέλεια όλους τους
κόμπους που υπήρχαν στον κόσμο κι η κυρία Λαγουδίνα
πάλι, ήταν άσος στη μαγειρική. Πραγματικά, οι σκέψεις
αυτές λειτουργούν παρηγορητικά για τα ζώα της ιστορίας,
έτσι ώστε προς το τέλος του αναπόφευκτου πένθους τους,
«κάθε φορά που μιλούσαν γι’ αυτόν και θυμόνταν τις ωραίες
στιγμές που είχαν περάσει μαζί, η καρδιά τους γέμιζε
ζεστασιά».
Μια άλλη, εξίσου σημαντική διάσταση του θανάτου που
δίνεται μέσα από το βιβλίο είναι η ιδέα της φυσικής
κατάληξης της ζωής και συνεπακόλουθα η ιδέα της
εξοικείωσης με το θάνατο και της αποδοχής του. Ο θάνατος ο
οποίος συμβαίνει σε ένα πρόσωπο μεγάλης ηλικίας,
παρουσιάζεται ως οικείος, κοντινός, «εξημερωμένος», για να
χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Αριές (1988). Ο κυρΜενέλαος «ένας αγαπητός και πολύ σοφός τυφλοπόντικας»,
όχι μόνο ήξερε πως σύντομα θα πεθάνει, αφού «είχε ζήσει
πάρα πολλά χρόνια», αλλά δεν φοβόταν και το θάνατο, γιατί:
«ήξερε ότι όποιος πεθάνει αφήνει πίσω του το σώμα του και
επειδή έβλεπε ότι το δικό του σώμα δεν λειτουργούσε πια πολύ
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καλά (καθόλου όπως παλιότερα), δεν τον ένοιαζε και πολύ να
πεθάνει».
Ο ήρωάς μας υιοθετεί απέναντι στον ίδιο του το θάνατο
τη στάση που κρατούσαν οι άνθρωποι μέχρι τα μέσα του 19ο
αιώνα και για χιλιάδες χρόνια, όταν ήταν εξοικειωμένοι με το
φαινόμενο του θανάτου. Βλέπει το θάνατο ως το τέλος μιας
φυσικής διαδικασίας και εξέλιξης. Ο άνθρωπος υφίσταται με
το θάνατο έναν από τους μεγάλους νόμους του είδους και
παλιότερα δε σκεφτόταν ούτε να τον αποφύγει ούτε να τον
εκθειάσει. Τον δεχόταν απλά, με όση ακριβώς επισημότητα
έπρεπε, ώστε να υπογραμμίσει τη σημασία των μεγάλων
φάσεων από τις οποίες κάθε ζωή έπρεπε να περάσει (Αριές,
1988:12-14).
Τον κυρ-Μενέλαο τον απασχολούσε το πώς θα ένιωθαν
οι φίλοι του όταν θα πέθαινε και γι’ αυτό φρόντισε να τους
προετοιμάσει.. Όπως αναφέρει ο Αριές, παλιά οι άνθρωποι
ήξεραν ότι πρόκειται να πεθάνουν, ήταν προειδοποιημένοι.
Όταν μάθαινε κάποιος ότι πρόκειται να πεθάνει έπαιρνε τα
μέτρα του. Έκανε κινήσεις που του υπαγόρευαν τα παλιά
έθιμα, προετοιμάζοντας την αποχώρησή του από τη ζωή.
Αυτό ακριβώς κάνει και ο ήρωας της ιστορίας: «Τους είχε
ήδη πει ότι κάποια μέρα θα έμπαινε στο Μεγάλο Τούνελ του
Αποχωρισμού, και τους είχε ζητήσει μάλιστα να μην
στενοχωρηθούν πάρα πολύ που θα’ φευγε από κοντά τους». Ο
γερο- τυφλοπόντικας συνειδητοποιεί τη φυσική νομοτέλεια
της φθοράς του και μοιάζει να αποφασίζει ο ίδιος να πεθάνει
όταν, παρακολουθώντας από μακριά τα παιδιά να τρέχουν,
«αισθάνθηκε πολύ γέρος και πολύ κουρασμένος». Έτσι, εκείνο
το βράδυ, τον παρακολουθούμε να καληνυχτίζει το φεγγάρι,
με μια συμβολική κίνηση να κλείνει τις κουρτίνες
υποδηλώνοντας το κλείσιμο του κύκλου της ζωής και πριν
αποκοιμηθεί να γράφει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα για
τους φίλους του, όπως αποκαλύπτεται αργότερα: «Πηγαίνω
στο Μεγάλο Τούνελ του Αποχαιρετισμού. Γεια σας και χαρά
σας. Ο φίλος σας Μενέλαος».
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Ο θάνατος παρουσιάζεται ήρεμος και γλυκός σαν ένα
όνειρο που τον απελευθερώνει και τον απογειώνει. Στο
όνειρό του, «πιο ωραίο από κάθε άλλο όνειρο που είχε δει στη
ζωή του», ο κυρ Μενέλαος δεν χρειάζεται πια το μπαστούνι
του, δεν υπάρχει η φθορά και η αδυναμία. Τρέχει όλο και πιο
γρήγορα μέσα σε ένα τούνελ, ώσπου: «… κάποια στιγμή οι
πατούσες του δεν άγγιζαν το χώμα… Αισθάνθηκε περίεργα.
Του φάνηκε ότι έκανε τούμπες, ότι έπεφτε και ξανασηκωνόταν
– χωρίς όμως να πονάει πουθενά. Τι παράξενο! Ένοιωθε
ελεύθερος… Ένοιωθε σαν να είχε βγει από το σώμα του και να
το είχε αφήσει πίσω του…». Οι αναφορές στο τούνελ, την
αίσθηση ελευθερίας και την έξοδο από το σώμα, απηχούν
αντιλήψεις για τη στιγμή του θανάτου διαμορφωμένες και με
τη συνδρομή περιγραφών των λεγόμενων «μεταθανάτιων
εμπειριών».
Οι
φυσιολογικές
αντιδράσεις
στην
απώλεια
περιγράφονται: «όλα τα ζώα στενοχωρήθηκαν…ο μικρός
Φοίβος αισθάνθηκε χαμένος και τρομερά δυστυχισμένος…
δεν μπορούσε να κοιμηθεί…τα δάκρυά του κυλούσαν… δεν
ήξεραν τι να κάνουν χωρίς αυτόν». Η περίοδος του πένθους,
όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, παραλληλίζεται
με την περίοδο του χειμώνα, παραπέμποντας άμεσα στον
κύκλο ζωής στη φύση, και ταυτόχρονα δίνοντας έμμεσα την
υπόσχεση για την επικείμενη ανάταση της άνοιξης που με
βεβαιότητα ακολουθεί κάθε χειμώνα. Το χιόνι που σκεπάζει
τις φωλιές των ζώων «που κλείστηκαν και κουκουλώθηκαν
μέσα στις ζεστές τους κατοικίες για όσο θα κρατούσαν έξω οι
κρύοι μήνες του χειμώνα» αποδίδει την ψυχρότητα της
περιόδου του πένθους και επιβάλλει την απόσυρση που
φέρνει ο πόνος. Το λευκό χρώμα του χιονιού, παραπέμποντας
σε απουσία, προδίδει το κενό στη ζωή των φίλων του ήρωα
που πέθανε.
Από την άλλη, το λευκό επιλέγεται ως κυρίαρχο χρώμα
σε όλες τις σελίδες του βιβλίου. Αυτή η σπάταλη λευκότητα
των σελίδων, όπως εύστοχα το λέει η Γιαννικοπούλου
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(2005), με την παρουσία της αισθητοποιεί την έννοια της
απουσίας και αυτό το αίσθημα της ψυχολογικής έλλειψης,
που συνεπάγεται ο θάνατος κάποιου αγαπημένου. Οι
πλαισιωμένες
εικόνες
αφενός
εκφράζουν
μια
αντικειμενικότερη θέαση των πραγμάτων, που υπογραμμίζει
την αλήθεια του θανάτου, αφετέρου καθώς προσφέρουν μια
ματιά από απόσταση έξω από τα γεγονότα που
διαδραματίζονται,
επιδιώκουν
να
μειώσουν
τη
συναισθηματική εμπλοκή του αναγνώστη. Ο εικονογραφικός
αφηγητής όμως, προοικονομεί το ξεπέρασμα του πένθους.
Φροντίζει να αφήσει την ελπίδα να ανθίσει επιτρέποντας,
αυτός μόνο, σε δυο λουλούδια να φυτρώσουν πάνω στο
κατάλευκο τοπίο, αψηφώντας το «χιόνι που σκέπαζε τα
πάντα», σύμφωνα με το κείμενο.
Ως προς τις διαδικασίες για το ξεπέρασμα του πένθους το
βιβλίο υποδεικνύει τις συζητήσεις και τις αναφορές σ’ αυτόν
που πέθανε και τη διατήρηση της ανάμνησής του. Καθώς οι
ήρωες της ιστορίας μας θυμούνται περασμένα γεγονότα και
κυρίως καθώς θυμόταν «κάτι ξεχωριστό και πολύτιμο που είχε
αφήσει στον καθένα – σαν ένα δώρο αποχαιρετισμού ας πούμε
– για να τον θυμούνται και να μπορούν να βοηθάνε ο ένας τον
άλλο», βοηθιούνται να ξεπεράσουν τη θλίψη τους.
Το κείμενο, λεκτικό και εικονιστικό, με την επιλογή του
τέλους αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για την ύπαρξη
μεταθανάτιας ζωής. Ο μικρός τυφλοπόντικας πηγαίνει στο
λόφο που είχε δει τον κυρ-Μενέλαο τελευταία φορά πριν
πεθάνει και κάτω από τον ανοιχτό ουρανό ψιθυρίζει «σ’
ευχαριστώ». «Και ίσως… ποιος ξέρει… ίσως και να τον
άκουσε ο κυρ-Μενέλαος».
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12. Η Μίλι, η Μόλυ και οι σπόροι του Τζίμυ
(Gill Pittar, εικονογράφηση Cris Morrrell, Αθήνα, Σαββάλας,
2004)
Βιβλίο γνώσεων με αφηγηματικό χαρακτήρα θα
χαρακτηρίζαμε αυτό το βιβλίο, ένα από τα πολλά μιας
ολόκληρης σειράς, καθένα για να «σου διδάξει μια αξία»,
όπως μας ενημερώνει το κείμενο στο οπισθόφυλλό του.
Στόχος του συγκεκριμένου: «Αξία: Ενδιαφέρον για τους
άλλους και αντιμετώπιση του πόνου». Τη διδακτική του
πρόθεση αποκαλύπτει ο οδηγός διδασκαλίας, που στις
τελευταίες σελίδες του βιβλίου μας προτείνει αναλυτικές
δραστηριότητες για την ανάγνωσή του στην τάξη. Από τις
λίγες εξαιρέσεις στο χώρο του εικονογραφημένου παιδικού
βιβλίου, το βιβλίο επιλέγει να διαπραγματευθεί το θάνατο
ενός παιδιού και μάλιστα στα πλαίσια της σχολικής ζωής.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο θάνατος ενός παιδιού είναι ένα
θέμα που δεν συνηθίζεται στην παιδική λογοτεχνία, ιδιαίτερα
στα βιβλία που απευθύνονται στα μικρότερα παιδιά, όπου
συνήθως αποσιωπούνται θάνατοι που μοιάζουν απρόσμενοι
και «αδικαιολόγητοι».
Το δομικό σχήμα πλοκής της ιστορίας εστιάζει στη
διαχείριση του πένθους, καθώς ο θάνατος συντελείται νωρίς,
η κλιμάκωση της έντασης κορυφώνεται με την οδύνη της
απώλειας και τελειώνει με την αποκλιμάκωσή της και την
υπέρβαση του βιωμένου πόνου (Γιαννικοπούλου, 2005).
Αρχικά δηλώνεται η απουσία του παιδιού. Το άδειο θρανίο
του στο κέντρο της σελίδας και τα βλέμματα που είναι
στραμμένα πάνω του αναδεικνύουν την κρισιμότητα αυτής
της απουσίας. Και καθώς μέρα με τη μέρα αυξάνεται η
ανησυχία των συμμαθητών του, το άδειο θρανίο γίνεται όλο
και περισσότερο το επίκεντρο της προσοχής. Καταλαμβάνει
όλο και πιο κεντρική θέση στη σελίδα, μέχρι να καταλάβει
όλη τη σελίδα και να συγκεντρώσει γύρω του όλη την τάξη.
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Όταν ανακοινώνεται η ασθένεια κανείς δεν περιμένει πως η
συνέχεια θα είναι ο θάνατος.
Η ενημέρωση των παιδιών γίνεται από τη δασκάλα με
όλη τη σοβαρότητα, τη φροντίδα, την ευαισθησία και τον
πόνο που συνεπάγεται ένα τέτοιο τραγικό γεγονός: «…
φαινόταν πολύ διαφορετική. Κάθισε σε ένα καρεκλάκι στη
μέση της τάξης και ζήτησε απ’ όλα τα παιδιά να μαζευτούν
κοντά της. Με τρεμάμενη φωνή τους είπε πως ο Τζίμι δε θα
ξαναρχόταν στο σχολείο». Η ενημέρωση είναι άμεση,
ειλικρινής και καθησυχαστική, ενώ χρησιμοποιούνται οι
σωστές λέξεις: «Είπε ότι ο Τζίμι είχε μπει στο νοσοκομείο και
ότι είχε πεθάνει ήσυχα το προηγούμενο βράδυ». Η δασκάλα
προσφέρει στήριξη στα παιδιά και συμπάσχει μαζί τους:
«…άπλωσε τα χέρια της, αγκάλιασε τα παιδιά και έκλαψαν
όλοι μαζί». Διευκυλύνει την έκφραση του συναισθήματος:
«…Ήθελαν όλα να μιλήσουν και να πουν πώς αισθάνονται. Η
κυρία Φλώρα τα άκουγε με προσοχή και κάθε τόσο τα έκλεινε
στην αγκαλιά της». Οι εκδηλώσεις του θρήνου
περιλαμβάνουν την άσχημη διάθεση όλων, παιδιών και
δασκάλας, την αναστολή των καθημερινών τους
δραστηριοτήτων και την άρνηση των παιδιών να
αποχωριστούν το θρανίο του Τζίμι, ίσως ως μια εκδήλωση
της άρνησης του θανάτου. Τα λουλούδια, που πολύ αγαπούσε
ο Τζίμι βοηθούν στον αποχαιρετισμό και συγχρόνως
κουβαλούν μετωνυμικά το βάρος των ταφικών διαδικασιών,
ενώ το τέλος του πένθους σηματοδοτείται με την
απομάκρυνση του άδειου θρανίου και η αποδοχή της
πραγματικότητας. Άλλωστε αυτό γίνεται «όταν όλοι ένιωσαν
κάπως καλύτερα».
Η διατήρηση της ανάμνησης του παιδιού που πέθανε
βρίσκει την καλύτερή της έκφραση στο φύτεμα των σπόρων
του Τζίμι στον κήπο του σχολείου. Όταν ο θάνατος αγγίζει
τη σχολική ζωή ενθαρρύνονται από ψυχολόγους και
συμβούλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας
τέτοιες πρακτικές ανάπτυξης δημιουργικών δραστηριοτήτων
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στο χώρο του σχολείου για την επεξεργασία του θρήνου και
τη διαχείριση της απώλειας, οι οποίες θα βοηθήσουν τα
παιδιά αφενός να διαχειριστούν τη δική τους θλίψη για
διάφορες απώλειες που βιώνουν, αφετέρου να γίνουν
συμπονετικοί και με κατανόηση προς τους άλλους (Ward &
Associates, 1993. Stevenson, 2006).
Το τέλος της ιστορίας, κυριαρχείται από την άνθηση ενός
μεγάλου κατακίτρινου ολοστρόγγυλου ηλιοτρόπιου. Το
χρώμα, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι ένα δυναμικό
στοιχείο της εικόνας για να προκαταλάβει συγκινησιακά τον
αναγνώστη, καθώς συγκεκριμένα χρώματα συνδέονται με
συγκεκριμένες διαθέσεις και συναισθήματα (Nodelman,
1998). Οι συναισθηματικές υποδηλώσεις του συσχετισμού
ανάμεσα στο κίτρινο και την ευτυχία οι οποίες μοιάζουν να
πηγάζουν άμεσα από τις βασικές αντιλήψεις μας για το φως
του ήλιου, επηρεάζουν τη συνολική ατμόσφαιρα και κατά
συνέπεια και το νόημα του βιβλίου. Το κίτρινο, το συμβατικό
χρώμα της χαράς μετριάζει ή ισορροπεί τον πόνο της
ιστορίας, ενώ το ολοστρόγγυλο σχήμα εφησυχάζει και
δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Επιπλέον, οι συμβολισμοί
του ζωοδότη ήλιου και η σύνδεσή του με τη θερμότητα και
την ανατολή μιας καινούργιας μέρας, ενισχύουν τα θετικά
μηνύματα του βιβλίου, όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία της
εικονογράφησης: ο καρπός που φέρει το ηλιοτρόπιο, τα
πουλιά, οι μέλισσες και τα άλλα ζώα, όλα τους φανερά
σημάδια ζωής, προσπαθούν να κλείσουν με αισιοδοξία την
οδυνηρή εμπειρία της απώλειας ενός συμμαθητή.
Στο βιβλίο ακολουθείται μια ανοιχτή προσέγγιση της
διαχείρισης της απώλειας η οποία συνδέεται με το θεωρητικό
πλαίσιο. Παράλληλα, υιοθετείται και μια διάθεση προστασίας
του μικρού αναγνώστη κυρίως από την πλευρά της
εικονογράφησης, η οποία δεν αφήνει τον αναγνώστη να δει
το πρόσωπο του παιδιού που πέθανε, αποφεύγει επιμελημένα
να το απεικονίσει μέσα από το χειρισμό της οπτικής γωνίας
του εικονογραφικού αφηγητή, σε μια προσπάθεια να
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αποφευχθεί ενδεχομένως η σύνδεση του οδυνηρού γεγονότος
με μια συγκεκριμένη, έστω και εικονογραφική, παιδική
παρουσία, ώστε να επιτύχει μιας μορφής αποστασιοποίηση.

13. Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει
(Γιάννης Πλαχούρης, εικονογράφηση Ειρήνη Καραλέκα,
Αθήνα, Άγκυρα, 2004)
Ο συγγραφέας της ιστορίας αυτής επιλέγει να μιλήσει
στα παιδιά για το θάνατο μέσα από το μαρασμό της χλωρίδας
και τον κύκλο της ζωής στη φύση επιχειρώντας να αναδείξει
τη νομοτέλεια του φαινομένου. Την ίδια στιγμή που μέσα
από αυτή την επιλογή ισχυροποιείται η έννοια της
καθολικότητας και του αναπόφευκτου που χαρακτηρίζουν το
θάνατο, προβάλλεται έντονα και η ιδέα της άρνησης του
θανάτου, καθώς ο συγγραφέας διαπραγματεύεται το θέμα
γύρω από τη σύγκρουση ανάμεσα στον ήρωα από τη μια
μεριά, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από το
θάνατο, και τη φύση από την άλλη.
Η αφήγηση οργανώνεται γύρω από το διάλογο και την
ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε δύο κυρίως χαρακτήρες,
ένα φύλλο και έναν σπουργίτη. Το τελευταίο φύλλο μιας
λεύκας, παρόλο που το φθινόπωρο έχει προχωρήσει και όλα
τα δέντρα ετοιμάζονταν για το χειμώνα, δεν θέλει να πέσει.
«Μα, γιατί να πέσω;… Μ’ αρέσει, ω, πώς μ’ αρέσει η ζωή!»
αναρωτιέται το φύλλο, μη μπορώντας να κατανοήσει αυτό
που του λέει ο σπουργίτης. Ότι δηλαδή τα φύλλα πέφτουν,
πεθαίνουν. Ο Μπαχτίν (βλ. Κανατσούλη, 2000:35)
υπογραμμίζει ότι η διαλογική φύση της γλώσσας εμπεριέχει
το στοιχείο της πάλης και δεν τείνει προς έναν ευγενή
πλουραλισμό. Στην ιστορία μας η διαλογικότητα των
χαρακτήρων εκφράζει τη συναισθηματική πάλη του ήρωα
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μπροστά στον επερχόμενο θάνατο. Το φύλλο αντιστέκεται σ’
αυτό που συμβαίνει γύρω του γιατί «αγαπούσε τη ζωή» και
κρατιέται με όλη του τη δύναμη από το κλωνάρι της λεύκας.
Παρά τις επίμονες παροτρύνσεις του σπουργίτη και των
άλλων φυτών του πάρκου, το φύλλο αρνείται πεισματικά να
αποδεχτεί το θάνατο.
Η πολλαπλή εσωτερική εστίαση φωτίζει πολυπρισματικά
το θάνατο μέσα από τις οπτικές των διαφορετικών
χαρακτήρων. Η μια οπτική του θανάτου, που εκφράζεται από
το λόγο του σπουργίτη και των λουλουδιών, εστιάζει στην
«τάξη των πραγμάτων» και προβάλλει τον αναπόφευκτο και
τον καθολικό χαρακτήρα του: «Της λεύκας τα φύλλα πέφτουν.
Είναι συνήθεια δεν αλλάζει. Τι είσαι εσύ που θα πας αντίθετα;
Πέσε αμέσως κάτω!». Η άλλη οπτική αρνείται επίμονα το
θάνατο ως αναπόφευκτη μοίρα: «Ο πεύκος, η ελιά, το
κυπαρίσσι κρατούν τη φυλλωσιά τους. Γιατί να πέσω εγώ;»
και επιζητά τρόπους να διατηρηθεί στη ζωή. Ένα πεύκο
απέναντί του, που κρατάει τα φύλλα του και το χειμώνα, ίσως
κρύβει το μυστικό για την διατήρηση της ζωής, σκέφτεται το
φύλλο και αποφασίζει να μιμηθεί τη συμπεριφορά του. Έτσι
αντλεί δύναμη και καταφέρνει να παρατείνει τη ζωή του.
Καθώς οι ήρωες συνδιαλέγονται μεταξύ τους
ανταλλάσσοντας
απόψεις
και
αντιπαραβάλλοντας
επιχειρήματα για το θάνατο, προβάλλονται ταυτόχρονα αξίες
για τις οποίες αξίζει να ζει κανείς. Το φύλλο που κατάφερε
να μείνει ζωντανό παρακολουθεί τη φύση γύρω του κι
ανακαλύπτει πράγματα που δεν είχε προσέξει πριν. Όπως την
προσφορά του σπουργίτη που ανοίγοντας τρύπες στο χώμα
ευεργετεί τα φυτά. Όπως την προσφορά του πεύκου που το
φύλλωμά του γίνεται καταφύγιο για τα πουλιά. Κεντρική
αξία στην ιστορία η αγάπη για τους άλλους, όπως
υπογραμμίζει και ο υπότιτλος του βιβλίου: Όταν η αγάπη
έλιωσε την παγωνιά του χειμώνα. Η αγάπη του φύλλου για
τον σπουργίτη κάμπτει τις αντιστάσεις του. Όταν ο
σπουργίτης παγωμένος από το κρύο κινδυνεύει να πεθάνει
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και παρακαλεί το φύλλο να τον σώσει, τότε το φύλλο αφήνει
τελικά το κλαδί της λεύκας και πέφτει για να σκεπάσει
προστατευτικά και να κρατήσει ζωντανό τον σπουργίτη,
ακολουθώντας για μια τελευταία φορά το παράδειγμα του
πεύκου.
Οι εκφράσεις που υποδηλώνουν το θάνατο είναι κυρίως
επιεικείς: «Τα φυτά μαράθηκαν και τα λουλούδια χάθηκαν»
χωρίς παράλληλα να αποφεύγεται η χρήση της λέξης
«πεθαίνω» στο λόγο του σπουργίτη μπροστά στον
επερχόμενο θάνατό του. Στο κείμενο δίνονται κάποια από τα
χαρακτηριστικά του θανάτου που πλησιάζει το σπουργίτη:
«Εγώ κρυώνω. Πεθαίνω, πεθαίνω... τα πόδια του πάγωσαν,
βάρυνε, ξέφυγε από το κλαρί... έπεσε κάτω στο πετρωμένο
χώμα». Δίνει όμως και μια άλλη, τελείως διαφορετική
αίσθηση του θανάτου τη στιγμή που πέφτει/πεθαίνει το
φύλλο: «… η καρδιά του σαν φωτιά, ν’ απλώνεται άκρη με
άκρη στο κορμί του, λιώνοντας τις νιφάδες του χιονιού…».
Ως προς το δομικό σχήμα πλοκής, διακρίνουμε μία
προοδευτική κλιμάκωση καθώς η ιστορία βαδίζει προς την
τελική της κατάληξη που συντελείται και ο θάνατος του
ήρωα, η οποία υποβάλλει την έννοια της αρχής, της ακμής
και του τέλους υποστηρίζοντας την έννοια του θανάτου ως
μιας φυσιολογικής πορείας (Γιαννικοπούλου, 2005). Ωστόσο,
ενδέχεται ο θάνατος του ήρωα στην ιστορία αυτή να
θεωρηθεί ως επιλογή του φύλλου, αφού φαίνεται πως το
φύλλο πέφτει για να σώσει το σπουργίτη, ενώ κατάφερε να
ξεπεράσει τη φύση του και παρόλο που ο χειμώνας είχε μπει
για τα καλά, δεν έλεγε να πέσει. Τα περιθώρια επιλογής ή μη
του θανάτου έρχεται να αφαιρέσει από τον ήρωα η
εικονογράφηση. Το χρώμα του φύλλου από πράσινο, σημάδι
της ζωής, στην τελευταία σελίδα αλλάζει. Γίνεται κίτρινο
σηματοδοτώντας το θάνατό του. Το φύλλο της λεύκας,
κιτρινισμένο πια, ακολουθεί την προδιαγεγραμμένη μοίρα
του, υποστηρίζοντας τελικά μια αντίληψη για το θάνατο ως
ενός φυσιολογικού, αναπόσπαστου και αναπόφευκτου
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φαινομένου της ζωής. Συγχρόνως όμως το κιτρινισμένο,
νεκρό φύλλο τη στιγμή που πέφτει πάνω στον σπουργίτη
παίρνει άλλες διαστάσεις, γίνεται «…ένα μικρό κίτρινο φως,
ήλιος στη σκοτεινιά του πάρκου…», δίνοντας έτσι μια οπτική
ζωής στο θάνατο, καθώς ο θάνατος αποδεικνύεται χρήσιμος
για τη διατήρηση της ζωής. Τη θετική σηματοδότηση αλλά
και μιας μορφής αποστασιοποίησης του θανάτου, ενός
γεγονότος που από τη φύση του εξασφαλίζει μικρό περιθώριο
ωραιοποίησεων επιδιώκει και η επιλογή του αέναου κύκλου
της ζωής που νομοτελειακά περνά από τη φθορά στην
αναγέννηση, και από το μαρασμό στην επαναδημιουργία
(Γιαννικοπούλου, 2005).
Την αποστασιοποίηση του αναγνώστη για να
παρουσιαστεί πιο «ανώδυνα» ο θάνατος του ήρωα φαίνεται
να εξυπηρετεί και η μετάβαση της ματιάς του εικονιστικού
αφηγητή από πρωτοπρόσωπη σε τριτοπρόσωπη.
Έτσι, η πρωτοπρόσωπη αφήγηση των εικόνων που
παρουσιάζουν τη ματιά του φύλλου-ήρωα και επιτρέπουν
στον αναγνώστη να βλέπει ό,τι θα έβλεπε κι εκείνο στο μέρος
της ιστορίας που το φύλλο είναι ζωντανό, στην τελευταία
εικόνα που εικονίζει το πέσιμο/θάνατο του φύλλου, η
εικονιστική αφήγηση γίνεται τριπρόσωπη, υπενθυμίζοντας
στον αναγνώστη ότι αυτός είναι απλά θεατής.
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Με αυτή την εναλλαγή, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει
η Γιαννικοπούλου (2006), το κείμενο σηματοδοτεί τη σιγή
της ομιλούσας συνείδησης και την απουσία του δρώντος
υποκειμένου.

14. Αν τ’ αγαπάς ξανάρχονται
(Βασιλική
Νευροκοπλή,
εικονoγράφηση
Ανδρικόπουλος, Αθήνα, Α.Α. Λιβάνη, 2007)

Νικόλας

Η ιστορία ξεκινά με ένα διάλογο που κάνουν οι
πρωταγωνιστές της. Έναν διάλογο φαινομενικά απλό,
ανάμεσα σε ένα εγγόνι και τη γιαγιά του. Απορίες για τον
ήλιο και τα σύννεφα, τα γέλια και τα δάκρυα. Απορίες που
έχουν όλα τα παιδιά στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν
τη ζωή και τον κόσμο γύρω τους. Και η γιαγιά απαντάει
υπομονετικά σε όλες του τις ερωτήσεις και του δίνει πάντα
την ίδια απάντηση. Όλα φεύγουν, ο ήλιος, ο άνεμος, τα
όνειρα, οι χαρές και οι λύπες κι όλα γυρίζουν πάλι πίσω έστω
και λίγο διαφορετικά. Όλα. «Και δεν υπάρχει τίποτα που μένει
στη θέση του για πάντα; Δεν υπάρχει τίποτα που να μην φεύγει
ποτέ;» συνεχίζει τότε ο μικρός με την επιμονή που ρωτούν
όλα τα μικρά παιδιά όταν ζητούν απαντήσεις. «Αυτό που ποτέ
δεν φεύγει από τη θέση του είναι η αγάπη μας για όλα αυτά που
φεύγουν. Αυτή είναι που τα ξαναφέρνει όλα πίσω. Χωρίς αυτή,
τίποτα δε θα ξαναρχόταν» απαντούσε η γιαγιά κι έτσι
τελείωνε κάθε βράδυ η κουβέντα τους. Ώσπου ένα βράδυ η
γιαγιά φεύγει. Το αγόρι την περιμένει με αγάπη να γυρίσει
πίσω, έστω και διαφορετική. Μέχρι που το εγγονάκι γέρασε,
άσπρισαν τα μαλλιά του. Και ένα βράδυ η γιαγιά του γύρισε
πίσω και τον πήρε μαζί της για πάντα.
Υπαινικτική η προσέγγιση του θανάτου στην ιστορία
αυτή, αφού η λέξη «θάνατος» ή «πέθανε» δεν αναφέρεται
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πουθενά. Το λεκτικό κείμενο δεν βρίσκει τα λόγια να μιλήσει
ανοιχτά για το δυσάρεστο γεγονός και καταφεύγει στα
υπονοούμενα: «Το παιδί ένιωσε την ανάσα της να φεύγει. Κι
έμεινε μόνο το παιδί… έμεινε δίχως γιαγιά.». Η
εικονογράφηση αναλαμβάνει για μια ακόμη φορά να μιλήσει
γι’ αυτό που οι λέξεις διστάζουν. Η εικόνα μιας γιαγιάς
σκαρφαλωμένης ψηλά πάνω σε μια τεράστια σκάλα που
φτάνει ως τον ουρανό, αποσαφηνίζει τα υπονοούμενα και
δίνει τις απαντήσεις. Όπως έχουμε επισημάνει και σε άλλες
περιπτώσεις, οι ευφημισμοί και οι υπεκφυγές δεν θεωρούνται
αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για την κατανόηση της
έννοιας του θανάτου από τα μικρά παιδιά.
Έμμεσα αναφέρονται και οι διαδικασίες του πένθους: «Κι
έμεινε μόνο το παιδί. Δίχως ήλιο…. γέλια, δάκρυα, πουλιά και
όνειρα», είναι τα λόγια του κειμένου που αποκαλύπτουν την
έλλειψη της διάθεσης για ζωή, τη θλίψη που προκάλεσε στο
μικρό παιδί ο θάνατος της γιαγιάς. Το ξεπέρασμα του
πένθους έρχεται από τη στιγμή που πίστεψε στη δύναμη της
αγάπης, που πίστεψε πως Αν τ’ αγαπάς ξανάρχονται. Τότε το
αγόρι άρχισε πάλι να ζει, άρχισε «να φωτίζει… Έκλαιγε,
γελούσε, ονειρευόταν…».
Ο θάνατος έρχεται στον ύπνο, ήσυχος, ήρεμος. Όταν
πέθανε η γιαγιά: «Το παιδί ένιωσε την ανάσα της να φεύγει».
Στον ύπνο βρίσκει ο θάνατος και το αγόρι που γέρασε: Η
στιγμή του θανάτου παρουσιάζεται ως μια εμπειρία που δεν
πρέπει να μας φοβίζει: «Μη φοβάσαι!» του λέει η γιαγιά.
Αντίθετα μοιάζει με όνειρο, μια εμπειρία μάλλον ευχάριστη.
Μια εμπειρία που μας ενώνει με τον φυσικό κόσμο γύρω μας
και κυρίως μας ενώνει με τους αγαπημένους μας που έχουν
πεθάνει: «Άστραψε σαν ήλιος το παιδί, κύλησε δυο δάκρυα
σαν σύννεφο, άνοιξε τα δυο χέρια του σαν πουλί, καβάλησε τον
άνεμο, άφησε σαν λεπτό αεράκι την ανάσα του, που πέταξε
πάνω απ’ τις θάλασσες και χώθηκε στην αγκαλιά της γιαγιάς
του για πάντα».
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Τη διάσταση της καθολικότητας του θανάτου,
υπογραμμίζει ο θάνατος και των δύο πρωταγωνιστών, και της
γιαγιάς και του εγγονού, ο οποίος έρχεται ως η φυσιολογική
κατάληξη της ζωής: «Ήρθε η ώρα να φύγεις κι εσύ» του λέει
η γιαγιά. Η συνεχής επανάληψη της ιδέας πως «όλα γυρίζουν,
λίγο διαφορετικά» μέσα από το μακρύ διάλογο γιαγιάς και
εγγονού ισχυροποιεί το μήνυμα της συνεχούς αλλαγής στη
ζωή και της ιδέας πως τίποτα δεν μένει για πάντα, η οποία
υποστηρίζει την έννοια του θανάτου ως αναπόφευκτου
φαινομένου. Από την άλλη, η έμφαση στην ιδέα πως «όλα
γυρίζουν, λίγο διαφορετικά» θα μπορούσε να πλήξει την
έννοια της μη αντιστρεψιμότητας του θανάτου, παρόλο που
στο τέλος αυτή η επιστροφή παίρνει τη μορφή της
ανάμνησης: «θα επιστρέφουμε στα όνειρα όλων αυτών που
αγαπήσαμε και μας αγάπησαν…»
Από τις κύριες ιδέες που προβάλλει το βιβλίο είναι η
δύναμη της αγάπης, η οποία νικά το θάνατο και καταργεί το
χωρισμό που αυτός επιβάλλει. Ο τίτλος του βιβλίου Αν τ’
αγαπάς ξανάρχονται σηματοδοτεί αυτή την οπτική του
θανάτου. Η αντίληψη για το θάνατο που προωθείται, τόσο
από το κείμενο όσο και από την εικονογράφηση, είναι πως ο
θάνατος μόνο προσωρινά μας χωρίζει με τους αγαπημένους
μας. Μας ενώνει σε μια άλλη, μεταθανάτια ζωή, όπως
βεβαιώνει το κείμενο: «Από δω και μπρος θα είμαστε πάντα
μαζί». Ο εικονογράφος επιλέγει να ενισχύσει αυτή την
αντίληψη κοσμώντας τις ταπετσαρίες του βιβλίου με τον
ουράνιο, ονειρικό χώρο στον οποίο οι ήρωες της ιστορίας
κατοικούν για πάντα μαζί. Η πίστη σε μια μεταθανάτια ζωή,
στην οποία θα ξανασυναντήσουμε τους αγαπημένους μας,
όπως έχουμε επισημάνει και προηγούμενα, έχει
παρηγορητικό χαρακτήρα και ανακουφίζει από εντάσεις που
από τη φύση της δημιουργεί η έννοια του θανάτου.
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15. Δέντρο από αγάπη
(Τασούλα Τσιλιμένη, εικονογράφηση Δέσποινα Καραπάνου,
Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2007)
Η ιστορία προβάλλει το θάνατο ως αναπόσπαστο μέρος
της ζωής, καθώς αναφέρεται στο θάνατο ενός δέντρου και το
θάνατο ενός παππού, παραλληλίζοντας άμεσα το θάνατο στη
φύση με το θάνατο του ανθρώπου και προωθώντας μια
αντίληψη για το θάνατο ως ενός φυσιολογικού φαινομένου.
Η έννοια του θανάτου προσεγγίζεται αρχικά στο επίπεδο της
φύσης.
Ο
μικρός
αναγνώστης,
παρατηρεί
τα
χριστουγεννιάτικα δέντρα τα οποία μετά τις γιορτές
αφήνονται στην άκρη του δρόμου και «που αντί για ρίζες
έχουν ένα μεγάλο Χ στη βάση του κορμού», όπως
χαρακτηριστικά μας λέει το κείμενο, υπονοώντας το θάνατό
τους. Η επιλογή του θανάτου του χριστουγεννιάτικου
δέντρου υπογραμμίζει μια αντίληψη για το θάνατο ως το
τέλος μιας αποστολής, η οποία μάλιστα δεν είναι τίποτε άλλο
παρά μια γιορτή. Από την άλλη, ο θάνατος συμβαίνει σε μια
χρονική στιγμή, στο μέσο του χειμώνα, κατάλληλη για να
προωθηθεί η ιδέα μιας φυσιολογικής κατάληξης, αφού ο
θάνατος ταυτίζεται με την εποχή του χρόνου που συνδέεται
με το θάνατο στη φύση. Το κρύο, ο αέρας που φυσά δυνατά
και «δείχνει πολύ θυμωμένος», τα σύννεφα που «όλο
βαραίνουν, ώσπου… βάζουν κλάματα», περιγράφουν τη
συμμετοχή της φύσης στα συναισθήματα του πόνου που
προκαλεί ο θάνατος. Η εικονογράφηση εντείνει τη
συναισθηματική φόρτιση και συμβαδίζοντας με το λεκτικό
κείμενο προτιμά τα μουντά χρώματα για να αποδώσει το
συναίσθημα της θλίψης που κυριαρχεί, ενώ και το σκηνικό
αποδίδει την ένταση και την αναστάτωση που φέρνει το
δυσάρεστο γεγονός.
Ωστόσο, ο μικρός ήρωας της ιστορίας, που παρακολουθεί
το δέντρο να παρασύρεται από τα ρυάκια της βροχής, όπως
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ίσως και άλλα παιδιά της ηλικίας του, δεν αντιλαμβάνεται
αμέσως ότι ένα κομμένο δέντρο δεν μπορεί να είναι ζωντανό,
ίσως επειδή διακατέχεται από τον ανιμισμό που χαρακτηρίζει
τα παιδιά αυτής της ηλικίας και σκέφτεται «Το δέντρο
κλαίει!». Γι’ αυτό και αποφασίζει να το φυτέψει. Ο παππούς
είναι αυτός που αναλαμβάνει να δώσει στο παιδί τις
απαραίτητες εξηγήσεις και να απαντήσει στις επίμονες
ερωτήσεις του: «Παππού, τα δέντρα έχουν ψυχή;», «και
πεθαίνουν;», «και δε γίνεται να ξαναζωντανέψουν;». Μέσα
από τις απαντήσεις του παππού γίνεται σαφής η
καθολικότητα του θανάτου: « Όπως όλα τα ζωντανά
πράγματα στη φύση », απαντάει ο παππούς, ο οποίος
αναλαμβάνει να φυτέψει το δέντρο στο δάσος, συνοδευμένο
από ένα μήνυμα αγάπης του παιδιού, τη ζωγραφιά μια
κατακόκκινης καρδιάς.
Παππούς και δέντρο φεύγουν μαζί και είναι η τελευταία
που θα δούμε ζωντανό τον παππού, χωρίς ωστόσο να γίνει
καμιά αναφορά στον θάνατό του. Η δράση μοιάζει να
διακόπτεται ξαφνικά, καθώς ο αφηγηματικός χρόνος
πραγματοποιεί ένα άλμα. Με την αφηγηματική επιλογή της
έλλειψης παραλείπονται τελείως οι θλιβερές στιγμές του
θανάτου του παππού. Το κείμενο δεν δίνει καμία πληροφορία
για τις συνθήκες θανάτου του παππού, δεν αναφέρεται
ασθένεια ή άλλη αιτία θανάτου. Ούτε γίνεται καμιά αναφορά
στην κηδεία ή κάποια άλλη τελετή. Ο αναγνώστης θα
συμπεράνει το θάνατο του παππού αρκετά αργότερα, σχεδόν
στο τέλος της αφήγησης, από τις φράσεις «πριν καιρό
ανέβηκε στα σύννεφα» και «εκείνη την ημέρα που τον
αποχαιρέτισαν για πάντα», οι οποίες είναι και οι μοναδικές
αναφορές στο θάνατο του παππού.
Η εικονογράφηση από την άλλη, αναλαμβάνει να μας
προειδοποιήσει για την απουσία του παππού με το σχεδόν
λευκό δισέλιδο που παρεμβάλλεται, καθώς με τη λευκότητα
των σελίδων υποβάλλεται συμβολικά η κενότητα μιας
απώλειας και αισθητοποιείται η έννοια του οντολογικού και
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ψυχολογικού κενού που συνεπάγεται ο θάνατος
(Γιαννικοπούλου, 2005). Ένα σύντομο κείμενο στην
αριστερή σελίδα μας πληροφορεί για την πάροδο κάποιου
χρόνου που παραμένει απροσδιόριστος: «ο άνεμος φύσηξε
πολύ και πολλές φορές από τότε. Τα σύννεφα έφεραν και
ξανάφεραν βροχή. Και στους δρόμους, πολλές φορές
σχηματίστηκαν μικρά και μεγάλα ρυάκια από τότε».
Και ενώ με τις αναφορές στο φύσημα του αέρα και στη
βροχή επιχειρούνται συμβολισμοί του ψυχολογικού κλίματος
που επέφερε η απώλεια, στην απέναντι σελίδα μια
ανοιξιάτικη εικόνα δημιουργεί ένα πολύχρωμο «παράθυρο»
που σπάει τη σκληρότητα του άπλετου λευκού και να μας
μεταφέρει στο μέλλον, όταν τα έντονα συναισθήματα έχουν
καταλαγιάσει και η ζωή μοιάζει να έχει ξαναβρεί το δρόμο
της.

Η αφήγηση συνεχίζεται όταν είναι πια άνοιξη και όλη η
οικογένεια βρίσκεται στην εξοχή, όπου ετοιμάζεται για το
πέταγμα του χαρταετού. Τα λαμπερά χρώματα που
κυριαρχούν στέλνουν με όλη τους την ένταση αισιοδοξία,
ελπίδα, διάθεση για αναγέννηση και ζωή. Όταν το παιδί
βρίσκει στο δάσος το δέντρο με τη ζωγραφιά του,
αναστατώνεται, η θλίψη επανέρχεται και η ανάμνηση του
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παππού ζωντανεύει. Και καθώς ο μικρός Στέφανος στέλνει με
το χαρταετό του το μήνυμα στον ουρανό, ανάμεσα στα
σύννεφα περιτριγυρισμένο, θα’ λεγε κανείς αγκαλιασμένο,
από τον κατακόκκινο, γεμάτο θέρμη και αγάπη, χαρταετό του
παιδιού εμφανίζεται το πρόσωπο του παππού το οποίο
έρχεται να επιβεβαιώσει την πεποίθηση πως οι ψυχές των
πεθαμένων ανεβαίνουν στον ουρανό. Με μια άλλη μεγάλη
αγκαλιά αγάπης τελειώνει η ιστορία. Στην τελευταία εικόνα
το παιδί αγκαλιάζει ένα δέντρο, που έχει το ίδιο φυτέψει, και
το οποίο φαίνεται να έχει αντικαταστήσει την παρουσία του
παππού, στέλνοντας το μήνυμα πως η αγάπη γι’ αυτούς που
πέθαναν, παρόλο που πέρασαν κάποια χρόνια, παραμένει.
Αυτή είναι μια από τις κύριες ιδέες που προβάλλει το
βιβλίο: Η αγάπη μας συνδέει τα αγαπημένα μας πρόσωπα
που έφυγαν από κοντά μας και όσο τα θυμόμαστε και
διατηρούμε την αγάπη αυτή μέσα μας, θα είναι σα να μην τα
χάσαμε ποτέ. Ο ίδιος ο τίτλος Δέντρο από αγάπη δηλώνει
αφενός την αντίληψη του θανάτου ως μέρους της φύσης,
αφετέρου την αντίληψη πως ακόμη και πέρα από το θάνατο,
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα μας συνδέει η αγάπη. Η
επιλογή των χρωμάτων των λέξεων ενισχύει τα μηνύματα του
κειμένου. Η λέξη Δέντρο γραμμένη με πράσινο χρώμα, το
χρώμα της ανάπτυξης και της γονιμότητας, το χρώμα της
φύσης, συμβολίζει τη ζωή, τη νεότητα, την αναγέννηση, την
ελπίδα. Η λέξη Αγάπη γραμμένη με κόκκινο, ένα θερμό
χρώμα, που παραδοσιακά υπονοεί ένταση και συγχρόνως
ζεστασιά, αλλά και αγάπη. Τα εσώφυλλα (ταπετσαρίες) του
βιβλίου κυριαρχούνται από την πολλαπλή επανάληψη
κόκκινων λουλουδιών και των φωτογραφιών τους,
αντικειμένων που μεταφέρουν μετωνυμικά το βάρος των
κυρίαρχων ιδεών της κειμενικής ιστορίας για το θάνατο,
όπως αγάπη, ανάμνηση.
Ως προς την παρουσίαση του θανάτου, όπως είπαμε και
πιο πάνω, η συγγραφέας αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τις
ακριβείς λέξεις για να μιλήσει στα παιδιά για το θάνατο και
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προτιμά τη μεταφορική γλώσσα. Έχουμε αναφερθεί και
άλλες φορές μέχρι τώρα στις διαφωνίες που διατυπώνονται
με τη χρήση ευφημισμών και εκφράσεων που υποδηλώνουν
το θάνατο, καθώς κρίνεται ότι ενδέχεται να προκαλέσουν όχι
μόνο σύγχυση αλλά και αναίτιους φόβους στα μικρά παιδιά.
Η συγγραφέας, όπως η ίδια εξηγεί, επιλέγει να
χρησιμοποιήσει την έκφραση «ανέβηκε στα σύννεφα» ως ένα
λεκτικό εξορκισμό προσπαθώντας να πλήξει τη μη
αναστρεψιμότητα μιας τετελεσμένης κατάστασης, ενώ
θεωρεί πως η φράση «τον αποχαιρέτισαν για πάντα» υπονοεί
την παρακολούθηση της κηδείας από το παιδί και μπορεί να
αποτελέσει το έναυσμα για συζήτηση για συζήτηση ανάμεσα
σε ενήλικες και παιδιά (Πατέρα & Τσιλιμένη, 2008). Ωστόσο
η προβληματική της ενίσχυσης των λανθασμένων απόψεων
των παιδιών αναφορικά με την πραγματική φύση του
θανάτου τίθεται σε ένα άλλο σημείο της πλοκής της ιστορίας.
Όταν μετά από καιρό το παιδί ξαναβρίσκει στο δάσος το
κομμένο δέντρο αυτό είναι καταπράσινο και ολοζώντανο,
θέτοντας σε αμφισβήτηση τα προλεγόμενα: «Δε φυτεύεται
αυτό το δέντρο! Δε βγάζει ρίζες! Έχει κοπεί!».

16. Λιβ
(Έφη Πυρπάσου, εικονογράφηση Νεκτάριος Ντεληγιώργης,
Αθήνα, Ταξιδευτής, 2008)
Ο θάνατος στην ιστορία αυτή αφορά τη φοβερότερη
απώλεια που μπορεί να βιώσει ένα παιδί. Το θάνατο του
γονιού του. Τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται
αντιμέτωπα με ένα τέτοιο τραγικό γεγονός νιώθουν σαν να
έχει φτάσει η συντέλεια του κόσμου, λέει η Έντα Λεσάν
(1982), η οποία εργάστηκε ως ψυχολόγος για πολλά χρόνια
με παιδιά που πενθούσαν το θάνατο ενός γονιού και τις
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οικογένειές τους. Τα παιδιά νιώθουν τεράστια ανασφάλεια
και ανησυχούν τρομερά για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη
της ανατροφής τους. Το σοκ, το μούδιασμα και ο φόβος είναι
τα κυρίαρχα συναισθήματα. Ο μεγαλύτερος φόβος, και ο πιο
φυσιολογικός άλλωστε, είναι ότι κάτι φοβερό μπορεί να
συμβεί και στον άλλο γονιό που τους έχει απομείνει. Οι
ενήλικες νιώθουν οι ίδιοι τόσο αναστατωμένοι, ώστε δεν
μπορούν να αντέξουν τη θέα ενός παιδιού που υποφέρει.
Πιστεύουν ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να
προφυλάξουν το παιδί από τον πόνο, κρύβοντας την τρομερή
αλήθεια. Η Λεσάν τονίζει πως η αποφυγή μιας οδυνηρής
εμπειρίας δεν προστατεύει το παιδί αλλά το πληγώνει για όλη
του τη ζωή, γιατί για να ξεπεράσεις μια φοβερή εμπειρία, το
σημαντικότερο είναι να κατανοήσεις και να δεχτείς τα
συναισθήματά σου.
Στην ιστορία της Λιβ η αντιμετώπιση της μικρής ηρωίδας
ακολουθεί αυτή ακριβώς τη λαθεμένη αντίληψη προστασίας.
Η αμηχανία που προκαλεί ο θάνατος της μητέρας στους
ενήλικες γύρω της και ο οίκτος που εκφράζουν γι’ αυτήν
ανησυχούν και αναστατώνουν τη μικρή λιβελούλα που
αναζητά τη μαμά της. Ο πατέρας της και η θεία της
προσπαθούν να την καθησυχάσουν λέγοντάς της αρχικά πως
η μαμά της θα γυρίσει και μετά πως πήγε ένα μακρινό ταξίδι.
Πίστευαν ίσως ότι ήταν πολύ μικρή. Η Λιβ τους βλέπει να
υποφέρουν, βλέπει τη θλίψη τους, η οποία δεν μπορεί να
κρυφτεί, και παρόλο που συνεχίζει να ρωτάει, κανείς δεν της
λέει τι ακριβώς συνέβη. Αντιμετωπίζουν τις απορίες της με
μισόλογα και ψέματα. Η Λιβ θα μάθει την τραγική αλήθεια
στο σχολείο και όχι από τους ανθρώπους που αγαπούσε και
που είχε ανάγκη να εμπιστεύεται. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ
τραυματική για ένα παιδί. Όταν τελικά αναγκάζονται να της
μιλήσουν για το θάνατο της μητέρας της, το κάνουν χωρίς να
αποφύγουν μεταφορές ή ευφημισμούς: «πέθανε», «πάει να
πει ότι δεν θα ξανάρθει, Λιβ. Η μαμά σου έφυγε για πάντα»,
«ναι, δε θα ξανάρθει…». Αυτό όμως δημιούργησε σύγχυση
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στο παιδί: «δεν τους πιστεύω… Μια μου λένε ότι πήγε ταξίδι,
μια μου λένε ότι δεν πήγε ταξίδι, πρώτα μου λένε ότι θα
ξανάρθει, μετά ότι δεν θα ξανάρθει και τώρα μου λένε ότι
είναι κοντά μου…». Αφού κανείς δεν της εξήγησε τα
γεγονότα, η Λιβ κατέληξε στο συμπέρασμα πως φταίει εκείνη
για το θάνατο της μητέρας της, δεν πιστεύει πια κανένα και
αποφασίζει να φύγει και να ψάξει μόνη της στο δάσος για να
τη βρει. Στην αναζήτησή της η μικρή λιβελούλα δεν βρήκε τη
μαμά της, αλλά βρήκε σε άλλα πλάσματα του δάσους όλα
όσα είχε η μαμά της: την ομορφιά, την τρυφερότητα, την
προστευτικότητα, το γέλιο, την αυστηρότητα, την υπομονή,
την εξυπνάδα. Μίλησε γι’ αυτήν πολλές φορές, θυμήθηκε
στιγμές που ζήσανε και όσα κάνανε μαζί. Και αυτή η
διαδικασία φαίνεται πως δρα λυτρωτικά για τη μικρή. Στο
τέλος αποδέχεται την απώλεια.
Η επιλογή της συγγραφέως να προβάλλει αντί της
σωστής, της άμεσης και της ειλικρινούς αντιμετώπισης της
απώλειας, την λογική της «προστασίας» μπορεί να
προβληματίσει τον ενήλικο συν-αναγνώστη του βιβλίου
καθώς τον φέρνει αντιμέτωπο με όλα τα προβλήματα που
δημιουργούνται όταν αποφεύγει κανείς να αντιμετωπίσει
κατά πρόσωπο την απώλεια και όλα τα έντονα συναισθήματα
που τη συνοδεύουν και καταφεύγει στη συγκάληψη. Όταν
πιστεύει ότι οι οδυνηρές εμπειρίες δεν χρειάζεται ή δεν
μπορούν να συζητούνται, απλά και μόνο θα περάσουν και θα
ξεχαστούν. Καταδεικνύοντας τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί
να οδηγήσει η απόκρυψη και η αποφυγή της έγκαιρης και
σωστής ενημέρωσης, αναδεικνύεται πιο έντονα η
αναγκαιότητα της αλήθειας στην αντιμετώπιση ακόμη και
αυτής της τρομερής εμπειρίας και του μοιράσματος των
φυσιολογικών συναισθημάτων μας με τους ανθρώπους που
αγαπάμε. Και τελικά η αντιμετώπιση της απώλειας που
προτείνεται στον ενήλικο συν-αναγνώστη είναι η άμεση και
πλήρης ενημέρωση του παιδιού, η χρησιμοποίηση
ακριβολογίας στην επιλογή των λέξεων και η στήριξη.
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Σύμφωνα με την καηγοριοποίηση της Γιαννικοπούλου
(2005), δομικά η ιστορία εστιάζει στη διαχείριση του
πένθους, καθώς ο θάνατος έχει ήδη συντελεστεί όταν αρχίζει
η αφήγηση, η κλιμάκωση της έντασης κορυφώνεται με την
οδύνη της απώλειας και αποκλιμακώνεται με την υπέρβαση
του βιωμένου πόνου. Έτσι, ο αναγνώστης εύκολα θα
διακρίνει πολλά από τα συναισθήματα και τις ψυχολογικές
αντιδράσεις που συνδέονται με τα στάδια του πένθους και
εκφράζουν τον πόνο του παιδιού όπως η άρνηση και ο θυμός,
οι ενοχές και η απομόνωση, η καταφυγή στο όνειρο και η
αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου. Ο τίτλος του βιβλίου
άλλωστε, ο οποίος εστιάζει την προσοχή του αναγνώστη
στην κεντρική ηρωίδα, υποδηλώνει ως κεντρικό του στόχο το
προσωπικό δράμα του παιδιού που χάνει τη μητέρα του. Το
σχήμα και το μέγεθος του βιβλίου αντικατοπτρίζουν αυτή την
έμφαση στους χαρακτήρες, την οποία δίνουν, όπως
υποστηρίζει ο Nodelman (1998), τα βιβλία με μεγαλύτερο
ύψος απ’ ότι πλάτος, ενώ το μωβ που χρησιμοποιείται για το
όνομά της στο εξώφυλλο του βιβλίου χρωματίζει το πένθος
της ηρωίδας. Η εξέλιξη της πλοκής, η οποία οδηγεί τη μικρή
να τελειώσει την αναζήτηση της μητέρας της στο σημείο απ’
όπου ξεκίνησε, υποδηλώνει το κλείσιμο ενός κύκλου και την
ολοκλήρωση της πορείας της μέσα στο πένθος. Το τέλος
αυτής της περιπλάνησης τη βρίσκει πιο μεγάλη, πιο ώριμη.
Στην ιστορία δεν αναφέρονται τα χαρκτηριστικά της
έννοιας του θανάτου, ενώ γίνεται αναφορά στην αιτία
θανάτου με την οποία επιχειρείται να «δικαιολογηθεί» το
γεγονός σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της ψυχολογικής
έντασης: «η μαμά σου ήταν άρρωστη, πόναγε, γι’ αυτό έφυγε.
Για να μην πονάει». Παράλληλα, προσφέρεται παρηγορία
στον αναγνώστη αφήνοντας να εννοηθεί η συνέχιση της
ύπαρξης του αγαπημένου προσώπου, άρα και του δεσμού και
της επικοινωνίας μαζί του με μια άλλη μορφή: «… Αλλά η
μαμά σου να ξέρεις είναι κοντά σου πάντα, σε βλέπει κι ας μην
τη βλέπεις, σ’ αγαπάει…». Την ιδέα αυτή, την οποία μπορεί
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να έχουν ανάγκη τα παιδιά (Bacque, 2004), ενισχύει και το
τέλος της ιστορίας. Η Λιβ καθησυχάζει με τη σκέψη ότι η
μαμά της εξακολουθεί να υπάρχει με κάποιο τρόπο, να είναι
μέρος του δάσους, να είναι κοντά της. Και όπως πολλά
παιδιά τοποθετούν τους αγαπημένους τους στον παράδεισο ή
νομίζουν ότι τους παρακολουθούν (Freeman, 2005), η Λιβ
ακούει τη φωνή της μαμάς της: «Είμαι παντού μες το δάσος,
Λιβ, και σ’ αγαπάω!».
Ο εικονογραφικός αφηγητής έχει ήδη επιβεβαιώσει αυτή
την παρουσία, αρκετά νωρίτερα. Η νεκρή μητέρα της Λιβ
που την επισκέπτεται στον ύπνο της και έρχεται από ψηλά,
έχει φτερά αγγέλου ενώ συνοδεύεται από πλήθος αστεριών.

Για τον Warden, ο οποίος μελέτησε το θρήνο παιδιών
που έχασαν έναν από τους δύο γονείς τους (βλ. Ντάβου,
2005:135. Freeman, 2005:119-122), ο θάνατος της μητέρας
είναι πιο σημαντικός για τα περισσότερα παιδιά απ’ ότι ο
θάνατος του πατέρα και συνδέεται με περισσότερα
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προβλήματα και πιο έντονες αντιδράσεις. Το βιβλίο
μετέρχεται πλήθος μέσων και στρατηγικών, κειμενικών και
παρακειμενικών, για την αποδυνάμωση των επώδυνων
αιχμών που συνεπάγεται αυτός ο θάνατος. Το κείμενο
αρχίζοντας απευθύνεται στον αναγνώστη και του προσφέρει
τη δυνατότητα μιας διφορούμενης απομάκρυνσης από τα
τεκτενόμενα, δηλαδή μια ρεαλιστική προσέγγιση του
θανάτου ή την απομάκρυνσή του στο χώρο του παραμυθιού:
«Αυτό είναι ένα παραμύθι αληθινό… Η Λιβ και το δάσος
υπάρχουν στ’ αλήθεια. Γι’ αυτό δε λέμε μια φορά κι έναν
καιρό. Αλλά αν σας αρέσει, να το πούμε… Μια φορά κι έναν
καιρό λοιπόν, η Λιβ…». Η μεταμυθοπλαστική αυτή επιλογή
καλεί τον αναγνώστη να προσεγγίσει το κείμενο
αποστασιοποιημένα, καθώς εγείρει στον αναγνώστη
ερωτηματικά γύρω από τη μυθοπλασία και την
πραγματικότητα, από το τι είναι ψέματα και τι είναι αλήθεια
(Οικονομίδου, 2000).
Επιπλέον, η επιλογή κυρίως έντονων, χαρούμενων
χρωμάτων επιζητά να ξορκίσει, με έναν οπτικό ευφημισμό,
τον πόνο του θανάτου, όπως έχει επισημάνει η
Γιαννικοπούλου (2005). Οι καμπύλες γραμμές που
κυριαρχούν επιχειρούν να στρογγυλέψουν την οξύτητα του
πόνου. Το γυαλιστερό χαρτί, το οποίο καθώς αντανακλάται
στην επιφάνεια του βιβλίου δημιουργεί, σύμφωνα με τον
Nodelman (1998), το αίσθημα αποστασιοποίησης στον
αναγνώστη, αλλά κυρίως η τοποθέτηση της ιστορίας στον
κόσμο των ζώων είναι οι μέθοδοι του κειμένου για τη
δημιουργία απόστασης του αναγνώστη και απομάκρυνσής
του από το οδυνηρό γεγονός.
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Τα κείμενα που εξετάστηκαν παρουσιάζουν ομοιότητες
αλλά και εντυπωσιακές διαφορές τόσο ως προς τις όψεις του
θανάτου που προβάλλουν, όσο και ως προς τη γλώσσα,
λεκτική και εικονική που επιλέγουν για να μιλήσουν στον
αναγνώστη τους. Διαπιστώνουμε αυτό που επισημαίνει ο
Nodelman (1992:63), ότι δηλαδή «οι συγγραφείς επιλέγουν
προσεκτικά αυτό που θα μας πουν και οι επιλογές τους, τόσο
αυτό που μας λένε, όσο και αυτό που δεν μας λένε,
προσδιορίζουν αυτό που θέλουν να καταλάβουμε».
Σε μια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουμε τα παιδικά
βιβλία ως προς την προσέγγιση της έννοιας του θανάτου και
τις πλευρές του φαινομένου που επιλέγουν να προβάλλουν οι
συγγραφείς, διακρίνουμε τρεις κυρίως τάσεις. Τα βιβλία τα
οποία εστιάζουν στο θάνατο ως γεγονός, τα βιβλία τα οποία
εστιάζουν στη διαχείριση του πένθους και εκείνα στα οποία
η κυρίαρχη οπτική είναι η διατήρηση της ανάμνησης και η
συνέχιση της ζωής. Οι διαφορετικοί αυτοί προσανατολισμοί
των κειμένων συσχετίζονται με το είδος των πληροφοριών
για το θάνατο που δίνονται στον αναγνώστη. Έτσι, τα βιβλία
που εστιάζουν στο θάνατο ως γεγονός δεν δίνουν
πληροφορίες για τελετές ή προτάσεις για έκφραση των
συναισθημάτων, στα βιβλία που εστιάζουν στο πένθος η
έμφαση δίνεται στη διερεύνηση των αντιδράσεων μπροστά
στο θάνατο, ενώ τα βιβλία που εστιάζουν στη συνέχιση της
ζωής προβάλλουν περισσότερο στάσεις απέναντι στο θάνατο
και κατά συνέπεια και τη ζωή.
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Συσχετίζοντας τους στόχους της αγωγής για το θάνατο
με τις ιδέες για το θάνατο που προβάλλονται στα βιβλία του
δείγματός μας παρατηρούμε ότι αναφορικά με την παροχή
πληροφοριών και απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, όπως
π.χ. τι ονομάζουμε θάνατο, ποιες αντιλήψεις και στάσεις,
έθιμα ή τελετουργίες συνδέονται με το γεγονός του θανάτου
δίνονται αρκετές πληροφορίες, ιδιαίτερα για τα
χαρακτηριστικά της έννοιας του θανάτου. Συγκεκριμένα, η
κατανόηση ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αργά ή γρήγορα
πεθαίνουν φαίνεται πως είναι κοινός στόχος των βιβλίων που
διαπραγματεύονται το θέμα, καθώς η παγκοσμιότητα και το
αναπόφευκτο του θανάτου είναι τα χαρακτηριστικά του
θανάτου που οι περισσότεροι συγγραφείς επιλέγουν κυρίως
να προβάλλουν. Ωστόσο, η κατανόηση της μη
αντιστρεψιμότητας μιας τετελεσμένης κατάστασης όπως ο
θάνατος και η αναγνώριση ότι πεθαίνει κανείς οριστικά και
δεν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή, παρουσιάζει αδυναμίες σε
αρκετές περιπτώσεις καθώς ο αφηγηματικός λόγος των
κειμένων, ίσως με ένα πνεύμα προστασίας, επιλέγει να
μιλήσει για το θάνατο με εκφράσεις που υποδηλώνουν το
θάνατο. Οι επιεικείς εκφράσεις «χάθηκε», «έφυγε» ή
«κοιμάται», πλήττουν την απόλυτη και οριστική διάσταση
της έννοιας του θανάτου. Από ψυχοπαιδαγωγική άποψη
διατυπώνονται διαφωνίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των
ευφημισμών, καθώς τα μισόλογα και οι διφορούμενες
εκφράσεις μπορεί να δημιουργήσουν εσφαλμένες αντιλήψεις
στον μικρό αναγνώστη αναφορικά με το θάνατο και να
παρερμηνευτούν από τα παιδιά που δυσκολεύονται να
συλλάβουν την οριστικότητα του θανάτου. Θεωρείται ακόμη
ότι μπορεί να προκαλέσουν αναίτιους φόβους αποχωρισμού
στα μικρά παιδιά. Επιπλέον, ο ενήλικος αναγνώστης δεν
παίρνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για ενημέρωση του
παιδιού στη βάση της αλήθειας και της μετάδοσης έγκυρων
γνώσεων.
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Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του θανάτου,
παρατηρούμε ότι τα περισσότερα από τα εικονογραφημένα
παιδικά βιβλία που εξετάστηκαν αποφεύγουν εντελώς ή
δίνουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή
των σωματικών και πνευματικών λειτουργιών που επιφέρει ο
θάνατος. Η βιολογική όψη του θανάτου φαίνεται πως είναι
μια πλευρά του θανάτου την οποία συνήθως δεν επιλέγουν
να τονίσουν οι συγγραφείς. Εκτός από την παύση των
λειτουργιών, και η αιτιότητα, η κατανόηση δηλαδή ότι
τελικά ο θάνατος προκαλείται από την διακοπή των
βιολογικών λειτουργιών, είναι από τα χαρακτηριστικά του
θανάτου στο οποίο επίσης δεν δίνεται βαρύτητα. Η
αιτιότητα, αν και δεν συνδέεται άμεσα με εσωτερικά αίτια,
αποδίδεται τις περισσότερες φορές στην προχωρημένη
ηλικία διευκολύνοντας συσχετισμούς αιτίου-αποτελέσματος.
Η επιλογή αυτή θεωρούμε ότι αποβλέπει κυρίως στη
διαβεβαίωση του παιδιού-αναγνώστη πως οι άνθρωποι ζουν
συνήθως αρκετά χρόνια και φυσιολογικά πεθαίνουν όταν
είναι γέροι, μια ιδέα η οποία καθησυχάζει το παιδί από
ενδόμυχους φόβους για τη δική του ζωή ή των γονέων του.
Όσον αφορά τις πληροφορίες που αφορούν την
κοινωνική πλευρά του θανάτου, όπως νεκρικά έθιμα,
τελετουργίες και διαδικασίες ταφής, γίνονται άμεσες
λεκτικές αναφορές σε αρκετά κείμενα, κάποτε μάλιστα και
με αρκετές λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν
περισσότερο τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ταφή,
και σε λιγότερες περιπτώσεις έθιμα και τελετουργικά. Ένας
λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτό, είναι ίσως επειδή οι
ταφικές διαδικασίες θεωρούνται περισσότερο οικουμενικές
καθώς δεν συνδέονται με μια συγκεκριμένη θρησκεία ή ένα
πολιτισμό, αλλά με διαχρονικές και πανανθρώπινες
αντιλήψεις επαναφοράς στη Μητέρα Γη. Από την άλλη, οι
διαδικασίες ταφής ενδεχομένως τονίζονται περισσότερο από
τους συγγραφείς επειδή, καθώς σηματοδοτούν τον
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αποχαιρετισμό του προσώπου που πέθανε, εξυπηρετούν και
άλλους στόχους.
Μια σημαντική διαπίστωση είναι ότι θρησκευτικές
πεποιθήσεις για το θάνατο εκφράζονται άμεσα ή έμμεσα σε
ένα μεγάλο μέρος, στα μισά βιβλία, του δείγματος. Η
πεποίθηση για μετά θάνατο ζωή ή οι απαντήσεις για το πού
πηγαίνουν οι ψυχές των ανθρώπων όταν αυτοί πεθαίνουν
προσφέρουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα για τη
συναισθηματική επανατοποθέτηση του χαμένου προσώπου
μέσα του. Η ιδέα ότι το αγαπημένο πρόσωπο υπάρχει κάπου
αλλού και το παρακολουθεί από εκεί διευκολύνει τη
δημιουργία ενός νέου είδους σχέσης μαζί του, η οποία είναι
απαραίτητη για να μπορέσει το παιδί να εντάξει την απώλεια
στη ζωή του και να μάθει να ζει με αυτή και να προχωρήσει
στη ζωή.
Αναφορικά με την αποσαφήνιση στάσεων και αξιών
απέναντι στο θάνατο, κεντρικός άξονας, κοινός σε όλες
σχεδόν τις ιστορίες είναι η ιδέα ότι ο θάνατος αποτελεί ένα
φυσιολογικό γεγονός, αναπόσπαστο μέρος του κύκλου της
ζωής, το οποίο μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και
να συνεχίσουμε να ζούμε. Τα εικονογραφημένα βιβλία για
μικρά παιδιά καθώς επιδιώκουν να εξοικειώσουν τον
αναγνώστη με το γεγονός του θανάτου προτείνουν μια στάση
απέναντι στο θάνατο απαλλαγμένη από τα συναισθήματα του
φόβου και της άρνησης. Έτσι, συνήθως ο θάνατος
παρουσιάζεται σύντομος, ανώδυνος, ήρεμος, αθόρυβος,
χωρίς αγωνία ακόμη και ευχάριστος. Στα σύνολό τους, τα
παιδικά βιβλία υιοθετούν και προωθούν στάσεις αποδοχής
της πραγματικότητας του θανάτου. Αρκετές φορές, όταν οι
ήρωες που πεθαίνουν είναι ηλικιωμένοι, όταν δηλαδή έχουν
ολοκληρώσει μια πορεία ζωής, τονίζεται η ποιότητα της
ζωής που έζησαν πριν το θάνατο και η σημασία της,
στρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την προσοχή του αναγνώστη
από το θάνατο στη ζωή και την αξία της. Οι στάσεις μας
απέναντι στο θάνατο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
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ζούμε, τις αποφάσεις που παίρνουμε, τις προτεραιότητές μας
τόσο για το θάνατο, όσο και για τη ζωή και είναι σημαντική
η διαπίστωση ότι αρκετά από τα βιβλία που διερευνήθηκαν
καταφέρνουν να μιλήσουν για το θάνατο δίνοντας μάθημα
ζωής. Κοινό σε όλες τις ιστορίες, με εξαίρεση μια ιστορία
θανάτου παιδιού, είναι η αισιόδοξη άποψη στο τέλος ότι η
ζωή συνεχίζεται, η οποία καθησυχάζει και δίνει ελπίδες για
ένα καλύτερο αύριο. Ο θάνατος στα σύγχρονα
εικονογραφημένα
παιδικά
βιβλία
φαίνεται
ότι
προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας για
παιδιά.
Όσον αφορά δε τη διερεύνηση των αντιδράσεων
μπροστά στο θάνατο και το πένθος στη ζωή μας, φαίνεται ότι
η ψυχολογική θεώρηση του θανάτου ενδιαφέρει περισσότερο
τους συγγραφείς που απευθύνονται στα μικρά παιδιά, αφού
το μεγαλύτερο μέρος από τα βιβλία που εξετάστηκαν
αποτυπώνουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τις
ψυχολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με την απώλεια. Οι
δημιουργοί προτείνουν πρότυπα στο παιδί-αναγνώστη και
συγχρόνως προτείνουν και στον ενήλικο συναναγνώστη του
παιδικού βιβλίου τρόπους για τη διαχείριση της απώλειας.
Δημιουργούν ήρωες που βιώνουν όλα τα έντονα
συναισθήματα και τις αντιδράσεις που φυσιολογικά έχουν
όσοι θρηνούν μια απώλεια. Στις ιστορίες τους εκφράζονται
και τα πιο έντονα συναισθήματα της θλίψης όπως άρνηση,
θυμός, διαμαρτυρία, κλάμα, απομόνωση, έλλειψη και
αναζήτηση αυτού που πέθανε. Η παρουσία των σταδίων
κατά τη διεργασία του θρήνου είναι εμφανής στα
περισσότερα από τα βιβλία που εστιάζουν στο πένθος.
Καθώς όμως η θεματική του θανάτου στα βιβλία που
απευθύνονται σε παιδιά εξυπηρετεί πρωτίστως τη
συμφιλίωση με την αδήριτη πραγματικότητα του θανάτου, το
τελικό στάδιο της αποδοχής του θανάτου διακρίνεται
εύκολα σε όλες τις ιστορίες ηρώων που θρηνούν, εκτός από
μία, την ιστορία του θανάτου ενός παιδιού. Ο μικρός
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αναγνώστης παρακολουθεί επίσης τους ήρωες που βιώνουν
την απώλεια να εκφράζουν τις απορίες τους, οι οποίες είναι
ανάλογες με τις δικές του. Απορίες που είναι φυσικό να
έχουν και να διατυπώνουν τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας σχετικά με την οριστικότητα και το αναπόφευκτο του
θανάτου, αλλά και την τύχη των νεκρών. Κάποιες φορές ο
αναγνώστης βλέπει τους ήρωες να συμμετέχουν στις τελετές
και τις διαδικασίες που ακολουθούν το θάνατο. Ιδιαίτερη
όμως βαρύτητα δίνεται στη διατήρηση της ανάμνησης του
νεκρού. Σχεδόν το σύνολο των βιβλίων προσανατολίζεται
προς αυτή την προοπτική, υπογραμμίζοντας με το λόγο τους
και την εικόνα το μήνυμα πως αυτός που πέθανε «θα ζει
στην καρδιά μας για πάντα».
Όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού της μυθοπλασίας,
λεκτικού και εικονικού, οι διαφορετικές επιλογές των
δημιουργών καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων.
Συναντούμε από κείμενα στα οποία απουσιάζουν τελείως οι
άμεσες αναφορές και ο θάνατος απλώς υπονοείται, μέχρι και
κείμενα που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν μια πολύ
ρεαλιστική γλώσσα, ακόμη και λεπτομερείς περιγραφές των
χαρακτηριστικών του θανάτου ή των διαδικασιών που
ακολουθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνουμε
ότι υιοθετείται μια στάση ανοιχτής προσέγγισης όπου
χρησιμοποιείται ένα ρεαλιστικό λεξιλόγιο. Θα λέγαμε ότι τα
κείμενα
από
γλωσσική
και
υφολογική
άποψη
προσαρμόζονται στις δυνατότητες των παιδιών στα οποία
απευθύνονται. Παράλληλα, οι δημιουργοί μέσα και από τις
αφηγηματικές τους επιλογές σχετικά με τον ήρωα που
πεθαίνει, το χωροχρονικό μυθολογικό πλαίσιο της ιστορίας,
την πλοκή, την εικονογράφηση επιχειρούν αφενός να
απαντήσουν σε ενδεχόμενα ερωτήματα του μικρού
αναγνώστη σχετικά με το θάνατο, αφετέρου να
αποδυναμώσουν τις επώδυνες αναφορές στην αναπόφευκτη
μοίρα.
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Ειδικότερα, όσον αφορά την επιλογή των ηρώων που
πεθαίνουν, στις μισές ιστορίες που αναλύθηκαν οι ήρωες
προέρχονται από το φυτικό και κυρίως από το ζωικό
βασίλειο, ίσως σε μια προσπάθεια των συγγραφέων αφενός
να δημιουργήσουν ένα οικείο πλαίσιο για τα παιδιά,
αφετέρου να προσφέρουν μια απόσταση που θα απομακρύνει
την ταύτιση του μικρού αναγνώστη και θα απαλύνει την
οδυνηρή εμπειρία του θανάτου. Δεν λείπουν όμως και οι
θάνατοι ανθρώπων. Αυτοί αφορούν συνήθως το θάνατο
ηλικιωμένων ατόμων. Κυρίως του παππού, ο οποίος είναι
ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο με το οποίο τα μικρά παιδιά
διατηρούν μεν μια πολύτιμη σχέση, παίζει όμως ένα
δευτερεύοντα ρόλο στη ζωή τους καθώς δεν είναι το
πρόσωπο εκείνο που είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της
ανατροφής τους. Παλιότερη μελέτη αγγλικών βιβλίων
(Sadler, 1991), έδειξε ότι στα σύγχρονα παιδικά βιβλία με
θέμα το θάνατο, παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο ο θάνατος
ηλικιωμένων ατόμων και η συνηθέστερη δομή της πλοκής
είναι: η σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον παππού ή τη
γιαγιά, η ασθένεια, ο θάνατος, το πένθος και τέλος η
επαναφορά στην αρχική κατάσταση. Αυτή η πορεία
επιβεβαιώνεται ως η επικρατέστερη και μέσα από αυτή τη
μελέτη. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με τα
συμπεράσματα ανάλογης μελέτης των Πατέρα και Τσιλιμένη
(2008). Ο θάνατος ενός ηλικιωμένου παππού μοιάζει
«δικαιολογημένος» όταν έρχεται να επισφραγίσει το τέλος
μιας καταξιωμένης πορείας ζωής, σε μια προσπάθεια να
εκτονωθεί η ψυχολογική ένταση, χωρίς να λείπουν και οι
θάνατοι που πονούν και εξοργίζουν, όπως η απώλεια γονιών
ή μικρών παιδιών, οι οποίοι είναι σαφώς περιορισμένοι. Μια
ακόμη διαπίστωση αναφορικά με τους χαρακτήρες, είναι ότι
ο ήρωας που πεθαίνει συνήθως δεν ονομάζεται, ίσως για να
δηλωθεί μ’ αυτόν τον τρόπο η οικουμενικότητα της
εμπειρίας του θανάτου.
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Την έννοια του θανάτου συχνά υποστηρίζουν στοιχεία
δομής της πλοκής, όπως έχει ήδη επισημάνει η
Γιαννικοπούλου (2005), όπως επίσης και το χωροχρονικό
πλαίσιο της ιστορίας, το οποίο στις περισσότερες ιστορίες
είναι ξεκάθαρα ρεαλιστικό, ενώ καμία ιστορία δεν
τοποθετείται στο χώρο του παραμυθιού, τονίζοντας έτσι η
πραγματικότητα του θανάτου, αφού «η ρεαλιστική
λογοτεχνία είναι γραμμένη έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση
ότι αναπαριστά τη ζωή και τον κοινωνικό περίγυρο όπως τα
αντιλαμβάνεται ο μέσος αναγνώστης, δημιουργώντας την
αίσθηση ότι τα εν λόγω πρόσωπα μπορεί όντως να υπάρχουν
και ότι τέτοιου είδους πράγματα μπορεί κάλλιστα να
συμβαίνουν» (Abrams, 2005:414). Η επιλογή του κύκλου της
ζωής στη φύση ως πλαίσιο για την τέλεση του θανάτου, η
οποία προτείνεται από κάποιες ιστορίες, έρχεται να τονίσει
με ξεχωριστή έμφαση τη νομοτέλεια του φαινομένου. Η
υποβολή της τάξης της φύσης υποστηρίζει την έννοια του
θανάτου,
ως
φυσιολογικού,
αναπόσπαστου
και
αναπόφευκτου μέρους της ζωής.
Όσον αφορά τον αφηγηματικό λόγο της εικόνας,
πιστεύουμε ότι έγινε φανερό στην εργασία αυτή, πως το
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αποδεικνύεται είδος
ιδιαίτερα απαιτητικό και ενδιαφέρον. Η εικόνα χρησιμοποιεί
ποικιλία κωδίκων και αφηγηματικών στρατηγικών,
κειμενικών και παρακειμενικών, για να μιλήσει με το δικό
της έμμεσο και «ασφαλή» τρόπο στα μικρά παιδιά για το
δύσκολο θέμα του θανάτου, για θέματα που το λεκτικό
κείμενο αποφεύγει. Συχνά αξιοποιείται από τους
δημιουργούς για να δώσει πληροφορίες για το θάνατο, όπως
συμβαίνει με την παρουσία λουλουδιών και τις εικονιστικές
αναφορές σε ταφικά έθιμα. Ακόμη περισσότερο
εικονοποιείται η τύχη των νεκρών με την παρουσία αστεριών
να κοσμούν τις σελίδες αρκετών παιδικών βιβλίων. Τα
βιβλία στη συντριπτική πλειοψηφία τους αξιοποιούν τους
κώδικες της εικόνας και κυρίως το χρώμα, όχι μόνο με μια
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τάση ευφημισμού για να απαλύνουν τον πόνο ή για να
μεταδώσουν συναισθήματα και διαθέσεις, αλλά και για να
υποστηρίξουν τα νοήματα για το θάνατο που δρομολογούν,
όπως τα έντονα και χαρούμενα χρώματα που
επιστρατεύονται σε αρκετές περιπτώσεις για να ενισχύουν τα
μηνύματα αισιοδοξίας του κειμένου.
Η αφηγηματική πράξη χρησιμοποιεί τις αφηγηματικές
συνιστώσες, το χρόνο, την έγκλιση και τη φωνή και
μετέρχεται πλήθος μέσων και στρατηγικών κυρίως για να
προστατεύσει τον αναγνώστη από την οδύνη που εγγενώς
φέρει το θέμα. Κυρίως χρονικές ελλείψεις και περιλήψεις
αναλαμβάνουν σε αρκετά κείμενα να κρατήσουν τον
αναγνώστη σε μια απόσταση «ασφαλείας» από τις επώδυνες
στιγμές του θανάτου των ηρώων. Όσον αφορά τη φωνή του
αφηγητή, από όλα τα κείμενα υιοθετείται, με μια μόνο
εξαίρεση, η τριτοπρόσωπη αφήγηση, μια επιλογή που
επιδιώκει να προσδώσει εγκυρότητα και αντικειμενικότητα
στα λεγόμενα, καθώς ο τριτοπρόσωπος αφηγητής είναι έξω
από τα γεγονότα και ως ένα βαθμό μπορεί να είναι
περισσότερο αντικειμενικός. Ο παντογνώστης αφηγητής
«βλέπει τα πάντα», τα γνωρίζει όλα και τα μεταδίδει με
βεβαιότητα. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς για να μιλήσουν
στα παιδιά για το θάνατο επιλέγουν, στις περισσότερες
περιπτώσεις, την εξωτερική εστίαση καλώντας τα να
παρακολουθήσουν τα γεγονότα από μια απόσταση, σε μια
προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την ψυχολογική φόρτιση
των μικρών αναγνωστών τους αποθαρρύνοντας τη
συναισθηματική εμπλοκή τους. Οι περιορισμένες
αναγνωστικές και προσωπικές εμπειρίες του παιδιούαναγνώστη αφήνουν ίσως πολλά στοιχεία των κειμένων που
είδαμε να «περιμένουν» την ερμηνεία τους και να καλούν σε
επαναναγνώσεις. Ωστόσο, δεν παύουν να ασκούν λειτουργίες
ενημερωτικές και κοινωνικοποιητικές για τους μικρούς
αναγνώστες αλλά και, ως ένα βαθμό, πραϋντικές και
κατευναστικές για τα παιδιά εκείνα που βιώνουν απώλειες.
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Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του θανάτου στο παιδικό
βιβλίο αποκαλύπτουν τις διαφορετικές ιδεολογικές στάσεις
απέναντι στο θάνατο. Μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν
την αντίληψη περί παιδικότητας που έχει κάθε φορά ένας
συγκεκριμένος συγγραφέας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
έλληνες κυρίως συγγραφείς, αν και δειλά-δειλά εντάσσουν
το θάνατο στη θεματολογία τους τα τελευταία χρόνια,
αποφεύγουν την άμεση προσέγγιση. Συνολικά πάντως
διαπιστώνεται ότι στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά
βιβλία διαφαίνεται μια διάθεση να διαχειριστούν το θάνατο
ανοιχτά, χωρίς υπεκφυγές, η οποία συμβαδίζει με το
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό συγκείμενο
(context) μέσα στο οποίο δημιουργούνται τα σύγχρονα
παιδικά βιβλία. Άλλωστε, το λογοτεχνικό έργο δεν είναι
δυνατόν να θεωρείται έξω από την κοινωνική
πραγματικότητα της εποχής που το παράγει (Wellek &
Warren, χ.χ.. Eagleton, 1989. Hall, 1990). Όπως
χαρακτηριστικά λέει η Κανατσούλη (1993), η λογοτεχνία δεν
είναι ένα αχρονικό αντικείμενο, μια αχρονική αξία, αλλά ένα
σύνολο εφαρμογών τοποθετημένες μέσα σε μια δεδομένη
κοινωνία. Τα νοήματα που επενδύονται στα λογοτεχνικά
έργα αντικατοπτρίζουν, ως ένα βαθμό, τις ιδέες, τις αξίες και
τις στάσεις της εκάστοτε κοινωνίας. Επιπλέον, κάθε
λογοτεχνικό έργο όχι μόνο εγγράφει, αλλά και
διαμορφώνεται από στοιχεία και αντιλήψεις του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δημιουργείται.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αλλαγή της κοινωνίας,
όσον αφορά τις στάσεις μας απέναντι στο θάνατο.
Παρατηρούμε την «ανακάλυψη» του θανάτου, τόσο από την
πλευρά της κοινωνιολογίας και άλλων επιστημών, αλλά και
επιστημονικές έρευνες για τη σχέση παιδιού και θανάτου.
Από τη άλλη, τα σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα για
την αντιμετώπιση του θανάτου προτείνουν μια προσέγγιση
ανοικτή, χωρίς υπεκφυγές, έκφραση των συναισθημάτων και
θετική προοπτική.
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Έτσι, τα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, ως
μέρος του ευρύτερου κοινωνικού και ιδεολογικού γίγνεσθαι,
ως
καθρέφτισμα
του
κόσμου
των
ενηλίκων,
προσανατολίζονται προς την πραγματικότητα της κοινωνίας
που τα παράγει, με μια κοινωνικοποιητική και εκπαιδευτική
πρόθεση και αντανακλούν το ιδεολογικό στίγμα της
σημερινής εποχής, δηλαδή την αποδοχή της ιδέας του
θανάτου. Το παιδικά βιβλία, ως μέσο αγωγής προωθούν
αντιλήψεις και στάσεις βοηθητικές στην προσαρμογή των
μικρών αναγνωστών τους σε καταστάσεις απώλειας και
πένθους, καθώς η μυθοπλασία θεωρείται ένας τρόπος με μια
ιδιαίτερη και δυνητικά ισχυρή ικανότητα να διαμορφώνει
στάσεις (Stephens, 1992).
Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι στη μεγάλη τους
πλειοψηφία τα βιβλία που εξετάστηκαν, στηρίζονται,
αξιοποιούν και αφομοιώνουν, άλλοτε περισσότερο και
άλλοτε
λιγότερο
αποτελεσματικά,
τα
σύγχρονα
ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα για την κατανόηση του θανάτου
και την αντιμετώπιση του πένθους. Είναι φανερό ότι οι
συγγραφείς είναι αρκετά ενημερωμένοι για τα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά, τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα, τις
ανάγκες και τους τρόπους στήριξης των παιδιών. Θα πρέπει
να επισημάνουμε εδώ ότι η κοινωνιοποιητική λειτουργία των
παιδικών βιβλίων αναδεικνύει τη σημασία της σχέσης του
δημιουργού με το παιδί-αναγνώστη και επιβάλλει ως
αναγκαιότητα την ενημέρωση του δημιουργού πάνω στα
ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα. Βέβαια αυτό περικλείει τον
κίνδυνο να λειτουργήσει αρνητικά ως προς το λογοτεχνικό
αποτέλεσμα στο βαθμό που η παιδαγωγία οδηγεί σε μια
χρησιμοθηρική παραγωγή παιδικών βιβλίων με μοναδικό
σκοπό την προβολή και «αξιοποίηση» του θέματος. Η
ιδιοτυπία της παιδικής λογοτεχνίας έγκειται ακριβώς στη
σχέση λογοτεχνικού και παιδαγωγικού στοιχείου και στην
ευαίσθητη ισορροπία τους. Μια σημαντική και ελπιδοφόρα
διαπίστωση από τη μελέτη των παιδικών βιβλίων που
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προσεγγίσαμε, είναι ότι αρκετές φορές καταφέρνουν να
επενδύσουν αποτελεσματικά τους παιδαγωγικούς τους
στόχους χωρίς να αναιρούν την αισθητική τους αξία και την
ευχαρίστηση που αντλούν οι αναγνώστες, με άλλα λόγια
χωρίς να καταστρέφεται η λογοτεχνικότητά τους. Και το
παιδικό βιβλίο πέρα και πάνω από παιδαγωγικούς ή άλλους
στόχους, οφείλει να είναι και έργο τέχνης (Μερακλής, 1987.
Καλλέργης, 1995).
Παρά τις διαφορές τους, τα σύγχρονα παιδικά βιβλία
συγκλίνουν ως προς τον ευρύτερο στόχο που επιδιώκουν, την
εξοικείωση των μικρών παιδιών με την πραγματικότητα του
θανάτου και την ανάπτυξη υγιών στάσεων αντιμετώπισής της
και ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν το θέμα.
Στις ιστορίες που είδαμε οι συγγραφείς προσεγγίζουν τη
σκληρή πραγματικότητα του θανάτου κυρίως με ρεαλιστικό
και πάντα με θετικό τρόπο και συγχρόνως με λεπτότητα,
ευαισθησία και τρυφερότητα για το μικρό παιδί, με έναν
τρόπο συναισθηματικά κατάλληλο, αν και όχι πάντα
αναπτυξιακά κατάλληλο. Το παιδικό βιβλίο λειτουργώντας
περισσότερο ως σημείο εκκίνησης μιας συζήτησης ανάμεσα
σε παιδιά και ενηλίκους για ένα θέμα που συνεπάγεται πόνο,
συχνά επιλέγει «ανώδυνους» τρόπους. Ωστόσο, ακόμη και η
αποφυγή της ανοιχτής προσέγγισης μπορεί να γίνει αφορμή
για συζήτηση γύρω από αυτή η δυσκολία κάποιων μεγάλων,
αλλά και για την ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης του
παιδιού-αναγνώστη. Οι τρόποι και οι τεχνικές προσέγγισης
των κειμένων που προτείνονται σήμερα από τις
αναγνωστικές λογοτεχνικές θεωρίες αφήνουν στον πάντοτε
παρόντα και απαραίτητο ενήλικο διαμεσολαβητή της
ανάγνωσης των βιβλίων στα παιδιά το περιθώριο να
ακυρώσει ή να συμπληρώσει τις όποιες αδυναμίες ή
παραλείψεις των κειμένων, κατά την εκπαιδευτική
αξιοποίηση των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων.
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