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Παράλληλα «παίρνουμε και μια ανάσα» από την καθημερινότητά μας, τοπο-
θετώντας τα πράγματα σε μια άλλη οπτική ή σε μια άλλη διάσταση. Ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. «Τελικα η 
λογοτεχνία φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Χτίζει κοινότητες». Μας θυμίζει 
ότι «δεν είμαστε μόνοι» (Jago, Shea, Scanlon & Aufses, 2011: 5-6). 

Στο ερώτημα, λοιπόν, «αξίζει τον κόπο να μιλάμε ακόμη για λογοτεχνία;» 
και στο αμέσως επόμενο ερώτημα «γιατί η ανάγνωση της λογοτεχνίας ακό-
μη αξίζει τον κόπο στο σχολείο» ο Samara (2002: 147-148) δίνει τη δική του 
απάντηση: «Φαίνεται ότι η ανάπτυξη τεχνολογικών και «ιντερνετικών» δεξιο-
τήτων είναι πιο κρίσιμη στη σημερινή εποχή από την καλλιέργεια δεξιοτή-
των γραμματισμού. Και φυσικά αυτό είναι δικαιολογημένο. Δεν σκοπεύω να 
διαφωνήσω ότι η λογοτεχνία θα συνεχίσει να ενδιαφέρει αν ακόμη περισσό-
τεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτήν. Αντίθετα θα ήθελα να συμπληρώ-
σω ότι η λογοτεχνία ενδιαφέρει όχι επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι τη δια-
βάζουν αλλά επειδή μερικοί άνθρωποι την διαβάζουν και μερικοί άνθρωποι 
την γράφουν. Αν, λοιπόν, η προσοχή πέσει στους αναγνώστες ή στους συγ-
γραφείς, είναι αλήθεια ότι η ενασχόληση με τη λογοτεχνία θα συνεχίσει να 
υπάρχει και να καλλιεργείται στο σχολείο». Άλλωστε κοινή παραδοχή όσων 
μετέχουν στη διδακτική διαδικασία ότι δυνάμει αυτή η ενασχόληση στη 
σχολική εκπαίδευση καλλιεργεί την ευαισθησία των μαθητών, εκλεπτύνει το 
γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο, ανταπτύσσει τη φα-
ντασία και την ερμηνευτική-κριτική ικανότητα, βαθαίνει την ενσυναίσθηση.

Όλα αυτά, επομένως, εγγράφονται –ή πρέπει να εγγράφονται– στην ου-
σία της διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο εκπαιδευτικό περι-
βάλλον μέσα από τις κατάλληλες διδακτικές συνθήκες και πρακτικές. Γιατί 
«η λογοτεχνία, όπως κάθε μάθημα εξάλλου, όταν διδάσκεται με γνώση και 
με τρόπο, βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τη σχέση που τα άτομα συ-
νάπτουν με το σύνολο, να αποκτήσουν συνείδηση της ταυτότητάς τους σε 
διαρκή αλληλεπίδραση με τον άλλο και να αντιστέκονται στη μονολιθικό-
τητα» (Αθανασοπούλου & Μπαζούκης, 2015: 87).

1.2. Παιδική Λογοτεχνία ή Λογοτεχνία για παιδιά;

«Πολλοι θα ξαφνιάζονταν αν μάθαιναν ότι η παιδική ηλικία δεν θεωρού-
νταν πάντα σημαντική περίοδος στη ζωή των ανθρώπων. Φοιτητές που με-
λετούν την παιδική λογοτεχνία, επίσης, ξαφνιάζονται όταν διαπιστώνουν 
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πως τα εξαιρετικά αυτά βιβλία που εκδίδονται για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο των παιδιών, μέχρι πρότινος 
δεν γράφονταν ειδικά για παιδιά. Η Παιδική Λογοτεχνία κέρδισε έδαφος, 
όταν η παιδική ηλικία άρχισε να θεωρείται μια ξεχωριστή ηλικία στη ζωή 
των ανθρώπων» (Norton, 2007: 48). Και το ζητούμενο είναι: τι μπορούμε να 
ορίσουμε ως Παιδική Λογοτεχνία; Σύμφωνα με τον Moisan (1992: 125-127) 
η οριοθέτηση της Παιδικής Λογοτεχνίας σε συσχετισμό με τη λογοτεχνία 
των ενηλίκων εμφανίζεται ξεκάθαρα στους θεωρητικούς του πολυσυστή-
ματος: η λογοτεχνική παραγωγή είναι ένα πολυσύστημα που υποδιαιρείται 
σε σύστημα κανονικό (αναγνωρισμένο) και σε σύστημα μη κανονικό (μη 
αναγνωρισμένο). Yπάρχουν κώδικες που πρέπει στην «ενήλικη» (την κανο-
νική) λογοτεχνία να τους σεβόμαστε και σε κάθε άλλη λογοτεχνία να μη μας 
νοιάζει. Έτσι, στην κατεστημένη και αναγνωρισμένη λογοτεχνία αντιπαρα-
τίθενται οι άλλες λογοτεχνίες, η λογοτεχνία για παιδιά και άλλα είδη «περι-
θωριακών» λογοτεχνιών. Η Jacqueline Rose (1984) υποστηρίζει ότι ο όρος 
παιδική λογοτεχνία δεν αντιστοιχεί προς το περιεχόμενό του, εφόσον υπάρ-
χει καθαρά προς χρήση των ενηλίκων. Στην πραγματικότητα οι ενήλικοι φο-
βούνται την παιδική ηλικία για την έντονη σεξουαλικότητά της και γι’ αυ-
τό σχηματίζουν, εκ των υστέρων βέβαια, μιαν ιδανική εικόνα γι’ αυτήν από 
την οποία αφαιρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία νιώθουν να τους 
απειλούν. H παιδική λογοτεχνία δεν είναι παρά η μαζική προσπάθεια να πει-
σθούν τα παιδιά ότι οφείλουν να ανταποκρίνονται στα ιδεολογικά σχήματα 
με τα οποία φαντασιακά και εξιδανικευμένα οραματίζονται οι ενήλικοι την 
παιδική ηλικία.

Ως εκ τούτου η Παιδική Λογοτεχνία ορίζεται πρώτα απ’ όλα συγκριτι-
κά, δηλαδή με σημείο αναφοράς τη λογοτεχνία των ενηλίκων. «Διαφέρει, 
όπως αναφέρει η Lucens, από τη λογοτεχνία των ενηλίκων στο βαθμό, όχι 
στο είδος» και πιστεύει ότι «γράφοντας για παιδιά θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται τα ίδια στάνταρ, όπως και στο γράψιμο για ενηλίκους». Παράλ-
ληλα ο Crouch σύμπληρώνει ότι τα παιδικά βιβλία πρέπει να είναι εύληπτα 
(Hunt: 1991: 43-45) με λεξιλόγιο περιορισμένο σε συγκεκριμένα πεδία και 
προσαρμοσμένο στη γλώσσα των παιδιών (Tucker: 1976: 19), να είναι εν γέ-
νει συντομότερα και να προτιμούν την ενεργό δράση από τη στασιμότητα, 
τους διαλόγους και τα γεγονότα από τις περιγραφές και τις ενδοσκοπήσεις, 
οι πρωταγωνιστές κυρίως να είναι παιδιά, να χρησιμοποιούνται οι συμβά-
σεις και η ιστορία να εκτυλίσσεται με εμφανείς ηθικές σχηματοποιήσεις τις 
οποίες συνήθως αγνοεί η λογοτεχνία των ενηλίκων, να έχουν ευδιάκριτη 
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δομή με ενσωματωμένα τα στοιχεία του μαγικού και του φανταστικού, της 
απλότητας και της περιπέτειας.

Σύμφωνα με τη Λότη Πέτροβιτς-Ανδρούτσοπούλου (1990: 138-140) η 
Παιδική Λογοτεχνία προσδιορίζεται: α) ως προς τη μορφή, τη λιτότητα του 
λόγου, την απουσία βωμολοχιών και σαρκασμού, τη συντομία και το καίριο 
των περιγραφών, την αμεσότητα της αφήγησης, τη διαγραφή των χαρακτή-
ρων χωρίς επιμονή στην ψυχογράφησή τους και β) ως προς το περιεχόμενο, 
ότι η υπόθεση έχει ξεκάθαρο πλαίσιο και η πλοκή είναι έντονη και γρήγορη, 
προπάντων ότι υπάρχει κάθαρση και το διάχυτο αίσθημα ότι ο αναγνώστης 
είναι αντικείμενο αγάπης από τον συγγραφέα. 

Δύο χαρακτηριστικά διαφοροποιούν κυρίως την Παιδική Λογοτεχνία από 
το σώμα της γενικής λογοτεχνίας: ο ιδιαίτερος ρόλος του αποδέκτη της και ο 
σκοπός για τον οποίο γράφεται (Πάτσιου,1995: 12). H παιδικότητα της Παιδι-
κής Λογοτεχνίας δεν καθορίζεται μόνο από την «παιδικότητα» των παιδιών, 
αλλά και από την «παιδικότητα» των ενηλίκων, με άλλα λόγια από την αντί-
ληψη των ενηλίκων για την παιδικότητα (Κανατσούλη, 2002: 11-12). Σήμερα 
είναι γενικά παραδεκτή η αρχή ότι πετυχημένο παιδικό βιβλίο είναι όποιο 
διαβάζεται με ευχαρίστηση και από τους μεγάλους. Θεματικά, τα βιβλία της 
παιδικής λογοτεχνίας πολύ συχνά αναφέρονται στη ζωή των παιδιών και 
στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Όσο όμως μεγαλώνει η ηλικία των παι-
διών, το περιεχόμενο των βιβλίων της παιδικής λογοτεχνίας μπορεί να ανα-
φέρεται και σε άλλα θέματα και προβλήματα της ζωής και του πολιτισμού, 
έτσι ώστε να τους μεταδώσει έμμεσα ορισμένα μηνύματα που με διδακτικά 
μέσα, πολύ πιθανόν να μην τα εκλάμβαναν με τον ίδιο τρόπο (Μαλαφάντης, 
2001: 15-16). Για αυτό και η Άλκη Ζέη πιστεύει ότι στην παιδική λογοτεχνία 
δεν υπάρχει περιορισμός θεμάτων, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος που μι-
λάς στα παιδιά σε σχέση με τους μεγάλους. Είναι δηλαδή θέμα προσέγγισης 
(Αργυρίδης, 2012: 21-23). 

«Ό Eden Ross Lipson (2001), πιστεύοντας στη δύναμη της παιδικής λογο-
τεχνίας, διοργάνωσε μια συζήτηση σχετικά με τη δύναμη του διαβάσματος 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα πως μπορούσαν να διακρίνουν σημαντικές διαφορές στα παιδιά 
που το καλοκαίρι διάβαζαν για αναψυχή» (Norton, 2007: 2). Κι αυτό γιατί η 
Παιδική Λογοτεχνία ασκεί επίδραση τόσο στον ψυχικό και συναισθηματικό, 
όσο και στον νοητικό κόσμο του νεαρού αναγνώστη. Αποτελεί μια κρίσιμη 
και ευαίσθητη δίοδο του παιδιού προς τον κόσμο του αύριο, γι’ αυτό και 
συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παιδαγωγικούς παράγοντες της δια-
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μόρφωσής του. Για να πλησιάσει το παιδί το λογοτέχνημα, κινητοποιεί όλες 
τις πνευματικές του δυνατότητες, δηλαδή το συναίσθημα, τη φαντασία, τη 
σκέψη, επιτυγχάνοντας έτσι μια ισορροπημένη καλλιέργεια αυτών (Παπανι-
κολάου & Τσιλιμένη, 1992). Μέσω της λογοτεχνικής ανάγνωσης διαμορφώ-
νονται δυνατότητες που σχετίζονται με τη σκέψη, όπως της παρατήρησης, 
της σύγκρισης, της κατηγοριοποίησης, της υπόθεσης, της οργάνωσης, της 
περίληψης, της εφαρμογής, και της κριτικής (Norton, 2007: 11-21). Τα βιβλία 
εννοιών με χρώματα, νούμερα, σχήματα και μεγέθη είναι ικανά να διεγεί-
ρουν τη γνωστική αντίληψη του μικρού παιδιού, ενώ τα πολύχρωμα εικο-
νογραφημένα βιβλία είναι εξαίρετα μέσα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
της παρατηρητικότητας (Γιαννικοπούλου, 2016). 

Παράλληλα, η ενασχόληση με την Παιδική Λογοτεχνία μπορεί να απο-
τελέσει αρωγό στην κοινωνική ωρίμανση του ατόμου, λειτουργώντας ως 
χρήσιμο βοήθημα για την ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών, ενθαρρύ-
νοντας τα να ευαισθητοποιούνται με τα συναισθήματα των άλλων μέσα στο 
πλαίσιο της συναισθηματικής νοημοσύνης (Goleman, 2011). Σύμφωνα με 
τον Bourdieu η μορφωτική συνήθεια της ανάγνωσης αποχτιέται αδιόρατα 
και ανεπαίσθητα, «ωσμωτικά», με την καθημερινή και δίχως προτροπή επα-
φή με τα βιβλία (Φραγκουδάκη, 1994: 157). Έτσι τα παιδιά από μικρή ηλι-
κία χαίρονται με λαϊκά λεκτικά παιχνίδια, παιχνιδοτράγουδα, γλωσσοδέτες, 
λαχνίσματα, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, τραγούδια, λίμερικς, αινίγματα, 
παροιμίες, θρύλους και παραδόσεις, μύθους, παραμύθια, μικρές ιστορίες, 
ποιήματα, παιχνιδόλεξα πολλαπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις πι-
θανότητες να μην αντιμετωπίσουν αργότερα αναγνωστικά προβλήματα 
(Αναγνωστόπουλος, 1994). Χαρακτηριστική εικόνα αυτού αποτελεί ένα νή-
πιο που κρατάει στα χεράκια του ένα χρωματιστό βιβλίο και το παρατηρεί, 
χωρίς να αισθάνεται την επιθυμία να το σκίσει. Αυτή η χαριτωμένη εικόνα 
σηματοδοτεί και συμπυκνώνει παραστατικά την πρώτη ουσιαστική, αν και 
ακόμα όχι ενσυνείδητη, επαφή του ανθρώπου με τον πολιτισμό (Perrot, 
1999: 18). 

Μέσα σε αυτή τη μαγεία της αναγνωστικής διαδικάσίας ο Appleyard (1991) 
διακρίνει πέντε ρόλους που χαρακτηρίζουν την εξέλιξή του αναγνώστη της 
λογοτεχνίας. Tο παιδί της προσχολικής ηλικίας είναι ο αναγνώστης-παίκτης. Σ’ 
αυτή τη φάση το παιδί δεν διαβάζει, είναι μόνον ακροατής και κυρίως παίζει 
με έναν κόσμο φανταστικό, όπου αρχικά αξεχώριστα ανακατεύονται πραγ-
ματικότητες, φόβοι και επιθυμίες, τις οποίες σιγά-σιγά μαθαίνει να βάζει σε 
τάξη και να ελέγχει. Εδώ η ανάγνωση εκλαμβάνεται ως παιχνίδι και η Παι-


