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Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια η παιδική λογοτεχνία, ως ιδιαίτερος κλάδος της λογοτεχνίας, 

γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα είτε ως πρωτότυπη παραγωγή είτε ως 

μελέτη της παραγωγής αυτής. Ο όρος αναπόφευκτα οδηγεί σε διχοτόμηση της λογοτεχνίας. 

Έτσι, τα δυο σκέλη της από τη μια φαίνονται αυτόνομα: παιδική λογοτεχνία ή καλύτερα 

λογοτεχνία για παιδιά, όπως θα ήταν προτιμότερο να ονομάζεται, και λογοτεχνία για 

ενηλίκους. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι οι δύο αυτοί τομείς βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία και στενή σχέση. Γιατί, καταρχάς, και η λογοτεχνία για παιδιά διαβάζεται από 

ενηλίκους, οι οποίοι συχνά λειτουργούν ως λογοκριτές και ανάλογα επιτρέπουν ή 

απαγορεύουν στα παιδιά ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα. Επιπλέον η μια τροφοδοτεί την 

άλλη, ώστε να διαπιστώνεται μια σχέση αμοιβαιότητας, εφόσον κείμενα γραμμένα για παιδιά 

είναι δυνατόν να μεταμορφωθούν σε κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο, κείμενα για 

ενηλίκους να διασκευαστούν σε κείμενα για παιδιά. 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να εισέλθουμε στον ιδιαίτερο αυτό κόσμο της 

παιδικής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα να εξετάσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιείται σε 

αυτή η έννοια του κωμικού έχοντας σαν οδηγό μας το έργο δύο από τους γνωστότερους 

συγγραφείς έντεχνου παραμυθιού, του Gianni Rodari και του Ευγένιου Τριβιζά. Η 

προσπάθειά μας χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι απόψεις για το 

κωμικό και την ανάπτυξή του κατά την παιδική ηλικία έτσι όπως έχουν διατυπωθεί από 

γνωστούς θεωρητικούς από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη μέχρι το Freud, τον Hobbes 

και τον  Piaget και τους ακόμα πιο σύγχρονους Suls και McGhee. Στόχος αυτής της 

παρουσίασης, πέρα από τα θεωρητικά εργαλεία που μας προσφέρει, είναι να καταδειχτεί το 

πόσο σημαντικό είναι το αστείο κατά την παιδική ηλικία και άρα το πόσο χρήσιμο εργαλείο 

στα χέρια των συγγραφέων της παιδικής λογοτεχνίας. 

Το δεύτερο και τρίτο μέρος είναι αφιερωμένα σε καθέναν από τους συγγραφείς που θα 

χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα, το Gianni Rodari και τον Ευγένιο Τριβιζά αντίστοιχα. 

Ο λόγος που επιλέξαμε τους συγκεκριμένους συγγραφείς είναι αφενός το γεγονός ότι στο 

έργο τους χρησιμοποιούν όλους σχεδόν τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται το αστείο για να δημιουργήσουν τελικά κείμενα για ενήλικες και αφετέρου 

οι αναλογίες που παρουσιάζουν και που μας επιτρέπουν να μιλήσουμε, γνωρίζοντας ότι ίσως 

προχωράμε σε αυθαιρεσία, για λογοτεχνικά παράλληλα. Ειδικότερα, στις δυο αυτές ενότητες  

θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δύο συγγραφείς 

χρησιμοποιούν τον παρωδιακό λόγο, το πώς αντιλαμβάνονται και χειρίζονται τη γλώσσα, τα 
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λαϊκά παραμύθια, τις κοινωνικές συμβάσεις καθώς και την έννοια του παιχνιδιού για να 

δημιουργήσουν τελικά κείμενα πρωτοποριακά μαζί και κλασικά που στην ουσία αποτελούν 

μια σκληρή και καταλυτική σάτιρα της σύγχρονης εποχής.  

Στον κόσμο των ιστοριών τους η φαντασία, το όνειρο, το παράλογο και το παραμύθι με 

τη βοήθεια του κωμικού συνενώνονται με την πραγματικότητα και τη λογική. Τα παλιά 

παραδεδομένα σχήματα συναντώνται με την έννοια του σύγχρονου και μεταλλάσσονται σε 

πρωτοποριακά. Έτσι δημιουργείται ένα σύμπαν από ετερόκλητα στοιχεία (αυτό εξάλλου 

είναι και η βάση για την πρόκληση του αστείου στο έργο τους, ο συνταιριασμός δύο ή και 

παραπάνω ασύμβατων στοιχείων), ένας κόσμος στον οποίο αν σκύψουμε με προσοχή μπορεί 

να ανακαλύψουμε κομμάτια και του δικού μας.  
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1. Η ανάπτυξη της έννοιας του κωμικού στο παιδί 
 

Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ον πάνω στη γη που κατάφερε να 

αναπτύξει μοναδικές φυσικές ιδιότητες όπως η νόηση, η χρήση των χεριών, η γλώσσα, το 

γέλιο και να ξεχωρίσει από όλα τα άλλα. Όσον αφορά την τελευταία του ιδιότητα, το γέλιο, 

πολύς λόγος έχει γίνει από την αρχαιότητα -«ζώον γελαστικόν» το ονόμασαν οι αρχαίοι 

Έλληνες- μέχρι τις φιλοσοφικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις του σήμερα. Όμως είναι 

γεγονός ότι χωρίς κάποιον εξωτερικό παράγοντα, γέλιο δεν προκύπτει, και ο παράγοντας 

αυτός δεν είναι άλλος από το κωμικό.1 Αλλά τι είναι το κωμικό; Αναζητώντας την ερμηνεία 

του κωμικού στα διάφορα ερμηνευτικά λεξικά παρατηρούμε: « Κωμικό2 (το) καθετί που 

προκαλεί το γέλιο: το ~ της υπόθεσης είναι ότι κανείς μας δεν ήξερε πώς να πάμε στο σημείο 

συνάντησης // «το ~ των μορφών και των κινήσεων, το ~ των καταστάσεων και των λέξεων, 

το ~ των χαρακτήρων».3

Το κωμικό φαίνεται να αποτελεί ένα αδιάσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων. Ο ρόλος του είναι σημαντικός, αφού φαίνεται να βοηθά στην αλληλεπικοινωνία 

τους, στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους και των απόψεών τους.  

Αλλά καθετί που προκαλεί το γέλιο και το χαμόγελο είναι εκδηλώσεις του κωμικού; 

Είναι δυνατόν ένα σκόπιμο γεγονός να εκληφθεί ως αστείο όταν παράγεται για να 

διασκεδάσει. Μπορεί επίσης, να φαίνεται αστείο για κάποιους, όταν εμφανίζεται αυθόρμητα 

ως μια «ευφυής» απάντηση, ενώ για άλλους όχι. Κατά συνέπεια όλα αυτά που ανήκουν στον 

κόσμο του αστείου δεν εντάσσονται πάντοτε στη σφαίρα του κωμικού γιατί το γέλιο και το 

χαμόγελο είναι μία μόνο από τις παραλλαγές του και αναμφίβολα από τις πιο σύνθετες.  

 

1.1.   Ορισμός του κωμικού  

Ο προβληματισμός για τον ορισμό του κωμικού δεν είναι σημερινός. Πολλές από τις 

θεωρήσεις σχετικά με την εξέλιξη και τη διαμόρφωση του κωμικού αναζητούν ακόμα 

απαντήσεις, μια προσπάθεια που φαίνεται να είναι δύσκολη. Η αναζήτηση αυτή ξεκινά από 

                                                 
1 Θ. Καρζής, Η Σάτιρα και η Παγκόσμια Ιστορία της, Καστανιώτης, Αθήνα, 2005. 
2 Ο όρος αυτός φαίνεται να πλησιάζει πιο κοντά στον αγγλικό όρο «χιούμορ». Συνεπώς, στην παρούσα εργασία αντί της 
λέξης χιούμορ χρησιμοποιείται η λέξη κωμικό. Παρακάτω παρατίθεται το λήμμα  χιούμορ στην αγγλική του εκδοχή.   
Humour  BrE //  humor AmE  n 1 (the ability to understand and enjoy) what is funny and makes people laugh: He hasn’t got 
much of sense of humour. 2 the quality of causing amusement: a story full of humour / She couldn’t see the humour in  the 
situation. (Longman Dictionary of Contemporary English, London: Longman, 1987. 
Humo(u)r n. 1 the capacity to see and appreciate funny and amusing things, as to have a good [no, not much] sense of 
humor. 2 the quality of being  funny or amusing; what is ridiculous or laughable. The story is full of humor. (The advanced 
Learner’s dictionary of current English, Oxford University Press, London, 1960). 
3 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 2002. 
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τα χρόνια του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, αρκετοί 

ερευνητές έχουν δώσει κατά καιρούς διάφορους ορισμούς. Ο πιο σύγχρονος είναι ο ορισμός 

που αναφέρει η Rieger, ως συγκερασμό πολλών απόψεων και αναφέρεται «ως έναν 

ενσωματωμένο μηχανισμό στην ανθρώπινη ύπαρξη που αποτελεί ένα φαρμακευτικό 

αντιστάθμισμα ή μια πολύτιμη μορφή στην αντιμετώπιση της πίεσης, της τραγωδίας ή 

οποιασδήποτε προκλητικής κατάστασης».4 Η άποψη αυτή φαίνεται να δίνει στο κωμικό 

μεγάλη δύναμη, μια που για τον Goodman (1983), αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα 

πάνω στον οποίο επενδύεται οποιοδήποτε είδος πόνου. Επιπλέον για την Rieger, η ανάπτυξή 

του στους ανθρώπους «έχει αποδώσει θεραπευτικές ιδιότητες».5 Οι Ausubel et al. 

προσεγγίζοντας το κωμικό από διαφορετική οπτική γωνία επισημαίνουν ότι το κωμικό είναι 

«μια σύνθετη κατάσταση της χαράς ή της έξαρσης που υποκινείται από τη γνωστική 

εκτίμηση της έκπληξης ή της δυσαρμονίας».6  

Από την πλευρά των κοινωνιολόγων το κωμικό είναι κατά κάποιο τρόπο μια πολύ 

σπουδαία κοινωνική διάσταση στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.7 Και αυτό γιατί 

προκύπτει σε ορισμένες καταστάσεις, έχει άμεσα και αντανακλαστικά αποτελέσματα και 

είναι πιθανό να έχει κάποια αξία επιβίωσης στη ζωή του ανθρώπου8 μια που οι πτυχές του 

κωμικού, το χαμόγελο και το γέλιο, θεωρούνται ως μέσα «εγγύτητας»  και                       

«επικοινωνίας».9  

 

1.2.   Θεωρητικές προσεγγίσεις  

Αν και από την αρχαιότητα ακόμη οι άνθρωποι διαλογίζονται για τη φύση και τη 

σημασία του κωμικού, η  έρευνα κάνει τα πρώτα βήματά της στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Όμως η ουσιαστική μελέτη ξεκινά στη δεκαετία του ’60 και κυρίως στη δεκαετία του ’70, με 

το ενδιαφέρον των ερευνητών να στρέφεται στη μελέτη των προσωπικών διαφορών. Την 

χρονική αυτή περίοδο αναπτύσσονται πολλές θεωρίες με πιο σημαντικές εκείνες που έχουν 

εξασκήσει και τη μεγαλύτερη επίδραση. Τέτοιες είναι α) η ψυχοδυναμική θεωρία, β) η 

                                                 
4A. Rieger, “Make it just as Normal as Possible with Humor”, Mental Retardation, 42 (6), 2004, pp. 427- 444. 
5 Ό.π. 
6 Αναφέρεται στο Pickering et al, 1980,  p. 45. 
7 Βλ. σχετικά: A. J. Chapman & H. C. Foot (Eds.), It’s a funny thing, hunour, Pergamon Press, New York, 1977. N.A.  
Kuiper & L.J. Olinger, “Humor and mental health”, In  H. Friedman (Eds), Encyclopedia of mental health (Vol. 2, pp. 445-
458), Academic Press, San Diego, 1998 και D.  Zillmann, “Humour and communication: Introduction”, In A. J. Chapman & 
H. C. Foot (Eds.), It’s a funny thing, hunour, Pergamon, New York, 1977. 
8 P. Derks & J. Berkowitz, “Some determinants of attitudes toward a joker”, Humor: International Journal of Humor 
Research, 2, 1989, pp. 385- 396 και A. Ziv, “Humor’s role in married life”, Humor: International Journal of Humor 
Research, 1, 1988, pp.  223-229. 
9 A. Rieger, “Make it just as Normal as Possible with Humor”, Mental Retardation, 42 (6), 2004, pp. 427-444. 
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θεωρία της δυσαρμονίας, γ) η θεωρία της υπεροχής, δ) η θεωρία της ανακούφισης ή της 

διέγερσης , ε) η θεωρία της μορφής . Πιο αναλυτικά: 

Ψυχοδυναμική θεωρία. Δίνει έμφαση στο συναίσθημα και στο κίνητρο. Κύριος 

εκπρόσωπος ο Freud, ο οποίος διέκρινε τρεις μορφές ή κατηγορίες εύθυμης εμπειρίας: το 

αστείο ή ευφυολόγημα (wit), το κωμικό (comic) και το χιούμορ (humor). Καθεμιά από τις 

τρεις διακρίσεις περιλαμβάνει μια αποθηκευμένη ψυχική ενέργεια που η εξοικονόμηση της 

διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο στην παραγωγή της ευχαρίστησης.10 Η αποδέσμευση ενός 

μέρους της αποθηκευμένης ψυχικής ενέργεια, η οποία έγινε περιττή για τον «κανονικό»11 

σκοπό της, απελευθερώνεται με τη μορφή του γέλιου.12 Το κωμικό, η δεύτερη μορφή 

εύθυμης εμπειρίας, σχετίζεται με τις μη λεκτικές πηγές του γέλιου, όπως τα χονδροειδή 

αστεία μιας κωμωδίας και τα αστεία των κλόουν ενός τσίρκου.13 Tο χιούμορ, η τρίτη εύθυμη 

εμπειρία, συμβαίνει σε καταστάσεις όπου τα πρόσωπα θα μπορούσαν να τις εκφράσουν με 

αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, λύπη, θυμό. Αλλά η αντίληψη της διασκέδασης ή της 

δυσαρμονίας, σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί να εφοδιάσει τα πρόσωπα με μια εναλλακτική 

προοπτική της κατάστασης και να τους επιτρέψει να αποφύγουν εμπειρίες με «αρνητικές» 

επιδράσεις. Η ευχαρίστηση του χιούμορ προκύπτει από την απελευθέρωση της ενέργειας, 

που θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτά τα οδυνηρά συναισθήματα, αλλά τώρα γίνονται 

περιττά.14 Συνεπώς για τον Freud, όπως αναφέρει ο Martin, «το χιούμορ είναι ένας 

αμυντικός μηχανισμός που επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να αντιμετωπίσει μια δύσκολη 

κατάσταση χωρίς να γίνει δυσβάστακτη από τη δυσάρεστη συγκίνηση»,15 «να το βοηθήσει, 

δηλαδή, να προσαρμοστεί στις πηγές του συναισθηματικού κινδύνου και των 

συγκρούσεων».16

Θεωρίες δυσαρμονίας: Αυτές εστιάζονται στα γνωστικά στοιχεία του κωμικού. Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή, το κωμικό φέρνει σε επαφή δυο ανόμοιες ιδέες ή έννοιες ή 

καταστάσεις με τη μορφή της έκπληξης ή με τη μορφή ενός απροσδόκητου τρόπου.17 Πιο 

                                                 
10 Μ. Σεμιτέκολου, «Χιούμορ: Μια αναπτυξιακή θεώρηση»,Ψυχολογία, 12 (1), 2005, σσ. 42-61. 
11 «Κανονικός» σκοπός θεωρείται η καταβολή ψυχικής ενέργειας για την «καταστολή» της δυσάρεστης εμπειρίας η οποία 
γίνεται με μια δυναμική σύγκρουση στο επίπεδο του ασυνειδήτου. Για περισσότερα στο βιβλίο του David Stafford-Clark, Τι 
είπε πραγματικά ο Φρόιντ, Γλάρος, Αθήνα, 1980.  
12 R. A. Martin, “Approaches to the sense of humor: A historical Review”, In W. Ruch (Eds.), The sense of humor: 
Explorations of a personality characteristic, Walter de Gruyter, Berlin, 1998, pp. 15-60.  
13 Ως χονδροειδή αστεία αναφέρονται οι μιμήσεις, οι χειρονομίες, οι φάρσες, τα άσεμνα πειράγματα κ.ά. 
14 Ν. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, Κόμικς, Παιδί και Αστείο, εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 2001. 
15 R. A. Martin, “Approaches to the sense of humor: A historical Review”, In W. Ruch (Eds.), The sense of humor: 
Explorations of a personality characteristic, Walter de Gruyter, Berlin, 1998, pp. 15-60. 
16 P.E. McGhee & S. Lloyd, “Behavioral Characteristics associated with the Development of Humor in Young Children”, 
The journal of Genetic Psychology, 141, 1982, pp. 253-259.  
17 R. A. Martin, “Approaches to the sense of humor: A historical Review”, In W. Ruch (Eds.), The sense of humor: 
Explorations of a personality characteristic, Walter de Gruyter, Berlin, 1998, pp. 15-60. 
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απλά η παραβίαση της προσδοκίας δημιουργεί το κωμικό δυσαρμονίας.18 Οι πρώτες 

αναφορές αυτών των θεωριών εντοπίζονται στους φιλοσόφους Kant και Schopenhauer. Η 

ιδέα όμως, ανήκει στους αρχαίους Έλληνες και κυρίως στους φιλοσόφους της Αναγέννησης. 

Έτσι, για τον Kant, «το γέλιο είναι μια αγάπη που προκύπτει από τον ξαφνικό 

μετασχηματισμό μιας βεβιασμένης προσδοκίας μέσα στο τίποτα».19 Όσο για τον 

Schopenhauer «η αιτία του γέλιου σε κάθε περίπτωση είναι απλά η ξαφνική αντίληψη για τη 

δυσαρμονία μεταξύ μιας έννοιας και των πραγματικών αντικειμένων που θεωρείται πως 

υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους και το γέλιο είναι η έκφραση της δυσαρμονίας».20

Θεωρίες υπεροχής ή υποτίμησης: Οι πρώτες αναφορές γίνονται από τους Πλάτωνα και 

Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γέλιο προκύπτει πρωτίστως ως 

απάντηση στην αδυναμία και την ασχήμια.21 Η προσέγγιση της υπεροχής συνοψίζεται στον 

Thomas Hobbes ο οποίος λέει ότι «το πάθος του γέλιου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 

κάποια ξαφνική δόξα που προκύπτει από κάποια ξαφνική ιδέα από κάποιες δικές μας 

υπεροχές, σε σύγκριση με την αδυναμία άλλων ή με δικές μας αδυναμίες του 

παρελθόντος».22  

Θεωρίες ανακούφισης ή διέγερσης: Οι θεωρίες αυτές προτείνουν ότι οι σημαντικότερες 

ιδιότητες του κωμικού λειτουργούν σε «φυσιολογικό» επίπεδο. Οι άνθρωποι δοκιμάζουν το 

αστείο και το γέλιο επειδή αισθάνονται την ένταση ή τη διέγερση. Η εκδήλωση του κωμικού 

προέρχεται από την ανακουφιστική εμπειρία, που προκύπτει από τη μείωση της έντασης ή 

της διέγερσης με την απελευθέρωση νευρικής ενέργειας. Αυτή η μείωση της έντασης μπορεί 

να προκαλέσει το κωμικό με δυο τρόπους: είτε με τη μείωση της υψηλής έντασης ή της 

διέγερσης, είτε με την αύξησή τους.23 Επιπλέον το αστείο μπορεί να προκαλέσει 

περισσότερη διέγερση όταν περιέχει σεξουαλικά, επιθετικά, αγχωτικά υπονοούμενα ή να 

διεγείρει νοητικά το άτομο. Το κλείσιμο ενός αστείου παράγει μια ξαφνική διέγερση που 

                                                 
18 Για παράδειγμα ένα λεκτικό αστείο δυσαρμονίας είναι:  
Ο αγοραστής ενός πύργου:   
- «Είστε σίγουρος ότι δεν είναι στοιχειωμένος»;  
- «Απολύτως. Τα τελευταία τριακόσια πενήντα χρόνια που κατοικώ εδώ, δεν έχω δει κανέναν». 
19 S. Attardo, “The semantic foundations of cognitive theories of humor”, Humor: International Journal of Humor Research, 
10(4),1997, pp. 395-420. 
20 Ό.π. 
21 Αποτελούν τα αστεία που διακωμωδούν πρόσωπα λόγω φυσικής-σωματικής αδυναμίας, φυλής, χρώματος, θρησκείας. 
Κλασσική είναι η φράση που αναφέρεται σε κάποιες κινηματογραφικές ταινίες για τους Ινδιάνους της Βορείου Αμερικής: 
Καλός Ινδιάνος είναι ένας νεκρός Ινδιάνος.  
22 R. A. Martin, “Approaches to the sense of humor: A historical Review”, In W. Ruch (Eds.), The sense of humor: 
Explorations of a personality characteristic, Walter de Gruyter, Berlin, 1998, pp. 15-60. 
23 H. C Foot, “Humor and laughter”, In A. J. Chapman and H. C. Foot (Eds), Humor and Laughter: Theory, Research, and 
Applications, NJ: Transaction, New Brunswick, 1996, pp. 259-285.  
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συνδέεται με το γέλιο.24 Η ενδυνάμωση της διέγερσης ανταμείβει και ευχαριστεί το άτομο 

και παράγει την εμπειρία της ευχαρίστησης.25  

Θεωρίες της μορφής. Στις θεωρίες αυτές το κωμικό αποτελεί μια αντιληπτική διαδικασία. 

Ένα αστείο, το αντιλαμβανόμαστε με παρόμοιες διαδικασίες όπως αντιλαμβανόμαστε μια 

μορφή μέσα στο φόντο της. Κάθε αλλαγή που γίνεται κατά την πρόσληψη του νοήματος, που 

προκύπτει από τα επιμέρους στοιχεία, επιφέρει απότομες αλλαγές στην αντίληψη και την 

ερμηνεία του «όλου».26 Οι απότομες αυτές αλλαγές που συμβαίνουν αποτελούν τον 

σημαντικότερο παράγοντα για την εκδήλωση της κωμικής συμπεριφοράς.27

 

1.3.   Γνωστική ανάπτυξη και κωμικό. Η προέλευση του κωμικού: πότε, πώς, γιατί   

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια στροφή των ειδικών στην έρευνα για την εμπειρία 

του κωμικού στα παιδιά, καθώς παρακολουθούν την εξέλιξή τους από την παιδική ηλικία 

μέχρι την ενηλικίωση. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους το πρώτο χαμόγελο του παιδιού 

εμφανίζεται μετά τον τρίτο μήνα της γέννησης, όταν αρχίζει να ανταποκρίνεται σε 

ορισμένους θορύβους, σε παιχνίδια κίνησης του σώματος, στο γαργάλημα. Από τον έκτο 

μήνα και έπειτα το γέλιο αυξάνεται. Όλο και πιο περίπλοκες καταστάσεις σε γνωστικό 

επίπεδο όπως τα παιχνίδια αλληλεπίδρασης και τα ασυνήθιστα γεγονότα, προκαλούν την 

εκδήλωση του γέλιου.28  

Πώς όμως σχετίζονται κωμικό, χαμόγελο και γέλιο; Ο McGhee, διακρίνοντας το κωμικό 

από το χαμόγελο και το γέλιο, πρότεινε ότι η δυσαρμονία δεν συνδέεται με το κωμικό, μέχρι 

το παιδί να «κατακτήσει» την ταξινόμηση των εννοιών στην ηλικία των τριών ή των 

τεσσάρων ετών.29 Ποια όμως έννοια πρέπει να αποδοθεί στις πρόωρες περιπτώσεις του 

χαμόγελου και του γέλιου σε σχέση με την αναπτυξιακή προέλευση του κωμικού; Φαίνεται 

να υπάρχει μεταξύ των ερευνητών μια γενικότερη συμφωνία καθώς επισημαίνουν ότι το 

χαμόγελο και το γέλιο στον πρώτο χρόνο της ηλικίας, δεν είναι υποδηλωτικά του κωμικού.  

Ωστόσο, για τον McGhee, το χαμόγελο και το γέλιο που εμφανίζονται στον πρώτο χρόνο της 

                                                 
24 Τέτοιου είδους κωμικό αστείο είναι: 
Ο δικαστής επαναλαμβάνει την κατηγορία: 
 - «Χτυπήσατε τον αρχιεργάτη με το σφυρί στο κεφάλι και ισχυρίζεστε ότι αυτός σας το ζήτησε».  
-  «Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Μου είπε: -Τώρα θα βγάλω το σίδερο από τη φωτιά και μόλις κουνήσω το κεφάλι μου, εσύ 
χτύπα το με το σφυρί».  
25 H. C Foot, “Humor and laughter”, In A. J. Chapman and H. C. Foot (Eds), Humor and Laughter: Theory, Research, and 
Applications, NJ: Transaction, New Brunswick, 1996, pp. 259-285. 
26 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αντιληπτικές πλάνες. Για παράδειγμα η κλασσική πλάνη με τα δύο 
αντικριστά κεφάλια. Αν εστιάσουμε την προσοχή στα άκρα θα παρατηρήσουμε  δύο πρόσωπα ενώ αν εστιάσουμε στο 
κέντρο θα παρατηρήσουμε ένα βάζο.  
27 Μ. Σεμιτέκολου, «Χιούμορ: Μια αναπτυξιακή θεώρηση»,Ψυχολογία, 12 (1), 2005, σσ. 42-61. 
28 A. Ziv, Personality and Sense of Humor, Springer-Verlag, New York, 1984. 
29 P. E.  McGhee, “Α Model of the Origins and Early Development of Incongruity – Based Humor”, In A. J. Chapman and 
H. C. Foot (eds.), It's a Funny Thing, Humour, Pergamon Press, Oxford, 1977, p. 28. 
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ζωής του παιδιού αντικατοπτρίζουν τη γνωστική εμπειρία του κωμικού.30 Επιπλέον 

επισημαίνει ότι τα νήπια είναι ικανά στις πιο πολλές περιπτώσεις να χαμογελούν και να 

γελάνε στα παράξενα ή ανακόλουθα γεγονότα χωρίς, ωστόσο, να επικαλούνται την έννοια 

του κωμικού. Στο σημείο αυτό συμφωνεί με την άποψη του Piaget ότι το χαμόγελο σε τέτοιες 

περιστάσεις εμφανίζεται να αντικατοπτρίζει το επίτευγμα μιας νέας γνωστικής κυριαρχίας 

πέρα από το περιβάλλον.31 Επιπρόσθετα, συμφωνεί και με την άποψη του Kagan, ο οποίος 

επέκτεινε την άποψη του Piaget, ότι το χαμόγελο εμφανίζεται όταν το νήπιο ταιριάζει με 

επιτυχία ένα νέο ερέθισμα με βάση κάποια οικεία πρότυπα που έχει στη μνήμη του. Αλλά 

αυτό θα συμβεί μόνο αν εκείνο το ταίριασμα πραγματοποιείται διαμέσου κάποιου «άριστου» 

ποσού γνωστικής προσπάθειας. Συνεπώς, για τον Kagan «η προσπάθεια επεξεργασίας νέων 

πληροφοριών μπορεί να είναι πραγματικά ευχάριστη, και αυτή η ευχαρίστηση απεικονίζεται 

στο χαμόγελο του νηπίου».32  

 

1.4.   Η έννοια της δυσαρμονίας και η επίλυση/απάντηση σε αυτή 

Για την ερμηνεία του κωμικού οι ερευνητές στρέφονται στο ρόλο της δυσαρμονίας και 

στην επίλυση/απάντησή της. Ο όρος δυσαρμονία, σύμφωνα με τον Schultz, αναφέρεται «στη 

σύγκρουση μεταξύ αυτού που προσδοκάται και αυτού που πραγματικά συμβαίνει».33 Η 

επίλυση/απάντηση είναι το δεύτερο μέρος. Είναι μια πιο λεπτή πτυχή του αστείου όπου ο 

παραλήπτης δίνει τη δική του δυσαρμονία ανταποκρινόμενος στην αρχική. Αυτό συμβαίνει 

στην προσπάθειά του να επιλύσει ή να εξηγήσει τη δυσαρμονία.34 Η επίλυση/απάντηση είναι 

μια δεύτερη διαδικασία που περιλαμβάνει την επαναξιολόγηση της κατάστασης αφότου η 

δυσαρμονία έχει πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τη Bariaud, «η επίλυση/απάντηση είναι το 

συμπλήρωμα της αναγνώρισης της δυσαρμονίας, και αποτελούν μαζί με τη δυσαρμονία την 

κατανόηση, δηλαδή το νοητικό μέρος της αντίδρασης του κωμικού, το οποίο είναι μια 

απαραίτητη βάση για τη διασκέδαση».35 Αλλά η συζήτηση μεταξύ των ερευνητών στρέφεται 

τώρα στο ερώτημα αν πάντοτε υπάρχει επίλυση/απάντηση στο κωμικό. Όπως αναφέρει η 

Bariaud, σε μια ανάλυση που έκανε ο Schultz για τα λεκτικά αστεία και τα αινίγματα σε 

πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς όπως ο δυτικός πολιτισμός, οι μη εγγράμματοι πολιτισμοί, 

οι πολιτισμοί της Κίνας και της Ιαπωνίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες 

                                                 
30 Ό.π. 
31 J. Piaget, Play, Dreams and Imitation in Childhood, Norton, New York, 1962. 
32  Αναφέρεται στο P. E.  McGhee, “Α Model of the Origins and Early Development of Incongruity – Based Humor”, In A. 
J. Chapman and H. C. Foot (eds.), It's a Funny Thing, Humour, Pergamon Press, Oxford, 1977, p. 28. 
33 T. R. Schultz, “A cognitive-developmental analysis of humour”, In A. J. Chapman and H. Foot (eds.), Humour and 
Laughter: Theory, Research and Applications, Wiley, London, 1976, p.12. 
34 Ό.π. 
35 F. Bariaud, “Age Difference in Children’s Humor”, Journal of Contemporary Society, 20, 1989, pp. 15-45. 

 13



μορφές αυτών των αστείων είναι σύμφωνες με τη δομή της επίλυσης/απάντησης.36 

Αντιθέτως, ο Nerhardt και ο Rothbart, ερευνώντας άλλες καταστάσεις, προϋποθέτουν ότι η 

δυσαρμονία είναι αρκετή από μόνη της να προκαλέσει το γέλιο, υπό τον όρο ότι γίνεται 

αντιληπτή σε ένα «ασφαλές» περιβάλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί για τα καλαμπούρια, τα 

τεχνάσματα, τις καρικατούρες και σε ορισμένες «κωμικές» καταστάσεις.37  

 

1.5.   Δυσαρμονία και μοντέλα γνωστικής ανάπτυξης του κωμικού 

Καθώς τα διάφορα μοντέλα επιχειρούν να περιγράψουν τη γνωστική ανάπτυξη του 

κωμικού, δύο βασικές θέσεις μονοπωλούν τη συζήτηση γύρω από αυτό. Η πρώτη περιγράφει 

το κωμικό ως μια διαδικασία δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η αντίληψη της 

δυσαρμονίας και στο δεύτερο η επίλυση/απάντησή της. Αντίληψη και επίλυση/απάντηση 

αποτελούν τους αποφασιστικούς παράγοντες στην εκτίμηση του κωμικού.38 Η δεύτερη θέση, 

η οποία πρωτοεκφράστηκε από τον Nerhardt (1970), ενώ συμφωνεί όπως και η πρώτη θέση, 

ότι η δυσαρμονία παραμένει αναγκαία προϋπόθεση για την εμπειρία στο κωμικό, επισημαίνει  

ωστόσο ότι η δυσαρμονία μπορεί από μόνη της να προκαλέσει ή να παράγει το κωμικό χωρίς 

να είναι απαραίτητη η επίλυση/απάντηση σε αυτή.39 Επιπλέον, οι Rothbart και Pien, 

παρατήρησαν ότι σε πολλά αστεία, «η επίλυση της δυσαρμονίας μπορεί να μη δημιουργεί 

απολύτως σημαντική δυσαρμονία και μερικές φορές να προστίθενται νέα στοιχεία σε 

αυτή».40

Όσο αφορά τα μοντέλα γνωστικής ανάπτυξης, δύο είναι τα πιο γνωστά. Το πρώτο είναι 

το μοντέλο ανάπτυξης των δυο σταδίων του Suls και δεύτερο το μοντέλο ανάπτυξης της 

χιουμοριστικής συμπεριφοράς  του McGhee. 

 

1.6. Το μοντέλο ανάπτυξης των δυο σταδίων του Suls (ή μοντέλο δυσαρμονίας-επίλυσης) 

Το μοντέλο αυτό, που υποστηρίζεται κυρίως από τους  Suls και Schultz, αναφέρεται στις 

γνωστικο-αντιληπτικές θεωρίες του κωμικού και βασίζεται σε έναν τύπο ανάλυσης 

πληροφορίας-επεξεργασίας. Αποτελείται  από δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η 

παρουσίαση της δυσαρμονίας και στο δεύτερο δίνεται η επίλυση/απάντηση στη δυσαρμονία 

                                                 
36 Ό.π. 
37 Ό.π. 
38 J. Suls, “A two-stage model for the appreciation of jokes and cartoons”, In I. H. Goldstein and  P. E. McGhee (eds.), The 
Psychology of Humor: Theoretical Perspectives and Empirical Issues, Academic Press, New York, 1972. 
39 G.  Forabosco, “Cognitive aspects pf the humor process: the concept of incongruity”, Humor: International Journal of 
Humor Research, 5(1/2), 1992, pp. 45-68. 
40 Μ. Κ. Rothbart & D. Pien, “Elephants and marshmallows: a theoretical synthesis of incongruity-resolution and arousal 
theories of humour”, In A. J. Chapman and H. C. Foot (eds.), It's a Funny Thing, Humour, Pergamon Press, Oxford, 1977.  
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από τον «παραλήπτη» του κωμικού για την απόσπαση κωμικών απαντήσεων. Ο Schultz 

αναφέρει, ότι στο πρώτο στάδιο η εκτίμηση του κωμικού στοιχείου στα παιδιά είναι 

περιορισμένη.41 Κάτω από την ηλικία των οχτώ ετών και μέχρι τα παιδιά να αποκτήσουν την 

ικανότητα της συγκεκριμένης λογικής σκέψης, δεν είναι ικανά να αντιληφθούν τη 

δυσαρμονία του αστείου. Άλλες έρευνες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι και τα τετράχρονα 

παιδιά μπορούν να αντιληφθούν και να επιλύσουν τη δυσαρμονία.42

 

1.7.   Το μοντέλο ανάπτυξης της χιουμοριστικής συμπεριφοράς  του McGhee 

Το δεύτερο μοντέλο αναπτύχθηκε από τον McGhee,43 ο οποίος διακρίνει τέσσερα στάδια 

στην ανάπτυξη του κωμικού στο παιδί. Καθένα από αυτά ακολουθεί τα τέσσερα στάδια της 

γνωστικής ανάπτυξης του Piaget.44 Καθώς το παιδί διέρχεται από τα στάδια, συγχρόνως 

αρχίζει να διευρύνει και τις αντιλήψεις του για το κωμικό. 

1ο  στάδιο (από το 1½ μέχρι το 2o έτος).  Σε αυτό το στάδιο το παιδί χειρίζεται τα 

αντικείμενα του περιβάλλοντός του σαν να ήταν άλλα, διαφορετικά αντικείμενα, δείχνοντας 

συμπεριφορά «προσωποποίησης». Αυτή η διαφορετική μεταχείριση παρατηρείται ακόμη και 

όταν τα αντικείμενα απουσιάζουν από το οπτικό του πεδίο. Για παράδειγμα, μια μπανάνα 

μπορεί να ενεργοποιήσει στο μυαλό του παιδιού την εικόνα ενός τηλεφώνου και την 

χρησιμοποιήσει ως ακουστικό ανταποκρινόμενο στο σχήμα τηλέφωνο-συνομιλία. Αυτή η 

εικόνα (μπανάνα αντί για ακουστικό) οδηγεί το παιδί να αντιληφθεί την 

«ανάρμοστη/αταίριαστη» πράξη του ως κωμική.  

2ο  στάδιο (από το 2ο μέχρι το 4o έτος). Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους το παιδί 

γίνεται όλο και πιο ικανό στη χρήση της γλώσσας. Τα λεκτικά σχήματα εμπλέκονται όλο και 

περισσότερο στο τρίπτυχο πράξη-αντικείμενο-εικόνα. Σε αυτό το στάδιο της δυσαρμονίας 

του κωμικού, το παιδί δείχνει μια εμπιστοσύνη στις λεκτικές του διατυπώσεις και ονοματίζει 

τα αντικείμενα ή και τα γεγονότα με τρόπο «αταίριαστο». Δηλαδή, εκτός από τη συμμετοχή 

του σε μια «αταίριαστη» πράξη προς ένα αντικείμενο, μπορεί τώρα να πει κάτι «αταίριαστο» 

για ένα παρόμοιο αντικείμενο. Έτσι, δείχνοντας μια πέτρα, μπορεί να την παρομοιάσει με 

σκυλί, να αναζητήσει και να ονοματίσει τα μέλη του σώματός του πάνω σ’ αυτήν. Η πράξη 

στο δεύτερο στάδιο φαίνεται να απουσιάζει και είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στο 

                                                 
41 T. R. Schultz, “The role of incongruity in children’s appreciation of cartoon humor”, Journal of Experimental Child 
Psychology, 13, 1972, pp. 456-477 
42 D. Pien & M. K. Rothbart, “Incongruity and Resolution in Children’s Humor: A Reexamination”, Child Development, 47, 
1976, pp. 966-971. 
43 P. E.  McGhee, “Α Model of the Origins and Early Development of Incongruity – Based Humor”, In A. J. Chapman and 
H. C. Foot (eds.), It's a Funny Thing, Humour, Pergamon Press, Oxford, 1977. 
44 J. Piaget, The Origins of Intelligence in Children, International Universities Press, New York, 1952. 
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πρώτο και στο δεύτερο στάδιο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι τα πρώτα δύο 

στάδια της δυσαρμονίας του κωμικού αντιστοιχούν στα δύο αρχικά στάδια του συμβολικού 

παιχνιδιού του Piaget. 

3ο  στάδιο (από το 4ο μέχρι το 6ο ή 7ο έτος). Το παιδί ανάμεσα στο τρίτο και στο τέταρτο 

έτος της ζωής του αρχίζει να οργανώνει τα αντικείμενα στις αληθινές τους έννοιες. Αποκτά 

μια νέα αίσθηση της εμπιστοσύνης σχετικά με αυτό που μπορεί να πραγματοποιήσει ή όχι 

μέσα σ’ ένα σύνολο από έννοιες που ήδη έχει κατακτήσει. Κατά συνέπεια, μια γάτα μπορεί 

να γίνει αντιληπτή ως ένα μικρό ζώο με το τρίχωμά της, τα τέσσερα πόδια της, τα δύο αυτιά 

της, την ουρά της και το νιαούρισμά της. Aν το παιδί αντιμετωπίζει (σε επίπεδο φαντασίας) 

μια γάτα με δύο κεφάλια και χωρίς κανένα αυτί και αντί για «νιάου» κάνει «γαβ», ένα τέτοιο 

φανταστικό γεγονός είναι πιθανό να γίνει αντιληπτό ως κωμικό. Αυτό συμβαίνει, επειδή το 

παιδί παραβιάζει την εννοιολογική κατανόηση της πραγματικότητας. Στο στάδιο αυτό η 

γλώσσα διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στο κωμικό στοιχείο του παιδιού που βασίζεται 

στην παραβίαση των εννοιών κατηγορίας. 

4ο  στάδιο (από το 7ο έτος και έπειτα). Σύμφωνα με τον Piaget,45 τα παιδιά γύρω στην 

ηλικία των έξι και επτά ετών αρχίζουν να χάνουν τον αντιληπτικό «εγωκεντρισμό» τους. 

Αντί να συγκεντρώνεται η προσοχή τους μόνο σε μια έννοια κάποιας λέξης ή μόνο σε ένα 

αντιληπτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάποιου αντικειμένου, αρχίζουν πλέον να γίνονται 

ικανά να κρατήσουν μια έννοια ή ένα χαρακτηριστικό στο μυαλό τους ενώ η σκέψη τους 

βρίσκεται αλλού. Αυτή η ικανότητα, μαζί με την ικανότητα της αντιστρεψιμότητας, αποτελεί 

την ξαφνική δυνατότητα των παιδιών να κατανοούν το κωμικό και να χειρίζονται άνετα τις 

διπλές ερμηνείες (διφορούμενες) των λέξεων. 

 

1.8.   Οι λειτουργίες του κωμικού 

Η εκτίμηση και η δημιουργία του κωμικού συνδέεται με πολλές προσαρμοστικές 

λειτουργίες. Οι πιο σημαντικές είναι α) οι γνωστικο-συναισθηματικές λειτουργίες, β) οι 

κοινωνικές λειτουργίες, και γ) οι σωματικές και αμυντικές λειτουργίες. Οι γνωστικο-

συναισθηματικές λειτουργίες αποδίδονται στο κωμικό και κυρίως στη διαδικασία της 

ευχαρίστησης. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην απόλαυση και προέρχεται από την 

επιτυχή αντιμετώπιση της νοητικής πρόκλησης, μια που το κωμικό εκλαμβάνεται ως λύση 

ενός προβλήματος.46 Επιπλέον, σε αυτή τη λειτουργία περιλαμβάνονται η εκτίμηση, η 

                                                 
45 Ό.π. . 
46 A. S.  Masten, “Humor and Competence in School-aged Children”, Child Development, 57, 1986, pp. 461-473. 
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κατανόηση και η δημιουργία του  κωμικού.47 Οι κοινωνικές λειτουργίες, περιλαμβάνουν την 

αύξηση των διαπροσωπικών–αλληλεπιδραστικών σχέσεων και τη συνεκτικότητα της ομάδας 

καθώς και την έκφραση των σεξουαλικών και επιθετικών συναισθημάτων.48 Επιπλέον, 

περιλαμβάνουν την επικοινωνία, το σύστημα των εννοιών και της πραγματικότητας, τη 

χρήση της γλώσσας και της μεταγλώσσας49 και των κοινωνικών συμβάσεων.50 Οι σωματικές 

και αμυντικές λειτουργίες, περιλαμβάνουν τη μείωση της διέγερσης ή της χαλάρωσης που 

προκαλείται από το γέλιο. Το γέλιο, φαίνεται να διευκολύνει τη διαμόρφωση της διέγερσης 

και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνει την ποιότητα των συναλλαγών.51 Επιπλέον, οι 

σωματικές και αμυντικές λειτουργίες, περιλαμβάνουν τόσο την αποφυγή ή την ανακούφιση 

από τους φόβους και από το άγχος όσο και από οποιασδήποτε άλλη προκλητική κατάσταση 

με θεραπευτικά αποτελέσματα.52

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες δεν είναι ξεκομμένες μεταξύ τους, αλλά συνυπάρχουν και 

συλλειτουργούν σε κάθε άτομο.  

 

1.9.   Ερευνητικά δεδομένα  

Γνωστική ανάπτυξη και κωμικό. Τα τελευταία τριάντα χρόνια το ενδιαφέρον των 

ερευνητών έχει στραφεί στη διερεύνηση της ικανότητας του κωμικού στα παιδιά. Πολλές 

από αυτές έχουν εστιαστεί στην ανάπτυξη του κωμικού ως γνωστική διαδικασία. Σε μια από 

τις έρευνές του ο McGhee,53 εστίασε την προσοχή του στη συσχέτιση των σταδίων της 

λειτουργικής σκέψης του Piaget και στην κατανόηση του κωμικού. Στην έρευνα αυτή που 

συμμετείχαν ενενήντα αγόρια τυπικώς αναπτυσσόμενα, ηλικίας πέντε, εφτά και εννιά ετών, 

δοκιμάστηκαν σε πέντε κατηγορίες κωμικού υλικού που περιλάμβανε α) κωμικά κινούμενα 

σχέδια, β) κωμικά αστεία, γ) κινούμενα σχέδια με κωμικό δυσαρμονίας με λεζάντες, δ) 

αστεία δυσαρμονίας και ε) κινούμενα σχέδια με κωμικό δυσαρμονίας χωρίς λεζάντες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η σχέση μεταξύ του γνωστικού αποτελέσματος και 

                                                 
47 Ό.π. 
48 Ό.π. 
49 D. M. Emerich, N. A. Creaghead, S. M. Grether, D. Murray & C. Grasha, “The Comprehension of Humorous Materials by 
Adolescents with High-Functioning autism and Asperger’s Syndrome”, Journal of Autism and Development Disorders, 
33(3), 2003, pp. 253-257.  
50 A. S.  Groch, “Joking and Appreciation of Humor in Nursery School Children”, Child Development, 45, 1974, pp. 1098-
1102. 
51 A. S.  Masten, “Humor and Competence in School-aged Children”, Child Development, 57, 1986, pp. 461-473. 
52 A. Rieger, “Make it just as Normal as Possible with Humor”, Mental Retardation, 42 (6), 2004, pp. 427-444. 
53 P.E. McGhee, “Development of the humor response: A review of the literature”, Psychological Bulletin, 76 (5), 1971a, pp. 
328-348. 
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της κατανόησης του κωμικού εξαρτάται από τον τύπο του κωμικού στοιχείου και την ηλικία 

των παιδιών.54

Σε νεότερη έρευνά του ο McGhee,55 συνέκρινε την εκτίμηση του κωμικού σε μαθήτριες 

διαφορετικής ηλικίας – προερχόμενες από την πρώτη, τη δευτέρα και την πέμπτη τάξη του 

Δημοτικού και σε πρωτοετείς φοιτήτριες –  σε σχέση με τη χρονική διάρκεια απόκτησής του. 

Χρησιμοποίησε δώδεκα αστεία και ζήτησε από τις μαθήτριες και τις φοιτήτριες να τα 

κατατάξουν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα αστειότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι η εκτίμηση του κωμικού ήταν μεγαλύτερη αμέσως μετά την απόκτηση των εννοιών, σε 

σχέση με τις μαθήτριες που δεν κατείχαν τις έννοιες ή που ήταν πολύ εξοικειωμένες αρκετά 

χρόνια νωρίτερα. 

Η Masten, επέκτεινε την έρευνά της σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, εξετάζοντας τις 

πολλαπλές πτυχές του κωμικού. Στόχος της έρευνάς της ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ 

του κωμικού και την ικανότητα επίτευξης του κωμικού από τα παιδιά. Στην έρευνά της 

συμμετείχαν ενενήντα τρία τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, σαράντα δύο αγόρια και πενήντα 

ένα κορίτσια, ηλικίας δέκα έως δεκατεσσάρων ετών. Το κωμικό υλικό προερχόταν από τα μη 

λεκτικά κινούμενα σχέδια «Ziggy», τα οποία περιείχαν οπτικά κωμικά στοιχεία. Αρχικά 

ζητήθηκε από τα παιδιά να κατατάξουν τα κινούμενα σχέδια σε μια τετράβαθμη κλίμακα 

σύμφωνα με το βαθμό αστειότητας, και στη συνέχεια για την κατανόηση του κωμικού, να 

εξηγήσουν ποιο ήταν το σημείο εκείνο που έκανε τα κινούμενα σχέδια να φαίνονται αστεία. 

Όσον αφορά την παραγωγή του κωμικού, η ερευνήτρια τοποθέτησε στα κινούμενα σχέδια 

ημιτελή κείμενα και τίτλους και ζήτησε από τα παιδιά να προσθέσουν ένα λεκτικό κλείσιμο 

ώστε να γίνουν τα κινούμενα σχέδια κωμικά. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση 

της έρευνάς της ότι το κωμικό και η επίτευξή του σχετίζονται θετικά. Η παραγωγή του 

κωμικού, η κατανόηση και το έντονο γέλιο/κέφι συνδέονται με ακαδημαϊκές και κοινωνικές 

καταξιώσεις. Η νοητική ικανότητα είχε μέτρια συσχέτιση με το κωμικό. Το γέλιο/κέφι, η 

κατανόηση και η παραγωγή είχαν υψηλή συσχέτιση με τον Δείκτη Νοημοσύνης.56

Η Groch, διεξήγαγε τη δική της έρευνα με παιδιά προσχολικής ηλικίας (τριάντα παιδιά, 

δεκαέξι αγόρια και δεκατέσσερα κορίτσια, ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών), με στόχο να 

εξετάσει την αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφόρων μορφών του κωμικού και να εκτιμήσει τη 

σχέση των κωμικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. Ορίστηκαν δύο 

                                                 
54 P. E. McGhee, “Cognitive Development and Children’s Comprehension of Humor”, Child Development, 42, 1971b, pp. 
123-148. 
55 P. E.  McGhee, “Children’s Appreciation of Humor: A Test of the Cognitive Congruency Principle”, Child Development, 
47, 1976, pp. 420-426. 
56 A. S.  Masten, “Humor and Competence in School-aged Children”, Child Development, 57, 1986, pp. 461-473. 
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τύποι  κωμικών γεγονότων: α) περιστατικά έκπληξης ή απροσδόκητα όπου παρουσιάζονταν 

χαμόγελο ή γέλιο και β) «αταίριαστες» ή ακατάλληλες ενέργειες που φαίνονταν να 

παράγονται σκόπιμα. Τα κωμικά γεγονότα που κατέγραψε τα χώρισε σε τρεις κωμικούς 

τύπους: α) στο ανταποκριτικό κωμικό, το οποίο περιείχε αστεία δυσαρμονίας ή έκπληξης, 

λεκτικά αστεία, αστείες εικόνες, βιβλία και τραγούδια, β) στο παραγωγικό κωμικό, που 

περιείχε αστείες χειρονομίες και αστεία παιχνίδια, τα οποία παρουσιάζονταν με κωμικό 

τρόπο και γ) στο εχθρικό κωμικό, που περιείχε επιθετικά ή απειλητικά στοιχεία εκφρασμένα 

με κωμικό τρόπο, ή αστεία περιφρόνησης και κοροϊδίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποστηρίζουν τον παραπάνω χωρισμό των κωμικών ενεργειών, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. Η επικρατέστερη μορφή του κωμικού (ανταποκριτικό, 

παραγωγικό, μεικτό), αποδείχθηκε ότι συνέβαλε σημαντικά στο κωμικό πρότυπο που 

επιδείχτηκε από τα παιδιά. Επιπλέον υπήρξαν και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο 

φύλα, παρόλο που σε άλλες έρευνες δεν επισημαίνονται τέτοιες διαφορές, με τα κορίτσια να 

εκφράζουν περισσότερο ανταποκριτική κωμική συμπεριφορά, ενώ τα αγόρια περισσότερο 

εχθρική κωμική συμπεριφορά.57

Γλωσσική ανάπτυξη και κωμικό. Η ανάπτυξη του κωμικού στα παιδιά αποτέλεσε πεδίο 

έρευνας και για ψυχογλωσσολογικές μελέτες. Περιγράφοντας ο McGhee το θεωρητικό του 

μοντέλο επισήμανε πως το παιδί χρησιμοποιεί γλωσσικά κωμικά στοιχεία από το δεύτερο 

στάδιο του αναπτυξιακού του μοντέλου και συνεχίζεται μέχρι το τέταρτο. Βασίζεται στις 

δηλώσεις του και χρησιμοποιεί τη γλώσσα με διαφορετικούς τρόπους δίνοντας κωμική 

χροιά.58 Η Bernstein, σημείωσε ότι η πηγή του κωμικού στα αινίγματα και στα αστεία 

περιλαμβάνει α) την κατανόηση των πολλαπλών εννοιών των λέξεων, β) τις μεταφορές και 

τους ιδιωματισμούς, γ) την ανίχνευση της ασάφειας, δ) την αντιληπτική δυσαρμονία και ε) 

την εκτίμηση ότι μια απροσδόκητη ή ξαφνική μετατόπιση της άποψης είναι δυνατή.59

Δυσαρμονία και κωμικό. Η δυσαρμονία αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα για την εκδήλωση 

του κωμικού. Οι έρευνες εστιάστηκαν κυρίως σε μαθητές σχολικής ηλικίας και 

επισημάνθηκε η επίδραση της δυσαρμονίας σε αυτή την κατηγορία μαθητών. Σε έρευνά του 

ο Shultz χρησιμοποίησε το στοιχείο της δυσαρμονίας σε αστεία και σε αινίγματα/γρίφους.60 

                                                 
57 A. S.  Groch, “Joking and Appreciation of Humor in Nursery School Children”, Child Development, 45, 1974, pp. 1098-
1102. 
58 P. E.  McGhee, “Cognitive mastery and children’s humor”, Psychological Bulletin, 81, 1974, pp. 721-730. 
59 D. K. Bernstein, “The Development of Humor: implications for assessment and intervention”, Topics in Language 
Disorders, 6 (4), 1986, pp. 65-71. 
60 T. R. Schultz,  “Development of the Appreciation of Riddles”, Child Development, 45, 1974, pp. 100-105. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα εξάχρονα παιδιά δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην 

εκτίμηση των «γνήσιων» αστείων από τα αινίγματα/γρίφους που περιείχαν τη δυσαρμονία.61  

Αλλά και στην των Sinnott και Ross, βρέθηκε ότι η επιθετικότητα και η δυσαρμονία είναι 

μεταβλητές που έχουν θετική επίδραση στις κρίσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε 

κωμικά περιστατικά. Στα διακόσια τριάντα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που 

συμμετείχαν στην έρευνα (εκατόν εφτά αγόρια και εκατόν είκοσι τρία κορίτσια, τριών μέχρι 

οκτώ ετών), παρουσιάστηκαν έξι ζευγάρια γεγονότων με μαριονέτες και ζητήθηκε  να 

κρίνουν ποιο από κάθε ζευγάρι ήταν το πιο αστείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν ικανά να κρίνουν «αταίριαστα» περιστατικά ως κωμικά. 

Όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου ηλικίας, προτίμησαν πολλά περισσότερα επιθετικά ή 

«αταίριαστα» περιστατικά σε σχέση με τα ουδέτερα. Όταν παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα 

περιστατικά επιθετικότητας και περιστατικά δυσαρμονίας, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά. 

Επιπλέον, δεν υπήρξε διαφορά στην κρίση αγοριών και κοριτσιών.62

 

2. Χιούμορ και παιδική λογοτεχνία  
 

Για να γράψει κανείς κείμενα για παιδιά πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο δικό τους πεδίο 

όρασης και αντίληψης και να μοιραστεί μαζί τους τις απόψεις τους για τον κόσμο. Ο 

συγγραφέας παιδικών βιβλίων τοποθετείται σ’ ένα χώρο όπου αυτοστιγμεί το πραγματικό 

γίνεται φανταστικό και το φανταστικό γίνεται πραγματικό. Σ’ ένα χώρο όπου το κωμικό 

παίζει πρωταρχικό ρόλο, γιατί είναι το κλειδί που ανοίγει πιο εύκολα τις κλειδωμένες πόρτες 

του κόσμου. Το κωμικό δείχνει διάφορους δρόμους και φωτίζει σκοτεινά μονοπάτια για να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Μέσα από το γέλιο το παιδί μεγαλώνει σωστά. 

Το παιδί από τους πρώτους μήνες της ζωής του καταλαβαίνει το αστείο και γελά. Αν του 

κάνεις μια παράξενη γκριμάτσα, αν του τραγουδήσεις κωμικά, είναι σίγουρο πως θα γελάσει. 

Άρα καταλαβαίνει το αστείο, το μη κανονικό, το παράξενο, το μη συνηθισμένο. Και όχι μόνο 

το καταλαβαίνει αλλά και το αποζητά. 

                                                 
61 Ως «γνήσια» αστεία αναφέρονται από τον Shultz τα παρακάτω: α) Ποιο ζώο μπορεί να πηδήξει τόσο ψηλά όσο ένα 
δέντρο;  Όλα τα ζώα - το δέντρο δεν μπορεί να πηδήξει.  β) Γιατί ο αγρότης ονόμασε το γουρούνι του μελάνι (Ink); Επειδή 
έμενε έξω από  την μάντρα (pen) (Shultz 1974). 
62 D. J. Sinnott & B. M. Ross, “Comparison of Aggression and Incongruity as Factors in Children’s Judgments of Humor”, 
The Journal of Genetic Psychology, 128, 1976, pp. 241-249. 
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Ο Ε. Παπανούτσος ορίζει δυο μορφές του κωμικού.63 Η πρώτη μορφή, λέει, είναι το 

καθαρό και αθώο κωμικό που διασκεδάζει τα παιδιά και τον πρωτόγονο άνθρωπο. Το 

δεύτερο, για να γίνει αντιληπτό, προϋποθέτει κάποια μύηση και κάποια ενοχή.  

Το παιδί δεν έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις για ένα υψηλής ποιότητας χιούμορ         

(π.χ. το χιούμορ το σχετικό με την πολιτική), δεν είναι μυημένο, όπως λέει ο Παπανούτσος, 

κι ακόμα περισσότερο δεν έχει ενοχές, αλλά το αστείο το αντιλαμβάνεται. Είναι ένα είδος 

συνεννόησης που του ταιριάζει. Το οικειοποιείται αμέσως. Του είναι πολύτιμο. Του 

χρησιμεύει για γέφυρα με τον κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς, που ίσως και να 

φοβάται.  

Επομένως το κωμικό και οι τεχνικές του αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια όποιου 

επιχειρήσει να γράψει ιστορίες για παιδιά. Και όσοι γράφουν για παιδιά το ξέρουν καλύτερα 

από κάθε άλλο πως το παιδί έχει ανάγκη από αισιοδοξία και ελπίδα. Με το αστείο το 

ευκολύνουν να προχωρήσει, να πάει παρακάτω. Δουλειά τους επομένως είναι να σπάνε 

διαρκώς τα σχήματα της εμπειρίας, να ανοίγουν δρόμο στη φαντασία του παιδιού, στο 

απρόοπτο και στο τυχαίο, τους βασικούς δηλαδή άξονες και συντελεστές του αστείου. Να 

μην κρατάνε καμιά ιδέα, καμιά εικόνα που να επιδέχεται κάποια εξήγηση λογική αλλά να 

ανοίγουν όλες τις πόρτες στο παράλογο. Να τροποποιούν δομικά στοιχεία μιας υπόθεσης, 

ανατρέποντας τις καθιερωμένες ηθικές συμβάσεις, μετατρέποντας όλα αυτά σε λόγο με 

αποδέκτη το παιδί και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι το διώνυμο παιδική λογοτεχνία – 

κωμικό, είναι συνυφασμένο και με το γλωσσικό παιχνίδι και με το παράλογο, και με τη 

δημιουργική φαντασία και με το οικείο, κύρια συστατικά ώστε να δημιουργηθεί 

χιουμοριστική διάθεση στο παιδί και επομένως ψυχική ισορροπία. 

 Χρησιμοποιώ όμως αστεία ή κάνω χιούμορ δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση προσπαθώ 

να γράψω εξυπνάδες. Το αστείο είναι εντελώς αποτυχημένο όταν το προσπαθεί κανείς. Το 

κείμενο που προκύπτει δεν είναι έξυπνο αλλά επιτηδευμένο. Και τα παιδιά έχουν την 

ικανότητα να αντιλαμβάνονται οτιδήποτε δεν είναι αληθινό αλλά προσποιητό και να το 

απορρίπτουν. Το χιούμορ χρειάζεται να είναι αυθόρμητο, να επεμβαίνει λυτρωτικά την 

κατάλληλη ώρα, να προέρχεται αβίαστο, απρόσκλητο πολλές φορές, μέσα από το χαρακτήρα 

ή την κατάσταση που δημιουργεί ο συγγραφέας. Μόνο τότε γίνεται αποδεκτό και επιτυγχάνει 

τον παιδαγωγικό του σκοπό.  

Ωστόσο οι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας που γράφουν με πηγαίο χιούμορ δεν είναι 

παρά ελάχιστοι. Και η εξήγηση είναι απλή. Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσει κανείς  

                                                 
63 Ε. Π. Παπανούτσος, Αισθητική, Ίκαρος, Αθήνα, 1976, σ. 300. 
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από την πηγή των ονείρων φανταστικές ιστορίες, παρά να πετύχει με τα γραπτά του γέλιο και 

μάλιστα ξεκαρδιστικό, λυτρωτικό. Όμως αν η παιδική λογοτεχνία είναι εκείνη που φιλοδοξεί 

να κάνει τα παιδιά καλούς αναγνώστες, να τα συνηθίσει στο διάβασμα από την τρυφερή τους 

ηλικία, πώς θα τα καταφέρει αν όχι με τη φαντασία, την έκπληξη αλλά και το απροσδόκητο, 

το παράδοξο, το περίεργο, το αστείο, το χιούμορ, αυτά τα στοιχεία δηλαδή που προσιδιάζουν 

στην παιδικότητά τους; 

Αρκεί να συναναστραφεί κανείς τα παιδιά, να παρατηρήσει τον τρόπο που επικοινωνούν, 

να μάθει τους κώδικές τους για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο τους το 

αστείο, το παιχνίδι. Το χιούμορ των παιδιών, αυθόρμητο, πηγαίο και καμιά φορά ασυνείδητο, 

μπορεί να προκαλέσει έκρηξη γέλιου και ψυχική ευφορία. Τα μικρά παιδιά αρέσκονται στις 

χιουμοριστικές περιγραφές, στις κωμικές και παράλογες καταστάσεις. Τα κάπως μεγαλύτερα 

ενθουσιάζονται με τα λεκτικά παιχνίδια και γενικά με το χιούμορ της γλώσσας. Εφευρίσκουν 

καινούριες λέξεις, αλλοιώνουν τις παλιές, δίνουν στις ήδη υπάρχουσες άλλο νόημα. Γίνονται 

γλωσσοπλάστες, π.χ. ένας που δεν έχει τσάντα είναι  «άτσαντος». Και φυσικά είναι γνωστή η 

χαριτωμένη συνήθειά τους να μιλούν μια γλώσσα δική τους, που διαφέρει από την πρότυπη 

κοινή γλώσσα με κύριο στόχο να κρατήσουν μυστική μια τους συνεννόηση, όπως τα 

κορακίστικα, όπως το να παραλλάζουν ένα γράμμα με ένα άλλο κ.λπ.    

Εκτός όμως από την επί τόπου παρατήρηση των παιδιών υπάρχουν συνταγές και τεχνικές 

για το κωμικό; Μπορεί μ’ αυτές να βοηθηθεί κάπως ένας συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας; 

Ο Gianni Rodari αναζητώντας μεθόδους για όλα τα είδη παιδικής λογοτεχνίας τόλμησε να 

δώσει ορισμένες συνταγές σ’ ένα ξεχωριστό βιβλίο του τη Γραμματική της Φαντασίας.64 

Μπορεί κάποιος – συμβούλεψε – να ξαναπλάσει τα γνωστά παραμύθια, ή να κάνει με αυτά 

μια σαλάτα παραμυθιών προκειμένου να δημιουργήσει κωμικές καταστάσεις.65 

Παραδείγματος χάρη η Κοκκινοσκουφίτσα να συναντάει στη στάση του λεωφορείου τον 

Κοντορεβιθούλη ή η Αλίκη να ερωτεύεται τον Αλαντίν. Ή να γίνει αντιστροφή των ρόλων. 

Οι κακοί να γίνονται καλοί και το αντίθετο.66

Ωστόσο από τις συνταγές, όσο καλές κι αν είναι, δεν βγαίνουν πάντα θετικά 

αποτελέσματα. Τελικά ξεχωρίζει εκείνος που έχει ταλέντο και πηγαίο χιούμορ και τις 

χρησιμοποιεί με την ιδιαίτερη σφραγίδα του. Αυτός δηλαδή που δεν έχει καθόλου ανάγκη 

από συνταγή. Τέτοιο είναι το παράδειγμα του Ευγένιου Τριβιζά ο οποίος ξαναέπλασε την 

                                                 
64 Τζάνι Ροντάρι, Γραμματική της φαντασίας, εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες, μετάφραση Γιώργος Κασαπίδης, 
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001. 
65 Ό.π. σσ. 83-85. 
66 Ό.π σσ. 78-79. 
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Κοκκινοσκουφίτσα αλλά τη χρωμάτισε με τη δική του ποιότητα και με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δημιουργήσει ένα απόλυτα κωμικό αποτέλεσμα: 
Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι με γαλάζια μάτια και ένα κόκκινο μπλουτζίν. Την 

έλεγαν Κοκκινομπλουτζινίτσα. Μια μέρα φώναξε την Κοκκινομπλουτζινίτσα η μαμά της, της έδωσε ένα καλάθι 

με φιστίκια και της είπε: 

- Καλή μου Κοκκινομπλουτζινίτσα πήγαινε αυτά τα φιστίκια στη γιαγιά σου να τα τρώει, όταν παίζει 

χαρτιά. Πήγαινε τρεχάλα. 

Οι συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας με το χιουμοριστικό γράψιμό τους, τις 

υπερβολές, τους παραλογισμούς, τις εκπλήξεις και τα παράδοξα προσπαθούν από μια άλλη 

σκοπιά να πουν αυτά που τους πονάνε. Εναντιώνονται για λίγο στο κατεστημένο, στο λογικό, 

στη λογική της γλώσσας, στην κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι αναρχικοί. Το 

κωμικό, το αστείο είναι η επιφάνεια. Τα παιδιά, οι δέκτες αυτού του ύφους, έχουν μοναδική 

ικανότητα να ξεχωρίζουν κάτω από το γέλιο και την πειραχτική διάθεση το στόχο που έχει 

θέσει ο συγγραφέας.  

Εξάλλου τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν το παράλογο, να μάθουν να το διακρίνουν, ώστε 

όταν μεγαλώσουν να μπορούν να αντιμετωπίσουν με κάποιο χαμόγελο και με επιείκεια τους 

παραλογισμούς που θα συναντήσουν στη ζωή τους. Και το χιούμορ θα τα βοηθήσει σε αυτό. 

«Κι αν γελάω για κάτι θνητό, είναι για να μην κλαίω», είπε ο Μπάιρον, συμβουλή πολύτιμη 

για μικρούς και μεγάλους.  
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3. Gianni Rodari 

Η πρώιμη ευαισθητοποίηση δημιουργών σε ζητήματα αιχμής, η έγκαιρη 

προσληπτικότητα των μηνυμάτων και των καιρών και η συνδυαστική διοχέτευσή τους σε ένα 

ύφος γραφής με τη σφραγίδα του προσωπικού, τους εξασφαλίζει σίγουρα μια ξεχωριστή 

θέση στο στερέωμα της πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Ο Gianni Rodari μπορεί να θεωρηθεί τέτοιος, καθώς ευτύχησε, παρά τις αντιξοότητες 

που του επιφύλασσαν οι πολιτικές του πεποιθήσεις, να ανοίξει καινούριους δρόμους στην 

παιδική λογοτεχνία και να εισχωρήσει σε κάθε είδος της ανανεώνοντάς το ριζικά. 

Στρατευμένος στο Κ.Κ. Ιταλίας, καθόλου όμως δογματικός, πάνω απ’ όλα οικουμενικός και 

μαχητής υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταφέρει σε ένα γοητευτικό παιδικό λόγο τις 

ανησυχίες και τις επιδιώξεις του για έναν κόσμο ανθρωπινότερο και, με την ευρεία σημασία 

του όρου, πολιτικοποιημένο. Για το Rodari, μια κοινωνία η οποία, βασισμένη στο μύθο της 

παραγωγικότητας, χρειάζεται μισούς ανθρώπους – πιστούς εκτελεστές, μαχητικούς 

αναπαραγωγούς, υπάκουα όργανα χωρίς δική τους θέληση – είναι λάθος φτιαγμένη και 

πρέπει να αλλάξει. Για την αλλαγή είναι απαραίτητοι άνθρωποι δημιουργικοί, που ξέρουν 

πάνω απ’ όλα να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους.67  

Αχόρταγος αναγνώστης ο ίδιος και σχολαστικός μελετητής, με πλατιές παιδαγωγικές 

γνώσεις που τις πλούτισε η θητεία του στην παιδική δημοσιογραφία επέλεξε για την 

προσέγγιση του πεζού και ποιητικού λόγου ως σημαντικότερο όπλο το κωμικό. Ένα κωμικό 

στοιχείο πολύμορφο και ευφυές που απορρέει άλλοτε από την εικονοπλαστική του ικανότητα 

και άλλοτε από τα λεκτικά παιχνίδια, συλλαμβάνοντας και αποτυπώνοντας τον παραλογισμό 

της εποχής του (αλλά και της δικής μας). Το αστείο στο Rodari είναι ένα αστείο 

πρωτοφανέρωτο, γεμάτο θετικά στοιχεία, που έχει την ικανότητα να διδάσκει. 

Η Francesca Califano, μιλώντας για το κωμικό στο Rodari,68 σημειώνει ότι πρόκειται για 

ένα φαντασιακό κωμικό που αποτυπώνεται π.χ. στον ανθρωπομορφισμό των ζώων, στη 

θέαση του κόσμου από τη ανάποδη κλπ. Ένα κωμικό για ενήλικες που κάνει την εμφάνισή 

του κυρίως στα τελευταία έργα του με κύρια χαρακτηριστικά του την ειρωνεία, τη σάτιρα, 

την παρωδία και το καρναβαλισμό.69

                                                 
67 Για το συνολικό έργο του Rodari βλ. M. Argilli, “Gianni Rodari”, Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τ. 3, Καστανιώτης, 
Αθήνα, 1988, σσ. 17-39. 
68 Francesca Califano, Lo speccio fantastico. Realismo e surrealismo nell’ opera di Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, Trieste, 
1998.  
69 Η Califano βρίσκει αναρίθμητα παραδείγματα στο Rodari που ταιριάζουν με ό,τι έχει περιγράψει ο Bachtin όπως 
π.χ. η απομυθοποίηση και η εκθρόνιση των κυρίαρχων, η επιδίωξη της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, η 
αισιόδοξη σκέψη για ένα καλύτερο μέλλον. 
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Για το Rodari, όπως και για τους σουρεαλιστές, από τους οποίους έχει δεχτεί επιρροές 

και συχνά αναγνωρίζουμε κοινές ιδεολογικές και υφολογικές κατευθύνσεις, το γέλιο είναι το 

καλύτερο όπλο για να αποτινάξουμε το ζυγό της υποκρισίας. Χτυπώντας τις συμβατικότητες, 

υπογραμμίζοντας το γελοίο, επαναστατούμε κατά της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Έτσι το 

χιούμορ γίνεται ηθική στάση, στάση ζωής.70 Το βασικότερο βιβλίο του, Η Γραμματική της 

Φαντασίας,71 οδηγός για το σύνολο του έργου του, αλλά και ανιχνευτής των επιρροών που 

δέχτηκε και άσκησε σε σύγχρονους και μεταγενέστερους ομότεχνούς του, εμπεριέχει τους 

βασικούς του χειρισμούς στο στοιχείο του κωμικού. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να 

προσεγγίσουμε κάποιους από αυτούς. 

 

3.1. Χρήση λαϊκών παραμυθιών  

Τα λαϊκά παραμύθια αποτέλεσαν πλούσια πρώτη ύλη για το Rodari και έδωσαν αφορμή, 

αναπλάθοντάς τα, ανακατασκευάζοντας βασικές λεπτομέρειες, προσθέτοντας αναχρονισμούς 

της εποχής του, να παίξει πρωταρχικά μαζί τους, να τα ανανεώσει και ταυτόχρονα να 

εισαγάγει την αμφισβήτηση και ανατροπή τους. Το εύρος των προτάσεών του διευρύνει τις 

οπτικές γωνίες θέασης του λαϊκού παραμυθιού και διανοίγει νέες δυνατότητες στη 

δημιουργική φαντασία του παιδιού. Αυτό το πετυχαίνει άλλοτε μπερδεύοντας και κάνοντας 

λάθη σε βασικά μοτίβα του μύθου: 
–  Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κιτρινοσκουφίτσα. 

– Όχι καλέ, Κοκκινοσκουφίτσα! 

– Σωστά, Κοκκινοσκουφίτσα. Μια μέρα, λοιπόν, τη φώναξε η μαμά της και της είπε: «Άκουσε, 

Πρασινοσκουφίτσα…». 

– Κοκκινοσκουφίτσα, είπαμε! 

– Α, ναι, Κοκκινοσκουφίτσα. Πήγαινε στη θεία Καλομοίρα και δωσ’ της αυτή τη φλούδα από πατάτα. 

– Όχι, πήγαινε στη γιαγιά να της δώσεις αυτό το καρβέλι. 

– Εντάξει. Η μικρή πήγε στο δάσος κι εκεί συνάντησε μία καμηλοπάρδαλη. 

– Τι μπέρδεμα! Ένα λύκο συνάντησε, όχι μια καμηλοπάρδαλη. 

– Κι ο λύκος τη ρώτησε: «Πόσο μας κάνουν έξι οχτώ;». 

– Όχι δα. Ο λύκος τη ρώτησε: «Πού πηγαίνεις;». 

– Δίκιο έχεις. Και η Μαυροσκουφίτσα… 

– Κοκκινοσκουφίτσα, είπαμε! Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο! 

– Εντάξει. Απάντησε λοιπόν: «Πηγαίνω στο παζάρι ν’ αγοράσω σάλτσα ντομάτα». 

– Ονειρεύεσαι, μου φαίνεται. «Πηγαίνω στη γιαγιά που είναι άρρωστη, αλλά έχασα το δρόμο» είπε. 

                                                 
70 Για το Σουρεαλισμό και τα πιστεύω του, πολύ περιληπτικά στο Y. Dupplessis, Ο Σουρεαλισμός, μετάφραση Γ. 
Ζωγραφάκης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1964, σσ. 17-39. 
71 Τζιάνι Ροντάρι, Γραμματική της Φαντασίας, εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες, μετάφραση Γιώργος Κασαπίδης, 
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001. 
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– Σωστά. Και το άλογο είπε… 

– Ποιο άλογο, καλέ; Λύκος ήταν. 

– Πολύ σωστά. Και είπε: «Πάρε το τραμ νούμερο εβδομήντα πέντε, κατέβα στην πλατεία του Ντουόμο, 

στρίψε δεξιά, θα βρεις τρία σκαλιά κι ένα νόμισμα καταγής, άσε τα τρία σκαλιά στην ησυχία τους, 

μάζεψε το νόμισμα από κάτω και πήγαινε ν’ αγοράσεις μια τσιχλόφουσκα». 

– Παππού, πραγματικά δεν ξέρεις καθόλου να λες παραμύθια. Όλα λάθος τα λες. Πάντως, την 

τσιχλόφουσκα θα μου την αγοράσεις. 

– Σύμφωνοι. Πάρε το νόμισμα. 

Κι ο παππούς έπιασε πάλι να διαβάζει την εφημερίδα του.  ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 158-159  )   

Άλλοτε αντιστρέφοντας τους ρόλους καλών και κακών π.χ. : 
Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι κακιά και ο λύκος καλός… 

Ο Κοντορεβιθούλης θέλει να το σκάσει από το σπίτι με τ’ αδέλφια του, εγκαταλείποντας τους καημένους 

τους γονείς του, οι οποίοι όμως φροντίζουν να του κάνουν μια τρύπα στην τσέπη προτού τη γεμίσουν με ρύζι, 

που έτσι πέφτει στο μονοπάτι της φυγής. Όπως στην πραγματική ιστορία, αλλά ιδωμένη σε καθρέφτη, όπου το 

δεξί γίνεται αριστερό. 

Η Σταχτοπούτα είναι μια παλιοτεμπέλα που φέρνει σε απόγνωση την υπομονετική μητριά της και κλέβει 

τον αρραβωνιαστικό από τις ευγενικές ετεροθαλείς αδελφές της… 

Η Χιονάτη συναντάει στο δάσος, στο πιο αδιαπέραστο και σκοτεινό σημείο του, όχι εφτά νάνους αλλά 

εφτά γίγαντες: Θα γίνει η μασκότ στις ληστρικές εξορμήσεις τους…  ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 78 ) 

Άλλοτε συνεχίζοντας την ιστορία μετά το γνωστό τέλος, μετά το happy end. Π.χ. : 
Υπάρχει μια ξακουστή «συνέχεια» της Σταχτοπούτας ( υπάρχει στ’ αλήθεια όμως; Πάντως εγώ τη βρίσκω 

στο κεφάλι μου και δεν μου φαίνεται ότι την έχω επινοήσει ) σε μορφή παρωδίας. Η Σταχτοπούτα, ακόμα κι 

όταν παντρεύεται το Γαλάζιο Πρίγκιπα, παραμένει πιστή στη συνήθειά της ως φύλακας του τζακιού και του 

φούρνου, συνεχώς με την ποδιά, απεριποίητη, αχτένιστη. Μια τέτοια σύζυγο ο Πρίγκιπας δεν μπορεί παρά να 

τη βαρεθεί σε λίγες βδομάδες. Πολύ πιο διασκεδαστικές και γοητευτικές είναι οι ετεροθαλείς αδελφές της 

Σταχτοπούτας, που τους αρέσουν οι χοροί, ο κινηματογράφος, οι κρουαζιέρες στις Βαλεαρίδες. Η ίδια η μητριά 

της, καλοδιατηρημένη και γεμάτη ενδιαφέροντα ( παίζει πιάνο, πηγαίνει στα συνέδρια για τον Τρίτο Κόσμο και 

στις Λογοτεχνικές Τρίτες ), δεν είναι για πέταμα. Ακολουθεί μια οικογενειακή τραγωδία με αφορμή τη ζήλια, 

με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες στο αστυνομικό δελτίο…   ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 81 ) 

Και άλλοτε κάνοντας παραμυθοσαλάτα, ανακατεύοντας στην ίδια ιστορία τους ήρωες 

διαφορετικών παραμυθιών (π.χ. Κοκκινοσκουφίτσα και Παπουτσωμένος γάτος). 

Τροποποιώντας δομικά στοιχεία της υπόθεσης, ανατρέποντας τις καθιερωμένες ηθικές 

συμβάσεις στις σχέσεις καλών και κακών του παραμυθιού, καταργώντας βασικά στοιχεία της 

δομής των παραμυθιών, εφόσον συχνά δεν υπάρχει τέλος αλλά μια αυτονόητη συνέχεια της 

ιστορίας, ουσιαστικά ο Rodari αναθεωρεί τις προσδοκίες μας από το γνωστό μύθο, ενώ το 

ξάφνιασμά μας γίνεται γέλιο. Το χιούμορ του τροφοδοτεί το απροσδόκητο και έτσι 

εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη φαντασία, απαλλαγμένος από τις συμβάσεις της κανονικής 

μορφής των παραμυθιών. 
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Βλέπουμε το Rodari διαποτισμένο από τη φιλοσοφία του A. Breton. Για το Breton, το 

χιούμορ είναι η απόλυτη επανάσταση του πνεύματος. Είναι ένα μέσο αυτοάμυνας σε ό,τι μας 

καταπιέζει. Παρομοίως, στο Rodari, το γνωστό, έγκυρο σύστημα των λαϊκών παραμυθιών, 

κατεστημένο για τον τακτικό αναγνώστη, προσδιορίζει, αναλογικά προς την παραπάνω 

άποψη την καταπίεσή του. Ο αναγνώστης βρίσκεται παγιδευμένος σε μια πολλαπλότητα 

γνωστών μοτίβων και επαναλαμβανόμενων σχέσεων, και ξαφνικά μεσολαβεί το ρονταρικό 

χιούμορ με τη βοήθεια του οποίου ο συγγραφέας υπονομεύει την πραγματικότητα των 

παραμυθιών κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή.72

3.2. Λεκτικά παιχνίδια 
Όπως είδαμε και στην αρχή της παρούσας εργασίας στα παιδιά το αστείο είναι κυρίως 

προϊόν του παιχνιδιού με τις λέξεις επομένως δεν θα μπορούσε, σε ένα συγγραφέα που 

γνωρίζει την παιδική ψυχολογία, παρά το λεκτικό παιχνίδι να κατέχει περίοπτη θέση. 

Ξεκινώντας λοιπόν από την παραδοχή των απόψεων σχετικά με τη συμβατικότητα της 

γλώσσας, τις εκμεταλλεύεται. Αν πραγματικά είναι συμβατική η σχέση σημαίνοντος – 

σημαινόμενου, λέξης και έννοιας τότε η σχέση αυτή θα μπορούσε να παραβιαστεί ή ακόμα 

και να αντιστραφεί. Άλλωστε, ο Rodari αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της Γραμματικής της 

Φαντασίας στο πώς μπορούν να δημιουργηθούν φανταστικές – κωμικές ιστορίες από το 

γλωσσικό υλικό. Λέει συγκεκριμένα: Ένας τρόπος να κάνουμε παραγωγικές, με την έννοια του 

φανταστικού, τις λέξεις είναι να τις διαστρεβλώνουμε. Το κάνουν τα παιδιά για παιχνίδι: Ένα παιχνίδι που έχει 

πολύ σοβαρό περιεχόμενο, γιατί τα βοηθά να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των λέξεων, να τις κυριαρχήσουν, 

να τις αναγκάσουν σε ανέκδοτες αποκλίσεις. ερεθίζει την ελευθερία τους ως «ομιλητών», με δικαίωμα στη δική 

τους προσωπική parole (ευχαριστούμε, κύριε Σοσσύρ). ενθαρρύνει τον αντικομφορμισμό. ( Γραμματική τους 

Φαντασίας, σ. 46 ).  
Τα λεκτικά παιχνίδια στο Rodari μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε 

αυτά που σαν βάση τους έχουν την οικειοποίηση και συγκεκριμενοποίηση δυσνόητων 

νοημάτων-εννοιών και σε εκείνα που στηρίζονται στην αποξένωση των λέξεων, στην 

απομάκρυνσή τους από τη συνηθισμένη χρήση τους. 

 

3.2.1. Οικειοποίηση  

Τρία είναι κυρίως τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο Rodari προκειμένου να πετύχει την 

οικειοποίηση των εννοιών: I. Η κυριολεκτική πρόσληψη των μεταφορικών εκφράσεων, II. 

                                                 
72 Για το χιούμορ των σουρεαλιστών, Ζ. Ι.  Σιαφλέκης, Από τη νύχτα των αστραπών στο ποίημα γεγονός. Συγκριτική 
ανάγνωση ελλήνων και Γάλλων υπερρεαλιστών, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1989, σ. 91 κ.ε.  
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Το ζωντάνεμα γραμματικών – και όχι μόνο –  στοιχείων και III. Το παιχνίδι με τα κύρια 

ονόματα.  

I. Κυριολεκτική πρόσληψη μεταφορικών εκφράσεων 

Η διαδικασία της οικειοποίησης τίθεται σε εφαρμογή όταν το παιδί εκλαμβάνει ως 

κυριολεξίες στερεοτυπικές εκφράσεις και μεταφορές, γεγονός όχι και τόσο σπάνιο στην 

παιδική ηλικία. Στη Γραμματική της Φαντασίας ο Rodari υπογραμμίζει πως αυτή η 

διαδικασία χρησιμεύει ώστε να παραχθεί κωμικό αποτέλεσμα:  
Κωμικά αποτελέσματα, χάρη στην έκπληξη, μπορούμε να επιτύχουμε από την εμψύχωση των μεταφορών 

του λεξιλογίου. Ήδη ο Βίκτορ Σκλόβσκι σημείωνε ότι μερικά ερωτικά αφηγήματα από το Δεκαήμερον δεν είναι 

παρά αναπτύξεις λαϊκών μεταφορών για να οριστούν σεξουαλικές πράξεις ( «ο διάβολος στην κόλαση», «το 

αηδόνι» κ.ά. ). Στο τρέχον λεξιλόγιο, εμείς χρησιμοποιούμε τις μεταφορές φθαρμένες σαν παλιά παπούτσια. 

Μιλάμε για ένα ρολόι που «σπάει το λεπτό» και δεν νιώθουμε καμιά έκπληξη, γιατί έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει 

ή ακούσει να χρησιμοποιούν αυτή την εικόνα εκατό φορές. 

Για το παιδί μπορεί να είναι καινούρια, σε μια κατάσταση όπου «σπάζω» σημαίνει πραγματικά 

«κομματιάζω», όπως «σπάω τζάμια»… ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 158)  

Και λίγο παρακάτω μας δίνει ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ξαφνιάσματος που προκαλεί 

το ζωντάνεμα των γλωσσικών μεταφορών: 
Υπήρχε κάποτε ένας βασιλιάς που του άρεσε να βλέπει τ’ αστέρια. Του άρεσε τόσο, που ήθελε να τα 

βλέπει και την ημέρα. αλλά πώς να τα καταφέρει; Ο γιατρός της αυλής του πρότεινε το σφυρί. Ο βασιλιάς, 

πράγματι, δίνει μια με το σφυρί στα πόδια του και όντως «βλέπει αστεράκια» μέρα μεσημέρι, αλλά το σύστημα 

δεν του άρεσε. Του φαίνεται καλύτερο να χτυπάει ο αστρονόμος της αυλής το πόδι του με το σφυρί και να 

περιγράφει τα αστέρια που θα δει. «Ωχ!... Βλέπω έναν πράσινο κομήτη με μοβ ουρά… Ωχ! Βλέπω εννιά 

αστέρια, πάνε τρία τρία, όπως οι Τρεις Μάγοι…». Ο αστρονόμος το σκάει σε μια χώρα μακρινή. Ο βασιλιάς, 

ίσως με την προτροπή του Μάσιμο Μποντεμπέλι, αποφασίζει να παρακολουθήσει τα αστέρια στην πορεία τους: 

θα κάνει κάθε μέρα το γύρο της Γης για να ζει πάντα τη νύχτα, με τον έναστρο ουρανό. Η αυλή του είναι σε ένα 

τζετ… ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 159 ) 

Όμως, συχνά, η εμψύχωση των μεταφορών φέρνει σε αντιπαράθεση την οπτική των 

παιδιών σε σχέση με τη γλώσσα και αυτή των ενηλίκων. Στα κείμενα του Rodari τα παιδιά-

πρωταγωνιστές μεταφράζουν αφελώς τις εκφράσεις των ενηλίκων. Έτσι ο Pier Tonto τρέχει 

στην κουζίνα να φέρει τα σπίρτα ( Il libro degli errori, p. 127 ) όταν ο μπαμπάς του ζητά να «ανάψει την 

τηλεόραση» και ο καλός Gilberto θέλοντας να αποδείξει την αφοσίωσή του στη μητέρα του της 

φέρνει πραγματικά «νερό στα αυτιά». Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στην κριτική σε σχέση 

με τα παιδιά-πρωταγωνιστές ισοσταθμίζονται από την υποβόσκουσα κριτική στα λόγια του 

αφηγητή ο οποίος υπογραμμίζει την αθωότητα και την καλοσύνη των παιδιών σε αντίστιξη 

με την άκαμπτη στάση και τη δυσπιστία των ενηλίκων. Ο καλός Gilberto επιθυμεί 

πραγματικά να μάθει απ’ έξω τα λόγια της γυναίκας, γι’ αυτό πηγαίνει στη βρύση, γεμίζει το 
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αυτί του νερό και μετά κρατάει το κεφάλι του γερτό για να το πάει στη μαμά. Φτάνει στο σπίτι 

ξαναμμένος και βρίσκει μια μαμά θυμωμένη, ανίκανη να κατανοήσει την καλή πρόθεση του 

γιού της: Στο μεταξύ, η μαμά του είχε χάσει την υπομονή της. Νόμιζε πως ο Τζιλμπέρτο είχε ξεχαστεί 

παίζοντας στη βρύση και του έριξε δύο σκαμπίλια, ένα σε κάθε αυτί. Καημένε καλέ Τζιλμπέρτο! Έφαγε 

αδιαμαρτύρητα τα δύο σκαμπίλια και αποφάσισε πως την άλλη φορά θα πήγαινε το νερό με τον κουβά.                        

( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 105 ). 

Σε μια άλλη ιστορία τα παιδιά μιας πολύ φτωχής οικογένειας ρωτάνε τον παππού τους 

πότε θα γίνουνε πλούσιοι. Ο παππούς αντί να τους απαντήσει ποτέ, λέει: όταν θα πετάξει ο 

γάιδαρος ( Il libro degli errori, p. 132 ). Και πράγματι, έπειτα από μια τυχαία σειρά συμπτώσεων, ο 

γάιδαρος της οικογένειας καταλήγει να μεταφερθεί με ένα ελικόπτερο γεγονός που προκαλεί 

τη χαρά των φτωχών παιδιών που είχανε πάρει κυριολεκτικά την έκφραση του παππού: Ο 

γάιδαρός μας πετάει! – φώναξαν τα παιδιά – Τώρα θα γίνουμε πλούσιοι ( Il libro degli errori, p. 133 ).   
Αυτή η φυσικότητα με την οποία τα παιδιά μεταφράζουν κατά γράμμα την έκφραση του 

παππού, δημιουργεί, κατά την άποψή μας, κάποιου είδους συνάφεια ανάμεσα στο 

φανταστικό παιχνίδι της γλώσσας του Rodari και την παράδοση του φανταστικού, που ίσως 

δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Έτσι, ο Todorov θεωρεί την πραγμοποίηση των 

εικονικών εκφράσεων της καθημερινής γλώσσας μια διαδικασία συχνά επαναλαμβανόμενη 

στο χώρο του φανταστικού.73   

Ένα ακόμα παράδειγμα για το πώς λεκτικές εκφράσεις αποκτούν ζωή στην αφήγηση του 

Rodari είναι η ιστορία με το άγνωστο αεροπλάνο που ζητά να προσγειωθεί σε ένα 

αεροδρόμιο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 31 Δεκεμβρίου. Ο πιλότος περιγράφεται σαν μια 

παράξενη μορφή ( Gip nel televisore e altre storie in orbita, p. 107 ) που, κρυφογελώντας με περίεργο 

τρόπο, λέει στον ασύρματο: Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. Έπειτα, αφού 

προσγειώνεται δίνει διαταγή να ξεφορτωθούν αμέσως τα δώδεκα μπαούλα του, ανακοινώνει 

ότι τον περιμένουν για τη γιορτή τα μεσάνυχτα και αντί να δώσει τα έγγραφά του δείχνει το 

ημερολόγιο που κρέμεται στον τοίχο του γραφείου του υπάλληλου που είχε υπηρεσία. Μετά 

από όλα αυτά τα περιστατικά ο άγνωστος πιλότος αποκαλύπτει την ταυτότητά του: είναι ο 

Χρόνος αυτοπροσώπως. Ο υπάλληλος, προφανώς δύσπιστος, αποφασίζει να μην επιτρέψει 

στον παράξενο τύπο να φύγει από το γραφείο του και έτσι συλλαμβάνει κυριολεκτικά το 

χρόνο. Από την παραστατική εικονογράφηση της έκφρασης «ο χρόνος δεν σταματάει» ή 

«ήταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος» γεννήθηκε μια σειρά από κωμικά γεγονότα πάνω 

στη φανταστική υπόθεση: Τι θα συνέβαινε αν ο χρόνος σταματούσε;  

 

                                                 
73 Τσβέταν Τοντόροφ, Εισαγωγή στη φανταστική λογοτεχνία, μετάφραση Αριστέα Παρίση, Οδυσσέας, Αθήνα, 1991. 
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II. Ζωντάνεμα των γλωσσικών στοιχείων 

Η διαδικασία της οικειοποίησης στα κείμενα του Rodari επεκτείνεται και σε αυτό που 

στο παιδικό παιχνίδι μεταφράζεται σε ζωντάνεμα των αντικειμένων. Μόνο που στο  Rodari 

δεν ζωντανεύουν μόνο τα πράγματα αλλά και οι λέξεις, οι παροιμίες, τα γράμματα του 

αλφάβητου, οι αριθμοί ακόμα και τα σημεία στίξης.  

Έτσι, παρακολουθούμε παλιές παροιμίες να συζητάνε και να τσακώνονται σαν άνθρωποι: 
Μια φορά τρεις παλιές παροιμίες συναντήθηκαν και δεν είχαν προλάβει καλά καλά ν’ ανοίξουν το στόμα τους, 

όταν άρχισαν να τσακώνονται:  

- Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, είπε η πρώτη. 

- Κάθε άλλο, είπε η δεύτερη. Η χρυσή τομή βρίσκεται πάντα στη μέση των πραγμάτων. 

- Τεράστιο λάθος, ξεφώνισε η Τρίτη. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.   

Πιάστηκαν από τα μαλλιά κι ακόμη εκεί βρίσκονται και χτυπιούνται.     ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 77 ) 

Ή να βρίσκονται κλεισμένες σε γηροκομείο: Σε μια πόλη που θα σας πω άλλη φορά την ιστορία της 

και τα ήθη κι έθιμα που έχουν εκεί, υπάρχει ένα πολύ ήσυχο κτίριο, λίγο απομονωμένο. Είναι το γηροκομείο 

των Γριών Παροιμιών: εκεί ακριβώς έχουν καταλύσει για να ξεκουραστούν οι παροιμίες που κάποτε ήταν νέες 

κι είχαν ισχύ, αλλά τώρα δε θέλει ούτε να τις ακούει κανείς. Είπα για να ξεκουραστούν; Μάλλον έπρεπε να πω 

για να φλυαρήσουν και να συζητήσουν ανενόχλητες.   ( Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, σ. 81 ) 

Ακόμα, ένα εννιά ζωντανεύει και διαμαρτύρεται έντονα όταν ένας μαθητής κάνοντας μια 

διαίρεση θέλει να το κατεβάσει: Εσύ τα έχεις βάλει μαζί μου: γιατί φώναξες «κάτω το εννιά»; Τι κακό 

σού έχω κάνει; Τι είμαι δηλαδή, κανένας δημόσιος κίνδυνος; ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 98 ). Ενώ το 

δέκα τρέχει να σωθεί από την αφαίρεση που το κυνηγάει:  
- Βοήθεια, βοήθεια! Φωνάζει τρέχοντας να σωθεί το καημένο το Δέκα. 

- Τι τρέχει; Τι σου συμβαίνει; 

- Μα δε βλέπετε; Με κυνηγάει μια Αφαίρεση. Αν με φτάσει, χάθηκα. 

- Πράγματι, χάθηκες στ’ αλήθεια…  ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 160 ) 

Επιπλέον έχουμε την ιστορία ενός αποστρόφου που έπεσε στο μέσο μιας παρόλας/και δεν 

μπορούσε να δει/τα σημεία στίξεως ( Versi e storie di parole, p. 14 ) και την τραγωδία που ζει ένα 

κόμμα που εμφανίστηκε στη θέση μιας τελείας και γι’ αυτό έπρεπε να στηρίζει το βάρος/εκατό 

λέξεων/κάποιων ακόμα και τονισμένων ( Filastrocche in cielo e in terra, p. 16 ). Ασφαλώς και ο 

παιδαγωγικός σκοπός τέτοιων εξανθρωπισμών γίνεται εύκολα αντιληπτός αφού με αυτό τον 

τρόπο σύμβολα που πριν μπορεί να ήταν δυσνόητα για τα παιδιά τώρα γίνονται εύκολα 

προσπελάσιμα. 

Δύο έξοχα παραδείγματα που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Rodari διευρύνει 

τα όρια της γλώσσας είναι η ιστορία στην οποία η λέξη «κλαίω» είναι πλέον μουσειακό 

αντικείμενο και οι μαθητές του αύριο την περιεργάζονται και ρωτάνε γι’ αυτή χωρίς να 

μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς ήταν:  
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Σε μια μικρή βιτρίνα, λίγο σκονισμένη, υπήρχε η λέξη «κλαίω». 

Οι μικροί μαθητές του Αύριο διάβασαν την ταμπελίτσα, αλλά δεν κατάλαβαν 

- Κυρία, τι θα πει; 

- Είναι αρχαίο κόσμημα; 

- Μήπως ανήκε στους Ετρούσκους; 

Η δασκάλα εξήγησε πως μια φορά κι έναν καιρό οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πολύ εκείνη τη λέξη και 

τους έκανε να υποφέρουν. Έδειξε ένα μπουκαλάκι, όπου ήταν φυλαγμένα δάκρυα: ποιος ξέρει, ίσως τα είχε 

χύσει κάποιος σκλάβος που είχε φάει ξύλο από το αφεντικό του, ίσως κάποιο παιδάκι που δεν είχε σπίτι να 

μείνει. 

- Μοιάζει με νερό, είπε ένας από τους μαθητές. 

- Μα έκαιγε και τσουρούφλιζε, είπε η δασκάλα. 

- Μήπως τα έβραζαν πριν τα χρησιμοποιήσουν; 

Οι μικροί μαθητές δεν καταλάβαιναν καθόλου, ίσα ίσα που είχαν κιόλας αρχίσει να βαριούνται.                            

( Παραμύθια από τα τηλέφωνο, σ. 106 ) . 

Καθώς και εκείνη στην οποία ένα φτωχό acca,74 που στην ιταλική γλώσσα valeva un’ acca e lo 

sapeva,75 αποφάσισε να μεταναστέψει στη Γερμανία όπου τα Acca είναι σημαντικότατα ( Il libro 

degli errori, p. 31 ). 

Ο εναλλακτικός τρόπος στη χρήση των σημείων στίξεως αποκτά εμβληματικό 

χαρακτήρα στη συνήθεια του Rodari να αφήνει το τέλος των ιστοριών του ανοιχτό, 

μετατρέποντας έτσι τα παραμύθια του σε παιχνίδια και καλώντας τα παιδιά να συμμετάσχουν 

ενεργά σε αυτά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ιστορίας που επιγράφεται Η 

κουβέρτα του στρατιώτη η οποία τελειώνει ως εξής: Και τι όμορφη που είναι τούτη η ιστορία, παρόλο 

που δεν τελειώνει και μένει έτσι, μετέωρη, σαν ερωτηματικό χωρίς απάντηση ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 

137 ). Η αδυναμία του Rodari στο ανοιχτό τέλος φέρνει στο μυαλό τον Huizinga και τον 

ορισμό του για το παιχνίδι σαν μια δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται και από 

αβεβαιότητα.76 Αυτή η σχέση ανάμεσα στο παιχνίδι και την ιστορία δίχως πραγματικό τέλος 

αποτυπώνεται εύγλωττα στον τίτλο μιας από τις συλλογές του Rodari που επιγράφεται Tante 

storie per giocare όπου το τέχνασμα της ανοιχτής ιστορίας φτάνει στο αποκορύφωμά του: 

για κάθε ιστορία προτείνονται τρία διαφορετικά φινάλε και ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει 

όποιο προτιμά. 

III. Τα  κύρια ονόματα 

Το τρίτο τέχνασμα που συνθέτει το ετερογενές σύνολο της οικειοποίησης των εννοιών 

αφορά την ονοματοποιία και συγκεκριμένα τα αστεία ονόματα των ηρώων του Rodari. Στο 

                                                 
74 Γράμμα του ιταλικού αλφάβητου και συγκεκριμένα το h, το οποίο στην ιταλική γλώσσα δεν προφέρεται.  
75 Η φράση σημαίνει «δεν άξιζε τίποτα και το γνώριζε». Προτιμήσαμε να αφήσουμε τη φράση αμετάφραστη ώστε να φανεί 
το λογοπαίγνιο.  
76 Γιόχαν Χουϊζίνγκα, Ο άνθρωπος και το παιχνίδι ( Homo Ludens ), μετάφραση Στέφανος Ροζάνης – Γεράσιμος 
Λυκιαρδόπουλος, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1989. 
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ρονταρικό σύμπαν ο αναγνώστης γνωρίζεται με την Αλίκη την Τουμπίτσα που έκανε τούμπες 

και έπεφτε παντού ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 32 ), με το μεγάλο ταξιδευτή Giovannino 

Perdigiorno ( Χασομέρη ) που τα έχει χάσει όλα εκτός από τη χαρά  (Filastrocche in cielo e in terra, p. 

74), με τον καθηγητή Grammaticus που ανάμεσα στα άλλα ανακάλυψε και τη μηχανή που 

διορθώνει τα λάθη ( Il libro degli errori, p. 44 ), με τον φαναρτζή Χρυσοχέρη που για να τον φωνάζουν 

Χρυσοχέρη, καταλαβαίνετε πόσο άξιος είναι ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σ. 15 ) κλπ. 

Η εμφάνιση μιας λέξης που δηλώνει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή ένα 

χαρακτηριστικό μπορεί να πυροδοτήσει, όπως μας λέει ο ίδιος ο Rodari στη Γραμματική του, 

την ανάπτυξη μιας ολόκληρης ιστορίας γύρω από αυτό και την ίδια στιγμή προσιδιάζει στην 

προτίμηση που έχουν τα παιδιά για τέτοιου τύπου παιχνίδια. 

 

3.2.2. Αποξένωση  

Μέχρι στιγμής εξετάσαμε τα γλωσσικά παιχνίδια που ως στόχο έχουν να κάνουν 

περισσότερο κατανοητές κάποιες δυσνόητες έννοιες ή στοιχεία της γλώσσας με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται κωμικές καταστάσεις. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το πώς παράγεται το 

κωμικό από λεκτικά παιχνίδια που ακολουθούν την ακριβώς αντίθετη πορεία. Δηλαδή 

παιχνίδια που στηρίζονται στην αποξένωση του γλωσσικού υλικού από το συνηθισμένο του 

περιβάλλον με σκοπό τη δημιουργία ξαφνιάσματος. Έτσι, παρακολουθούμε το συγγραφέα 

μας να παρεμβάλλει βίαια σε μια εξαιρετική περίσταση ένα συνηθισμένο, καθημερινό τύπο – 

ή και το αντίστροφο όπως π.χ. συμβαίνει στο παραμύθι Η μύτη το ’σκασε όπου η μύτη το 

σκάει από το ανθρώπινο πρόσωπο, ταξιδεύει στη θάλασσα, τοποθετείται μαζί με τα ψάρια 

στον πάγκο του ψαρά. Επίσης και η περιπλάνηση στο σπίτι και στα οικεία αντικείμενα με 

την επανατοποθέτησή τους σε άλλη χρήση, συνήθως αταίριαστη έως παράλογη, μπορεί να 

δημιουργήσει κωμικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα απομυθοποιούνται ή μυθοποιούνται, 

ανάλογα με τη λεκτική διαδικασία που ακολουθείται, γνωστά ή ασυνήθιστα πράγματα και 

συνθήκες ζωής. Π.χ. : 
Μια καρέκλα έτρεχε να πάρει το τραμ. Ήταν πολύ αργά και η καρέκλα έτρεχε γρήγορα, πηδώντας στα 

τέσσερα πόδια της. Ξάφνου, έχασε ένα και τρέκλισε επικίνδυνα. Για καλή της τύχη, ένας νεαρός πρόλαβε να 

πιάσει το πόδι της και να το βάλει στη θέση του. Και καθώς το έβαζε της έλεγε: «Μην τρέχεις έτσι, υπάρχει 

περισσότερος χρόνος παρά ζωή». «Νεαρέ μου, αφήστε με στην ησυχία μου, μην με κάνετε να χάσω το τραμ». 

Και βάλθηκε να τρέχει πιο γρήγορα από πριν κτλ. Το επάγγελμα αυτής της καρέκλας ήταν να μαθαίνει τους 

παπαγάλους να μιλάνε κτλ  ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 129 ).  
Σύμφωνα με το Freud, για μια ακόμα φορά, μια τεχνική μέθοδος που χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα στα αστεία είναι αυτή ακριβώς: να ξαναανακαλύπτουμε το οικείο εκεί όπου 
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αναμένουμε κάτι καινούριο.77 Και εδώ το βασικό όπλο στα χέρια του Rodari είναι η γλώσσα 

και συγκεκριμένα η διαστρέβλωσή της σύμφωνα πάντα με την αντίληψη που έχουν γι’ αυτή 

τα παιδιά κυρίως όταν παίζουν. 

I. Παιχνίδια αντιστροφής  

Στην ιστορία Ένα σωρό ερωτήσεις ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 102-103 ) ένα παιδί 

επιμένει να κάνει ερωτήσεις διαταράσσοντας τη σειρά των λέξεων στο συνταγματικό άξονα 

κατά τρόπο όμως που να καταλύεται η λογική: 
- Γιατί τα συρτάρια έχουν τραπέζια; 

- Γιατί οι ουρές έχουν ψάρια; 

- Γιατί τα μουστάκια έχουν γάτες; 

- Γιατί η σκιά έχει πεύκο; 

- Γιατί η γενειάδα έχει πρόσωπο;  

Όχι μόνο ο κόσμος στον οποίο απηύθυνε της ερωτήσεις αλλά και ο ίδιος ο αφηγητής ασκεί 

κριτική στον τρόπο που θέτει τις ερωτήσεις το παιδί. Η αφηγηματική φωνή δεν παίρνει το 

μέρος του ήρωα αντίθετα μοιάζει να συμφωνεί με τον κόσμο που κουνούσε το κεφάλι του και 

έφευγε βιαστικά. Στην αρχή της ιστορίας ο αφηγητής μας λέει πως το να κάνεις ερωτήσεις δεν είναι 

κακό, ίσα ίσα που είναι καλό. Αλλά στις ερωτήσεις εκείνου του παιδιού ήταν δύσκολο ν’ απαντήσει κανείς, 

λίγο παρακάτω διαπιστώνει ότι το παιδί αυτό ήταν ένα φαινόμενο και έπειτα χωρίς καμία 

καθυστέρηση μας πληροφορεί για το θάνατό του. Η αδιάφορη στάση συνεχίζεται και μετά το 

θάνατο του περίεργου πρωταγωνιστή με τον αφηγητή να μας ενημερώνει, αναφέροντας τα 

αποτελέσματα των ερευνών που έκανε ένας μελετητής, ότι ο άνθρωπος αυτός […] δεν είχε 

μπορέσει ποτέ να μάθει να κάνει τις σωστές ερωτήσεις γιατί είχε συνηθίσει να φοράει τις κάλτσες ανάποδα. 

Αυτή η εξήγηση – αν την εκλάβουμε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά – φαίνεται να είναι 

μολυσμένη από την ανάποδη λογική που χαρακτήριζε και τις ερωτήσεις του νεκρού πλέον 

πρωταγωνιστή. 

Στις ιστορίες Il cielo é maturo, Il diabolo, Le teste scambiate, Il matto, όλες από τη 

συλλογή Il libro degli errori, πρωταγωνιστές είναι τα φοβερά δίδυμα ο Μίρκο και ο Μάρκο 

που δεν έχουν κανένα σεβασμό για τη γραμματική και τις ασκήσεις της. Οι ιστορίες του 

Μίρκο και του Μάρκο ξεκινάνε από την ανατροπή της γραμματικής έτσι όπως αυτή 

απεικονίζεται στο τετράδιο ασκήσεων των δύο αδελφών, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο 

χλευάζουν την άκαμπτη και στερεοτυπική γλώσσα που προτείνεται στα σχολικά βιβλία. Οι 

κατάλογοι που κάνουν τα παιδιά είναι διαποτισμένοι από τη λογική του κόσμου από την 

ανάποδη: 

                                                 
77 S. Freud, Jokes and their relation to the unconscious, Penguin, London, 1976., p. 169. 
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- Il grano é azzurro 

- La neve é verde. 

- L’ erba é bianca 

- Il lupo é dolce 

- Lo zucchero é feroce 

- Il cielo é maturo ( Il libro degli errori, p. 24 ).  

Όμως για να παραχθούν κωμικά αποτελέσματα με τη μέθοδο την αντιστροφής, σημειώνει ο 

Cukovskij,78 το παιδί αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει πως έχουν τα πράγματα στην 

πραγματικότητα. Και για να στηρίξει την άποψή του αυτή ο Ρώσος ποιητής αναφέρει ένα 

παράδειγμα από την προσωπική του εμπειρία: μόνο αφού η κόρη του έμαθε ότι το σκυλί 

γαυγίζει και η γάτα νιαουρίζει, ήταν ικανή να παίξει με αυτές τις βεβαιότητες. Ένα παρόμοιο 

παιχνίδι έχουμε και στα Le teste scambiate όπου ο Μίρκο και ο Μάρκο πρέπει να 

δημιουργήσουν μια λίστα από ζώα και ρήματα που να δείχνουν τον ήχο που κάνουν:  
- Il gatto ruggisce 

- La pecora uluba 

- Il lupo squittisce 

- Il topo miagola 

- Il leone bela… ( Il libro degli errori, p. 66) 

Μόλις πρόφεραν αυτή την τελευταία φράση ξεπρόβαλε από το πουθενά ένα λιοντάρι που 

προσβεβλημένο χτυπούσε τα κεφάλια των παιδιών το ένα με το άλλο έτσι που στο τέλος 

βρέθηκε στο λαιμό του Μίρκο το κεφάλι του Μάρκο και το αντίθετο. Το παιχνίδι των 

παιδιών τα έβαλε σε μπελάδες, αν και ο αφηγητής μοιάζει να το διασκεδάζει και οι 

παρατηρήσεις του είναι πράγματι πνευματώδεις: Marco e Mirco non hanno alcun rispetto per i verbi, 

nemmeno per i piú vecchi, quelli con i capelli bianchi che camminano col bastone. I due insolenti monelli ieri 

dovevano coniugare, per compito, certi verbi, formando con essi delle frasi, ovvero pensieri. Graziosi pensierini 

davvero! Ecco un essempio dei loro esercizi: 

“ Io mangio il gelato, 

tu bevi l’ aranciata, 

egli paga il conto, 

perche é il piú tonto” ( Il libro degli errori, p. 28 ) 

Οι ιστορίες του Μίρκο και του Μάρκο πίσω από τη χιουμοριστική τους διάθεση κρύβουν 

μια σιωπηρή κριτική ενάντια στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι μόνο η εμφανής μομφή 

στον τόνο του αφηγητή. Οι ιστορίες αυτές φέρνουν στην επιφάνεια την ανεπιθύμητη, σε 

πολλές περιπτώσεις, ανατρεπτικότητα του παιδικού παιχνιδιού, του τρόπου των παιδιών να 

χλευάσουν και τελικά να γελοιοποιήσουν παγιωμένες πρακτικές του κόσμου των ενηλίκων, 

                                                 
78 Kornej Cukovskij, From two to five, University of California Press, 1963.  
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όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές του σχολείου. Έτσι στο Il matto με τρόπο έξυπνο 

και δημιουργικό τα δίδυμα βάλλουν κατά των προκατασκευασμένων ασκήσεων που 

προτείνονται στο σχολικό βιβλίο: 
- Come chiamereste con una parola sola un cane molto grosso? – domandava gentilmente la 

grammatical. 

- Un cannone! – ha risposto Marco. 

E Mirco ha fatto eco: - Bum! 

- Un monte assai alto? 

- Un montone. 

- Un tacco piccolo e sottile? 

- Un tacchino. Glú, glú, glú! 

- Una torre robusta e imponente? 

- Un torrone. ( Il libro degli errori, p. 48 ) 

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διπλό γλωσσικό παιχνίδι. Από τη μια μεριά μπερδεύονται 

απλές λέξεις που λήγουν σε –one και –ino με τις παραγωγικές καταλήξεις των ιταλικών για 

τα μεγεθυντικά και υποκοριστικά και από την άλλη ο συγγραφέας παίζει με τη σύγχυση που 

μπορούν να προκαλέσουν τα φωνολογικά παρώνυμα, δηλαδή οι λέξεις που ηχούν παρόμοια 

αλλά έχουν διαφορετική σημασία.79 Με δυο λόγια πρόκειται για ένα παιχνίδι αυθαιρεσίας 

της γλώσσας. 

II. Παιχνίδια αντικατάστασης  

Η αυθαίρετη σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου είναι μια κατάκτηση που μοιάζει 

παράλογη και συνάμα διεγερτική για το παιδί που ετοιμάζεται να αφομοιώσει το γλωσσικό 

κώδικα. Στην ιστορία που εύγλωττα επιγράφεται Το λεξιλόγιο, ο Rodari εκφράζει αυτή την 

αίσθηση αγωνίας μπροστά στην αυθαιρεσία της γλώσσας:  
 Μια σελίδα από το λεξιλόγιο πάνω στην οποία στοχάζομαι συχνά είναι αυτή όπου συγκατοικούν σιωπηρά, 

χωρίς ποτέ να χαιρετηθούν ούτε ν’ ανταλλάξουν ευχές για τον καινούριο χρόνο, η καμέλια, η κολλιτσίδα, ο 

κηπουρός και η καλλιγραφία. 

 Η υπόθεση μου κινεί πολύ την περιέργεια. Όσο φαντάζομαι τον κηπουρό ανασκουμπωμένο να ξεριζώνει την 

κολλιτσίδα για ν’ αναπτυχθεί ελεύθερα η καμέλια, η ψυχική μου ηρεμία δεν διαταράσσεται. Όμως, στη 

συνέχεια ο κηπουρός καταπιάνεται να μάθει καλλιγραφία στην καμέλια, η οποία, μιας και είναι λουλούδι, δε 

δίνει δεκάρα γι’ αυτήν. ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 126-127 )  

H Schwartzman παίρνει από το λεξιλόγιο των παιδιών ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το 

πώς η παιγνιώδης αντικατάσταση των ουσιαστικών μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα διάλογο 

ανάμεσα σε δύο παιδιά πέντε χρονών: 
Andrew: Today we’re having pears for dessert. 

                                                 
79 Cane είναι ο σκύλος ενώ cannone το κανόνι,  monte το βουνό και montone το έμβολο, tacco το τακούνι και tacchino η 
γαλοπούλα, torre ο πύργος ενώ torrone το μαντολάτο. 
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Sonia: No! Today we’re having pajamas for dessert. 

Andrew: No! Today we’re having tables for dessert 

Sonia: No! Today we’re having chairs for dessert.80

Στην ιστορία Διαστημική κουζίνα ο Rodari παρουσιάζει ένα μενού μεταμορφωμένο σχεδόν 

αποκλειστικά διαμέσου της αντικατάστασης των ουσιαστικών. Το φανταστικό μενού που 

προκύπτει περιλαμβάνει τα ακόλουθα χιουμοριστικά πιάτα:  

 
ANTIPASTI 

- Ghiaia di fiume in salsa di tappi. 

- Crostini di carta asciugante. 

- Affettato di carbone. 

MINESTRE 

- Rose in brodo. 

- Garofani asciutti al sugo d’ inchiostro. 

- Gambe di tavolini al forno. 

- Tagliatelle di marmot rosa al burro di lampadine tritate. 

- Gnocchi di piombo. 

PIATTI PRONTI 

- Biscecca di cemento armato. 

- Tristecca ai ferri. 

- Tristezze alla grilia. 

- Arrosto di mattoni con insalata di tegole. 

- Do di petto di tacchino. 

- Copertoni d’ automobile bolliti con piston. 

- Rubinetti fritti ( caldi e freddi ). 

- Tasti di macchina da scrivere ( in versi e in prosa ). 

PIATI DA FARSI 

- A piacere.  ( Favole al telefono, pp. 122-123 ) 

 

Το μενού του Rodari αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα για το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί 

ένα τόσο συμβατικό και απλό κείμενο όπως είναι το μενού ενός εστιατορίου σε ένα είδος 

ποίησης μέσα από το παιχνίδι της αντικατάστασης. Όμως οι αλλαγές του Rodari, αν και με 

μια πρώτη ματιά δεν φαίνονται ιδιαίτερα περίπλοκες, δεν είναι τυχαίες. Ο κατάλογός του 

περιέχει μια σειρά ουσιαστικών παρόμοιων φωνολογικά με αυτά που θα βρίσκαμε σε έναν 

τυπικό κατάλογο: 

                                                 
80 Helen B. Schwartzman, Transformations. The anthropology of children’s play, Plenum Press, New York, 1978,  p. 290. 
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Τυπικό μενού                                           Μενού  Rodari

gamberi                                                    gambe 

gamberetti                                                rubinetti 

carne                                                         carbone/carta 

manzo                                                       mattoni 

piselli                                                        pistoni 

cavolini                                                     tavolini 

bietole                                                       tegole 

noccioline                                                 lampadine 

carpa di fiume                                          ghiaia di fiume 

Η επαναδιατυπωμένη λίστα του Rodari είναι επιτυχημένη επίσης γιατί παρά τις παράλογες 

αντικαταστάσεις έχει διατηρήσει τον τρόπο σύνταξης ενός τυπικού μενού: 

              Τυπικό μενού                                                                 Μενού Rodari

Arosto di manzo con insalata di bietole .                    Arosto di mattoni con insalata di tegole .    

Cespi di cavolini al forno.                                           Gambe di tavolini al forno 

Tagliatelle di pasta rosa al burro                                 Tagliatelle di marmo rosa al burro 

di noccioline tritate.                                                     di lampadine tritate. 

Το κείμενο, ανάμεσα στα άλλα, περιέχει και λεκτικά παιχνίδια όπως είναι η μεταμόρφωση 

π.χ. της λέξης bistecca >  tristecca >  tristezze και η σύγχυση ανάμεσα στις εκφράσεις do di 

petto ( κορόνα άριας ) και petto di tacchino ( στήθος γαλοπούλας ). Οι αντικαταστάσεις του 

Rodari μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τυχαίες και από σημασιολογική άποψη αφού το 

μεγαλύτερο μέρος των καινούριων λέξεων μπορούν να καταταχθούν σε δύο σημασιολογικά 

πεδία: 

1. Ορυκτά και άλλα παρόμοια υλικά: χαλίκι (ghiaia), κάρβουνο (carbone), μάρμαρο                        

(marmo), μολύβι (piombo), μπετόν αρμέ (cemento armato), σίδερο (ferro), τούβλα 

(mattoni), κεραμίδια (tegole). 

2. Αντικείμενα γραφείου: στυπόχαρτο (carta), μελάνι (inchiostro), τραπέζι (tavolini), λάμπα 

(lampadine), πλήκτρα γραφομηχανής (tasti di macchina da scrivere). 

Η πρώτη ομάδα δημιουργεί κωμικά αποτελέσματα – πέρα από τη φωνολογική σκοπιά 

που έχουμε ήδη εξετάσει – και για έναν ακόμα λόγο: πρόκειται για βαριά υλικά εντελώς 

αδύνατο να καταναλωθούν και να χωνευτούν. Το κωμικό αυτό τέχνασμα φτάνει στην 

κορύφωσή του με το σχόλιο του αφηγητή που ακολουθεί το διαστημικό μενού: το καθετί πάνω 

εκεί μπορεί να φαγωθεί και να χωνευτεί, ακόμα και η άσφαλτος του δρόμου. Και τα βουνά; Μάλιστα, και αυτά. 

Οι κάτοικοι του Χ213 έχουν κιόλας καταβροχθίσει ολάκερες οροσειρές ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 149 ). 
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Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση του Pino Boero που σε αυτή την ιστορία διακρίνει «μία από 

τις τυπικές θέσεις της ρονταρικής γαστρονομίας, αυτή που μετατρέπει σε βρώσιμα τα αντικείμενα».81  
Το δεύτερο σημασιολογικό πεδίο περιλαμβάνει αντικείμενα που θα μπορούσαμε να 

βρούμε σε ένα γραφείο, για παράδειγμα ενός συγγραφέα. Πρόκειται για λέξεις που εμμέσως 

ή αμέσως μας φέρνουν στο μυαλό την πράξη της γραφής, η οποία θεματοποιείται με 

σαφήνεια στο τελευταίο πιάτο του μενού: πλήκτρα γραφομηχανής (για ποίηση και πρόζα), το οποίο 

ακολουθείται και από την προτροπή προς τον αναγνώστη το «πιάτο ημέρας» να το 

ανακαλύψει σύμφωνα «με την όρεξή του». Αυτά τα μετα-αφηγηματικά στοιχεία από την μια 

πλευρά συνδέονται με τη δημιουργική ανακατασκευή του κειμένου κατά τη διαδικασία της 

ανάγνωσης και από την άλλη προσκαλούν τον αναγνώστη να συμμετάσχει ενεργά στο 

παιχνίδι της αντικατάστασης, μια πρόσκληση που έχει ως στόχο να μετατρέψει τον 

αναγνώστη σε παραγωγό του κειμένου. 

III. Παιχνίδια nonsense 

Το κατά πόσο το κωμικό είναι ένα στοιχείο που εμπεριέχεται στο παράλογο είναι κάτι για 

το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Το σίγουρο πάντως είναι πως 

όλος αυτός ο παραλογισμός που επικρατεί είναι ένα στοιχείο του χιούμορ του συγγραφέα 

μας. Το να ανιχνεύσουμε και να χαρακτηρίσουμε στην ολότητά του το παράλογο στο Rodari 

δεν είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποια 

παραδείγματα της χρήσης του χωρίς βέβαια να προσποιούμαστε ότι είναι δυνατό να 

εξαντλήσουμε όλες τις παραμέτρους που παρουσιάζονται στο έργο του. Για το λόγο αυτό θα 

εστιάσουμε σε δύο τύπους χρήσης του παράλογου που μας φαίνεται ότι παρουσιάζονται 

αρκετά συχνά στα κείμενα του  Rodari: τον παράλογο-κωμικό διάλογο και την παρουσία 

παράξενων-αστείων αντικειμένων. 

Συχνά λοιπόν ο παραλογισμός εμφανίζεται στους διαλόγους. Η δομή είναι συνήθως η 

εξής: έχουμε μια φυσιολογική ερώτηση αλλά η απάντηση, αυθόρμητη και φυσική, είναι 

εντελώς ασυνάρτητη: 
- Πόσο κάνει αυτή η πάστα; 

- Δύο τραβήγματα αυτιών. 

- Πόσο απέχει το Μιλάνο αποδώ; 

- Χίλια χιλιόμετρα καινούρια, ένα χιλιόμετρο μεταχειρισμένο κι εφτά σοκολατάκια. ( Παραμύθια από το 

τηλέφωνο, σ. 36 ) 

Στην ιστορία Dick Fapresto ο ομώνυμος ιδιωτικός ντεντέκτιβ χτυπάει το κουδούνι του 

καθηγητή Grammaticus προκειμένου να τον ανακρίνει. Ξεκινώντας από ένα λάθος 

                                                 
81 Pino Boero, “Pane e gelato. I menú di Rodari”, in Argilli et al. ( a cura di ), Editori Riuniti, 1993, p. 47.  
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προφοράς, ο ντεντέκτιβ προχωράει στην ανάκρισή του με ένα εντελώς παράλογο σύστημα. 

Έτσι με αφορμή την ειρωνική ερώτηση του καθηγητή Grammaticus ακολουθεί ο παρακάτω 

διάλογος: 
- […] Pensa che io abbia rubato il cane della signora Grossi per usarlo al posto dello zucchero? 

- Ho il mio sistema. E adesso, per favore, mi vuol dire quanti anni ha? 

- No, - disse il professor Grammaticus. 

- Peccato. É il solo elemento che mi manca per risolvere il mistero. La sua etá, secondo i miei calconi, 

dovrebbe corrispondere al numero dell’ abitazione del ladro. 

- In quale via? 

- Questo mi dirá il ladro stesso, quanto lo avró catturato e costretto a confessare ( Il libro degli errori, p. 

37 ).  

Η ίδια παράλογη λογική επικρατεί και στο διάλογο που συναντάμε στο Μία ηθική ζωή όπου 

ένας δημοσιογράφος πρέπει να συμφωνήσει με τον καθηγητή Μπέργκμαν, λόγιο Σουηδό που 

ειδικεύεται στη συμπεριφορά του πύργου του Giotto, την πληρωμή του για μια συνέντευξη: 
- Είκοσι εφτά χιλιάδες δολάρια θα ήταν καλά; 

- Να υπολογίσω πόσο είναι σε σουηδικές κορόνες… σύμφωνοι. Αλλά, έτσι από περιέργεια, γιατί 

ακριβώς είκοσι εφτά χιλιάδες; 

- Σήμερα έχει 27, - εξηγεί λακωνικά 

- Είχα δραπετεύσει […] ( Il gioco dei quattro cantoni, p. 19 ) 

Κατ’ αναλογία στο Πυρετός από μασουλάδες έχουμε ένα διάλογο ανάμεσα στον παππού και 

την εγγονή του ενώ παίζουν (ο παππούς κάνει το γιατρό και η εγγονή την ανήσυχη μητέρα 

για την άρρωστη κόρη/κούκλα της) κατά τη διάρκεια του οποίου γίνονται αστεία εξίσου 

παράλογα που προκύπτουν από νεολογισμούς: μια κούκλα φαίνεται να έχει μια γερή βροχερίτιδα 

και μια άλλη ένα κρυωματάκι, ίσως κι ένα ζεσταματάκι και διακόσια γραμμάρια οξείας φραουλίτιδας                 
( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 108 ).  

Η αφήγηση του Rodari είναι επίσης γεμάτη από παράδοξα φανταστικά αντικείμενα που 

γεννιούνται και υπάρχουν μόνο στο γλωσσικό ιδίωμα του συγγραφέα. Έτσι, παρατηρούμε 

πως συχνά χρησιμοποιεί απλές λέξεις, όπως η λέξη τρύπα, σαν εκπληκτικά-φανταστικά 

αντικείμενα : Κάποιος δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έκανε τρύπες τυριών ( Il secondo libro delle 

filastrocche, p. 27 ), ένας εφευρέτης από τον πλανήτη της αλήθειας ανακαλύπτει ένα τρυπάνι για να 

κάνει τρύπες στο νερό ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 145 ) και ένας λογιστής λαμβάνει ένα μετάλλιο 

με ασημένια τρύπα (Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 24). Άλλα αντικείμενα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

είναι το μπρούτζινο δοχείο για να φυλάμε σαύρες, το ανοιχτήρι για χελώνες σε σχήμα 

αγγέλου, ο ψεκαστήρας για φασόλια σε σχήμα ομπρέλας ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σ. 

111). Επιπλέον, η μηχανή για να γαργαλάει τα αχλάδια, η κατσαρόλα που τηγανίζει τον 

πάγο, η ζυγαριά που ζυγίζει τα σύννεφα, το τηλέφωνο για να μιλάς με τις πέτρες                     
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( Παραμύθια από το τηλέφωνο , σ. 145). Και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η 

βιομηχανία εξαρτημάτων για τιρμπουσόν ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σ. 11 ), οι 

παστίλιες ηλιθίνης, το σιρόπι από μπλε μολύβι ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 108 ), η 

επιστήμη που πουλιέται και καταναλώνεται σε μπουκάλια έτσι τα παιδιά αντί να μελετούν πρέπει 

απλά να καταπιούν ένα ποτήρι ιστορία, μια δυο κουταλιές αριθμητική και πάει λέγοντας ( Παραμύθια από το 

τηλέφωνο, σ. 150 ).  

Άλλες φορές ο συγγραφέας δημιουργεί νέες, αστείες λέξεις μέσω των απλών μηχανισμών 

της παραγωγής και της σύνθεσης της γλώσσας, όπως για παράδειγμα η προσθήκη 

προθεμάτων. Με την προσθήκη π.χ. του προθέματος ξε- δημιουργεί το ξεπινέλο, που 

χρησιμοποιείται για να ξεκάνει μια ζωγραφιά αν δεν είναι ωραία (Versi e storie di parole, p. 

23 ), την ξεθύελλα που κάνει τον ήλιο να επιστρέφει μετά την καταιγίδα, το ρήμα ξεμαλώνω 

που μετατρέπει τους εχθρούς σε καλούς γείτονες, τη ξεφωτογραφική μηχανή που αντί να 

βγάζει φωτογραφίες βγάζει γελοιογραφίες, την ξεκρεμάστρα που όποιος έχει ανάγκη από 

σακάκι, δεν χρειάζεται να πάει να αγοράσει αρκεί να το ξεκρεμάσει από την ξεκρεμάστρα, το 

ξεκανόνι που χρησιμεύει στο να ξεκάνει τον πόλεμο ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 29-

30 ) κτλ.82

Σε αυτή την κατηγορία αντικειμένων παρατηρούμε μια ταλάντευση, συνηθισμένη στο 

Rodari, ανάμεσα σε ανάλαφρες και αστείες εφευρέσεις όπως το ξεπινέλο, η ξεθύελλα και η 

ξεφωτογραφική μηχανή και σε αντικείμενα που προορίζονται για μια πιο σοβαρή χρήση και 

που γενούν κοινωνικούς προβληματισμούς όπως το ξεκανόνι, η ξεκρεμάστρα και το ρήμα 

ξεμαλώνω. Αυτές ταλαντεύσεις ανάμεσα στο αστείο και το σοβαρό στο έργο του Rodari  

συνιστούν μια περαιτέρω σύνδεσή του με το παιδικό παιχνίδι που εμπεριέχει εξ ορισμού και 

τις δύο καταστάσεις.83   

IV. Δημιουργία νέων λέξεων 

Στο φανταστικό εμφανίζονται συχνά σύμφωνα με τη Rosemary Jackson «λέξεις που γίνονται 

αντιληπτές σαν άδεια σημεία, χωρίς νόημα».84 Πρόκειται για λέξεις κατασκευασμένες που 

επαναστατούν στην αυστηρή σχέση σημαίνοντος – σημαινομένου της ρεαλιστικής 

αφήγησης. Το να θέτει σε συζήτηση τη σχέση των συστατικών στοιχείων της γλώσσας είναι 

μια πρακτική που χρησιμοποιείται από το Rodari προκειμένου να δημιουργήσει φανταστικές 

– κωμικές υποθέσεις. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο παιχνίδι των 

παιδιών που αρέσκονται στο να δημιουργούν καινούριες λέξεις και μυστικούς κώδικες 
                                                 
82 Στο ιταλικό κείμενο οι καινούριες λέξεις δημιουργούνται με την προσθήκη ενός s μπροστά από τις πρωτότυπες λέξεις έτσι 
έχουμε: spennello, stemporale, slitigare, macchina sfotografica, staccapanni, scannone. 
83 Γιόχαν Χουϊζίνγκα, Ο άνθρωπος και το παιχνίδι (Homo Ludens), μετάφραση Στέφανος Ροζάνης – Γεράσιμος 
Λυκιαρδόπουλος, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1989. 
84 Rosemary Jackson, Fantasy. The Literature of subversion, Routledge, London, New York, 1981. 
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επικοινωνίας όπως είναι π.χ. τα κορακίστικα ή οι μωρολογίες. Σε μια μελέτη πάνω στα 

γλωσσικά παιχνίδια οι Sanches και Kirscheriblatt-Gimblett διακρίνουν δύο διαφορετικούς 

τύπους άλογης γλώσσας που τους ορίζουν ως εξής: «Στις μωρολογίες ( gibberish), που είναι σχετικά 

σπάνιες στα γλωσσικά παιχνίδια των ενηλίκων, τηρούνται μόνο οι φωνολογικοί κανόνες: η φωνολογική 

ακολουθία, ούτε η διαμόρφωση ενοτήτων με γραμματικές λειτουργίες ούτε λεξημάτων με σημασιολογικές 

αναφορές […] στα κορακίστικα ( jabberwocky ), από την άλλη, διατηρούνται και οι φωνολογικοί και οι 

συντακτικοί κανόνες, αν και τα περισσότερα ψευδο-λεξήματα δεν έχουν σημασιολογικές αναφορές».85  
Οι μωρολογίες είναι αυτές που συνήθως προτιμούν τα παιδιά πράγμα που ο Rodari, ως 

ευαίσθητος δέκτης των προτιμήσεών τους, το έχει υπόψη του και γι’ αυτό τις εισάγει στις 

ιστορίες του. Το ψυχολογικό κίνητρο για τη δημιουργία τέτοιων λέξεων – πέρα από τη χαρά 

που το ίδιο το παιχνίδι προσφέρει – φαίνεται να είναι η επιθυμία των παιδιών να ανατρέψουν 

τη μειονεκτική θέση που βρίσκονται σε σχέση με τους ενήλικες. Όπως παρατηρεί η 

Schwartzman: θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα παιδιά συνηθίζουν να παίζουν με τη γλώσσα σαν ένα 

τρόπο να αποκλείσουν τους ενήλικες από τις δραστηριότητές τους και επίσης να αντιστρέψουν τη φυσιολογική 

ιεραρχία μετατρέποντας τους εαυτους τους σε κυρίαρχη ομάδα και τους ενήλικες σε περιθωριοποιημένη 

ομάδα.86   

Στην ιστορία Μπριφ, μπρουφ, μπραφ φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η πρόθεση των δύο 

πρωταγωνιστών: Μέσα σε μια αυλή, δύο μικρά παιδιά έπαιζαν προσπαθώντας να σκαρφιστούν μια 

ξεχωριστή γλώσσα για να μιλάνε μεταξύ τους, χωρίς να καταλαβαίνει κανένας άλλος. 

- Μπριφ, μπραφ, είπε το πρώτο. 

- Μπραφ, μπροφ, απάντησε το δεύτερο. Και ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 

38 ) 

Πέρα από τα δύο παιδιά στην ιστορία εμφανίζονται ένας κύριος και μία κυρία οι οποίοι 

ενσαρκώνουν τις δύο απόψεις που υπάρχουν σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε 

τα παιδιά. Όταν η κυρία παρατηρεί: τι κουτά είναι αυτά τα παιδιά, ο κύριος απαντά: εγώ δεν 

συμφωνώ και αυτή η δήλωσή του τον καθιστά κατά τρόπο μαγικό ικανό όχι μόνο να 

καταλαβαίνει και να μεταφράζει τη γλώσσα των παιδιών μα και να τη μιλάει:  
- Μη μου πείτε πως καταλάβατε και τώρα, ξεφώνισε αγανακτισμένη η ηλικιωμένη κυρία. 

- Κι όμως, τα κατάλαβα όλα, απάντησε χαμογελώντας ο ηλικιωμένος κύριος. Το πρώτο είπε: «Τι 

ευτυχία που βρισκόμαστε στον κόσμο». Και το δεύτερο απάντησε: «Ο κόσμος είναι πανέμορφος». 

- Τι δηλαδή, είναι όμορφος στ’ αλήθεια; Επέμεινε η ηλικιωμένη κυρία. 

- Μπριφ, μπρουφ, μπραφ, απάντησε ο ηλικιωμένος κύριος ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 38-39 ). 

                                                 
85 Barbara Kirschenblatt-Gimblett & Mary Sanches, “Children’s traditional speech play and child language”, in Speech play. 
Research and resourses for studying linguistic creativity, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1976, pp. 92-93. 
86 Helen B. Schwartzman, Transformations. The anthropology of children’s play, Plenum Press, New York, 1978. 
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Στη Διδακτική καραμέλα αντίθετα η κόρη του αφηγητή δέχεται μια καραμέλα από τον 

πλανήτη Μπιχ και αμέσως μόλις την τρώει αρχίζει να τραγουδάει ένα παιδικό τραγουδάκι σε 

μια παράξενη γλώσσα:  
Άντα άντα πέρο πέρο 

Πέντα πίντα πιμ περό, 

Κι εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 151 ) 

Αυτό το τελικό σχόλιο από τον πατέρα-αφηγητή θεματοποιεί τον αποκλεισμό των ενηλίκων 

από τη γλώσσα  των παιδιών. 

Τέλος, στην ιστορία Εφευρέτες αριθμών έχουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα από τη 

γλώσσα των παιδιών που είναι πιο κοντά στα κορακίστικα. Παρατηρούμε ότι πρόκειται για 

ένα παράδειγμα με φωνολογική και συντακτική συνοχή: 
Senti questi: uno stramilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliardo e un meraviglione. […] 

- Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire. Li dico io, alla maniera di Modena: unci dunce trinci, 

quara quarinci, miri miminci, un fn dés. 

- E io li dico alla maniera di Roma: unzi donzi trenzi, quale qualinzi, mele melinzi, riffe raffe e dieci                 

( Favole al telefono, pp. 2-4 ) 

V. Σουρεαλιστικά παιχνίδια 

Τα σουρεαλιστικά γυμνάσματα και τα νεωτεριστικά πετάγματα του ποιητικού λόγου 

αποτελούν ένα άλλο κεφάλαιο που αξιοποιεί ο Rodari, παίζοντας, επινοώντας, ξαφνιάζοντας, 

ψυχαγωγώντας. Καλώντας τα παιδιά σε ομαδικά παιχνίδια, απομονώνει τίτλους εφημερίδων 

και τους ανακατώνει, ώστε να βγαίνουν ειδήσεις και γεγονότα παράλογα, συνταρακτικά ή, 

έστω, διασκεδαστικά. Έτσι μπορούμε να συνθέσουμε ολόκληρο ποίημα δίχως νόημα, όχι 

όμως γι’ αυτό το λόγο λιγότερο διασκεδαστικό: 
Ο θόλος του Αγίου Πέτρου 

μαχαιρωμένος 

το σκάει στην Ελβετία με το χρηματοκιβώτιο. 

 

Θανατηφόρα σύγκρουση στην εθνική οδό 

ανάμεσα στο ένα ταγκό και στο άλλο 

προς τιμήν του Αλεσάντρο Μανσόνι .  ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 53 ) 

Άλλοτε πάλι, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι των ερωτήσεων, π.χ. 

– Ποιος ήταν; 

– Πού βρισκόταν; 

– Τι έκανε; 

– Τι είπε; 

– Τι είπε ο κόσμος; 
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– Τι έγινε στο τέλος; 

Κάνει να προκύψουν τυχαία θαυμάσιες κωμικές συνθέσεις : 
Ένας νεκρός 

στον πύργο της Πίζας 

έπλεκε κάλτσες 

είπε: πόσο κάνει τρία επί τρία; 

ο κόσμος τραγουδούσε «Όμορφη παρθένα» 

τελείωσε τρία ένα . ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 55 ) 

Ο Mallarmé μιλούσε κάποτε για το «δύο-δύο» των πραγμάτων. Το φανταστικό διώνυμο 

του Rodari λειτουργεί σε πολλά επίπεδα, πάντα ωστόσο σαν ένα ζεύγος λέξεων-φράσεων ή 

αφηγηματικών σχημάτων που με τη σύζευξή τους προκαλούν τη γέννηση μιας νέας ιστορίας 

μέσα και πέρα από τις ήδη γνωστές. Κατάγεται κατευθείαν από τα σουρεαλιστικά παιχνίδια 

του τύπου π.χ. Cadavre exquis,87 το οποίο στηρίζεται στη δημιουργία καινούριων 

«απαστραπτουσών» εκφράσεων ή εικόνων, από την απροσδόκητη σύγκρουση/αντίθεση δύο 

τυχαίων λέξεων. Έτσι στο Ένα δέντρο που το έλεγαν Παολίνο  από τη σύγκρουση των λέξεων 

μαλλιά – γρασίδι προκύπτει μια ολόκληρη κωμική ιστορία με ένα αγόρι που στο κεφάλι του 

φύτρωσε ένα δέντρο ( Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, σ. 18 ) ενώ στην ιστορία Το φυτό που 

κάνει παντόφλες ( Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, σ. 48 )  το αστείο πυροδοτείται από την 

εικόνα της μηλιάς που αντί για μήλα κάνει παντόφλες. Το φανταστικό διώνυμο είναι μια 

πέτρα στη λίμνη της ισορροπίας των λέξεων και των εικόνων/δομών μέσα μας, που μπορεί να 

προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και μια αναδιάταξή τους, αφού συνειρμικά 

συμπαρασύρει στο διάβα της σημαίνουσες και σημαινόμενες μεταλλαγές στους 

παραδειγματικούς άξονες της μνήμης, για να μπορεί το συνταγματικό σχήμα της εκφώνησης 

να είναι με τη σειρά του εξίσου γενεσιουργό άλλων ανοιχτών αντιδράσεων στους 

παραδειγματικούς άξονες των συμμετόχων/συνδημιουργών αναγνωστών κ.ο.κ. Ένα συναφές 

με αυτό διώνυμο συναντάμε της ιστορία του Κρυσταλλένιου Τζάκομο ( Παραμύθια από το 

τηλέφωνο, σ. 112 ). Επειδή ο Τζάκομο είναι διάφανος και μπορεί κανείς να δει μέχρι και τις 

σκέψεις του, του τυχαίνουν ένα σωρό διαφορετικές περιπέτειες απ’ ότι στα κανονικά παιδιά. 

Η ιστορία από την αρχή κιόλας εισάγει ένα στοιχείο εντελώς ξένο προς την εμπειρία μας, 

αυτό της διάφανης φύσης του παιδιού που με τη σειρά του αυτό το στοιχείο θέτει σε 

                                                 
87 Gérard Durozoi – Bernard Lecherbonnier, Le surréalisme. Théories, Thémes, Techniquis, Larousse, 1972, p. 123. 
− Γράφει ο Rodari: χρειάζεται μια ορισμένη απόσταση ανάμεσα στις δύο λέξεις, πρέπει η μία να είναι αρκετά ξένη προς 

την άλλη και η προσέγγισή της διακριτικά ασυνήθιστη, έτσι ώστε η φαντασία να αναγκαστεί να μπει σε κίνηση για να 
δημιουργήσει μεταξύ τους μια συγγένεια, για να κατασκευάσει ένα σύνολο (φανταστικό), όπου τα δύο ξένα στοιχεία θα 
μπορέσουν να συμβιώσουν. Γι’ αυτό είναι καλό να διαλέγουμε το φανταστικό διώνυμο με τη βοήθεια της τύχης.              
( Γραμματική της φαντασίας, σ. 30 ) 
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λειτουργία τη σκέψη και τη φαντασία μας για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν πραγματικά 

υπήρχε ένα τέτοιο παιδί. 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, αν ο Πινόκιο βρεθεί στο σπιτάκι των Εφτά Νάνων, θα είναι ο όγδοος ανάμεσα 

στους προστατευόμενους της Χιονάτης, θα κουβαλήσει τη ζωτική του ενέργεια στην παλιά ιστορία, 

αναγκάζοντάς τη να αναδιαμορφωθεί, σύμφωνα με τη συνισταμένη των δύο κανόνων, εκείνου του Πινόκιο και 

εκείνου της Χιονάτης ( Γραμματική της Φαντασίας, σ. 84 ). Επέρχεται έτσι μια διατάραξη της 

ισορροπίας των κεκτημένων αφηγηματικών δομών κι επομένως μια απρόσμενη νέα δομή, 

αφού η «πέτρα»/Πινόκιο θα δώσει στη «λίμνη»/ιστορία της Χιονάτης ένα διαφορετικό 

σχήμα.88

Με μια από τις βασικές συνιστώσες του σουρεαλισμού, αυτή της απελευθέρωσης της 

φαντασίας προς το παράλογο μέσω της αυτόματης (κατά)γραφής, θα μπορούσαμε να 

συνδέσουμε την έννοια του δημιουργικού λάθους ( Γραμματική της Φαντασίας, σσ. 50-52 ), 

που αν δεχτούμε πως υπάρχει σε σχέση με κάποιον καθιερωμένο Κανόνα, έρχεται ως φυσική 

λειτουργία μιας σκέψης αποκλίνουσας, η οποία ακριβώς αυτοπροσδιορίζεται ως δημιουργική 

από τη στιγμή και μόνο που διαταράσσει αυτόν τον Κανόνα. Κάπου δηλαδή ο Κανόνας, ως 

κοινός τόπος σύμβασης ή μέσος γλωσσικός όρος που επιβάλλεται από τα πράγματα για μια 

κοινή συνεννόηση, στην αντίληψη του Rodari καταλήγει να είναι συνήθως συνώνυμο της 

μη-δημιουργικότητας, της αδράνειας της φαντασίας, αφού δύσκολα θα βρει τη δύναμη να 

την κάνει ν’ απογειωθεί, να κάνει κάτι καινούριο. Ξέρουμε από τη γλωσσολογία ότι το λάθος 

δεν αποτελεί εξαίρεση (στην καλύτερη περίπτωση) παρά για τους χρήστες του κανόνα και ως 

τη στιγμή που θα γίνει (αν γίνει) κι αυτό κανόνας.  

Σε ό,τι  αφορά λοιπόν στη γραμματική της φαντασίας, το όνομα της έννοιας λάθος για το 

συγγραφέα μας, φαίνεται να είναι καταχρηστικά δανεισμένο από τη γραμματική της 

γλώσσας, εφόσον ούτως ή άλλως δημιουργία της φαντασίας δε νοείται χωρίς υπέρβαση (όχι 

όμως κατάργηση) κάποιων κανόνων της κοινής χρήσης της γλώσσας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων δημιουργικών λαθών είναι, όπως ήδη έχουμε δει, οι περιπέτειες του 

Μίρκο και του Μάρκο, των δύο διδύμων που τα βάζουν με τη γραμματική και τους 

αυστηρούς κανόνες της ( Il libro degli errori ). Σε αυτές βλέπουμε με σαφήνεια ως ποιο 

σημείο ο Rodari προκαλεί και προεκτείνει τη χρήση της γλώσσας. Τα κείμενά του, μέσα από 

το κωμικό, έρχονται σε οριστική ρήξη με την παράδοση και η κανονική γλωσσική έκφραση 

αμφισβητείται. 

                                                 
88 «Αυτές οι ιστορίες γίνονται με ένα πράγμα μόνο: αρκεί να πάρουμε ένα γνωστό περιβάλλον ( κοινό και καθημερινό ). αν 
ρίξουμε μέσα του ένα ξένο στοιχείο, είναι σα να ρίχνουμε μέσα σ’ αυτό μια βομβα! Μια βόμβα από φαντασία…». Τζιάνι 
Ροντάρι, Ασκήσεις Φαντασίας, μετάφραση Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη, εκδόσεις Τέσσερα, Αθήνα, 1990, σ. 30. 
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Και με αυτή την τεχνική τελειώσαμε την εξερεύνηση των λεκτικών παιχνιδιών του 

Rodari. Όμως το παιχνίδι των παιδιών και οι συμβάσεις του μπορούν να ανιχνευτούν και 

αλλού στην αφήγησή του. Έτσι στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να 

παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Rodari ενσωματώνει το παιχνίδι στα κείμενά 

του και συγκεκριμένα στο πώς αυτό αντανακλάται στους τύπους των ηρώων του. 

 

3.3. Η τυπολογία των ηρώων 

Ένα σταθερό θέμα στη φανταστική λογοτεχνία είναι αυτό της μεταμόρφωσης ενός 

προσώπου ή ενός αντικειμένου κατά τρόπο που καταλύονται τα όρια μεταξύ έμψυχου και 

άψυχου. Σύμφωνα με τον Todorov η πρωταρχική αρχή της μεταμόρφωσης είναι το ότι 

καθίσταται δυνατό το πέρασμα από το πνεύμα στην ύλη.89 Αυτό το ψυχολογικό και 

πνευματικό πέρασμα στη φανταστική λογοτεχνία μετατρέπεται σε υλικό και θεματοποιείται 

μέσω της μεταμόρφωσης. 

Στα έργα του Rodari συχνά η μεταμόρφωση των ηρώων επιτυγχάνεται μέσω της 

μετατροπής τους σε κάποιο αντικείμενο όπως στην περίπτωση των Ο κουνιστός λογιστής, Ο 

πλανήτης Τζουζέπε, Ο δορυφόρος Φιλομένα και η ιστορία με της καφκικές αναφορές όπου ο 

πρωταγωνιστής ξυπνάει ένα πρωί μεταμορφωμένος σε γραμμάτιο ( Le storie, pp. 550-553 ). 

Η σχέση όλων αυτών των μεταμορφώσεων με το παιχνίδι των παιδιών, όπου τα παιδιά δε 

διστάζουν να παίξουν το ρόλο ενός αντικειμένου, είναι προφανής. 

Αυτός ο μηχανισμός της «πραγμοποίησης» που αντιμετωπίζεται με παιγνιώδη και αστεία 

διάθεση χαρακτηρίζει ένα πλήθος ρονταρικών ηρώων. Χαρακτηριστικές μας φαίνονται για 

παράδειγμα οι μορφές των τρομερών διδύμων από το Il libro degli errori του Μίρκο και του 

Μάρκο οι οποίοι, ακριβώς όπως τα πραγματικά αντικείμενα, συντίθενται και ανασυντίθενται 

με βελόνα και κλωστή ή ακόμα και με κόλλα. Το κωμικό στοιχείο τέτοιου είδους σκηνών 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο διαμελισμός των ηρώων ποτέ δε συνοδεύεται από πόνο. 

Το αγόρι της ιστορίας Ο περίπατος ενός αφηρημένου ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 20 ) 

χάνει ένα χέρι, ένα πόδι, ένα αυτί κτλ. χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου, στην 

πραγματικότητα ούτε που το αντιλαμβάνεται, και ο κύριος Μποεμόντο όταν πρέπει να 

φυσήξει τη μύτη του την ξεκολλάει κυριολεκτικά από το πρόσωπό του: Πριν κατέβει από το 

τρένο, ο κύριος Μποεμόντο φυσάει τη μύτη του. Και πώς το κάνει αυτό; Ξεκολλάει τη μύτη του από το 

πρόσωπό του και την καθαρίζει τρίβοντάς την καλά καλά μες στο μαντιλάκι του ( Παραμύθια σαν πλατύ 

χαμόγελο, σ. 14 ). 

                                                 
89 Τσβέταν Τοντόροφ, Εισαγωγή στη φανταστική λογοτεχνία, μετάφραση Αριστέα Παρίση, Οδυσσέας, Αθήνα, 1991 

 46



Μέσω του τεχνάσματος της πραγμοποίησης των προσώπων, ο Rodari αντιδρά στη 

ρεαλιστική αναπαράσταση που απαιτεί πορτρέτα στρογγυλεμένων και αξιόπιστων 

προσωπικοτήτων χωρίς ιδιαίτερο ψυχολογικό βάθος. Στην Περιπέτεια με την τηλεόραση η 

διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται καθώς ο αφηγητής μας συστήνει τον πρωταγωνιστή της 

ιστορίας: Ένα βράδυ ο κύριος Βερούτσι γύρναγε από τη δουλειά του. Ο κύριος Βερούτσι μπορεί να ’τανε 

υπάλληλος του ταχυδρομείου, μπορεί όμως και οδοντογιατρός. Μπορούμε να τον κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Να 

του βάλουμε μουστάκια; Γένια; Άντε, ας έχει μουστάκια και γένια. Ας προσπαθήσουμε  να φανταστούμε πώς 

είναι ντυμένος, πώς περπατάει, πώς μιλάει. Τώρα μιλάει με τον εαυτό του… Ας κρυφακούσουμε τι λέει                      

( Παραμύθια για να σπάτε κέφι, σ. 103 ). 
 Εκτός από το ότι υπογραμμίζει την εικονική φύση του ήρωα, αυτή η εισαγωγή μας φέρνει 

στο μυαλό την ανάθεση ρόλων που λαμβάνει χώρα κατά την προετοιμασία της πράξης του 

παιδικού παιχνιδιού. Πριν ξεκινήσουν το παιχνίδι τα παιδιά καθορίζουν μια σειρά 

χαρακτηριστικών που θα έχουν οι ήρωες του παιχνιδιού τους και ακριβώς την ίδια 

διαδικασία είναι φανερό πως παρακολουθήσαμε στο παραπάνω απόσπασμα. Γνωρίζουμε ότι 

οι ήρωες στο παιχνίδι των παιδιών υπηρετούν μια φανταστική υπόθεση. κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με τους ήρωες των ρονταρικών ιστοριών καθώς, όπως παρατηρεί ο Argilli: «Σε 
γενικές γραμμές, οι ήρωές του είναι πάνω απ’ όλα φορείς φανταστικών λειτουργιών, ιδανικών, κωμικών κάποτε 

και συναισθηματικών».90

Η Catherine Garvey διακρίνει στο παιχνίδι των παιδιών τρεις τύπους ρόλων που αυτά 

συνήθως εφευρίσκουν: functional roles (λειτουργικούς ρόλους), character roles (ρόλους 

χαρακτήρων) – οι οποίοι διακρίνονται σε stereotyped roles (στερεοτυπικούς ρόλους) και  

fictional roles (πλαστούς ρόλους) – και τέλος family roles (ρόλοι οικογενειακών 

προσώπων).91 Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι δυνατό να ανιχνευτούν ακριβώς σε ένα 

λογοτεχνικό κείμενο όπου όλοι οι χαρακτήρες είναι ούτως ή άλλως πλαστοί. Όμως, παρ’ όλα 

αυτά, κατά τη γνώμη μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό το έργο του Rodari εμφανίζει μια 

τυπολογία όχι και τόσο απομακρυσμένη από αυτή του παιδικού παιχνιδιού. Η παραπάνω 

διαίρεση της Garvey θα αποτελέσει τον οδηγό μας στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε 

τη φύση των ηρώων του Rodari. 

Στο παιχνίδι όσοι αναλαμβάνουν τους λειτουργικούς ρόλους έχουν πάντα να εκτελέσουν 

μια συγκεκριμένη ενέργεια και εμφανίζονται κυρίως μόνο γι’ αυτό το λόγο. Ένας μεγάλος 

αριθμός των ηρώων του Rodari φαίνεται να στερείται κάποιας ιδιαίτερης ψυχολογίας. 

Αντίθετα αυτό που τους δίνει ζωή είναι μόνο η αποστολή που έχουν να φέρουν εις πέρας, 

δηλαδή το να μετατρέψουν σε πραγματικότητα μια φανταστική υπόθεση. Σε κάποιους 

                                                 
90 Marcello Argilli, Gianni Rodari. Una biografia, Einaudi, Torino, 1990, p. 100. 
91 Catherine Garvey, Play, Fontana/Open Books, London, 1977, pp. 89-90. 
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μάλιστα από αυτούς η λειτουργία αυτή υπογραμμίζεται και από το όνομά τους, όπως στην 

περίπτωση, όπως έχουμε ήδη δει, του καθηγητή Grammaticus, του οποίου η παρουσία 

συνοδεύεται πάντα από γραμματικές ερωτήσεις, της Αλίκης της Τουμπίτσας που πέφτει 

παντού και του Τζιοβάνι του Χασομέρη που περνάει το χρόνο του κάνοντας ταξίδια σε 

παράξενες χώρες. 

Αυτός ο τύπος ηρώων ανταποκρίνεται στην κατηγορία που ο Foster ονόμασε «επίπεδος 

ήρωας» ο οποίος «μπορεί να περιγραφεί με μια φράση». Οι επίπεδοι ήρωες, σύμφωνα με το 

Foster, «δημιουργούνται γύρω από μια μόνη ιδέα ή χαρακτηριστικό»92 ακριβώς όπως οι 

ήρωες που αναφέραμε παραπάνω: είναι αποκλειστικά και μόνο φορείς μιας φανταστικής 

σύλληψης με στόχο να προκαλούν κωμικές καταστάσεις, χωρίς κάποιο ψυχολογικό 

υπόβαθρο, χωρίς συναισθήματα ή αντιδράσεις. Στην περίπτωση της Αλίκης της Τουμπίτσας 

για παράδειγμα δεν έχουμε παρά ελάχιστες πληροφορίες για την ηρωίδα που όμως δεν 

βοηθούν στην πλοκή της συγκεκριμένης ιστορίας. Έτσι μαθαίνουμε ότι ευτυχώς που το 

περασμένο καλοκαίρι, στη θάλασσα της Σπερλόνγκα, είχε μάθει να κάνει κρόουλ ή το ότι ήταν πολύ καλή στη 

γυμναστική και λίγο παρακάτω πως βρέθηκε στο σκοτάδι, αλλά δεν φοβήθηκε: μια φορά είχε πέσει μέσα 

σε μια βρύση, κι εκεί κι αν ήταν πήχτρα το σκοτάδι! ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 32-33 ). Πέρα από 

αυτά τα σχόλια του αφηγητή δεν έχουμε καμιά πληροφορία σχετικά με το χαρακτήρα της, τα 

συναισθήματα ή τις σκέψεις της. Δεν μας εξηγείται ούτε ακόμα γιατί το κοριτσάκι είναι τόσο 

μικρό ώστε να μπορεί να πέφτει στο ξυπνητήρι, στο συρτάρι με τις πετσέτες ή στην τσέπη 

του σακακιού του μπαμπά της. Η λειτουργία που της έχει ανατεθεί είναι να πέφτει παντού 

και αυτό μαζί με το μικρό της μέγεθος, είναι τα μοναδικά σημαντικά χαρακτηριστικά, από τα 

οποία προκύπτουν διάφορες κωμικές καταστάσεις. Ομοίως η αποστολή του Τζιοβάνι του 

Χασομέρη είναι μόνο να ταξιδεύει δίνοντας έτσι στο συγγραφέα μας την ευκαιρία να 

παρουσιάζει κατά τρόπο ρεαλιστικό τους φανταστικούς τόπους τους οποίους εκείνος 

επισκέπτεται όπως η χώρα του ξε, η χώρα δίχως κόχες, η χώρα των ανθρώπων από βούτυρο 

κλπ. Ανάλογη είναι και η περίπτωση του καθηγητή Grammaticus. Η εμφάνισή του είναι απλά 

μια δικαιολογία ώστε να τεθούν σε κίνηση οι ιστορίες στις οποίες πρωταγωνιστής είναι ένα 

γραμματικό ή ορθογραφικό λάθος.   

Πέρα από τις συγκεκριμένες λειτουργίες που επιτελούν αυτοί οι τρεις χαρακτήρες 

περιγράφονται χωρίς να αποκλίνουν από το στερεοτυπικό μοντέλο της κοινωνικής 

συμπεριφοράς που αντιπροσωπεύουν. Έτσι πολλές φορές η Αλίκη και ο Τζιοβάνι 

συμπεριφέρονται όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους ενώ ο καθηγητής Grammaticus 

                                                 
92 Edward Morgan Foster, Aspects of the novel, The Provost and Scholar’s of King’s College, Cambridge, 1927, p. 76. 
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ενσαρκώνει άριστα τον τύπο του αυστηρού δασκάλου που σκανδαλίζεται μπροστά σε ένα 

ορθογραφικό λάθος. Σε μια τόσο ιδιαίτερη και νεωτεριστική αφήγηση όπως αυτή του Rodari 

είναι εντυπωσιακό το πόσο συχνά οι ήρωές του υποκύπτουν σε κοινούς τόπους. 

Συχνά οι χαρακτήρες με μια θέση ισχύος, όπως ο βασιλιάς, οι αστυνομικοί και οι 

καθηγητές, σκιαγραφούνται σύμφωνα με την στερεοτυπική αντίληψη που επικρατεί γι’ 

αυτούς, γεγονός που βοηθάει το  Rodari να τους σατιρίσει ή να παρωδήσει διάφορες 

καταστάσεις. Οι βασιλιάδες που εμφανίζονται για παράδειγμα στις ιστορίες Ο ετοιμοθάνατος 

βασιλιάς και Η Απολλωνία της μαρμελάδας είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αλαζονείας 

και υπεροψίας. Ο πρώτος προτιμάει να πεθάνει παρά να παραδεχτεί ότι μοιάζει με ζητιάνο            

( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 85 ) και ο δεύτερος επειδή βρήκε μια μύγα στο πιάτο με τη 

μαρμελάδα που του πήγε η Απολλωνία δίνει διαταγή να κόψουν τα χέρια της άξιας 

μαγείρισσας ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 80 ). Αντίστοιχα οι καθηγητές Blomberg, 

Bergman και Bori που τους συναντάμε στο τελευταίο έργο του Rodari, Il gioco dei quattro 

cantoni, είναι και οι τρεις εκκεντρικοί τύποι με χαρακτηριστικό τους, τους δασκαλίστικους 

μονολόγους.  

Ένας χαρακτήρας με σαφώς θετικό πρόσημο που επανέρχεται συχνά στην αφήγηση του 

Rodari είναι ο ηλικιωμένος κύριος που τις περισσότερες φορές αντιπροσωπεύει τον 

ευαίσθητο και συγκαταβατικό με τα παιδιά ενήλικα. Η σπουδαιότητα αυτής της φιγούρας 

έγκειται στη μαγική της ικανότητα να εισέρχεται στον κόσμο των παιδιών. Έχουμε ήδη 

εξετάσει την περίπτωση του ηλικιωμένου κύριου στο Μπριφ, μπρουφ, μπραφ που 

καταλαβαίνει τη μυστική γλώσσα των παιδιών. Μια ανάλογη περίπτωση έχουμε στο Λούνα 

Παρκ του Τσεζενάτικο όπου ένας παππούς ανεβαίνει μαζί με το εγγονάκι του σε ένα μαγικό 

καρουζέλ με την περιστροφή του οποίου βρίσκεται ξάφνου να κάνει το γύρω του κόσμου 

(Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 47). Και στο Παίζοντας με ένα μπαστούνι ένας ηλικιωμένος 

κύριος χαρίζει ένα μαγικό μπαστούνι σε ένα παιδάκι. Η μορφή του καλού και γενναιόδωρου 

ηλικιωμένου κύριου είναι αναμφισβήτητα ένα στερεότυπο και ο Rodari δεν ξεφεύγει από την 

κλασική περιγραφή της. Στο  Παίζοντας με ένα μπαστούνι ο ευγενικός κύριος περιγράφεται 

σαν: ένας όμορφος γέρος με χρυσά γυαλιά, που περπατούσε σκυφτός ακουμπώντας σ’ ένα μπαστούνι 

(Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 75 ). 

Στις ιστορίες του Rodari συναντάμε επίσης και την ηλικιωμένη κυρία αλλά σε αντίθεση 

με την αντρική φιγούρα, αυτή δε λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των παιδιών 

και αυτόν των ενηλίκων. Η ηλικιωμένη κυρία είναι συνήθως μόνη, όπως για παράδειγμα η 

γριά θεία Άντα που εγκαταλελειμμένη από τα παιδιά της καταλήγει σε ένα γηροκομείο όπου 

αφοσιώνεται στη φροντίδα των περιστεριών στα οποία τρίβει καθημερινά ένα μπισκότο στο 
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παράθυρο ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 82 ). Κάποιες φορές όμως η ηλικιωμένη γυναίκα 

εμφανίζεται αντιπαθητική όπως η πρωταγωνίστρια του Η κυρία που μετρούσε τα φταρνίσματα 

( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 25 ) και όπως η κυρία στο Μπριφ, μπρουφ, μπραφ και στο 

Ο κύριος Μποεμόντο οι οποίες απεικονίζουν τους ενήλικες που έχουν εντελώς διαφορετική 

οπτική γωνία από τα παιδιά και γι’ αυτό δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. 

Η τελευταία κατηγορία στερεοτυπικών ηρώων που απαντάται συχνά στο έργο του Rodari 

είναι αυτή του λογιστή ο οποίος αντιπροσωπεύει το μέσο-απλό άνθρωπο, τον οποιονδήποτε. 

Κάποιες φορές η μορφή του λογιστή παρουσιάζεται συνδεδεμένη με την πατρική φιγούρα, 

όπως ο λογιστής Μπιάνκι (ένα τόσο ουδέτερο και συχνό επίθετο στην Ιταλία) που στην 

ιστορία πλαίσιο στα Παραμύθια από το τηλέφωνο εμφανίζεται σαν τον πατέρα που κάθε 

βράδυ τηλεφωνεί στην κόρη του για να διηγηθεί ένα παραμύθι, ενώ ένας άλλος λογιστής 

Μπιάνκι είναι ο πατέρας ενός αγοριού με μια παράξενη ασθένεια (  Παραμύθια για να σπάτε 

κέφι, σ. 97 ). Λογιστής στο επάγγελμα είναι και ο κύριος Μπιανκίνι που ένα πρωί, 

πηγαίνοντας στην τράπεζα, υψώνει τα μάτια στον ουρανό και βλέπει να έρχεται μια βροχή 

από καπέλα ( Παραμύθια για να σπάτε κέφι, σ. 48 ) ενώ ο φτωχός λογιστής Τζιοβάνι 

ταπεινώνεται από το αυταρχικό αφεντικό του τον κύριο Μαμπρέτι ( Ιστορίες φτιαγμένες στη 

μηχανή, σ. 9 ). Τέλος στο Ένα κτίριο για διάλυση συναντάμε το λογιστή Καραβίδα στο 

πρόσωπο του οποίου συνενώνονται τα χαρακτηριστικά τόσο του λογιστή όσο και του 

ηλικιωμένου κυρίου: καλύτερα απ’ όλους λογάριαζε και συλλογιζόταν ο λογιστής Καραβίδας, ένας 

ηλικιωμένος κύριος που είχε πολλά εγγόνια κι έτσι από σπασμένα είχε μεγάλη εμπειρία ( Παραμύθια από το 

τηλέφωνο, σ. 22 ). 

Μια κατηγορία ρόλων που τα παιδιά προσαρμόζουν στο παιχνίδι τους είναι και αυτή που 

προέρχεται από τον εικονικό κόσμο, όπως λογοτεχνικοί ήρωες, πρωταγωνιστές του σινεμά ή 

της τηλεόρασης, χαρακτήρες από τα κόμικς και τα κινούμενα σχέδια.93 Αυτό μας οδηγεί στη 

διαπίστωση μιας ακόμα συνάφειας ανάμεσα στις ιστορίες του Rodari και του παιδικού 

παιχνιδιού καθώς δεν είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε στο έργο του μια σειρά «κλεμμένων» 

ηρώων. Έτσι από τη μυθολογία συναντάμε το βασιλιά Μίδα, τον Πυγμαλίωνα, τον 

Απόλλωνα και τον Ηρακλή. Από την comedia dell’arte τον αρλεκίνο, την κολομπίνα και το 

φασουλή, από τη λογοτεχνία την Αλίκη, τον Πινόκιο και τη Μύτη ( του Gogol ). Από τα 

κόμικς έρχονται το ποντίκι των κόμικς και ο πράκτορας Χ99 ενώ από την τηλεόραση ο Mike 

Bongiorno και μία παρουσιάστρια. Βέβαια όλοι αυτοί οι ήρωες παρουσιάζονται αλλοιωμένοι 

                                                 
93 Catherine Garvey, Play, Fontana/Open Books, London, 1977, pp. 89-90. 
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στα πλαίσια του παρωδιακού λόγου του Rodari. Έτσι, όπως εξηγεί ο αφηγητής στο Ο 

πονηρός Πινόκιο: 
Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε ο Πινόκιο. Όχι όμως εκείνος του παραμυθιού, που ξέρετε, ένας άλλος. 

Ήτανε κι αυτός ξύλινος σαν και κείνον, μα δεν ήτανε ο ίδιος. Δεν τον είχε φτιάξει ο μαστρο-Τζεπέτο, φτιάχτηκε 

από μόνος του. 

Έλεγε κι εκείνος ψέματα, όπως ο περιβόητος Πινόκιο και κάθε φορά που τα ’λεγε η μύτη του μεγάλωνε 

ώσπου να πεις: κύμινο. Ήτανε όμως, σας ξαναλέω, ένας άλλος Πινόκιο. Άμα του μεγάλωνε η μύτη αντί να 

τρομάξει, να βάλει τα κλάματα, να ζητήσει βοήθεια από τη νεράιδα και τα λοιπά, έπαιρνε ένα κοφτερό μαχαίρι 

ή ένα πριόνι κι έκοβε ένα μεγάλο κομμάτι μύτη. ( Παραμύθια για να σπάτε κέφι, σ. 16).  

Μια συνήθης πρακτική στο Rodari η οποία έχει κωμικά αποτελέσματα είναι να μεταφέρει 

τους εικονικούς ήρωές του στον πραγματικό κόσμο. Ο Πυγμαλίωνας ερωτεύεται μια 

κανονική κοπέλα κι όχι ένα άγαλμα ( Il libro degli errori, p. 169 ), ο ποντικός των κόμικς 

μεταφέρεται στον κόσμο των αληθινών, ολοζώντανων ποντικών (Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 53), 

ο Φασουλής κόβει τα σκοινιά και το σκάει από το θέατρο για να ζήσει ελεύθερος στον 

πραγματικό κόσμο ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 130 ) και η τηλεπαρουσιάστρια 

βρίσκεται ξαφνικά στον καναπέ του κύριου Βερούτσι εγκαταλείποντας τη συνηθισμένη της 

θέση στην οθόνη της τηλεόρασης ( Παραμύθια για να σπάτε κέφι, σ. 103 ). 

Η τελευταία κατηγορία ρόλων που, σύμφωνα με την Carvey, αποκτούν πνοή στο παιχνίδι 

των παιδιών είναι οι χαρακτήρες από το οικογενειακό περιβάλλον. Η παρουσία των γονιών, 

αδερφών, παππούδων, θείων κτλ. φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική στο παιδικό 

παιχνίδι: Οι οικογενειακοί ρόλοι είναι πιο δυνατοί από τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Αναπαρίστανται για 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο και, σύμφωνα με τις συμβάσεις της μεταμόρφωσης, φαίνονται να κυριαρχούν. Για 

παράδειγμα ο Σύζυγος προσωρινά γίνεται πυροσβέστης και μετά ξαναγίνεται Σύζυγος.94  
Γνωρίζοντας ότι ο Rodari απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε παιδιά δεν μας κάνει 

εντύπωση το γεγονός ότι δεν λείπουν από το έργο του οι χαρακτήρες από το οικογενειακό 

περιβάλλον και μάλιστα συχνά αναπαρίστανται σύμφωνα με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις 

που έχουμε για αυτούς: ο μπαμπάς δουλεύει, η μαμά ασχολείται με τα παιδιά, τη θεία την 

ενοχλούν όλα, ο αφηρημένος παππούς λαθεύει τις ιστορίες κτλ. 

Συχνό είναι και το θέμα του παράξενου παιδιού ή του παιδιού που έχει εξωπραγματικές 

δυνάμεις. Στην ιστορία Καρλίνο, Κάρλο, Καρλίνο ή πώς να πάρετε από τα παιδιά σας τις 

κακές συνήθειες ( Novelle fatte a macchina, p. 162 ) ένα νεογέννητο παιδί εκφράζει τις 

σκέψεις του με τηλεπάθεια. Ένα άλλο παιδί έχει μια περίεργη ασθένεια: όταν οι γονείς του το 

αφήνουν μόνο μικραίνει ( Παραμύθια για να σπάτε κέφι, σσ. 97-101 ) και στην Περιπέτεια του 

Ρινάλντο κάθε αντικείμενο που ονοματίζει το παιδί-πρωταγωνιστής αποκτά ζωή. Έτσι μόλις 

                                                 
94 Ό.π. 
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προφέρει τη λέξη ποδήλατο, για παράδειγμα, εμφανίζεται από το πουθενά ένα ωραίο 

ποδήλατο ( Παραμύθια για να σπάτε κέφι, σσ. 79-83 ). 

Κάποιες ιστορίες με οικογενειακά πρόσωπα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

θεματοποιούν το παιχνίδι ανάμεσα στους ενήλικες και στα παιδιά. Έχουμε ήδη εξετάσει το 

θέμα αυτό στην ιστορία Πυρετός από μασουλάδες που ανοίγει το δρόμο για γλωσσικά 

παιχνίδια. Παρόμοια στο Κοιμάμαι, ξυπνάω έχουμε μια καθημερινή συνήθεια στην οποία 

υπεισέρχεται το στοιχείο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι δεν δηλώνεται ρητά αλλά παρεισφρέει 

με εντελώς αφθόρμητο τρόπο:  
Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένα κοριτσάκι που κάθε βράδυ, την ώρα που πήγαινε για ύπνο, γινόταν τοσοδά 

μικρό: 

- Μαμά, έλεγε, είμαι ένα μυρμήγκι. 

Και η μαμά καταλάβαινε πως ήταν ώρα να βάλει τη μικρή στο κρεβάτι της. ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 

111 ). 

Ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το καταλαβαίνουμε από την επανάληψη του γεγονότος που 

υπογραμμίζεται με την έκφραση κάθε βράδυ και από την αντίδραση της μητέρας. Αν 

επρόκειτο για μια μαγική-παραμυθική μεταμόρφωση ο κοριτσάκι θα αναπαρίστατο στ’ 

αλήθεια σαν μυρμήγκι. Στην περίπτωσή μας όμως πρόκειται για μια μεταμόρφωση-παιχνίδι 

αφού το κοριτσάκι λέει ότι είναι μυρμήγκι και η μητέρα εκλαμβάνει τη φράση όχι στην 

κυριολεξία της αλλά σαν ένα σινιάλο ότι είναι ώρα να βάλει την κόρη της για ύπνο. Η 

συμπεριφορά της μικρής καθώς υποστηρίζεται από τη μητέρα μετατρέπεται σε «σημείο» 

διαδικασία που ο Rodari μας σύστησε σαν ένα χαρακτηριστικό του παιδικού παιχνιδιού: 
«Όταν τα πράγματα» λέει ο Ντιούι «γίνονται σημεία και αποκτούν την απεικονιστική ικανότητα να σταθούν 

στη θέση άλλων, το παιχνίδι μετατρέπεται από σκέτη σωματική υπερβολή σε μια δραστηριότητα που περιέχει 

έναν πνευματικό παράγοντα».95

 

3.4. Το παιχνίδι στο έργο του Rodari 

Μέχρι στιγμής παρακολουθήσαμε το πώς ο Rodari ενσωματώνει στις αφηγηματικές του 

πρακτικές το παιχνίδι των παιδιών κατά τρόπο όμως έμμεσο. Είτε δηλαδή μέσω των 

γλωσσικών παιχνιδιών είτε μέσω τις τυπολογίας των ηρώων που επιλέγει ως πρωταγωνιστές 

των έργων του. Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την παρουσία και 

τη χρήση των πραγματικών παιχνιδιών στα κείμενα του Rodari. Το παιχνίδι αποτελεί μια 

δραστηριότητα η οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την παιδική ηλικία. Το παιδί μέσα 

από το αστείο και το παιχνίδι μαθαίνει τον κόσμο γύρω του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. 

                                                 
95 Τζιάνι Ροντάρι, Γραμματική της φαντασίας, εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες, Μετάφραση Γιώργος Κασαπίδης, 
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001. 
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Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατό η έννοια του παιχνιδιού να λείπει από το έργο ενός συγγραφέα 

γνωστού για τις καινοτόμες ιδέες του σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών. 

Η παιγνιώδης διάθεση, που βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την ιδιοσυγκρασία του 

συγγραφέα, διατρέχει ολόκληρο το έργο του Rodari. Άλλωστε έχουμε ήδη δει πως γι’ αυτόν 

ακόμα και οι ίδιες οι ιστορίες αποτελούν δυνάμει παιχνίδια αφού παρέχουν τη δυνατότητα 

στα παιδιά να τις αναμορφώσουν, πολλές φορές ακόμα και να αποφασίσουν το τέλος που 

επιθυμούν ή με αφορμή αυτές να δημιουργήσουν μόνα τους νέες ιστορίες που θα συνεχίζουν 

τις ήδη υπάρχουσες.96 Όμως δεν είναι λίγες οι ιστορίες που το παιχνίδι δεν αποτελεί απλά 

ένα υποβόσκον στοιχείο αλλά είναι το βασικό μοτίβο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται η 

αφήγηση, η αφετηρία για να λάβουν χώρα φανταστικές-κωμικές καταστάσεις. Προκειμένου 

να δούμε το πώς ο Rodari αναδεικνύει σε βασικό στοιχείο του μύθου το παιχνίδι θα 

χρησιμοποιήσουμε τρεις ιστορίες του από τρεις διαφορετικές συλλογές, αυτές είναι: Ο κύριος 

Μποεμόντο ( Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο ), Παίζοντας με ένα μπαστούνι ( Παραμύθια από 

το τηλέφωνο ), Κούκλα με μπαταρία ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή ). 

Ο τίτλος της πρώτης ιστορίας αναφέρεται στον πρωταγωνιστή ο οποίος ταξιδεύει με το 

τρένο μαζί με τα παιδιά του. Όταν τα παιδιά αρχίζουν να τσακώνονται, γιατί θέλουν όλα να 

καθίσουν κοντά στο παράθυρο, ο πατέρας τους, τους προτείνει να παίξουν ένα ωραίο παιχνίδι. 

Τα παιδιά πρέπει να κλείσουν τα μάτια και στο λεπτό ο κύριος Μποεμόντο μεταμορφώνεται: 

πρώτα σε μια γριά κυρία με ένα παπαγάλο στον ώμο, έπειτα σε ένα καλόγερο με μια μακριά 

γενειάδα που φτάνει ως το πάτωμα και τέλος σε ένα μικροσκοπικό ανθρωπάκι που ανεβαίνει 

πάνω στο κάθισμα και ξεκαρδίζεται στα γέλια. Στη συνέχεια, το αστείο ανθρωπάκι αρχίζει να 

φουσκώνει και προς ευχαρίστηση των παιδιών ξαναγίνεται ο κύριος Μποεμόντο. Όλοι οι 

επιβάτες γελάνε εκτός από μια ηλικιωμένη κυρία που διαμαρτύρεται πως κανονικά θα έπρεπε να 

απαγορεύονται στο τρένο αυτές οι αηδίες. Για να την εξοργίσει ακόμα περισσότερο ο κύριος 

Μποεμόντο ξεκολλάει τη μύτη του από το πρόσωπό του και της κλείνει το μάτι. Μετά τη 

βάζει και πάλι στη θέση της και κατεβαίνει από το τρένο μαζί με τα παιδιά του. Είναι φανερό 

πως ολόκληρη η ιστορία στήνεται πάνω στο γνωστό παιχνίδι των μιμήσεων, ένα παιχνίδι στο 

οποίο καταφεύγουν συχνά οι γονείς προκειμένου να ηρεμήσουν τα παιδιά τους όταν είναι 

ανήσυχα. Το γέλιο σε αυτό το παιχνίδι προκαλείται από τη σύγκρουση της γνωστής στα 

παιδιά φιγούρας με την ανοίκεια μορφή την οποία καμώνεται και το ξάφνιασμα που η 

σύγκρουση αυτή επιφέρει. Η καινοτομία του Rodari σε σχέση με αυτό είναι η εξής. Το 

παραξένισμα στον αναγνώστη προκαλείται όχι μόνο λόγω των αστείων μορφών που παίρνει 

                                                 
96 Χαρακτηριστικό παράδειγμα κειμένων-παιχνιδιών είναι η συλλογή Tante storie per giocare, που όπως είπαμε και 
παραπάνω δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία πιθανά φινάλε αυτό που επιθυμούν. 
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ο κύριος Μποεμόντο αλλά και εξαιτίας της σύγχυσης για το αν οι μεταμορφώσεις που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το τρένο είναι απλές μιμητικές πράξεις ή 

συμβαίνουν στ’ αλήθεια. Από τη μείξη δηλαδή, κατά την προσφιλή του τακτική, στοιχείων 

της πραγματικότητας, όπου το παιχνίδι δεν είναι παρά μόνο ένα παιχνίδι, και του 

φανταστικού, όπου το παιχνίδι ισούται με κάποια υπερφυσική ικανότητα.  

Η ίδια ασάφεια μεταξύ πραγματικού και υπερφυσικού παρατηρείται και στο Παίζοντας 

με ένα μπαστούνι. Η πλοκή της ιστορίας έχει ως εξής: ένα παιδί παίζει μόνο του μπροστά στο 

σπίτι του όταν περνάει από εκεί ένας ηλικιωμένος κύριος ο οποίος του χαρίζει το μπαστούνι 

του. Μην ξέροντας τι να κάνει το παιδί χτυπάει το μπαστούνι και αυτό μεταμορφώνεται 

πρώτα σε ένα άλογο, μετά σε μια καμήλα, έπειτα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο κτλ. Όταν ο 

ηλικιωμένος κύριος επιστρέφει από τη βόλτα του δεν θέλει να του επιστραφεί το μπαστούνι 

γιατί όπως λέει: Εσύ μ’ αυτό μπορείς και να πετάξεις ακόμα, εγώ θα μπορούσα μονάχα να στηριχθώ πάνω 

του. Θα στηριχθώ στον τοίχο, το ίδιο κάνει ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 76 ).  Η σύγχυση εδώ 

προκαλείται, όπως και στον Κύριο Μποεμόντο, από το εξής ερώτημα: το μπαστούνι 

μεταμορφώνεται στ’ αλήθεια ή πρόκειται για φανταστικές μεταμορφώσεις που συμβαίνουν 

στο πλαίσιο του παιχνιδιού μαζί του; Ο τίτλος της ιστορίας, η αρχή της με το παιδί ήδη να 

παίζει στο κατώφλι του σπιτιού του καθώς και το γεγονός ότι το μπαστούνι μεταμορφώνεται 

μόνο όταν το παιδί το χτυπάει, δηλαδή όταν αρχίζει να παίζει ενεργά μαζί του, ενώ όταν 

πατάει και πάλι τα πόδια του στη γη το μπαστούνι επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση, 

συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι πρόκειται απλά για ένα παιχνίδι δίχως κανένα υπερφυσικό 

στοιχείο. Όμως οι αντιδράσεις του πρωταγωνιστή της ιστορίας, του Κλάουντιο, έρχονται να 

την αντικρούσουν. Αμέσως μετά την πρώτη μεταμόρφωση το παιδί έμεινε σαστισμένο και λιγάκι 

τρομαγμένο και όταν μπόρεσε να ξαναπάρει ανάσα αποφάσισε να ξαναδοκιμάσει. Και επιχειρώντας 

την τρίτη του προσπάθεια ο Κλάουντιο είναι πια πεπεισμένος ότι σίγουρα το μπαστούνι είναι 

μαγεμένο.  Το παιδί αντιδρά σαν τα αντικείμενα στα οποία μεταμορφώνεται το μπαστούνι να 

ήταν πραγματικά μπροστά του ακριβώς όπως τα παιδιά του κύριου Μποεμόντο έπαιρναν στα 

σοβαρά τις μεταμορφώσεις του πατέρα τους. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις 

αντιδράσεις των παιδιών-πρωταγωνιστών; Κατά την άποψή μας υπάρχουν δύο πιθανές 

ερμηνείες: ή θα ταυτιστούμε με την οπτική των παιδιών ή θα επιλέξουμε αυτή των ενηλίκων. 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια φανταστική ιστορία ενώ στη δεύτερη με 

μία ιστορία μιμήσεων που στηρίζεται στην άποψη πως όταν το παιδί παίζει ταυτίζεται τόσο 

πολύ ώστε σχεδόν δεν μπορεί να διακρίνει το πραγματικό από το φανταστικό. Ανεξάρτητα 

από την οπτική που θα επιλέξουμε, Ο κύριος Μποεμόντο και το Παίζοντας με ένα μπαστούνι 

μας αποκαλύπτουν από τη μια μεριά πώς η παρουσία του παιχνιδιού δημιουργεί αμφιβολία 
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σχετικά με την ύπαρξη υπερφυσικών στοιχείων και από την άλλη πώς η παρουσία του 

παιδιού, αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων, ενδυναμώνει αυτή την αμφιβολία.  

Από διαφορετική οπτική γωνία παρουσιάζεται το παιχνίδι στην τρίτη ιστορία, την 

Κούκλα με μπαταρία. Ενώ δηλαδή στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις το παιχνίδι ήταν ο 

ενδιάμεσος χώρος μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας εδώ έχουμε μια προσέγγισή του 

ως διδακτικό μέσο. Η ιστορία είναι η εξής: ο κύριος Φλούβιο με τη σύζυγό του Λίζα και τον 

κουνιάδο του Ρέμο συζητάνε τι δώρο θα κάνουν στην μικρή Ενρίκα για τα Χριστούγεννα. Ο 

θείος της μικρής προτείνει μια σειρά από ανατρεπτικά παιχνίδια που όμως όλα 

απορρίπτονται από το ζευγάρι ως ακατάλληλα για το μικρό κοριτσάκι με αποτέλεσμα να 

καταλήξουν στο κλασικό, και πάντα ακίνδυνο δώρο, μιας κούκλας με μπαταρία. Όταν 

επιτέλους φτάνουν τα Χριστούγεννα και λίγο πριν η Ενρίκα πάρει το δώρο της, ο θείος Ρέμο, 

που όπως μας ενημερώνει ο αφηγητής εκπαιδεύεται κρυφά από όλους για μάγος, αγγίζει σε μερικά 

σημεία την κούκλα και τη μεταμορφώνει από ένα παιχνίδι που στόχο έχει να ενισχύσει τα 

κοινωνικά στερεότυπα σε μια τελείως αναρχική μορφή. Η επέμβαση του θείου Ρέμο στην 

κούκλα έχει ως συνέπεια να ακολουθήσει μια σειρά κωμικοτραγικών καταστάσεων με την 

καημένη την Ενρίκα να προσπαθεί να επιβληθεί στην κούκλα της ενώ εκείνη προξενεί ένα 

σωρό ζημιές. Τελικά, μετά από έκκληση των γονιών της, ο θείος Ρέμο επαναφέρει την 

κούκλα στην αρχική της κατάσταση κάνοντάς την και πάλι κατάλληλη για ένα καθωσπρέπει 

κορίτσι. Όμως τη στιγμή που η κούκλα επανέρχεται στον κλασικό της ρόλο συμβαίνει μια 

άλλη μεταμόρφωση. Τώρα είναι η Ενρίκα αυτή που αλλάζει και επαναστατεί στον 

στερεοτυπικό ρόλο που της έχουν επιβάλλει. Τώρα πια δεν θέλει να παίξει με την κούκλα της 

όπως κάθε καλό κορίτσι της ηλικίας της, αντίθετα όπως μας λέει η ίδια στο τέλος της 

αφήγησης: Θέλω να βγω στην αυλή, να παίξω με τις κορύνες μαζί με τα άλλα παιδιά. Κι ίσως κάνω και 

κανένα επικίνδυνο ακροβατικό, ένα σάλτο μορτάλε, ας πούμε (σ. 118). Είναι γνωστό ότι μεταξύ αστείου 

και σοβαρού λέγονται τα πιο σημαντικά πράγματα, ότι μέσα από τα παιχνίδια 

καταδεικνύονται οι πιο μεγάλες αλήθειες. Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιεί την κούκλα ο 

Rodari σε αυτή την ιστορία. Το παιχνίδι μαζί της του δίνει την ευκαιρία από τη μια μεριά να 

σατιρίσει τα κοινωνικά στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων (τα κορίτσια 

παίζουν με τις κούκλες ενώ τα αγόρια με τις κορύνες, τα κορίτσια πρέπει να μάθουν να 

γίνουν μαμάδες και νοικοκυρές ενώ τα αγόρια να δουλεύουν) και συγχρόνως να τα 

καταλύσει και από την άλλη διά στόματος της κούκλας να προβάλει την αντίληψή του για 

ένα σχολείο δημιουργικό όπου το ζητούμενο θα είναι η μάθηση και η όξυνση της σκέψης και 

της φαντασίας των παιδιών και όχι οι βαθμοί τους. Παράλληλα έχουμε και μια προβολή του 

παιχνιδιού ως τρόπου ν’ ανοίξουν οι πνευματικοί ορίζοντες των παιδιών, να δουν τον κόσμο 
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από μια άλλη σκοπιά πέρα από τα όποια στερεότυπα τους έχουν επιβληθεί γεγονός που 

υπογραμμίζεται από την αλλαγή της συμπεριφοράς της μικρής Ενρίκας που μετά τις 

περιπέτειες με την κούκλα αλλάζει άποψη για το τι είναι σωστό και πρέπον να κάνει και 

πηγαίνει να παίξει στην αυλή με τα άλλα παιδιά.   

 

3.5. Η παρωδία  

Στα πλαίσια της παιγνιώδους διάθεσης του Rodari μπορούμε να εντάξουμε και τη χρήση 

της παρωδίας, αφού στην ουσία δεν είναι παρά ένα παιχνίδι με παλιότερα παραδεδομένα 

σχήματα. Προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε τις διάφορες μορφές παρωδίας που περιέχονται 

στα κείμενα του Rodari θα λέγαμε αρχικά ότι στο μεγαλύτερο μέρος το έργο του αποτελεί 

μια παρωδία με πολυεπίπεδη δομή, αφού ξεχωρίζει η συνολική παρωδία πλαίσιο όπου είναι 

εγκιβωτισμένες άλλες μικρότερες. Τα παρωδιακά στοιχεία ξεχωρίζουν κάθε φορά που ο 

λόγος των προσώπων φαντάζει αλλότριος και διφωνικός: Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο του 

πολυγλωσσισμού,97 όπως το ονόμασε ο Μπαχτίν. Είναι γνωστό ότι η παρωδία χρησιμοποιεί 

κατά κόρον τον αλλότριο, τον ειλημμένο λόγο, αφού εν γνώσει της τον μιμείται. Κάποιες 

φορές μάλιστα τον παραθέτει ακέραιο ενταγμένο όμως σε καινούριο γλωσσικό περιβάλλον 

που δρα υπονομευτικά. Ως ανεξάρτητο δηλαδή λογοτεχνικό είδος η παρωδία είναι κείμενο 

δευτερογενές που προϋποθέτει ένα άλλο αφετηριακό.98 Όπως όλα τα έργα του είδους του, 

έτσι και αυτό του Rodari γεννιέται μέσα από ένα γοητευτικό παιχνίδι κανόνων και 

παραβιάσεων, πλαστής συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές των ειδών που παρωδεί και 

έντονης αντίθεσης μαζί τους. 

Διαβάζοντας τις ιστορίες του Rodari μας έρχεται στο μυαλό το μαγικό παραμύθι. Εξάλλου 

ο ίδιος στη Γραμματική της Φαντασίας προτείνει τα λαϊκά παραμύθια ως πρώτη ύλη για την 

κατασκευή φανταστικών υποθέσεων. Δεν ήταν λοιπόν δυνατό πίσω και από τις δικές του 

φανταστικές ιστορίες να μην βρίσκαμε στοιχεία των παραμυθιών. Έτσι, για παράδειγμα, στις 

ιστορίες Ένα δώρο για τις διακοπές ( Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, σσ. 78-79 ) και 

Παίζοντας με ένα μπαστούνι ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 75-76 ) μπορούμε να 

ανιχνεύσουμε κάποιες από τις λειτουργίες που έχει εντοπίσει ο Propp και που συναντάμε στο 

μαγικό παραμύθι.99 Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα δωρητή  (ο παππούς στην πρώτη 

ιστορία και ο ηλικιωμένος κύριος στη δεύτερη) που χαρίζει στον ήρωα (τα μικρά παιδιά) ένα 

μαγικό αντικείμενο (ένα στυλό στην πρώτη περίπτωση και ένα μπαστούνι στη δεύτερη). 

                                                 
97 Μ. Μπαχτίν, Προβλήματα Λογοτεχνίας και Αισθητικής, μετάφραση Γ. Σπανός, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 1980, σ. 158. 
98 Όπ., σ. 228. 
99 Vladimir Propp, Μορφολογία του παραμυθιού: Η διαμάχη με τον Κλωντ Λέβι-Στρως και άλλα κείμενα, μετάφραση Αριστέα 
Παρίση, Ινστιτούτο του βιβλίου, Αθήνα, 1987. 
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Όμως αυτή η τυπική δομή χρησιμοποιείται από το Rodari προκειμένου να ανατραπεί. 

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα παραμύθια, οι ήρωες δεν βρίσκονται σε κανένα κίνδυνο και 

τα μαγικά αντικείμενα δεν τους δίνονται με σκοπό τη σωτηρία τους. Κάθε άλλο, είναι 

αντικείμενα τα οποία τους βοηθάνε να παίξουν και να διασκεδάσουν. Έτσι το μαγικό στυλό 

που χαρίζει ο παππούς στο Μάριο κατά τη διάρκεια των διακοπών κάνει μόνο του τις 

επαναληπτικές ασκήσεις του σχολείου δίνοντας έτσι στον ήρωά μας την ευκαιρία να περάσει 

ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι παίζοντας με τους φίλους του. Ενώ το μπαστούνι που χαρίζει ο 

ηλικιωμένος κύριος στον μικρό Κλάουντιο με κάθε χτύπημα του παιδιού μετατρέπεται σε 

κάποιο αγαπημένο σε αυτό παιχνίδι, άλογο, ταχύπλοο, διαστημόπλοιο κτλ. 

Πέρα όμως από την τυπική δομή του παραμυθιού ο Rodari ενσωματώνει στα κείμενά του 

και συγκεκριμένα μοτίβα που συναντάμε σε γνωστά κλασικά παραμύθια όπως γίνεται για 

παράδειγμα στην ιστορία από τη συλλογή Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, Αφεντικό και 

λογιστής ή το αυτοκίνητο, το βιολί κι ένα αγωνιστικό τραμ (σσ. 9-18) που συναντάμε το 

γνωστό από τη Χιονάτη μοτίβο του μαγικού καθρέφτη. Έτσι ο κύριος Μαμπρέτι κάθε πρωί 

καθώς οδηγεί ρωτάει το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου του: καθρέφτη , καθρεφτάκι μου, πες μου, να 

σε χαρώ, το πιο όμορφο αυτοκίνητο ποιος το ‘χει στο χωριό; Και εκείνο του απαντάει: Εσείς κύριε 

Μαμπρέτι. Ώσπου μια μέρα, μετά τη συνηθισμένη ερώτηση του κυρίου Μαμπρέτη, το 

καθρεφτάκι απαντάει πως το πιο όμορφο αυτοκίνητο στο χωριό το έχει ο λογιστής Τζοβάνι 

και η απάντηση αυτή θέτει σε εφαρμογή τα υποχθόνια σχέδια του κυρίου Μαμπρέτη 

προκειμένου να καταστρέψει το αυτοκίνητο του λογιστή του. Οι αναλογίες με το γνωστό 

παραμύθι όμως δεν σταματάνε εδώ. Ο αφηγητής μας ενημερώνει πως το παρατσούκλι του 

Τζοβάνι του λογιστή είναι «Χιονάτη» γιατί είναι ένας ξερακιανός ανθρωπάκος με άσπρα 

μαλλιά τα οποία ήταν έτσι από τότε που ήταν μικρός. 

Κάποτε τα παραμύθια παρωδούνται στο σύνολό τους όπως, λόγου χάρη, γίνεται στο Μις 

Κόσμος με μάτια πράσινα στο πράσινο της Αφροδίτης (Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 

149-157) το οποίο είναι ολόκληρο μια παρωδία της Σταχτοπούτας. Για την ακρίβεια 

πρόκειται για ακριβώς το ίδιο παραμύθι ειπωμένο όμως με διαπλανητικούς όρους. Η Δελφίνα 

είναι η φτωχή συγγενής της κυρίας Ευλαλίας Μπορτζέτι ιδιοκτήτριας ενός 

στεγνοκαθαριστηρίου στη Μοντένα και μητέρας δύο κακομαθημένων κοριτσιών. Ενώ η 

κυρία και οι κόρες της πάνε στο μεγάλο διαπλανητικό χορό για την εκλογή του Προέδρου 

της Δημοκρατίας της Αφροδίτης, η Δελφίνα παραμένει στο καθαριστήριο για να τελειώσει το 

σιδέρωμα της τουαλέτας της κυρίας Φολιέτι. Τη φοράει και ονειροπολεί, βγαίνει χορεύοντας 

στο δρόμο και προκειμένου να μην τη δουν μπαίνει χωρίς να το πολυσκεφτεί, στο 

διαστημόπλοιο Νεράιδα 2. Είναι το ίδιο με το οποίο η κυρία Φολιέτι πετάει για τη γιορτή 
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στην Αφροδίτη. Στο χορό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αφροδίτης προσέχει τη Δελφίνα 

και χορεύει μαζί της χωρίς να της αποκαλύψει την ταυτότητά του. Όταν φτάνει η στιγμή να 

βραβεύσουν τη πιο όμορφη της γιορτής ο νεαρός Πρόεδρος απονέμει το βραβείο στην 

ηρωίδα μας. Όταν όμως ετοιμάζεται να της φορέσει ένα δαχτυλίδι στο χρώμα των ματιών της 

η Δελφίνα βλέπει το ρολόι και θυμάται πως η κυρία Φολιέτι είχε πει ότι θα επέστρεφαν στη 

Μοντένα στις δώδεκα ακριβώς. Έτσι το σκάει για να προλάβει το διαστημόπλοιο αφήνοντας 

να της πέσει το δαχτυλίδι. Την επόμενη μέρα φτάνουν στη Μοντένα απεσταλμένοι από την 

Αφροδίτη που αναζητάνε την κοπέλα με μάτια πράσινα σαν το πράσινο του δαχτυλιδιού 

προκειμένου να παντρευτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το δοκιμάζουν πολλές κοπέλες 

αλλά σε καμιά δεν ταιριάζει μέχρι που φτάνουν στο στεγνοκαθαριστήριο βλέπουν τη 

Δελφίνα και καταλαβαίνουν πως αυτή είναι η κοπέλα που αναζητάνε. Παρατηρούμε πως η 

επέμβαση στο υπάρχον υλικό αποτυπώνεται σε μικρές παραλλαγές κυρίως λόγω της 

διαφοράς της χρονικής στιγμής στην οποία τοποθετείται η αφήγηση. Ο συγγραφέας στο 

καινούριο παραμύθι ακολουθεί ένα δρόμο παράλληλο αλλά πάντως όχι ανεξάρτητο από το 

αρχικό αφού ως κοινό κρυσταλλωμένο κτήμα της ομάδας, η πρώτη ιστορία δεν παύει και 

πάλι ν’ αποτελεί ισχυρό σημείο αναφοράς και πρόχειρης αναδρομής της μνήμης. 

Από τον παρωδιακό λόγο του Rodari δεν ξεφεύγει ούτε η μυθολογία. Οι αρχαιοελληνικοί 

μύθοι για τους θεούς και τους βασιλιάδες ανανεώνονται και γίνονται αφορμή κωμικών 

καταστάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρωδίας της μυθολογίας είναι Ο βασιλιάς  

Μίδας ( Παραμύθια από το τηλέφωνο, σσ. 92-93 ). Από τον τίτλο κιόλας καταλαβαίνουμε 

πως πρόκειται για το μύθο του βασιλιά της Φρυγίας που ο Διόνυσος ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης επειδή του έφερε κοντά του το Σιληνό του είπε ότι μπορούσε να ζητήσει 

οποιαδήποτε ανταμοιβή. Ο Μίδας ζήτησε να μετατρέπεται σε χρυσάφι οτιδήποτε άγγιζε. 

Αρχικά ο Μίδας απέκτησε μεγάλη δύναμη από την ικανότητά του αυτή, αργότερα όμως 

κατανόησε τη λανθασμένη επιλογή του, όταν, ακόμα και το φαγητό που έτρωγε, γινότανε 

χρυσάφι, και παρακάλεσε το Διόνυσο να τον απαλλάξει από αυτό. Ακολουθώντας τη 

συμβουλή του θεού, ο Μίδας πήγε στον ποταμό Πακτωλό και με το που άγγιξε τα νερά, η 

δύναμή του πέρασε στον ποταμό και από τότε ο ποταμός Πακτωλός ανέβλυζε χρυσάφι. Από 

αυτόν τον αρχικό μύθο ο Rodari διατηρεί το βασικό μοτίβο της μετατροπής απλά με ένα 

άγγιγμα των πάντων σε χρυσάφι καθώς και της επιθυμίας του βασιλιά να απαλλαγεί από 

αυτήν την ικανότητα μετά τη συνειδητοποίηση της λάθος επιλογής του. Όμως η δημιουργική 

του φαντασία επεμβαίνει ανανεωτικά τόσο στην αρχή όσο και στη λύση του μύθου. Ο Μίδας 

της ιστορίας μας είναι ένας σπάταλος βασιλιάς που εξαιτίας αυτού βρίσκεται κάποια στιγμή 

χωρίς περιουσία οπότε πηγαίνει στο μάγο Απόλλωνα και του ζητάει να κάνει κάτι ώστε να 
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βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και στο τέλος όταν πηγαίνει στο μάγο και του ζητάει 

να λύσει τα μάγια ακολουθεί το εξής κωμικό επεισόδιο: 
- Εντάξει, του είπε, αλλά πρόσεχε καλά γιατί, για να περάσουν τα μάγια, χρειάζονται εφτά ώρες και 

εφτά λεπτά ακριβώς και στο χρονικό αυτό διάστημα ό,τι αγγίξεις, θα γίνεται σβουνιά αγελάδας. 

Ο βασιλιάς Μίδας έφυγε ανακουφισμένος και πρόσεχε πολύ το ρολόι, για να μην αγγίξει τίποτα, πριν 

περάσουν εφτά ώρες και εφτά λεπτά. 

Δυστυχώς, το ρολόι του έτρεχε λίγο περισσότερο απ’ όσο έπρεπε και κάθε ώρα πήγαινε μπροστά ένα 

λεπτό. Όταν μέτρησε εφτά ώρες και εφτά λεπτά, ο βασιλιάς Μίδας άνοιξε το αμάξι και μπήκε μέσα κι αμέσως 

βρέθηκε καθισμένος πάνω σε μια θεόρατη σβουνιά αγελάδας, γιατί έλειπαν ακόμα εφτά λεπτά μέχρι να λυθούν 

τα μάγια. (σ. 93)      
 Αυτός ο παράταιρος συνδυασμός ανάμεσα στον γνωστό μύθο και την ευφάνταστη σύλληψη 

του συγγραφέα προκειμένου να λυθούν πλήρως τα μάγια να πρέπει να μεσολαβήσει ένα 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έχουμε την αντιστροφή τους (ό,τι αγγίζει ο βασιλιάς θα 

μεταβάλλεται στην ακριβώς αντίθετη κατάσταση από το χρυσάφι, δηλαδή σε σβουνιά) είναι 

που δημιουργεί την παρωδιακή διασκευή και ταυτόχρονα το ξάφνιασμα και το γέλιο μας.  

Ένα ακόμα λογοτεχνικό είδος που χρησιμοποιείται προκειμένου να παρωδηθεί είναι αυτό 

των μύθων με ζώα και συγκεκριμένα των μύθων του Αισώπου. Σε αυτό το είδος παρωδίας 

ανήκει όλη η ενότητα της συλλογής Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο που επιγράφεται Τα 

παραμύθια του Εζοπίνο (σσ. 88-111). Το ότι έχουμε να κάνουμε με παρωδίες των γνωστών 

μύθων μας το μαρτυρά ήδη το όνομα της ενότητας. Στα ιταλικά Εζοπίνο είναι ο μικρός 

Αίσωπος και αυτό μας υποψιάζει ότι έχουμε να κάνουμε με παραμύθια γραμμένα κατά τον 

τρόπο του Αισώπου, δηλαδή με πρωταγωνιστές ζώα και με χαρακτήρα αλληγορικό, αλλά 

ιδωμένα από την οπτική γωνία των παιδιών. Με αρκετά δηλαδή απρόοπτα και χιουμοριστικά 

στοιχεία. Στις ιστορίες αυτές παρελαύνουν όλοι οι γνωστοί ήρωες του Αισώπου, η αλεπού, η 

χελώνα, ο ελέφαντας, η γάτα, το άλογο, ο ποντικός κτλ. που όμως μπλέκουν σε εντελώς 

καινούριες περιπέτειες που προκύπτουν από τις νέες ιδιότητες που τους δίνει ο Rodari 

εντελώς ξένες από αυτές που έχουμε συνηθίσει και γι’ αυτό αστείες. Έτσι η αλεπού είναι 

φωτογράφος ή μοδίστρα, οι ελέφαντες ισορροπιστές σε ένα τσίρκο, οι γάτες μέλη μιας 

χορωδίας, οι χελώνες τρέχουν με ποδήλατα και ο αρκούδος είναι ληστής. Ο Rodari 

εκμεταλλεύεται ιδιαίτερα το γεγονός της μεγάλης διάδοσης των ειδών που χρησιμοποιεί για 

να παρωδήσει. Το γεγονός ότι είναι γνωστά στα παιδιά δρα υπομνητικά και υπονομευτικά 

μαζί εντείνοντας τον παρωδιακό τους χαρακτήρα όπως γίνεται στην επιθεώρηση. Έτσι μέσα 

από σχήματα γνώριμα και παραδοσιακά πετυχαίνει να εκφράσει απόψεις νέες και αιρετικές 

ακολουθώντας για μια ακόμα φορά το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων. 
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Τέλος στο έργο του Rodari υπάρχουν κάποια δείγματα παρωδίας συγκεκριμένου τύπου 

γλώσσας όπως συμβαίνει στο Τα μυστήρια της Βενετίας ή Γιατί στα περιστέρια δεν αρέσει η 

πορτοκαλάδα ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 39-48 ) όπου παρωδείται η γλώσσα των 

διαφημίσεων. Έτσι ο κύριος Μαρτόνης ένας πολλά υποσχόμενος διαφημιστής θέλει να βάλει 

τα περιστέρια, προσελκύοντάς τα με πτηνοτροφές, να γράψουν στην πλατεία του Αγίου 

Μάρκου στη Βενετία:  
ΜΗ ΖΗΤΑΤΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, ΖΗΤΑΤΕ ΦΡΟΝΤΖ! 

ΤΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΟΛΗ ΜΕΡΑ, ΜΟΝΟΙ Ή ΜΕ ΠΑΡΕΑ, 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ή ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ, Σ’ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, 

ΣΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ ΜΙΣΟΤΙΜΗΣ 

Άλλο είδος γλώσσας που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της παρωδίας είναι η γλώσσα των 

κόμικς έτσι όπως τη βλέπουμε να παρουσιάζεται στο Κραντς! Σκρατς! ή Έρχονται οι 

Αρειανοί ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 99-108 ). Εδώ οι Αρειανοί που επισκέπτονται 

τη γη μιλάνε με συννεφάκια πάνω από τα κεφάλια τους και καταλαβαίνουν μόνο 

συννεφάκια. Έτσι όταν συσκέπτονται βγαίνουν πάνω από τα κεφάλια τους συννεφάκια που 

γράφουν μάμπλε… μούμπλε.. ενώ όταν χτυπάνε τα χέρια τους πάνω στους ιπτάμενους δίσκους 

ξεπηδούν συννεφάκια που γράφουν Σποτ! Στακ! Ντουπ! Σε αυτά τα πλαίσια, της χρήσης της 

γλώσσας ως παρωδία, πρέπει να εντάξουμε και τα λεκτικά παιχνίδια, κυρίως της 

αντιστροφής και της αντικατάστασης, τα οποία και αναλύσαμε διεξοδικά σε προηγούμενο 

κεφάλαιο ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα πλαίσια της παρωδίας ανήκει και η χρήση 

συγκεκριμένων ηρώων γνωστών από άλλες περιοχές όπως η τηλεόραση , το σινεμά κτλ που 

επίσης έχουμε εξετάσει όταν ασχολούμασταν με την τυπολογία των ηρώων.   
 

3.6. Σάτιρα  

Μέχρι στιγμής  προσπαθήσαμε να δούμε πώς μέσα από παραδεδομένα σχήματα ο Rodari 

πετυχαίνει να δημιουργήσει ένα έργο τόσο αιρετικό γεννημένο μέσα από ένα παιχνίδι τρέλας 

και φρονιμάδας, κανόνων και παραβιάσεων. Ο συγγραφέας εφαρμόζει αριστοτεχνικά αυτό 

το λεπτό παιχνίδι και υιοθετώντας παραδεκτά και καθησυχαστικά σχήματα παρατηρεί 

κριτικά την κοινωνία της εποχής του και κυρίως τον κόσμο των ενηλίκων. Γράφει σαν οι 

ενήλικες να κρυφοκοιτάνε πάνω από τον ώμο τον παιδιών που διαβάζουν τις ιστορίες του ή 

σαν να κρυφακούνε την αφήγησή του, όπως συμβαίνει στην ιστορία πλαίσιο στα Παραμύθια 

από το τηλέφωνο, έτσι λοιπόν επιστρατεύει το χιούμορ και τη φαντασία προκειμένου να 

καταδείξει κάποια από τα κακώς κείμενα της εποχής του με αποτέλεσμα διάφορα κομμάτια 

της κοινωνίας, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, οι κυβερνώντες και γενικά όσοι κατέχουν 
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οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης κτλ. να γελοιογραφούνται και να σχολιάζονται. Παράλληλα του δίνεται η 

ευκαιρία μέσα από τη σάτιρα να προβάλλει κάποιες από τις ιδέες του για τον κόσμο χωρίς 

ωστόσο καμιά διάθεση διδακτισμού. Αν θα θέλαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τους στόχους 

του Rodari θα λέγαμε πως είναι κυρίως τέσσερις: το εκπαιδευτικό σύστημα, οι κατέχοντες 

εξουσία οποιουδήποτε τύπου, η υλικοτεχνική πλευρά του πολιτισμού και τέλος τα 

στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. 

Έχοντας εργαστεί ο ίδιος για αρκετά χρόνια ως δάσκαλος αλλά και όντας, έτσι κι αλλιώς, 

ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά δεν θα ήταν δυνατό να αφήσει έξω από 

την κριτική του το σχολείο. Δεν είναι λοιπόν λίγες οι φορές που μέσα από τις ιστορίες του 

διακωμωδούνται, άλλοτε μέσω των γλωσσικών παιχνιδιών άλλοτε μέσω της παρωδίας και 

άλλοτε μέσω της ίδιας της φύσης των ηρώων του, διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής και 

του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Χαρακτηριστικές ως προς αυτό, όπως ήδη 

έχουμε δει, είναι οι ιστορίες του Mirco και του Marco ( Il libro degli errori ) οι οποίες 

αποτελούν εξαιρετική σάτιρα της άκαμπτης/ξύλινης γλώσσας των σχολικών εγχειριδίων 

καθώς και του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται η γλώσσα και οι γραμματικοί κανόνες. Ο 

παρωχημένος τρόπος διδασκαλίας, αυτή τη φορά της λογοτεχνίας, υπογραμμίζεται και στο  

Ο μίστερ Κ και οι Λογοδοσμένοι  ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 89-98). Ο καθηγητής 

Φερίνι προκειμένου να διδάξει τους Λογοδοσμένους του Αλεσάντρο Μαντσόνι αρκείται στο 

να αναγκάζει τους μαθητές του να γράφουν τις περιλήψεις των κεφαλαίων του βιβλίου. Έτσι 

όπως μας ενημερώνει ο αφηγητής: Ο καθηγητής Φερίνι, μ’ ένα μαστίγιο στο χέρι, περιφέρεται στην 

αίθουσα και επιθεωρεί τετράδια για να βεβαιωθεί ότι περιέχουν όλα την περίληψη του δωδέκατου κεφαλαίου 

του αθάνατου μυθιστορήματος του Αλεσάντρο Μαντσόνι και ότι αυτές οι περιλήψεις δεν είναι αντίγραφα η μια 

της άλλης, σαν τις ξεπατικωτούρες, που λέμε (σ. 91). Αν αναλογιστούμε και τις απόψεις του 

συγγραφέα σχετικά με μια δημιουργική διδασκαλία όπου η φαντασία θα παίζει τον πρώτο 

ρόλο, η περιγραφή αυτή λαμβάνει καινούριες διαστάσεις. Μια ακόμα πτυχή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αυτή της βαθμοθηρίας, που θέλει να παιδιά να αγχώνονται 

προκειμένου να πετύχουν καλούς βαθμούς χωρίς να ενδιαφέρονται για το πιο ουσιώδες που 

είναι η πραγματική γνώση, σατιρίζεται δια στόματος της κούκλας στην ιστορία Κούκλα με 

μπαταρία ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 109-118 ). Καθώς η Ενρίκα παίζει με την 

κούκλα της προσποιούμενη πως είναι η δασκάλα και η κούκλα η μαθήτρια λαμβάνει χώρα ο 

ακόλουθος διάλογος: 
«Θα παίξουμε σχολείο. Εγώ θα κάνω τη δασκάλα κι εσύ τη μαθήτρια. Αυτό είναι το τετράδιο. Εσύ θα 

κάνεις λάθος και εγώ θα σου βάλω τέσσερα». 

 61



«Τι σχέση έχει το τέσσερα;» 

«Έχει, πώς δεν έχει. Έτσι κάνει η δασκάλα στο σχολείο. Σ’ όποιον πάει καλά, δέκα. σ’ όποιον πάει χάλια, 

τέσσερα».  

«Γιατί;» 

«Γιατί έτσι θα μάθει». 

«Με κάνεις και γελάω». 

«Εγώ;» 

«Φυσικά» λέει η κούκλα. «Συλλογίσου. Ξέρεις ποδήλατο;»  

«Και βέβαια!» 

«Κι όταν μάθαινες ακόμη κι έπεφτες κάτω σωρό κουβάρι, σου βάζανε τέσσερα ή σου βάζανε τσιρότο;» 

Η Ενρίκα σωπαίνει, μπερδεμένη. Η κούκλα συνεχίζει ακάθεκτη: 

«Για σκέψου για μια στιγμή, εμπρός. Όταν μάθαινες να περπατάς κι έπαιρνες καμιά τούμπα, σου έγραφε 

μήπως η μαμά σου τον αριθμό τέσσερα στον πισινό;» 

«Όχι». «Όμως να περπατάς, έτσι κι αλλιώς έμαθες. Κι έμαθες και να μιλάς, να τραγουδάς, να τρως μόνη 

σου, να κουμπώνεις τα κουμπιά σου και να δένεις τα κορδόνια σου, να πλένεις τα δόντια σου και τ’ αυτιά σου, 

ν’ ανοιγοκλείνεις τις πόρτες, να χρησιμοποιείς το τηλέφωνο, το πικάπ και την τηλεόραση, ν’ ανεβοκατεβαίνεις 

τις σκάλες, να ρίχνεις την μπάλα στον τοίχο και να την ξαναπιάνεις, να ξεχωρίζεις ένα θείο από έναν ανιψιό, 

ένα σκύλο από ένα γάτο, ένα ψυγείο από ένα σταχτοδοχείο, ένα ντουφέκι από ένα κατσαβίδι, την παρμεζάνα 

από το κασέρι, την αλήθεια από τα ψέματα, το νερό απ’ τη φωτιά. Χωρίς βαθμούς, ούτε καλούς ούτε κακούς. 

Σωστά;» (σ. 114).  

Πίσω από τα λόγια της κούκλας ακούγεται ξεκάθαρα ο ειρωνικός τόνος στης φωνής του 

συγγραφέα.  

Ιδιαιτέρα προσφιλές πεδίο για κριτική υπήρξε για το Rodari και το θέμα της εξουσίας και 

των αντιπροσώπων της. Έτσι σε αντίθεση με πολλά παραδοσιακά παραμύθια που συχνά 

αποθεώνουν βασιλιάδες και άρχοντες, στα δικά του τις περισσότερες φορές παρουσιάζονται 

σαν τύραννοι, που επιδίδονται σε ένα σωρό αυθαιρεσίες και χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα 

προκειμένου να επιβληθούν: Δυστυχώς σε εκείνη τη χώρα, ανέβηκε στο θρόνο ένας σκληρός δικτάτορας 

κι άρχισε μια περίοδος αυθαιρεσίας και αδικίας για το δυστυχισμένο λαό. Όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί, 

εξαφανιζόταν χωρίς ν’ αφήνει ίχνη. Όποιος επαναστατούσε, έβρισκε το θάνατο. Οι φτωχοί διώκονταν, 

ταπεινώνονταν και εξευτελίζονταν με χίλιους τρόπους ( Ο Κρυσταλλένιος Τζάκομο, Παραμύθια από το 

τηλέφωνο, σ. 112 ). Ενώ στην καλύτερη περίπτωση παρουσιάζονται σαν τα νευρόσπαστα του 

κουκλοθέατρου που δεν έχουν δική τους βούληση αλλά κάποιος άλλος κινεί τα σκοινιά αντ’ 

αυτών (όπως για παράδειγμα στη Φυγή του Φασουλή, Παραμύθια από το τηλέφωνο, σ. 133).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου σατιρίζονται οι πρακτικές των κυβερνήσεων 

μπορούμε να βρούμε στην ιστορία Κραντς! Σκρατς! ή Έρχονται οι Αρειανοί                        

( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 99-118 ) όπου με αφορμή τη γλώσσα των Αριανών 

καταργείται η ελευθερία του λόγου: Εννοείται πως η κυβέρνηση σπεύδει να εκμεταλλευτεί το γεγονός, 
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ανακηρύσσοντας τη γλώσσα των κόμικς ως επίσημη γλώσσα του κράτους και καταργώντας την ελευθερία του  

λόγου. Οι λίγοι που επιμένουν να μιλούν με λέξεις και όχι με συννεφάκια, πρέπει να συγκεντρώνονται τη νύχτα 

στις αποθήκες και να μιλούν χαμηλόφωνα, διαφορετικά συλλαμβάνονται για διατάραξη της νυχτερινής γαλήνης 

(σ. 107).  Όμως  η σάτιρα του Rodari δεν περιορίζεται μόνο στους κυβερνώντες αλλά 

επεκτείνεται σε όλους όσους ασκούν εξουσία. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η μορφή 

του σερίφη  της Τόλφα στο Ο Πιάνο Μπιλ και το μυστήριο του σκιάχτρου ( Ιστορίες 

φτιαγμένες στη μηχανή, σσ. 31-38 ) ενώ η άποψη του συγγραφέα για τους βαθμούς εξουσίας 

μας μεταφέρεται από ένα διαστημικό κοτοπουλάκι που είναι σμηναγός στο αεροσκάφος 

αλλά θα το υποβιβάσουν σε συνταγματάρχη και όταν ο καθηγητής Τιμπόλα του λέει πως ο 

συνταγματάρχης είναι ανώτερος από το σμηναγό εκείνο απαντά: στα μέρη τα δικά σας, γιατί εσείς 

έχετε τους βαθμούς ανάποδα. Σ’ εμάς ο υψηλότερος βαθμός είναι του απλού πολίτη ( Παραμύθια από το 

τηλέφωνο , σ. 153 ).  

Στην Τούρτα στον ουρανό η μορφή του επιστήμονα αποτελεί μια σάτιρα για τη μη σωστή 

χρήση της επιστήμης και ταυτόχρονα ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι τα παιδιά μπορούν να 

αλλάξουν τον κόσμο. Όταν στα περίχωρα της Ρώμης προσγειώνεται ένα παράξενο 

διαστημόπλοιο οι αρχές του τόπου, ο στρατός και η αστυνομία πανικοβάλλονται. Μόνο τα 

παιδιά τολμούν να το πλησιάσουν και τότε ανακαλύπτουν πως πρόκειται για μια τεράστια 

τούρτα. Την δοκιμάζουν ή για την ακρίβεια την τρώνε, μέχρι που ανακαλύπτουν καλά 

κρυμμένο μέσα της έναν επιστήμονα που ντρέπεται πάρα πολύ γι’ αυτό που του συνέβη. 

Στην πραγματικότητα ετοίμαζε μια ατομική βόμβα αλλά από κάποιο λάθος στην ανάμειξη 

των υλικών η βόμβα μετατράπηκε σε τούρτα γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλήγμα στο 

κύρος του επιστήμονα. Όμως, όταν βλέπει τον ενθουσιασμό των παιδιών για την τούρτα του, 

αλλάζει γνώμη. Από εδώ και πέρα θα ετοιμάζει τούρτες αντί για βόμβες. Ενώ η κυριαρχία 

των μηχανών και ο εγκλωβισμός των ανθρώπων της τεχνοκρατούμενης κοινωνίας μας    

σατιρίζεται έξοχα στο Η μηχανή που κάνει τα μαθήματα του σχολείου ( Παραμύθια σαν πλατύ 

χαμόγελο, σσ. 11-12 ), όπου ένας παράξενος τύπος πουλάει μια μηχανή που κάνει τα 

μαθήματα του σχολείου και σε αντάλλαγμα δεν παίρνει χρήματα αλλά το μυαλό του παιδιού.  

Τέλος στις ιστορίες Κούκλα με μπαταρία και Η νεαρή γαρίδα βρίσκουμε δύο 

παραδείγματα όπου σατιρίζονται κοινωνικά στερεότυπα. Το πρώτο παράδειγμα αφορά στους 

ρόλους των φύλων. Η Ενρίκα δεν πάει να παίξει στην αυλή με τα άλλα παιδιά γιατί είναι 

μόνο αγόρια και παίζουν αγορίστικα παιχνίδια όταν λοιπόν τη ρωτάει η κούκλα της γιατί 

αυτό είναι απαγορευτικό αυτή της εξηγεί: 
«Τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με κούκλες. Πρέπει να μάθουν να κάνουν τις μαμάδες και τις νοικοκυρές, 

που ξέρουν να βάζουν στη θέση τους τα πιατάκια και τα φλιτζανάκια, να βάζουν μπουγάδα και να γυαλίζουν τα 
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παπούτσια της οικογένειας. Η μαμά η δική μου γυαλίζει πάντα τα παπούτσια του μπαμπά μου. Τα γυαλίζει και 

από πάνω και από κάτω». 

«Ο καημένος!» 

«Ποιος;» 

«Ο μπαμπά σου. Φαίνεται πως δεν έχει χέρια και πόδια…» ( Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή, σ. 115 ). 

Το δεύτερο παράδειγμα αποτελεί σάτιρα όλων όσων φοβούνται να κάνουν τη διαφορά και 

έτσι απορρίπτουν όσους τα καταφέρνουν. Μια νεαρή γαρίδα αποφασίζει σε πείσμα όλων να 

μάθει να περπατάει ίσια και όχι ανάποδα και όταν μετά από πολλές προσπάθειες τα 

καταφέρνει τόσο ο κοινωνικός περίγυρος όσο ακόμα και η ίδια η οικογένειά της τη διώχνει. 

Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του πατέρα της όταν αυτή περήφανη του δείχνει το 

κατόρθωμά της: Αρκετά. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μας, περπάτα όπως οι άλλες γαρίδες. Αν θες να κάνεις 

του κεφαλιού σου το ρυάκι είναι μεγάλο. φύγε και μην ξαναγυρίσεις ποτέ πια πίσω ( Παραμύθια από το 

τηλέφωνο, σ. 64).   

 Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της περιπλάνησής μας ακολουθώντας το μίτο του 

κωμικού στο λαβύρινθο του έργου του Rodari. Ιστορίες γεννημένες από την τυχαία 

σύγκρουση δύο λέξεων, ιστορίες χτισμένες από αντιγραφή ή ανατροπή άλλων ιστοριών, 

ιστορίες γεννημένες από λάθη, ευρήματα μεταμφιεσμένα σε αναμνήσεις, απολογίες και 

λογοπαίγνια, συνθέτουν το μωσαϊκό μιας ευφάνταστης θεματολογίας και ενός επιδέξιου 

γλωσσικού χειρισμού που προσανατολίζουν το παιδί όχι στην έτοιμη γνώση, όχι στον 

αναμασημένο λόγο που αποκοιμίζει το νου, αλλά σε ό,τι καλλιεργεί τη φαντασία, οξύνει την 

παρατηρητικότητα, προκαλεί την περιέργεια, επεξεργάζεται το χιούμορ. 

 Στην επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας θα μεταβούμε στα καθ’ ημάς και θα 

προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το έργο ενός συγγραφέα που ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής 

του και το χιούμορ του παρουσιάζουν πολλές αναλογίες με αυτά του Rodari σε βαθμό 

μάλιστα που έχει χαρακτηριστεί από την κριτική ως άξιος διάδοχός του. Αυτός δεν είναι 

άλλος από τον Ευγένιο Τριβιζά.  
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4. Ευγένιος Τριβιζάς  
 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι εξερευνητής, εφευρέτης, ταχυδακτυλουργός και ζογκλέρ 

μελάτων αυγών. Έχει ανακαλύψει το Νησί των Πυροτεχνημάτων, τη Φρουτοπία, το 

Κουνουπακιστάν, το Πιπερού, τη Χώρα των Χαμένων Χαρταετών, το Γαλαξία των 

Λεγεώνων και την Πολιτεία με όλα τα χρώματα εκτός από το Ροζ. Ο Ευγένιος ζει στο Νησί 

των Πυροτεχνημάτων με τον παπαγάλο του τη Σύνθια, τον άσπρο ελέφαντα τον Πουκιπόν, 

τον Οράτιο το αόρατο πράσινο καγκουρό, τον Πελέ τον ταχυδρομικό πελεκάνο, τον Παντελή 

τον απότομο ιπποπόταμο και τη Λιλή την παρδαλή λεοπάρδαλη. Κάθε τόσο μαζί με τους 

φίλους του τον καπετάνιο Βαρθολομαίο Μπορφίν και τον Αλέξη Πτωτιστή ταξιδεύουν στα 

πέρατα του κόσμου, σώζουνε πριγκίπισσες από δράκους και δράκους από πρίγκιπες και 

προσπαθούν να βρούνε το χαμένο όγδοο χρώμα του ουράνιου τόξου. 

Οι γνωστότερες εφευρέσεις του Ευγένιου είναι ο γαργαλίος (ένα μηχάνημα, που σε 

γαργαλάει, όταν είσαι λυπημένος), το ηλεκτρικό ρουφοσκόπιο (ένας συνδυασμός 

τηλεσκοπίου και ηλεκτρικής σκούπας, με το οποίο όχι μόνο βλέπει κανείς τα αστέρια αλλά, 

άμα θέλει, τα ρουφάει και τα κάνει γιρλάντες), ο ενισχυτής ροχαλητού (που δυναμώνει εκατό 

φορές το ροχαλητό σου, όταν κοιμάσαι και τρομάζει τους διαρρήκτες) και η χαμαιλεοντική 

μπογιά (που, αν βάψεις το δωμάτιο σου με αυτή, αλλάζει κάθε πρωί χρώμα ανάλογα με το 

όνειρο που έβλεπες προτού ξυπνήσεις. Αν έβλεπες τη θάλασσα, είναι μπλε με άσπρες ρίγες 

και, αν έβλεπες λαμπρίτσες, κόκκινο με μαύρες βούλες). 

Ο Ευγένιος έχει ανακαλύψει επίσης το φαγώσιμο χαρτοπόλεμο, την μπανιέρα με τις 

δώδεκα τρύπες, τον ιπτάμενο ανεμόμυλο, την τσουλήθρα με σκαλοπάτια στο κατέβασμα, τη 

μελωδική ομπρέλα, το παπιγιόν για νάνους και τον αναδρομικό καθρέφτη (που σε κάνει 

όπως ήσουνα πριν δέκα χρόνια). Ο Ευγένιος έχει επίσης μια μοναδική συλλογή από σπάνια 

κομμάτια παλιών παραμυθιών. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ένα πούπουλο από το μαξιλάρι 

που κοιμόταν η Πεντάμορφη πριγκιποπούλα, το κορδόνι από το δεξί παπούτσι του 

Παπουτσωμένου Γάτου, ένα τούβλο από το σπίτι που είχαν χτίσει τα Τρία Γουρουνάκια, τη 

φούντα από το σκουφάκι της Κοκκινοσκουφίτσας και το φυτίλι από το λυχνάρι του Αλαντίν. 

Μερικοί, βέβαια, υποστηρίζουν ότι, όλα αυτά δεν είναι αλήθεια και ότι, ο Ευγένιος είναι ένας 

εγκληματολόγος, που ζει στο Λονδίνο και διδάσκει στο πανεπιστήμιο του Reading. Δεν 

έχουν, όμως, δίκιο. Στην πραγματικότητα, ο εγκληματολόγος είναι ο δίδυμος αδελφός του. 
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Σαν άξιος διάδοχος του Rodari, όπως έχει χαρακτηριστεί,100 δεν θα μπορούσε παρά το 

χιούμορ να κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα στο έργο του. Χιούμορ καταστάσεων με έντονο 

φραστικό στοιχείο, παρωδία, σάτιρα, χιούμορ παράλογου με αναφορές στον Lewis Carroll 

και τον Edward Lear και ιδιαίτερα λεκτικό χιούμορ που στηρίζεται σε ευφυή λογοπαίγνια, σε 

νεολογισμούς, ονοματοποιίες, Mots-valises κ.α. Με όχημα το κωμικό και μια αστείρευτη 

φαντασία οργανώνει μια ποιητική της ανατροπής, ανατρέπει τις συμβατικές χρήσεις των 

λέξεων και των αντικειμένων και, περαιτέρω, πλήττει την καταπιεστική λογική, τη 

σοβαροφάνεια ή ορισμένες στερεότυπες αντιλήψεις. Το έργο του τοποθετείται στον αντίποδα 

του διδακτισμού και της στείρας ηθικολογίας, κινείται σ’ ένα κλίμα ελευθερίας, 

αντισυμβατικότητας, τολμηρών μυθοπλαστικών εφευρημάτων και απροσδόκητων εξελίξεων. 

Στο έργο του Τριβιζά το χιουμοριστικό και κωμικό στοιχείο υποκρύπτει μια τραγική 

σύλληψη της ζωής καθώς και την κριτική στάση του συγγραφέα απέναντι στη σύγχρονη 

κοινωνία και τα προβλήματά της. Πίσω από την ελκυστική παραμυθιακή πλοκή και τις 

απολαυστικές χιουμοριστικές ανατροπές, θίγονται σοβαρά κοινωνικά θέματα. Η συνύφανση 

κωμικού και τραγικού στοιχείου, η υπαινικτική συμπύκνωση σε συνδυασμό με το ευφυές 

χιούμορ καθώς και η δυνατότητα αναγωγής της φαινομενικά απλής αφήγησης σε πολλαπλές 

και πολυεπίπεδες αναγνώσεις, είναι χαρακτηριστικά που καθιστούν το έργο του Τριβιζά 

ιδιαίτερα αγαπητό όχι μόνο στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους αναγνώστες.  

 

4.1. Τα νήματα του κωμικού στο έργο του Τριβιζά 

Το κωμικό βρίσκεται παντού στο έργο του Τριβιζά. Διαβρώνει ευεργετικά όλα τα 

θέματα, συνυπάρχει με το παράλογο, το τραγικό, το ερωτικό, το παιδαγωγικό στοιχείο. 

Μιλώντας ο ίδιος για τη θέση που έχει το χιούμορ στα κείμενά του λέει: «Πρώτα απ’ όλα, σπάνια 

ξεκινάω με την πρόθεση να γράψω ένα αποκλειστικά χιουμοριστικό κείμενο. Το χιούμορ δεν είναι παρά ένα 

από τα συστατικά, στο αμάλγαμα των στοιχείων, που συγκροτούν το κάθε λογοτέχνημα και η ανάγκη χρήσης 

του ανακύπτει από τη φύση και δομή του μύθου. Παρ’ όλο που τα κείμενά μου είναι και χιουμοριστικά, πολλές 

φορές το κυρίαρχο στοιχείο είναι μάλλον το τραγικό, το ερωτικό ή το λυρικό. Σε συνδυασμό με αυτά τα 

στοιχεία ή στο πλαίσιο που αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν, χρησιμοποιώ για διαφορετικούς σκοπούς και με 

διάφορους τρόπους κάθε φορά το χιούμορ».101  
Το χιούμορ του, παρά το γεγονός ότι σπάνια ξεκινάει, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να 

γράψει ένα αποκλειστικά χιουμοριστικό κείμενο, οφείλεται τόσο στις καταστάσεις 

(καταστασιακό χιούμορ) όσο και στη ιδιότυπη χρήση λεκτικών στοιχείων και σημείων 

στίξεων (λεκτικό χιούμορ). Ιδιαίτερα το τελευταίο στηρίζεται σε ευφυέστατα λογοπαίγνια 

                                                 
100 Μ. Κανατσούλη, Το αστείο στην παιδική λογοτεχνία. 
101 «Το χιούμορ και το παράλογο στην παιδική λογοτεχνία», Η Λέξη, τ. 118, 1993,  σσ. 667-677. 
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και ευφυολογήματα, σε νεολογισμούς και ονοματοποιίες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια 

άνευ ορίων δημιουργική φαντασία που ενυλώνεται με κάθε μορφολογικό και μη μέσο. Το 

χιούμορ, η σάτιρα, η παρωδία, οι παραλογικές καταστάσεις που δημιουργεί το 

εικονοποιητικό σύστημά του, αφενός μας προσανατολίζουν να θεωρήσουμε τον Τριβιζά ως 

βασικό εκπρόσωπο, αν όχι εισηγητή, του παράλογου στο χώρο της παιδικής πεζογραφίας, 

αφετέρου ως «ανατροπέα» συμβατικών χρήσεων γλώσσας, η οποία πίσω από μια ενδεχόμενη 

σοβαροφάνεια οδηγεί σε καταστάσεις γκροτέσκες και επομένως μας εισάγει και από τη θύρα 

(και θήρα) αυτή στην περιοχή ενός ιδιότυπου φαντασιακού παράλογου. Έτσι, μέσα από το 

παράλογο και το γκροτέσκο που εμφανίζει ο λεκτικός και εικονικός κόσμος του Τριβιζά 

εμφανίζεται ένας κόσμος τυπικά σοβαρός και μεγαλοπρεπής, που προσπαθεί να πλήξει κάθε 

καταπιεστική λογική, δογματισμό και στερεοτυπικές αντιλήψεις, με τις τεχνικές του 

μπαχτινιακού καρναβαλισμού. 

Ο συγγραφέας, για να προκαλέσει το γέλιο, καθαρό, ανόθευτο ή ξεκαρδιστικό, σκαρώνει 

απροσδόκητες καταστάσεις,102 όπως λ.χ. στα Ο συναχωμένος τενόρος, Ποτέ μη γαργαλάς ένα 

γορίλα κ.ά. ή εκμεταλλεύεται θεματικά μια έντονη έμφυτη αίσθηση, κατάσταση ή συνήθεια, 

όπως ο φόβος των ποντικών (Η χώρα χωρίς γάτες), τα πανίσχυρα δόντια του κροκόδειλου (Ο 

κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό), τα αγκάθια του σκαντζόχοιρου (Ο φαλακρός 

σκαντζόχοιρος), η δυστροπία των κοριτσιών- enfants gatés (Η πριγκήπισσα Δυσκολούλα). 

Το χιούμορ μπορεί να προέλθει και από την παροδική επικράτηση της αταξίας, την 

παραβίαση των κοινωνικών συμβάσεων, την έκφραση απαγορευμένων λέξεων ή ιδεών, την 

απελευθέρωση της επιθετικότητας. Δηλαδή από τις ίδιες τις καταστάσεις που περιγράφονται 

στο κείμενο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει αρχικά η υπερβολή. Όταν καταδίωκαν για 

παράδειγμα το χιονάνθρωπο Τουρτούρι: ξοπίσω του τρέχανε σαν τρελοί ο αρχικαπελονόμος, ο 

μπαλονάς, τρεις μπογιές, πέντε στρατηγοί, έξι αμαξάδες, δέκα ναύαρχοι, έντεκα νταντάδες, δώδεκα 

σταθμάρχες, δώδεκα παιδιά, ένας κόμης, ένας υποκόμης, ένας υποκόπανος, μια γιαγιά, δεκαπέντε δικαστές, 

είκοσι πριμαντόνες και σαράντα μπογιατζήδες με κουβάδες γεμάτους κίτρινη μπογιά! ( Ο χιονάνθρωπος και το 

κορίτσι ). Εδώ συναντάμε επίσης το τέχνασμα της έκπληξης, δηλαδή της ανατροπής του 

ορίζοντα των προσδοκιών μας, αφού άλλα αναμένουμε και αλλιώς συνεχίζει η αφήγηση. 

Όταν ο Ιγνάτιος, ο ποντικός, δηλώνει στη γιαγιά του ότι έφαγε τη γάτα, η γιαγιά ρωτάει:  
- Πώς τα κατάφερες; Πώς την έφαγες ξεφτέρι μου; 

- Λίγη-λίγη απαντά ο Ιγνάτιος ( Ο Ιγνάτιος και η γάτα ).  

                                                 
102 Για το χιούμορ στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά έχουν γράψει ο ίδιος ο συγγραφέας, 1993: «Το χιούμορ και το παράλογο 
στην παιδική λογοτεχνία», Η Λέξη, τ. 118, σσ. 667-677, 1994: «Τα νήματα του χιούμορ στο μαγικό χαλί της φαντασίας», 
Διαβάζω, τ. 336, σσ. 57-61, Αργυρίδης Μιχάλης, 1991: «Προσέγγιση στο έργο του Τριβιζά», Διαδρομές, τ. 23, σσ.180-183. 
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Τέτοιου είδους χιούμορ είναι το χιούμορ ανωτερότητας. Στην ουσία πρόκειται για 

αντιστροφή ρόλων ή ιδιοτήτων π.χ. ο ποντικός κατασπαράζει τη (χάρτινη) γάτα ( Ο Ιγνάτιος 

και η γάτα ). Στο Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό παρακολουθούμε μια 

αντιστροφή των ιδιοτήτων ασθενούς-γιατρού. Ο κροκόδειλος Κορνήλιος επισκέπτεται έναν 

οδοντίατρο με σκοπό να του φάει το χέρι: 
- «Μη φοβάσαι, δε θα σε πονέσω!» τον καθησυχάζει ο γιατρός. 

- «Το ξέρω» απαντά ο Κορνήλιος. «Εγώ θα σε πονέσω!» (σ. 26).    

Το ξάφνιασμά μας και κατά συνέπεια το γέλιο προκαλεί και ο διάλογος που ακολουθεί την 

αποκάλυψη της ταυτότητας του λύκου στη Μοντέρνα Κοκκινοσκουφίτσα: 
- Λύκος; Αδύνατον. Η γιαγιά μου είσαι. Πλάκα μου κάνεις γιαγιά; 

- Σου ορκίζομαι ότι είμαι λύκος! 

- Σοβαρά μιλάς; 

- Σοβαρότατα! 

- Τς! Τς! Τς! Καταπληκτικό! 

- Τι εννοείς «καταπληκτικο»; 

- Εσύ παιδί μου είσαι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο! Χαραμίζεσαι να τρως γιαγιάδες! Πρέπει να γίνεις 

ηθοποιός! 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως μας λέει ο Rodari, στη Γραμματική της φαντασίας, 

εξορκίζουμε το φόβο μέσα από ένα γέλιο επιθετικότητας.  

Τι γίνεται όμως, όταν απειλείται η ίδια η συνοχή της κοινωνίας, οι θεσμοί της, η αυθεντία 

των ενηλίκων; Η πρόκληση, η περιφρόνησή τους αποτελεί επίσης πηγή γέλιου. Η είδηση ότι 

ένας ποντικός έφαγε μια γάτα (έστω χάρτινη) εμβάλλει σε ανησυχία τον τύπο και τις αρχές 

της πόλης. Στην εφημερίδα διαβάζουμε: 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΧΩΡΑ; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΜΒΕΡΓΗ! 

Από τη στιγμή που οι ποντικοί άρχισαν να τρώνε γάτες, τίποτα πια δεν είναι σίγουρο στον τόπο τούτο. Τι 

μας περιμένει; Δεν αποκλείεται σε λίγο να δούμε τις γάτες να κυνηγάνε τα σκυλιά και οι λωποδύτες τους 

αστυνόμους! Ίσως οι άρρωστοι αρχίσουν να βγάζουν με φόρα το δόντι του οδοντογιατρού και οι μαθητές να 

βάζουν τιμωρία τους δασκάλους! Οι μπέμπηδες θα αρχίσουν να ταΐζουνε κρέμα αραβοσίτου τις νταντάδες και 

οι νεόνυμφοι να φωτογραφίζουνε τους φωτογράφους! Οι πυροσβέστες θ’ ανάβουνε φωτιές, και στην όπερα θα 

τραγουδούν οι θεατές, ενώ θα χασμουριέται η σοπράνο! Πρέπει να ληφθούν μέτρα! Θα παραιτηθεί ο δήμαρχος;  

( Ο Ιγνάτιος και η γάτα, σελ. 14 ).  

Αυτό το πανδαιμόνιο, η αταξία που μπορεί να οδηγήσει στην αναρχία αποτελεί φυσική 

απειλή για την κοινωνική γαλήνη. Γι’ αυτό το λόγο το παιδί μαθαίνει από πολύ νωρίς να 

συμμορφώνεται στους κανόνες και στον ενδεδειγμένο τρόπο συμπεριφοράς. Έτσι, μαθαίνει 

να καταπιέζει την έμφυτη επιθετικότητά του ή να αποφεύγει τη χρήση «κακών» λέξεων. Οι 

ήρωες των χιουμοριστικών κειμένων του Τριβιζά δε φαίνεται να έχουν τέτοιου είδους 
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αναστολές. Ο Κορνήλιος – ο φαφούτης κροκόδειλος – παρακαλεί τον οδοντογιατρό να του 

βάλει μασέλα, ενώ μονολογεί: Βάλε μου κορόιδο τη μασέλα και τα λέμε. Αν δε σου χάψω και τα δυο σου 

χέρια ώσπου να πεις χειρόφρενο, να μη με λένε Κορνήλιο. Μασάει καλά, όποιος μασάει τελευταίος ( Ο 

κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό, σελ. 30 ). Και μπορεί τα καλά παιδιά να αποφεύγουν τις 

«κακές» λέξεις, της πριγκίπισσας Ρηνούλας όμως της ξεφεύγει μία. Όταν πέφτει η μπάλα της 

σε ένα πηγάδι την ακούμε να λέει: Φτου να… Θέλω να πω, ποπό! Τι έπαθα! ( Η πριγκίπισσα και το 

βατραχάκι ). 
Η προσβολή όμως των κοινωνικών συμβάσεων είναι παροδική. Η ισορροπία επανέρχεται 

αλώβητη και είναι ο τελικός νικητής. Αυτό το παιχνίδι της αταξίας και της τάξης ικανοποιεί 

την παιδική ψυχοσύνθεση διττώς: η μεν ανισορροπία ανταποκρίνεται στην παιγνιώδη 

διάθεση του παιδιού και αποτελεί διέξοδο για την έμμεση έστω έκφραση απωθημένων 

τάσεων, η δε αποκατάσταση της τάξης ενδυναμώνει το αίσθημα της ασφάλειας, το οποίο 

είναι πρωταρχικής σημασίας για την ψυχική υγεία του παιδιού.  

Όταν πάλι το θέμα του έργου είναι πολύ σοβαρό, όπως στο Όνειρο του Σκιάχτρου ή τα 

Μαγικά Μαξιλάρια, ο Τριβιζάς χρησιμοποιεί το γκροτέσκο, φαρσικό στοιχείο ώστε οι 

δύσκολες σκηνές καθίστανται πιο εύληπτες για τα παιδιά. Έτσι στα Μαγικά Μαξιλάρια ο 

Αρπατίλαος επιβάλλει παράλογα αυθαίρετους νόμους και όχι μόνο καταργεί τις Κυριακές 

και τις ονομάζει Προδεύτερες, αλλά: 
Τα παιδιά ξυπνούσαν τις παγωμένες Προδεύτερες και πήγαιναν στο σχολείο, τουρτουρίζοντας από το κρύο. 

Εκεί όλα τα μαθήματα ήταν άχαρα και βαρετά. Στην ιχνογραφία μάθαιναν να ζωγραφίζουν προσωπογραφίες 

του Αρπατίλαου, στο μάθημα της γυμναστικής μάθαιναν να γονατίζουν, στο μάθημα των θρησκευτικών 

μάθαιναν τροπάρια που δόξαζαν τον Αρπατίλαο και στο μάθημα της γραμματικής μάθαιναν την παθητική 

φωνή. Από χρόνους μάθαιναν τον ενεστώτα και τον παρατατικό, αλλά όχι το μέλλοντα χρόνο. Μόνο ο 

Αρπατίλαος και οι αυλικοί του είχαν δικαίωμα να μιλάνε για το μέλλον (σσ. 28-29 ).  

Ακόμα μία προσφιλής τεχνική του συγγραφέα μας είναι αυτή του αφελούς ήρωα                     

(innocent outsider) που αγνοεί τους φυσικούς νόμους, τις δεδομένες γλωσσικές και 

κοινωνικές συμβάσεις, τους όρους επικοινωνίας, τους γενικά αποδεκτούς θεσμούς, ρόλους 

και κανόνες συμπεριφοράς με κωμικά αποτελέσματα. Έτσι ο χιονάνθρωπος, στο έργο Ο 

χιονάνθρωπος και το κορίτσι, δεν θέλει να λιώσει, όπως ο Θάνος, το κολοκυθάκι της 

Φρουτοπίας, θέλει να δείρει το μανάβη, όπως ο ποντικός θέλει να φάει μια γάτα ( Ο Ιγνάτιος 

και η γάτα ), ο στόχος να γίνει λουλούδι ( Το στοχολούλουδο )  και το άλογο του σκακιού να 

καλπάσει ελεύθερο σε ένα λιβάδι με τετράφυλλα τριφύλλια ( Οι δραπέτες της σκακιέρας ). 

Αυτό οδηγεί με τη σειρά του, στο σοβαρό-τραγικό θέμα της ετερονομίας, του μεταλλάξιμου 

της πραγματικότητας και της δυνατότητας ή όχι, ρηξικέλευθης υπέρβασης των κοινωνικών 

ρόλων και των περιορισμών της ύπαρξης. 
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Τέλος το κωμικό ο Τριβιζάς το χρησιμοποιεί προκειμένου να μορφοποιήσει επώδυνα, 

λεπτά θέματα. Προϊόν αυτής της διαδικασίας ήταν η δημιουργία μιας σειράς χιουμοριστικών 

ιστοριών οι οποίες, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές 

σωματικές αναπηρίες.103 Οι ιστορίες αυτές θα έπρεπε να είναι κείμενα αισιόδοξα που θα 

έδειχναν στα παιδιά ότι οι αναπηρίες τους μπορεί να ξεπεραστούν με τη βοήθεια της ιατρικής 

τεχνολογίας και, το κυριότερο, ότι παρά την αναπηρία τους, έχουν πολλά θετικά να 

προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Ανάμεσα λοιπόν στους ήρωες που δημιουργήθηκαν 

συγκαταλέγεται ο Ερρίκος ο Κόκορας, που όταν βραχνιάζει και δεν ακούγεται η φωνή του, 

θέλουν να τον αντικαταστήσουν με ένα ξυπνητήρι, ώσπου ένα μικρόφωνο που του χαρίζουν 

τα παιδιά λύνει το πρόβλημά του.  Το Άταχτο Ελεφαντάκι, που όλοι το κοροϊδεύουν για τη 

μακριά προβοσκίδα του, ώσπου αναδεικνύεται ήρωας, όταν αρχίζει να χρησιμοποιεί την 

προβοσκίδα του για να σβήνει φωτιές στα πάνω πατώματα των σπιτιών και ο Φαλακρός 

σκαντζόχοιρος, που όταν του κλέβουν τα αγκάθια του, τα αντικαθιστά με καλαμάκια της 

πορτοκαλάδας.   

 

 4.2. Λεκτικά παιχνίδια  

Στoν παραμυθένιο κόσμο του Τριβιζά κυριαρχεί το παράλογο. Όπως ακριβώς είδαμε να 

συμβαίνει στο Rodari, το παράλογο, και στην περίπτωση του Τριβιζά, είναι χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του χιούμορ του συγγραφέα. Εξαιτίας όλων αυτών των παράδοξων που 

συμβαίνουν, του ξαφνιάσματος και κυρίως εξαιτίας της μη συμβατικής χρήσης της γλώσσας 

δημιουργούνται κωμικές καταστάσεις. 

 Μέσα από τα κείμενα του Τριβιζά αποκαλύπτονται οι τεράστιες δυνατότητες της 

γλώσσας. Μιας γλώσσας που δεν είναι μόνο εκφραστικό όργανο, αλλά μιας γλώσσας που 

ξαφνιάζει παίζοντας με τον εαυτό της, δημιουργώντας διασκεδαστικά παιχνίδια με 

γράμματα, φθόγγους, ήχους, παρηχήσεις, συνειρμούς λέξεων, σύνθετες λέξεις, ομώνυμα, 

παράγωγα, πολυτυπίες, πετώντας από το λογικό στο παράλογο, αγγίζοντας πότε το σημαίνον 

και πότε το σημαινόμενο σε μια φαντασμαγορία εικόνων. Όλα ανατρέπονται ή τείνουν να 

ανατραπούν όχι με την προοπτική να δημιουργήσουν ένα νέο νόημα, αλλά για να 

διακωμωδήσουν την ίδια την ανάγκη για λογικά νοήματα ή ηθικά μηνύματα που 

χαρακτηρίζει τα περισσότερα παραμύθια. Τα γλωσσικά παιχνίδια και τα γλωσσικά απρόοπτα 

κυριαρχούν στο σύνολο του έργου του. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο τα συγγραφέα, 
«…αποτυπώνεται ευκολότερα στην μνήμη μας το διαφορετικό από το τετριμμένο, το καινοφανές από το 

                                                 
103 «Τα νήματα του χιούμορ στο μαγικό χαλί της φαντασίας», Διαβάζω, τ. 336, 1994, σσ. 57-61. 
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κοινότοπο, το παράδοξο από το συνηθισμένο. Η καθημερινότητα ούτε εντυπωσιάζει ούτε εντυπώνεται 

εύκολα».104

Έτσι στο Απίθανο τσίρκο του Μανώλη ο ήρωας θέλοντας να φτιάξει ένα τσίρκο για να 

διασκεδάζει τους ανθρώπους της πολιτείας και τον εαυτό του, συναντά διάφορα πλάσματα: 

ένα σαλιγκάρι με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ένα φλογεροπαίχτη που από τη 

φλογέρα του βγάζει κίτρινες πεταλούδες, ένα μαύρο χιονάνθρωπο: Σε λίγο, να σου ένα σκιάχτρο 

πάνω σ’ ένα σκουριασμένο ποδήλατο με μια ρόδα… φορούσε σακάκι πυροσβέστη, μ’ ένα μανίκι από σακάκι 

σερβιτόρου κι ένα μανίκι από σακάκι ναυάρχου και παντελόνι πιερότου. Είχε μια κολοκύθα για κεφάλι, 

αποκριάτικες κορδέλες για μαλλιά και φορούσε ένα παλιό καπέλο ταχυδακτυλουργού. Οι τσέπες του ήταν 

γεμάτες από χαρτοπόλεμο και στον ώμο του καθόταν ένας παπαγάλος που έπαιζε ακορντεόν (σ. 18).  
Τα παραμύθια του Τριβιζά, πότε με λυρικούς τόνους, πότε με αντιλυρικές φωνές, με 

χιούμορ, σάτιρα, παίζουν τις διαλεγμένες λέξεις τους σε πολλά πλάνα: στο λογικό, στο 

παράλογο, στο φανταστικό, ξεδιπλώνοντας την εικόνα της αφήγησης σαν μια μαγική 

έκπληξη. Στις νέες τάσεις που δημιούργησαν παρατηρούνται νέες τεχνικές, ίσως μια νέα 

αισθητική, μια άλλη εκφραστική που βοηθάει το παιδί να γίνει ενεργητικός αναγνώστης και 

συνδημιουργός, συμπληρώνοντας με δικά του ευρήματα σαν σε παιχνίδι. Η λεκτική 

φαντασία, όρος σύνθετος με πολυεπίπεδη λειτουργία, δεν είναι άλλο από τη δημιουργική 

πνοή, την ποιητική δύναμη του συγγραφέα ως συμβατικός λογοτεχνικός τρόπος, εγγίζει τόσο 

τη μορφή όσο και το περιεχόμενο του έργου του και συνίσταται: 

1. Στη συνειρμική αλληλουχία ρητορικών σχημάτων (επαναλήψεων, αντιθέσεων, κλπ.) 

και αφηγηματικής λειτουργίας του λόγου, π.χ. … Η Μυρτώ-κοράκι γιατί πάτησε μια μαύρη 

παπαρούνα… στο Η Φουφίχτρα μάγισσα με την ηλεκτρική σκούπα, όπου η επανάληψη του 

μαύρου χρώματος σχετίζεται δημιουργικά με την πλοκή, ενώ το κοράκι προκύπτει με 

αφαίρεση φθόγγων από τη λέξη κορ-ιτσ-άκι. Στη σειρά Παραμύθια ντορεμύθια, η αφήγηση 

και η μυθοπλασία, ως ξετύλιγμα της φαντασίας, ξεκινούν ίσως πάντοτε από την ηχητική 

ομοιότητα που συνείρει πρόσωπα και πράγματα, π.χ. Ποιος έκανε πιπί στον Μισισιπή; 

2. Στον συνδυασμό ηχητικών επαναλήψεων και ρυθμού, π.χ. στη σειρά Παραμύθια 

ντορεμύθια, όπου η μουσικότητα του λόγου αποτελεί δεσπόζουσα, πράγμα προγραμματικά 

δοσμένο και στον τίτλο με αναφορά στις μουσικές νότες ντο, ρε, μι. Εδώ τα παραδείγματα 

είναι πολυάριθμα. 

3. Στη δημιουργία της αίσθησης φανταστικού χώρου, με μαγικά, μυστικά και ονειρικά 

στοιχεία, όπως π.χ. Φρουτοπία, Ντολμανδία, Μουσμουλάνδη, Ισπεπονία, Φουρφουρεμβέργη 

κ.ά..  

                                                 
104 Ευγένιος Τριβιζάς,  «Ποιος δολοφονεί το διάβασμα; Ή γιατί από το να τρώει η θεία μακαρόνια είναι προτιμότερο 
να τρώει ο δράκος τη θεία», Περίπλους, αφιέρωμα στην Παιδική λογοτεχνία, τεύχος 49, 2000, σ. 121. 
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4. Στη δημιουργία έντονου ρυθμού και χιούμορ (συνδυάζονται μορφολογικά και 

θεματικά στοιχεία: στίχος, επανάληψη, ομοιοτέλευτο, ομοιοκαταληξία), ενεργητικού όσο και 

απαραίτητου στοιχείου για τα παιδικά αναγνώσματα: 
       π.χ .Να κι η Μινινί κι η Μινινό 

Με τα μεταξένια κιμονό 

(Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος)  ή  
Λουμ Λουμ Μασουλούμ, Τιραντώ, Πιξ Λαξ - Πιξπιξ Λαξλάξ - Πιπξπιξπιξ Λαξαλαξλάξ - Πιξπιξπιξπιξ 

Λαλαξλαξλαξλάξ, Φον φον Φλου ( Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων χαρταετών ). 

5. Ή στην ονομασία των ηρώων. Τα ονόματα των χαρακτήρων βασίζονται σε μια 

ποιητική παρετυμολογία, π.χ. ο τσάρος ονομάζεται Τσατσάροβιτς, η αλεπού Πουπού, η κότα, 

Καρλότα, η φάλαινα, Φωφώ, Φιφί, οι αυλικοί, Τίλιος Ξεφτίλιος, Σαυρίλιος Βρισελιέ (κατά το 

καρδινάλιος Ρισελιέ) κοκ. Ενώ είναι πολλά και τα παραδείγματα προσώπων ή αντικειμένων 

που αντλούν την ύπαρξή τους από το όνομά τους, π.χ. ο κυρ Δίκανος ο κυνηγός, ο 

Αχυρούλης το σκιάχτρο, τα μπαλονόδεντρα, ο ελικοπτεροκροκόδειλος, τα ρακειοκοράκια, το 

φερμουαρόφιδο κτλ.  

6. Στο κωμικό στοιχείο, που εξαιτίας της νοηματικής αντίθεσης των λεξικών συνάψεων, 

όπως π.χ. «σκαντζόχοιρέ μου φαλακρέ», στο ομώνυμο έργο, «Ο συναχωμένος τενόρος» κ.ά., 

πετυχαίνει ανεμπόδιστα το γέλιο του αναγνώστη. 

7. Μια άλλη πηγή χιούμορ είναι η ατελής/ανώριμη άρθρωση, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση του άτυχου κροκόδειλου Κορνήλιου που πήγε στον οδοντογιατρό. Ο γιατρός του 

αφαιρεί όλα του τα δόντια και όταν συνέρχεται από την αναισθητική ένεση ο ασθενής 

ρωτάει: 
- Τι έγιναν τα δόντια μου γιατδέ; 

- Σ’ τα έβγαλα! 

- Όλα; 

- Τι; Τα μισά θα σου έβγαζα; 

- Γιατί, γιατδέ μου; 

- Γιατί πήγες να μου φας το χέρι! Γι’ αυτό! 

- Και τι θα κάνω ο δόλιος χωρίς δόντια, γιατδέ μου; 

- Δίαιτα! ( Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό, σ. 29 )  

8. Στη χώρα της φαντασίας και του παιχνιδιού με τις ιδέες και τις λέξεις, οι πολικές 

αρκούδες δε ζητωκραυγάζουν: ζητωμουγκρίζουν, το ταξιδιωτικό μαγαζάκι πουλάει πυξίδες, 

κουτάκια με κινίνο, χάρτες και χαρτοσακούλες. Ο Σμαράγδιος Μπριλάντης του Αδαμάντιου 

και της Ζαφειρίας είναι κοσμηματοπώλης και κοσμηματοδόχος και τα αεροπλάνα – επειδή 

είναι μικρά  - απογειώνονται από αερομονοπάτια και όχι από αεροδρόμια. 
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9. Στο επίπεδο της πραγματολογίας ( pragmatics ) εξετάζεται η χρήση της γλώσσας σε 

πραγματικές συνθήκες, ως όργανο επικοινωνίας. Η γλώσσα δηλαδή αποδίδει την 

πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι φυσικό λοιπόν ότι σε άλλους κόσμους η 

γλώσσα προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Έτσι, ο σκίουρος 

εύχεται στο χιονάνθρωπο: Ώρα καλή! Πρόσεχε να μη ζεσταθείς! ( Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι ), γιατί 

ο χιονάνθρωπος δεν κινδυνεύει από το κρύο, αλλά από τη ζέστη. Κι ο Βόρειος Πόλος είναι 

μακριά: Τριάντα σελίδες περίπου. Βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Γεωγραφίας ( Ο 

χιονάνθρωπος και το κορίτσι ). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν θα θέλαμε να προσδιορίσουμε το χαρακτηριστικό της 

γλώσσας του Τριβιζά θα λέγαμε ότι είναι κυρίως η παραμόρφωση και οι νεολογισμοί που 

δημιουργούνται με βάση λέξεις της κοινής ή και παλαιότερων γλωσσών. Η παραμόρφωση 

συντελείται με επαναλήψεις και αντικατάσταση γραμμάτων και συλλαβών μια τεχνική, που 

όπως έχουμε ήδη σημειώσει χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένα λεκτικά παιχνίδια των 

παιδιών, με σκοπό την απόκρυφη επικοινωνία και τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων 

συνομιλητών ή ακροατών. Αυτή η παραμόρφωση των λέξεων ξαφνιάζει ευχάριστα, αλλά και 

αποκαλύπτει έναν από τους μηχανισμούς της λεξιλογικής σύνθεσης.  

Ο Τριβιζάς όμως δεν αρκείται απλά στο παιχνίδι με τους ήχους και τις σημασίες των 

λέξεων. Όπως και ο Rodari, αντιμετωπίζει ολόκληρη τη συγγραφική διαδικασία σαν ένα 

παιχνίδι και επιθυμεί οι μικροί αναγνώστες του να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Στα πλαίσια 

αυτής της λογικής δημιουργεί λοιπόν μια σειρά από παραμύθια στα οποία η συμμετοχή των 

παιδιών δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά απαραίτητη για την πλοκή της ιστορίας. Αυτή την 

πρακτική θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε στην επόμενη ενότητα.  

 

4.3. Τα διαδραστικά κείμενα του Τριβιζά 

Είδαμε νωρίτερα ότι ο Rodari αντιμετώπιζε τα κείμενα σαν παιχνίδι και μάλιστα ήθελε τα 

παιδιά να συμμετέχουν με ενεργό τρόπο σε αυτά. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης ήταν 

όπως είπαμε η συλλογή Tante storie per giocare όπου δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς 

αναγνώστες να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές εκδοχές το φινάλε που αυτοί 

επιθυμούν για την ιστορία που διαβάζουν. Αυτήν την πρακτική τη χρησιμοποιεί και ο 

Τριβιζάς και μάλιστα την προεκτείνει ακόμα περισσότερο δημιουργώντας έτσι τα δύο 

διαδραστικά παραμύθια Ογδόντα οχτώ Ντολμαδάκια και Τριάντα τρία Ροζ Ρουμπίνια.  

Απέναντι στο παραδοσιακό βιβλίο που περιορίζει χοντρικά τον αναγνώστη, από άποψη 

φυσιολογίας, σε ένα απλό γύρισμα των σελίδων, ενώ αναφορικά με την σύλληψη του 

περιεχομένου, εξαντλεί τον ενεργητικό του ρόλο στην προσωπική ερμηνεία και κατανόηση 
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ενός δεδομένου, και ίδιου για όλους, κειμένου,105 ο σημερινός αναγνώστης, και ειδικότερα ο 

ανήλικος, αναλαμβάνει με τα νέα βιβλία μια ευρεία γκάμα πρωτοβουλιών, που αρχίζουν από 

την απλή παρατήρηση της εικόνας με προτροπές και φτάνουν μέχρι τον πραγματικό 

καθορισμό της πλοκής της ιστορίας. Η δημοφιλής πλέον από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές διάδραση (interaction) ή διαδραστική ανάγνωση (interactive reading) 

συναντάται ευρέως και στο χώρο του παιδικού βιβλίου και τα κείμενα του Τριβιζά 

ξεχωρίζουν ανάμεσα σε αυτού του ίδους τις προσπάθειες επεκτείνοντας κατά κάποιο τρόπο 

μια παλιότερη τακτική του που σταθερά επιζητεί τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών με 

το βιβλίο, και η οποία συνήθως υλοποιείται με την προσθήκη του παραρτήματος ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η 

ΔΙΚΗ ΣΟΥ Η ΣΕΙΡΑ (π.χ. η σειρά Παραμύθια Ντορεμύθια από τα Ελληνικά Γράμματα).   

Είναι φανερό ότι η εμπλοκή του παιδιού-αποδέκτη αποτελεί πάντα ένα ζητούμενο για το 

δημιουργό Τριβιζά. Η τάση αυτή όμως φτάνει στο ανώτερο σημείο της στα κλασικά πλέον 

Ογδόντα οχτώ Ντολμαδάκια και στα νεότερα Τριάντα τρία Ροζ Ρουμπίνια όπου υιοθετείται 

μια σαφώς υπερκειμενική λογική. Για αυτό και τα δύο βιβλία καλούνται από τους ίδιους τους 

δημιουργούς τους παρα- πολυ- μύθια ή πολύκλωνα παραμύθια, ενώ συνοδεύονται από 

διαδοχικούς, εύγλωττους υπότιτλους όπως: «Ένα μαγικό βιβλίο με χίλια παραμύθια 

κρυμμένα στο ίδιο παραμύθι. Ένα παράξενο και σπάνιο βιβλίο που το διαβάζεις ξανά και 

ξανά και κάθε φορά σου λέει μια άλλη ιστορία». 

Η νεοτερικότητα του εγχειρήματος – δείγματα της οποίας συναντώνται και στις Διακοπές 

με τον Ευγένιο Τριβιζά στο Νησί των Πυροτεχνημάτων – έγκειται στη δυνατότητα απόλαυσης 

πολλαπλών ιστοριών που εξασφαλίζουν οι διαδοχικές αναγνώσεις του ίδιου βιβλίου, 

επιτρέποντας στον αναγνώστη να αποδομεί και να αναδομεί το κείμενο διαρθρώνοντας κάθε 

φορά μια διαφορετική παραμυθική διήγηση. Σε 161 και 212 σελίδες αντίστοιχα, τόσο τα 

Ογδόντα οχτώ Ντολμαδάκια όσο και τα Τριάντα τρία Ρουμπίνια προσφέρουν τον κειμενικό 

χώρο (story space), ενώ ο αναγνώστης ανακαλύπτει τους δικούς του δρόμους (story lines) 

μέσα σε αυτόν. Ακολουθώντας σε κάθε νέα ανάγνωση μια άλλη πορεία, δημιουργεί μια 

σειρά διαφορετικών ιστοριών, πραγματώνοντας την εγγενή πρόκληση του βιβλίου για μη 

συμβατική ανάγνωση. Ενδεικτική η τελευταία σελίδα του πρώτου βιβλίου, που μερικώς 

επαναλαμβάνεται και στο δεύτερο, όπου σε μια εικόνα στην οποία ο μικρός αναγνώστης 

παρουσιάζεται να οδεύει, μεταφορικά, προς το τέλος του αναγνωστικού του ταξιδιού, 

αναγκάζεται να γυρίσει πάλι πίσω από μια πινακίδα που αναγράφει: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! 

                                                 
105 W. Iser, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett, John Hopkins 
University, Baltimore, 1974. 
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ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ». 

Πρακτικά, η κατάργηση της αναγκαστικής γραμμικής ανάγνωσης επιτυγχάνεται με την 

προσθήκη, στο τέλος κάθε σελίδας, δύο ή περισσότερων επιλογών που αναγκάζουν τον 

αναγνώστη να συνεχίσει σε κάποια από τις προτεινόμενες εκδοχές. Αυτές πάλι με τη σειρά 

τους θα τον στείλουν να αναζητήσει τη συνέχεια της ιστορίας του σε άλλους δρόμους, αφού 

θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με καινούργιες εναλλακτικές προτάσεις. Και η ανάγνωση 

συνεχίζει να πραγματώνεται με αυτόν τον τρόπο, παρέχοντας στον αναγνώστη τη 

δυνατότητα να επιχειρεί αλλεπάλληλες διαρθρώσεις του ίδιου υλικού «χτίζοντας» κάθε φορά 

μια νέα ιστορία. 

Με την κατάργηση της «ευθύγραμμης» παρουσίασης του κειμενικού υλικού, το παιδικό 

βιβλίο υιοθετεί τη χρήση υπερκειμένου και αναπαράγει τις γνωστές από τα υπερμέσα ενεργές 

περιοχές (hotspots, hyperlinks) που επιτρέπουν στον αναγνώστη τις πολλαπλές επιλογές. Ο 

συγγραφέας, αντί της κυρίαρχης πλοκής, προτιμά να διανθίσει τα κύρια αφηγηματικά σημεία 

(nodes) με ορισμένα κομβικά (links) που λειτουργούν ως υπερκείμενο (hypertext). Το 

υπερκείμενο, ως μια πλουραλιστική εγγραφή που απεχθάνεται το μονόδρομο, αντιτίθεται σε 

κανονιστικές υποδείξεις ενδεδειγμένης αναγνωστικής πορείας. Κάθε κειμενικό μονοπάτι 

οδηγεί σε μια διαφορετική διαδρομή, πραγματοποιώντας μιαν άλλη ανάγνωση. Η 

αναγνωστική εμπειρία δεν ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί η τελευταία σελίδα, αφού ακόμη 

και σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθεί η υπενθύμιση ότι στην πραγματικότητα δεν 

πρόκειται για τέτοια. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των δύο βιβλίων του Τριβιζά, 

Ντολμαδάκια και Ρουμπίνια, η μυθοπλαστική διαδικασία αποτελεί αντικείμενο της 

συνείδησης και βρισκόμαστε ενώπιον μιας σαφούς περιπτώσεως μεταμυθοπλασίας.106 

Παρόλο που σε κανένα από τα δύο βιβλία η διαδικασία της μυθοπλασίας δεν είναι το θέμα 

της διήγησης, τα βιβλία ενδεχομένως αποτελούν άλλο ένα μεταμοντέρνο αστείο, αφού η 

έλλειψη βεβαιότητας που προβάλλεται από την υπερκειμενική δομή ως μοναδική βεβαιότητα 

παραπέμπει απευθείας στο μεταμοντερνισμό. 

Στη θέση μιας κυρίαρχης κειμενικής εκδοχής βρίσκονται λογοτεχνικά παιχνίδια που 

δρουν άλλοτε ανταγωνιστικά και άλλοτε υποστηρικτικά στην κατασκευή του νοήματος. Και 

στα δύο βιβλία οι ιστορίες είναι αυτοαναφορικές και ουσιαστικά «αυτογέννητες»107 

                                                 
106 R. McCallum, “Very advanced texts: Metafictions and experimental works”, in P. Hunt (ed), Understanding Children’s 
Literature, Routledge, London, 1999, pp. 138-150. 
107 Δ. Πολίτης, «Μεταμυθοπλασία και λογοτεχνία για παιδιά», στο Α. Κατσίκη-Γκίβαλου (επιμ.), Η Λογοτεχνία Σήμερα: 
Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σσ. 112-118. 
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μεταφράζοντας έτσι τον όρο «selfbegetting»,108 αφού δημιουργούνται από προϋπάρχοντα 

ασύνδετα κομμάτια που ο αναγνώστης ενώνει αναλαμβάνοντας ένα ρόλο σαφώς ενεργητικό. 
«Ένα μεταμυθοπλαστικό κείμενο δεν είναι πια ένα “αισθητικό” αντικείμενο αλλά μια “ανοιχτή” κατάσταση, 

μια σύνθετη αναγνωστική διαδικασία που απαιτεί από τον αναγνώστη να προσαρμόσει ή να αναθεωρήσει την 

αναγνωστική του στάση και να γίνει, τελικά, συνδημιουργός του».109

Εισάγοντας την έννοια των πολλαπλών επιλογών, των κόμβων, των συνδέσεων, των 

δικτύων, το υπερκειμενικό γράψιμο προβάλλεται ως ένα κειμενικό δίκτυο που επιτρέπει στον 

αναγνώστη να εισέρχεται σε αυτό από διάφορες εισόδους, από τις οποίες καμία δεν είναι 

εξουσιοδοτημένη ως η κεντρική. Σε ένα κειμενικό σύμπαν που όλες οι αναγνωστικές 

περιπλανήσεις καθίστανται εξίσου αποδεκτές, ο αναγνώστης, με στάτους συνδημιουργού, 

αποκτά ουσιαστικό ρόλο στη μορφοποίηση του αφηγηματικού υλικού. 

Η θερμή υποδοχή των βιβλίων του Τριβιζά από το αναγνωστικό κοινό των νεαρών 

ανηλίκων δείχνει ότι ακόμη και οι μικρότεροι από αυτούς διασκεδάζουν με το δημιουργικό 

παιχνίδι που τους προσφέρεται καθώς επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με τη λογοτεχνία. 

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο συγγραφέας, παρέχεται στον αναγνώστη η ευκαιρία «να απολαύσει 

το παιχνίδι των εναλλακτικών εκδοχών μιας περιπέτειας, και μάλιστα “εκ του ασφαλούς”, επειδή πάντα έχει τη 

δυνατότητα να επιστρέφει στην αρχή και να δίνει διαφορετική συνέχεια ή τέλος στην ιστορία».110 

Προσπαθώντας να κατανοήσουν παρόμοια κείμενα τα παιδιά–αναγνώστες ωριμάζουν 

αναγνωστικά και κατανοούν ότι η ανάγνωση είναι μια πρόκληση, ένα παιχνίδι με ατέλειωτες 

δυνατότητες, που ίσως θα έφτανε μέχρι τη δημιουργία πολύκλωνων παραμυθιών από τους 

ίδιους τους μικρούς αναγνώστες τέτοιων αφηγήσεων. 

 

4.4. Παρωδία 

Σ’ έναν καιρό σαν το σημερινό, όπου όλα μοιάζουν να έχουν ειπωθεί, όπου ωστόσο οι 

παλιές ιστορίες ξαναγράφονται αλλιώτικα και οι πολύ γνωστοί τους ήρωες φορούν 

καινούργια προσωπεία, η παρωδία είναι πανταχού παρούσα κι εύκολα ανιχνεύσιμη σε 

κείμενα, αλλά και εικόνες. Σ’ αυτή λοιπόν την εποχή ζει και δημιουργεί και ο Τριβιζάς 

καθρεφτίζοντας στη γραφή του τα γεγονότα, προγενέστερα και σύγχρονα, αυτά που 

σημάδεψαν τη δική του εποχή και καθόρισαν το δικό του προσωπικό στίγμα. Τα γεγονότα τα 

πολιτικά ή τα πολιτιστικά μαζί με τις δικές του εμπειρίες, όπως πολλά χρόνια πριν απ’ αυτόν 

έκαναν ο L. Carroll ή ο C. Collodi αλλά και ο κοντινότερός του G. Rodari. Κι αυτό το 

καθρέφτισμα, ακριβές, φωτεινό, αντεστραμμένο ή παραμορφωτικό, είναι μία κατ’ εξοχήν 
                                                 
108 S. G. Kellman, The Self-Begetting Novel, Mcmillan, London, 1980. 
109 Δ. Πολίτης, «Μεταμυθοπλασία και λογοτεχνία για παιδιά», στο Α. Κατσίκη-Γκίβαλου (επιμ.), Η Λογοτεχνία Σήμερα: 
Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σ. 113. 
110 Περιοδικό  Διαβάζω, τευχ. 382, 1998, σελ. 18. 
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παρωδιακή τακτική.111 Ο συγγραφέας μιμούμενος λ.χ. το κλασικό παραμύθι Τα τρία 

γουρουνάκια, επαναλαμβάνει τη δομή και την πλοκή του. Στοχεύοντας στην ομορφιά της 

ζωής και στην υποβολή της αίσθησης της τραγικής φύσης του ανθρώπου, αντιστρέφει τη 

βία,112 διαβάζοντας στην ουσία το γνωστό παραμύθι με αντίστροφους όρους: και οι κακοί θα 

μπορούσαν να είναι καλοί. Οι καλοί, αντιθέτως, κακοί. Και οι έσχατοι, πρώτοι. Ο πόλεμος θα 

μπορούσε να υποκαταστήσει την ειρήνη. Παρωδεί την ιδέα της εχθρότητας και του πολέμου 

και με τον τρόπο αυτό προβάλλει το όραμα της ειρήνης. Ο συγγραφέας, γνωρίζοντας τον 

σύγχρονο κόσμο, τη σημερινή κοινωνική και πνευματική πραγματικότητα, και ακόμη 

καλύτερα ότι απευθύνεται σε παιδιά, με διασκεδαστικό τρόπο, συνεχή παρωδία και σκοπό να 

προκαλέσει το γέλιο αλλά και την κριτική σκέψη του αναγνώστη, βάζει στο στόχαστρο 

κατεστημένες πρακτικές και συνηθισμένες συμπεριφορές, όπως η υποκρισία (με παρωδία 

λ.χ. των κοινώς λεγόμενων «άμα υπάρχει κακή θέληση, όλα γίνονται», «το κακό πράγμα 

αργεί να γίνει»), η αδικία, η κολακεία που οδηγούν στο μίσος και συνακόλουθα στον πόλεμο. 

Γι’ αυτό καταδικάζει τη βία, πρακτική που απορρέει από τις προαναφερθείσες και που 

χαρακτηρίζει εν γένει τη συμπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου των «πολιτισμένων» 

κοινωνιών. 

Μαζί με το καθρέφτισμα της πραγματικότητας η γραφή του Ευγένιου Τριβιζά έχει και 

μια φαινομενικά αντίθετη ιδιότητα. Έχει την ικανότητα να καταπίνει και να χωνεύει σε 

μεγάλη ποσότητα παλιότερες λογοτεχνικές μνήμες, πολλά και διάφορα προγενέστερα 

κείμενα και ακούσματα. Είναι γνωστό ότι η παρωδία έχει παλιότερα συνδεθεί μ’ αυτή την 

έννοια της απορροφητικότητας, της εν αυτή διείσδυσης παλαιότερων λογοτεχνικών μορφών. 

Στον Τριβιζά τις βρίσκουμε ανάλαφρα καλυμμένες με τον απαλό χρωματιστό μανδύα της 

αφήγησης για παιδιά. 

Η παρωδία προδίδει γνώση, παρατηρητικότητα, ανατρεπτικότητα και βαθύτατη αίσθηση 

ειρωνείας. Απαιτεί εγρήγορση από τον αναγνώστη για να γίνει δικός της κοινωνός. Κάποτε 

ωστόσο τον κακομαθαίνει λιγάκι εθίζοντάς τον να περιμένει το απροσδόκητο, ακυρώνοντας 

έτσι εν μέρει την ίδια την ουσία του (απροσδόκητου) – όσο κι αν αυτό φαίνεται αντιφατικό – 

                                                 
111 Η Κατερίνα Γεωργακοπούλου, « Η έννοια της παρωδίας στο σύγχρονο παραμύθι », Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τ. 
13, 1998-1999, σσ. 45-52 ανιχνεύει την παρωδία στο σύγχρονο παραμύθι γενικότερα, παραπέμποντας στην έγκυρη μελέτη 
του L.  Hutcheon, Theory of parody, Methuen, 1985 ο οποίος ορίζει την παρωδία «ως μίμηση που χαρακτηρίζεται από 
ειρωνική αντιστροφή». Η μελετήτρια (σσ. 48-49) αναφέρεται στο έργο του Τριβιζά, επισημαίνοντας ότι «η αντιστροφή 
δημιουργεί ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό αποτέλεσμα». Για την παρωδία βλ. επίσης Αλ. Ζερβού, «Ξεκινώντας από την 
παρωδία. Θεωρία λογοτεχνίας και Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση», Γλώσσα 9, 1985, σσ. 32-37 και Λογοκρισία και 
αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, Αθήνα, Οδυσσέας,1992. 
112 Η Βασιλική Κοντογιάννη διαβάζει το παραμύθι ανάλογα, «Η αντιστροφή της βίας», Διαβάζω, 398, 1999, σ. 57-61. Η 
Τζίνα Καλογήρου κάνει μια πρόταση διδασκαλίας με αφορμή το ίδιο έργο, «Στο μαγικό χαλί της φαντασίας…»: μια 
πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με αφορμή Τα Μαγικά Μαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά», στο Αποστολίδου 
Βεν. - Χοντολίδου Ελ. (Επιμ.) : 1999, Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Τυπωθήτω / Γιώργος Δαρδανός, σσ. 251-263. 
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και «καταδικάζει» τον προικισμένο δημιουργό στο να θηρεύει διαρκώς την ευρηματικότητα, 

κάτι δηλαδή που δεν ταυτίζεται απόλυτα κι αναγκαστικά με την πρωτοτυπία.  

Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι η πρόσληψη των κειμένων του Τριβιζά 

πραγματοποιείται με βάση δυο αντίρροπες συνιστώσες: Την προσμονή και την έκπληξη από 

τη μια μεριά, κι από την άλλη την αίσθηση της οικειότητας, δηλαδή μιας ιδιότυπης σιγουριάς 

ότι συναντάς κάτι που σου είναι γνώριμο. Κατά την ανάγνωση των έργων πραγματώνεται 

αυτό το παιχνίδι αναμονής και αναδίφησης, έκπληξης και αναγνώρισης. Με ιδιότυπο τρόπο 

βιώνεται και επαληθεύεται θεαματικά το δίπολο των εννοιών Protention και Rétention που 

καθορίζει, σύμφωνα με γνωστούς σύγχρονους θεωρητικούς, την ανάγνωση του κειμένου.113  

Πώς γίνεται η παιδική πρόσληψη; Η παρωδία ζητάει την ενεργητική συμμετοχή του 

αναγνώστη, τη σοφία και την εμπειρία του, γι’ αυτό και θεωρείται «λόγιο» είδος. Είναι 

δηλαδή λιγότερο εύκολα προσβάσιμη σε νεαρούς αναγνώστες; Όχι ακριβώς, με την έννοια 

ότι οι νεαροί αναγνώστες διασκεδάζουν με τα κείμενα του Τριβιζά. Είναι αλήθεια ότι τα 

διαβάσματα της παιδικής ηλικίας, μένουν μέσα μας και προσδιορίζουν συχνά τον τρόπο που 

βιώνουμε μεταγενέστερες αναγνωστικές εμπειρίες μας και τα περισσότερο γόνιμα φαίνεται 

ότι μας καλούν σε επανανάγνωση. Τα κείμενα του Τριβιζά προσφέρονται για γόνιμες 

επαναναγνώσεις. Το να ξαναγυρίζεις διασκεδάζοντας στα παιδικά σου διαβάσματα, να τα 

βλέπεις αργότερα με διαφορετική ματιά, αναγνωρίζοντας σ’ αυτά στοιχεία που πριν σου ήταν 

άγνωστα, αλλά στο μεταξύ πρόλαβες να τα γνωρίσεις στη ζωή και σε άλλες αναγνώσεις, όλα 

αυτά συνιστούν ήδη μια στάση πνευματικής ενηλικίωσης. Γενικότερα η παραγωγή (αλλά και 

η πρόσληψη) της παρωδίας βασίζεται σ’ ένα αντιθετικό παιχνίδι μνήμης και έκπληξης, 

παράδοσης και νεωτερικότητας, αναγνωρίσιμων στοιχείων και εντυπωσιακής 

ευρηματικότητας. Είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι που συγκροτεί την ουσία της λογοτεχνικής 

δημιουργίας του συγγραφέα της. 

Τον παρωδιακό λόγο του συγγραφέα θα προσπαθήσουμε να τον ανιχνεύσουμε σε δύο 

από τα πιο εκτενή κείμενά του: Τη ζωγραφιά της Χριστίνας ή το βιβλίο που δε διάβαζε κανείς 

και Την τελευταία μαύρη γάτα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί σημαδιακοί σταθμοί στην 

εξέλιξη της συγγραφικής δουλειάς του Τριβιζά και η ανάγνωσή τους θα μπορούσε να 

αποκαλύψει τους μηχανισμούς της παρωδίας και ταυτόχρονα να αποκρυπτογραφήσει τον 

τρόπο της δουλειάς του. Σε αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τρεις τύπους 

παρωδίας, την παρωδία των ήχων και των λέξεων, την παρωδία εκ μεταφοράς ή αλληγορία 

και τη διακειμενική παρωδία. 

                                                 
113 Σχετικά με το ζεύγος των εννοιών «προσμονή» (Protention) και «μνήμη» (Rétention) ως διττού άξονα που στοιχειοθετεί 
την πρόσληψη ή την ανάγνωση βλ. V. Jouve, L’ effet personnage dans le roman, P.U.F., 1982, p. 93. 
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4.4.1. Η παρωδία των ήχων και των λέξεων 

Όπως είναι γνωστό ο Genette έδειξε ότι μία και μοναδική λέξη μπορεί να ηχεί 

διαφορετικά και να παίρνει εντελώς διαφορετική σημασία,114 ενώ ο André Jolles έχει 

πειστικά υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε λογοτεχνική μορφή είναι δυνατόν να προέρχεται από 

μια στοιχειώδη, αρχική, γλωσσική μορφή (Einfache Forme).115 Ας κρατήσουμε λοιπόν δυο 

στοιχεία από τις σκέψεις αυτών των θεωρητικών: Το πρώτο έχει σχέση με την ηχητική ουσία 

και αξία της γλώσσας. Το δεύτερο με τη γενεσιουργό της δύναμη, την ικανότητά της να 

γεννά λογοτεχνικότητα. Και τα δυο δείχνουν πόσο δεμένες κι αχώριστες έννοιες είναι η 

μορφή και το περιεχόμενο.  
Αυτές οι δυο ιδιότητες της γλώσσας εκδηλώνονται και αναπτύσσονται υπέρμετρα στα 

γραφτά του Τριβιζά δημιουργώντας μια σειρά από ακουστικές εικόνες και ηχητικά 

παρετυμολογικά παιχνίδια, καθορίζοντας ακόμη και την πλοκή του έργου ή την ίδια τη 

δημιουργία των ηρώων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, όταν η μικρή χάρτινη Χριστίνα μπαίνει στο 

βιβλίο μαγειρικής, την υποδέχεται όλο χαρά ο Αυγουστίνος, το αβγό, με την επίσημη 

προσφώνηση «αβγαπητή δεσποινίς», τη χαρούμενη διαπίστωση «αβγατίζουμε», την ευγενική 

προσφορά μιας αβγοθήκης αντί καθίσματος…, ενώ όλα τα φαγώσιμα μαζί της τραγουδούν 

το περίεργο και «δυσνόητο αποχαιρετιστήριο τραγούδι Σου ’πα – Μου ’πες» που αναφέρεται 

σε μια σούπα που κρύωσε.  
Εδώ χρήσιμο θα ήταν να θυμίσουμε παρενθετικά ελάχιστα σημεία από το ευρύτατο θέμα 

της σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα του σχολικού και του εξωσχολικού βιβλίου. Παλαιότερα 

κλασικά έργα, όπως ο Πινόκιο του Collodi, ή τα βιβλία της δικής μας Π. Δέλτα, επιχειρούν 

να συμμορφωθούν με τους κανόνες μιας γλώσσας που να προβάλλεται ως νόρμα, ή να 

προσφέρουν οι ίδιοι αυτό το γλωσσικό πρότυπο που σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να 

διαφωνεί με ό,τι θα μάθαινε ένα παιδί στο μάθημα της σχολικής γραμματικής. Η θέση του 

Τριβιζά, όπως και αυτή του G. Rodari, είναι διαφορετική και πολύ πιο τολμηρή. Και οι δυο 

εκμεταλλεύονται τους κανόνες και τους μηχανισμούς της γλώσσας, τους «ακολουθούν» 

όμως με τρόπο ιδιότυπο και ευφάνταστο, πραγματοποιώντας έτσι μια σειρά από 

συναρπαστικά γλωσσικά παιχνίδια ηχητικά και σημασιολογικά.  

Στα πλαίσια λοιπόν της παρωδίας των λέξεων θα κατατάσσαμε τις βασισμένες σε 

ακουστικό παιχνίδισμα πρωτόγνωρες λέξεις που έχουν σχέση με τον κόσμο των γάτων. Έτσι 

το βιβλίο Η τελευταία μαύρη γάτα αφιερώνεται «στην αγατούλα», η ίδια τρυφερή 

προσφώνηση απευθύνεται από το μαύρο γάτο – πρωταγωνιστή της ιστορίας στην αγαπημένη 

                                                 
114 Βλ. G. Genette, Palimpsestes: La littérature au second degré, Seuil, 1982, pp.. 28, 33, 40. 
115 Βλ. A. Jolles, Formes Simples (Einfache Formen, 1930), Seuil, 1973, p. 23. 
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του που όμως αργότερα, βαριεστημένη και ψυχρή, τού παραπονιέται για «γατάθλιψη», ενώ 

ένας άλλος γάτος αποκαλείται «γατεργάρης». Κάποια στιγμή πληροφορούμαστε με 

δυσάρεστη έκπληξη ότι «γαταζητούνται οι μαύρες γάτες», δεν μπορούν να βρουν                

«γαταφύγιο» και ο πρωταγωνιστής πρέπει να γίνει «γάτος φευγάτος» για να σωθεί. 

Μαθαίνουμε ακόμη ότι καθήκον κάθε καλού μαθητή είναι να «γαταδίδει» ένα μαύρο γατί και 

να συμβάλλει στη «γαταπολέμηση» κι άλλα τέτοια «γαταχθόνια» σχέδια. Προ του κινδύνου 

οι γάτες συγκαλούν έκτακτη σύναξη, όπου ο πρώτος ρήτορας αρχίζει με την προσφώνηση 

«Γάτοι, γάτες και συνερ-γάτες» ή «Συνερ-γάτοι και συνερ-γάτες». Κι όταν τα πράγματα 

γίνονται πολύ πιο ζοφερά, μαθαίνουμε για τα υγρά «γαταγώγια» του γουναράδικου, όπου οι 

δύστυχες γάτες πρόκειται να γδαρθούν, για να φτιαχτούν από την προβιά τους «φλογάτες», 

ενώ υπάρχει έτοιμο και το διαφημιστικό σλόγκαν: Τύφλα να’ χουν οι άλλες οι φλοκάτες! Αγοράστε 

όλοι φλογάτες από γάτες ( σελ. 316 ). 
Είναι γνωστό πως σήμερα και η επιστημονική γραμματική προσπαθεί να είναι 

περισσότερο περιγραφική, παρά ρυθμιστική, υπερβαίνοντας κανονιστικά σχήματα. 

Αντίστοιχα το παιδικό βιβλίο ξεπερνώντας τον προαιώνιο άκαμπτο και υπερβολικό 

διδακτισμό και την πειθαρχία σε συγκεκριμένη δεοντολογία φαίνεται πως στοχεύει κυρίως 

στη φαντασία. Σ’ αυτό το πλαίσιο η γλώσσα του Τριβιζά μοιάζει να ειρωνεύεται και να 

σέβεται μαζί την παραδοσιακή γραμματική, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε παρωδιακή 

τεχνική. Οι ήρωές του εκφωνούν λόγο παρατακτικό, ασύνδετο και χειμαρρώδη, θα έλεγε 

κανείς με αυξανόμενη ένταση. Κάθε τους λέξη εντείνει τη σημασία της προηγούμενης, ενώ 

είναι περίπου συνώνυμη μ’ αυτήν. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, όταν η μικρή Χριστίνα χώθηκε μέσα στις σελίδες του χοντρού βιβλίου με το 

βυσσινί εξώφυλλο που έχει τον τίτλο Ορθογραφικό και Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό συναντά τη λέξη 

«Λέξη» που, καθώς η ίδια βεβαιώνει, είναι η βασίλισσα, η αρχόντισσα, η ρήγισσα του λεξικού και 

ρωτάει κακότροπα το κοριτσάκι: Πώς τολμάς, πώς έχεις το θράσος, την αναίδεια, την αυθάδεια και την 

προπέτεια να μπαίνεις σ’ ένα τόσο σοβαρό, σπουδαίο, σημαντικό, αξιόλογο και περισπούδαστο βιβλίο! (σ. 

154). Η Λέξη λέει ακόμη στη Χριστίνα: Ξέρεις τι βιβλίο είναι αυτό που τόλμησες να χωθείς, να 

εισβάλεις, να μπουκάρεις, να εισχωρήσεις και να παραβιάσεις; (σελ. 154). Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 

ορμητικό λόγο αυτής της κακότροπης βασίλισσας του λεξικού περιέχεται μια σειρά από πέντε 

ρήματα που βρίσκονται κοντά από σημασιολογική άποψη, διαφοροποιούνται όμως 

θεαματικά ως προς την απόστασή τους από τη λεγόμενη λόγια γλώσσα. Η απόσταση αυτή 

φαίνεται μηδενική ως προς το δεύτερο (να εισβάλεις) το τέταρτο (να εισχωρήσεις) και το 

πέμπτο ρήμα (να παραβιάσεις). Αντίθετα φαίνεται μεγάλη ως προς το πρώτο (να χωθείς) κι 
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ακόμα μεγαλύτερη ως προς το τρίτο ρήμα (να μπουκάρεις) που μάλλον παραπέμπουν –ιδίως 

το τελευταίο- σε ιδιόλεκτο. 

Η Λέξη βεβαιώνει τη Χριστίνα ότι όλες οι λέξεις μέσα στο λεξικό περιμένουν, αναμένουν, 

καρτερούν, προσμένουν και αδημονούν… να ανοίξει κάποιος το λεξικό και να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το 

ξεφυλλίσει, να το φυλλομετρήσει, να τις αναζητήσει, να τις βρει, να τις εντοπίσει και να δει πώς γράφονται!              

( σ. 159 ). Οι λέξεις παρουσιάζονται λοιπόν σαν πλάσματα ζωντανά με δικά τους αισθήματα 

και σκέψεις, που μπορεί να μοιάζουν, αλλά και να διαφέρουν μεταξύ τους, όπως ακριβώς και 

οι άνθρωποι.  

Γενικά η χειμαρρώδης διαδοχή των περίπου συγγενικών από σημασιολογική άποψη 

λέξεων συναντιέται συχνά στον ευθύ λόγο των ηρώων (ειδικά αυτών όπου η παρουσία τους 

είναι σύντομη) προσδίδοντάς του ιδιαίτερη ένταση. Όμως και στον αφηγηματικό λόγο του 

Τριβιζά που είναι συχνά παρατακτικός, και με ασύνδετα σχήματα, υπάρχει αυτό το 

αράδιασμα σημασιολογικά συγγενικών εκφράσεων. Έτσι οι τρεις όμορφες κοπέλες-μανεκέν 

του περιοδικού μόδας, όταν αυτό πετιέται – άχρηστο πια – στα σκουπίδια, είναι λαδωμένες, 

τσαλακωμένες, λιγδιασμένες, αγνώριστες. Μαθαίνουμε ότι η ίδια η Χριστίνα, όταν μπαίνει στο 

δεύτερο τόμο της Μυθολογίας και συναντά το βασιλιά Μίδα, πρώτη φορά έβλεπε τόσο χρυσάφι, 

τέτοιο πλούτο, τέτοια χλιδή. 
Άλλοτε πάλι εξακολουθώντας τα σημασιολογικά παιχνίδια με τη γλώσσα ο συγγραφέας 

αξιοποιεί παραστατικά την αμφισημία των εκφράσεων και των λέξεων. Προχωρεί 

ταυτόχρονα σ’ ένα δημιουργικό παιχνίδι, όπου συνδέονται και παντρεύονται διαφορετικά 

λογοτεχνικά νήματα και κείμενα. Έτσι ο γέρο – φιλάργυρος από την κωμωδία του Μολιέρου 

αποκαλεί κυριολεκτώντας τη Χριστίνα χρυσό μου, χρυσό μου κορίτσι, και θησαυρέ μου, της λέει 

πως είναι πολύτιμη, ό,τι πιο πολύτιμο έχει στον κόσμο και ότι ποτέ δεν θα την αποχωριστεί κι ότι έχει 

σκοπό να την κρύψει ( σ. 178 ), για να μη τη χάσει. Φυσικά αυτά συμβαίνουν, όταν η ηρωίδα έχει 

γίνει χρυσαφένια ή μάλλον έχει καλυφθεί με χρυσόσκονη, μετά το άγγιγμα του βασιλιά 

Μίδα.116

Η Χριστίνα εκλαμβάνει αρχικά τις προσφωνήσεις του γέρο – φιλάργυρου ως εκφράσεις 

φιλίας και συμπάθειας, ακόμη και τη διάθεσή του να την κρύψει ως πρόταση «για να παίξουν 

κρυφτό». Η μικρούλα συλλαμβάνει τη σημασία των λέξεων στη μεταφορική τους τρέχουσα 

σημασία, την καθιερωμένη από την καθημερινή χρήση, ενώ ο γέρος μιλάει κυριολεκτικά. 

Έχουμε μια σαφή διαφορά στη θεώρηση της γλώσσας που οδηγεί λοιπόν σε σύγχυση κι 

ασυνεννοησία. Σύντομα η ηρωίδα του Τριβιζά συνειδητοποιεί την πραγματικότητα και κατά 

                                                 
116 Ο γνωστός αρχαίος μύθος του Μίδα αξιοποιείται ως εγκείμενη ιστορία (intratexte) ήδη συντελεσμένη. Ο Μίδας ήδη έχει 
την ιδιότητα να μεταβάλλει σε χρυσό ό,τι αγγίζει. Βρίσκεται λοιπόν στο παλάτι του, όπου η κόρη του και οι παλατιανοί 
έχουν μεταμορφωθεί σε χρυσά αγάλματα. 
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συνέπεια το ακριβές νόημα του λόγου και των εκφράσεων του συνομιλητή της, γι’ αυτό 

εφευρίσκει στα γρήγορα τη φανταστική ιστορία με τις εφτά χρυσές αδερφές της εξάπτοντας 

τις προσδοκίες του και κατορθώνοντας έτσι να το σκάσει. 

 Κάποτε το ηχητικό παιχνίδι στην ειρωνική του χρήση γίνεται ένα απλό αυθεντικό 

ληρολόγημα117 που έχει ως σκοπό να χαρακτηρίσει αυτόν που το προφέρει. Εδώ πρόκειται 

για το Ρουθουνίξ, το γάτο που θέλει να κάνει το σπουδαίο μιλώντας ακαταλαβίστικα, και στη 

συνεδρίαση των γάτων συμφωνεί πως η κατάσταση είναι κρίσιμη, δεν είναι κρόσιμη, ούτε κράσιμη, είναι 

κρίσιμη και συνεχίζει αυτήν την παρήχηση διευκρινίζοντας πως είναι κρίμα που είναι κρίσιμη, γιατί 

θα ήταν χρήσιμο να μην ήτανε κρίσιμη (σ. 159 ). 
 

4.4.2. Παρωδία εκ μεταφοράς ή αλληγορία  

Ως motto στην αρχή του βιβλίου Η τελευταία μαύρη γάτα υπάρχουν οι παρακάτω γραμμές 

ως εισαγωγικό – προειδοποιητικό σχόλιο στην ανάγνωση: Σας τα λέω όλα αυτά γιατί εδώ στο νησί 

μας, όπως κι αλλού, οι γάτες ξεχνάνε, οι άνθρωποι ξεχνάνε και η τρέλα δεν θέλει πολύ να φουντώσει πάλι φτου 

ξανά κι απ’ την αρχή.118 Παρά τα άφθονα γλωσσικά παιχνίδια, το χαμογελαστό χιούμορ και την 

ειρωνεία που ξεπηδάει σχεδόν σε κάθε γραμμή του κειμένου, το παραπάνω έργο είναι μια 

αφήγηση σκληρή με πολλές φωτεινές και περισσότερες σκοτεινές στιγμές και μ’ ευτυχισμένο 

καθαρτήριο τέλος.  

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για ζοφερές στιγμές της ιστορίας του 

ανθρώπινου γένους, με τη διαφορά ότι οι ανθρωποποιημένες γάτες έχουν εδώ το ρόλο των 

θυμάτων. «Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα» 

έγραφε εδώ κι εξήντα πέντε περίπου χρόνια ο Γιώργος Σεφέρης.119 Αυθόρμητα το μυαλό του 

αναγνώστη ανατρέχει σε εποχές, όπως αυτή του ναζισμού, όπου οι αναλογίες είναι απολύτως 

σαφείς κι αναγνωρίσιμες, αλλά και αντίστοιχοι συνειρμοί μπορεί να ισχύουν και για 

οποιαδήποτε άλλη περίοδο βαρβαρότητας. 

Στην περίπτωση της Τελευταίας μαύρης γάτας έχουμε εφαρμογή του μηχανισμού της 

παρωδίας, έτσι όπως περίπου την έχουν ορίσει εδώ και μερικές δεκαετίες οι Ρώσοι 

φορμαλιστές και κυρίως ο J. Tynianov, καθώς και ο M. Bakhtine.120 Ο τελευταίος 

θεωρητικός μιλάει για τη μεταφορά (transposition) μιας πραγματικότητας που καθορίζεται 

από συγκεκριμένες συνιστώσες και συγκεκριμένο χωροχρόνο σ’ έναν διαφορετικό. Από την 

                                                 
117 Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ με την κυριολεκτική του σημασία κι όχι με την έννοια του συγκεκριμένου ποιητικού είδους 
(Limerick) που καθιέρωσε ο Γ. Σεφέρης. 
118 Το ίδιο περίπου απόσπασμα χρησιμεύει και ως κατακλείδα στο έργο. 
119Δηλαδή το 1944, σε καιρούς ταραγμένους. Βλ. το ποίημα Τελευταίος Σταθμός. 
120 Μ. Μπαχτίν, Προβλήματα Λογοτεχνίας και Αισθητικής, μτφρ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα, 1980 καθώς και M. Bakhtine, 
Esthétique et théorie du roman, μτφρ. D. Olivier, Gallimard, 1978, pp. 232. 
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άλλη μεριά εδώ η παρωδία απελευθερώνεται από τον αναγκαστικό κωμικό χαρακτήρα της. 

Η, εν μέρει, μεταφορά των ιστορικών γεγονότων στον κόσμο των γάτων που εδώ είναι τα 

θύματα, αποδεικνύεται εξίσου τραγική.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη συνέλευση των γάτων, όταν εκτίθεται το πρόβλημα 

της αλύπητης καταδίωξης των μαύρων γάτων, οι υπόλοιποι, οι άσπροι, μαύροι και παρδαλοί, 

δείχνουν απροθυμία να βοηθήσουν, προβάλλοντας υπεκφυγές και δικαιολογίες. 

Εθελοτυφλούν νομίζοντας πως η συμφορά δεν θα αγγίξει τους ίδιους και έτσι θα γλυτώσουν, 

πράγμα που αποδεικνύεται πολύ γρήγορα τραγική πλάνη. Πρόκειται για μια λανθασμένη 

τακτική εφησυχασμού, παθητικότητας και έλλειψης αλτρουισμού που και στον κόσμο των 

ανθρώπων είχε πάντα καταστροφικά αποτελέσματα.  
Πράγματι η παρωδία του Τριβιζά κάποτε γίνεται απίστευτα οδυνηρή ως προς την 

ακρίβεια των γεγονότων που μετουσιώνει. Μαθαίνουμε ότι την εποχή του μεγάλου διωγμού 
πολλοί γάτοι δεν άντεχαν τον κατατρεγμό και έφταναν στο σημείο να επιχειρούν τέτοια απονενοημένα 

διαβήματα. Μια γάτα ονόματι Τζουτζούκα, για παράδειγμα, είχε φάει επίτηδες εφτά χαλασμένες σαρδέλες για 

να φαρμακωθεί, και μια άλλη που την έλεγαν Καλυψώ, είχε βουτήξει το κεφάλι της σε μια γυάλα με 

χρυσόψαρα για να πνιγεί (σ. 140). Είναι γνωστό ότι λίγο πριν αρχίσει ο δεύτερος παγκόσμιος 

πόλεμος, αλλά και κατά τη διάρκειά του, πολλοί αστοί Εβραίοι μην αντέχοντας τους 

διωγμούς και μη μπορώντας πια να φυγαδευτούν ή ν’ αντισταθούν, έβαζαν οι ίδιοι τέλος στη 

ζωή τους. Παρακολουθούμε την αποτυχημένη – ευτυχώς – απόπειρα αυτοκτονίας του γάτου 

Μουτζούρη που επιχειρεί να την πραγματοποιήσει μέσα σε αισθήματα απέραντης 

αυτολύπησης και αυτοενοχής. Τέλος βλέπουμε και τον ίδιο τον κεντρικό ήρωα, τον συνήθως 

αγωνιστικό και ακαταπόνητο, να προσπαθεί εν τούτοις απελπισμένος να προχωρήσει στη 

δική του αυτοχειρία, πριν τον σώσει και τον ενθαρρύνει ο φίλος και σύντροφός του. 

 Όπως είναι γνωστό, στα δύσκολα οι άνθρωποι δοκιμάζονται καθώς και οι αντοχές τους, 

φυσικές και ηθικές. Στα δύσκολα χρόνια κάποιοι καταρρέουν, άλλοι προσπαθούν να 

γλυτώσουν, αρκετοί αντιστέκονται, άλλοι γίνονται καταδότες. Ο συγγραφέας δίνει το ρόλο 

του καταδότη στον πιο χαϊδεμένο και καλομαθημένο αριστοκράτη γάτο της ιστορίας, το 

Ρασμίνο, που προδίδει τον τόπο όπου συνωμοτούν οι γάτοι από λόγους ερωτικής αντιζηλίας, 

πριν δυστυχήσει και καταδιωχτεί άγρια και ο ίδιος. 

Κάποτε η απόσταση ανάμεσα στο παραμύθι και την ιστορική πραγματικότητα, τον κόσμο 

των ανθρώπων κι αυτόν των γάτων παύει να υφίσταται. Θα έλεγε κανείς ότι ο παρωδιακός 

λόγος ακυρώνεται, όταν διαβάζουμε: Όσο περνούσαν οι μέρες, τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο 

χειρότερο. Η μια γάτα πρόδιδε την άλλη. Δεν ήξερες ποιος είναι ο φίλος και ποιος ο εχθρός. Διάφοροι 
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απατεώνες, επωφελούμενοι από την ευκαιρία, απαιτούσαν ανταλλάγματα για να φυγαδεύσουν ή να κρύψουν 

γάτες και μετά από λίγο τις κατέδιδαν για να εισπράξουν την αμοιβή ( σ. 225 ).  
Τέτοια και άλλα πολύ δυσάρεστα σημεία της ιστορίας των ανθρώπων που μερικές φορές 

έχουν αποσιωπηθεί ή έχουν ξεχαστεί, μας θυμίζει η ιστορία των γάτων του Τριβιζά. Στη 

γατοσυνέλευση όσες γάτες δεν είναι μαύρες δεν έχουν καμιά διάθεση να διακινδυνέψουν 

οτιδήποτε για να βοηθήσουν τις καταδιωκόμενες. Εκτός από την παθητικότητα και το φόβο 

φαίνεται ότι μπαίνει και το συμφέρον στη μέση. Όπως παρατηρεί ο Μουτζούρης: Όσο λιγοστεύουν οι 

γάτες, τόσο περισσότερα γίνονται τα ποντίκια, τα ψαροκέφαλα και οι σκουπιδομεζέδες που αναλογούν σε όσες 

απομένουν. Μ’ άλλα λόγια, το κατά κεφαλήν σκουπίδι αυξάνεται ( σσ. 198-199 ). Είναι γεγονός ότι την 

εποχή των ναζιστικών διωγμών διάφοροι ελεύθεροι επαγγελματίες (έμποροι, γιατροί κ.λπ.) – 

ακόμη και μη ναζιστές – είχαν με κυνισμό λογαριάσει τα επαγγελματικά οφέλη που θα 

απεκόμιζαν βλέποντας την πελατεία τους να αυξάνεται, μετά την «αποχώρηση» μερικών 

συναδέλφων τους.  
Γενικά ο συγγραφέας ακολουθεί τη μακρινή αυτή λογοτεχνική παράδοση σύμφωνα με 

την οποία ο κόσμος των ανθρώπων και ο κόσμος των ζώων συμφύρονται. Ξεκινάει βέβαια η 

παράδοση αυτή, καθώς γνωρίζουμε, από την ελληνική αρχαιότητα. Ίσως όμως είναι χρήσιμο 

να θυμίσουμε, (έχοντας συναίσθηση ότι προχωρούμε σε μιαν αφηρημένη γενίκευση) ότι τον 

19ο αιώνα, όταν διατυπώνονται οι θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών και με 

κάπως ανακριβή τρόπο διαδίδονται τα της καταγωγής του ανθρώπου από τον πίθηκο, τότε 

δημιουργούνται αρκετές παρωδίες με ζώα στη λογοτεχνία, ακόμα και στην τέχνη της 

γελοιογραφίας. Η επιστημονική επικαιρότητα έδινε παλαιότερα το έναυσμα στη λογοτεχνία 

για να στηλιτευθούν τα αρνητικά σημεία της κοινωνίας των ανθρώπων μέσω της προβολής 

τους στον κόσμο των ζώων. Αυτή την παράδοση, δυναμικά ανανεωμένη, την συναντούμε και 

στο έργο Η τελευταία μαύρη γάτα. 

Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι ο ανθρωπομορφισμός, αλλά και ταυτόχρονα η απώθηση 

στον κόσμο των ζώων οποιασδήποτε δύσκολης και προβληματικής κατάστασης αποτελεί, 

στις διάφορες εκδοχές της, ένα αρκετά γνωστό φαινόμενο στο χώρο του σύγχρονου παιδικού 

βιβλίου. Κάποτε μάλιστα προβάλλεται και ως κανόνας στα έντυπα με οδηγίες συγγραφής 

παιδικών βιβλίων και φαίνεται πως ισχύει γενικότερα επί αιώνες ως παιδαγωγική αρχή. 

 Στο βιβλίο Η ζωγραφιά της Χριστίνας η μικρή χάρτινη ηρωίδα περιπλανιέται σε 

διαφορετικά έντυπα, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς κόσμους. Καθένας από αυτούς 

τους κόσμους διέπεται από εντελώς διαφορετικό σύστημα αξιών σε σχέση με το διπλανό του, 

αλλά και με ό,τι φαίνεται να εκφράζει, έστω ασυναίσθητα, η ηρωίδα. Έτσι στην τελευταία 

σελίδα της εφημερίδας, αυτήν με τα αθλητικά, όταν ο προπονητής τη ρωτάει Πόσα θέλεις; 
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Εκείνη ρωτάει –Πόσα τι; Παγωτά; ( σ. 93 ). Με ανάλογο τρόπο η καθαρή ματιά, η ειλικρίνεια και 

η λογική του κοριτσιού αποδεικνύονται ανώφελες, όταν επισκέπτεται το αστυνομικό βιβλίο 

με τον Σέρλοκ Χολμς. Ακόμα η «φυσιολογική» της εμφάνιση χαρακτηρίζεται ως περίεργο 

σχήμα στο εγχειρίδιο της Γεωμετρίας, ενώ η εξυπηρετικότητα και η προθυμία της στο 

φιγουρίνι μόδας παραλίγο να της στοιχίσει τη σωματική της ακεραιότητα, αφού τρέχει στη 

σελίδα όπου δουλεύουν οι επικίνδυνες δαγκάνες του ψαλιδιού. Διαφορετικά αυτονόητα 

ισχύουν σε κάθε βιβλίο, σε κάθε μικρό κλειστό σύμπαν, όπου για λίγη ώρα δοκιμάζει να γίνει 

δεκτή η Χριστίνα. 

Κάτι ακόμη. Η «εκ μεταφοράς παρωδία», η αλληγορία δεν είναι καθόλου ξένη προς έναν 

έμμεσο, περισσότερο ή λιγότερο ευγενικά διατυπωμένο διδακτισμό που, αντίθετα προς ό,τι 

θα νόμιζε κανείς, δεν είναι πάντοτε αρνητικό σημείο της παιδικής λογοτεχνίας.121 Αυτός ο 

καλά μεταμφιεσμένος μέσα στη λογοτεχνικότητα «διδακτισμός» που έχει χαρακτήρα 

αφυπνιστικό και προσγειωτικό και γίνεται πραγματικό κατώφλι για τη ζωή, προειδοποιώντας 

με ειλικρίνεια, χωρίς να εξωραΐζει, αλλά και χωρίς ν’ απογοητεύει, είναι μια σημαντική 

προσφορά του συγγραφέα μας στην ενηλικίωση των αναγνωστών του. 

 

4.4.3. Διακειμενική παρωδία 

Στις σελίδες του βιβλίου Η τελευταία μαύρη γάτα οι γάτοι μιλούν με ανθρώπινη φωνή 

κρατώντας λίγα ειδικά χαρακτηριστικά της δικής τους γατοδιαλέκτου. Ο λόγος τους είναι 

ταυτόχρονα εξαιρετικά αποκαλυπτικός κι αναγνωρίσιμος. Παραπέμπει τον αναγνώστη σε 

κάτι σχετικά γνωστό, τον προκαλεί ν’ ανακαλέσει κάθε φορά στη μνήμη του ένα τυπικό 

πρόσωπο που το έχει ξανασυναντήσει στη λογοτεχνία ή στον κινηματογράφο, ή – ακόμη – 

στην ίδια τη ζωή. 

Πολύ χαρακτηριστική είναι η ακολουθία που συγκροτούν οι σκηνές της γατοσυνέλευσης, 

όπου ανακαλούνται και προβάλλονται τυπικά στοιχεία από ανάλογες σκηνές προερχόμενες 

φυσικά από την πολιτική ζωή του κόσμου των ανθρώπων. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ευθύς λόγος των ηρώων που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε 

διφωνικό και αλλότριο, χωρίς να απομακρυνθούμε πολύ από τον αντίστοιχο ορισμό του 

Μπαχτίν:122 Ένας ήρωας μιλάει σαν γάτος, αλλά και σαν συνδικαλιστής, μπορεί να παίρνει 

το λόγο ως εκπρόσωπος μιας τάξης γάτων ή να αντιπροσωπεύει μόνο τον εαυτό του. 

                                                 
121 Ο διδακτισμός είναι στενά δεμένος με την αλληγορία. Θυμίζουμε ένα κλασικό κείμενο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και δεν 
είναι άλλο από το Παραμύθι χωρίς Όνομα της Πηνελόπης Δέλτα. 
122 Βλ. Μ. Μπαχτίν, ό.π., σσ. 201-2, 248. 
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 Έτσι είναι δυνατόν να εκφράζει την περίπτωση του συνήθως προνομιούχου ατόμου που 

εθελοτυφλεί κι εφησυχάζει μη θέλοντας να πιστέψει την πραγματικότητα, όπως ο οικόσιτος 

και καλοζωισμένος γάτος Τιμολέων Ψιψινίξ από τα βόρεια προάστια. Αυτός χρησιμοποιεί 

μετρημένο λεξιλόγιο, προφέρει δυο φορές τη λέξη «νομίζω», φροντίζει να μην παραβιάζει 

τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και αποφεύγει προσεχτικά τις γλωσσικές ακρότητες. 

(Λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι υπερβάλλεις κάπως»). Ο λόγος του Ψιψινίξ, παράταιρα 

ήρεμος και κατευναστικός, έρχεται σε αντίθεση με την ορμητικότητα του εναγώνιου 

αφυπνιστικού λόγου που εκφέρει ο κεραμιδόγατος πρωταγωνιστής – αφηγητής. 

Ο γάτος Λαδομούρης εκπροσωπεί τους μπακαλόγατους και υποστηρίζει ότι είναι πρέπον να 

συσταθεί μια επιτροπή από επίλεκτες μαύρες γάτες, η οποία θα αναθέσει σε αρμόδιες υποεπιτροπές να 

μελετήσουν ενδελεχώς το θέμα και να υποβάλουν αιτιολογημένες προτάσεις σε μια τοπική επιτροπή, η οποία 

θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπόλοιπων επιτροπών και η οποία με τη σειρά της θα αναφέρει τα 

πορίσματα σε μία κεντρική επιτροπή (σσ. 154-155). Εύκολα αναγνωρίζουμε την ιδιόλεκτο του 

γραφειοκράτη, την αντίληψη και διατύπωση του κομματικού στελέχους που αδυνατεί να 

προτείνει κάτι αποτελεσματικό και πρακτικό, ή τέλος πάντων να σωπάσει, όταν δεν έχει 

τίποτα ουσιαστικό να πει. 

Λίγο παρακάτω στους λόγους των δυναμικών γάτων, του Ταμερλάνου και του 

Αλιτήριου, εξίσου εύκολα ξεχωρίζουμε μιαν άλλη ιδιόλεκτο, αυτήν της χαρισματικής 

ηγετικής φυσιογνωμίας, του επίδοξου ισχυρού και εμπνευσμένου αρχηγού με την απόλυτη 

δικτατορική εξουσία που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Παρατηρούμε την ενθουσιώδη 

προτρεπτική, περίπου εθνικιστική και μιλιταριστική διατύπωση. Παραθέτουμε ένα 

χαρακτηριστικό απόσπασμα: …Ανακηρύσσω παμψηφεί τον εαυτό μου ηγέτη της εκστρατείας διάσωσης 

των μαύρων γάτων! Δεν θα πτοηθούμε! Δεν θα υποχωρήσουμε! Δεν θα ενδώσουμε! Δεν θα αφανιστούμε! Θα 

πολεμήσουμε! Θα αντισταθούμε! Θα θριαμβεύσουμε και θα μεγαλουργήσουμε! ( σσ. 156-157 ). 
Ο αναγνώστης σ’ αυτή την ίδια ακολουθία σκηνών ακούει ακόμη κάποιες λιγότερο 

χαρακτηριστικές, αλλά επίσης αναγνωρίσιμες παρεμβάσεις, όπως αυτή του καλομαθημένου 

γάτου Νουρ – Νουρ που είναι εκτός θέματος, εκτός τόπου και χρόνου και δείχνει ότι ζει στο 

δικό του – προσωρινά – προστατευμένο κόσμο, ή την καλοπροαίρετη αλλά ναρκισσιστικά 

μακρηγορούσα παρέμβαση του χωρικού Ρουθουνίξ. 

Ανάλογη διατύπωση συναντούμε και στη Ζωγραφιά της Χριστίνας. Βλέπουμε δυο 

ανταγωνιστές επιστημονικούς ερευνητές – χημικούς που ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

δηλητηριώδη σχόλια με επιφανειακή συναδελφική ευγένεια, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον 

πληθυντικό της ευγένειας. Αλλού, ο κύριος Περικλής Παρλαβίδας, υποψήφιος εθνοσωτήρας, 
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διατυπώνει λόγο πληθωρικό, τάζοντας χάρες, εκδηλώνοντας υποκριτικά αισθήματα κι 

εκφράζοντας υποσχέσεις.  

Όμως σ’ αυτό το βιβλίο διακρίνουμε καθαρότερα τη δημιουργία αυτού του είδους που 

αποκαλούμε υβριδικό και είναι δευτερογενές, μια και θα λέγαμε σχηματικά ότι προκύπτει 

από το πάντρεμα δυο αρχικών διαφορετικών ειδών. Θα μπορούσαμε, να χαρακτηρίσουμε τη 

Ζωγραφιά της Χριστίνας ως μια ιστορία περιπλάνησης κι ενηλικίωσης μαζί, ή πιο σωστά 

πορείας προς την αυτογνωσία. Κατά διαστήματα η ιστορία αυτή συναντιέται και 

συγκρούεται με διάφορα άλλα λογοτεχνικά είδη. Κάθε φορά που η ηρωίδα μπαίνει σ’ ένα 

διαφορετικό βιβλίο, παρακολουθούμε την ένωση ανάμεσα στη δική της ιστορία (θα την 

ονομάζαμε ιστορία – πλαίσιο) και σε πολυάριθμες εγκείμενες ιστορίες. 

Ας πάρουμε το παράδειγμα της εισόδου της Χριστίνας σ’ ένα βιβλίο με παραμύθια. 

Πρόκειται για το δέκατο έβδομο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο Το φύσημα του λύκου και τον 

υπότιτλο Όπου ένας πρίγκιπας θαυμάζει τη Χριστίνα κι ένας λύκος το φυσάει και δεν κρυώνει. 

Ήδη στην πρώτη παράγραφο η μικρή ηρωίδα περιπλανιέται στα σκηνικά παλιών γνωστών 

παραμυθιών. Όπως διαβάζουμε: Περπάτησε κάμποση ώρα, πέρασε ένα πηγάδι, μια πολιτεία γεμάτη 

ποντίκια, ένα σπίτι χτισμένο με σταφιδόψωμο κ’ έφτασε σ’ έναν παραμελημένο πύργο πνιγμένο στα 

αγριολούλουδα και τα αγκάθια. Δίπλα στην πύλη ήταν δεμένο ένα άσπρο άλογο ( σ. 192 ). 
Σ’ αυτό το σκηνικό λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Χριστίνας με τους 

πρωταγωνιστές του γνωστού παραμυθιού Η ωραία κοιμωμένη. Μάλιστα το παραμύθι, όπως 

το ξέρουμε, ξετυλίγεται σύντομα μπροστά στα μάτια της Χριστίνας και του αναγνώστη. 

Όταν λοιπόν η μικρή μας φίλη έριξε μια ματιά από το αψιδωτό παράθυρο, είδε έναν πρίγκιπα να 

πλησιάζει μια πεντάμορφη πριγκίπισσα που κοιμόταν σ’ ένα βασιλικό κρεβάτι και να τη φιλάει. Η πεντάμορφη 

ξύπνησε και τον αγκάλιασε. Σε λίγο τους είδε να βγαίνουν αγκαζέ από την αυλή ( σ. 192 ) . Μέχρι εδώ 

παρακολουθούμε το γνωστό παραμύθι σε εξαιρετικά συμπυκνωμένη μορφή χωρίς όμως 

ανατροπές.123

Η παρωδία θα αρχίσει να φανερώνεται έντονα από τη στιγμή που ο ωραίος και πρίγκιπας 

βλέπει την Χριστίνα που είναι ακόμα πασπαλισμένη με χρυσόσκονη και με πολλές 

πριγκιπικές φιλοφρονήσεις της απευθύνει ανεπιτυχώς πρόταση γάμου, ξεχνώντας προς 

στιγμή την πεντάμορφη. Η ανατροπή του παραδοσιακού παραμυθιού έχει ήδη συντελεστεί 

και ολοκληρώνεται με την αστεία οργισμένη αντίδραση της Πεντάμορφης, αλλά και την 

άρνηση της Χριστίνας. Πρόκειται για μια παρωδιακή αντιστροφή που παρουσιάζεται 

παρενθετικά. Μετά την άρνηση του μικρού κοριτσιού να παντρευτεί τον πρίγκιπα, αυτός 

                                                 
123 Είναι χαρακτηριστική η συνεκδοχική δήλωση του σκηνικού της ιστορίας (αψιδωτό παράθυρο - βασιλικό κρεβάτι) που 
είναι φυσικά το παραμυθένιο παλάτι. 
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γυρίζει πανευτυχής και ερωτευμένος στην πεντάμορφή του, σαν να μη μεσολάβησε τίποτα, 

για να φύγουνε μαζί. 

Η ιστορία περιπλάνησης και το κλασικό παραμύθι διασταυρώνονται άλλη μια φορά στο 

αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο Ο μαγικός καθρέφτης. Η μικρούλα 

συναντά μια περήφανη βασίλισσα που θα πρέπει να είναι η γνωστή μητριά της Χιονάτης, 

αφού ρωτάει τον ολοστρόγγυλο καθρέφτη της ποια είναι η πιο όμορφη του κόσμου ( σ. 186 ), για να 

πάρει την απάντηση Η Χριστίνα…, γιατί είναι χρυσή ( σ. 187 ). Αυτή η χρυσαφένια όψη της 

ηρωίδας της δίνει τη δυνατότητα να γίνει κατά κάποιον τρόπο πρωταγωνίστρια του 

παραμυθιού, όπως η Χιονάτη ή η Πεντάμορφη. Ταυτόχρονα όμως τη βάζει σε μπελάδες, γι’ 
αυτό η ηρωίδα μας θέλει ν’ απαλλαγεί από αυτήν, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Η συνάντηση της ιστορίας μας με τα παραμύθια, όπως και αυτή της μικρούλας ηρωίδας 

με τους παραμυθητικούς ήρωες εξελίσσεται σαν ένα είδος αναμέτρησης ανάμεσα στο 

«μαγικό» και το «πραγματικό». Η ηρωίδα δεν θέλει να είναι χρυσή (ιδιότητα που της έχει 

προσδώσει ο αρχαίος μύθος) ούτε πριγκίπισσα (δυνατότητα που της παρέχει το παραμύθι). 

Αξιοποιεί απλώς την πρακτική βοήθεια των ηρώων του παραμυθιού. Όταν την κυνηγούν οι 

στρατιώτες της βασίλισσας, κρύβεται στο σπίτι που έχει χτίσει με άχυρο λουξ το γουρουνάκι. 

Ξεφορτώνεται τη χρυσόσκονη από πάνω της χάρη στην παρέμβαση του  κακού λύκου που 

προπονείται στο φύσημα. Αρχικά η Χριστίνα λογάριαζε να γυρέψει βοήθεια γι’ αυτόν τον 

σκοπό από την καλή νεράιδα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να τη συναντήσει: Στην 

αναμέτρησή του με την καθημερινότητα θα έλεγε κανείς ότι το μαγικό στοιχείο παρωδείται 

και σχεδόν αυτοακυρώνεται. 

Ο συγγραφέας αξιοποιεί μερικές φορές τους παραδοσιακούς λογοτύπους του παραμυθιού 

ατόφιους όπως: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη του κόσμου; ή Θέλεις να γίνεις ταίρι 

μου και βασίλισσά μου; Άλλοτε προχωρεί σε μια φανερή παραλλαγή τους. Έτσι η κακιά 

βασίλισσα ρωτάει η ίδια για τον εαυτό της: Δεν έχω επιδερμίδα πιο απαλή από πούπουλο κύκνου; Δεν 

έχω μάτια πιο μαύρα από το φτερό του κόρακα; Δεν έχω χείλη πιο κόκκινα από λαιμό κοκκινολαίμη; ( σ. 188). 

Εύκολα θυμάται κανείς την αρχή του παραμυθιού της Χιονάτης και την παράκληση της 

μητέρας της, της βασίλισσας, για να αποκτήσει ένα κοριτσάκι άσπρο σαν το χιόνι, κόκκινο σαν το 

αίμα και μαύρο σαν τον έβενο. Βέβαια εδώ οι λογότυποι αυτοί εκφέρονται σε ευθύ λόγο και γι’ 

αυτό χρωματίζονται ειρωνικά, με μια ειρωνεία της οποίας συναίσθηση δεν έχει αυτή που 

τους προφέρει. Πρόκειται για τεχνική παλιά, ήδη γνωστή από το αρχαίο έπος που ο 

συγγραφέας μας την εφαρμόζει με αυθορμητισμό και φαντασία.  

Στις παραπάνω γραμμές σημειώθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις σχετικές με την 

παρωδιακή τεχνική του Ευγένιου Τριβιζά. Μέσω της τεχνικής αυτής τα κείμενα του Τριβιζά 
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διασκεδάζουν τους νεαρούς αναγνώστες, αλλά ταυτόχρονα καθρεφτίζουν με ενάργεια την 

κοινωνία των ενηλίκων και της ασκούν ανελέητη κριτική. «Η παιδική λογοτεχνία 

αποκαλύπτει με εξαιρετικό τρόπο την κατάσταση της κοινωνίας μας» έγραφε ο André 

Bay.124 Η παρατήρησή του αυτή ισχύει μεγεθυμένη για το έργο του Ευγένιου Τριβιζά. 

 

4.5. Σάτιρα 

 Στοιχείο ολικής ανανέωσης του περιεχομένου πέρα από την παρωδία αποτελεί επίσης η 

σάτιρα. Η διακωμώδηση της κρατικής εξουσίας και η αρνητικά φορτισμένη παρουσίαση των 

κοινωνικών και πολιτικών καταστάσεων στο έργο Τα μαγικά μαξιλάρια εγγίζουν πράγματι τη 

σάτιρα. Η μυθοπλασία κινείται σ’ έναν κόσμο ονειρικής φαντασίας και καθημερινής 

πραγματικότητας. Πέρα από την επιλογή ή τη σύνθεση των ονομάτων στο έργο υπάρχει 

ανατρεπτική και υπονομευτική διάθεση - χωρίς βέβαια να λείπει το χιούμορ – και αποσκοπεί 

όχι μόνο στο να προκαλέσει το γέλιο, αλλά και να καταγγείλει πρόσωπα και πράγματα, να 

ελέγξει τη διεφθαρμένη κρατική εξουσία, να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Η σάτιρα δεν 

είναι πάντοτε εξόφθαλμη. Λειτουργεί υπόγεια με βάση την αρνητική παρουσίαση 

καταστάσεων, φανταστικών, μαγικών ή και πραγματικών, σε απλή αλλά έντονα 

συμβολιστική γλώσσα: 
  Ώσπου ένα πρωί ο Σαυρίλιος εμφανίστηκε στην αίθουσα του θρόνου, όπου τον περίμεναν ο Αρπατίλαος 

και οι άλλοι αυλικοί. Φορούσε μαύρη ρόμπα με πράσινα κεντίδια και στα χέρια του κρατούσε ένα μαξιλάρι! 

-Ιδού, Μεγαλειότατε! είπε με μια φωνή τόσο ύπουλη και σφυριχτή, που σου πάγωνε το αίμα. Ορίστε η 

εφεύρεσή μου. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το εφιαλτικό μαξιλάρι! […] Έχει τρίχες από ουρά 

καλικάντζαρου, είπε. Έχει φύκια από τη Θάλασσα της θλίψης, σκόνη από τύψεις και ιστό αράχνης του 

σβησμένου φάρου. Έχει λουρίδες από σεντόνια φαντασμάτων, μαντίλια δακρυσμένα και στεναγμούς 

μελλοθάνατων. Έχει τσουκνίδες και σκουριά από αλυσίδες! Έχει  στάχτη από κουκλόσπιτο καμένο, σφήκας 

κεντρί, από μαστίγιο λουρί και πανί ταυρομάχου. Όσο για τη μαξιλαροθήκη, είναι ραμμένη με τρίχες από τη 

χαίτη αφηνιασμένου αλόγου ( σσ. 22-23). 

Οι συμβολισμοί ονομάτων, μέσων, καταστάσεων αλλά και της δράσης του έργου                    

(φτερό = γραφειοκρατία, νομολαγνία, χάλκευση, τηλεσκόπιο = παρακολούθηση των 

πολιτών, εφιαλτικά μαξιλάρια = έλεγχος της συνείδησης των πολιτών, όνειρα = τρόπος, μέσο 

αντίδρασης των πολιτών, παπαρούνα = ελπίδα κλπ.) σημειολογούν τις παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στην κοινωνία της Ουρανούπολης, φανταστικής όσο και 

αληθινής πόλης, παραβιάσεις που φτάνουν στον πλήρη έλεγχο της συνείδησης των πολιτών 

και την καταδυνάστευσή τους από μια τυχάρπαστη και ανίκανη εξουσία (Αρπατίλαος-

                                                 
124 Βλ. A. Bay, “La littérature enfantine”, στο R. Queneau (επιμ.) Histoire des littératures 3, Encylopédiede la Pléiade, 1978, 
pp. 1677-1696, ειδικά p. 1683. 
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Βουλήμιος Βλήμας- Τίλιος Ξεφτίλιος- Σαυρίλιος Βρισελιέ). Η αντίδραση σ’ όλα αυτά 

προέρχεται από τη νεολαία, μέσω της παιδείας, και σημειολογείται στο πρόσωπο του 

δάσκαλου Αντώνη και των μαθητών του που εφευρίσκουν τα «αντιεφιαλτικά μαξιλάρια» και 

επαναφέρουν τους συμπολίτες τους στη δημοκρατία και την ελευθερία, σώζοντάς τους από 

το τυραννικό καθεστώς. 

Η σάτιρα εμπλέκεται με το ερωτικό στοιχείο στον Χιονάνθρωπο και το κορίτσι. Ένα 

κορίτσι, η Μαριάννα, φτιάχνει ένα χιονάνθρωπο, του χαρίζει ένα ψεύτικο δαχτυλίδι και του 

ζητάει να μη λιώσει ποτέ. Ο χιονάνθρωπος της υπόσχεται να ζήσει για πάντα αλλά δεν αργεί 

να καταλάβει ότι είναι αδύνατο να τηρήσει την υπόσχεσή του. Η μόνη του ελπίδα είναι να 

καταφέρει να φτάσει στο Βόρειο Πόλο. Στο ταξίδι του για το Βόρειο Πόλο, ο χιονάνθρωπος 

περνάει από διάφορες χώρες που καθεμιά σατιρίζει και κάποιο χαρακτηριστικό των 

σύγχρονων κοινωνιών: τους εξοπλισμούς (Χώρα των Κανονικών ανθρώπων με τα κανόνια), 

την καταναλωτική ευπείθεια (Χώρα των Ψωνιστών ανθρώπων), την ισοπεδωτική 

ομοιομορφία (Χώρα των Ανθρώπων με τα κίτρινα καπέλα) κ.λπ. : 
Σ’ αυτή την πολιτεία ήταν πολύ της μόδας τα κίτρινα καπέλα. Όλος ο κόσμος έπρεπε να φοράει 

οπωσδήποτε ένα τουλάχιστον κίτρινο καπέλο. Έτσι όριζε ο νόμος και όποιος τολμούσε να τον αψηφήσει, 

αλίμονό του. Τον έπιαναν οι καπελονόμοι. Οι καπελονόμοι ήταν επιφορτισμένοι με την τήρηση της μόδας και 

χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: Αρχικαπελονόμους, Καπελοκόπανους και Υποκόπανους… Οι 

Αρχικαπελονόμοι άμα εντοπίζανε κανένα διαβάτη χωρίς κίτρινο καπέλο σφύριζαν με τη σφυρίχτρα τους και τον 

έπαιρναν στο κυνήγι. Οι Καπελοκόπανοι κρατούσαν έναν κόπανο και του δίνανε μια με τον κόπανο στο κεφάλι. 

Οι Υποκόπανοι παίρνανε αγκαζέ τον ζαλισμένο παραβάτη που του είχε έρθει ο ουρανός σφοντύλι και τον 

οδηγούσαν στο Καπελοδικείο… Δεν ήταν όμως μόνο τα κίτρινα καπέλα. Όχι. Οι πόρτες, οι τοίχοι, τα λούκια, 

και τα παράθυρα των σπιτιών έπρεπε να είναι ασορτί. Γι’ αυτό οι μπογιατζήδες έκαναν χρυσές δουλειές, 

δηλαδή μάλλον κίτρινες δουλειές. Επίσης, ο κάθε κάτοικος έπρεπε να έχει μιμόζες στον κήπο του και ένα 

τουλάχιστον καναρίνι στην κάμαρά του. Όποιος είχε πυράκανθους στον κήπο του ή κοκκινολαίμη στην κάμαρά 

του, την είχε άσχημα. Τον δίκαζαν δικαστές κιτρινοδίκες, που φορούσαν κίτρινη τήβεννο και σύμφωνα με τον 

Κίτρινο Κώδικα τον καταδίκαζαν να στίβει λεμόνια στη φυλακή ώσπου να πάθει κίτρινο πυρετό.   

Στα Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων χαρταετών ο συγγραφέας εγγράφει ασυνείδητα 

τη διάθεσή του, καθώς «παρεμβαίνει» ακούσια στις κοινωνικές λειτουργίες, να προσβάλλει 

κυρίαρχες αντιλήψεις για τη παιδικότητα, τη λειτουργία της ανάγνωσης και της παιδικής 

λογοτεχνίας. Επιθυμεί παράλληλα να προσβάλλει ιδεολογικά στερεότυπα που αφορούν στην 

ηθική τάξη, στην κοινωνική ιεραρχία, στην κατανομή του πλούτου, στη συνείδηση του Εγώ, 

αναφορικά με τους άλλους, στην οικογένεια (Στον Ιγνάτιο και η Γάτα, ο Ιγνάτιος 

συνδιαλέγεται με τη γιαγιά και όχι με τους γονείς), όπως είχαν εγγραφεί στα μέχρι τώρα 

κείμενα για παιδιά. 
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Τα κείμενα του Τριβιζά θέτουν ουσιαστικά ηθικά προβλήματα και επιτρέπουν τη 

νοηματοδότηση του κειμένου από το παιδί-αναγνώστη. Ιδιαίτερα, οι Χελώνες του Βαρώνου 

αποδεικνύουν την ανασφάλεια στις καπιταλιστικές κοινωνίες, πώς μπορούμε να 

διασφαλίσουμε τη συσσώρευση πλούτου και κατά πόσο αυτή όχι απλώς είναι θεμιτή αλλά 

οδηγεί και στην ευτυχία, εφόσον και ο ίδιος ο εγκλεισμός για τη διαφύλαξή του δεν τη 

διασφαλίζει. Ο λόγος του έτσι γίνεται κριτικός. Πρόκειται για μια επιμελώς καλυμμένη 

κριτική κατά της αλαζονείας, της ματαιοδοξίας, της συσσώρευσης πλούτου, του άκρατου 

ατομικισμού και εγωκεντρισμού και τελικά ένας λόγος για την πορεία προς την ωρίμαση. 

 Στον Ιγνάτιο και η Γάτα προβάλλεται η ηθική αξία της αυταξίας και η τιμωρία της 

έπαρσης. Ο Ιγνάτιος, μη έχοντας επίγνωση των ενεργειών του και συγχέοντας την 

πραγματικότητα με το βιβλιακό ηρωισμό του, τιμωρείται. Εδώ, υποκρύπτεται ακούσια μια 

«πολιτική» αλληγορία. Οι αδύναμοι ορθώνουν το ανάστημά τους στους ισχυρούς και 

τιμωρούνται. Είναι πολύ πιθανόν ωστόσο η βουλιμία του Ιγνάτιου να παραλληλιστεί με την 

περιπέτεια της ανάγνωσης, και μάλιστα της παρανάγνωσης. Ο Ιγνάτιος καταβροχθίζει τις 

σελίδες των βιβλίων (λογοτεχνικών και μη), χωρίς να εισχωρεί στο λογοτεχνικό χώρο. 

Έχουμε επομένως την επιφανειακή επαφή με τη λογοτεχνία ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν 

σχέση με αυτήν και αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν αξία και περιεχόμενο, όπως ακριβώς 

και ο Ιγνάτιος δε διακρίνει την εικονική από την πραγματική γάτα. Γι’ αυτό και όταν βρεθεί 

αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, κατασπαράσσεται απ’ αυτήν. Όπως και οι άνθρωποι, οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν ένα [λογοτεχνικό] βιβλίο επιπόλαια, δεν επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες (αισθητικές, γνωστικές) που εμπεριέχουν τα κείμενα, γελοιοποιούνται και 

«καταβροχθίζονται» από την πραγματικότητα.  

Στη Δόνα Τερηδόνα, τέλος, καταδικάζεται η εγωπάθεια, ο ναρκισσισμός, η αλαζονεία και 

η ματαιοδοξία, ενώ στις Χελώνες του Βαρώνου, κυριαρχεί η γελοιοποίηση του ευμετάβολου, 

η αδυναμία να χειραγωγήσει κανείς τα πάθη του και η δύναμη της τέχνης. Παραπέμπει στο 

Σκρουτζ Μακ Ντακ και στους κακούς λύκους. Είναι χαρακτηριστική η μεταστροφή του 

βαρώνου με τη δαψίλεια που τον διακρίνει απέναντι στο διαρρήκτη αλλά και στους 

υπηκόους του, η οποία μας παραπέμπει στο Σκληρόκαρδο Γίγαντα του Oscar Wilde. 

Πρόκειται για μια ιδεολογική ανατροπή, με χιουμοριστικό χαρακτήρα, εφόσον προβάλλει τη 

δύναμη της τέχνης, η οποία είναι δυνατό να ανατρέψει κάθε άλλη δύναμη.  

 

4.6. Η χρησιμοποίηση και ανατροπή των λαϊκών παραμυθιών 

Ο Τριβιζάς, αν και αυτονομήθηκε κατακτώντας το δικό του ύφος, ακολούθησε σχεδόν 

κατά γράμμα τη συνταγή του δασκάλου του G. Rodari όσον αφορά στη χρήση της 
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παράδοσης των λαϊκών παραμυθιών, όπως μας την παρέδωσε στο θεωρητικό του έργο 

Γραμματική της φαντασίας. Έτσι, γοητευμένος από τα λαϊκά παραμύθια αλλά και σκόπιμος 

υπονομευτής τους, παίζει με γνωστά παραμυθικά μοτίβα ( όπως έχουμε ήδη δει όταν 

εξετάζαμε το θέμα της παρωδίας ), γελά με τις απροσδόκητες εξελίξεις, για να καταλήξει 

στην ανατροπή του παραμυθιού αλλά και την αποκατάστασή του, τοποθετώντας το πλέον σε 

μοντέρνους καιρούς. Ευαίσθητος και την ίδια στιγμή ρεαλιστής, ενήλικος και παιδί, αγαπά 

τις βασιλοπούλες και τα βασιλόπουλα, αλλά δεν λησμονεί τις κοινωνικές ανακατατάξεις του 

καιρού μας. Παρά το σεβασμό του στο ρομαντικό κλίμα των παραμυθιών, αντιπροτείνει, σε 

μια υπεραισιόδοξη στάση ζωής, μια ορθολογικότερη αντίληψη για τα πράγματα. Μπορεί στα 

παραμύθια του το happy end να μην είναι τόσο happy, διαφαίνεται όμως η ακράδαντη 

πεποίθησή του πως το χιούμορ είναι ο καλύτερος εξομαλυντής των αντιθέσεων που, ούτως ή 

άλλως, βαραίνουν τη ζωή καθενός. 

 Στο μικρό του κομψοτέχνημα Η πριγκίπισσα και το βατραχάκι (Ο Ιγνάτιος και η γάτα, σ. 

17), το αστείο, διάχυτο σε όλη την εξέλιξη της ιστορίας, προκαλεί τη σύγχυση στον 

αναγνώστη. Ενώ είναι έτοιμος να γελάσει, η συγκινησιακή φόρτιση του φέρνει έναν κόμπο 

στο λαιμό. Το αστείο δομείται πάνω σε μια σειρά αντιθέσεων. Άλλα περιμένουμε να 

ακούσουμε, σύμφωνα με το γνωστό λαϊκό παραμύθι και την κοινή λογική, και άλλα 

καταλήγουμε να ακούμε. Έτσι: 

- Ο ήλιος θαμπώνεται από την ομορφιά της πριγκίπισσας και γι’ αυτό φοράει γυαλιά 

και όχι το αντίθετο. 

- Το βατραχάκι ευθύς εξαρχής ομολογεί, βέβαια ψευδώς και υστερόβουλα, ότι είναι 

μεταμορφωμένος πρίγκιπας (αντίθετα, στο αυθεντικό παραμύθι αυτό γίνεται στο 

τέλος και χωρίς ο βάτραχος να παίρνει την πρωτοβουλία). 

- Το κορίτσι ερωτεύεται στο τέλος το βατραχάκι και όχι, όπως προσδοκούμε, το 

μαγεμένο πριγκιπόπουλο. 

- Το κορίτσι επιλέγει να μεταμορφωθεί και αυτό σε βατραχάκι για να ζήσουν καλά και 

εμείς καλύτερα, αντίθετα με το πασίγνωστο τέλος. 

Μ’ αυτή την ισοπεδωτική ανατροπή του συγκεκριμένου λαϊκού παραμυθιού ο Τριβιζάς 

δεν επιδιώκει να εξουδετερώσει συνολικά το φανταστικό, μαγικό περιεχόμενο των 

παραμυθιών ή να αρνηθεί τη γοητεία τους. Κάθε άλλο. Μόνο που αντιπροτείνει ότι όσο 

σημαντικό για την ύπαρξη μας είναι να κυνηγάμε την πραγμάτωση των πιο τρελών μας 

ονείρων, άλλο τόσο σημαντικό είναι να δεχόμαστε τη γλυκύτητα της προσγείωσης σε 

καθημερινά πράγματα και συνηθισμένους ανθρώπους. Έτσι, προσγειώνει τον αναγνώστη στη 

σημερινή πραγματικότητα μέσα από το χιούμορ και το αστείο που γεννιέται πάνω στις 
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αντιθέσεις και την ανατροπή της κοινής λογικής. Το παραμύθι του είναι ρεαλιστικό, 

εναρμονισμένο με τις κοινωνικές ανακατατάξεις της εποχής μας, χωρίς να προκαλεί αδιέξοδα 

αφού αυτά εξομαλύνονται με το χιούμορ. 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα της ανατροπής των λαϊκών παραμυθιών σε όλα τα επίπεδα 

αποτελεί το βιβλίο Τα τρία μικρά λυκάκια. Το έργο επιστρέφει στο πολύ γνωστό παραμύθι Τα 

τρία γουρουνάκια, αλλά όχι αναγκαστικά σε κάποιο γραπτό κείμενο, για να το παρωδήσει και 

να το μεταγράψει με εξαιρετικά γόνιμους τρόπους. 

Η κλασική παραμυθιακή εισαγωγή του «μια φορά και έναν καιρό…», όπως και το κλασικό 

τέλος του «ζήσαν αυτοί καλά…», παράλληλα με τις χαρακτηριστικές επαναλήψεις ολόκληρων 

μοτίβων και φράσεων, όπως: Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε 

μου και μένα, υποδηλώνουν την πρόθεση του συγγραφέα να γράψει μια ιστορία που να 

συγκλίνει ειδολογικά με το αρχικό παραμύθι το οποίο αποτελεί την αφετηρία του. Η στενή 

σχέση ανάμεσα στο αρχικό και το δευτερογενές έργο γίνεται σαφής και από την επιλογή του 

συγγραφέα να αρχίσει την ιστορία του ακριβώς όπως και το γνωστό παραμύθι, γεγονός που 

προβάλλει με μεγαλύτερη έμφαση την αντιστροφή των ρόλων των πρωταγωνιστών και 

παράλληλα υποβάλλει και την ιδέα της πιστότητας στην εξέλιξη της πλοκής, πράγμα που με 

τη σειρά του θεμελιώνει την έκπληξη του απροσδόκητου τέλους. 

Η επεξήγηση για την πράσινη ουρά του ενός από τα λυκάκια η οποία δίνεται εν είδη  

παραπομπής και διευκρινίζει ότι ήταν πράσινη μόνο όταν τη βούταγε στην κατσαρόλα με το 

σπανακόρυζο ([σ. 5]), αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη του γνωστού κωμικού ύφους του 

συγγραφέα. Ωστόσο, μια γενικότερη χιουμοριστική προσέγγιση του παραμυθιού, η οποία 

υποδηλώνεται με αυτή την παραπομπή, δεν βρίσκει αναμενόμενη συνέχεια (π.χ. εκτός από 

μεμονωμένες φράσεις η γλώσσα δεν χαρακτηρίζεται από τα γνωστά γλωσσικά παιχνίδια στα 

οποία αρέσκεται ο συγγραφέας). Αντίθετα αυτό που συμβαίνει είναι ο αναγνώστης 

διαβάζοντας αυτό το βιβλίο να μην έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμα παραλλαγή του 

γνωστού παραμυθιού αλλά με μια εναλλακτική, παιγνιώδη προσέγγισή του. 

Δύο θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι τα κεντρικά ιδεολογήματα που διαπερνούν το 

αρχικό κείμενο. Το πρώτο αφορά στην ηθική αξία της εργασίας, η οποία παρουσιάζεται ως 

αυτοσκοπός. Το πιο φιλόπονο και προνοητικό από τα τρία γουρουνάκια αμείβεται ενώ τα 

φυγόπονα τιμωρούνται παίρνοντας έτσι το μάθημά τους για την αξία της φιλοπονίας.  

Ο δεύτερος κεντρικός ιδεολογικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το αρχικό 

παραμύθι αφορά στη διπολική αντίθεση «κακού» και «καλού», όπως αυτή προβάλλεται 

πάνω στη αντίθεση μεταξύ άγριου και ήμερου ζώου, ή, ευρύτερα μεταξύ «άγριας» φύσης και 

«πολιτισμένης» κοινωνίας. Είναι μια ιδέα που διαπερνά πολλά γνωστά λαϊκά και 
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λογοτεχνικά παραμύθια και εκφράζεται κατά κανόνα μέσα από τη στερεότυπη διπολική 

αντίθεση μεταξύ του «καλού» ήμερου προβάτου, γουρουνιού, κατσικιού και εντέλει 

πολιτισμένου ανθρώπου, από τη μια, και του «κακού» λύκου από την άλλη. 

Στα Τρία μικρά λυκάκια, όπως ελπίζουμε να φανεί από τα παρακάτω, λόγος και εικόνα 

συμπράττουν στην αποδόμηση των προαναφερθέντων ιδεολογημάτων. Το σύγχρονο 

παραμύθι μοιάζει επιφανειακά να ξεκινά όπως και το αρχικό: απόδειξη της ωριμότητας και 

της ανεξαρτητοποίησης των παιδιών παραμένει η οικοδόμηση του δικού τους σπιτιού. Η 

φράση-κλειδί της μαμάς λύκαινας … μεγαλώσατε πια και έφτασε ο καιρός να χτίσετε το δικό σας σπίτι         

([σ. 5]) είναι χαρακτηριστική αυτής της αντίληψης. Τα τρία μικρά λυκάκια οφείλουν, όπως και 

τα γουρουνάκια, να αποδείξουν την αυτονόμησή τους από τη μητέρα/οικογένεια. Ωστόσο, 

στο αρχικό παραμύθι, ενώ το καθένα από τα τρία γουρουνάκια οικοδομεί το δικό του σπίτι 

και μοιάζει να επιτυγχάνει το στόχο της ανεξαρτητοποίησης και της αυτονομίας του, η 

τελική ωριμότητά του γίνεται συνάρτηση και άλλων παραμέτρων, όπως η εργατικότητα και η 

επιμέλεια, η αφοσίωση στην ίδια την ιδέα της εργασίας και η αντίστοιχη χειραγώγηση των 

επιθυμιών για βραχυπρόθεσμες απολαύσεις. Έτσι, η ηθική δικαίωση του τέλους καταξιώνει 

ως ώριμο μέλος της κοινωνίας μόνο εκείνο το γουρουνάκι που επιδεικνύει τις παραπάνω 

αρετές.  

Στο κείμενο του Τριβιζά αποδομείται αυτή η ιδέα της φιλοπονίας και της χειραγώγησης 

των επιθυμιών ως ζητούμενο για την ωριμότητα και την κοινωνική καταξίωση του ατόμου. 

Κατ’ αρχάς καταλύεται η διάκριση και η αξιολογική ιεράρχηση μεταξύ φιλόπονου και 

φυγόπονων, εφόσον και τα τρία λυκάκια μαζί εργάζονται με αφοσίωση και επιμέλεια για την 

κατασκευή ενός κοινού σπιτιού. Επιπλέον, το κείμενο τονίζει εμφατικά ότι ο μόχθος που 

καταβάλλεται δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μοιάζει περισσότερο με ένα καθήκον: τα λυκάκια 

αφοσιώνονται στο χτίσιμο του σπιτιού τους, αλλά το τελευταίο προβάλλεται ως ο χώρος 

μέσα στον οποίο κυρίως παίζουν. 

Αν λοιπόν τα Τρία μικρά λυκάκια λειτουργούν ανατρεπτικά όσον αφορά στο ιδεολόγημα 

της εργατικότητας και της αυτοσυγκράτησης, πώς εξηγείται η εμμονή της αφήγησης στο 

μοτίβο του επαναληπτικού γκρεμίσματος του σπιτιού; Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές εκφράζουν 

τη μοιραία απορία του αναγνώστη όταν, μετά την ανατίναξη και του ατσάλινου σπιτιού τους, 

αναρωτιούνται: 
Πάλι την πάθαμε! Είπε το γκρίζο λυκάκι. – Την πάθαμε, δεν λες τίποτα! Είπε το άσπρο λυκάκι. Κάτι φταίει, 

αλλά τι; - Έλα, ντε! Είπε το μαύρο λυκάκι  ([σ. 26]). 

Η απάντηση σ’ αυτή την απορία δίνεται από το τέλος της ιστορίας. Όταν τα λυκάκια 

χρησιμοποιούν ως υλικά δόμησης λουλούδια αντί για τούβλα, τσιμέντο ή ατσάλι, όχι μόνο 
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δεν γκρεμίζεται το σπίτι τους αλλά το «ύπουλο, κακό γουρούνι» μεταμορφώνεται σε 

«θαυμάσιο, καλό γουρούνι», και έτσι αλλάζει ριζικά η ζωή τους, μια που εξαλείφεται η 

μόνιμη απειλή του κακού. Η τροπή αυτή της πλοκής, η οποία παρεκκλίνει οριστικά από αυτή 

του αρχικού παραμυθιού, είναι ένα από τα μέσα με τα οποία το σύγχρονο έργο εδραιώνει τη 

δική του ιδεολογική θέση.  

Μια επιφανειακή ομοιότητα μεταξύ των δύο παραμυθιών είναι ότι το γκρέμισμα των 

σπιτιών οφείλεται σε λάθος επιλογές. Το λάθος όμως στο κείμενο του Τριβιζά δεν είναι η 

ηδονική και αναρχική αντίληψη για τη ζωή, αλλά η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και των 

προϊόντων της. Το νέο επομένως ηθικό πρόβλημα που διαβάζουμε στα Τρία μικρά λυκάκια 

θα μπορούσε να οριστεί έτσι: πώς μπορούμε να ελέγξουμε το προϊόν των κόπων μας, ως 

τεχνολογικά εξελισσόμενη κοινωνία, ώστε αυτό να μην αποβεί μπούμερανγκ που μας 

εγκλωβίζει σε οχυρωμένες φυλακές και σε πλαστές ανάγκες. 

Επιπλέον, πουθενά δεν είναι τόσο έκδηλη η ανατροπή του αρχικού παραμυθιού όσο στην 

αντίδραση του Κακού Γουρουνιού μπροστά στο κάθε καινούριο σπιτάκι. Έτσι, ενώ 

διατηρείται η προφορική του απειλή όπως και στο αρχικό παραμύθι –αν δεν ανοίξετε αμέσως 

τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα! Με θυμό και φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω! ([σ. 8]) –  και 

ακόμη η φιλότιμη προσπάθειά του να ρίξει το σπίτι φυσώντας, οι τεχνικές που 

επιστρατεύεται στη συνέχεια για την επίτευξη του σκοπού του είναι απόλυτα σύγχρονες και 

τεχνολογικά εξελιγμένες. Και είναι ακριβώς αυτό το ατέρμονο κυνήγι του ασφαλέστερου, 

του πιο γερού, του πιο τεχνολογικά εξελιγμένου που συμβολικά θα μπορούσε να διαβαστεί 

ως μια «κλιμάκωση των εξοπλισμών».125   

Το δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα, όπως είπαμε και παραπάνω, που το έργο του Τριβιζά 

φέρνει στο προσκήνιο είναι η διπολική αντίθεση μεταξύ του «καλού» και του «κακού» ζώου 

όπως αυτή αντικατοπτρίζεται, αντεστραμμένη, στην αντίθεση μεταξύ των «άγριων» μικρών 

λύκων και του «ήμερου» γουρουνιού. Στο παραμύθι του ο Τριβιζάς διατηρεί κατ’ αρχήν τη 

διπολική αντίθεση μεταξύ «καλού» και «κακού» ζώου η οποία υπάρχει και στο αρχικό 

κείμενο : το γουρούνι είναι «κακό» και τα λυκάκια «καλά». Και μάλιστα αυτές οι ιδιότητες 

είναι a priori καθορισμένες, δεν χρειάζονται την πλοκή της ιστορίας για να εδραιωθούν. Έτσι 

τα τρία λυκάκια πριν φύγουν από το σπίτι της μητέρας τους ξέρουν ήδη για το Κακό 

Γουρούνι, αφού εκείνη τα έχει προειδοποιήσει: Άντε, λοιπόν, στο καλό κι ένα σας λέω: να 

φυλαγόσαστε από το Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι! ([σ. 5]). 

                                                 
125 Ο ίδιος ο συγγραφέας στη συνέντευξη που έδωσε στην Αγγελική Βαρελλά δηλώνει ότι ο προσωπικός του τρόπος να 
αναφέρεται σε κοινωνικά προβλήματα είναι μέσα από αλληγορίες και μύθους. Ειδικά για τα Τρία μικρά λυκάκια αναφέρει 
ότι πραγματεύεται το πρόβλημα της κλιμάκωσης των εξοπλισμών. Διαδρομές, τεύχος 50, σσ. 145-149. 
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Με την ανατροπή του συμβόλου του «κακού λύκου» το κείμενο του Τριβιζά ανατρέπει 

κατ’ επέκταση και αυτή την παραδοσιακή ταύτιση του «κακού», πρωτόγονου εαυτού μας με 

την «άγρια» φύση, με το «άλλο», το εκτός του πολιτισμού. Γιατί, αν «κακό» μπορεί να είναι 

και το εξημερωμένο ζώο, το κατοικίδιο, τότε ο «κακός» μας εαυτός, ο αντικοινωνικός, ο 

επιθετικός, ο αδηφάγος, δεν ζει πια εξορισμένος κάπου έξω από εμάς, αλλά αντίθετα μέσα 

μας, κοντά μας, στην «κατοικία» μας. 

Το ουτοπικό τέλος του παραμυθιού, όπου οι προαιώνιοι εχθροί συνυπάρχουν αρμονικά, 

αποκτά μια διάσταση που προεκτείνει τα όσα ισχυριστήκαμε παραπάνω. Διότι κείμενο αλλά 

και εικόνα αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο ένα ζητούμενο για το σύγχρονο 

άνθρωπο: να μην εξορίζει τα πάθη του και τον αντι-κοινωνικό του εαυτό στο «έξω» από 

αυτόν, να μην τα ταυτίζει με τον αιώνια «άλλο», τον αιώνια «ξένο», αλλά να μπορέσει να 

συμφιλιωθεί μαζί του και να τον αφήσει να συμβιώσει με τον «πολιτισμένο», «καλό» εαυτό 

του. Έτσι, το τέλος του παραμυθιού του Τριβιζά αποτελεί μια ιδιαίτερα αισιόδοξη και 

παρήγορη συμβολική απεικόνιση ενότητας και αρμονίας: 
Τον κεράσανε βυσσινάδα και φράουλες με κρέμα σαντιγύ και πάστα φλώρα και τρούφες και λουκουμάδες 

και χαλβαδόπιτες και ζαχαρωμένα κερασάκια και ζήσανε από τότε όλοι μαζί, το θαυμάσιο, καλό γουρούνι και 

τα τρία μικρά λυκάκια ([ σ. 34]).  

 

5. Αναλογίες Rodari – Τριβιζά 
Έχοντας φτάσει πια στο τέλος της προσπάθειάς μας να παρουσιάσουμε το έργο τόσο του 

Τριβιζά όσο και του Rodari δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε κάποιες αναλογίες στις 

τεχνικές των δύο συγγραφέων. Το κωμικό στοιχείο το οποίο πρωτοστατεί στα κείμενά τους 

ξεγελά. Μοιάζει λιγότερο σοβαρό, ηπιότερο, οι πραγματικότητες που ξετυλίγει έχουν πολλές 

υπερβολές για να εμπνέουν αλήθεια και ανησυχία και αυτό αρέσει στα παιδιά. Τους χαρίζει 

μια φανταστική και παιγνιώδη όψη της πραγματικότητας, το αστείο τη διαπερνά και την 

κάνει ρευστότερη, μοιάζει λιγότερο σταθερή γι’ αυτό πιο εύκολα ανατρέψιμη. Πολύ 

περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει μέσα στο μαγικό χώρο του βιβλίου, όπου η καταστροφή 

του γνώριμου δεν εμπεριέχει αντικειμενικές απειλές για τη συναισθηματική ισορροπία του 

παιδιού.  

Συνισταμένη των κειμένων τους αποτελεί η προσβολή της νόρμας, των κανόνων δηλαδή 

που διέπουν ένα σύστημα, είτε πρόκειται για τη γλώσσα είτε πρόκειται για την κοινωνία. 

Βάση του χιούμορ τους είναι το παράδοξο και η λύση του παράδοξου. Και ως παράδοξο 

ορίζεται η ταυτόχρονη παρουσία δύο ή περισσότερων ασύμβατων στοιχείων (αντικειμένων ή 
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γεγονότων). Έτσι το αστείο στα έργα τους προκύπτει από την ανατροπή της λογικής, της 

εμπειρίας και των προσδοκιών του υποκειμένου.  

Το λεκτικό και το χιούμορ των καταστάσεων αποτελούν τους δυο πόλους έλξεως και για 

τους δύο. Με βάση το οικείο δημιουργούν μια διαρκή ανατροφοδότηση της χιουμοριστικής 

διάθεσης του παιδιού προσπαθώντας να το χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να το μετατρέψουν 

σε ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο κωμικό. Έτσι, εφευρίσκουν καινούριες λέξεις, 

αλλοιώνουν τις παλιές, δίνουν στις ήδη υπάρχουσες άλλο νόημα. ενώ ο παραλογισμός, η 

υπερβολή, η έκπληξη και η πρόκληση της κοινωνίας και των θεσμών της είναι απαραίτητα 

συστατικά των κειμένων τους. Τα θέματά τους τα αντλούν από τα βιώματα των παιδιών και 

από τον αστείρευτο κόσμο της φαντασίας, άλλοτε σατιρίζοντας πλευρές της συγχρονης ζωής 

και άλλοτε παρωδώντας σχήματα γνώριμα και παραδοσιακά. 

Οι ήρωές τους – ως επί το πλείστον τα ίδια τα παιδιά, ζώα και ήρωες κλασικών 

παραμυθιών – ονειρεύονται, κάνουν αταξίες, παίζουν και κυρίως είναι ελεύθεροι. Έτσι 

εύκολα το παιδί ταυτίζεται μαζί τους και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη φαντασία του και τη 

δημιουργικότητά του, να κρίνει και να συμμετέχει, να έχει πρωτοβουλία. Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει η ασυμφωνία και η αντίθεση είναι κυρίως οι έννοιες που εκμεταλλεύονται ο Rodari 

και ο Τριβιζάς για να προκαλέσουν κωμικά αποτελέσματα. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να 

λείπουν και από τη γένεση των ηρώων τους. 

Έτσι, το πρώτο ζεύγος, που από την αντίθεση των μελών του πηγάζει το κωμικό, είναι το 

μικρός-μεγάλος. Το κωμικό αποτέλεσμα οφείλεται ουσιαστικά στην αντιστροφή και 

ανταλλαγή των όρων που ισχύουν τόσο για τη μια όσο και για την άλλη ηλικία. Το 

οφθαλμοφανές που ξεφεύγει από τη λογική των ενηλίκων μεταβάλλει στην πραγματικότητα 

την ηλικιακή διαφορά σε αντίθεση νοητική. Η ανοησία των ενηλίκων προβάλλει ακόμα 

χειρότερη, εφόσον έχει να αντιπαραβληθεί με την παιδική ευφυία, και γι’ αυτό φαίνεται 

ακόμα πιο αξιογέλαστη. Η αντίθεση παιδιού-ενήλικα κρύβεται συνήθως, και μάλιστα με 

τρόπο ελκυστικότατο, πίσω από τη χρήση του ζεύγους τεράστιος-λιλιπούτειος ενώ το 

βαθύτερο κωμικό αίτιο της αντίθεσης μεγεθών βρίσκεται στην παραποίηση της ίδιας της 

πραγματικότητας.126   

Ένα δεύτερο δίπτυχο που εκμεταλλεύονται είναι το παρελθοντικό-τωρινό. Το κωμικό 

περιεχόμενο των χαρακτήρων στα παραμύθια έτσι όπως μας τα δίδαξαν ο Rodari και ο 

Τριβιζάς παραμένει ερμητικά κλειστό αν δεν το διαβάσουμε συνειρμικά και εκ παραλλήλου 

με το νόημα των αλλοτινών ηρώων των λαϊκών παραμυθιών. Η μεταμόρφωση των 

                                                 
126 Μ. Κανατσούλη, Ο μεγάλος περίπατος του γέλιου. Το αστείο στην παιδική λογοτεχνία, Έκφραση, Αθήνα, 1993, σσ. 108-
110.  
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πρωτότυπων ηρώων ακριβώς στο αντίθετό τους ή η επανατοποθέτησή τους σε άλλη σχέση με 

τα γνωστά πρόσωπα και καταστάσεις του παραμυθιού, μόνο όταν αναγνωστούν συγκριτικά 

αναδιπλώνονται και μεταλλάσσονται σε παρωδία. 

Άλλη κατηγορία της κωμικής ταυτότητας των χαρακτήρων τους είναι ο συνδυασμός ζώο-

άνθρωπος. Το ζώο, από μόνο του, δεν προκαλεί το γέλιο, παρά μόνο αν συνδεθεί με το 

σύστημα αναφοράς του που είναι ο άνθρωπος. Τα ζώα όταν χρησιμοποιούνται ως 

πρωταγωνιστές μέσα στο ζωόμορφο περίβλημά τους κρύβουν ανθρώπινους χαρακτήρες και 

αυτούς σατιρίζουν. Η προοπτική να σατιρίζεται ο άνθρωπος μέσα από υποκατάστατα 

επεκτείνεται, πέρα από το ζώο, και στα φρούτα αλλά και στα άψυχα αντικείμενα. Η 

τελευταία κατηγορία ηρώων που συναντάμε στα έργα των δύο συγγραφεών οργανώνεται 

γύρω από την αντίθεση άψυχο-έμψυχο. Τραπουλόχαρτα, χάρτινοι ήρωες βιβλίων, καρέκλες 

και κάθε είδους αντικείμενα αποκτούν σάρκα και οστά και τους αποδίδονται 

ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά. Το γελαστικό αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση θα το 

συσχετίσουμε όχι με μια συνολική σάτιρα των ανθρωπίνων αλλά με εκείνη την ιδιαίτερη 

ιδιότητα του ανθρώπου να συμπεριφέρεται μηχανικά, να επαναλαμβάνει ως αυτόματο τις 

ίδιες κινήσεις και να χρησιμοποιεί ανεξέλικτα τους ίδιους τρόπους συμπεριφοράς. Είναι η 

«μηχανιστική ακαμψία» για την οποία κάνει λόγο ο Bergson και με την οποία 

υπογραμμίζεται η ομοιότητα ανθρώπων με τα νευρόσπαστα ή τις μαριονέτες.127    

Η αχαλίνωτη φαντασία, η δροσιά, η ζωντάνια, η χαρά, η έκπληξη – τα βασικά 

γνωρίσματα του παιχνιδιού – συνθέτουν τον κόσμο των δύο συγγραφέων: φωτεινός, 

ασφαλής και άκακος όπως είναι, έλκει τα παιδιά, ικανοποιεί τις ανάγκες τους και τα βοηθάει 

να υπερνικήσουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους, «να ξαναβρούν», όπως γράφει η Θ. 

Χορτιάτη «το παιχνιδιάρικο ύφος τους, τη σκανδαλιά τους και με κέφι να φύγουν από την τάξη της τάξης 

τους... γιατί όχι και για καμιά παιδική αταξία».128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 H. Bergson, Το γέλιο, μετάφραση Ν. Καζαντζάκης, εκδόσεις Φέξη, Αθήνα, 1965.  
128 Θέτη Χορτιάτη, «Παιχνίδια στην ποίηση», περιοδικό Το σχολείο και το Σπίτι, τ. 5-6, Μάης-Ιούνης 1984, σ. 233.  
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Επίλογος  

 
«Ποιό είναι το νόημα του γέλιου; Οι μεγαλύτεροι διανοητές, από τον Αριστοτέλη και μετά, καταπιάστηκαν 

με το μικρό αυτό πρόβλημα, που καταφέρνει ωστόσο να ματαιώνει κάθε προσπάθεια κατανόησης, να 

ξεγλιστράει και να επιστρέφει, μια αυθάδικη πρόκληση για το φιλόσοφο».129

Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ από την εποχή που ο Bergson έγραφε αυτές τις 

γραμμές. Ακόμα και σήμερα, δεν είμαστε σίγουροι τί ακριβώς είναι το κωμικό. Ένστικτο 

απαραίτητο για την επιβίωση, αίσθημα ανωτερότητας, ζευγάρωμα αταίριαστων, 

ανακουφιστική αποδέσμευση, συναισθηματική αμφιθυμία; Και αν ο κατάλογος των ορισμών 

του είναι μακροσκελής, ο κατάλογος των θετικών λειτουργιών οι οποίες του αποδίδονται 

είναι ακόμα μακροσκελέστερος. Η αίσθηση του χιούμορ και η απόλαυση του κωμικού έχει 

συνδεθεί με την ανάπτυξη της ευφυΐας, την αυτονόμηση, τη σωστή κοινωνικοποίηση, την 

αναστολή της επιθετικότητας, τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική ωριμότητα. 

Ο Α. Μπενέκος υποστηρίζει ότι η «σημασία του είναι πολύ σπουδαιότερη για το παιδί, αν λάβουμε 

υπόψη μας ότι η περίσσεια της ορμής του είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ αυτή του ώριμου και ότι αντιμετωπίζει 

σοβαρότερα προβλήματα προσαρμογής. Κανένα άλλο ζώο δεν παίζει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλη περίοδο 

στη ζωή του, όσο το παιδί και ποτέ σε καμιά του ηλικία ο άνθρωπος δεν είναι τόσο επιρρεπής στο γέλιο και δεν 

γελά τόσο εύκολα και από τόσο ασήμαντες αφορμές όσο στην παιδική».130 Κατά τον Α. Μπενέκο «η αιτία 

είναι βιολογική. [ Το παιδί ] έχει ανάγκη από το αίσθημα της αισιοδοξίας, της υπεροχής και της ασφάλειας. Η 

γελοιοποίηση και διακωμώδηση του πονηρού ή του ανυπόφορα σοβαρού ή επικίνδυνου του επιτρέπει να 

ξεπερνάει μ’ ένα γέλιο μια δύσκολη κατάσταση, για να προχωρήσει στην παραπέρα κατάκτηση του κόσμου και 

την οικοδόμηση μέσα του, του ανθρώπου».131    
Αυτή η έμφυτη ανάγκη του παιδιού για γέλιο αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 

συγγραφείς το έργο των οποίων προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε. Το αστείο και κυρίως το 

χιούμορ του παράλογου είναι το μέσο που χρησιμοποιούν προκειμένου να μεταμορφώσουν 

την πραγματικότητα και το όχημα ώστε να θεμελιώσουν τις ιδέες τους για ένα καλύτερο 

αύριο. Το φανταστικό διώνυμο που με τόση ζέση υποστήριξε ο Rodari και που στην ουσία 

βρίσκεται και στη βάση του έργου του Τριβιζά, αποτελεί την ενσάρκωση της πίστης ότι τα 

πάντα είναι δυνατά, ότι τα πάντα μπορεί να αλλάξουν, ότι το αδύνατο μπορεί να συμβεί, ότι 

πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Και αυτό ακριβώς το αίσθημα αισιοδοξίας τα παιδιά το έχουν 

μεγάλη ανάγκη, αφού υπόκεινται σε πολύ περισσότερους και συχνότερους περιορισμούς και 

καταπιεστικές καταστάσεις απ’ ότι οι ενήλικες. 

                                                 
129 H. Bergson, Το γέλιο, μετάφραση Ν. Καζαντζάκης, εκδόσεις Φέξη, Αθήνα, 1965. 
130 Α. Μπενέκος, Ζαχαρίας Παπαντωνίου: Ένας σταθμός στην παιδική λογοτεχνία, Δίπτυχο, Αθήνα, 1984, σελ. 138. 
131 Ό.π. 
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Επιπλέον, παραβιάζοντας οι δύο συγγραφείς τους κανόνες της λογικής, έμμεσα 

υπενθυμίζουν ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Μ’ άλλα λόγια, η απόλαυση τόσο του λεκτικού 

όσο και του χιούμορ των καταστάσεων που συχνά συναντάμε στα έργα τους προϋποθέτει τη 

γνώση των κανόνων της γλώσσας και της κοινωνίας αντίστοιχα, όπως και η απόλαυση της 

σάτιρας προϋποθέτει γνώση των θεσμών και των προσώπων που σατιρίζονται. Πέρα όμως 

από αυτό, το αστείο στο έργο τους επιτελεί και μια άλλη λειτουργία. Επιτρέπει ένα παιχνίδι 

με τους όποιους κανόνες λογικής, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα αποδέσμευσης από την 

κυριαρχία τους. Και αυτό είναι που συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στο 

παιδί. 

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης των κειμένων τους το παιδί βρίσκεται συνεχώς 

μπροστά στην πρόκληση να συνενώνει εμπειρίες, έννοιες και ιδέες που κανονικά δεν 

συγγενεύουν και αυτό οδηγεί τη σκέψη του σε ένα άλλο επίπεδο, το βοηθάει να ανοίξει νέους 

δρόμους. Το κωμικό εξάλλου είναι φύσει επαναστατικό και αυτή του η ιδιότητα συνάδει με 

το είδος των μελλοντικών ενηλίκων που οραματίζονται τόσο ο Rodari όσο και ο Τριβιζάς. 

Δηλαδή άτομα που δεν δέχονται κομφορμιστικά τις καθιερωμένες ορθόδοξες κατηγορίες 

σκέψης και συνθήκες αλλά άτομα που σπάνε τα παραδοσιακά και τυποποιημένα σχήματα και 

προχωρούν σε νέα. 

Έχοντας φτάσει πλέον στο τέλος της προσπάθειάς μας να ανιχνεύσουμε τη χρήση του 

κωμικού και των τεχνικών του στην παιδική λογοτεχνία μέσα από το παράδειγμα δύο από 

τους πλέον αναγνωρισμένους εκπροσώπους της, του Gianni Rodari και του Ευγένιου 

Τριβιζά, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα λόγια του A. Ziv: 
«Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα να κάνω μια ευχή: όσοι το διάβασαν να μην πάθουν ό,τι έπαθα 

εγώ. Εξαιτίας της επιστημονικής διερεύνησης του χιούμορ και της ανάλυσης των τεχνικών του, μερικές φορές 

διαπιστώνω ότι αντί να απολαύσω ένα καινούριο ανέκδοτο, το αναλύω για να δω αν ανταποκρίνεται στο 

θεωρητικό μου μοντέλο. Το να γελάς λιγότερο με τ’ αστεία είναι ένα βαρύ τίμημα για την επιστημονική γνώση. 

Όμως υπάρχει και η ανταμοιβή: τώρα πια τα σοβαρά θέματα με κάνουν να γελώ περισσότερο».132

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
132 A. Ziv, Personality and sense of humor, Springer, New York, 1984, p. 98. 
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