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Δπραξηζηίεο 

Ζ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή δίρσο ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή 

θάπνησλ αλζξψπσλ, ηφζν ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, φζν θαη ζην νηθείν πεξηβάιινλ 

κνπ. Οη δάζθαινί κνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα επηζηεκνληθήο 

αξηηφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηα «ςπρνπαίδηα» κνπ, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ, άληιεζα ςπρηθφ ζζέλνο, ψζηε λα 

νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία, ζηε δπζθνιφηεξε πεξίνδν ηεο δσήο κνπ. Θα 

ήζεια λα εθθξάζσ πξνο φινπο ηελ επγλσκνζχλε κνπ. Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο 

νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Γεψξγην Καςάιε, ηνπ νπνίνπ ε 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, ππήξμε αλεθηίκεηε.  
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Σε ζέλα πνπ πάληα πίζηεπεο ζε κέλα… 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ παηδηθή ινγνηερλία απνηειεί έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ θαζξεθηίδεη θαη 

ζεκαηνδνηεί ηηο ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηα 

πξφηππα θαη ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ –αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αμίεο- 

ελψ, είλαη εκθαλέο φηη, κέζσ ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ αληαλαθιάηαη ε πεξηξξένπζα 

θπξίαξρε ηδενινγία
1
. ηε ζεσξία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ην δήηεκα ηεο ηδενινγίαο 

ησλ θεηκέλσλ είλαη ζηελά θαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε θάζε παηδηθφ βηβιίν. Δίλαη 

βέβαην φηη ε ινγνηερλία γηα παηδηά κπνξεί λα δξάζεη θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε 

ηδενινγίαο ε νπνία απνδέρεηαη θαη ζέβεηαη ην δηαθνξεηηθφ. Αλαληίξξεηα, 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία παξάγεηαη, 

θαη ηαπηφρξνλα, πξνζπαζεί λα αθνινπζεί ηνλ παικφ θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, 

λα βξίζθεηαη πάληα έλα βήκα κπξνζηά, πξνζθέξνληαο ιχζεηο θαη δηεμφδνπο, λα 

κεηαιακπαδεχεη έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη κία ζηάζε δσήο, απαιιαγκέλε απφ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

Ζ ζχγρξνλε Παηδηθή Λνγνηερλία φιν θαη πην ζπρλά ζθηαγξαθεί ηνλ ήξσα κε 

αλαπεξία, αληαπνθξηλφκελν θαη πξνζδηνξηδφκελν κέζα ζηα εθάζηνηε θνηλσληθά θαη 

νηθνγελεηαθά πιαίζηα, πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηηαγέο θαη ζηα πξφηππα θάζε επνρήο. 

Έηζη, παξαηεξείηαη απμεηηθή παξαγσγή βηβιίσλ πνπ έρνπλ σο βαζηθνχο ήξσεο 

ραξαθηήξεο πνπ πξνβάιινπλ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, ησλ δηαθνξεηηθψλ θπιψλ, ηεο 

αλαπεξίαο. Ζ αλάγθε γηα πνιηηηθή νξζφηεηα ζηνλ ηξφπν γξαθήο παηδηθψλ βηβιίσλ 

έρεη επηθξηζεί θαη θαηαθξηζεί απφ πνιινχο ζρεηηθνχο κε ηνλ θιάδν θαη δηάινγνο γχξσ 

απφ απηή ζπλνδεχεη ηελ αλάιπζε ηνπο αθφκα θαη ζήκεξα. Χζηφζν, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ράξε ζε απηή, ν ρψξνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο εκπινπηίζηεθε θαη 

εκπινπηίδεηαη κε λέεο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο νπηηθέο δηεπξχλνληαο 

ηε ζεκαηνινγία θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο πεδία.  

Ζ παξνχζα εξγαζία, πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Γιψζζα θαη Παηδηθή Λνγνηερλία», έρεη σο αληηθείκελν ηε 

ζπγγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ήξσα κε αλαπεξία ζε επηιεγκέλα έξγα ηεο ειιεληθήο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζα ζε απηά. Οη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ, αξρηθά ε εμεηδίθεπζή κνπ 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε Πξνβιήκαηα Πξνθνξηθνχ θαη 

                                                           
1.  Βι. Peter Hunt, ed., Καηαλνώληαο ηε Λνγνηερλία γηα Παηδηά, κηθξ. Υ. Μεηζνπνχινπ, εθδ. 

Μεηαίρκην, Αζήλα 2006, ζ. 13. 
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Γξαπηνχ Λφγνπ, ε νπνία κε παξαθίλεζε ζε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, ν 

εληνπηζκφο ελφο εξεπλεηηθνχ θελνχ ζε φ, ηη αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

γηα ηνπο ήξσεο ησλ βηβιίσλ κε αλαπεξία, φπσο απηέο ζθηαγξαθνχληαη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο, αιιά θαη ε αγάπε κνπ γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ζαθέζηεξα ν φξνο «Παηδηθή 

Λνγνηερλία». ην δεχηεξν θεθάιαην ζα καο απαζρνιήζεη ε έλλνηα ηεο «αλαπεξίαο». 

Δπηπιένλ, γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζεκαηνγξαθία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, νη νπνίεο αλέιπζαλ ηηο 

απεηθνλίζεηο ησλ εξψσλ κε αλαπεξία ζε έξγα παηδηθήο ινγνηερλίαο. Αθφκε, 

αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά θάπνηα έξγα ηεο μέλεο θαη ηεο ειιεληθήο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο. ην ηξίην θεθάιαην δίλεηαη βάξνο ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη νη 

ήξσεο κε αλαπεξία ζηελ παηδηθή ινγνηερλία, ζε δψδεθα επηιεγκέλα έξγα ηεο 

ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηα νπνία γξάθηεθαλ απφ ην 1986 έσο θαη ζήκεξα. Ζ 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

 

1. Παηδηθή Λνγνηερλία 

 

1.1.  Οη νξηζκνί ηεο «Παηδηθήο Λνγνηερλίαο» 

 

Απφ κία πξψηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε πξνθχπηεη κία πνηθηιία νξηζκψλ γηα ηελ 

«Παηδηθή Λνγνηερλία». χκθσλα κε ηε Μειπνκέλε Καλαηζνχιε, ηφζν ν φξνο 

«Λνγνηερλία» φζν θαη ν φξνο «Παηδηθή Λνγνηερλία» είλαη πξνβιεκαηηθνί, γηαηί ην 

λφεκα ηνπ φξνπ «Παηδηθή Λνγνηερλία» δηακνξθψλεηαη θαη αιιάδεη απφ επνρή ζε 

επνρή θαη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ. Καηά θαηξνχο έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφδνζεο 

ελφο νξηζκνχ ηεο ζηε βάζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Άιινηε νη νξηζκνί 

ζηεξίρζεθαλ ζε γισζζηθά ζηνηρεία, άιινηε ζε πνιηηηζκηθά, άιινηε ζε θάπνηνπο 

θαλφλεο θαη αμίεο ηδηαίηεξεο γηα θάζε ρψξα, άιινηε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ 

ε παηδηθή ινγνηερλία πξνθαιεί
2
.  

Ζ Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ, ηνπνζεηψληαο ζην θέληξν ηνλ αλαγλψζηε-

παηδί, νξίδεη σο Παηδηθή Λνγνηερλία «ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ πνπ θαιιηεξγείηαη απφ 

ελήιηθεο θαη απεπζχλεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηα παηδηά. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ 

αηζζεηηθά θαηαμησκέλσλ θεηκέλσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ςπραγσγία ησλ παηδηψλ θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα»
3
.  

Ο Γεκήηξεο Γηάθνο βαζηδφκελνο ζηελ αηζζεηηθή αμία θαη ζηελ απφιαπζε πνπ 

πξνζθέξεη ε Παηδηθή Λνγνηερλία ζηνλ αλαγλψζηε αλαθέξεη πσο, φηαλ κηινχκε γηα 

Παηδηθή Λνγνηερλία, δελ ελλννχκε ηα ινγνηερλήκαηα πνπ έρνπλ γξάςεη ηα παηδηά, 

αιιά ηα αηζζεηηθά δηθαησκέλα ινγνηερληθά θείκελα πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ ην παηδί 

ζε επαθή κε ην αηζζεηηθφ θαηλφκελν ηεο ηέρλεο θαη εηδηθφηεξα ηεο Λνγνηερλίαο
4
.  

Σέινο, ν Μηραήι ηαζηλφπνπινο νξίδεη σο παηδηθή ινγνηερλία ηελ πχιε εηζφδνπ 

ηνπ λένπ αλζξψπνπ ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα
5
. 

 

1.2.  Ζ ζπκβνιή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε 

                                                           
2. Βι. Μειπνκέλε Καλαηζνχιε, Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη Κξηηηθή ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο Σρνιηθήο 

θαη Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, εθδ. University Studio Press, Θεζζαινλίθε
2
 2007. 

3. Βι. Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ, Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία ζηελ Δπνρή καο, εθδ. Καζηαληψηε,  

Αζήλα 1990, ζει. 14. 

4. Βι. Γεκήηξεο Γηάθνο, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο: από ηνλ ΗΘ΄ αηώλα έσο ζήκεξα, 

εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα
9
 1991.  

5.  Βι. Ζξαθιήο Καιιέξγεο, Πξνζεγγίζεηο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, εθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα 1995. 
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Αξθεηνί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ πξψηκνπ 

γξακκαηηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. ε απηέο ηηο εκπεηξίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ
6
.  

χκθσλα κε ηηο Loren M. Marulis, & Susan B. Neuman, νη εκπεηξίεο ηνπ πξψηκνπ 

γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηψλ
7
. 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην Νέν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο ζηελ Πξνζρνιηθή αιιά θαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε, ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηα παηδηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε 

ινγνηερλία. Ζ δηδαζθαιία ηεο ζηνρεχεη εθηφο απφ ηελ θαζαξά αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαιαηζζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, θαη ζηελ παξνρή γλψζεσλ, φρη 

βέβαηα θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ, επεηδή δελ απνηειεί βηβιίν γλψζεσλ
8
. Αθφκε, 

ζηνρεχεη θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ θαη γεληθφηεξα ζηε 

δηακφξθσζε κηαο φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ 

θαη ηνπ αλαπηπζζφκελνπ άλζξσπνπ, ρσξίο λα εζηθνινγεί θαη απνθεχγνληαο ην 

δηδαθηηζκφ, ν νπνίνο νδεγεί ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα
9
. 

Ζ παηδηθή ινγνηερλία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηελ πξνζιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ, βγάδεη ην παηδί απφ ηνλ 

θαζεκεξηλφ ιφγν θαη ην νδεγεί ζε λέεο –θαληαζηηθέο κελ- αιιά επράξηζηεο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ επηθνηλσλία, ε νπνία ζα 

επελδπζεί κε θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη ζα βνεζήζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ. Ζ 

                                                           
6.  Βι. Tricia A. Zucker, Sonia Q. Cabell, Laura M. Justice, Jill M. Pentimonti, and Joan N. Kaderavek, 

"The role of frequent, interactive prekindergarten shared reading in the longitudinal development of 

language and literacy skills," Developmental Psychology  49, no. 8 (2013): 1425. 

7.  Βι. Loren M. Marulis, and Susan B. Neuman, "The effects of vocabulary intervention on young 

children‟s word learning: A meta-analysis," Review of educational research 80, no. 3 (2010): 300.  

8.  Βι. Η.Δ.Π. «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) – Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ» κε θσδηθφ ΟΠ: 

295450 Οξηδφληηα Πξάμε ζηηο 8 Π.., 3 Π. η. Δμ., 2 Π. η. Δηζ. Τπνέξγν1: «Δθπφλεζε 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο,» 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/7058/1947_1%CE%BF%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%

CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%A0%CE%A3%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%C

E%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf  

9.   Βι. Μειπνκέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζει. 52. 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/7058/1947_1%CE%BF%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%A0%CE%A3%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/7058/1947_1%CE%BF%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%A0%CE%A3%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/7058/1947_1%CE%BF%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%A0%CE%A3%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
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δηδαθηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο κηθξέο ηζηνξίεο ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

παξέρεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λ‟ απμήζνπλ νπσζδήπνηε ην ελεξγεηηθφ ηνπο 

ιεμηιφγην, παξάιιεια κε ην παζεηηθφ
10

.  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ηα παηδηά, απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκε ειηθία, θαηαλννχλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν 

παηδαγσγφο δηαβάδεη έλα νπνηνδήπνηε ινγνηερληθφ θείκελν, αξρίδνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα φζα δηαβάδνληαη απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη 

γξακκέλα θάπνπ. Αθφκε, θαίλεηαη φηη θάζε θνξά πνπ ηα παηδηά εθηίζεληαη ζε πνιιά 

είδε ελδηαθέξνπζαο ινγνηερλίαο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο ηθαλφηεηεο ηεο γξαπηήο ηνπο έθθξαζεο, επνκέλσο, θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο  δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαζψο ε ινγνηερλία απνηειεί ην έλαπζκα γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 

1.3. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

 

Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ επεξεάδεη ζεηηθά φρη κφλν ηνλ πξψηκν γξακκαηηζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ αιιά ππνζηεξίδεη επίζεο θαη άιινπο ηνκείο ηεο 

αλάπηπμεο, φπσο ε πξνζσπηθή, ε θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε. Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ λέα 

πξάγκαηα γηα ηνλ θφζκν, λα ζπκεζνχλ πξάγκαηα πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη λα 

ζπζρεηίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο κε γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλαληνχλ ζηα βηβιία. Απηφ πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αληαλαθινχλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα ζθέθηνληαη απφ ηελ νπηηθή ησλ άιισλ, λα 

καζαίλνπλ γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη λα αθνχλ γηα ηελ πνιπκνξθία ή ηηο 

δηαθνξέο, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν καο
11

. 

Ζ Άληα Καηζίθε-Γθίβαινπ αλαθέξεη πσο ν ξφινο ηνπ παηδηνχ-ήξσα ζην παηδηθφ 

βηβιίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, γηαηί απνηειεί πξφηππν γηα ην παηδί αλαγλψζηε
12

. Σν 

παηδί-αλαγλψζηεο αλάινγα κε ηε γλσζηηθή/ αλαπηπμηαθή ηνπ εμέιημε έρεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί ηνπ δεκνηηθνχ (7-12 εηψλ) ηαπηίδεηαη κε 

                                                           
10. Βι. Αδακαληία Γηνβάλε, "Παηδηθή Λνγνηερλία θαη Φηιαλαγλσζία: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη 

Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο ζην Υψξν ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο," (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, 2014), 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/952/psa_2013015.pdf?sequence=1 

11. Βι. Susan Sonnenschein, and Kimberly Munsterman, "The influence of home-based reading 

interactions on 5-year-olds‟ reading motivations and early literacy development," Early Childhood 

Research Quarterly 17, no. 3 (2002): 318-337. 

12. Βι. Άληα Καηζίθε-Γθηβάινπ, Τν ζαπκαζηό ηαμίδη: Μειέηεο γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία, εθδ. 

Παηάθε, Αζήλα 1995. 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/952/psa_2013015.pdf?sequence=1
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ηνλ ήξσα, πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ, επηρεηξεί λα ιχζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπ 

επξχηεξνπ θφζκνπ γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηθνχ ηνπ
13

. Μπνξεί κεξηθέο θνξέο, 

νη ηζηνξίεο γηα ηνπο ελήιηθεο λα είλαη αληαξέο, ζην παηδί φκσο πξνθαινχλ εληχπσζε 

θαη λνηψζεη ηελ αλάγθε λα δηαβάδεη ζπλερψο παξφκνηεο ηζηνξίεο, γηαηί έηζη 

επηβεβαηψλνληαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε Παηδηθή 

Λνγνηερλία θαη γεληθφηεξα ε ηέρλε, βνεζά ην παηδί λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν, βνεζά 

ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θαη πλεπκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα, δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηνπ.  

κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Υάξε αθειιαξίνπ, γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, έλα 

παηδηθφ ινγνηέρλεκα πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο: λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζην γισζζηθφ θαη γλσζηνινγηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη, λα κε βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, λα εμάπηεη ηε 

θαληαζία ηνπ, λα ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα θίλεζε κε ηε γξήγνξε ελαιιαγή ησλ 

γεγνλφησλ θαη ηνπ ρψξνπ, λα θαιιηεξγεί επγεληθά αηζζήκαηα, λα πξνάγεη ηελ 

θνηλσληθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ηζφηεηα, λα βνεζά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα δίλεη ψζεζε ζηνλ αλαγλψζηε γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ)
14

. 

Ζ Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ ζεσξεί φηη ε ζεκαζία ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απ' φινπο ηνπο 

παξάγνληεο ηεο αγσγήο, σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο αγσγήο
15

. 

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ε ινγνηερλία έρεη δηηηή ιεηηνπξγία θαη απνζηνιή. 

Απφ ηε κηα ε απνζηνιή ηεο είλαη ςπραγσγηθή, δειαδή λα ηέξςεη, λα επραξηζηήζεη ην 

άηνκν, απαληψληαο ζηηο αηζζεηηθέο ηνπ αλάγθεο, θαη απφ ηελ άιιε λα πξνάγεη 

ζπλνιηθφηεξα ην άηνκν θαη ηελ πλεπκαηηθή-δηαλνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

αηζζεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε δηακέζνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. 

Πεξίπνπ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία θαη απνζηνιή έρεη θαη ε παηδηθή ινγνηερλία. 

Αλαιπηηθφηεξα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξνζθέξεη ζην παηδί αηζζεηηθή 

ζπγθίλεζε, γηαηί ην θέξλεη, σο κηα ηέρλε ηνπ έληερλνπ ιφγνπ, ζε επαθή κε 

δεκηνπξγήκαηα έληερλνπ θαη θαιιηεξγεκέλνπ ιφγνπ. Μάιηζηα, κέζσ ηεο επαθήο ησλ 

παηδηψλ κε ηα δηάθνξα είδε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ηεο αλάγλσζεο, αθξφαζεο ή 

παξαθνινχζεζήο ηεο απ‟ ηα παηδηά, θαίλεηαη φηη απηά κεηέρνληαο γεχνληαη ηελ 

νκνξθηά, κηα αλάγθε πνπ ελππάξρεη ζηελ παηδηθή ςπρή. Σαπηφρξνλα, ε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία ελεξγνπνηεί θαη εκπινπηίδεη ηε θαληαζία ηνπο. 

                                                           
13.  Βι. Μειπνκέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζει. 87. 

14. Βι. Υάξεο αθειιαξίνπ, Ηζηνξία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο: ειιεληθή θαη παγθόζκηα: από ηελ 

αξραηόηεηα σο ηηο κέξεο καο: κε ζηνηρεία ζεσξίαο, εθδ. Γαληά, Αζήλα 1996. 

15.  Βι. Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ, ό.π., ζει. 62. 
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Αθφκε, ηα παηδηά πεξπαηψληαο ζε θαληαζηηθνχο θαη νλεηξηθνχο θφζκνπο, 

γλσξίδνληαο πξφζσπα θαη γεγνλφηα, έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πεδή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηθά βηβιία είηε άκεζα είηε ζπκβνιηθά. Ζ παηδηθή 

θαληαζία είλαη γλσζηφ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν φηη, εθηφο απφ ζηάδην 

αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί θαη ην φρεκα εθείλν 

πνπ ην θέξλεη ζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Έηζη, θαιιηεξγείηαη θαη 

εθιεπηχλεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο κέζσ ησλ ζπγθηλήζεσλ πνπ πξνζθέξεη 

ε παηδηθή ινγνηερλία· ζπγθηλήζεσλ πνπ ίζσο δελ ηνπ πξνζθέξεη ε θαζεκεξηλή δσή. 

Σν παηδί εθθξάδεη ραξά, ελζνπζηαζκφ, πεξεθάληα εζληθή, ζπκπάζεηα θαη αιιειεγγχε 

γηα άηνκα θαη νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε θνηλσληθή ή ζπλαηζζεκαηηθή ζέζε. 

 

1.4. O δηδαθηηθόο ραξαθηήξαο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

 

Μέζα απφ ηε ινγνηερλία βνεζάκε ην παηδί λα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα, κεηαθέξνληαο μεθάζαξα κελχκαηα θαη άκεζα δνζκέλεο θνηλσληθέο 

αμίεο
16

. Ο δηδαθηηθφο απηφο ραξαθηήξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιεζνθάλεηα θαη κε 

κηα ελδηαθέξνπζα πινθή, απνηεινχλ βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε ζπγγξαθή ελφο 

ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ην θνηλφ ηνπ νπνίνπ είλαη ηα παηδηά. Ζ αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ, θπξίσο, βηβιίσλ ζεσξείηαη φηη πξνβάιιεη κελχκαηα θαη θνηλσληθέο 

αμίεο ζηα παηδηά, θαη, θαζψο ζηηο κέξεο καο ε δηαθνξεηηθφηεηα γίλεηαη νινέλα θαη πην 

εκθαλήο ζηελ θνηλσλία, εκθαλίδεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα σο ζεκαηηθή θαη ζηε 

ινγνηερλία.  

Δηδηθφηεξα, ην παηδί πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαίλεηαη 

πσο εμνηθεηψλεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε νκάδεο θαη άηνκα. Κη απηφ γηαηί νη ήξσεο θαη ηα 

πξφζσπα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη θαη άλζξσπνη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Παξαθνινπζψληαο, ινηπφλ, ην παηδί ηηο πεξηπέηεηεο ηεο δσήο ησλ εξψσλ, έξρεηαη 

αβίαζηα ζε επαθή κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Πέξα απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν έξρεηαη ηαπηφρξνλα ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ζην 

ζχλνιφ ηνπ θαη απνθηά ζπλνιηθή γλψζε θαη αληίιεςε ηνπ θφζκνπ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ παηδηθή ινγνηερλία έρεη φκσο θαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ. Μέζσ δηάθνξσλ 

ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ (θπξίσο ηεο ηαχηηζεο) βνεζάεη ην παηδί λα μεπεξάζεη άγρε, 

                                                           
16.  Βι. Ζξαθιήο Καιιέξγεο, ό.π., ζει. 36. 
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θνβίεο θαη πξνζσπηθέο ηνπ αδπλακίεο, ψζηε λα νξγαλψζεη πην ηζνξξνπεκέλα ηνλ 

ςπρηθφ ηνπ θφζκν, παξαθνινπζψληαο πψο αλάινγεο δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ήξσεο ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ. ια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα λα γίλεη ε 

παηδηθή ινγνηερλία κφληκνο ζχληξνθνο ηνπ παηδηνχ ζε φιεο ηηο ζηηγκέο θαη ηηο θάζεηο 

ηεο δσήο ηνπ. Απηή ε κφληκε ζπληξνθηά θαη παξεγνξηά, απνηειεί γηα ηνλ απξηαλφ 

ελήιηθα κηα αλεθηίκεηε πεξηνπζία, εθφζνλ είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο, αλ γελλεζεί θαη 

εδξαησζεί ζηελ παηδηθή ειηθία, ζα ηνλ αθνινπζεί κέρξη ηα βαζηά ηνπ γεξάκαηα. 

Σα έξγα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηα ζεηηθά πξφηππα ησλ εξψσλ πνπ 

πξνβάιινπλ, «πνηίδνπλ» ηελ αδηακφξθσηε παηδηθή ςπρή κε ηηο αηψληεο αμίεο ηνπ 

αλζξσπηζκνχ, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Απνξίεο θαη αγσλίεο, πνπ βαζαλίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ 

παηδηνχ, κπνξνχλ λα βξνπλ απαληήζεηο κέζα ζ‟ έλα παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν θαη 

λα ην ειεπζεξψζνπλ απφ ηα άγρε. Γηαηί ηελ ψξα πνπ δηαβάδεη, ην παηδί γίλεηαη, φπσο 

είπε ν Πξνπζη, αλαγλψζηεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, επηθνηλσλεί δειαδή κε ην βηβιίν ζε 

πξνζσπηθή βάζε κε ηνπο ζπλεηξκνχο θαη ηελ αλάθιεζε ηεο πείξαο ηνπ. Έλα παηδί 

πνπ δνθηκάδεη ζπλαηζζήκαηα, πνπ δελ ηα νκνινγεί νχηε ζηνλ εαπηφ ηνπ, 

αλαθνπθίδεηαη, φηαλ αλαθαιχπηεη φηη θαη άιια παηδηά δνθηκάδνπλ παξφκνηα 

ζπλαηζζήκαηα, θαη παχεη λα ληψζεη κεηνλεθηηθά. Σν παηδηθφ βηβιίν, αθξηβψο επεηδή 

έρεη ήξσεο παηδηά, κηιάεη άκεζα ζην παηδί, ρσξίο λα δίλεη ηελ εληχπσζε ηεο ζθφπηκεο 

θαζνδήγεζεο, επεξεάδνληάο ην ζεηηθά. Σα παηδηά-ήξσεο φισλ ησλ ινγνηερληθψλ 

έξγσλ απνηεινχλ πξφηππα γηα ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο. Δπνκέλσο, θάζε έλαο απφ 

ηνπο ήξσεο καο, είηε παηδί είηε έθεβνο, είλαη κία νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. 

Γειαδή, ζε φιν ην θάζκα ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ν ραξαθηήξαο ησλ παηδηψλ 

δηαθαίλεηαη θαη νη ζπγγξαθείο, κέζα απφ ηηο πξάμεηο, ηα ιφγηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο, 

πξνζπαζνχλ φρη κφλν λα απνδψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην «θιίκα» ηεο θάζε 

ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη λα αζθήζνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε θαη ζηηο επηινγέο ηνπ
17

. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Γεψξγην Γ. Καςάιε, νη ζπγγξαθείο ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο, θαζψο δηακνξθψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο 

απφςεηο παηδηψλ θαη εθήβσλ, θξίλεηαη αλαγθαίν γηα απηνχο λα κελ πξνσζνχλ ηνλ 

ζηείξν θαη κνλφπιεπξν δηδαθηηζκφ
18

.  

                                                           
17. Βι. Γεψξγηνο Γ. Καςάιεο, Μειέηεο γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, εθδ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

Ησάλληλα 1998, ζει. 3. 

18.  Βι.  Γεψξγηνο Γ. Καςάιεο, ό.π., ζει. 3. 
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Ζ καξάγδα Μαληαδάθε-Παπαδνπνχινπ αλαθέξεη πσο ηα παηδηθά βηβιία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε βηβιηνζεξαπεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλίδεη φηη: «ε 

βηβιηνζεξαπεία, σο βνήζεηα κέζσ ησλ βηβιίσλ γηα ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 

1946, πεξηιακβάλνληαο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπδήηεζε, ην 

ζπληνληζκέλν δηάινγν αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην δάζθαιν πνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε έλαλ θνηλφ ηφπν πνπ είλαη έλα ινγνηερληθφ βηβιίν, κηα αθήγεζε. 

αλ δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ αλάγλσζε πεξηιακβάλνληαη ην εκεξνιφγην, ην 

δεκηνπξγηθφ γξάςηκν, ε δσγξαθηθή, ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, δξάζεηο πνπ 

εμαπιψζεθαλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ 

βηβιίσλ κεηά ην 1980. Ζ ηάζε λα δνζεί έκθαζε ζε ξεαιηζηηθά αθεγήκαηα κε 

αιεζνθαλείο ξεαιηζηηθνχο ήξσεο πνπ ζηέθνληαη πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αλαγλψζηε-καζεηή θαη ζηα πξνβιήκαηά ηνπ σο ην θαηάιιειν βηβιίν γηα ηελ 

θαηάιιειε πεξίπησζε παηδηνχ, κε ζθνπφ λα ηνλ βνεζήζεη λα ηα δεη θαη λα ηα 

αληηκεησπίζεη απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ θαζηέξσζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ ζηε 

ζρνιηθή κάζεζε πνπ αμηνπνηεί ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο κέζα απφ ηελ παξάζεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε γλψζεηο γηα ηνλ εαπηφ πνπ ρηίδνπλ έλαλ πνιηηηζκφ δηαπξνζσπηθήο 

κάζεζεο θαη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ»
19

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, «ε βηβιηνζεξαπεία, σο δηαδηθαζία επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηεί ηα επηηεχγκαηα κίαο κνξθήο ηέρλεο, ηεο 

ινγνηερλίαο γηα παηδηά θαη σο δηδαθηηθή κέζνδνο, πνπ αθνινπζεί θάπνηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ζηε ζρνιηθή ηάμε, βνεζά ηα παηδηά ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά επίπεδα 

ζπλεχξεζήο ηνπο ζην ζρνιείν, λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, γλσξίδνληαο θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπο»
20

. 

Αθφκε, αλαθέξεηαη φηη, ε βηβιηνζεξαπεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην παξακχζη, 

κε ζθνπφ λα αγγίμεη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, θνηλσληθά δεηήκαηα αιιά θαη πην 

πξνζσπηθά ζέκαηα. Οη ςπρνιφγνη θαη αξγφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηε κέζνδν σο ζεξαπεπηηθφ κέζν
21

. 

 

                                                           
19.  Βι. καξάγδα Μαληαδάθε-Παπαδνπνχινπ, «Ζ βηβιηνζεξαπεία σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζσ 

ηεο γισζζηθήο ηέρλεο θαη σο θνξέαο πνιηηηζκνχ» 

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/PDF/PAPADOPOULOU.pdf 

 

 

20.  Βι.  καξάγδα Μαληαδάθε-Παπαδνπνχινπ, ό.π.  

21.  Βι. καξάγδα Μαληαδάθε-Παπαδνπνχινπ, ό.π. 

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/PDF/PAPADOPOULOU.pdf
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1.5. Ζ ζεκαηνγξαθία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

 

ηνλ 20
ν 

αηψλα ε Παηδηθή Λνγνηερλία γλψξηζε άλζηζε ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε 

ειιεληθφ επίπεδν. Καηαξράο, αλαηξάπεθε ε παιαηφηεξε αληίιεςε φηη ηα παηδηά είλαη 

θαιχηεξν λα κελ μέξνπλ, φηη δελ ζα σθειήζεη ζε θάηη αλ κάζνπλ γηα ηα θνηλσληθά 

θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ θφζκν. Ηδηαηηέξσο κεηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

60‟ θαη ηνπ 70‟ ην ηνπίν άιιαμε ξηδηθά. Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο, νη θνηλσληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ε επηξξνή ηνπ θιάδνπ 

ηεο γλσζηηθήο θαη εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε εκθάληζε 

λέσλ ηδενινγηψλ θαζηζηνχζαλ απαξαίηεηε ηελ αλαλέσζε ηφζν απφ άπνςεο ζεκάησλ 

φζν θαη κνξθνινγίαο ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζα απεπζπλφηαλ ζηα παηδηά
22

. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν, ινηπφλ, δηακνξθψλεηαη κία ιίγν-πνιχ θνηλή ζηάζε απφ 

πιεπξάο ησλ ζπγγξαθέσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο: φια ηα ζέκαηα θαη ηα δεηήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηα παηδηά, αλ απηφ γηλφηαλ κε ζσζηφ ηξφπν
23

.  

Έηζη παξαηεξνχληαη βαζηθέο αιιαγέο ζηελ ζεκαηνινγία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

Σα λέα ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα επηιέγνληαη κέρξη ζήκεξα είλαη 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σερλνινγία θαη επηζηήκε  

2. Οηθνινγία  

3. Δηξήλε & Πφιεκνο  

4. Ναξθσηηθά  

5. Βία  

6. Δηεξφηεηα  

7. Δλδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο  

8. εμνπαιηθή ελεκέξσζε  

9. Ραηζηζκφο  

10. Θξεζθεία  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε ζχγρξνλε παηδηθή ινγνηερλία εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο 

αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο, ζηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά δηθαηψκαηα, 

επηδηψθνληαο λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα είλαη θαλείο δηαθνξεηηθφο θαη κνλαδηθφο. πσο παξαηεξεί θαη ν 

                                                           
22. Βι. Ρέλα ηβξνπνχινπ, Ταμίδη ζηνλ θόζκν ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξώλ ηζηνξηώλ. Θεσξεηηθέο 

θαη δηδαθηηθέο δηαζηάζεηο, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2004. 

23.  Βι. Άληα Καηζίθε-Γθηβάινπ, ό.π. 
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Ζξαθιήο Καιιέξγεο, νη ζπγγξαθείο ινγνηερλεκάησλ γηα κηθξά παηδηά, έρνληαο 

ππφςε ηνπο ηηο ςπρηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλνληαη, θξνληίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχλ θείκελα κε αηζζεηηθή ηα νπνία, φκσο, ζα πεξηέρνπλ θαη θάπνηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα
24

.  

Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζχγρξνλε παηδηθή ινγνηερλία είλαη ε 

έλλνηα ηεο αλαπεξίαο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνλ θφζκν θαη ζηε ρψξα 

καο είλαη πνιχ πςειφο γηα λα αγλνεζεί. Παξέρνληαο ζηα παηδηά κε αλαπεξία ηελ 

επθαηξία ηεο εθπαίδεπζεο ζε ηάμεηο ρσξίο απνθιεηζκνχο, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε 

επαηζζεηνπνίεζεο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ε θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο
25

.  

Έλα πνιχ ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα κηιήζνπκε ζηα παηδηά ζρεηηθά 

κε ηελ αλαπεξία είλαη ε παηδηθή ινγνηερλία. ήκεξα πνιινί ζπγγξαθείο γξάθνπλ 

βηβιία, ζπκπεξηιακβάλνληαο ραξαθηήξεο κε αλαπεξία. Σα βηβιία βνεζνχλ ηα παηδηά 

λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη φινη ηέιεηνη θαη φηη νη δηαθνξέο θάλνπλ ηα άηνκα 

κνλαδηθά θαη μερσξηζηά
26

. ε γεληθέο γξακκέο, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ απηά 

ηα βηβιία γηα λα κηιήζνπλ γηα ηελ αλαπεξία, λα απμήζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ αηφκσλ απηψλ
27

. 

 

1.6. Ζ Αμηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ 

θαη ησλ αληηιήςεσλ πξνο ηελ αλαπεξία 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή ηάζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ε έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξία ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο θαη, ζπλεπψο, ε πιήξεο έληαμή ηνπο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Αξθεηέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο αλάγλσζεο 

επηιεγκέλσλ βηβιίσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηα παηδηθά 

βηβιία απνηεινχλ ζχκκαρν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα κπνξέζεη λα θαιιηεξγεζεί 

ε θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αλαπεξίαο.  

                                                           
24.   Βι. Ζξαθιήο Καιιέξγεο, ό.π., ζει. 88. 

25.  Βι. Tina Dyches, Mary Anne Prater, and Jennifer Jenson, "Portrayal of disabilities in Caldecott 

books," Teaching Exceptional Children Plus 2, nν. 5, (2006).  

26. Βι. Jonathon Johnson, "Addressing Physical and Emotional Issues in Children's Literature," 

Community & Junior College Libraries 16, no. 4 (2010): 225-228. 

27. Βι. Mary Anne Prater, Tina Taylor Dyches, and Marissa Johnstun, "Teaching students about 

learning disabilities through children's literature," Intervention in School and Clinic 42, no. 1 (2006): 

14-24. 
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Πνιινί εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ινγνηερληθά βηβιία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλαπεξία, πξνζθέξνπλ έλα κε δαπαλεξφ, δηαζθεδαζηηθφ θαη 

απζεληηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία, δηφηη κέζσ ησλ ηζηνξηψλ ζθηαγξαθείηαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο
28

. Δπηπιένλ, ε παηδηθή ινγνηερλία κπνξεί λα απνηειέζεη κηα 

νπζηαζηηθή κέζνδν παξέκβαζεο, ε νπνία πξνσζεί ηελ ηαχηηζε κε ηνπο ραξαθηήξεο, 

ηε κνληεινπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

άιινπο
29

.  

Έρνληαο σο αθεηεξία φηη ηα παηδηά είλαη ππάξμεηο κε θξίζε θαη δελ πξέπεη λα 

απνθιείνληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απφ ηα ζνβαξά θνηλσληθά ζέκαηα 

«γελλήζεθε» ε αλάγθε ζπγγξαθήο ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά θαη αζρνινχληαη κε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 ηελ Διιάδα, ε αλαπεξία θαη γεληθφηεξα ε Δηδηθή Αγσγή, γίλεηαη κπζνπιαζηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερληθή αθήγεζε ρξνληθά θπξίσο απφ ην 1980, αθνχ ηα 

πξψηα βηβιία πνπ εκθαλίδνληαη κε αλάινγν ζέκα ρξνλνινγνχληαη –κε θάπνηεο 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο- απφ ην 1986 θαη χζηεξα
30

.  

Δλδεηθηηθά θαη απφ ηα πξψηα βηβιία: 

 Καιαπαλίδαο, Κψζηαο (1975). Γξάςε ειεύζεξα. Αζήλα: Γθξέθα. 

 Σδψξηδνγινπ, Νίηζα (1980). Πξν Φξηζηνύ ζηε Βξαπξώλα. Αζήλα: Κέδξνο. 

 θαλδάιεο, Υξήζηνο (1986). Τν βηβιίν ελόο ηπθινύ. Αζήλα: Υξήζηκα Βηβιία. 

Βέβαηα, ην έλαπζκα δφζεθε, φηαλ ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) 

θήξπμε ην 1981 «Γηεζλέο Έηνο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο» θαη αθνχ 

δηαπηζηψζεθε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δελ ππήξρε επαξθέο πιηθφ ζηα 

εμσζρνιηθά βηβιία. ηνλ ηνκέα απηφ απνθάζηζε λα ζπλδξάκεη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Βηβιίσλ γηα ηε Νεόηεηα (IBBY-International Board on Books for Young People) 

δεκηνπξγψληαο εηδηθά πξνγξάκκαηα. Σν πξψην πξφγξακκα ηεο IBBY είρε ηίηιν 

«Βηβιία θαη παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο», πινπνηήζεθε ην 1981 θαη είρε ζθνπφ ηε 

ζπγγξαθή θαη επηινγή βηβιίσλ πνπ ζα απεηθφληδαλ θαη ζα πεξηέγξαθαλ ραξαθηήξεο 

κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, λα ζπληείλνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ 

                                                           
28. Βι. Joan Blaska, "Children's literature that includes characters with disabilities or illnesses," 

Disability Studies Quarterly 24, no. 1 (2004). 

29.   Βι. Μειπνκέλε Καλαηζνχιε, ό.π. 

30.  Βι. Αλδξέαο Καξαθίηζηνο, «Παηδηθή ινγνηερλία θαη εηδηθή αγσγή, ζει. 326-363,» ζην Πξψηκε 

παξέκβαζε: ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο, επηκ. Μαξία Σδνπξηάδνπ, εθδ. Πξνκεζεχο,  

Θεζζαινλίθε 2001. 
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απηψλ, λα εληζρχζνπλ ηε ζσζηή αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο κε ηα βηβιία
31

. Σα 

παξαπάλσ ζπλέβαιαλ ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή βηβιίσλ κε ζέκα ηελ απεηθφληζε 

ηεο αλαπεξίαο, αλ θαη ππήξρε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη κηθξφ πνζνζηφ βηβιίσλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ εθδίδνληαη θάζε 

ρξφλν
32

. αθέζηαηα, πξνγελέζηεξα ππήξραλ θάπνηα ινγνηερληθά βηβιία, –ηα νπνία 

δελ αλήθαλ ζηελ παηδηθή ινγνηερλία- πνπ πεξηείραλ ζηελ πινθή ηνπο ήξσεο κε 

αλαπεξία. Μεγάιν κέξνο απηψλ ησλ βηβιίσλ κειεηήζεθε δηεμνδηθά γηα ην πψο 

παξνπζίαδε απηνχο ηνπο ήξσεο θαη θαηά πφζν ε «εηθφλα» απηή ήηαλ ζηεξενηππηθή.  

ηελ πξψηε έξεπλα ηνπ Ρεγάηνπ ην 1989, πεξηγξάθεθε πψο παξνπζηάδεηαη ην 

άξξσζην θαη θαθνπνηεκέλν παηδί ζηε ινγνηερλία απφ ην 1922 έσο ην 1988. Απφ ηα 

πελήληα θείκελα πνπ εμεηάδεη, κφλν ζηα έμη απφ απηά ν ήξσαο είλαη άηνκν κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Ζ αλάιπζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνπζίαζε ηεο πινθήο, ελψ νη 

παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή-ζπγγξαθέα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, γεληθεπκέλεο θαη 

επηθαλεηαθέο. ην άξξσζην παηδί θαηαηάζζεη θαη ην παηδί κε αλαπεξίεο, ην νπνίν 

ζεσξεί φηη είλαη «έλα πνιχ ζνβαξφ θαη δηαξθέο πξφβιεκα». Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ην 

«θαζπζηεξεκέλν» παηδί πξνθαιεί «ακθηζπκηθά» ζπλαηζζήκαηα, κ‟ έλα θαχιν θχθιν 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ νπνίν ηε ζιίςε αθνινπζεί ε νξγή, ηελ νξγή ε απφξξηςε, ηελ 

απφξξηςε ε ελνρή θαη ηελ ελνρή κία λέα ζιίςε. Με βάζε ην ινγνηερληθφ πιηθφ πνπ 

κειέηεζε, ζεσξεί φηη ην «κεηνλεθηηθφ» παηδί πξνθαιεί ηελ πιήξε απφξξηςε, αθνχ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα ερζξηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηα θείκελα ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ παξαζέηεη, ν ραξαθηήξαο κε αλαπεξία εκθαλίδεηαη αξγφο, 

θνληφο, ηδηφηξνπνο, ρισκφο, θαηαζιηπηηθφο κε ην θιαζηθφ ζηεξενηππηθφ ζρήκα, κε 

βάζε ην νπνίν ε αλαπεξία θαζνξίδεη θαη θαζφξηδε ηε ζπλνιηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ
33

. 

Μηα αμηφινγε πξνζπάζεηα έγηλε απφ ην κειεηεηή Γηάλλε Παπαδάην (δάζθαιν θαη 

ινγνηέρλε). Πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο, φπνπ ζπγθέληξσζε παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία ηα νπνία εθδφζεθαλ 

απφ ην 1975 σο ην 1992. πσο εμεγεί ν ίδηνο, ρξεζηκνπνίεζε σο αθεηεξία ην 1975 

γηα πνιηηηθνθνηλσληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. Δπέιεμε εθείλα ηα βηβιία ζηα 

νπνία ν θεληξηθφο ήξσαο είλαη ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θαη πιεξνχζαλ βαζηθέο 

                                                           
31.   Βι. Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ, ό.π., ζει. 69. 

32.  Βι.  Greta D. Little, "Handicapped Characters in Children's Literature: Yesterday and Today," 

Children's Literature Association Quarterly 10, no. 4 (1986): 181-184. 

33.  Βι. Γεξάζηκνο Ρεγάηνο, Τν άξξσζην θαη θαθνπνηεκέλν παηδί ζηε Λνγνηερλία (1922-1988), εθδ. 

Γσδψλε, Αζήλα-Γηάλλελα 1989. 
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ινγνηερληθέο αξρέο. Γεκηνχξγεζε έλαλ θαηάινγν απφ 10 παηδηθά βηβιία θαη κέζσ 

απηψλ, κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, πξνζπάζεζε λα αληρλεχζεη ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ 

αλάιπζε ηνλ νδήγεζε ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο:  

 Οη αξζεληθνί ραξαθηήξεο, ζε θχξηνπο θαη δεπηεξεχνληεο ξφινπο είλαη εθείλνη 

πνπ θπξηαξρνχλ.  

 Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο έρεη ε Ννεηηθή Τζηέξεζε (5 ζηηο 10 

πεξηπηψζεηο, νη 4 είλαη αξζεληθνχ γέλνπο) θαη αθνινπζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

φξαζεο (2 πεξηπηψζεηο), ηεο αθνήο (1 πεξίπησζε) θαη νη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο 

(2 πεξηπηψζεηο).  

Απηά ηα επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπνπ 

θπξηαξρνχλ βέβαηα νη ραξαθηήξεο αξζεληθνχ γέλνπο αιιά ηελ πξψηε ζέζε θαηέρνπλ 

απφ ην 1974 σο ην 1988 νη ραξαθηήξεο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα 

φξαζεο κε κηα ηάζε κείσζεο απφ ην '89 θαη κεηά
34

. 

ε άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2001, πεξηγξάθεθε πψο παξνπζηάδεηαη ην πξφζσπν 

ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ απφ ην 1831 έσο ην 1922. Αλ θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ παηδηνχ 

κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη πνιχ κηθξή, θαηέιεμε φηη θαηαγξάθεηαη κηα ζρεηηθή 

αδηαθνξία θαη φηη ν πεξίγπξνο ηνπ, εθιάκβαλε ηε ζσκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα «σο 

αθνξκή γηα πεξίγειν, εθκεηάιιεπζε ή αθφκα θαη σο παξάζηην ηεο θνηλσλίαο»
35

.  

Χζηφζν, ζηα ζεκεξηλά βηβιία παηδηθήο ινγνηερλίαο, νη ήξσεο κε αλαπεξία 

αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά. Οη πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο ζηεξίδνληαη 

ιηγφηεξν ζηα πεξηγξαθηθά επίζεηα απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο θαη 

επηιέγνπλ ηελ απεηθφληζε ησλ ραξαθηήξσλ κε αλαπεξία, κε βάζε ηη κπνξνχλ ή ηη δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ νη ήξσεο πάξα ηη είλαη ή ηη δελ είλαη, ελψ ν ξφινο ηνπο 

εμαθνινπζεί λα νξίδεηαη απφ ηα κεηνλεθηήκαηα. Οη αιιαγέο ζηηο απεηθνλίζεηο ησλ 

ραξαθηήξσλ κε αλαπεξία είλαη ζπλεπείο κε ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπκε απέλαληη ζ‟ απηά ηα άηνκα. Οη αλάπεξνη είλαη «ηδηαίηεξνη» 

θαη ίζσο δηαθνξεηηθνί, αιιά ε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλε λα 

«ελζσκαηψζεη» παξά λα απνκνλψζεη
36

.  

 

 

 

                                                           
34. Βι. Μαξίλα Λνπάξε, "Λνγνηερλία θαη αλαπεξία: ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε," 

(Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, 2008), http://ir.lib.uth.gr//handle/11615/40776  

35.    Βι. Μαξίλα Λνπάξε, ό.π., ζει. 59. 

36.   Βι. Greta D. Little, ό.π.  

http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/40776
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2. Ζ παξνπζίαζε ηεο αλαπεξίαο 

 

Σν άλνηγκα ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο ινγνηερλίαο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θέξλεη 

ζηελ επηθάλεηα θαη ζην θέληξν ησλ ζπδεηήζεσλ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

αλαπεξίαο (ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, απηηζκφο, επηιεςία, αλνξεμία, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θιπ), ελψ ήξσεο πνπ θέξνπλ απηέο έρνπλ πξσηαξρηθφ ή δεπηεξεχνληα 

ξφιν
37

.  

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αλαπεξίαο, ζηε 

ινγνηερλία γεληθά, αιιά θαη ζηελ παηδηθή ινγνηερλία, δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

επνρή ζπγγξαθήο ησλ δηαθφξσλ βηβιίσλ. Αξρηθά, ε αλαπεξία ζπλδέεηαη κε ην 

δαηκνληθφ, ην επηθίλδπλν, ην απεηιεηηθφ, θαη απνηειεί αληηθείκελν δηαθσκψδεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία απεηθνλίδνληαη κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, ελψ 

παξαηεξνχληαη θαη έξγα ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη σο ζχκαηα απηήο ηεο αλαπεξίαο 

θαη ηπγράλνπλ ξαηζηζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. Χζηφζν, ε έλλνηα 

ηεο απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζε δηάθνξα 

έξγα παηδηθήο αιιά θαη ελήιηθεο ινγνηερλίαο.  

 

2.1. Ο νξηζκόο αλαπεξίαο 

 

ε φιεο ηηο επνρέο ε αλαπεξία αληηκεησπηδφηαλ ζαλ κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθαινχζε 

ζηνπο κε αλάπεξνπο ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία θπκαίλνληαλ απφ ηνλ θφβν θαη ηνλ 

νίθην έσο ηελ απφξξηςε. Οη αλάπεξνη ζεσξνχληαλ άηνκα πνπ παξέθθιηλαλ απφ ην 

θπζηνινγηθφ, επζχλνληαλ νη ίδηνη γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, άηνκα «κηαζκέλα», γεκάηα 

δεηζηδαηκνλίεο, άρξεζηα, πνπ πξνθαινχζαλ ληξνπή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα απνκνλψλνληαη ζε ρψξνπο φπνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ 

νπνηνλδήπνηε. ηελ Αξραία Διιάδα, ε Αληηγφλε πξνεηδνπνηείηαη φηη ζα εμνξηζηεί 

γηαηί θάλεη παξέα κε ηνλ ηπθιφ Οηδίπνδα, θαζψο ε επαθή κε έλαλ ηπθιφ θέξλεη 

ληξνπή. ην Μεζαίσλα πίζηεπαλ φηη ν μπινδαξκφο απνηειεί κέζν ζεξαπείαο γηα ηε 

                                                           
37.   Βι.  Susanne Gervay, "Butterflies: Youth literature as a powerful tool in understanding disability," 

Disability Studies Quarterly 24, no. 1 (2004). 
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Ννεηηθή Καζζηέξεζε. Σελ ίδηα επνρή είλαη γλσζηφο ν ξφινο ησλ αλαπήξσλ θαη 

θπξίσο ησλ κηθξφζσκσλ αηφκσλ, σο γεισηνπνηψλ
38

.  

Ση ελλννχκε, φκσο, κε ηνλ φξν αλαπεξία;  

χκθσλα κε ηελ Αζελά Εψληνπ-ηδέξε θαη ηε ηαπξνχια Πνιπρξνλνπνχινπ, 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ν φξνο, θαζψο ν θαζέλαο εξκελεχεη δηαθνξεηηθά θαη 

αλαιφγσο ζε πνην ρψξν αλήθεη (εθπαηδεπηηθνί, γηαηξνί, ςπρνιφγνη) ην πξφβιεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ε αλαπεξία αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε θάπνηαο 

ιεηηνπξγηθήο βιάβεο
39, 40

. Μάιηζηα, ε Αζελά Εψληνπ-ηδέξε αλαθέξεη φηη, ν 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη δηαθνξεηηθφ νξηζκφ απφ ην γηαηξφ, ν γηαηξφο απφ ηνλ ςπρνιφγν 

θ.ν.θ.
41

. 

Ο Γεκήηξεο Κνπηάληνο αλαθέξεη πσο, νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο 

αλαπεξίαο εκπίπηνπλ ζε δχν κνληέια, ην ηαηξηθφ κνληέιν θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν, 

ηα νπνία εμεηάδνπλ ηνλ φξν αλαπεξία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία
42

. Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (Π.Ο.Τ), ζεσξεί σο Άηνκα κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο  εθείλνπο πνπ εκθαλίδνπλ ζνβαξή κεηνλεμία πνπ πξνθχπηεη απφ θπζηθή ή 

δηαλνεηηθή βιάβε, ελψ ε αλαπεξία έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε κεηνλεμία (impairment), 

ηελ αλαπεξία (disability) θαη ηε βιάβε/αλεπάξθεηα (handicap)
43

. 

χκθσλα κε ηνλ William Lee Heward, βιάβε είλαη θάζε απψιεηα, αλσκαιία  ή 

πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ςπρνινγηθήο, θπζηνινγηθήο θαη αλαηνκηθήο δνκήο. 

Αλαπεξία είλαη ν θάζε πεξηνξηζκφο, πξνεξρφκελνο απφ ηε βιάβε, λα εθηειέζεη ην 

άηνκν κηα δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην πεδίν πνπ ζεσξείηαη θαλνληθφ γηα έλα αλζξψπηλν 

νλ. Μεηνλεμία είλαη ε θνηλσληθή δπζπξαγία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ αλαπεξία θαη 

αλαθέξεηαη ζε έλα πξφβιεκα ή κεηνλέθηεκα πνπ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν κε 

αλαπεξία, φηαλ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ
44

. 

Δπνκέλσο, ε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ην ηαηξηθό κνληέιν, ζεσξείηαη πξνζσπηθή 

ηξαγσδία. Δπηπιένλ, ην ηαηξηθφ κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηελ αληίιεςε πεξί 

                                                           
38.  Βι. Αζελά Εψληνπ-ηδέξε, Οη αλάπεξνη θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο: κηα ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο έληαμεο, εθδ. Πεδίν, Αζήλα 2011, ζει. 53. 

39.   Βι. Αζελά Εψληνπ-ηδέξε, ό. π. 

40. Βι. ηαπξνχια Πνιπρξνλνπνχινπ-Εαραξφγεσξγα, Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηόηεηεο, ηφκ. Β, εθδ. Αηξαπφο, Αζήλα6 2010. 

41.   Βι. Αζελά Εψληνπ-ηδέξε, ό. π. 

42.  Βι. Γεκήηξεο Κνπηάληνο, "Αλάπεξνη άλζξσπνη ή αλάπεξε θνηλσλία; Μηα ελαιιαθηηθή, νιηζηηθή, 

νηθνινγηθή πξνζέγγηζε," Παηδαγσγηθή επηζεώξεζε 30, (2000). 

43.   Βι. Αζελά Εψληνπ-ηδέξε, ό. π. 

44.  Βι. William Lee Heward, Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο: Μία εηζαγσγή ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε, επηκ. 

Αγγειηθή Γαβάδνγινπ θαη Κσλζηαληίλνο Κφθθηλνο, κηθξ. Υ. Λπκπεξνπνχινπ, εθδ. Σφπνο, Αζήλα
4
 

2011, ζει. 7. 
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«θαλνληθνπνίεζεο», ηνλίδνληαο ηελ αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία
45

. Οη ξίδεο 

ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ αλάγνληαη ζην Γηαθσηηζκφ, θαζψο ηφηε νη εξγάηεο 

ηαμηλνκνχληαλ ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχλ θαη εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ
46

. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ νξηζκνχ, ζπληεξείηαη ε έλλνηα ηεο βιάβεο σο 

αλσκαιία ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο σο αληθαλφηεηα λα ελεξγεί 

θάπνηνο φπσο θάζε «θπζηνινγηθφο» άλζξσπνο, ελψ ε έλλνηα ηεο κεηνλεμίαο ππνλνεί 

ηελ αληθαλφηεηα λα δηαζέηεη θάπνηνο έλαλ θπζηνινγηθφ θνηλσληθφ ξφιν
47

.  

Σν θνηλσληθό κνληέιν αληηιακβάλεηαη ηελ αλαπεξία σο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλε, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επζχλε γηα ηελ αλαπεξία έγθεηηαη ζηελ 

θνηλσλία θαη φρη ζην άηνκν
48

. Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο απνδέρεηαη ηελ 

αλαπεξία σο παζνινγηθή αηηία, απνθιίλνπζα εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ, ε νπνία ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ απφ φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εξγαζία θ.ά. ‟ απηφ ην 

κνληέιν πξνζεγγίδεηαη ε αλαπεξία απ‟ ηελ νπηηθή ησλ δπζθνιηψλ πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ην άηνκν κε αλαπεξία ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα 

αλαιχεηαη σο ε απφξξνηα νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δπζρεξεηψλ. Δπνκέλσο, ην θεληξηθφ δφγκα ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ είλαη φηη ε 

αλαπεξία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, ε νπνία, κε ηα πξφηππα, ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αμίεο, πνπ απηή επηηάζζεη, θαζηζηά ηα άηνκα κε αλαπεξία αδχλακα 

λα αμηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο εμαηηίαο ηεο πξνυπάξρνπζαο 

πξνθαηάιεςεο κηαο κε αλάπεξεο θνηλσλίαο
49

. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηέζηε ζαθέο φηη ε αλαπεξία δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή, 

είηε κφλν απφ ηελ ηαηξηθή ζθνπηά είηε κεκνλσκέλα απφ ηελ θνηλσληθή. ηα πιαίζηα 

ηεο παγθφζκηαο έθζεζεο γηα ηελ αλαπεξία (WHO, 2011), πηνζεηήζεθε κία νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο επηηπγράλνληαο έλαλ βηψζηκν ζπκβηβαζκφ κεηαμχ 

ηαηξηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ
50

.   

ε έλαλ παιαηφηεξν νξηζκφ πνπ έρεη απνδνζεί απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο (2002), «αλαπεξία είλαη ην απνηέιεζκα νξγαληθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ αηηίσλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν εκπνδίσλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, φπσο ε 

                                                           
45.   Βι.  William Lee Heward, ό.π. 

46.   Βι.  Γεκήηξεο Κνπηάληνο, ό.π. 
47.  Βι.  Michael Oliver, Understanding disability: From theory to practice, Macmillan International 

Higher Education, London 1995. 

48.   Βι.  Michael Oliver, ό.π. 

49.   Βι.  Γεκήηξεο Κνπηάληνο, ό.π. 
50.  Βι.  World Health Organization, World report on disability 2011, World Health Organization, 

2011. 
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απηνεμππεξέηεζε, ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, ε ςπραγσγία θαη ε γεληθφηεξε 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή»
51

. 

Ο Νφκνο 3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/2.10.2008) νξίδεη σο άηνκα κε αλαπεξία 

(disabled) ή άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (handicapped) απηνχο πνπ 

παξνπζηάδνπλ αηζζεηεξηαθά, λνεηηθά, γλσζηηθά, αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ή/θαη 

ςπρηθέο, λεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο. πγθαηαιέγνληαη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο, αδπλακίεο ή δπζιεηηνπξγίεο, φπσο λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε) ή αθνήο (θσθνί, 

βαξήθννη), θηλεηηθέο δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, 

δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
52

. 

 

2.2. Σα άηνκα κε αλαπεξία ζε μελόγισζζα βηβιία γηα παηδηά 

 

Ζ πξψηε επαθή φισλ καο κε ινγνηερληθά έξγα είλαη ηα ιατθά παξακχζηα, απηή ε 

κεγάιε πφξηα ζηε ιατθή καο παξάδνζε. Αλ, φκσο, εξεπλήζεη θαλείο ιίγν θαιχηεξα 

κέζα ηα ιατθά παξακχζηα, ζα δεη φηη νη ήξσεο κε αλαπεξία είηε απνπζηάδνπλ, είηε, 

φηαλ εκθαλίδνληαη, αληηκεησπίδνληαη ριεπαζηηθά ή ηνπιάρηζηνλ απαμησηηθά, θαζψο 

γηα αηψλεο ηα άηνκα κε αλαπεξία ζεσξνχληαλ ζηε ιατθή θνπιηνχξα, άηνκα 

θαηψηεξα, δηαβνιηθά, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε εηδηθψλ δπλαηνηήησλ, αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ. Φάλεθε, ινηπφλ, λα δαηκνλνπνηείηαη ε δηαθνξεηηθή ή «παξεθθιίλνπζα» 

απφ ην απνδεθηφ πξφηππν εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ αλζξψπσλ, γεγνλφο πνπ 

νδεγνχζε ζηελ απνκφλσζε θαη ζηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε πξσηνβνπιίαο βνήζεηαο, 

έληαμεο ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ βίν. Μάιηζηα, αξθεηά 

ζπρλά, ν ζσκαηηθά απνθιίλσλ ή αλάπεξνο ήηαλ ν αξλεηηθφο ήξσαο κηαο ηζηνξίαο, 

θάπνηνο θνπηνπφλεξνο, ηπρνδηψθηεο ή ρακειψλ εζηθψλ αμηψλ άλζξσπνο. 

Δθηφο, φκσο, απφ ηελ αξλεηηθή απεηθφληζε ησλ αλάπεξσλ εξψσλ ζηα  ιατθά 

παξακχζηα, νη έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη θαη ζηα παηδηθά ινγνηερλήκαηα ε εηθφλα δελ 

ήηαλ θαιχηεξε. Μφλν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 60′ ηα πξάγκαηα άξρηζαλ -ζην εμσηεξηθφ 

                                                           
51.  Βι. World Health Organization, "Towards a common language for functioning, disability, and 

health: ICF," The International Classification of Functioning, Disability and Health (2002). 

52.   Βι.  Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/2.10.2008). Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 2008. 
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αζθαιψο- λα αιιάδνπλ θαηεχζπλζε, ράξε ζηηο θσλέο θσηηζκέλσλ δαζθάισλ πνπ 

έθηαζαλ ζηα απηηά κεξίδαο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δεκηνπξγψλ. Οη λένη δεκηνπξγνί 

πνπ κπήθαλ ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ κεηά ην 1950-55 ζηε δπηηθή Δπξψπε, ζηε 

βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία, παξάγνληαο ζπλνιηθά πην πξνζεγκέλα θαη πην 

πξννδεπηηθά βηβιία, άξρηζαλ λα ξίρλνπλ θιεθηέο καηηέο ζηα άηνκα κε αλαπεξία, 

άιινηε ηνπνζεηψληαο ηα ζηνλ θεληξηθφ άμνλα κηαο ηζηνξίαο, άιινηε ζην πεξηζψξηφ 

ηεο, αιιά ζίγνπξα αληηκεησπίδνληάο ηα πηα κε κεγαιχηεξν ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ έθεπγαλ απφ ηηο πεπαιαησκέλεο αληηιήςεηο ηνπ πξφζθαηνπ 

παξειζφληνο. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη παξαθάησ θάπνηα απφ ηα μελφγισζζα βηβιία, πνπ έρνπλ 

σο ήξσεο άηνκα κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο:  

 

 Σν παξακχζη «Είκαη Ξερσξηζηή» γξάθηεθε απφ ηε Βξεηαλή ζπγγξαθέα Σδελ 

Γθξίλ ην 1955 θαη εθδφζεθε ην 1999
53

. ηα ειιεληθά κεηαθξάζηεθε απφ ηελ 

Δπγελία Κνιπδά θαη εθδφζεθε ην 2004. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο. Χζηφζν, είλαη έλα παξακχζη πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα ην 

δηαβάζνπλ ηφζν ηα παηδηά κε θάπνηα αλαπεξία, φζν θαη ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πνιχ απιφ γηα 

ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ ηα κηθξά παηδηά. Σα θείκελα είλαη κηθξά θαη 

ζπκπιεξψλνληαη απφ απιή εηθνλνγξάθεζε. 

Αξρηθά, ην παξακχζη έρεη σο θεληξηθφ ήξσα ηελ Διέλε. Ζ Διέλε είλαη έλα 

κηθξφ θνξίηζη κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Ζ εξσίδα καο κεηαθηλείηαη κε ην 

ακαμίδηφ ηεο. Ζ Διέλε ζηελ αξρή ηνπ παξακπζηνχ κάο κηιά γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο. Νηψζεη πσο είλαη θη απηή μερσξηζηή θαη δηαθνξεηηθή, 

φπσο φια ηα παηδηά θαη δελ πζηεξεί ζε ηίπνηα, ελψ καο κηιά γηα φια απηά πνπ 

αγαπά. Αγαπά ηε κνπζηθή φπσο πάξα πνιιά παηδηά, παίδεη θινγέξα, αγαπά 

πνιχ ηα δψα, φπσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο ειηθίαο ηεο. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θίινπο ηεο Διέλεο. Μηα απφ ηηο θίιεο ηεο Διέλεο, ε 

Ησάλλα έρεη πξνβιήκαηα φξαζεο, φκσο είλαη πνιχ θαιή καζήηξηα. Μάιηζηα, 

έρεη έλα κεράλεκα κε ην νπνίν θάλεη πξάμεηο θη εθείλν κηιά, έηζη ηε βνεζά 

φηαλ αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζε θάπνηεο πξάμεηο. Ο δεχηεξνο θίινο είλαη ν 

Γηψξγνο, έλα παηδί κε θψθσζε. Ο Γηψξγνο είλαη πξσηαζιεηήο ζηελ 

                                                           
53.   Βι.  Σδελ Γθξίλ, Δίκαη Ξερσξηζηή, κηθξ. Δπγελία Κνιπδά, εθδ. Μνληέξλνη Καηξνί, Αζήλα 2004. 
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θνιχκβεζε. Ο Γηψξγνο έρεη έλα εηδηθφ αθνπζηηθφ πνπ ηνλ βνεζά λα αθνχεη 

ηνπο γχξσ ηνπ.  

Λίγν πην θάησ, ε Διέλε εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζή ηεο απφ ηα βιέκκαηα 

κεξηθψλ αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ κάζεη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα: 

«όηαλ ν θόζκνο κε θνηηάδεη ή κε δείρλεη κε ην δάρηπιν, εγώ ληξέπνκαη». ην 

ζεκείν απηφ ζίγεηαη ην θνηλσληθφ πξφβιεκα ηνπ ξαηζηζκνχ ζε βάξνο ησλ 

«δηαθνξεηηθψλ» αλζξψπσλ. Πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο ηα 

άηνκα κε θάπνηα αλαπεξία κεηνλεθηνχλ ζε θάηη, πσο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο, πσο δελ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πσο έρνπλ αλάγθε απφ 

νίθην. Σν θαηλφκελν απηφ, εηδηθά ζηηο κέξεο καο είλαη θάηη πνιχ ιππεξφ, 

θαζψο ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε βάζε ην θνηλσληθφ 

κνληέιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ίδηα ε θνηλσλία θαη ε 

δνκή ηεο πνιιέο θνξέο είλαη απηέο πνπ απνκνλψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

θαη ηα εκπνδίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νηηδήπνηε ζπκκεηέρνπλ θαη ηα άηνκα 

ρσξίο αλαπεξίεο. Σν θαηλφκελν απηφ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο δηάθξηζεο ζα 

ιέγακε φηη είλαη εκθαλέο θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ παξακπζηνχ: «κεξηθέο θνξέο 

λνκίδσ όηη κε θνβνύληαη επεηδή είκαη δηαθνξεηηθή από απηνύο», «όηαλ νη 

άλζξσπνη κηιάλε ζηελ Ησάλλα ζα λα κελ θαηαιαβαίλεη, ζηελνρσξηέηαη», «όηαλ 

νη κεγάινη κε αγλννύλ θαη κηιάλε ζηε κακά κνπ ιεο θαη εγώ δελ ππάξρσ, 

ζπκώλσ». ηε ζπλέρεηα, ε Διέλε αθεγείηαη θάηη πνπ έγηλε πξηλ κεξηθέο 

εκέξεο: «ηελ πεξαζκέλε βδνκάδα πνπ έπαημα κε ηνπο θίινπο κνπ, έβαια γθνι», 

ζην ζεκείν απηφ βιέπνπκε πσο ηα άηνκα κε αλαπεξία κπνξνχλ θη εθείλα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη θαη κάιηζηα λα ηα πεγαίλνπλ πνιχ θαιά, αληίζεηα 

κε ηελ άπνςε κεξηθψλ αλζξψπσλ πνπ λνκίδνπλ φηη ιφγσ ηεο αλαπεξίαο 

αδπλαηνχλ λα θαηαθέξνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. 

Έλα αθφκα δήηεκα, πνπ ζίγεηαη ζην θείκελν, είλαη ε πξναλαθεξφκελε δνκή 

ηεο θνηλσλίαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε 

θάπνηνπο ρψξνπο, φπσο ζην ζρνιείν: «όηαλ έλα θηίξην έρεη πνιιέο ζθάιεο πνπ 

δε κπνξώ λα ηηο αλέβσ ληώζσ όηη κε βάδνπλ ζηελ άθξε». Απηή είλαη θαη ε 

ηδενινγία ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ πνπ ζεσξεί πσο ε αλαπεξία είλαη ε 

αδπλακία ηεο θνηλσλίαο λα ζηεξίμεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλαθέξεηαη ην εκπφδην πνπ θαηαζθεπάδεη ε 

θνηλσλία ζηα άηνκα απηά, φηαλ δελ έρεη πξνλνήζεη γηα ξάκπεο θαη αζαλζέξ. 

Αθφκε, ε εξσίδα αλαθέξεηαη ζην θαηλνχξην αζιεηηθφ θέληξν, κε ζθνπφ λα 

ηνληζηεί ε αληίζεζε ζε απηφ θαη ζην πξνεγνχκελν θηίξην. Σν λέν αζιεηηθφ 
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θέληξν έρεη θαηάιιειεο δνκέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπρλάδνπλ άλζξσπνη κε 

αλαπεξία, θαη κε. 

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιινχο γλσζηνχο θαη θίινπο ηεο Διέλεο πνπ 

έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, φκσο εμαθνινπζνχλ λα δνπλ ηε δσή ηνπο, φπσο φινη 

καο. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί ε ηειεπηαία θξάζε ηνπ θεηκέλνπ: «ν 

θαζέλαο καο είλαη μερσξηζηόο, όπσο θη εγώ». Με απηή ηελ ηειεπηαία πξφηαζε 

ηα παηδηά θαηαλννχλ αθφκα θαιχηεξα πσο δελ πξέπεη λα ππνηηκνχκε ην 

δηαθνξεηηθφ, αληηζέησο λα ην ζεβφκαζηε θαη λα ην ζαπκάδνπκε θαζψο φινη 

είκαζηε ηθαλνί, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ηξφπν θαη ρξφλν. 

 

 Σν βηβιίν «Ο Μαμ Είλαη Σεκαληηθόο» ηεο γαιιίδαο ζπγγξαθέα Λφξα 

Σδηάθ
54

, γξάθηεθε ην 1962 θαη εθδφζεθε ην 1999. Μεηαθξάζηεθε ζηα 

ειιεληθά απφ ηε Νηίλα ηδέξε θαη θπθινθφξεζε ην 2002. Έλα δηήγεκα 

θαηάιιειν γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία πξαγκαηεχεηαη ην 

δήηεκα ηεο αλαπεξίαο ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο. Ο αθεγεηήο 

είλαη ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία θαη κηιά κε ηε θσλή ηνπ παηδηνχ ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν αθεγεηήο πξνζπαζεί λα απνηππψζεη φζα επηζπκεί λα πεη ν 

γηφο ηεο αιιά θαη φζα ζθέθηεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο πνιχ απιφ ιεμηιφγην θαη 

ιέμεηο δηαζθνξπηζκέλεο ρσξίο ζχληαμε, ψζηε λα δψζεη ηελ εληχπσζε ζηνλ 

αλαγλψζηε πσο κηιά ην ίδην ην παηδί. Μάιηζηα, αλαθέξεη πσο κηιά κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, γηα λα ληψζεη πσο γλσξίδεη πνιχ θαιά ην παηδί ηεο: «Έηζη, γηα ηε 

κάηαηε επραξίζηεζε λα παξαζηήζσ πσο πηζηεύσ, όζν δηαξθνύλ απηέο νη 

ιηγνζηέο ζειίδεο, πσο μέξσ λα δηαβάδσ κέζα ζνπ ζαλ ζε αλνηρηό βηβιίν».  

Σν έξγν απηφ μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή δηάθνξσλ ήρσλ κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ Μαμ, ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ ζπγγξαθέαο, παξφηη 

δελ ην αλαθέξεη άκεζα, απνθαιχπηεη εμ‟ αξρήο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Μαμ. Ο 

Μαμ είλαη έλα παηδί πνπ δε κηιά, θη φζα ζέιεη λα πεη, ηα εθθξάδεη πφηε κε 

θιάκαηα, πφηε κε ρακφγειν, πφηε κε εθδήισζε βίαο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη νη ζπλήζεηέο ηνπ, ε δσή ηνπ αιιά θαη ε ηαηξηθή ηνπ 

πεξίζαιςε. Ο αθεγεηήο αιιά θαη ν ζπγγξαθέαο είλαη εηιηθξηλείο. 

Πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ ηε ξεαιηζηηθή εηθφλα ελφο παηδηνχ πνπ 

αληηκεησπίδεη φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπ. Καη κάιηζηα ε 

ζεκαληηθφηεξε είλαη ε δπζθνιία ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία: «Νεπξηάδσ, πνιιέο 

                                                           
54.   Βι. Λφξα Σδηάθ, Ο Μαμ Δίλαη Σεκαληηθόο, κηθξ. Νηίλα ηδέξε, εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 2002. 
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θνξέο.. ηόζεο ιέμεηο.. ζπξώρλνληαη ζην θεθάιη κνπ, κα δελ ιέλε λα έξζνπλ ζην 

ζηόκα κνπ! Να εξεκήζσ. Γαγθώλσ ην ρέξη. ρη πνιύ δπλαηά.... Αιιηώο 

πνλάεη!».  ην ζεκείν απηφ, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε, πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

παηδί πνπ, εθηφο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ ζην ιφγν, έρεη θαη θάπνηα κνξθή 

αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο, θαζψο, φηαλ ληψζεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ε 

αληίδξαζή ηνπ είλαη επηζεηηθή, ηφζν πξνο ηνπο γχξσ ηνπ φζν θαη πξνο ηνλ ίδην 

ηνπ ηνλ εαπηφ: «ν κπακπάο γθξηληάδεη. Τν ζηόκα κνπ ζέιεη λα δαγθώζεη ην 

κπακπά. Θπκώλεη. Τα λύρηα κνπ γξαηδνπλίδνπλ». Δπηπιένλ, ην παξαπάλσ 

απφζπαζκα απνηειεί κηα απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ν αθεγεηήο κηιά κε ην 

πξνζσπείν ηνπ παηδηνχ ηεο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ιάζνο ζχληαμε. Γηα 

παξάδεηγκα, «γξήγνξα ζην δσκάηην. Τν καγλεηόθσλν. Γηα ηε κνπζηθή είλαη 

πάληα Ναη. ρη απηό ην δίζθν, δελ ζέισ εγώ! Νεύξα! Θπκώλσ!». Ζ αθεγήηξηα, 

δελ ληξέπεηαη λα εθδειψζεη νχηε ηελ θνχξαζή ηεο, νχηε ηε ζηελνρψξηα ηεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηφζν ην παηδί ηεο φζν θαη ε ίδηα σο 

κεηέξα ηνπ. Χζηφζν, παξακέλεη πάληα πεξήθαλε: «Γελ ληξέπνκαη γηα ζέλα. 

Γηα κέλα ληξέπνκαη, εγώ, ε κεηέξα ζνπ. Δγώ, πνπ δελ αλαιακβάλσ πάληα ηελ 

επζύλε ζνπ, δεκόζηα». ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ν Μαμ είλαη έλα 

παηδί πνπ ρξεηάδεηαη ηαηξηθή πεξίζαιςε απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ γελλήζεθε. 

Τπνβάιιεηαη ζε επεκβάζεηο θαη ζε ζπλερφκελεο εμεηάζεηο. Παξαθνινπζείηαη 

απφ λεπξνιφγνπο, ςπρηάηξνπο θαη θπζηθνζεξαπεπηέο. Τπάξρεη ινηπφλ, ε 

ηαηξηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαζψο, πξφθεηηαη γηα έλαλ 

άλζξσπν πνπ ρξήδεη ηαηξηθήο ππνζηήξημεο. ιε απηή ηελ πξνζέγγηζε ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηε ραξαθηεξίζεη σο βηνινγηθή πξνζέγγηζε, θαηά ηελ 

νπνία βαζηθά αίηηα κηαο λνεηηθήο αλαπεξίαο ζεσξνχληαη νξγαληθνί 

παξάγνληεο θαη ε δηάγλσζε γίλεηαη κέζσ εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο θαη 

λεπξνςπρνινγηθψλ ηεζη. Κάηη ηέηνην αλαθέξεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ: 

«ππάξρεη έλα εξσηεκαηηθό πάλσ από ην θεθάιη ζνπ, ζρεηηθά κε ηε λεπξνινγηθή 

ζνπ εμέιημε», «Πάκε γηα εμέηαζε, ιέεη. Έρνπκε ξαληεβνύ κε ηε λεπξνιόγν. Ζ 

λεπξνιόγνο είλαη γηαηξόο γηα θεθάιη εκέλα». Δπηπιένλ, ζηε βηνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ε παξέκβαζε έρεη λα θάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ε νπνία γηα ηνλ Μάμ θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε: 

«εηνηκάδεη ηα κπηκπεξό. Έλα κε ην γάια θαη έλα κε ηα θάξκαθα». 

Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ζε φιν ην έξγν ππάξρνπλ ζθιεξνί 

ραξαθηεξηζκνί γηα ηνλ Μαμ φπσο, “πξνβιεκαηηθόο”, “δελ είλαη 

θπζηνινγηθόο”, “θαζπζηεξεκέλνο”. Παξφηη φκσο, ππάξρνπλ απηνί νη 
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ραξαθηεξηζκνί, δε ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα πξνζβάινπλ ή λα 

ηαπεηλψζνπλ ηνλ άλζξσπν κε αλαπεξία. θνπφο δελ είλαη λα ζπκβάινπλ ζην 

ξαηζηζκφ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πξνο ηα άηνκα απηά αιιά αληηζέησο· ζθνπφο 

ηεο ζπγγξαθέσο είλαη λα αζθήζεη θξηηηθή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ 

αληηκεησπίδνληαη νη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο, απφ ηελ θνηλσλία. Σνλίδεη, 

ινηπφλ, ηνλ ζπρλφηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ απεπζχλνληαη νη “θπζηνινγηθνί” 

ζηνπο “πξνβιεκαηηθνχο”. Σν θνηλσληθφ απηφ ζέκα ζίγεηαη ζε πνιιά ζεκεία: 

«Δγώ Μαμ πξνβιεκαηηθόο, άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο». Σα ιφγηα κε ηα νπνία 

πεξηγξάθεηαη ν ήξσαο ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο είλαη ζθιεξά. Δίλαη 

φκσο απφιπηα ξεαιηζηηθά, ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν ξνκαληηζκνχ, ρσξίο 

ππεξβνιέο θαη ρσξίο σξαηνπνηήζεηο. Δίλαη ε πξαγκαηηθή γλψκε πνπ έρεη ε 

θνηλσλία γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία. Καη ε γλψκε απηή είλαη αξθεηά 

αηρκεξή: «Δζύ, ην ιαηξεκέλν παηδί, γηα έλα θιάκα παξαπάλσ, γηα έλα αλώδπλν 

θαπξίηζην, γίλεζαη ην αλππόθνξν παηδί». Πνιιέο θνξέο ν θφζκνο δελ κπνξεί 

λα αληηιεθζεί ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ή θαη κε απηηζκφ ζηελ αιιαγή θάπνησλ ζπλεζεηψλ. ηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο πξνθαιεί κεγάιε ηαξαρή ε έθπιεμε, ε παξάιεηςε 

θαζεκεξηλψλ ξνπηηλψλ θαη δεκηνπξγείηαη ηξνκεξή ζχγρπζε, ε νπνία 

εθθξάδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε θιάκα, δπλαηέο θσλέο, βία, αθφκα θαη 

απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο: «Δγώ Μαμ πξνηηκάεη όηαλ είλαη πάληα ίδηα», 

«θιείλνκαη καδί ζνπ πίζσ από ηα θάγθεια ησλ κηθξώλ ζπλεζεηώλ ζνπ, πνπ 

είλαη ηόζν βνιηθέο, θαη ηόζν θαηαζιηπηηθέο». Γηα ην ιφγν απηφ πνιινί 

άλζξσπνη απνθεχγνπλ ηε γλσξηκία κε άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

ηνπο ζεσξνχλ δχζηξνπνπο.  

Έλαο ηξφπνο αθφκα κε ηνλ νπνίνλ ε ζπγγξαθέαο ζίγεη ην παξαπάλσ 

θνηλσληθφ δήηεκα είλαη κε ηε ζχγθξηζε ελφο ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπ 

παηδηνχ θαη ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Αλαιπηηθφηεξα, βιέπνπκε 

λα γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζην Μαμ θαη ζηα δπν ηνπ αδέξθηα απφ ηα νπνία 

θαλέλα δελ έρεη θάπνηα αλαπεξία: «Ζ Ενπιί, κε ηα κάγνπια θαηαθόθθηλα, 

θαηεθνξίδεη από ηελ ηζνπιήζξα κε ην θεθάιη. Ο Οιηβηέ ηξαγνπδάεη θαη γειάεη 

θάλνληαο θνύληα. Τξέρεη κε ηα κηθξά πνδαξάθηα ηνπ γηα λα θιέςεη ηελ κπάια 

από ηνπο κεγάινπο. Χάρλεη ζηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο. Γηαζθεδάδεη! Δζύ 

όκσο...Δζύ βαξηέζαη.», «Αλ ήζεια άιιν έλα κσξό, ήηαλ γηα λα ζνπ μεθύγσ. Να 

μεθύγσ από ηνλ θαζεκεξηλό θαηαλαγθαζκό ηεο ζαξθνβόξαο αγάπεο ζνπ. Γηα λα 

μαλαδήζσ κηα γέλλα ρσξίο πξνβιήκαηα. Γηα λα μαλαγίλσ κηα κεηέξα 
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“θπζηνινγηθή”. Γηα λα θέξσ ζηνλ θόζκν έλα παηδί πνπ δελ ζα ήηαλ όκεξνο 

θακηάο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο». ηε ζπλέρεηα φκσο, ηνλίδεη πσο παξά ηηο 

δηαθνξέο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ζρέζε αγάπεο θαη θηιίαο κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία αξθεί λα ππάξρεη 

θαηαλφεζε: «Κη ύζηεξα, ηα παηδηά ζ‟ ελνρινύλ γηαηί νξζώλνπλ κπξνζηά ζνπ 

ηελ επηηαθηηθή ζέιεζή ηνπο. Γελ δέρνληαη ηε δηθηαηνξία ζνπ», «Κη όκσο, κεξηθά 

παηδηά ζε παξαθνινπζνύλ κε ηελ άθξε ηνπ καηηνύ. Δλδηαθέξνληαη γηα ζέλα, ζηα 

θξπθά. Θα κπνξνύζαλ λα ζε αγαπήζνπλ αλ ηνπο έδηλεο ηελ άδεηα».  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνλίδεηαη θαη ε αδπλακία ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσλίαο λα ζηεξίμεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (θνηλσληθφ κνληέιν). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνλίδεηαη ε αγσλία ησλ γνληψλ ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία γηα ην 

κέιινλ ηνπ φηαλ νη ίδηνη δε ζα είλαη πηα ζηε δσή. Ζ αγσλία απηή βιέπνπκε 

πσο ππάξρεη αθφκα θαη ζε κηα θνηλσλία, φπσο ε Γαιιία ζηελ νπνία δεη ν Μαμ, 

ε νπνία είλαη ζίγνπξα πην επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Πφζν 

κάιινλ κηα θνηλσλία, φπσο ε ειιεληθή, ε νπνία δπζηπρψο αθφκε δελ έρεη 

αξθεηή παηδεία πάλσ ζε ηέηνηα θνηλσληθά δεηήκαηα: «Σπρλά, ζηακαηάσ ζην 

ζηαζκό. Γελ έρσ πηα δηάζεζε λα ζε ζέξλσ. Κνπξάζηεθα. Δίκαη άδεηα. Βγάι   ηα 

γηα ιίγν πέξα κόλνο ζνπ. Έζησ θαη ζηξαβά, ηόζν ην ρεηξόηεξν. Τόηε, παίξλεη ν 

παηέξαο ζνπ ηε ζθπηάιε. Γελ ρξεηάδεηαη λα κηιάκε. Δίλαη ε ζησπεξή ζπκθσλία 

αλάκεζά καο. Μόιηο ιαραληάζεη ν έλαο, ν άιινο παίξλεη κπξόο. Γηα ζέλα. Γηα 

λα ζε νδεγήζνπκε πέξα από ηα όξηά ζνπ. Πξνο ηελ ελήιηθε δσή ζνπ. Γηα όηαλ 

δελ ζα είκαζηε πηα εδώ». Σν γεγνλφο πσο ε θνηλσλία δελ είλαη αξθεηά ηθαλή 

γηα λα ζηεξίμεη φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ην αληηιακβαλφκαζηε θαη ζε 

άιια ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, ην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν, είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηηο κέξεο καο. Πνιιά ζρνιεία αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ην θξάηνο δε κπνξεί λα βνεζήζεη 

παξέρνληάο ηνπο ζπλνδφ παξάιιειεο ζηήξημεο: «Δγώ-Μαμ, όρη ζέισ 

Γνθηκάζεη. ρη ζέισ πάσ θαηλνύξην ζρνιείν. Μπακπάο κακά είπαλ Θα δεηο, ζα 

δηαζθεδάζεηο πνιύ, είλαη έλα ζηάδην. Γηα δνθηκή! Δγώ μέξεη όρη δηαζθεδάζεη 

εθεί πέξα. Δίδα όια θαηάιαβα όια. ρη αιεζηλό ζρνιείν όπσο Ενπιί κε ζάθα 

θαη γξαςίκαηα. Δίλαη ζρνιείν-λνζνθνκείν κπξίδεη θάξκαθν νινύζε», «ην 

έβξηζθα βάξβαξν ην ζύζηεκα. Γελ ηνικνύζα λα ην πσ ηίπνηα. Από θόβν κήπσο 

θαη δε ζε δερηνύλ». Παξφιν, δειαδή, πνπ νη γνλείο δε ζπκθσλνχζαλ κε ην λα 

πάεη ην παηδί ηνπο ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν, θνβνχληαλ λα αληηδξάζνπλ κήπσο 
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θαη δε γηλφηαλ δεθηφο νχηε θη εθεί θη έηζη δε ζα είρε θακία πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πξνο απνγνήηεπζή ηνπο φκσο αθφκα θαη ηέηνηνπ είδνπο 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αξλνχληαλ λα δερηνχλ πεξηπηψζεηο, φπσο ν Μαμ: 

«Γηαηί λα ζε θάλσ λα ππνθέξεηο έηζη γηα ην ηίπνηα... Σην ηέινο θάζε ζηαδίνπ 

ήιπηδα, ηνπ θαθνύ πσο απηή ε θνξά ζα ήηαλ ε θαιή, θαη ζε ηειηθή αλάιπζε 

ήηαλ πάληα όρη. - Ο γηνο ζαο έρεη πνιιά θηλεηηθά πξνβιήκαηα - Πνιύ 

θαζπζηεξεκέλνο λνεηηθά - Πνιιέο δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο. Ήζνπλ πάληα πνιύ 

θάηη. Κη εγώ, απνγνεηεπκέλε, θπληθή, έιεγα κέζα κνπ πσο, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, κάιινλ δελ ήζνπλ αξθεηόο γηα ηνπο δηεπζπληέο ηνπ θέληξνπ. 

ρη αξθεηά πεηζήληνο, όρη αξθεηά εύπιαζηνο. ρη αξθεηά εύθνινο γηα λα 

αλακνξθσζείο.». Οπζηαζηηθά ζην ζεκείν απηφ βιέπνπκε πσο ην ίδην ην 

θέληξν δελ ήηαλ αξθεηά εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν ψζηε λα αλαιάβεη 

άηνκα κε ηέηνηεο αλαπεξίεο. Σν πξφβιεκα ινηπφλ, θαηά θχξην ιφγν αλήθεη 

ζηελ θνηλσλία θαη φρη ζην άηνκν.  

Σν κπζηζηφξεκα θιείλεη κε έλα αηζηφδνμν κήλπκα θαζψο, βιέπνπκε πσο ν 

Μαμ γίλεηαη δεθηφο ζε έλα εκεξήζην λνζνθνκείν ην νπνίν, φκσο, κνηάδεη 

αξθεηά κε ζρνιείν: «από ηελ πξώηε ζνπ κέξα εθεί, έδεηρλεο λα είρεο βξεη 

θαηαθύγην ζ‟ απηό ην παιηό ζνξπβώδηθν θαη δεζηό ζπίηη πνπ έκνηαδε πηόηεξν κε 

ζρνιείν παξά κε λνζνθνκείν». Απφ ηε ζηηγκή εθείλε ν Μαμ άξρηζε λα έρεη 

γξήγνξε πξφνδν ηφζν ζηηο θηλήζεηο ηνπ φζν θαη ζηελ νκηιία ηνπ. Άξρηζε λα 

κηιά, λα κπνξεί λα θάλεη ζπδεηήζεηο, λα ζηέθεηαη κφλνο ηνπ ζηα πφδηα ηνπ. 

Πεξλά, έηζη, ην κήλπκα πσο ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζα βνεζεζνχλ εμαηξεηηθά 

ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο: «Δθείλν ην πξσί, ζηακάηεζεο λα θιαίο. Αιαθξσκέλνο από ηα δάθξπα, 

άξρηζεο λα πξννδεύεηο κε ηξόπν ζεακαηηθό. Λίγν θαηξό αξγόηεξα, άξρηζεο λα 

κηιάο». Αμίδεη λα πξνζζέζσ πσο, ηελ πξφνδν ζηελ νκηιία ηνπ Μαμ, ε 

ζπγγξαθέαο ηε δείρλεη κε ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Βειηηψλεηαη ε ζχληαμε θαη ππάξρεη νινθιεξσκέλν λφεκα ζε 

θάζε πξφηαζε: «εγώ θσλάδσ δπλαηά ζην δξόκν πνπ ιάκπεη ζηε λύρηα. Μακά 

όρη ζέιεη πηα θαξκαθείν. Θέιεη γπξίζεη ζπίηη ακέζσο. Να δείμεη κπακπά. Οη 

ιέμεηο εκέλα είλαη πην ζπνπδαίεο από ππόζεηα γηα βήρα». Με ην θιείζηκν απηφ 

ηνπ βηβιίνπ ειπίδνπκε ζε κηα αιιαγή ζηε λννηξνπία θαη ζηελ επθαηξία γηα 

έληαμε ηφζν ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, ζε γεληθά ζρνιεία φζν θαη γηα ηελ 

έληαμε φισλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ θνηλσλία.  
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Θεσξψ φηη ην βηβιίν απηφ πξέπεη λα δηαβαζηεί απφ ηνλ θαζέλα καο, 

πξνθεηκέλνπ, λα αληηιεθζνχκε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, λα θαηαλνήζνπκε ηη είδνπο ζηήξημε ρξεηάδνληαη αιιά θαη λα κπνχκε 

ζηε ζέζε ηνπο πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 

 

 Ο «Ιεζνύο Μπεηο», ηνπ Φξελη Μπεξλάξ
55

, είλαη έλα έμνρν δείγκα εηθαζηηθήο 

αξηηφηεηαο θαη αθεγεκαηηθήο ζθιεξφηεηαο. Γξάθηεθε ην 1969 θαη 

κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά απφ ηελ Έθε Κνξνκειά ην 2004. Δίλαη ε ηζηνξία 

ελφο παηδηνχ πνπ γελλήζεθε ρσξίο ρέξηα θαη πφδηα.  

«Πφζε πξαγκαηηθφηεηα κπνξείο λα αληέμεηο;» αλαξσηηφηαλ έλαο πνηεηήο. 

Πφζε δφζε ζιηβεξήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη βαζάλσλ κπνξεί λα αληέμεη έλα 

παηδί; Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηνπο παηδνςπρνιφγνπο θαη ηνπο γνλείο: κπνξεί λα 

ρεηξηζηεί ην παηδί κηα ηέηνηα ηζηνξία, θαη πψο απηή επηδξά ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ; 

Απφιπηεο απαληήζεηο ίζσο δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ. Γελ είλαη φινη νη κηθξνί 

αλαγλψζηεο ίδηνη. Μηα ηζηνξία φκσο, πνπ πξνθαιεί ζηελαρψξηα, δε ζεκαίλεη 

φηη είλαη κηα θαθή ηζηνξία· ηνπλαληίνλ, κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη λα 

δηαρεηξηζηνχκε θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη λα ηα αληηκεησπίζνπκε ή 

λα ηα απσζήζνπκε. 

Ο Φξελη Μπεξλάξ κπήγεη ην καραίξη ζην θφθαιν. ηελ πιεζψξα ησλ 

«soft» παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή ηνπ αιιφηξηνπ, ν γάιινο δεκηνπξγφο 

αληηπξνηείλεη κηα σκή ηζηνξία ελφο παηδηνχ πνπ γελλήζεθε ρσξίο ρέξηα θαη 

πφδηα. Ο «θνξκάλζξσπνο» ήξζε ζηνλ θφζκν ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1894 θαη γη‟ απηφ ε κεηέξα ηνπ ηνλ νλφκαζε «Ηεζνχ». Χο 

άιινο Ηεζνχο, ν κηθξφο ππνκέλεη φιε ηελ πεξηθξφλεζε, ηελ εηξσλεία θαη ην 

κίζνο κηαο θνηλσλίαο πνπ πεξηγειά θαη εθκεηαιιεχεηαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο. Αλάγιπθα απνδίδνληαη ν ππφθνζκνο θαη ε θησρνινγηά ηνπ 

ηέινπο ηνπ 19νπ θαη ηεο αξρήο ηνπ 20νπ αηψλα: απαηεψλεο, βηνπαιαηζηέο, 

ζθιεξνηξάρεινη εξγάηεο πνπ ε αλέρεηα ηνπο έρεη ζηεξήζεη θάζε απφζεκα 

επγεληθψλ αηζζεκάησλ θαη ηξπθεξφηεηαο. Με ιεπηή εηξσλεία παξαηίζεληαη 

                                                           
55.  Βι. Φξέλη Μπεξλάξ, Ηεζνύο Μπεηο, επηκ. Βαζίιεηνο Παπαδάθεο, κηθξ. Έθε Κνξνκειά, εθδ. 

Κάζησξ, Αζήλα 2004. 
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ζεκαληηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο επνρήο πνπ, σζηφζν, θαζφινπ δε 

βνεζνχλ ηνλ Ηεζνχ Μπεηο θαη ηνπο νκνίνπο ηνπ
56

. 

Ο κηθξφο Ηεζνχο είλαη πξνηθηζκέλνο κε κηα ζαπκάζηα θσλή πςίθσλνπ, κε 

παξαηεξεηηθφηεηα θαη θαιή φξαζε θαη κε κηα κλήκε ειέθαληα πνπ ζπγθξαηεί 

εκεξνκελίεο θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα κε κεγάιε επθνιία. Γη‟ απηφ θαη ε 

ηζηνξία, πνπ ν ήξσαο ηελ αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν απεπζπλφκελνο κε 

έλα γξάκκα ζηε κεηέξα ηνπ, αξζξψλεηαη γχξσ απφ 33 ζεκαδηαθέο 

εκεξνκελίεο ηεο δσήο ηνπ. Ζ πεξηπιάλεζή ηνπ αξρίδεη φηαλ κπαξθάξεη σο 

βηγιάηνξαο ζε έλα θαιαηλνζεξηθφ. Γεκέλνο ζην θαηάξηη αλαιακβάλεη λα 

εηδνπνηεί ην πιήξσκα φηαλ δηαθξίλεη θάιαηλεο ζηνλ σθεαλφ. Ζ δσή ηνπ 

απνθηά έλα ελδηαθέξνλ θαζψο ηαμηδεχνληαο αλαθαιχπηεη έλα ζσξφ καγηθνχο 

ηφπνπο. Γεκέλνο πάληα ζην θαηάξηη θαη αιεηκκέλνο κε ιίπνο θάιαηλαο, γηα λα 

κελ ηνλ θαίεη ν ήιηνο, θαη κε ηε κπξσδηά ηνπ ιίπνπο λα ηνλ αεδηάδεη. Μηα 

κέξα φκσο ράλεη ην έλα ηνπ κάηη, απφ έλαλ γιάξν, θαη ε φξαζή ηνπ εμαζζελεί. 

Άρξεζηνο θαζψο είλαη πηα, ν θαπεηάληνο ηνλ παξαηάεη ζ‟ έλα ιηκάλη. Μεηά 

απφ έληνλεο ελαιιαγέο ηεο ηχρεο, ν Ηεζνχο ζα βξεη ην ηαίξη ηνπ ζηε δσή. 

Δίλαη δπλαηφ λα βξεζεί γπλαίθα γηα έλα ηέηνην πιάζκα; Ναη, γηαηί ηα 

αγγίγκαηα ςπρήο δελ εμαξηψληαη απφ ην πεξηηχιηγκα πνπ ιέγεηαη ζψκα. Καη 

εθδειψλνληαη σο ιακπεξέο εθξήμεηο ηδίσο εθεί πνπ πεξηζζεχνπλ ηα 

ειιείκκαηα
57

. 

Αλ εμαηξέζνπκε ηελ πξψηε παξάγξαθν ηεο ηζηνξίαο, φιν ην ππφινηπν 

παξακχζη είλαη γξάκκα ελφο γηνχ κε αλαπεξία, πξνο ηε κεηέξα ηνπ. Ζ ηζηνξία 

μεθηλά κε ηέζζεξηο ζπλεζηζκέλεο εθθξάζεηο: «έβαια ζηα πόδηα κνπ θηεξά», 

«ζήθσζαλ ηα ρέξηα ςειά», «πήξε πόδη», «ηη θάζεζαη κε ζηαπξσκέλα ρέξηα;». 

Οη θξάζεηο απηέο, φζν ζπλεζηζκέλεο θη αλ είλαη, πάληα πιήγσλαλ ηνλ 

απνζηνιέα ηνπ γξάκκαηνο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, θη έηζη, πνηέ δε κπφξεζε 

λα αληηιεθζεί ζσκαηηθά απηέο ηηο θηλήζεηο. πσο ν ίδηνο ζρνιηάδεη, ην 

παξαηζνχθιη ηνπ είλαη «θνξκάλζξσπνο». Γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη νη 

άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα πηζηεχνπλ πσο ν θαζέλαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

αλαπεξία ηνπ ή ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θη φρη ην αληίζηξνθν. 

Απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ζπλαληάκε ηφζν ην ζηνηρείν ηνπ ξνκαληηζκνχ, 

θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γξάκκαηνο ν ήξσαο εθζέηεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

                                                           
56.   Βι.  Διέλε βνξψλνπ, «Ηεζνχο Μπεηο», diavasame.gr, 

https://www.diavasame.gr/page.aspx?itemID=PPG1390_150 

57.   Βι.  Διέλε βνξψλνπ, ό. π. 

https://www.diavasame.gr/page.aspx?itemID=PPG1390_150
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ηνπ θφζκν, φζν θαη ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν: «ν δηθόο ηεο κηθξόο Φξηζηνύιεο 

είρε γελλεζεί», «πξόθεηηαη γηα ηελ Απνθάιπςε», «Ήκαξηνλ Κύξηε! Ηεζνύο 

Μπέηο! Απηό είλαη βιαζθεκία». Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, ν αλαγλψζηεο 

γλσξίδεη πσο ην φλνκα ηνπ ήξσα είλαη Ηεζνχο θαη γελλήζεθε ηα 

Υξηζηνχγελλα. Ζ κεηέξα ηνπ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πηζηή. Ζ επηινγή ηνπ 

νλφκαηνο αιιά θαη ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζήο ηνπ, δε γίλεηαη θαζφινπ ηπραία 

θαζψο, ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα ηαπηίζεη ηε δσή ηνπ ήξσα κε ηε δσή ηνπ 

Υξηζηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνκέλνπλ θαη νη δπν ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηνλ 

πεξίγειν απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο, βηψλνπλ ηε ζθιεξφηεηα ηνπ θφζκνπ θαη 

ηελ εθκεηάιιεπζε. 

Ζ γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ είλαη θνθηή, ζαλ ηε ιεπίδα ηνπ καραηξηνχ, θαη δελ 

αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην γηα αηζζήκαηα νίθηνπ: «- Με ηε δηαθνξά όηη έλαο 

θνξκάλζξσπνο, δεζπνηλίο κνπ, δελ κπνξεί λα ζηαπξσζεί, κπνξεί κόλν λα 

πηαζηεί κε έλα αγθίζηξη, ζαλ ζθνπιήθη. Καη ηώξα εκπξόο, αδεηάζηε κνπ ηε 

γσληά!». Ο αλαγλψζηεο αλαθαιχπηεη ηε ζθιεξφηεηα ηνπ θφζκνπ πνπ ζήκεξα 

κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε πην «πνιηηηζκέλν» αιιά φρη ιηγφηεξν επψδπλν 

ηξφπν
58

.  

Σν έξγν απηφ, φζν ιππεηεξφ θη αλ είλαη, δελ πξνθαιεί ηνλ νίθην ηνπ 

αλαγλψζηε πξνο ηνλ ήξσα κε αλαπεξία. Αληηζέησο, πξνθαιείηαη ν νίθηνο ηνπ 

πξνο ηελ θνηλσλία ε νπνία είλαη αλίθαλε λα δερηεί θαη λα ζηεξίμεη ηελ 

εηεξφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα. Δπηπξνζζέησο, πεξλά ζηνλ αλαγλψζηε ην 

κήλπκα πσο πξέπεη λα κάρεηαη ζηε δσή ηνπ λα είλαη επηπρηζκέλνο, 

αμηνπξεπήο θαη ππεξήθαλνο. Σν έξγν απηφ απνηειεί επθαηξία θαη καο 

πξνθαιεί λα ρεηξηζηνχκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο αιιά θαη γηα λα κάζνπκε λα 

αληηκεησπίδνπκε φζα ζέινπκε λα απσζήζνπκε. Ο αλαγλψζηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο αλαθαιχπηεη ηε ζθιεξφηεηα ηνπ θφζκνπ ε νπνία ζηηο 

κέξεο καο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη πην «πνιηηηζκέλα», φκσο είλαη ην ίδην 

επψδπλε θαη επηθίλδπλε. 

Σν βηβιίν ηηκήζεθε κε ηα βξαβεία Goncourt Jeunesse 2002, ην Prix 

Baobab-Salon du Livre de Montreuil θαη ην βξαβείν ηεο εθεκεξίδαο «Le 

Monde» 2001. 

 

                                                           
58.  Βι.  Διέλε βνξψλνπ, ό. π. 
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 Σν παξακχζη «Τν Κάηη Τη», γξάθηεθε απφ ηελ Κάζξηλ Κέηβ
59

, θαη εθδφζεθε 

ην 1994 ζην Λνλδίλν. Ζ Ρέληα Σνπξθνιηά-Κπδσληέσο ην κεηέθξαζε ζηα 

ειιεληθά θαη εθδφζεθε ην 1997. Σν ζπγθεθξηκέλν παξακχζη ζίγεη κε θαπζηηθά 

απιφ ηξφπν αιιά πνιχ αιεζηλφ, ην δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα παξακχζη θαηάιιειν γηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο». Ζ δσληαλή εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ βηβιίνπ βνεζά ηα κηθξά παηδηά λα θαηαλνήζνπλ αθφκα θαιχηεξα ην 

θείκελν, ην νπνίν απφ κφλν ηνπ είλαη εχθνιν θαη θαηαλνεηφ, κε απιφ 

ιεμηιφγην.  

Ο θεληξηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο είλαη ην «θάηη ηη». ην θάηη ηη δελ 

πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θη απηφ βνεζά ηνλ 

αλαγλψζηε λα θαληαζηεί απφ κφλνο ηνπ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην θείκελν κηιά γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο φκσο λα ηελ 

αλαιχεη. Απηή, ινηπφλ, κπνξεί λα είλαη θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, θάπνηα 

πνιηηηζκηθή δηαθνξά, θπιεηηθή ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηα. Απφ 

ην φλνκα θαη κφλν ηνπ θεληξηθνχ ήξσα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πξφθεηηαη γηα 

θάπνηνλ δηαθνξεηηθφ, θαζψο, κάιηζηα,  κε ηε ιέμε «Άιιν» πξνζδηνξίδεηαη 

θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην «εκείο», θάηη πνπ δε κνηάδεη κε εκάο, θάηη μέλν. Με 

ηε ιέμε «Κάηη» δειψλεηαη πσο πξφθεηηαη γηα θάηη απξνζδηφξηζην. πσο 

πξναλαθέξζεθε, ε ηζηνξία απηή είλαη απιή, φκσο πνιχ αιεζηλή. Ξεθηλά κε 

ηελ εηθφλα ελφο ζπηηηνχ πάλσ ζε έλαλ ςειφ ιφθν, καθξηά απφ ηα ππφινηπα 

ζπίηηα. Ζ εηθφλα απηή ζπλνδεχεηαη απφ έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν κηιά γηα 

ηε δσή ηνπ Κάηη Ση ζην ζπίηη εθείλν. Ο ήξσαο δεη κφλνο ηνπ θαη καθξηά απφ 

ηνπο ππνινίπνπο. ε απηφ ην θνκκάηη κπνξνχκε λα πνχκε πσο αζθείηαη 

θξηηηθή γηα ηνλ παξαγθσληζκφ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε νπνηαδήπνηε 

εηεξφηεηα, απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Ο θεληξηθφο ήξσαο ηνπ παξακπζηνχ δελ 

είρε θαλ φλνκα, φινη ηνλ θψλαδαλ Κάηη Ση θαη γηα ην ιφγν απηφ λφκηδε πσο 

έηζη είλαη ην φλνκά ηνπ. ηαλ εθείλν πήγαηλε θνληά ζηα άιια πιάζκαηα (ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε θαίλνληαη δηάθνξα δψα), ηνλ έδησρλαλ θαη ηνπ έιεγαλ πσο δε 

κπνξεί λα κείλεη καδί ηνπο, επεηδή είλαη δηαθνξεηηθφο. ην ζεκείν απηφ, 

θαίλεηαη ε ζθιεξφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ε κεδεληθή απνδνρή ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ: «Αρ, δελ είζαη ζαλ θη εκάο. Δίζαη θάηη άιιν. Γελ κπνξείο λα 

κείλεηο καδί καο». ηε ζπλέρεηα, ην Κάηη Ση δείρλεη λα πξνζπαζεί λα κνηάζεη 

                                                           
59.  Βι. Κάζξηλ Κέηβ, Τν Κάηη Τη, κηθξ. Ρέληα Σνπξθνιηά-Κπδσληέσο, εθδ. Παηάθεο, Αζήλα 1997. 



35 
 

ζηνπο άιινπο, λα θάλεη πξάγκαηα πνπ θάλνπλ θαη νη άιινη, ρσξίο λα ηνλ 

λνηάδεη, αλ ζα ράζεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Απηή είλαη κηα 

παγίδα ζηελ νπνία πέθηνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, νη νπνίνη πξνηηκνχλ λα 

ράζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αθνκνησζνχλ 

θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηνπο γχξσ ηνπο. Παξφια απηά ν Κάηη Ση 

πξνζπαζνχζε άδηθα, αθνχ φ, ηη θη αλ έθαλε ην έθαλε εληειψο δηαθνξεηηθά. 

Έηζη, θεχγεη θαηαηξεγκέλν γηα κηα αθφκε θνξά: «Γελ είλαη ε ζέζε ζνπ εδώ. 

Γελ είζαη ζαλ θη εκάο. Δίζαη θάηη άιιν». ηε ζπλέρεηα φκσο, εκθαλίδεηαη ζην 

ζπίηη ηνπ, έλαο άιινο ραξαθηήξαο, ν Κάηηηη. Ο Κάηηηη εκθαλίδεηαη θη απηφο σο 

θάηη δηαθνξεηηθφ ρσξίο, φκσο, θάπνην ζαθέζηεξν ραξαθηεξηζηηθφ. Παξά ηελ 

αξρηθή επηθχιαμε ηνπ Κάηη Ση, ν Κάηηηη κπαίλεη ζην ζπίηη θαη νη δπν ηνπο 

αξρίδνπλ λα θάλνπλ παξέα, αθνχ ν Κάηηηη εμήγεζε πσο ηαηξηάδνπλ, δηφηη είλαη 

θαη νη δπν δηαθνξεηηθνί: «Δίδεο ινηπόλ; Φώλαμε ην πιαζκαηάθη. Δίκαη ζαλ θη 

εζέλα! Δίζαη θάηη άιιν, θη εγώ ην ίδην είκαη!». Ο Κάηη Άιιν ζηελ αξρή 

δηαθψλεζε θαζψο ηίπνηα ζηελ εκθάληζή ηνπ δε ζχκηδε ηνλ επηζθέπηε ηνπ. 

Έπεηηα, φκσο, ζθέθηεθε ηη ελλννχζε θαη θαηάιαβε πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, γηα ην φηη θαη νη δπν δηέθεξαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο 

κνλαδηθφ ηξφπν απφ ηνπο άιινπο, αιιά θαη γηα ηηο ξαηζηζηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ βηψζεη: «Έηξεμε μνπίζσ ηνπ όζν πην γξήγνξα κπνξνύζε. Κη όηαλ ην 

έθηαζε, άξπαμε ηελ παηνύζα θαη ηελ θξάηεζε ζθηρηά. –δελ είζαη ζαλ θη εκέλα, 

αιιά ΓΔ ΜΔ ΝΟΗΑΕΔΗ ΚΑΘΟΛΟΥ! Άκα ζεο , κπνξείο λα έξζεηο λα κείλεηο καδί 

κνπ». Έηζη, ινηπφλ, έγηλαλ αρψξηζηνη θίινη θαη έθαλαλ καδί φ, ηη δελ ηνπο 

επέηξεπαλ νη άιινη λα θάλνπλ. ην ηέινο κάιηζηα, έλα πιάζκα δηαθνξεηηθφ 

απφ απηνχο ηνπο ρηχπεζε ηελ πφξηα θη εθείλνη ην δέρηεθαλ θαιφθαξδα, θαζψο 

δελ ήζειαλ λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο έθαλαλ νη άιινη απνκνλψλνληάο ηνπο. 

Σν πιάζκα απηφ καο απνθαιχπηεηαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε θη είλαη έλαο 

άλζξσπνο. Έλα κηθξφ αγνξάθη πνπ έκεηλε θη απηφ καδί ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

παξακχζη θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε κηθξέο ειηθίεο. 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα ην κεηαθξάζεη, φπσο εθείλνο ζέιεη θη 

έρεη ηελ αλάγθε, θαζψο δελ κηιά γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν αιιά γεληθά γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Δίλαη θαηάιιειν γηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ξαηζηζκφ, εμαηηίαο 

νπνηνπδήπνηε ηδηαίηεξνπ γλσξίζκαηφο ηνπο, θαη βνεζά λα θαηαλνήζνπλ πσο 

δελ είλαη νη κνλαδηθνί πνπ αληηκεησπίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλνληάο 

ηνπο απηνπεπνίζεζε. Δπηπιένλ φκσο, κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη φια ηα παηδηά 

αλεμαηξέησο, πξνθεηκέλνπ λα δηδαρζεί ν ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη 
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ηα παηδηά λα επαηζζεηνπνηεζνχλ απφ λσξίο ζην ζέκα απηφ. Έλα απφζπαζκα 

πνπ πξνβιεκαηίδεη είλαη ζην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη φηη ν πξψηνο θίινο ηνπ 

ήξσα ήηαλ θη απηφο «δηαθνξεηηθφο» θαη απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ππνινίπνπο. 

Θα ήηαλ εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε πσο νη άλζξσπνη 

πνπ είλαη ζε νηηδήπνηε δηαθνξεηηθνί, είηε πνιηηηζκηθά είηε θπιεηηθά ή αθφκε 

θαη ζεμνπαιηθά, ζπλαλαζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε αλζξψπνπο πνπ 

δηαθέξνπλ θη εθείλνη ην ίδην. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα δεκηνπξγνχληαλ δπν 

δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, κηα ησλ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφηεηα θαη κηα ησλ 

ππνινίπσλ, θάηη πνπ ζα δηφγθσλε ην πξφβιεκα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ζα αχμαλε 

ηηο αληζφηεηεο. 

 

 «Η Αξγπξώ γειάεη» (Σίηινο Πξσηνηχπνπ: Susan Laughs), ηεο Σδηλ 

Γνπίιιηο
60

, είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαία βηβιία πνπ πηνζέηεζε κηα εμαίξεηε 

νπηηθή. Ζ κηθξή πξσηαγσλίζηξηα, Αξγπξψ, θάλεη αθξηβψο φ, ηη θάλνπλ φια ηα 

παηδηά. Γειάεη, ζθαξθαιψλεη, παίδεη, ζπκψλεη. Μφλν ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

απνθαιχπηεηαη φηη ε Αξγπξψ θάζεηαη ζε έλα αλαπεξηθφ ακαμίδην, παξφια 

απηά ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο εκείο ηελ δήζακε λα θάλεη ηα πάληα, 

φπσο φινη νη ππφινηπνη. ηελ Αξγπξψ ε αλαπεξία δελ είλαη δηαθνξά, δελ 

εκθαλίδεηαη σο ζεκείν πξνζνρήο θαη δηαθνξνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο. Απηή 

αθξηβψο ε ππνγξάκκηζε ηεο ζπγγξαθέα ζηελ κε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη πνπ 

ηνπνζεηεί ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζηε ζσζηή ηεο δηάζηαζε. Μηα πξαγκαηηθή 

επθαηξία αιιειεπίδξαζεο, κηα ηζνηηκία, κηα αμερψξηζηε πξνζσπηθφηεηα. 

 

 Σν παξακχζη «Mηα αδεξθνύια κε εηδηθέο αλάγθεο», ηεο Κιφλη Υέιθη
61

 είλαη 

έλα παξακχζη πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα παηδί κε χλδξνκν Down. Σν παξακχζη 

εθδφζεθε ην 2000, ελψ ζηελ ειιεληθή θπθινθνξία βγήθε ην 2003 

κεηαθξαζκέλν απφ ηελ Βηηψ Αγγεινπνχινπ. ην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη,  ν 

αθεγεηήο είλαη εηεξνδηεγεηηθφο θαη ε εζηίαζε εμσηεξηθή, κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε ζπγγξαθέαο δείρλεη πσο φζα γξάθεη είλαη αληηθεηκεληθά. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ππάξρεη κηα πθέξπνπζα ηδενινγία θαη σο εθ ηνχηνπ 

αφξαηε, ε νπνία παξάγεη ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζε βάξνο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπνκέλσο, ε ίδηα ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ είλαη θνξέαο 

                                                           
60.   Βι. Jeanne Willis, Susan laughs, Macmillan, New York 2000. 

61.  Βι. Κιφλη Υέιθη, Mηα αδεξθνύια κε εηδηθέο αλάγθεο, κηθξ. Βηηψ Αγγεινπνχινπ, εθδ. Άγθπξα, 

Αζήλα 2003. 
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ηδενινγίαο. Ζ ζπγγξαθέαο απνζηαζηνπνηείηαη φκσο πεξλά κελχκαηα αληίζεηα 

κε απηά πνπ αλαθέξεη ζην ηέινο. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεη ζην ηέινο πσο ην 

παξακχζη γξάθηεθε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν ξαηζηζκφο ζηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε θαζεκεξηλή ηνπο δσή, εχθνια φκσο 

παξαηεξεί θαλείο πσο δειψλεηαη ην αληίζεην, εθφζνλ ε δσή ηνπ παηδηνχ κε 

χλδξνκν Down παξνπζηάδεηαη κε ξεαιηζηηθά θαη απνδίδνληαο επζχλε ζην 

ίδην ην άηνκν γηα ηελ αλαπεξία ηνπ. 

Αξρηθά, ην παξακχζη έρεη σο θεληξηθή εξσίδα ηε Νέιιε, έλα θνξίηζη πνπ 

γελλήζεθε κε χλδξνκν Down/Σξηζσκία 21. ην θείκελν εθηπιίζζεηαη 

νιφθιεξε ε δσή ηεο Νέιιε. Ζ γέλλεζε, ε γλσξηκία ηεο κε ηνλ κεγαιχηεξν 

αδεξθφ ηεο, ε εμέιημή ηεο. Ζ Νέιιε κεγαιψλεη, παίδεη, πεγαίλεη ζην ζρνιείν 

φπνπ θάλεη θίινπο, έρεη φκσο θαη θάπνηνπο πνπ ηεο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

θαη ηελ θνξντδεχνπλ. Οη γνλείο ηεο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ην θαιχηεξν γη‟ 

απηήλ παίξλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλδξνκν ηεο θαη απφ άιινπο γνλείο 

πνπ έρνπλ παηδηά κε Σξηζσκία 21. Αξγφηεξα, ζηελ εθεβεία ηεο, πεγαίλεη ζε 

εηδηθφ ζρνιείν θαη απνθηά έλα αθφκα αδεξθάθη. Ζ Νέιιε αληηκεησπίδεηαη 

πνιιέο θνξέο ζαλ θάηη μέλν θαη δηαθνξεηηθφ θαη, εμαηηίαο απηνχ, θάπνηνη 

δείρλνπλ λα ελνρινχληαη. Απηνί είλαη είηε θάπνηνη ζπκκαζεηέο ηεο ζην 

ζρνιείν πνπ δελ απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη θάπνηνη γνλείο 

ζπκκαζεηψλ ηεο πνπ δελ ζέινπλ λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ ηάμε ηε Νέιιε. 

«νη άιινη γνλείο κπνξεί λα ελνριεζνύλ»: απφ απηή ηελ αλαθνξά κάο είλαη 

εχθνιν λα θαηαλνήζνπκε πσο ν ζπγγξαθέαο δείρλεη ζαλ θάηη αλακελφκελν 

ηελ αληίξξεζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ απνδνρή ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία.  

Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ζειίδεο βιέπνπκε πσο ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη πσο 

ε εξσίδα ηνπ «κεηνλεθηεί» ζε θάηη θη απηφ ιφγσ ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο. Σν 

παξακχζη μεθηλά κε ηελ απνγνήηεπζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηε γέλλεζε ηεο 

Νέιιεο πνπ έρεη χλδξνκν Down. Ο γηαηξφο πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνπο 

γνλείο θαη λα ηνπο «παξεγνξήζεη» γηα ην «θαθφ» πνπ ηνπο βξήθε. Ο ίδηνο ν 

γηαηξφο αλαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν σο κεηνλέθηεκα: «-όρη, όρη, ζα 

δήζεη, ιέεη ν γηαηξόο πηάλνληαο ην ρέξη ηεο. Θα δήζεη θαη κε απηό ην 

κεηνλέθηεκα, ζα κεγαιώζεη, ζα εμειηρζεί.». Ζ ιέμε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαηά θφξνλ κέζα ζην θείκελν. Γηα παξάδεηγκα, «έρεη έλα κεηνλέθηεκα πνπ ην 

ιέλε ηξηζσκία 21» , «μέξεηο Αιέμε, ην κεηνλέθηεκα πνπ έρεη ε αδεξθνύια ζνπ 

,κπνξεί λα ηεο θάλεη ηε δσή δύζθνιε», «ν Λάθεο εξγάδεηαη σο επηκειεηήο ζε 
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έλα εηδηθό ζρνιείν, όπνπ θνηηνύλε παηδηά 6-8 ρξνλώλ, πνπ θη απηά επίζεο, 

έρνπλ κεηνλεθηηθόηεηεο». 

 Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε απφ ηελ αξρή, κε βάζε πνηφ κνληέιν 

πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο έρεη γξαθηεί ην παξακχζη. Απηφ είλαη, ην ηαηξηθφ 

κνληέιν, θαζψο, βιέπνπκε πσο ην χλδξνκν Down παξνπζηάδεηαη ζαλ 

αζζέλεηα, ηελ νπνία ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη κφλν ε ηαηξηθή. «Έρεη αλάγθε 

από αγάπε, όπσο όια ηα παηδηά, θαη επίζεο έρεη αλάγθε από ηδηαίηεξεο 

θξνληίδεο, πνπ απηέο μέξεη λα ηηο παξέρεη ζηελ επνρή καο ε ηαηξηθή επηζηήκε», 

«ν αδεξθόο ηεο ζέιεη λα γίλεη γηαηξόο γηαηί θη απηόο έρεη κεγάιε επηζπκία λα 

ηζαθίζεη απηό ην παξαπαλίζην ρξσκόζσκα, αλαθαιύπηνληαο γηαηί ζρεκαηίδεηαη 

θαη πσο κπνξνύλε λα ην εκπνδίζνπλ», «Δίλαη παξάμελε, έρεη κηα αξξώζηηα». 

Αθφκε, κέζα ζην παξακχζη θαίλεηαη λα επζχλεηαη ην άηνκν γηα ηελ 

αλαπεξία ηνπ, ε επζχλε εμνινθιήξνπ βαξαίλεη ην άηνκν κε αλαπεξία γηα φζα 

δελ κπνξεί λα θάλεη, θαη θαζφινπ ηελ θνηλσλία. Απηή ε αληίιεςε θπξηαξρεί 

ζην ηαηξηθφ κνληέιν φπνπ ε αλαπεξία είλαη κηα αζζέλεηα, έλα πξνζσπηθφ 

πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, πνπ πνιιέο θνξέο ηνλ θαζηζηά αλίθαλν 

λα θάλεη φ, ηη θάλεη θη έλα άηνκν ρσξίο αλαπεξία. ην ηαηξηθφ κνληέιν ν 

άλζξσπνο κε αλαπεξία είλαη απηφο πνπ νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ 

θνηλσλία. Ζ αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη ζαλ πξνζσπηθή ηξαγσδία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, (βάζε θνηλσληθνχ κνληέινπ) ε αλαπεξία 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, πνπ δελ είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία θαη απαηηεί ηελ νκαινπνίεζή 

ηνπο. Ζ νκαινπνίεζε φκσο, ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, 

πσο δειαδή ζα γίλνπλ νη δνκέο πην πξνζβάζηκεο ζην άηνκν. Ζ κεηέξα εμεγεί 

ζην κεγαιχηεξν παηδί πσο ην ζχλδξνκν ηεο Νέιιε ζα ηεο δπζθνιεχεη ηε δσή, 

ρσξίο λα θάλεη θακία αλαθνξά ζηελ θνηλσλία ε νπνία πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία: «-Ξέξεηο, Αιέμε ,ην κεηνλέθηεκα 

πνπ έρεη ε αδεξθνύια ζνπ, κπνξεί λα ηεο θάλεη ηε δσή δύζθνιε» «είλαη κηα 

αηπρία, κηα θαθή δηακόξθσζε ελόο ρξσκνζώκαηνο..», «έρεη κηα αξξώζηηα» ην 

χλδξνκν Down δελ είλαη αξξψζηηα δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα άηνκα δελ 

ππνθέξνπλ απφ απηφ. «Ίζσο, κάιηζηα, λα πεγαίλεη πόηε-πόηε θαη ζην λεπηαθό 

ζηαζκό» θάηη πνπ γηα ηα ππφινηπα παηδηά αλήθεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

γηα ηε Νέιιε δελ αλαθέξεηαη κε βεβαηφηεηα. «Αζθαιώο, όκσο, πξέπεη λα 

αζρνινύκαζηε πνιύ καδί ηεο. Οη δπλαηόηεηέο καο είλαη πεξηνξηζκέλεο»: απηφο 

είλαη ν ιφγνο πνπ ιέεη κηα δαζθάια ζηε κεηέξα ηεο Νέιιεο γηα ηνλ νπνίν δε 
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κπνξεί λα ηε δερηεί ζηελ ηάμε. Κη έηζη, βιέπνπκε ηελ πξναλαθεξφκελε 

αδπλακία ηεο θνηλσλίαο λα αληηκεησπίζεη αμηφηηκα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε ε θνηλσλία λα ζεσξεί δεδνκέλε ηελ επαξθή γλψζε 

εηδηθήο αγσγήο απφ δαζθάινπο γεληθήο παηδείαο, ψζηε θαλέλα παηδί λα κελ 

απνθιείεηαη απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε ή αθφκα θαη λα παξέρνληαη 

επθνιφηεξα ζπλνδνί ζηε γεληθή εθπαίδεπζε.  

ην παξακχζη βιέπνπκε φηη, αθφκα θαη ζην γεληθφ ζρνιείν πνπ γίλεηαη 

αξγφηεξα δεθηή ε Νέιιε, δελ έρεη βνήζεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη απιά παξαηεξεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο: «ε Νέιιε θάζηζε θνληά 

ζηελ Κηκ, πνπ έβαδε ηηο θσηνγξαθίεο κπξνζηά ηεο, ζε κηα ζεηξά», «ηεο Νέιιεο, 

ηεο θάλεθε όηη ηα παηδηά έθαλαλ πνιιή ώξα λα θνιιάλε ηηο θσηνγξαθίεο ζηε 

ζσζηή ζεηξά. Βαξέζεθε». 

 ην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη δελ έρνπλ απνθεπρζεί ηα ζηεξεφηππα κε βάζε 

ηα νπνία γξάθνληαλ θαη παιαηφηεξα θείκελα γηα άηνκα κε αλαπεξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απνδίδνληαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία ππεξθπζηθέο θαη καγηθέο 

ηθαλφηεηεο (κε ξεαιηζηηθή νπηηθή): «εζύ έρεηο ρέξηα καγηθά, αγάπε κνπ, ηεο 

ιέεη». Σα ζηεξεφηππα ζπλερίδνληαη θαη κε ηελ ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο σο 

θαθνηπρία ή θαηάξα: «είλαη κηα αηπρία, κηα θαθή δηακόξθσζε ελόο 

ρξσκνζώκαηνο ηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο».  

Σέινο, ζην θιείζηκν ηνπ παξακπζηνχ βιέπνπκε πσο ε Νέιιε 

κεγαιψλνληαο θεχγεη απφ ην γεληθφ ζρνιείν θαη πεγαίλεη ζην εηδηθφ. Απηφ, 

είλαη θάηη πνπ δε βνεζά ζηελ πξνψζεζε ηεο αληίιεςεο πσο ε έληαμε ζε 

γεληθφ ζρνιείν βνεζά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηα παηδία κε αλαπεξίεο αιιά 

θαη ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξίεο. 

 

 Σν βηβιίν «Σηξαλό ν πνηεηήο κε ηε κεγάιε κύηε», ηνπ Έληκνλ Ρνζηάλ
62

, 

κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά απφ ηε Μειίλα Καξαθψζηα θαη εθδφζεθε ην 

2015.  

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ πνηεηή ηξαλφ πνπ ε νκνξθηά ηεο ςπρήο ηνπ 

θαη ε εμππλάδα ηνπ αληηκάρνληαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ δπζκνξθία, ηελ 

ηεξάζηηα κχηε ηνπ. ην βηβιίν απηφ παξνπζηάδνληαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ ηξαλφ 

κε ηνπο ελνριεηηθνχο, πνπ θνξντδεχνπλ ηε δηαθνξεηηθή, πνιχ κεγάιε κχηε 

                                                           
62.  Βι. Έληκνλ Ρνζηάλ, Σηξαλό ν πνηεηήο κε ηε κεγάιε κύηε, επηκ. Αζελά Λπξψλε, κηθξ. Μειίλα 

Καξαθψζηα, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2015.  
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ηνπ, ηνλ πφιεκν, πνπ είλαη ζάλαηνο θαη ηφζν δπλαηφο ζφξπβνο πνπ θνπθαίλεη 

απηνχο πνπ πνιεκνχλ θαη δελ αθνχο πηα ηα παηδηά πνπ θιαίλε θαη θπξίσο ην 

κεγάιν ηνπ έξσηα γηα ηελ Ρσμάλε πνπ φκσο αγαπνχζε άιινλ, ηνλ φρη θαη 

ηφζν έμππλν αιιά πνιχ φκνξθν Κξηζηηάλ.  

Ο ηξαλφ αληηκεησπίδεη φια ηνπ ηα πξνβιήκαηα κε επζηξνθία, 

επξεκαηηθφηεηα θαη ηφικε. Με απηά ηα φπια ξίρλεηαη θαη ζηε κάρε ηνπ 

κεγάινπ ηνπ έξσηα γηα ηελ Ρσμάλε. Έλαο έξσηαο πνπ ηνλ νδεγεί ζε πξάμεηο 

απηνζπζίαο. «Γαλείδεη» ζηνλ Κξηζηηάλ ην κπαιφ θαη ηελ ςπρή ηνπ γηα λα ηνλ 

θάλεη, εθηφο απφ σξαίν, θαη επαίζζεην πνηεηή θαη έηζη ν ηξαλφ θαηαθέξλεη 

λα πξνζθέξεη ηνλ ηέιεην άλδξα ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Ρσμάλε. κσο, αλ θαη 

ζηελ αξρή ε Ρσμάλε εξσηεχηεθε ην φκνξθν παξνπζηαζηηθφ ηνπ Κξηζηηάλ, ε 

αγάπε ηεο ξίδσζε θαη κεγάισζε εμαηηίαο ηεο νκνξθηάο ηεο ςπρήο πνπ 

γλψξηζε κέζα απφ ηα πνηήκαηά ηνπ. Αγάπεζε δειαδή πξαγκαηηθά ηνλ ηξαλφ. 

Σν ηξαγηθφ ηέινο ηεο ηζηνξίαο, φηαλ κφλν ιίγν πξηλ πεζάλεη ν ηξαλφ 

θαηαιαβαίλεη ε Ρσμάλε πνηνο είλαη ζηα αιήζεηα ν αγαπεκέλνο ηεο, ζπγθηλεί 

θαη δείρλεη παξάιιεια ηνλ δξφκν ηεο ιχηξσζεο: λα ηνικνχκε λα βιέπνπκε 

πην πέξα απφ ηα εμσηεξηθά θαηλφκελα γηαηί ν ζεζαπξφο κπνξεί λα θξχβεηαη 

ζην πην δηαθνξεηηθφ θαη παξάμελν κέξνο. 

Μηα εμαηξεηηθή δηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιαζηθνχ ζεαηξηθνχ έξγνπ 

«ηξαλφ ληε Μπεξδεξάθ» ηνπ Δληκφλη Ρνζηάλ πνπ ζίγνπξα αμίδεη λα 

δηαβάζεηε κεγάινη θαη κηθξνί… Γηαηί είλαη έλα βηβιίν πνπ πεηπραίλεη άςνγα 

ην ζπληαίξηαζκα ηεο πνίεζεο κε ηε ιηηή αθήγεζε θαη ηνπ παξακπζηνχ κέζα 

απφ κία ξεαιηζηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα απφιπηα ξνκαληηθή ηζηνξία
63

. 

 

 Σν εθπιεθηηθφ «Ο πόιεκνο πνπ έζσζε ηε δσή κνπ», ηεο Kimberly 

Brubaker Bradley
64

, έρεη εξσίδα ηελ 10ρξνλε Έηληα ζην Λνλδίλν ζηα 

πξφζπξα ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ην 1939. Ζ Έηληα έρεη ζηξεβινπνδία 

θαη δεη θιεηδσκέλε ζην δηακέξηζκα ηεο κεηέξαο ηεο, καδί κε ηνλ εμάρξνλν 

αδεξθφ ηεο, ηνλ Σδέηκη. ινη έηξεκαλ ηνλ πφιεκν θαη ηνλ Υίηιεξ. Ίζσο ε 

                                                           
63.   Βι. Αλέδα Κνιφκβνπ, Σηξαλό ν πνηεηήο κε ηε κεγάιε κύηε, Elniplex,13/05/2016,  

https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-

%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-

%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-

%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/ 

64. Βι. Κίκπεξιη Μπξνπκπάηθεξ Μπξάληιετ, Ο πόιεκνο πνπ έζσζε ηε δσή κνπ, κηθξ. ηέιια 

Κάζδαγιε, εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2018. 

https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/
https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/
https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/
https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/
https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/
https://www.elniplex.com/%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CF%81/
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κφλε πνπ δελ έδηλε δεθάξα γηα ηνλ ραζάπε ηεο Βαπαξίαο θαη γηα φινπο ηνπ 

άιινπο εγέηεο θαη κηιηηαξηζηέο ήηαλ ε 10ρξνλε Έηληα. Ζ Έηληα ήηαλ ήδε ζε 

πφιεκν, κε ηελ κεηέξα ηεο, θη είρε θεξχμεη άιινλ έλαλ κε ηνλ αδεξθφ ηεο απφ 

ηνλ Ηνχλην. Γη‟ απηφ θαη δελ ηελ ηξφκαδε θαλέλαο άιινο πφιεκνο. Γχν κέξεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1939, ε αγγιηθή 

θπβέξλεζε απνθαζίδεη ηε κεηαθνξά παηδηψλ απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο ζε 

αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ζηελ επαξρία, ψζηε λα κελ θηλδπλεχζνπλ. ηελ ίδηα 

απφθαζε πεξηιακβάλνληαη έγθπεο κεηέξεο, δάζθαινη θαη αλάπεξνη. Απφ ηε 

κία ε θπβέξλεζε ελίζρπε ηελ εηθφλα ηεο ζηνλ θφζκν, πξνζηαηεχνληαο ηα 

παηδηά, απφ ηελ άιιε, ν ελδερφκελνο καδηθφο ζάλαηνο παηδηψλ ζα έπιεηηε 

βάλαπζα ηελ ςπρνινγία ηνπ θφζκνπ, ακάρσλ θαη ζηξαηησηψλ. Ζ κέγαηξα 

κεηέξα, ελψ ζέιεη πνιχ λα μεθνξησζεί ηελ Έηληα, ηεο αξλείηαη ηελ επθαηξία. 

Ζ Έηληα φκσο δε ζα αθήζεη ηελ επθαηξία. Έρεη πφιεκν κέζα ηεο, ζέιεη λα δεη 

ήιην, λα παηήζεη ρνξηάξη, λα δήζεη. Καη δξαπεηεχεη γηα κηα άιιε δσή. Ζ 

απφδξαζε ελφο παηδηνχ δίρσο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δίρσο γλψζε βαζηθψλ 

ελλνηψλ, αθφκα θαη αληηθεηκέλσλ (δελ μέξεη ηη είλαη ζάιαζζα, γξαζίδη, βειφλα 

θ.ν.θ.), ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ηελ απφιπηε αλαγέλλεζή ηεο, κηα δεχηεξε δσή. 

Καη ελψ φινη θεχγνπλ γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηηο γεξκαληθέο βφκβεο, εθείλε 

δξαπεηεχεη γηα λα ζσζεί απφ ηε δσή πνπ ηεο έρεη πξνβάξεη ε κάλα ηεο
65

. 

Ζ Μπξάληιεη θξαηά ηελ εξσίδα ηεο ζηέξεε, δηάθαλε, θαη ε κεηάβαζή ηεο 

πξνο ηε γλψζε, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ σξηκφηεηα, γίλεηαη κε ηξφπν πνπ 

γνεηεχεη ηνλ αλαγλψζηε. Αλ θαη ν ππξήλαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη 

ηζηνξηθφο, σζηφζν, ππεξβαίλεη ηνλ ζθιεξφ καλδχα ηεο ηζηνξίαο, αλαδχνληαο 

κε δεμηνηερλία ππεξηζηνξηθά ζηνηρεία θαη δεηήκαηα, φπσο ε θηψρεηα, ε 

αλαπεξία, ηα ζηεξεφηππα, ε κνίξα, ε πξνζσπηθή επζχλε, ε πεξηζσξηνπνίεζε, 

ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ε θαηαπίεζε, ε ειεπζεξία
66

. 

                                                           
65. Βι. Απφζηνινο Πάππνο, «Άηνκα κε αλαπεξία ζηα βηβιία γηα παηδηά θαη λένπο: από ηελ 

δαηκνλνπνίεζε ζηελ απνδνρή», Elniplex, 2 Γεθεκβξίνπ 2018, 

https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%A

F%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/ 

66.   Βι. Απφζηνινο Πάππνο, ό.π.  

https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
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Σν βηβιίν έρεη ιάβεη πνιιέο δηαθξίζεηο, ελψ ήηαλ #1 New York Times 

bestseller θαη ζηε ιίζηα κε ηα θαιχηεξα βηβιία ηνπ 2015 ησλ Publisher' s 

Weekly θαη Wall Street Journal. Αθφκε, απέζπαζε απφ ηνλ Κύθιν ηνπ 

Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ ην βξαβείν ζε μέλν ζπγγξαθέα, Έιιελα 

εθδφηε θαη κεηαθξαζηή βηβιίνπ κεηαθξαζκέλνπ ζηα ειιεληθά, γηα παηδηά ή 

λένπο γηα ην 2018
67

.  

 

2.3. Άκεζεο θαη έκκεζεο λύμεηο γηα ηα αλάπεξα άηνκα ζηελ ειιεληθή παηδηθή 

ινγνηερλία 

 

ηνλ ρψξν ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο, νη απεηθνλίζεηο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, θαζπζηέξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 

ζεσξηψλ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Οη ζπγγξαθείο φληεο θαζεισκέλνη, γηα αηψλεο, 

ζην ηαηξηθφ κνληέιν εξκελείαο ηεο αλαπεξίαο, απεηθφληδαλ ηνπο ήξσέο ηνπο κε 

ραξαθηεξηζηηθά κάιινλ θαηψηεξα ησλ πεξηζηάζεσλ.  

Σν ηαηξηθφ κνληέιν αληηιακβαλφηαλ ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο ζαλ 

δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηε θπζηθή νκαιφηεηα, κηα βηνινγηθή θαηάζηαζε πνπ 

εκπνδίδεη ηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ πνηφηεηα δσήο, πιήζνο επηινγψλ θαη ζπκκεηνρή 

ζηηο νκαδηθέο/θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφβιεκα δειαδή, θαηά ην ηαηξηθφ 

κνληέιν, δελ ήηαλ ζηελ θνηλσλία θαη ζην πσο αληηκεησπίδεη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

αιιά κάιινλ ζηα ίδηα θαη ηελ φπνηα λφζν ηνπο
68

. Σα άηνκα απηά ήηαλ δηαθνξεηηθά 

θαη ηνπο δείρλακε. “Κφιαζε είλαη νη άιινη”, φπσο είρε πεη ν Εαλ Πσι αξηξ. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ππήξμε, σζηφζν, έλα πξσηνπφξν δηήγεκα, κε πνιιαπιά 

επίπεδα εξκελείαο, ην νπνίν βξέζεθε κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ. Σν «Γνπηνύ 

Γνππαηνύ», ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε
69

, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ηελ 

πξσηνρξνληά ηνπ 1899, ζηελ εθεκεξίδα Αθξφπνιηο.  

 

 Σν «Γνπηνύ Γνππαηνύ» είλαη έλα δηήγεκα ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ ηεο 

ζπγγξαθηθήο δξάζεο ηνπ Παπαδηακάληε, ε νπνία αξρίδεη γχξσ ζηα 1897 θαη 

έρεη ραξαθηεξηζηεί πεξίνδνο ιπξηζκνχ θαη πάζνπο, κε ήξσεο κεηαλάζηεο, 

νξθαλά θαη γεληθά αλαμηνπαζνχληεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

                                                           
67.   Βι. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ,  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3696&cnode=573 

68.   Βι.  William Lee Heward, ό.π. 

69.  Βι. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «Γνύηνπ Γνππαηνύ», κηθξ. Καίηε Υησηέιε, εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 

2002.  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3696&cnode=573
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Πξσηαγσληζηήο ηνπ δηεγήκαηνο είλαη ν Μαλψιεο, ν Μαλψιεο ην Σαπφη, 

φπσο ηνλ γλσξίδνπκε κέζα απφ ηηο πξψηεο γξακκέο ηνπ δηεγήκαηνο. Τὸλ 

ἔιεγαλ θνηλῶο «ὁ Ταπόεο» ἢ «ὁ Μαλώιεο ηὸ Ταπόη». Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηιέγεη λα μεθηλήζεη ην δηήγεκά ηνπ ν Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο 

πεξηγξάθνληαο κε ιίγεο ιέμεηο ηε ζέζε ηνπ ήξσα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ 

νπνία δεη. Πξφθεηηαη γηα έλα παηδί ηδηαίηεξν θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ππφινηπα. 

Ἦην ρσιὸο θαὶ θπιιὸο θαὶ κνγηιάινο. Ζ ζσκαηηθή ηνπ δπζπιαζία, Ὁ δεμηὸο 

πνὺο ἐζύξεην θαηόπηλ ηνῦ ἀξηζηεξνῦ, δὲλ ἐθηλεῖην ἐιεπζέξσο, απφ ηελ κία είλαη 

ε αδπλακία ηνπ, αθνχ ηνλ θαζηζηά ζχκα θαη αληηθείκελν ριεπαζκνχ απφ ηα 

ππφινηπα κέιε: Τὸλ ἐπεηξνβνινῦζαλ νἱ κάγθεο ηῆο ἀγνξᾶο, ηὸλ ἐριεύαδνλ ηὰ 

θνξίηζηα ηῆο γεηηνληᾶο, ηὸλ ἐθνβνῦλην ηὰ λήπηα θαὶ ηὰ βξέθε. Παξάιιεια, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο, είρε θαη δχλακε, αθνχ Ἡ δεμηὰ ρεὶξ ἂλ θαὶ ρνλδξὴ 

θαὶ δπζαλάινγνο, θαὶ ζρεδὸλ παξάιπηνο θαηλνκέλε, εἶρε ηεξαζηίαλ ξώκελ. Σν 

δεμί ηνπ ρέξη είλαη ην φπιν ηνπ, ε δχλακή ηνπ. Καη φζνλ αθνξά ηελ νκηιία 

ηνπ, ειάρηζηα είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηη ζέιεη λα πεη. Φίινπο έρεη ειάρηζηνπο, νη πεξηζζφηεξνη ηνλ 

πεξηγεινχλ ιφγσ θπξίσο ηεο δπζθνιίαο ηνπ ζηελ επηθνηλσλία. Ζ λνεηηθή 

αλαπεξία γίλεηαη εκθαλήο θπξίσο κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ηεο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ήξσαο ε νπνία πεξηγξάθεηαη σο γιώζζα λεπηαθή γηα λα 

δεισζεί κε εχζηνρν αιιά αμηνπξεπή ηξφπν ε θαζπζηέξεζε, ελψ επίζεηα ή 

ραξαθηεξηζκνί πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ επνρή ηνπ ζπγγξαθέα, γηα λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απνθεχγνληαη. Ο ζπγγξαθέαο 

δηακνξθψλεη ηελ εηθφλα ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ ήξσά ηνπ θπξίσο κέζσ ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο γισζζηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Ο Παπαδηακάληεο  θέξεηαη λα έρεη 

πνιχ πξνζερηηθά παξαηεξήζεη ηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηφζν ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

εθθνξά θαη ζηελ άξζξσζε, φζν θαη ην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην θαη ηελ 

αδηαθνξνπνίεηε ρξήζε ηεο ίδηαο ιέμεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, κε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Παξφια απηά ν ήξσαο, φπσο θαίλεηαη ζηα θξίζηκα 

ζεκεία ηεο πινθήο ηεο δηήγεζεο θαηνξζψλεη λα επηθνηλσλεί. Ο ζπγγξαθέαο 

άιισζηε ηνλίδεη φηη ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ηνλ θαηαιάβαηλαλ, εληζρχνληαο ηε 

ζέζε ηνπ Mikhail Μ. Bakhtin
70

,  φηη ε γιψζζα αθνξά ηελ επηθνηλσλία, ε 

                                                           
70.   Βι. Mikhail M. Bakhtin, The Dialogical Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, ed. Michael 

Holquist, trans. Caryl Emerson & Michael Holquist, University of Texas Press, Austin 1981.  
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νπνία απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζρέζεσλ, φπνπ νη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ σο 

νκηιεηέο θαη σο αθξναηέο θαη ζην φηη νη δχν ζέζεηο είλαη δπλακηθέο θαη 

δξαζηήξηεο. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ν ήξσαο έρεη ιφγν, έζησ θη αλ απηφο 

εκθαλίδεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία νθείιεηαη 

θαη ζηελ αδηαθνξία ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ 

θαηαλνήζεη. 

Σν κνλαδηθφ πξφζσπν πνπ ηνλ αγαπά θαη ηνλ θξνληίδεη είλαη ε κεηέξα ηνπ, 

αγάπε πνπ ηεο αληαπνδίδεη θαη ν ίδηνο ν Μαλψιεο. Αληίπαινο ηνπ Μαλψιε 

είλαη ν Σζειφηαηνο, αὐηὸο ὁ ἀλεγλσξηζκέλνο ἀξρεγὸο ηῶλ καγθῶλ ηῆο Ἄλσ 

Ἐλνξίαο θαὶ ὅινπ ηνῦ ρσξίνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ έθεβν, κεγαιφζσκν θαη 

δπλαηφ, πνπ απνηειεί ηνλ θφβν θαη ηνλ ηξφκν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο, αθνινπζψληαο θη εθαξκφδνληαο κηα ζπκπεξηθνξά εμνπζηαζηηθή.  

Ζ πινθή ηεο ηζηνξίαο ζα θέξεη ηνλ Μαλσιηφ αληηκέησπν κε ηνλ 

Σζειφηαην Γηαηξφ θαη ε επηινγή ηνπ σο αληίκαρνπ ήξσα, πξνζδίδεη 

απηνκάησο θνηλσληθή δηάζηαζε ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο, θαζψο δίλεηαη 

έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ δέρνληαη θη άιιεο επάισηεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ εθηφο απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία, εμαηηίαο ηεο κε πιήξνπο 

έληαμεο ζην πνιπζχλζεην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ Μαίξε Μπηξκπίιε είρε γξάςεη γη‟ απηφ: “Ζ θιηληθή εηθφλα ηνπ ήξσα, ε 

πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο σο πξνζσπηθή ηξαγσδία, ε θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο αλαπεξίαο, αιιά θαη ε θηιάλζξσπε αληηκεηψπηζή ηεο, δηαπιέθνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, εθπιήζζνληαο επράξηζηα θαη 

πξνβιεκαηίδνληαο ηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε”
71

. Δίλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθή 

ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ε επίθαηξε πλνή ηνπ θαζψο θαη ηα πνιιαπιά 

επίπεδα εξκελείαο.  

 

Έπεηηα απφ αξθεηέο δεθαεηίεο, μαλαέξρεηαη ν θφζκνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηα βηβιία γηα παηδηά θαη λένπο, δεηιά δεηιά θαη φρη ηδηαίηεξα πεηπρεκέλα απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 70‟. Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, νη ζπγγξαθείο ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

                                                           
71.  Βι. Μαίξε Μπηξκπίιε, «Άηνκα κε αλαπεξία ζηα παηδηθά θαη εθεβηθά βηβιία», Elniplex, 7 Ηνπλίνπ  

2018,  

https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-

%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-

%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/ 

 

https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
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δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ επεμεξγάδνληαη θαη αλαδεηνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο. 

Έηζη, ηα βηβιία ηνπο δελ εθηξνρηάδνληαη ζε νξνινγίεο, έλλνηεο θαη ζπκβάληα πνπ 

είλαη ηνπιάρηζηνλ παξσρεκέλα. ηαδηαθά βξίζθνπκε δείγκαηα γξαθήο θαη ζηελ 

Διιάδα, ζηα βηβιία γηα παηδηά θαη λένπο. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα δεκηνπξγνχληαη 

θαιά βηβιία πνπ πξνάγνπλ ηελ εηεξφηεηα (δηαθνξεηηθφηεηα), φρη λα ζέηνπκε σο 

απηνζθνπφ ηελ χπαξμε ελφο αλαπήξνπ ήξσα ζην βηβιίν. Ζ Μαίξε Μπξηκπίιε ην είρε 

δηαηππψζεη, λνκίδσ, φπσο πξέπεη: «Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα βηβιία κε 

ήξσεο κε αλαπεξία; Πηζαλό… Τν ζίγνπξν είλαη όηη ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξα βηβιία 

πνπ έρνπλ νινθιεξσκέλνπο, δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη θαινγξακκέλεο, 

ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο νη νπνίεο έρνπλ θάηη λα πνπλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ 

απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο όηαλ δελ γίλεηαη απηνζθνπόο ζα αλαδπζεί αβίαζηα αθήλνληαο 

ηνλ αλαγλώζηε ειεύζεξν ζε ηαπηίζεη θαη ζπγθξνύζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

δνκήζεη ην δηθό ηνπ αμηαθό ζύζηεκα»
72

.  

 

Μεξηθά θαινγξακκέλα βηβιία είλαη ηα εμήο:  

 

 Σην «Τν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Μάηαο», ηεο Δηξήλεο Μάξξα
73

, έρνπκε επίζεο 

εξσίδα κε θψθσζε. Ζ Μάηα δηεγείηαη πψο έζσζε έλα θπηφ πνπ ηεο ράξηζε ν 

μάδεξθφο ηεο γηα ηα γελέζιηά ηεο κε ην ηξαγνχδη ηεο. Πεξηγξάθεη κε ρηνχκνξ 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, ηνλ κπακπά ηεο πνπ έιεγε ζπλέρεηα «θπζηθά, 

θπζηθά» ηε γηαγηά πνπ ηελ ηζηκπνχζε ζην κάγνπιν κε ηα κνπζηάθηα ηεο θάζε 

θνξά πνπ πήγαηλε λα ηε θηιήζεη, ην ζείν Γηψξγν πνπ κάισλε ηε ζεία λα κελ 

ηξψεη άιιν, ηε γεηηφληζζα πνπ πξνζπαζνχζε κε ηε λνεκαηηθή λα ηεο πεη 

«θαιεκέξα», αιιά έθαλε ιάζνο ζπλέρεηα θαη ηεο έιεγε «θαιεκνχξα». 

Πεξηγξάθεη ηα γελέζιηα, ηελ ηνχξηα θαη ηα δψξα ηεο θαη απνθαζίδεη λα 

κηιήζεη γηα φια απηά θαη ζηελ ηάμε ηεο. Μπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε θάλεη 

πξφβα πσο ζα έγλεθε ζηα παηδηά ηελ επφκελε κέξα κε ηα ζήκαηα ησλ θσθψλ 

φια φζα έγηλαλ ζηα γελέζιηά ηεο. Απ‟ φια ηα δψξα μερσξίδεη ηε γιάζηξα ηνπ 

Ζιία, ηνπ μάδεξθνχ ηεο πνπ είλαη αεξνπφξνο. Σε θξνληίδεη, ηελ θακαξψλεη, 

ζέιεη λα κεγαιψζεη γηα λα ραξεί, φηαλ ηε δεη ν Ζιίαο πνπ ζπνχδαδε γεσπφλνο. 
                                                           
72.   Βι. Μαίξε Μπηξκπίιε, «Γνύηνπ Γνππαηνύ, ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε», Elniplex,  

2 Γεθεκβξίνπ 2013, 

https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-

%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-

%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-

%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4/  

73.   Βι.  Δηξήλε Μάξξα, Τν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Μάηαο, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1987. 

 

https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4/
https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4/
https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4/
https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4/
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Σν θπηφ φκσο αξξσζηαίλεη θαη ν αλζνπψιεο ηεο γεηηνληάο, φηαλ ε Μάηα 

πεγαίλεη λα ηνπ δείμεη έλα θπιιαξάθη, δελ ηεο δίλεη ζεκαζία θαη εμππεξεηεί 

άιινπο πειάηεο. Ζ Μάηα ηφηε πνιχ εθλεπξηζκέλε γπξίδεη ζπίηη ηεο θη 

αλαξσηηέηαη πψο κπνξεί ε ίδηα λα ζψζεη ην θπηφ πνπ είλαη άξξσζην. 

θέθηεηαη πσο, φηαλ εθείλε είλαη άξξσζηε, ηε βνεζάεη πνιχ λα ληψζεη ηε 

κακά ηεο λα ηεο ηξαγνπδάεη, γηαηί, αθφκα θη αλ δελ αθνχεη ηε θσλή ηεο, 

βιέπεη ην πξφζσπφ ηεο πνιχ φκνξθν θαη ν πφλνο θεχγεη. Σφηε κε έλα 

ηξαγνχδη πνπ ηξαγνχδεζε λεξά ζην ινπινχδη ε Μάηα, απηφ δσληάλεςε θη 

απιψζεθε ζ‟ φιν ην δσκάηην. ινη ζάζηηζαλ, αιιά ε Μάηα δελ έγλεςε ην 

κπζηηθφ ηεο ζε θαλέλαλ. 

Ζ Μάηα δείρλεη πξνζαξκνζκέλε ζην πεξηβάιινλ ηεο, δέρεηαη ηελ αγάπε 

ησλ αλζξψπσλ ηεο θαη κεγαιψλεη θπζηνινγηθά, επηθνηλσλψληαο κε ηε 

λνεκαηηθή. Με ηελ εζσηεξηθή ηεο γιψζζα, θάπνηα ζηηγκή, θαηαθέξλεη λα 

δψζεη μαλά δσή ζε έλα μεξφ δεληξάθη κηαο γιάζηξαο, θαλεξψλνληαο 

ελδερνκέλσο ηελ πινχζηα εζσηεξηθή δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο αιιά θαη 

κηα παιαηφηεξε δνμαζία πνπ ηα ζέιεη λα θέξνπλ ζεξαπεπηηθέο ή κεηαθπζηθέο 

δπλάκεηο. 

Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη άθξσο ελδεηθηηθή ηεο ζηάζεο θαη ησλ 

αληηιήςεψλ καο έλαληη ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία. Πνιινί άλζξσπνη 

κπαίλνπλ ζε κηα ζέζε νίθηνπ θαη ιχπεζεο («α, ην θαεκέλν»), άιινη δείρλνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο αλζξψπνπο αλαπήξνπο ζαλ θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ θαη 

αζπλήζηζην, ελψ κηα νκάδα αλζξψπσλ δείρλεη ππεξεπαηζζεζία θαη 

ππεξπξνζθνξά βνήζεηαο πξνο απηά ηα άηνκα, πηζηεχνληαο φηη έηζη δείρλνπλ 

ηελ δηθή ηνπο απνδνρή θαη πνηφηεηα πάλσ ζηα δεηήκαηα εηεξφηεηαο. Σα 

νπηηθά ζήκαηα πνπ ζηέιλνπκε ζε θάζε άλζξσπν είλαη κηα δηαθνξεηηθή 

γιψζζα επηθνηλσλίαο, ε απηηθή επηθνηλσλία κε αγγίγκαηα θαη ρξήζε ησλ 

ρεξηψλ είλαη επίζεο απνθαιππηηθή. Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο ηα 

αλαπηχζζνπλ κε κεγαιχηεξε επάξθεηα θαη ηαρχηεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Καη γλσξίδνπλ θαη ηελ αμία απηψλ ησλ ζεκάησλ. 

 

 Σν κπζηζηφξεκα «Θα ζε μαλαδώ, θηιαξάθη κνπ», ηεο Διέλεο Γηθαίνπ
74

, είλαη 

κία εμαηξεηηθή πεξίπησζε. ην βηβιίν πεξηγξάθεηαη ε πεξίπησζε ελφο 

ηδξχκαηνο γηα παηδηά κε αλαπεξίεο, φπνπ αθφκα θη εθεί, θάπνηα παηδηά 

                                                           
74.   Βι. Διέλε Γηθαίνπ, Θα ζε μαλαδώ, θηιαξάθη κνπ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1997.  

http://www.biblionet.gr/book/12543/Δικαίου,_Ελένη/Θα_σε_ξαναδώ,_φιλαράκι_μου
http://www.biblionet.gr/com/20/Εκδόσεις_Πατάκη
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ζεσξνχληαη “ρακέλνο ρξφλνο” ππφ ηελ έλλνηα ηεο καηαηφηεηαο νπνηαζδήπνηε 

πξνζπάζεηαο. Ο ιφγνο ηεο ζπγγξαθέα είλαη θνθηεξφο. χκθσλα κε ηελ 

ηζηνξία, ε Δχα, κία παηδνςπρνιφγνο, ζπγθαηνηθεί κε ην αγφξη ηεο ηνλ 

Θεφθηιν, πνπ ηειεηψλεη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ζηελ πιεξνθνξηθή. ηαλ ε Δχα 

θεξδίδεη κηα ζέζε ζηηο Γαιάδηεο Πεηαινχδεο, ληψζεη πεξήθαλε! Πάλσ ζηελ 

θνξθή ηνπ ιφθνπ ν θαζεγεηήο Βιαζηάδεο, πιαησληθφο έξσηαο ησλ πξψηκσλ 

θνηηεηηθψλ ηεο ρξφλσλ, έρεη ζηήζεη έλα πξαγκαηηθφ βαζίιεην. Δθεί, ηα 

δηαθνξεηηθά παηδηά έρνπλ φ, ηη θαιχηεξν κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο γη‟ απηά, 

ζχγρξνλε πεξηπνίεζε θαη εθπαίδεπζε. ηαλ ε Δχα ζπλαληά ηε Μέιηα, έλα 

παηδί ηεο ζησπήο, πνπ ζεσξείηαη απφ φινπο «ρακέλε ππφζεζε», φια αιιάδνπλ. 

Ζ Δχα απνθαζίδεη λα αιιάμεη φ, ηη κπνξεί. Καη ηφηε ζα πξνθχςνπλ 

ζπγθξνχζεηο. 

 

 Σν «Γάληη ζε μύιηλν ρέξη», ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ
75

, είλαη έλα εμαηξεηηθφ 

βηβιίν. Πνην είλαη ην κπζηηθφ ηνπ άληξα κε ην μχιηλν ρέξη; Σν θνξίηζη πνπ 

ράζεθε ζε κηα ππξθαγηά ράζεθε, άξαγε, γηα πάληα; Γηαηί, ηάρα, ν γλσζηφο 

πνδνζθαηξηζηήο δε ραίξεηαη κε ην ζαπκαζκφ πνπ ηνπ δείρλνπλ ηα πηηζηξίθηα 

ηεο γεηηνληάο; Σν αγφξη κε ηηο πεξίεξγεο ζπλήζεηεο θαη ηελ παξάμελε θσλή 

πνηνο ζα ην πεξίκελε λα είλαη ηφζν ζαξξαιέν; Πψο γίλεηαη θαη έλα αξλί 

θαηαθέξλεη λα απνθχγεη ηε ζνχβια; Ση ζρέζε έρεη ν βαζηιηάο ησλ αξαθελψλ 

κ‟ έλα γθξίδν θεξακηδφγαην; Γηαηί ν παππνχο αγαπά ηα κηθξά ςαξάθηα; Καη, 

ηέινο, πψο γίλεηαη λα ππάξρεη έλαο ηππφηεο ζηελ επνρή καο; Δξσηήζεηο πνπ 

φιεο ηνπο έρνπλ ηηο απαληήζεηο θξπκκέλεο κέζα ζ‟ απηφ ην βηβιίν. Έλα 

ηξπθεξφ, επαίζζεην, κα θαη πξσηφηππν βηβιίν, πνπ πεξηγξάθεη ηνλ θφζκν 

κηαο γεηηνληάο ηεο Αζήλαο, θάπνηα ρξφληα πξηλ. Οη αηζζαληηθέο πεξηγξαθέο 

ζπλεηαηξίδνληαη κε πξσηνπνξηαθέο ζέζεηο. Σν βηβιίν έηπρε ηηκεηηθήο 

δηάθξηζεο απφ ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο ΗΒΒΤ. 

Ο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηηο γεηηνληέο ηεο κεηαπνιεκηθήο Αζήλαο θαη ηα 

παηρλίδηα πνπ έπαηδε κε ηνπο θίινπο ηνπ. Θπκάηαη πψο πεξλνχζαλ ηα βξάδηα 

ζηηο απνζήθεο ελφο ζπηηηνχ, κέρξη λα ηνπο θσλάμνπλ νη καλάδεο ηνπο. πνηε 

εξρφηαλ λα ηνπο ζπλαληήζεη ν Κψζηαο, έλα παηδί απφ άιιε γεηηνληά, ηνπο 

δηεγνχληαλ θαληαζηηθέο θαη αλαηξηρηαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ έπιαζε κφλνο ηνπ. 

ηαλ ζηε γεηηνληά εκθαλίζηεθε έλαο άληξαο κε γάληη ζην έλα ηνπ ρέξη, φια ηα 

                                                           
75.  Βι. Μάλνο Κνληνιέσλ, Γάληη ζε μύιηλν ρέξη, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 1994.   
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παηδηά πίζηεςαλ πσο ζα ην είρε ράζεη ζηνλ πφιεκν. Ο Κψζηαο βξήθε φκσο 

αθνξκή θαη ζθάξσζε κηα ηξνκαθηηθή ηζηνξία. Σα παηδηά θνβήζεθαλ. Ο 

ήξσαο ηνπ βηβιίνπ ηα είπε φια ζηνπο γνλείο ηνπ πνπ γέιαζαλ θαη δελ 

πίζηεςαλ ιέμε. Ζ κεηέξα ηνπ είπε πσο ζα ξσηήζεη γηα ηνλ θχξην απηφ ζην 

θνχξλν, αιιά πξηλ πξνιάβεη, ζπλάληεζε ν ίδηνο ην κπζηήξην θαη ζνβαξφ 

απηφλ θχξην ζην δξφκν. Απφ ηελ ηξνκάξα ηνπ άξρηζε λα ηξέρεη, παξαπάηεζε 

φκσο θη έπεζε. Ο θχξηνο ηνλ πιεζίαζε θαη, ελψ ε θαξδηά ηνπ παηδηνχ πήγαηλε 

λα ζπάζεη, εθείλνο ηνλ ξψηεζε κε δεζηή θσλή αλ είρε ρηππήζεη, αλ πνλνχζε 

θαη ηνπ ‟δσζε ην καληίιη ηνπ λα ζθνππηζηεί. Σν παηδί έπηαζε ην καληήιη 

κεραληθά θη αθνχκπεζε ην μχιηλν ρέξη. Ο άλζξσπνο απηφο, φπσο ηνπ εμήγεζε, 

ήηαλ έλαο ηξαπκαηίαο πνιέκνπ. Δίρε ράζεη ην ρέξη ηνπ ζε έλαλ βνκβαξδηζκφ 

θαη δπζηπρψο θαη ην κηθξφ ηνπ παηδί. ην ηέινο, κε ηε ζπλνκηιία πνπ 

αλνίγεηαη κεηαμχ ηνπο, ε παξεμήγεζε ιχλεηαη θαη ν άληξαο κε ην καχξν γάληη 

πάλσ ζην μχιηλν ρέξη, γίλεηαη ν θαζεκεξηλφο θίινο θαη γείηνλαο. 

 

 «Τν πνηάκη δήιεςε», ηεο Βνχιαο Μάζηνξε
76

. ην βηβιίν κία έθεβε, ε 

Υξηζηίλα, καο κηιάεη απιά θαη αθνπιηζηηθά γηα ηε δσή ηεο δίπια ζ' έλα 

κηθξφηεξν αδεξθφ πνπ γίλεηαη "Mαξαζσλνδξφκνο", θαηαξξίπηνληαο φια ηα 

κέρξη ηφηε ηαηξηθά δεδνκέλα. Έλαλ αδεξθφ πνπ ζρεδφλ κνλνπσιεί ηελ 

πξνζνρή ησλ γνληψλ ηνπο θαη ηελ θάλεη λα κεγαιψλεη κνηξαία ζηε ζθηά ηνπ. 

Έλαλ αδεξθφ πνπ ηεο καζαίλεη, φκσο, λ' αγαπάεη ηε δσή θαη λα ηε δηεθδηθεί 

δπλακηθά.  

Πξφθεηηαη γηα έλα κπζηζηφξεκα πνπ πξνβάιιεη ηελ αγάπε γηα ηε δσή κέζα 

απφ ηα ιεγφκελα κηαο έθεβεο πνπ είλαη δξνζεξή, αηζηφδνμε, ξνκαληηθή θαη 

πάλσ απ' φια καρεηηθή θη αλαηξεπηηθή, έηζη φπσο πεξηκέλεη θαλείο απφ κηα 

έθεβε. Ζ Υξηζηίλα βιέπεη ηνλ αδεξθφ ηεο, πνπ ηφζν δήιεπε, λα πεζαίλεη θαη 

ρσξίο λα πεξάζεη πνιχο θαηξφο ζηε δσή ηεο έξρεηαη έλαο θαηλνχξηνο 

κηθξφηεξνο αδεξθφο, ηνλ νπνίν δειεχεη εμίζνπ. Ο θαηξφο πεξλά, ε Υξηζηίλα 

κεγαιψλεη θαη ζηακαηά λα δειεχεη ηνλ αδεξθφ ηεο, ν νπνίνο γελληέηαη κε 

ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άθξα ηνπ είλαη αδχλακα κε 

απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεη κεγάιε δπζθνιία ζηηο θηλήζεηο ηνπ. Παξ' φιε 

ηελ άζρεκε θαηάζηαζε νη γνλείο ηεο Υξηζηίλαο, αιιά θαη ν ίδηνο ν 

Υαξάιακπνο ν αδεξθφο ηεο, δελ ην βάδνπλ θάησ αιιά πεηζκαηηθά 

                                                           
76.   Βι. Βνχια Μάζηνξε, Τν πνηάκη δήιεςε, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997. 

http://www.biblionet.gr/book/20841/Μάστορη,_Βούλα,_1945-2016/Το_ποτάμι_ζήλεψε
http://www.biblionet.gr/com/16/Ελληνικά_Γράμματα
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θαηνξζψλνπλ λα δηαςεχζνπλ θάζε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη λα δψζνπλ έλα 

κήλπκα θνπξάγηνπ, πξνζπάζεηαο θαη πείζκαηνο.  

 

 «Τα παπνπηζάθηα πνπ ιέλε παξακύζηα», ηεο Αγγειηθήο Βαξειά
77

, είλαη έλα 

αθφκε θαιφ δείγκα βηβιίν κε αλαθνξά ζηελ αλαπεξία.  

Μα, είλαη δπλαηφλ λα κηιάλε ηα παπνπηζάθηα; Καη βέβαηα είλαη, φηαλ 

κάιηζηα έρνπλ λα δηεγεζνχλ παξακχζηα πνπ δίλνπλ ζάξξνο θαη θνπξάγην. Ο 

Ζιίαο είλαη έλα παηδί ηεο ραξάο πνπ αληηκεησπίδεη φκσο έλα κεγάιν 

πξφβιεκα. Μφλνο ηνπ βξίζθεη ηξφπν λα μεπεξάζεη ην βάζαλφ ηνπ θαη λα 

θάλεη φζν γίλεηαη πην φκνξθε ηε δσή ηνπ θαη ηε δσή ησλ άιισλ γχξσ ηνπ. 

Έλαο θησρφο ηζαγθάξεο δνχζε κε ηε γπλαίθα ηνπ θνληά ζε έλα πνηάκη. 

Ήηαλ δπζηπρηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί, φκσο κηα 

κέξα βξήθαλ έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπο έλα θαιάζη κε έλα κσξφ θη έλα 

ζεκείσκα. Ζ ραξά ηνπο ήηαλ απεξίγξαπηε. Λάηξεςαλ ηνλ κηθξφ Ζιία θαη ν 

ηζαγθάξεο θάζε κέξα ηνπ έθηηαρλε θαηλνχξηα παπνπηζάθηα γηα λα ηα θνξέζεη, 

φηαλ ζα κεγάισλε. ηαλ, φκσο, ν Ζιίαο έγηλε ηξηψλ εηψλ, θαηάιαβαλ πσο δελ 

πξφθεηηαη λα πεξπαηήζεη. Ο Ζιίαο κεγάισλε θαη ήηαλ έλα παηδί ραξνχκελν 

θαη γειαζηφ. Δίρε απνδερηεί ηελ αλαπεξία ηνπ θαη ην κφλν πνπ ηνλ 

ζηελαρσξνχζε ήηαλ πνπ έβιεπε ηνπο γνλείο ηνπ λα καξαδψλνπλ, επεηδή δελ 

κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη. ηαλ ξψηεζε ηε κεηέξα ηνπ γηαηί δελ κπνξεί λα 

πεξπαηήζεη θη εθείλνο φπσο ηα άιια παηδηά, εθείλε ηνπ είπε έλα παξακχζη. Ο 

Ζιίαο παξεγνξήζεθε θαη άξρηζε λα δεκηνπξγεί θαη λα δηεγείηαη θαη απηφο 

φκνξθα θαη ζπνπδαία παξακχζηα. Έγξαθε αηζηφδνμεο ηζηνξίεο γηα παηδηά πνπ 

φπσο απηφο ήηαλ ηπρεξά κέζα ζηελ θαθνηπρία ηνπο. Γηα παηδηά πνπ 

κεγάισλαλ κε αγάπε φπσο ν ίδηνο, γηα παηδηά πνπ κεηξνχζαλ απηά πνπ είραλ 

θαη φρη απηά πνπ ηνπο έιεηπαλ. Με απηά ηα παξακχζηα ν Ζιίαο, θαηάθεξε λα 

βξεη κηα πξνζσπηθή δηέμνδν θαη λα θεξδίζεη ηνλ ζαπκαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ αξρηθά θαη ηελ απνδνρή ηνπο αξγφηεξα. 

 

 Σν «Με ιέλε Διπίδα», ηεο Δπδνθίαο θνξδαιά-Καθαηζάθε
78

, βιέπεη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηεο κηθξήο εξσίδαο, ηε κνλαμηά, ηελ εξεκηά, ηε 

δπζηπρία πνπ αηζζάλεηαη. Ζ Διπίδα, έλα κηθξφ θνξίηζη πνπ δεη κε ηε κακά θαη 

ηε γηαγηά ηεο ζ‟ έλα λεζί, πηζηεχεη πσο είλαη ην πην δπζηπρηζκέλν πιάζκα ηνπ 

                                                           
77.   Βι. Αγγειηθή Βαξειά, Τα παπνπηζάθηα πνπ ιέλε παξακύζηα, εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 1998. 

78.   Βι. Δπδνθία θνξδαιά-Καθαηζάθε, Με ιέλε Διπίδα, εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 2003. 
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θφζκνπ, αθνχ δεη θαζεισκέλε ζε κηα αλαπεξηθή πνιπζξφλα. Κιαίεη ζπρλά 

θαη απνθαξδηψλεηαη. Μηα κέξα, ζπλαληά ηελ Άρλα, κηα καζεηεπφκελε 

καγηζζνχια ηεο θσηηάο πνπ δεη ζην ηδάθη ηνπ ζπηηηνχ ηεο Διπίδαο θαη 

θξνληίδεη ηα θινγνινχινπδά ηνπ. Μηα ηξπθεξή θηιία αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ηνπο. Ζ Διπίδα καζαίλεη πνιιά θαη ζπνπδαία πξάγκαηα απφ ηελ Άρλα. Μα 

πάλσ απ‟ φια καζαίλεη λα… ζέιεη. Καη ζέιεη κε φιε ηεο ηελ ςπρή λα ηξέμεη, 

λα παίμεη, λα θνιπκπήζεη, λα αγαπήζεη θαη λα αγαπεζεί. 

 

 ηνπο «Ολεηξνθύιαθεο», ηεο Αγγειηθήο Γαξιάζε
79

, (Κξαηηθφ Βξαβείν 2005), 

ε ζσκαηηθή εηεξφηεηα θσηίδεηαη κέζα απφ ηζρπξνχο ζπκβνιηζκνχο θαη 

παξαιιειηζκνχο, ελψ ε ζπγγξαθέαο δεκηνπξγεί κεξηθέο ηζρπξέο ζπλδέζεηο κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα φλεηξα σο θηλεηήξην δχλακε, ην θαζήθνλ, ηελ 

απηαπάξλεζε θαη ηνπο θχιαθεο-άγγεινχο καο. ηε ρψξα ησλ Ολεηξνθπιάθσλ 

γελληέηαη έλα κηθξφ θνξηηζάθη κε κηθξά θαη αδχλακα θηεξά, ε Έξζε, αθξηβψο 

ηε ζηηγκή πνπ ζε θάπνηα άιιε ρψξα γελληφηαλ ν κηθξφο Αιή, ν 

πξνζηαηεπφκελνο ηεο. Σα θηεξά ηεο ήηαλ ηφζν κηθξά θη αδχλακα. Πψο ζ‟ 

αληέμεη ην βάξνο ησλ νλείξσλ; Οη γνλείο ηεο φκσο είραλ πίζηε ζην ζεφ θαη 

παξαθαινχζαλ κέξα λχρηα λα γίλεη επηπρηζκέλε, γεξή θαη δπλαηή. Σελ 

αγαπνχζαλ ηφζν πνιχ θαη ήζειαλ λα θαηαθέξεη λα επηδήζεη. Γηα θάπνην ιφγν 

ην κηθξφ αγφξη ζηακάηεζε λα νλεηξεχεηαη θαη έηζη ε Έξζε γελλήζεθε κε ηφζν 

κηθξά θηεξά. Άξαγε ζα κπνξέζεη λα θάλεη ην αγφξη λα νλεηξεχεηαη μαλά θαη 

λα θπιάμεη ηα φλεηξα ηνπ; 

 

 ην «Η ιεπθή Μόιη», ηεο Ησάλλαο ηακαηνπνχινπ
80

, ηαμηδεχνπκε καδί κε ηε 

Μφδα, ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο. Ζ γάηα είλαη 

ππαξθηή θαη απνηειεί ηελ έκπλεπζε γηα ηε ζεηξά απηή, κηα πνπ γελλήζεθε 

ηπθιή. ηηο ηζηνξίεο ηεο, ε Μφδα κηιάεη κε ην δηθφ ηεο κνλαδηθφ ηξφπν γηα ηα 

άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, φπσο θη απηή, αθνήο, 

θηλεηηθά, ζπλδξφκνπ Down θαη εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. Πεξηγξάθεη κε έλαλ 

απιφ θαη ραξηησκέλν ηξφπν ηνλ ηξφπν δσήο απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη 

εμεγεί γηαηί κπνξεί λα ληψζνπκε ακεραλία θαη δηζηαγκφ, φηαλ βξηζθφκαζηε 

θνληά ηνπο θαη καο επαηζζεηνπνηεί. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά πνπ πξνζεγγίδεη 

                                                           
79.   Βι.  Αγγειηθή Γαξιάζε, Ολεηξνθύιαθεο, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2004. 

80.   Βι.  Ησάλλα ηακαηνπνχινπ, Ζ ιεπθή Μόιη, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2005. 
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έμππλα θαη δηαθξηηηθά έλα ζέκα ηακπνχ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Κακηά θνξά 

είλαη δχζθνιν λα βξνχκε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο γηα λα κηιήζνπκε ζηα παηδηά 

γηα έλα ηφζν επαίζζεην ζέκα. Ζ Μφδα, ε γάηα απνηειεί έλα εχρξεζην 

εξγαιείν ζηα ρέξηα δαζθάισλ θαη γνληψλ γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηη 

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. 

 

 «Ο Απηόο», ηνπ Πέηξνπ Πνπιάθε
81

, είλαη έλα απφ ηα 75 ρεισλάθηα πνπ 

επσάζζεθαλ ζε θάπνηα παξαιία έλα θαινθαίξη. Έλα ρεισλάθη δηαθνξεηηθφ 

απφ ηα άιια, πνπ πξνζπαζεί λα επηβηψζεη απφ ηνπ γιάξνπο θη άιινπο 

θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ. Οχηε ε κακά ηνπ φκσο νχηε η‟ αδέιθηα ηνπ 

ήηαλ πεξήθαλα γη‟ απηφλ. Ο Απηφο ήηαλ δηαθνξεηηθφο θαη απξφβιεπηνο. 

Έηξερε φρη πξνο ηε ζάιαζζα αιιά πξνο ην βνπλφ. πλήζσο ήηαλ θιεηζκέλνο 

κέζα ζην θαβνχθη ηνπ, απνκνλσκέλνο απφ ηελ νκάδα ζαλ λα βξηζθφηαλ ζην 

δηθφ ηνπ θφζκν. Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη; Μεηά 

απφ πνιχ θαηξφ, ε αδειθή ηνπ ε Βαγηνχ αλαθάιπςε ην κπζηηθφ πνπ θξπβφηαλ 

κέζα ζην θαβνχθη ηνπ, αθνχ ην θαβνχθη ηνπ ήηαλ δηάθαλν. Μπνξνχζε λα 

βιέπεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα πάληα, κφλν πνπ ηα έβιεπε φια δηαθνξεηηθά. 

Γηαηί ην θαβνχθη ηνπ ήηαλ έλαο ηεξάζηηνο κεγεζπληηθφο θαθφο. Απφ ηφηε, 

θαλείο δελ ήζειε λα ηνλ αιιάμεη, νχηε ζηελνρσξηφηαλ γηα απηφλ. Αληίζεηα, 

ηνπο άξεζε πνπ είραλ ηνλ Απηφ ζηελ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. 

 

 ην βηβιίν «Δπν παπνύηζηα κε θαξόηζη», ηνπ Νηθφια Αλδξηθφπνπινπ
82

, 

(Διιεληθά Γξάκκαηα, 2007, ζει. 27) ην νπηζζφθπιιν αλαθέξεη ηα εμήο: 

Κνίηα πψο έξρνληαη θακηά θνξά ηα πξάγκαηα. Ο θχξηνο Λάδαξνο Δαπηνχιεο, 

δεη επηπρηζκέλνο ζηελ Σηκελνηαδεηεκέλα. Μηα κέξα, πεγαίλεη γηα παπνχηζηα, 

παξθάξεη παξάλνκα ην απηνθίλεηφ ηνπ κπξνζηά ζε κηα ξάκπα, κπαίλεη ζην 

καγαδί θαη θαζψο βγαίλεη, αξρίδεη λα πέθηεη ζε κηα βαζηά ηξχπα, θαη ηειηθά 

πξνζγεηψλεηαη ζην πην παξάμελν κέξνο πνπ είρε δεη πνηέ! ηελ «Σξνρήιαηε 

Γεκνθξαηία ηνπ Μπνξψ»! 

 

 «Τα άηαρηα πινθάκηα», ηεο Λίιαο Παηξφθινπ
83

 (Καιεηδνζθφπην, 2008) 

ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε καο κε ην ζψκα καο θαη ηε κάρε γηα ηελ 

απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζε κηα θνηλσλία πνπ παξαπέκπεη αζθαιψο ζηελ 
                                                           
81.   Βι.  Πέηξνο Πνπιάθεο, Ο Απηόο, εθδ. Κάζησξ, Αζήλα 2006.  
82.   Βι.  Νηθφιαο Αλδξηθφπνπινο, Γπν παπνύηζηα κε θαξόηζη, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007. 

83.   Βι.  Λίια Παηξφθινπ, Τα άηαρηα πινθάκηα, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα 2008. 
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αλζξψπηλε. Δίλαη ν Λνπθάο, ην ρηαπφδη, θαη ν Πέηξνο, ην θαιακάξη κε ηα 

αλππάθνπα πινθάκηα ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ θαζαξίεο θαη δεκηέο θαη ν 

θφζκνο ηνπ βπζνχ αλαζηαηψλεηαη. Απηή αθξηβψο ε αλαζηάησζε πνπ 

δεκηνπξγεί ην δηαθνξεηηθφ θαη ε ιχζε πνπ έξρεηαη απφ ην θεγγάξη είλαη ην 

ζεκείν εζηίαζεο ηνπ βηβιίνπ.  

Πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο καο, φπσο θαηαιάβαηε, είλαη έλα ρηαπφδη, ν 

Λνπθάο πνπ είρε νθηψ πνιχ άηαρηα πινθάκηα. Σα άηαρηα πινθάκηα ινηπφλ φρη 

κφλν δελ ππαθνχνπλ ηνλ Λνπθά αιιά ην έζθαγαλ θξπθά θαη έθαλαλ ηνπ 

θφζκνπ ηηο δεκηέο θαη ηηο δαβνιηέο.  Έηζη φινη ζηγά ζηγά άξρηδαλ λ‟ 

απνθεχγνπλ ηνλ Λνπθά καδί κε ηα νθηψ πινθάκηα ηνπ, αθνχ ε θήκε ηνπ 

θιέθηε είρε εμαπισζεί παληνχ. Ο Λνπθάο ζεσξήζεθε ππεχζπλνο γηα ηηο 

αηαμίεο πνπ έθαλαλ ηα πινθάκηα ηνπ θαη δελ ηνικνχζε λα πεη θνπβέληα, 

έλνησζε ηφζε ληξνπή θαη ζιίςε. Ση είδνπο αηαμίεο έθαλαλ ηα πινθάκηα ζην 

βπζφ; Μα φ, ηη ζα έθαλαλ κηθξά παηδηά πνπ παίδνπλ: έπαηδαλ καμηιαξνπφιεκν 

κε ηα ζθνπγγάξηα, θαβαινχζαλ ηνπο ηππφθακπνπο θαη θάλαλε θφληξεο. ηε 

κηθξή ζπκκνξία κε ηα πινθάκηα ηνπ Λνπθά, ζπκκεηείραλ θαη ηα πινθάκηα ηνπ 

Πέηξνπ, πνπ ήηαλ  έλα απφ ηα κεγαιχηεξν θαιακάξηα ηνπ βπζνχ  θαη νη 

κηθξέο ζνππηέο. Σα δψα ηνπ βπζνχ έπξεπε λα βξνπλ κηα ιχζε, γηαηί νχηε νη 

παξαηεξήζεηο, νχηε νη θσλέο πηάζαλε ηφπν θαη ηα ςάξηα είραλ 

δπζαλαζρεηήζεη κε ηηο θαζαξίεο θαη ηηο δεκηέο. Μηα λχρηα κε παλζέιελν, πνπ 

ν Λνπθάο πήγε γηα κπάλην ζηνλ Αζεκνπφηακν, ηνπ ήξζε κηα ηδέα. Έηξεμε 

ακέζσο λα βξεη ηνλ Πέηξν ην θαιακάξη θαη λα ηνπ δεηήζεη λα ηνλ βνεζήζεη 

ζην ζρέδην ηνπ, γηα λα ζπκκνξθσζνχλ ηα άηαρηα πινθάκηα θαη λα πάξνπλ έλα 

γεξφ κάζεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ρηαπφδη ν Λνπθάο θαη ην θαιακάξη ν 

Πέηξνο αγαπνχζαλ ηα πινθάκηα ηνπο θαη ήζειαλ κφλν ην θαιφ ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ηα πινθάκηα δελ ήηαλ παξά κηα παξέα απφ θνβηζκέλα παηδηά πνπ 

έθαλαλ ηελ επαλάζηαζή ηνπο… «Σηακαηήζηε ακέζσο…» θψλαμε ν Λνπθάο κε 

απζηεξφ χθνο παηέξα πνπ καιψλεη ηα παηδηά ηνπ θαη ηνπο κάδεςε φινπο κέζα 

ζ‟ έλα αζεκέλην δίρηπ απφ θεγγαξαρηίδεο θαη ηα πήγε φια καδί ζηνηβαγκέλα  

ζηνλ Αζεκνπφηακν… Δθεί ζπλέβε θάηη καγηθφ πνπ ζ‟ άιιαδε ηε δσή φισλ… 

Σα άηαρηα πινθάκηα ζνπ δεκηνπξγνχλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςε αιιά 

θαη ζπκφ, εμέγεξζε θαη ζχγθξνπζε  αιιά θαη ζπκθηιίσζε θαη απνδνρή. Έλα 

θείκελν κε πνιιαπιά κελχκαηα, ε θνηλσλία ηεο ζάιαζζαο αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηηο αδχλακεο νκάδεο πνπ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

κηα ζέζε αλάκεζα ζην πιήζνο θαη ηνλ αγψλα γηα επηβίσζε θαη απνδνρή ηνπ 
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δηαθνξεηηθνχ. Ζ ζπγγξαθέαο πξνζεγγίδεη ηα ζηάδηα πξνο ηελ σξηκφηεηα ησλ 

παηδηψλ θαη ελειίθσλ θαη ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο 

ππαθνήο έπεηηα απφ εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ην δξφκν πξνο ηελ απηνγλσζία. 

Σν βηβιίν ζίγεη άκεζα ή έκκεζα ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζε 

έλαλ θαηάινγν κε πεξηζζφηεξα απφ 50 βηβιία, πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηε 

Λίια Παηξφθινπ, ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο, Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο 

θαη ππαιιήινπο βηβιηνπσιείσλ, κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

ηδέα ηεο αλαπεξίαο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ηεο Καηεξίλαο Υαδνπινχ ζπλνδεχεη 

αξηζηνηερληθά ην θείκελν κε έληνλα ρξψκαηα θαη ηεξάζηηεο εηθφλεο πνπ 

θεξδίδνπλ ηελ πξψηε εληχπσζε. Μηα ζνπξεαιηζηηθή ηζηνξία δνζκέλε κε 

ρηνχκνξ θαη αλαηξνπέο πνπ ζα ζαο μαθληάζεη επράξηζηα!
84

. 

 

 ηνλ «Αζθνληπιίηε», ηεο Δχεο Γεξνθψζηα
85

, ήξσαο είλαη ν Μάλζνο, πνπ 

έλαλ βαξχ ρεηκψλα αξξψζηεζε θαη ζαλ ζεθψζεθε λα πεξπαηήζεη ηα πφδηα 

ηνπ λα έλησζε πέηξηλα θη αιχγηζηα. Γπν εβδνκάδεο κεηά γχξηζε απφ ηνπο 

γηαηξνχο πάλσ ζε θαξνηζάθη αλαπεξηθφ. Κη απφ ηε ζηελαρψξηα πέζαλε ε 

κάλα ηνπ, ιίγν κεηά θη ν παηέξαο ηνπ. Ζ αδεξθή ηεο κάλαο ηνπ πξφζερε πηα 

ηνλ ακίιεην θαη θιεηζκέλν ζην ζπίηη Μάλζν. Ζ αλαπεξία σο πξαγκαηηθφο 

ππξνθξνηεηήο πνπ γελλά ηέρλε θαη δεκηνπξγία. Εσγξάθηδε θαη ράξαδε πάλσ 

ζηηο πέηξεο ηα αγαπεκέλα ηνπ ζέκαηα, φπσο ηνπο ρνξνχο, ηνπο κνπζηθνχο, ηα 

παλεγχξηα. 

 

 ηα «Λπκέλα θνξδόληα», ηεο  Ησάλλαο  Φαββαηά
86

,  (Βξαβείν Greek Ibby 

2018 «Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ» ζε πξσηνεκθαληδφκελν 

ζπγγξαθέα βηβιίνπ γηα παηδηά) ηαμηδεχνπκε κε ηα θαηλνχξηα παπνχηζηα ηεο 

νθίαο πνπ ζα ηεο θέξεη ε λνλά ηεο. Να έρνπλ θνξδφληα είλαη ε ιαρηάξα ηεο. 

Μφλν απηφ δεηάεη. Μφλν απηφ παξαθαιάεη. Καη αθήλεη ην ρξφλν λα θπιά, 

φπσο νη ξόδεο ηνπ θαξνηζηνύ ζε θίλεζε. Μηα εζσηεξηθή επρή θαη έλαο 

ζπκβνιηζκφο πνπ γίλεηαη εκθαλήο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. 

Φηάλνληαο ζην ζπίηη αληηθξχδεη ην θφθθηλν θνπηί ησλ παπνπηζηψλ. Ζ αγσλία 

                                                           
84.   Βι. Γψξα Πνπξή, «Τα άηαρηα πινθάκηα», Elniplex, 18 Φεβξνπαξίνπ 2015, 

https://www.elniplex.com/%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%b1-

%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-

%ce%bb%ce%af%ce%bb%ce%b1%cf%82-

%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%bf/ 

85.   Βι.  Δχε Γεξνθψζηα, Αζθνληπιίηεο, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα 2017. 

86.   Βι.  Ησάλλα Φαββαηά, Λπκέλα θνξδόληα, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2017. 

https://www.elniplex.com/%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%bf/
https://www.elniplex.com/%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%bf/
https://www.elniplex.com/%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%bf/
https://www.elniplex.com/%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%bf/
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ηεο κεγαιψλεη. Κιείλεη ηα κάηηα, αλνίγεη ην θνπηί. Έρνπλ θνξδφληα! 

Δλζνπζηαζκέλε, θνξάεη ηα παπνχηζηα ηεο. Σν καγηθφ ηεο ηαμίδη αξρίδεη κε ηε 

βφιηα ηνπο ζην δάζνο. Σα θνξδφληα ιχλνληαη, ηα παπνχηζηα βγαίλνπλ απφ ηα 

πφδηα ηεο… Σν παηρλίδη μεθηλά! 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

3.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπγγξαθηθήο απεηθφληζεο ηνπ 

αλάπεξνπ παηδηνχ/ήξσα ζε επηιεγκέλα παηδηθά βηβιία πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ 

Διιάδα απφ ην 1986 έσο θαη ζήκεξα, ψζηε λα δηαθαλεί πψο ζρεηίδνληαη θαη πψο 

πξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο νη ζπγγξαθείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηθψλ 

βηβιίσλ. Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ν αλάπεξνο ραξαθηήξαο σο πξνο ηνλ 

ηξφπν αλαπαξάζηαζήο ηνπ, σο πξνο ηνλ ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κέζα ζην 

εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν θαη λα αλαιπζνχλ βαζηθά πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία 

ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ εξψσλ. 

 

3.2. Σν πιηθό ηεο έξεπλαο 

 

Σν πιηθφ ηεο έξεπλάο καο, κεηά απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ κε αληαπνθξηλφκελνπ ζηα 

θξηηήξηα καο πιηθνχ, απνηέιεζαλ 12, εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία, ειιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ, πνπ εθδφζεθαλ απφ ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο απφ ην 1986 έσο 

ζήκεξα, θξίλνληαο πσο ππάξρεη έλα βηβιηνγξαθηθφ θελφ ζηελ εθδνηηθή παξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Χο θξηηήξηα επηινγήο ησλ έξγσλ ζέζακε:  

1. λα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ παηδηθνχ θαη εθεβηθνχ βηβιίνπ, δειαδή λα 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο, πξσηνζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, 

2. λα έρνπλ εθδνζεί απφ ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο απφ ην 1986 θαη κεηά,  

3. λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ αλάπεξνο ραξαθηήξαο ή έλαο ραξαθηήξαο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε πξσηαγσληζηηθφ ή δεπηεξαγσληζηηθφ ξφιν, θαη 

4. λα ππάξρνπλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε, ζηε δεκφζηα βηβιηνζήθε θαη ζε 

θάπνηεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ ζε έληππε κνξθή. 

 

3.3.  Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ 

 

Γηα ηε κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαπεξία, ε 

κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ απεηθνλίζεψλ ηεο, θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία απφ 

ηε ζεσξία ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη ε ηαρχηεξε 

αλαπηπζζφκελε ηερληθή αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κπνξεί λα 
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νξηζηεί ζχληνκα σο ε ζπζηεκαηηθή αληηθεηκεληθή πνηνηηθή αλάιπζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κελχκαηνο ελφο θεηκέλνπ. Μάιηζηα, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ελφο 

κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα
87

. Αθφκε, ε αλάιπζε πεξηερφκελνπ κπνξεί λα εζηηάζεη 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζέκαηα ελφο θεηκέλνπ γίλνληαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζή ηνπο
88

.  

 

3.4. Καηάινγνο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ πξνο αλάιπζε 

 

1. Σδψξηδνγινπ, Νίηζα (1986). Αξγπξώ. Δθδφζεηο: Κέδξνο
89

. 

2. Μάξξα, Δηξήλε (1992). Ο κηθξόο Νηνππ. Δθδφζεηο: Γλψζε
90

. 

3. Φαξαχηε, Λίηζα (2003). Ο Θσκάο. Δθδφζεηο: Άγθπξα
91

. 

4. Απηδήο, Μεξθνχξηνο (2004). Θέισ κόλν λα παίμσ καδί ζνπ. Δθδφζεηο: Διιεληθά 

Γξάκκαηα
92

. 

5. Μάζηνξε, Βνχια (2005). Δσξηιέληα. Δθδφζεηο: Παηάθε
93

. 

6. Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε, Φξαληδέζθα (2005). Φίινη; Φσο Φαλάξη. Δθδφζεηο: 

Παπαδφπνπινο
94

. 

7. ηακαηνπνχινπ, Ησάλλα (2005). Τν βνπλό ησλ λάλσλ. Δθδφζεηο: Κέδξνο, 

Αζήλα
95

.  

8. Αλδξηθφπνπινο, Νηθφιαο (2007). Δπν παπνύηζηα κε θαξόηζη. Δθδφζεηο: Διιεληθά 

Γξάκκαηα
96

. 

9. Αιεμάλδξνπ, Γηψηα (2012). Φέληα, ε αγαπεκέλε ησλ ήρσλ. Δθδφζεηο: Παηάθε
97

. 

10. Ρνπζάθε, Μαξία (2012). Μηα θιόγα ζην ζθνηάδη. Δθδφζεηο: Κέδξνο
98

. 

11. Βαθηξηδή, Δχα (2013). Τν απγό. Δθδφζεηο: Παηάθε
99

. 

12. Πνπιάθεο, Πέηξνο (2014). Ο Απηόο. Δθδφζεηο: Καιεηδνζθφπην
100

. 

                                                           
87.  Βι. Klaus Krippendorff,. Content analysis: An introduction to its methodology. Sage Publications, 

New York
4
 2018. 

88. Βι. Γηψξγνο Σζηψιεο, Μέζνδνη θαη ηερληθέο αλάιπζεο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, εθδ.  

Κξηηηθή Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2014. 

89.   Βι. Νίηζα Σδψξηδνγινπ, Αξγπξώ, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1986. 

90.   Βι. Δηξήλε Μάξξα, Ο κηθξόο Νηνππ, εθδ. Γλψζε, Αζήλα 1992.  

91.   Βι. Λίηζα Φαξαχηε, Ο Θσκάο, εθδ. Άγθπξα, Αζήλα 2003. 
92.   Βι. Μεξθνχξηνο Απηδήο, Θέισ κόλν λα παίμσ καδί ζνπ, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2004. 

93.   Βι. Βνχια Μάζηνξε, Γσξηιέληα, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2005. 

94.   Βι. Φξαληδέζθα Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε, Φίινη; Φσο Φαλάξη, εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2005. 

95 .  Βι.  Ησάλλα ηακαηνπνχινπ, Τν βνπλό ησλ λάλσλ, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2005. 

96.   Βι.  Νηθφιαο Αλδξηθφπνπινο, Γπν παπνύηζηα κε θαξόηζη, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007. 

97.   Βι.  Γηψηα Αιεμάλδξνπ, Φέληα, ε αγαπεκέλε ησλ ήρσλ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2012. 

98.   Βι.  Μαξία Ρνπζάθε, Μηα θιόγα ζην ζθνηάδη, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2012. 
99.   Βι.  Δχα Βαθηξηδή, Τν απγό, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2013. 

100.   Βι.  Πέηξνο Πνπιάθεο, Ο Απηόο, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα 2014. 
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3.5. Αλαιύζεηο έξγσλ (Πεξίιεςε θαη ζρνιηαζκόο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ) 

 

3.5.1. Σδώξηδνγινπ, Νίηζα (1986).  Αξγπξώ. Δθδόζεηο: Κέδξνο. 

 

Ζ Αξγπξψ είλαη έλα θνξίηζη πνπ παίδνληαο ζην ρσξηφ ηνπ, βξίζθεη κηα ρεηξνβνκβίδα 

θαη ράλεη ηα ρέξηα ηεο. Αληηιακβάλεηαη ηφζν απηή φζν θαη ε νηθνγέλεηά ηεο πσο κεηά 

ην αηχρεκα φια ζα αιιάμνπλ ζηε δσή ηεο.   

Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ βηβιίνπ είλαη ε δχλακε πνπ θξχβεη κέζα ηνπ ν θάζε άλζξσπνο 

θαη πνπ ηνλ βνεζά λα μεπεξάζεη θαηαζηάζεηο πνπ δείρλνπλ αμεπέξαζηεο. Ζ 

ζπγγξαθέαο δελ σξαηνπνηεί ηα γεγνλφηα. ηε δσή ηεο Αξγπξψο ηίπνηα δελ πξφθεηηαη 

λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Σα πξφζζεηα ρέξηα, είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ θφπεθαλ, νη δπζθνιίεο κεγάιεο. Χζηφζν ε δσή 

ζπλερίδεηαη θαη ην θνξίηζη πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο, λα θπλεγήζεη 

ηα φλεηξά ηνπ. Δίλαη δχζθνιν αιιά φρη αθαηφξζσην γηα θάπνην άηνκν πνπ δελ έρεη 

ρέξηα λα γίλεη δσγξάθνο, σζηφζν ε Αξγπξψ ηα θαηαθέξλεη.  Γίπια ζηελ Αξγπξψ 

ζηέθνληαη νηθνγέλεηα, θίινη, ζπκκαζεηέο,  ππάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη πνπ ζα βάινπλ 

ηηο θηινδνμίεο, ηνλ εγσηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ ηνλ αιηξνπηζκφ ή 

ηνλ επγελή ζπλαγσληζκφ.  Κπξίαξρεο κνξθέο δίπια ζηελ Αξγπξψ είλαη ε 

Ζπεηξψηηζζα κάλα πνπ ηε ζηεξίδεη, ν αδεξθφο, ν θνιιεηφο ηεο θίινο, ε θαζεγήηξηα 

πνπ ηελ παξνηξχλεη κε ηνλ ηξφπν ηεο. 

Αλ θαη ζην νπηζζφθπιιν ππάξρεη ε πξνηξνπή λα κελ παίδνπλ ηα παηδηά κε 

παιηνζίδεξα θαη ην πάζεκα ηεο Αξγπξψο λα γίλεη κάζεκα γηα ηνπο άιινπο, ην 

θείκελν δελ έρεη ίρλνο δηδαθηηζκνχ. 

ηαλ έλα βηβιίν είλαη ηφζν θαινγξακκέλν, κε ζσζηή γιψζζα πνπ ξέεη, άςνγε 

δνκή θαη ραξαθηήξεο πνπ δξνπλ θαη θηλνχληαη κε απφιπηε θπζηθφηεηα,  θη φηαλ κηα 

θαηαμησκέλε ζπγγξαθέαο ζαλ ηε Νίηζα Σδψξηδνγινπ θαηαθέξλεη λα θέξεη ην 

ζπλαίζζεκα ζε πξψην πιάλν, ηφηε αθφκα θη αλ ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη είλαη 

μαλαεηπσκέλν, ν αλαγλψζηεο βξίζθεη ελδηαθέξνλ ζηελ αλάγλσζε. 

Ζ Νίηζα Σδψξηδνγινπ απέζπαζε ην Α΄ βξαβείν ην 1983 γηα ην κπζηζηφξεκα απηφ, 

απφ ηνλ Κχθιν ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ βηβιίνπ
101

.  

Ζ Αξγπξψ είλαη έλα θνξίηζη πνπ δεη ζηελ Ήπεηξν κε ηε γηαγηά, ηνλ παηέξα θαη ηε 

κάλα ηεο. ινη ζην ρσξηφ ηελ αγαπνχλ, γηαηί είλαη έλα θνξίηζη φκνξθν, ιπγεξφ, 

                                                           
101.   Βι. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, ό.π.  
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ζαξξαιέν. Με ηνλ Γηάλλν, έλα άιιν αγφξη απφ ην ρσξηφ, ηε ζπλδέεη βαζηά θηιία θη 

έξσηαο εθεβηθφο. Ο αδεξθφο ηεο, ν Εήζεο, ζπνπδάδεη ζηελ Αζήλα θαη ηνπο ζηέιλεη 

ζπρλά γξάκκαηα. Μηα κέξα ε Αξγπξψ ηξαπκαηίδεηαη πνιχ ζνβαξά απφ κηα 

μεραζκέλε ρεηξνβνκβίδα θαη ράλεη ηα ρέξηα ηεο. Ζ κάλα ηεο, ε Βαζίισ, φηαλ έκαζε 

ην λέν απφ ην γηαηξφ «…έθεξε ηα ρέξηα ζην ζηήζνο θαη ηα „ζθημε. Τα „ζθημε ώζπνπ 

θάλεθαλ ηα θόθαια λ‟ αζπξίδνπλ. Τα „θεξε ζην ζηόκα θαη δάγθσζε ηνπο θόκπνπο… 

Ναη, ήηαλε δπλαηή γπλαίθα, δελ είρε μεζπάζεη ζε θιάκαηα θαη πζηεξίεο… 

-Τα ρέξηα ηεο ηα θόςακε, ην δεμί από ηνλ θαξπό θαη ην αξηζηεξό θάησ από ηνλ 

αγθώλα… Ο Εήζεο πηζσπάηεζε θη έθξπςε ην πξόζσπν ζηηο παιάκεο ζαλ λ „αξληόηαλ 

λα δεη ηελ αδεξθή ηνπ ζαθαηεκέλε, αλάπεξε….- Καη πώο ζα δήζεη ρσξίο ρέξηα; Έθαλε 

κε θνβεξή εξεκία (ε κάλα) ζαλ λα ξσηνύζε πώο ζα πεξπαηνύζε ρσξίο παπνύηζηα» (ζ. 

23). Αιιά θαη ε Αξγπξψ έρεη πάξεη ηε δχλακε ηεο κάλαο ηεο. «Λάκςε πνλεξή, καδί 

θαη πεηζκαησκέλε πέξαζε απ΄ ηα όκνξθα θαζηαλά κάηηα ηεο. - Δίλαη γηα λα ζαο μεράζσ 

κε ηνύηα πνπ κνπ θάλαηε; Κη έδεημε ηνπο επηδέζκνπο πνπ ζα ζθέπαδαλ γηα θαηξό ηα 

θνινβσκέλα κπξάηζα ηεο» (ζ. 24). Ο γηαηξφο ηεο ππφζρεηαη κειινληηθή 

απνθαηάζηαζε θαη ρέξηα πιαζηηθά θαη ε Αξγπξψ, αλ θαη θαηαιαβαίλεη πφζν πην 

δχζθνια ζα είλαη φια έμσ απφ ην λνζνθνκείν, ππφζρεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο λα κε ράζεη 

ην θνπξάγην ηεο. Ζ γηαγηά δελ αληέρεη λα δεη ηελ Αξγπξψ «ζαθαηεκέλε» θαη θεχγεη 

ζην γην ηεο πνπ δεη ζηελ Πξέβεδα. Αιιά θαη ε Αξγπξψ μεζπά ζε θιάκαηα, φηαλ 

γπξίδεη ζπίηη ηεο, θαη ληψζεη πσο ηίπνηα πηα δε ζα είλαη εχθνιν γη‟ απηήλ: «Σην ζπίηη 

έπξεπε λα κάζεη λα βνεζηέηαη κόλε. Γελ ην θαηαδερόηαλε λα εμαξηάηαη από ηε κάλα! 

Να ηε δαιίδεη θαη λα ηε ζηελαρσξά. Κάλε κνπ ηνύην, θάλε κνπ θείλν… ρη. Απηή ζα ηα 

θαηάθεξλε κόλε» (ζ. 31). Έηζη ε Αξγπξψ κε κεγάιε πξνζπάζεηα θαηαθέξλεη ζηγά 

ζηγά πξάγκαηα πνπ ηεο δίλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε απηνλνκία. Μαζαίλεη λα ηξψεη 

κφλε ηεο, λα ζεθψλεη ην ηειέθσλν, λα θνξά ηηο θάιηζεο ηεο. ην ρσξηφ βγαίλεη γηα 

πξψηε θνξά κεηά ην αηχρεκα κε ην θεθάιη ςειά θαη θαλέλαο δελ ηνικά λα ηελ 

ιππεζεί ή λα ηελ θνξντδέςεη. «Σηα Εαγνξνρώξηα κε ηε βαξηά θιεξνλνκηά ησλ 

πνιέκσλ, ηεο ζπζίαο, ηνπ εξσηζκνύ, ν θόζκνο έρεη έκθπην ζεβαζκό γηα ηα παζήκαηα 

ηνπ αλζξώπνπ. Σεβαζκό πεξ‟ απ‟ ηελ αγσγή θαη ηνπο θαινύο ηξόπνπο πνπ ςεπηίδνπλ ηα 

αηζζήκαηα. Άγξην θαη πξσηόγνλν ζεβαζκό, θάηη ζαλ έλζηηρην πνπ πεξλά από γεληά ζε 

γεληά θαη ζπκίδεη ηα δώα όηαλ γιείθνπλ ηνπο πιεγσκέλνπο ζπληξόθνπο ηνπο. Τνπο 

Λεθθαίνπο ηνπο ερηηκνύζαλ ζην ρσξηό… Λόγνο γηα λα πνπλ ηελ θόξε ηνπο θνπιή; Ούηε 

πνπ ην „ βαιε ν λνπο ηνπο» (ζ. 34). Ο θαηλνχξηνο γπκλαζηάξρεο φκσο αξλείηαη λα 

γξάςεη ηελ Αξγπξψ ζην γπκλάζην. «Ννκίδσ πσο ην δεκνηηθό ζα είλαη αξθεηό γηα ηελ 

θόξε ζαο… Καηαιαβαίλεηε πσο θάλεηε ηε ζέζε κνπ δύζθνιε. Από ηε κηα δελ κπνξώ λα 
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αξλεζώ ηε κόξθσζε, από ηελ άιιε δελ κπνξώ λα δερηώ καζήηξηα πνπ δε ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζά ηελ ηάμε ηεο. …Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζαλ ηεο θόξεο ζαο ππάξρνπλ 

εηδηθά ηδξύκαηα… Ζ παξνπζία ηεο ζηελ ηάμε ζα βιάςεη ηα άιια παηδηά. Θα ηνπο 

απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπο απ‟ ην κάζεκα, ζα ηελ πεηξάδνπλ, ζα ηελ θνηηάλε» (ζει. 44). 

Παξά ηηο δηακαξηπξίεο θαη ηηο απεηιέο ηεο Βαζίισο ν Γπκλαζηάξρεο αξλείηαη λα 

θάλεη ηελ εγγξαθή. ινη νη ζπκκαζεηέο ηεο ηφηε θάλνπλ απνρή, δεηψληαο λα 

θνηηήζεη θαη θείλε ζην ζρνιείν θαη ν Γπκλαζηάξρεο αλαγθάδεηαη λα ηε δερηεί. 

Μάιηζηα ε Αξγπξψ ηα πεγαίλεη πνιχ θαιά, καζαίλεη λα γξάθεη θαη λα δσγξαθίδεη κε 

ηα πφδηα. ην κεηαμχ, ν θαηξφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θηάλεη. Ζ νηθνγέλεηα 

απνθαζίδεη λα ζηείιεη ηελ Αξγπξψ κε ηνλ Εήζε ζηελ Ακεξηθή γηα λα δερηεί ηα 

πιαζηηθά ρέξηα. ηαλ εγθαηαιείπεη ην ρσξηφ, κηα λέα δνθηκαζία ηελ πεξηκέλεη. Ο 

θφζκνο ηελ θνηηά πεξίεξγα, ληψζεη πσο ηε ζρνιηάδνπλ. ηελ Ακεξηθή φκσο πεξλά 

απαξαηήξεηε, θαζψο πνιχο θφζκνο κε αλαπεξίεο θηλείηαη ζηνπο δξφκνπο. ην θέληξν 

απνθαηάζηαζεο γλσξίδεη θάπνηνλ δσγξάθν πνπ αλαγλσξίδεη ην ηαιέλην ηεο θαη ηεο 

παξαδίδεη καζήκαηα. ηαλ γπξίδεη ζηελ Διιάδα, παίξλεη κέξνο ζε έλα θξαηηθφ 

δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο θαη θεξδίδεη ην πξψην βξαβείν. «Ζ Λέθθα! Πνηνο λα ην ‟ιεγε! 

Αλάκεζα ζε ηόζα θαλνληθά παηδηά απηή βξέζεθε ε θαιύηεξε. Απηή πνπ δσγξαθίδεη κε 

ην πόδη!» (ζ. 128). Ζ επηηπρία ηεο Αξγπξψο πξνθαιεί ην κίζνο ελφο ζπκκαζεηή ηεο, 

ηνπ Λάκπξνπ, πνπ πεξίκελε λα πάξεη εθείλνο ην πξψην βξαβείν. Σεο κηιά άζρεκα θαη 

εηνηκάδεηαη λα ηε ρηππήζεη, αιιά ηελ ππεξαζπίδεηαη ν Γηάλλνο απνθαιψληαο ηελ 

«θνξίηζη ηνπ». Ο γηαηξφο ηεο, φηαλ καζαίλεη ηε βξάβεπζε ηεο Αξγπξψο, κνλνινγεί 

«Ζ ζέιεζε θη ε ιεβεληηά ληθνύλ ηελ θάζε αλαπεξία. Διπίδσ ην βξαβείν ηεο, ην 

θαηόξζσκά ηεο λα ην κάζεη όιε ε Διιάδα» (ζ.137).  

ε απηφ ην βηβιίν ε αλαπεξία παξνπζηάδεηαη κε βάζε ην ηαηξηθφ κνληέιν: ε 

αλαπεξία είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηεο Αξγπξψο, πξνζσπηθή ηξαγσδία πνπ κπνξεί 

λα μεπεξαζηεί κε πεξεθάληα, δχλακε θαη ζέιεζε. Ζ αλαπεξία, σζηφζν, εκθαλίδεηαη 

θαη σο ηηκσξία- αλαθέξεηαη θαη ζην νπηζζφθπιιν- γηα ηελ απεξηζθεςία ηεο Αξγπξψο 

πνπ έπαηδε κε ηα παιηνζίδεξα. Γελ πξνθαιεί φκσο πνπζελά ηνλ νίθην ηνπ αλαγλψζηε 

θαη δε ράλεη ηνλ Γηάλλν πνπ εμαθνινπζεί λα αηζζάλεηαη γη‟ απηήλ φπσο θαη πξηλ. 

Σειηθά, ε Αξγπξψ εξσνπνηείηαη, βγαίλνληαο πξψηε ζε παλειιαδηθφ δηαγσληζκφ. 

ηεξενηππηθέο εηθφλεο εκθαλίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γπκλαζηάξρε πνπ 

ζεσξεί πσο έλα θνξίηζη ρσξίο ρέξηα δελ έρεη δηθαίσκα ζηε κάζεζε, ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ Λάκπξνπ πνπ δελ κπνξεί λα πηζηέςεη πψο έραζε απφ έλα θνξίηζη κε αλαπεξία, 

ζηνπο πεξαζηηθνχο ζην δξφκν πνπ γεινχλ ακήραλα. 
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 Γιψζζα: «ζαθαηεκέλε» ζηηο ζ. 22, 28, «αλήκπνξε» ζηε ζ. 22, «θνινβσκέλα 

κπξάηζα» ζηε ζ. 22, «αλίθαλε» ζηε ζ. 30, «θνπιή» ζηηο ζ. 34, 46, 56, 83, 129, 133, 

«θαθνκνίξα» ζηε ζ. 53, «ζαθάηηζζα» ζηε ζ. 134  

 

3.5.2. Μάξξα, Δηξήλε (1992). Ο κηθξόο Νηνππ. Δθδόζεηο: Γλώζε. 

 

Έλα κηθξφ κπξκήγθη κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη λνεηηθή ζηέξεζε είλαη ν ήξσαο 

απηήο ηεο ηζηνξίαο. Παίξλεη ην φλνκά ηνπ απφ ηα «ληνππ» πνπ έθαλε θαζψο έπεθηε 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηαζεί φξζην, φηαλ βγήθε απφ ην απγφ ηνπ. Υάραλα θαη 

θνξντδίεο αθνινπζνχλ πνπ καδί κε ην παξαηζνχθιη ηνπ, « έπηαζαλ όιν ηνλ ηόπν ζην 

θεθάιη ηνπ θαη δελ άθεζαλ θαζόινπ ρώξν ζην κπαιό… γη‟ απηό ην κηθξό κπξκήγθη 

δπζθνιεπόηαλ πνιύ λα ζθεθηεί. Γνπιεηέο πνπ γηα άιια κπξκήγθηα ήηαλ απιέο θαη 

εύθνιεο, γηα ηνλ Νηνππ ήηαλ ηεξάζηηεο θαη αθαηόξζσηεο» (ζ. 7). Ζ απφξξηςε ησλ 

άιισλ κπξκεγθηψλ πνπ εθδειψλεηαη κε ζρφιηα φπσο «Απηφ ην κπξκήγθη είλαη 

νιφηεια άρξεζην» ή «Άρπξα έρεη ζην θεθάιη ηνπ!» έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

απνκνλσζεί, λα ζηακαηήζεη λα θάλεη παξέα κε άιια κπξκήγθηα, λα ζηακαηήζεη λα 

δνπιεχεη, λα ληξέπεηαη θαη λα θνβάηαη. Γηα θαηξφ βξίζθεη παξεγνξηά θάησ απφ κηα 

παπαξνχλα πνπ ηνλ δαιίδεη κε ηε καχξε γχξε ηεο θαη ηνλ βνεζά λα κε ζθέθηεηαη, λα 

κελ πεηλάεη, λα κε θνβάηαη. Μηα κέξα ηνλ απεηιεί κηα θφηα θαη ηνλ ζψδεη έλαο 

ςχιινο κε αζιεηηθά παπνχηζηα πνπ ηνλ παίξλεη καδί ηνπ γηα λα παξαθνινπζήζεη ηηο 

πξνπνλήζεηο, ηηο δηθέο ηνπ θαη άιισλ δψσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηνπο 

αγψλεο. Σν ζέακα καγεχεη ην Νηνππ, θπξίσο γηαηί ζηα βιέκκαηα ησλ αζιεηψλ βιέπεη 

πεξεθάληα πνπ ίρλνο θφβνπ δελ θξχβεη. Σελ επφκελε κέξα δεηιά-δεηιά μεθηλά θαη ν 

ίδηνο πξνπφλεζε, πηζηεχνληαο αξρηθά πσο θαλείο δελ ηνλ βιέπεη. πλερίδεη αθφκα θη 

φηαλ αληηιακβάλεηαη πσο γχξσ ηνπ ππάξρνπλ πνιινί αζιεηέο πνπ φκσο δελ 

αζρνινχληαη καδί ηνπ, δελ ηνλ θνξντδεχνπλ, δελ ηνλ δηψρλνπλ σο παξείζαθην. 

Απνθαζίδεη λα πάξεη κέξνο ζηνπο αγψλεο, αξρηθά ληψζνληαο ληξνπή, γηαηί ζηνπο 

ζεαηέο ππάξρνπλ κπξκήγθηα απφ ηε θσιηά ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κε φιε ηνπ ηε 

δχλακε, ρσξίο λα ηνλ λνηάδεη αλ ζα θεξδίζεη ή αλ ζα ράζεη. Άιινπο ηνπο πξνζπεξλά 

θη άιινη ηνλ πξνζπεξλνχλ θη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ηξέρεη θαη αγσλίδεηαη 

καδί κε ηνπο άιινπο, απηνχο πνπ ζαπκάδεη θαη φηη ν θφζκνο ηνπο ρεηξνθξνηεί θαη 

ηνπο ελζαξξχλεη. 

Δηθφλεο: ν Νηνππ πεξηζσξηνπνηεκέλνο θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο πξνθαιεί ηνλ 

νίθην θαη ηελ θνξντδία «Γίρσο θίινπο θαη δίρσο δνπιεηά, ν κηθξόο Νηνππ άξρηζε ηόηε 

λα γπξίδεη άζθνπα εδώ θη εθεί, ραδεύνληαο βαξηεζηεκέλα» (ζ. 11). Ο Νηνππ 
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εκθαλίδεηαη σο ν ρεηξφηεξνο ερζξφο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ξεπεξλά ηε κεηνλεμία ηνπ θαη 

ζηακαηά λα ιππάηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ αξρίδεη λα ζθέθηεηαη ζεηηθά θαη λα 

αγσλίδεηαη. 

Σέινο: Αηζηφδνμν: ν Νηνππ απνθηά ελδηαθέξνλ γηα ηε δσή, δελ ηνλ ελδηαθέξεη 

πιένλ ε άπνςε ησλ άιισλ, ζηακαηά λα αλαδεηά ηε λνζεξή παξεγνξηά ηεο γχξεο (ζα 

ηνπ θφζηηδε ηε δσή, γηαηί δαιηζκέλνο φπσο ήηαλ δε κπνξνχζε λα πξνζηαηεπηεί απφ 

ηελ θφηα), απνθηά ζάξξνο, πηζηεχεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ληψζεη ηε ραξά ηνπ αγψλα θαη 

φρη ηεο λίθεο. Δδψ ε αλαπεξία εκθαλίδεηαη κε βάζε ην ηαηξηθφ κνληέιν, σο 

πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ Νηνππ θαη δε γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζε θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Γιψζζα: Απηφ ην κπξκήγθη είλαη νιφηεια άρξεζην… Άρπξα έρεη ζην θεθάιη ηνπ. 

 

3.5.3. Φαξαύηε, Λίηζα (2003). Ο Θσκάο. Δθδόζεηο: Άγθπξα 

 

Ο Θσκάο είλαη έλα παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, φκσο κε ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ 

ηνπ θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ πνπ παξαθνινπζεί, θαηαθέξλεη λα αλαπηχμεη απίζηεπηεο 

ηθαλφηεηεο θαη λα ιάβεη κέξνο ζηνπο Δηδηθνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. ηαλ έξρεηαη ε 

ζεηξά ηνπ λ‟ αγσληζηεί, θάηη απξφζκελν ζα ζπκβεί πνπ ζα θαλεξψζεη ηελ θαινζχλε 

θαη ην κεγαιείν ηεο ςπρήο ηνπ… 

Ζ ηζηνξία μεθηλά ζε έλα αεξνπιάλν, φπνπ κηα νκάδα παηδηψλ ηαμηδεχνπλ, γηα λα 

πάξνπλ κέξνο ζηνπο Δηδηθνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Ο αθεγεηήο, πνπ είλαη ε κεηέξα 

ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, απφ ηελ αξρή καο αλαθνηλψλεη ηελ ειηθία ηνπ ήξσα ηεο 

ηζηνξίαο καο, ηνπ Θσκά πνπ: «δελ ήηαλ πηα παηδί ζε έλα κήλα έθιεηλε ηα 18». Δπίζεο, 

καο αλαθνηλψλεη πσο ν Θσκάο έρεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε «κόλν ην κπαιό ηνπ δελ 

κεγάισζε, έκεηλε όπσο ήηαλ ζηα πξώηα παηδηθά ηνπ ρξόληα. Γηαηί ν Θσκάο γελλήζεθε 

πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλνο». Ζ αλαπεξία ηνπ πεξηγξάθεηαη: «ην παηδί ζαο δελ ζα 

γίλεη πνηέ ζαλ ηα άιια παηδηά, καο είπε ν γηαηξόο όηαλ ν Θσκάο έγηλε έμη κελώλ. Γελ 

ζα κπνξέζεη λα κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη θαη ζε όιε ηνπ ηε δσή ζα ρξεηάδεηαη 

ηελ θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ζαο».  

Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο κακάο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηεο 

πεξηγξάθνληαη κε πνιχ ξεαιηζηηθφ ηξφπν: «κόλν απηνί πνπ έρνπλ ηνλ ίδην πόλν κ 

εκέλα κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ πσο έλησζα εθείλε ηε ζηηγκή. Οιόθιεξνο ν θόζκνο 

ζθνηείληαζε. Τα ινπινύδηα. Ζ ζάιαζζα, ε κνπζηθή, ηα ρξώκαηα έραζαλ ηελ νκνξθηά 

ηνπο. Έλα πειώξην εξσηεκαηηθό κε βαζάληδε κέξα θαη λύρηα. Γηαηί λα ζπκβεί ζε εκάο; 
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Τη θηαίμακε; Τη δελ πήγε θαιά; Απάληεζε όκσο δελ παίξλακε θαη κέξα κε ηε κέξα 

βνπιηάδακε ζηε δπζηπρία θαη ηελ απόγλσζε».  

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεη ηελ πιήξε απνκφλσζε πνπ βίσλαλ σο νηθνγέλεηα «από 

ζπγγελείο θαη θίινπο» φρη κφλν ιφγσ ηεο «ηδηαίηεξεο θξνληίδαο» πνπ ρξεηαδφηαλ ν 

Θσκάο, αθνχ «απηό ρξεζηκνπνηνύληαλ σο πξόθαζε», αιιά, θπξίσο, ιφγσ ηεο 

αλάγθεο ηεο κεηέξαο λα «θξπθηώ από ηνλ θόζκν, λα κελ δίλσ εμεγήζεηο λα κελ 

αθνύσ άιιεο καλάδεο λα αξαδηάδνπλ ηα θαηνξζώκαηα ησλ παηδηώλ ηνπο». Σνλ πφλν 

πνπ βίσλε ηνλ παξνκνηάδεη κε «πέηξα», φπσο απηή πνπ θνπβαινχζε ν Σίζπθνο. Σξία 

ρξφληα κεηά, φηαλ «ν πόλνο είρε καιαθώζεη ζηηο θαξδηέο καο», ε γηαγηά ηνπ Θσκά 

έπηαζε ηελ κακά ηνπ λα θιαίεη θαη θσλάδνληαο ηεο είπε: «θηάλνπλ πηα ηα θιάκαηα θαη 

ε ειπίδα» θαη ηεο δεηά λα αλνίμνπλ ην ζπίηη ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ ηνλ πφλν ηνπο 

«όινη καδί ζα ζεθώζνπκε ην ζηαπξό θαη ζα δείηε πόζν πην ειαθξύο ζα είλαη». Έηζη θαη 

έγηλε. Απφ ηελ επφκελε θηφιαο κέξα κπαηλνέβγαηλαλ ζην ζπίηη παππνχδεο, ζείνη, 

ζείεο, μαδέξθηα θαη ε κεηέξα ηνπ Θσκά άξρηζε λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα «έπηαλα ηνλ 

εαπηό κνπ λα ρακνγειάεη θαη απνξνύζα». Οη ζθέςεηο ηεο δηαθφπηνληαη απφ ηελ 

αεξνζπλνδφ πνπ ηελ ξσηά, αλ ρξεηάδεηαη θάηη, θαη ε κακά παξαηεξεί ην βιέκκα ηεο 

πνπ ζηάζεθε πάλσ ζηνλ Θσκά, ζπκίδνληάο ηεο ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο πνπ βίσλε απφ 

ηνλ θφζκν απφ ηφηε πνπ εθείλνο ήηαλ κσξφ «νη καηηέο ηνπο ήηαλ θνξησκέλεο νίθην γηα 

ηνλ Θσκά θαη ζπκπόληα γηα κέλα. Πνύ θαη πνύ ζπλαληνύζακε καηηέο εμεηαζηηθέο 

γεκάηεο πεξηέξγεηα θαη ακεραλία». Αθφκε θαη ηα παηδηά φκσο ηελ ξσηνχζαλ: «γηαηί ν 

Θσκάο είλαη έηζη». 

ηε ζπλέρεηα, γξάθηεθε ζε έλα εηδηθφ λεπηαγσγείν πνπ ηνπ άξεζε ε δηαδξνκή κε 

ην ζρνιηθφ, ηα παηρλίδηα θαη ε λεπηαγσγφο. Μεγαιψλνληαο γξάθηεθε ζην εηδηθφ 

δεκνηηθφ φπνπ έκαζε γξαθή θαη αλάγλσζε, αιιά δπζθνιεπφηαλ πνιχ ζηελ 

αξηζκεηηθή. Κάπνηα ζηηγκή πήξαλε δαζθάια ζην ζπίηη θαη, φηαλ ε κακά ηνπ 

ζπλεηδεηνπνίεζε πφζν πηεδφηαλ, «θαηαθόθθηλνο θαη θαηατδξσκέλνο δελ άληεμε άιιν 

γηαηί δεηάσ από ην παηδί κνπ λα θάλεη πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί θαη δελ ην αθήλσ λα 

ραίξεηαη απηά πνπ ζέιεη», έδησμε ηε δαζθάια θαη ηνλ πήγε ζην πάξθν.  

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ Θσκά: «ηνπ άξεζε λα δσγξαθίδεη, 

ηαίξηαδε ηα ρξώκαηα θαη αγαπνύζε κε πάζνο ηε κνπζηθή» θαη πσο κε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο «ε θαξδηά ηνπ εκέξεπε». Έπεηηα, ζπκήζεθε ηνλ Γεξάζηκν ηνλ 

γπκλαζηή πνπ ήηαλ ν «πξνπνλεηήο θαη θαιύηεξνο θίινο ηνπ Θσκά» πνπ ηνπο ρηχπεζε 

ηελ πφξηα θαη «έλα Σάββαην βξάδπ θαη ε δσή καο άιιαμε από ηε κηα ζηηγκή ζηελ 

άιιε». Σνπο πεξηέγξαςε έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ν Θσκάο θπλεγνχζε κηα κπάια θαη 

κίιεζε γηα έλα ηδηαίηεξν ράξηζκα ηνπ Θσκά, θαζψο παξαηήξεζε πσο «είλαη 
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ζπνπδαίνο ρξόλνο γηα ην εηδηθό παηδί πνπ δελ γπκλάδεηαη θαλνληθά». ηε ζπλέρεηα, 

ηνπο δήηεζε λα ηνλ πξνπνλεί γηα λα πάξεη κέξνο ζηνπο αγψλεο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. 

Ζ δηζηαθηηθφηεηα ηεο κακάο ράζεθε, φηαλ ν Γεξάζηκνο είπε πσο «ζα ηνπ θάλεη θαιό, 

ζα γλσξίζεη θαη άιια παηδηά, ζα γίλεη πην θνηλσληθόο δελ ζα ηνλ πηέζσ λα θάλεη 

πεξηζζόηεξα απ όζα κπνξεί. Θα κείλνπκε καθξηά από αληαγσληζκνύο θαη ξεθόξ». Έηζη 

ινηπφλ, νη γνλείο δερηήθαλ, θαζψο ν Θσκάο «ήηαλ ζε θαιά ρέξηα» θαη αλνίμαλε θαη νη 

ίδηνη ζε θνηλσληθφ επίπεδν: «θάλακε παξέα θαη κε άιινπο γνλείο πνπ είραλ παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο». Γηνξγαλψλαλε γηνξηέο θαη φηαλ θψλαδαλ ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο 

θίινπο ηνπο «ε ζπκπεξηθνξά ηνπο άιιαδε/ γηλόηαλ πην δεζηνί / γεκάηνη θαινζύλε». Γηα 

ηνλ Θσκά, φκσο, δελ ήηαλ εχθνιν λα πεγαίλεη ηφζεο θνξέο ζηελ πξνπφλεζε θαη, 

θπξίσο, λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηψλ. Κάπνηα κέξα ινηπφλ, 

«γύξηζε θιακέλνο κε γξαηδνπληζκέλα κάγνπια», ιέγνληαο πσο δελ ζέιεη λα μαλαπάεη 

ζην γήπεδν, γηαηί έλα παηδί ηνπ θψλαμε: «θαιώο ηα βιήηα θαη όινη ζθάζαλε ζηα 

γέιηα». Σνλ ελφριεζε πνιχ απηή ε ζπκπεξηθνξά θαη έξημε ζην άιιν παηδί κηα 

κπνπληά. Άιιεο κέξεο πάιη βαξηφηαλ θαη πξνηηκνχζε λα κείλεη ζην ζπίηη βιέπνληαο 

ηειεφξαζε. Σν θίλεηξν ηνπ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ ε Μαξίλα, «ν κεγάινο ηνπ 

έξσηαο». Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο πξνπνλήζεηο είρε πνιιέο δπζθνιίεο: «ρίιηα δπν 

κηθξνπξάγκαηα πνπ ηα θαλνληθά παηδηά έθαλαλ κε επθνιία ήηαλ βνπλό νιόθιεξν γηα 

ηνλ Θσκά. Έπξεπε λα κάζεη πώο όηαλ μεθηλνύζε ην ηξέμηκν, έπξεπε θαη λα ηεξκαηίζεη / 

δπζθνιεπόηαλ λα ηξέμεη κέζα ζην δηάδξνκν. Ζ θνύξζα αθπξσλόηαλ».  

Ζ κακά ηνπ Θσκά πνπ ήηαλ παξνχζα ζε έλα πεξηζηαηηθφ ζε έλαλ αγψλα κέζα ζε 

έλα θαηάκεζην γήπεδν «νη αζιεηέο ζηάζεθαλ ζηελ εθθίλεζε αιιά θαλείο δελ είρε 

ζθεθηεί όηη ν ππξνβνιηζκόο ηνπ αθέηε ζα ηξόκαδε ηόζν πνιύ ηα παηδηά», είρε 

θνπληψζεη θαη αλαξσηηφηαλ: «πξνζπαζνύκε λα πξνζαξκόζνπκε ηνπο αγώλεο ησλ 

εηδηθώλ παηδηώλ κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα πξόηππα ησλ θαλνληθώλ». Έηζη, ε εθθίλεζε 

δφζεθε κε ζθπξίρηξα θαη ν Θσκάο έβαιε ηα δπλαηά ηνπ θαη ηεξκάηηζε πξψηνο. ζν 

θαη αλ πξνζπαζνχζαλ λα ηνπ πεξάζνπλ φηη ε ζπκκεηνρή είλαη εθείλε πνπ κεηξάεη θαη 

φρη ε λίθε, «ε αλάγθε γηα δηάθξηζε είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζε θάζε άλζξσπν / ήζειε λα 

ληθήζεη / λα ληώζεη ηε ραξά ηνπ ληθεηή / λα απνδείμεη… όηη ήηαλ ηθαλόο όρη κόλν λα 

ηξέμεη αιιά θαη λα θεξδίζεη».  

Ο  Γεξάζηκνο έδσζε ηελ ηδέα λα θαηέβνπλ ζηνπο Δηδηθνχο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. 

Ζ κεηέξα ηνπ Θσκά είρε ηηο επηθπιάμεηο ηεο, αιιά ηειηθά πείζηεθε απφ ηα ιφγηα ηνπ: 

«δελ πξόθεηηαη λα μεράζνπκε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο καο». Αθνχ, ινηπφλ, 

πξνζπάζεζαλ θαη βξήθαλ ηα ρξήκαηα ζρεκαηίζηεθε ε Οιπκπηαθή νκάδα κε ηέζζεξα 

παηδηά. Ζ ψξα έθηαζε θαη ην αεξνπιάλν πξνζγεηψζεθε. Οη αζιεηέο θαη νη ζπλνδνί 
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απφ φινλ ηνλ θφζκν έκεηλαλ ζηηο θνηηεηηθέο εζηίεο θαη φια ηα παηδηά «έγηλαλ θίινη 

από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα». Ζ κέξα ησλ αγψλσλ έθηαζε θαη ν Θσκάο «έηξεκε από 

ππεξέληαζε θαη αλππνκνλεζία». Ήζειε λα θεξδίζεη έλα κεηάιιην, γηαηί ην είρε 

ππνζρεζεί ζηε Μαξίλα. Αθνχ κπήθαλ ζην ζηάδην θαη έθαλαλ ηνλ γχξν ηνπ θαη «ν 

θόζκνο ρεηξνθξνηνύζε ηελ ειιεληθή νκάδα»,  μεθίλεζαλ νη αγψλεο. ινη νη αζιεηέο 

θαη ν Θσκάο κπήθαλ ζηελ γξακκή θαη κε ην ζχλζεκα μεθίλεζαλ λα ηξέρνπλ. Λίγα 

κέηξα πξηλ απφ ην ηέξκα ν Γηφκν, πνπ ήηαλ κέρξη ηφηε πξψηνο, έπεζε. Οη ππφινηπνη 

αζιεηέο πέξαζαλ απφ δίπια ηνπ θαη ηνλ πξνζπέξαζαλ. Σφηε ν Θσκάο γχξηζε πίζσ, 

ηνλ ζήθσζε θαη πεξπάηεζαλ αγθαιηαζκέλνη κέρξη ηελ γξακκή ηνπ ηεξκαηηζκνχ, φπνπ 

έθηαζαλ ηειεπηαίνη. Οη ζεαηέο θψλαδαλ κπξάβν θαη ε κεηέξα ηνπ ήηαλ ζπγθηλεκέλε 

θαη πνιχ πεξήθαλε γηα εθείλνλ.  

πλνςίδνληαο, βιέπνπκε πσο ν Θσκάο είλαη ν πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

ηζηνξίαο. Σνλ αθνινπζνχκε απφ παηδί έσο ελήιηθα. Έρεη λνεηηθή αλαπεξία εθ 

γελεηήο θαη δίλεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ απφ ηνλ αθεγεηή. Δίλαη έλαο 

νινθιεξσκέλνο, ζεηηθφο θαη δπλακηθφο ραξαθηήξαο, ελψ παξνπζηάδεηαη είηε κφλνο 

είηε κε θίινπο.  

ην βηβιίν απηφ ε αλαπεξία εκθαλίδεηαη ξεαιηζηηθά. 

Οη νξηζκνί πνπ δίλνληαη απφ ηελ ζπγγξαθέα γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη: 

Δηδηθά παηδηά/ όζνη έρνπλ άδνιεο ςπρέο /άλζξσπνη αδηθεκέλνη. Αθφκε γηα ηελ ΝΑ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Πλεπκαηηθή Υζηέξεζε. 

 

3.5.4. Απηδήο, Μεξθνύξηνο (2004). Θέισ κόλν λα παίμσ καδί ζνπ. Δθδόζεηο: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 

Ο Μάλνο, έλα παηδί κε ζχλδξνκν Down, κέλεη θνληά ζηελ Άλλα Μαξία θαη ζέιεη λα 

παίδεη καδί ηεο, φκσο εθείλε δε ζέιεη θαη πξνηηκά ηε ζπληξνθηά ηνπ Αιέμε, ελφο 

ςειφιηγλνπ μαλζνχ αγνξηνχ πνπ φια ηα παηδηά ηνλ έρνπλ γηα αξρεγφ «Καιή καδί ηνπ; 

ιέεη ζηε κακά ηεο πνπ ηε ζπκβνπιεύεη λα παίδεη κε ην Μάλν. Μα απηόο είλαη 

«κνγγνιάθη»! κνπξκνπξίδεη θαη θάλεη πσο δελ ηνλ βιέπεη. Δπηπρώο πνπ δελ πάκε ζην 

ίδην ζρνιείν» (ζει. 7). Καη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ν Μάλνο ηνπο πιεζηάδεη γηα λα παίμεη 

καδί ηνπο: «Φύγε, ζνπ είπα! Πήγαηλε ζπίηη ζνπ, μαλαιέεη ην θνξίηζη. Γελ έρεηο θακηά 

δνπιεηά καδί καο. Γελ είζαη ζαλ θη εκάο, δελ μέξεηο λα κηιάο, ηνπ πεηάεη θαηάκνπηξα ν 

Αιέμεο θαη κνηάδεη θόθνξαο έηνηκνο γηα κάρε» (ζει.11). Ο Μάλνο πνπ είλαη έλα 

ραξνχκελν θαη γειαζηφ παηδί, επηκέλεη, ηνπο δείρλεη ην κέξνο κε ηηο πεηαινχδεο, 

πξνζθέξεη έλα λνχθαξν ζηελ Άλλα- Μαξία θαη θαηαθέξλεη λα γίλεη θίινο ηνπο. 
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Ο ζπγγξαθέαο εζηηάδεη ζε απηά πνπ ν Μάλνο κπνξεί λα θάλεη θαη ζηηο 

νκνηφηεηέο ηνπ κε ηα άιια παηδηά «Δίλαη πάληα ρακνγειαζηόο θαη έρεη θάηη θνηλό κε 

ηελ Άλλα Μαξία: μέξεη λα παίδεη» (ζει. 7). Πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε 

ξεαιηζηηθφ θαη αθξηβή ηξφπν: «παίδεη θαη ηα ζθηζηά ακπγδαισηά ηνπ κάηηα πεηνύλ 

ζπίζεο από ηε ραξά ηνπ» (ζει. 7) «…θαη ην ζπνπδαηόηεξν λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ θη 

εθείλνλ ίζα ζηα κάηηα. Κη αο είλαη ηα κάηηα ηνπ ζθηζηά θη ε κύηε ηνπ πιαθνπηζή» (ζει. 

2). 

Ο ήξσαο κε αλαπεξία έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αθνχ δηαζέηεη ηελ εζηίαζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ε εηθφλα ηνπ ππάξρεη ζην εμψθπιιν ηνπ 

βηβιίνπ. Δίλαη έλα αγφξη ζε παηδηθή ειηθία θαη έρεη έλα θνηλφ φλνκα, Μάλνο. Έρεη 

ζχλδξνκν Down, αιιά απηφο ν φξνο δελ δίλεηαη θαζφινπ. Αλαθέξεηαη σο 

«Μνγγνιάθη» θαη «ηδηαίηεξν παηδί» θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Τα ζρηζηά ακπγδαισηά ηνπ κάηηα πεηνύλ ζπίζεο / ηα κάηηα ηνπ 

ζρηζηά θαη ε κύηε πιαθνπηζή» απφ ηνλ αθεγεηή θαη απφ ζρφιηα ηξίησλ. Δίλαη πιήξσο 

αλεπηπγκέλνο θαη δπλακηθφο ραξαθηήξαο, αθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινθήο 

εμειίζζεηαη. Δίλαη ζεηηθφο, αθνχ πξνθαιεί ηελ ζπκπάζεηα ηνπ αλαγλψζηε θαη 

παξνπζηάδεηαη κφλνο θαη κε θίινπο.  

ην βηβιίν απηφ ε αλαπεξία πεξηγξάθεηαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν, ηφζν φζνλ αθνξά 

ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο ηνπ Μάλνπ κε ηνπο άιινπο θαη ηελ επηκνλή ηνπ, φζν θαη 

ηελ αγλφεζε θαη ηελ αξρηθή άξλεζε ησλ άιισλ παηδηψλ λα παίμνπλ καδί ηνπ, φπσο 

επίζεο, θαη ηεο ηειηθήο εχξεζεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη επηθνηλσλίαο. 

Δηθφλεο: ν Μάλνο είλαη απνκνλσκέλνο ζηελ αξρή, θαίλεηαη λα κελ έρεη άιινπο 

θίινπο, δελ απνγνεηεχεηαη φκσο απφ ηελ απφξξηςε ησλ παηδηψλ θαη πξνζπαζεί μαλά 

θαη μαλά λα ηνπο απνδείμεη πσο θη εθείλνο μέξεη λα παίδεη φπσο θη εθείλα. «Τη θη αλ 

είλαη έλα ηδηαίηεξν παηδί; Πάλσ απ‟ όια μέξεη λα παίδεη.» Με ηελ επηκνλή ηνπ, 

θαηαθέξλεη λα ηνπο θάλεη λα δνπλ ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά: «ρη, ζπίηη! Λέεη ν 

Μάλνο όηαλ ηα παηδηά απνθαζίδνπλ λα πηάζνπλ ηηο πεηαινύδεο ζηηο απόρεο ηνπο θαη λα 

ηηο πάλε ζπίηη. ρη θήπνπο καο! Δδώ ζπίηη ηνπο! Φαιάζνπλ θηεά ηνπο θαη δελ κπννύλε 

πεηάλε. Μακά ηνπο θιαίεη. Χνθήζνπλ ζπίηη καο! ιέεη θαη μαλαιέεη, ν Μάλνο. Τώξα 

είλαη ε ζεηξά ηνπο λα θαηεβάζνπλ ην θεθάιη απ‟ ηελ ληξνπή. – Έρεηο δίθην! αθνύεη ηνλ 

εαπηό ηεο λα ιέεη ε Άλλα- Μαξία » (ζει.20- 21). Σνπο βνεζά λα δνπλ δηαθνξεηηθά θαη 

ηνλ ίδην θαη ηε κεηνλεμία ηνπ: Σα παηδηά βιέπνπλ ηα πξφζσπά ηνπο ζηα ήζπρα λεξά 

ηνπ πνηακνχ, φηαλ μαθληθά έλα βαηξαράθη πεδά θαη ηα ηαξάδεη. Οη θχθινη πνπ 

ζρεκαηίδνληαη παξακνξθψλνπλ ηα πξφζσπά ηνπο θαη ηα θάλνπλ λα κνηάδνπλ κε ηνπ 

Μάλνπ. Σα παηδηά ηξνκάδνπλ θαη θξχβνπλ ηα πξφζσπα ζηηο παιάκεο ηνπο. Ο Μάλνο 
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ηνπο θσλάδεη «- Μελ θξύβεηε ην πξόζσπό ζαο! Έλα βαηξαράθη ήηαλ, έθπε! Διάηε! Σαο 

ΑΓΑΠΑΨ! Τα παηδηά βγάδνπλ ηα ρέξηα από ην πξόζσπν. Τώξα έρνπλ θαηαιάβεη. Τα 

ιόγηα ηνπ Μάλνπ ηνπο έθαλαλ λα κπνξνύλ λα θνηηάδνληαη ρσξίο ληξνπή ζηα ηαξαγκέλα 

λεξά θαη ην ζπνπδαηόηεξν λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ θη απηόλ ίζα ζηα κάηηα.» (ζε.25). Ο 

Μάλνο είλαη θαη γελλαίν παηδί. Γε ζα δίζηαδε λα πάεη ζηα βαζηά γηα λα πηάζεη έλα 

λνχθαξν γηα ηελ Άλλα Μαξία αλ εθείλε ηνπ ην δεηνχζε. 

Γιψζζα: «κνγγνιάθη». 

Σέινο: ραξνχκελν. Ζ επηζπκία ηνπ Μάλνπ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Σα παηδηά ηνλ 

απνδέρνληαη θαη γίλνληαη θίινη καδί ηνπ: «Τώξα πηα έρνπλε γίλεη θίινη, είλαη 

επηπρηζκέλνη θη ε θαξδηά ηνπο πιεκκπξίδεη από ΑΓΑΠΖ» (ζει. 25). 

 

3.5.5. Μάζηνξε, Βνύια (2005). Δσξηιέληα. Δθδόζεηο: Παηάθε. 

 

Ζ «Γσξηιέληα» είλαη έλα γνεηεπηηθφ βηβιίν γηα κηθξά παηδηά πνπ αθεγείηαη ηε 

βαζκηαία εμνηθείσζε ελφο λεπίνπ κε ην ζαπκαζηφ θφζκν ησλ βηβιίσλ, θαηαθηψληαο 

ηελ «αλζξσπνιαιηά». Μηιάεη κηα «άιιε» γιψζζα, πνπ σζηφζν ηελ θαηαλνεί ε 

γαηνχια ηεο, ηα πεξηζηέξηα, ην πνληηθάθη. Αλεζπρνχλ νη κεγάινη, φηαλ βιέπνπλ φηη 

είλαη εμαηξεηηθά θεηδσιή ζε ιέμεηο ησλ αλζξψπσλ, ελψ κηιάεη ζηα δνπδνχληα θαη ζηα 

ινπινχδηα. Οη δάζθαινη ζην δεκνηηθφ κηινχλ γηα «καζεζηαθά» πξνβιήκαηα. κσο ε 

εμέιημε ζηα ζέκαηα απηά είλαη λνκνηειεηαθή. ηγά-ζηγά ε Γσξηιέληα εθεί πνπ 

ζπλνκηινχζε κε ηε γάηα ηεο, ζα αξρίζεη λα ηελ αθνχεη απιψο λα ληανπξίδεη. Σν 

βηβιίν έρεη κηα ραξηησκέλε θαη επθξφζπλε γξαθή θαη έλαλ σξαίν ζπλδπαζκφ 

αληκηζηηθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ «Γσξηιέληα» ηεο θπξίαο Μάζηνξε, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, έρεη ηελ απιφηεηα θαη καδί ηε ζνθία πνπ έρεη θαηά 

θαλφλα έλα απζεληηθφ ιατθφ παξακχζη... 

Σν βηβιίν απέζπαζε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ην 2005. 

ην βηβιίν επηιέγεηαη ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε πνπ εζηηάδεη, φκσο, απνθιεηζηηθά 

ζην άηνκν κε αλαπεξία. Μέζα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή παξνπζηάδνληαη θαη 

ζρνιηάδνληαη φια ηα ζπκβάληα. Ζ Γσξηιέληα ηεο Βνχιαο Μάζηνξε, είλαη έλα 

θνξηηζάθη πνπ δελ νκηιεί. Απηφ θαηαιαβαίλνπλ νη άιινη. Ζ Γσξηιέληα φκσο κε ην 

δηθφ ηεο δηαηζζεηηθφ θαη, κε κία έλλνηα, κεηαθπζηθφ ηξφπν „νκηιεί‟: κφλνλ νη 

άλζξσπνη δελ ηελ θαηαιαβαίλνπλ, ελψ κε ηα δψα, κε ηε γάηα ηεο γηα παξάδεηγκα, 

θαηαθέξλεη λα ζπλελλνείηαη κηα ραξά. Ζ ηζηνξία είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ ηδηαίηεξν 

δηθφ ηεο θφζκν πνπ έρεη ζηήζεη ε Γσξηιέληα θαη ζην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ε 

ίδηα έρεη αλαπηχμεη, φκσο νη γνλείο ηεο, ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ γχξσ ηεο 
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εκθαλίδνληαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν λα αλεζπρνχλ γη‟ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.  

Σν πξφβιεκα ηεο Γσξηιέληαο, πην νξαηφ, φηαλ ζα πάεη ζην λεπηαγσγείν, 

νλνκάδεηαη „καζεζηαθφ‟. Ζ Γσξηιέληα γηα θαηξφ παξακέλεη ηδηαίηεξε, δελ ζέιεη λα 

κάζεη λα νκηιεί αλζξψπηλα γηα λα κελ ράζεη ηελ δηθή ηεο κπζηηθή επηθνηλσλία κε δψα 

θαη πνπιηά, ελψ ε δσή ηεο ζηελ ηάμε θαηαιήγεη αληαξή θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ. ην 

θνξηηζάθη απηφ ε ζπγγξαθηθή ιχζε πνπ δίλεηαη είλαη λα βξεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηε 

κειέηε θαη γηα ην ζρνιείν κέζα απφ ηε βηβιηνζήθε. Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ θαζίζηαηαη 

γη‟ απηήλ ζεξαπεπηηθή θαη έηζη ην αηζηφδνμν ηέινο ερεί θαη ξεαιηζηηθφ (εδψ 

ππνβφζθεη ελδερνκέλσο κηα ζρεηηθά πξφζθαηε ζεσξία πνπ έρεη αλαδπζεί αλαθνξηθά 

κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε ζεσξία ηεο αιιειεπίδξαζεο). χκθσλα κε απηήλ, 

εθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ππάξρεη έλα πιήζνο ζπλδπαζκψλ αιιειεπίδξαζεο, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηαβάζεσλ ηεο κάζεζεο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηε λνεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ
102

. Κνηλσληθνί, νηθνγελεηαθνί θαη εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο 

επζχλνληαη γηα ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη, θαηά ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο, 

φηαλ βξεζεί ην θνπκπί γηα λα αθππληζζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ, κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ επηηπρψο. 

Ζ Γσξηιέληα κεηαζρεκαηίδεη ηελ αλαπεξία ηεο ζε έλα είδνο κπζηηθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν θαη, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξνπζηάδεηαη κελ 

δηαθνξεηηθή, αιιά κε ηελ έλλνηα ηνπ μερσξηζηνχ.  

Σέινο: αηζηφδνμν θαη ξεαιηζηηθφ. 

Παξνπζίαζε αλαπεξίαο κε βάζε ην θνηλσληθό κνληέιν.  

Γιψζζα: δελ ππάξρνπλ πεξηγξαθηθά επίζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο. 

 

3.5.6. Αιεμνπνύινπ-Πεηξάθε, Φξαληδέζθα (2005). Φίινη; Φσο Φαλάξη. 

Δθδόζεηο: Παπαδόπνπινο 

 

Οη ήξσεο κε θψθσζε δελ έρνπλ ηδηαίηεξε εθπξνζψπεζε. ην Φίινη; Φσο θαλάξη, 

ηεο Φξαληδέζθαο Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε (Βξαβείν Πελειφπεο Μαμίκνπ ζηνλ Κχθιν 

2005, Κξαηηθφ βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο 2005 ζηε Μαξία Σδακπνχξα), ε ζπρλά 

θαθφθεθε Ηζκήλε γλσξίδεη έλα αγφξη ην νπνίν εθ ηνπ ζχλεγγπο απνδεηθλχεηαη φηη 

                                                           
102. Βι. νπδάλα Παληειηάδνπ, Δηζαγσγή ζηελ Δηδηθή Αγσγή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1991.  

 



68 
 

είλαη θσθφ. Πξηλ φκσο ην ζπλαληήζεη ζε έλα κνπζείν κε κηα ηάμε θσθψλ θαη ηε 

λνεκαηηθή ηνπο γιψζζα, είρε πξνεγεζεί κηα αμηνκλεκφλεπηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

κέζα απφ ηα ζρνιηθά ηνπο ιεσθνξεία πνπ θαλέξσλε ηελ αμία ησλ λνεκάησλ, ησλ 

λεπκάησλ, ηεο θηιίαο πνπ κπνξεί λα γελλεζεί δίρσο ιφγηα αιιά κε ιφγν. 

ηελ αξρή, κάο παξνπζηάδεηαη έλα θνξηηζάθη, ε Ηζκήλε πνπ ηελ μππλάεη ε κακά 

ηεο ρσξίο λα ζέιεη ε ίδηα λα ζεθσζεί, γηαηί είλαη ψξα λα πάεη ζην ζρνιείν. Μέζα ζηα 

λεχξα κπαίλεη ζην ζρνιηθφ θαη θξχβεηαη ζην παξάζπξν γηα λα απνκνλσζεί. ηαλ 

ζηακαηά ην ζρνιηθφ ζην θαλάξη, βιέπεη άιιν έλα παηδί, πνπ θξχβεηαη θαη εθείλν ην 

παξάζπξν λπζηαγκέλν, γηα λα απνκνλσζεί. Μφιηο ηελ βιέπεη, ηεο ρακνγειά θαη ε 

Ηζκήλε κελ έρνληαο φξεμε γηα επηθνηλσλία, πάεη λα ηνλ κνπληδψζεη. Πξηλ πξνιάβεη 

φκσο, εθείλνο ηελ ραηξεηά, εθείλε αληαπνδίδεη θαη, φηαλ ην θαλάξη αλάβεη πξάζηλν, ν 

θαζέλαο αθνινπζεί ηελ δηθή ηνπ δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν. Σελ άιιε κέξα 

ζπλαληηνχληαη πάιη ζην θαλάξη θαη ην αγφξη ηεο δείρλεη απφ ην παξάζπξν έλα ράξηηλν 

ινπινχδη θαη ηεο ιέεη πσο είλαη γηα εθείλε. Απηφ άξεζε πνιχ ζηελ Ηζκήλε θαη ηελ 

επφκελε κέξα ζεθψζεθε ρσξίο λεχξα θαη κε αλππνκνλεζία, έρνληαο θηηάμεη θαη 

εθείλε κηα ράξηηλε γηξιάληα λα ηνπ δείμεη απφ ην παξάζπξν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ πεη 

φηη ζην ζρνιείν ηνπο ζα θάλνπλε ρνξφ. Ζ επηθνηλσλία ηνπο ζην θαλάξη γίλεηαη 

θαζεκεξηλή θαη ν θαζέλαο πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη απηφ πνπ ηνπ ιέεη ή ηνπ γξάθεη ν 

άιινο. Έηζη ινηπφλ, γξάθνληαο, ζπζηήλνληαη ν Γηψξγνο θαη ε Ηζκήλε. Μηα κέξα ε 

Ηζκήλε πάεη κε ην ζρνιείν ηεο ζην κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, πνπ δελ ηεο αξέζεη. 

Φαληάδεηαη λα γιηζηξάεη ζην πάησκα ηνπ κνπζείνπ γηα λα δηαζθεδάζεη. Έμσ απφ ην 

κνπζείν βιέπεη ζηακαηεκέλν ην ζρνιηθφ ηνπ Γηψξγνπ θαη ραίξεηαη πνιχ πνπ ζα ηνλ 

ζπλαληήζεη θαη θαληάδεηαη ηελ φκνξθε ζπλάληεζε ηνπο πνπ ζα έρνπλ ηφζα πνιιά λα 

κνηξαζηνχλ. Ξαθληθά φκσο ε δαζθάια ηεο ηάμεο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

εζπρία, γηαηί δίπια ηνπο βξίζθεηαη κηα ηάμε κε θσθά παηδηά θαη ν δάζθαινο ηνπο 

ηνχο κηιά ζηε λνεκαηηθή. Ζ Ηζκήλε αλαγλσξίδεη ηνλ Γηψξγν θαη κέλεη αθίλεηε, 

θαζψο δελ μέξεη πψο λα θεξζεί. Ο Γηψξγνο ηελ βιέπεη θαη ραίξεηαη πνιχ. ηαλ 

ηειεηψλεη ν δάζθαιφο ηνπ ηελ νκηιία, ηξέρεη ζηελ αγθαιηά ηεο Ηζκήλεο θαη καδί 

γιηζηξνχλ ζην πάησκα γηα λα δηαζθεδάζνπλ.  

Ο Γηψξγνο είλαη έλα αγφξη παηδηθήο ειηθίαο. Έρεη πξφβιεκα αθνήο, ζηνηρείν πνπ 

καο δίλεηαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ: «ηα παηδηά είλαη θσθά θαη ν δάζθαινο ηνπο ηνπο 

κηιά ζηε λνεκαηηθή γιώζζα / αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ ζησπεινύ εκηθπθιίνπ». Γελ 

αλαθέξεηαη ην πψο ηελ απέθηεζε. Παξφιν πνπ ν μεθάζαξνο πξσηαγσληζηηθφο ξφινο 

αλήθεη ζηελ Ηζκήλε, ζα ιέγακε φηη θαη ν ίδηνο έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αθνχ 

ππάξρεη εζηίαζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ αθεγεηή, ζηαζεξή παξνπζία θαη εκθάληζε 
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ηνπ απφ ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ. Δίλαη έλαο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο, θαζψο ηνλ 

γλσξίδνπκε κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπ θαη εμειίζζεηαη κε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Αθφκα, είλαη ζηαηηθφο, θαζψο δελ αιιάδεη θαη δελ εμειίζζεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πινθήο. Δίλαη αηνκηθφο, θαζψο δελ εθπξνζσπεί ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ θσθψλ. 

Δίλαη ζεηηθφο ραξαθηήξαο, αθνχ πξνθαιεί ηε ζπκπάζεηα ηνπ αλαγλψζηε. 

Παξνπζηάδεηαη κφλνο ζην ιεσθνξείν θαη εληαγκέλνο ζηελ θνηλσληθή νκάδα ηεο 

ηάμεο ησλ θσθψλ καζεηψλ. Ο Γηψξγνο παξνπζηάδεηαη σο: «λπζηαγκέλν πξνζσπάθη / 

θξύβεηαη ζην παξάζπξν» απηή ε απνκφλσζε, φκσο, θνξηίδεηαη ζεηηθά απφ ηελ Ηζκήλε 

«πνπ θάλεη κάιινλ ό, ηη θάλσ θαη εγώ.» , αθνχ πξνεγνπκέλσο καο έρεη δηθαηνινγήζεη 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκεί εθείλε λα απνκνλσζεί θαη δελ είλαη 

απνηέιεζκα θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αξθεηά θνηλσληθφο, 

αθνχ κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία «θνπλάεη ραξσπά ην ρεξάθη ηνπ δεμηά θαη αξηζηεξά θαη 

κε ραηξεηάεη / έλα ράξηηλν ινπινύδη θαη κνπ δείρλεη κε ηα ρέξηα ηνπ: γηα ζέλα». Απηά 

πξνθαινχλ ηελ έθπιεμε θαη ηε ραξά ηεο Ηζκήλεο θαη ηελ επφκελε κέξα ηνπ ην 

αληαπνδίδεη κε ηε γηξιάληα.  

Ζ αξρηθή δπζθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ θνξηηζηνχ θαη ηνπ Γηψξγνπ 

θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ε Ηζκήλε ηελ επηθνηλσλία ηνπο απφ ην 

παξάζπξν: «ηη λα ζεκαίλεη… θαηάιαβα/ γηαηί θξαηάο ην κάγνπιν ζνπ θαη θνπλάο ην 

θεθάιη ζνπ/ πνλάεη ην δόληη ζνπ / ηη γξάθεηο ηώξα». Σειηθά φκσο θάζε πξσί 

θαηαθέξλνπλ θαη «κηιάκε-κηιάκε». Ζ ρξήζε ησλ εηζαγσγηθψλ ίζσο έρεη δηηηή 

ζεκαζία. Σε δήισζε ηεο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, φπνπ νη 

πξσηαγσληζηέο «κηιάλε» κέζα απφ δπν ζρνιηθά ιεσθνξεία, αιιά θαη ηε δήισζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ Γηψξγνπ, φπνπ εθείλνο δελ «κηιά» ηελ 

θνηλή νκηινχκελε γιψζζα, αιιά ηελ λνεκαηηθή.  

ε απηφ ην βηβιίν ε αθήγεζε γίλεηαη απφ ην θνξίηζη, ηελ Ηζκήλε θαη αμίδεη λα 

ζρνιηαζηνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

αηφκσλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία. ηαλ ε Ηζκήλε ζπλεηδεηνπνηεί φηη ζα ζπλαληήζεη ηνλ 

Γηψξγν, θαληαζηψλεηαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο: «ζα μαθληαζηεί ζαλ κε δεη πιάη ηνπ / ζα 

ηξειαζεί από ηελ ραξά ηνπ / ζα κηιάκε αζηακάηεηα / ζα ηνπ δώζσ ην ηειέθσλν κνπ / 

ζα ηνλ γλσξίζσ ζηηο θίιεο κνπ». Ζ αληίδξαζε ηεο Ηζκήλεο είλαη ζνθαξηζηηθή: «ε 

εζπρία είλαη ηόζν δπλαηή πνπ ζνπ ηξππάεη ηα απηηά / έρσ κείλεη αθίλεηε θαη ληώζσ έλα 

θηεξνύγηζκα ζηελ θαξδνύια κνπ / ζπλερίδσ λα κέλσ αθίλεηε … πην αθίλεηε θαη από ηα 

βαιζακσκέλα δώα». Μέζσ βέβαηα ηεο ζσκαηηθήο επαθήο κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Γηψξγνπ «ηξέρεη γξήγνξα θνληά κνπ / κνπ αλνίγεη ηελ αγθαιηά ηνπ γειαζηό / ρώλνκαη 

κέζα κε ραξά» βξίζθνπλ γξήγνξα έλαλ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο 
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αξρηθέο θαληαζηψζεηο ηεο Ηζκήλεο, πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, αιιά «γιηζηξάκε 

αζόξπβα ζην γπαιηζκέλν πάησκα/ δελ είκαζηε παιηόπαηδα, είκαζηε νη θαιύηεξνη θίινη». 

 

3.5.7. ηακαηνπνύινπ, Ησάλλα (2005). Τν βνπλό ησλ λάλσλ. Δθδόζεηο: Κέδξνο. 

  

«Τν βνπλό ησλ λάλσλ», είλαη έλα παξακχζη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαπεξία. ην 

“Βνπλφ ησλ λάλσλ”, καδί κε ηε Μφδα βξηζθφκαζηε ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ κε 

ζχλδξνκν Down θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε, φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξνζεγγίδεηαη ε 

νπζηαζηηθή έλλνηα ηεο θξάζεο “άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο” (ζεκ.: ε 

νξνινγία απηή δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα) 

ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ, θαηαιαβαίλνπκε γηαηί 

ληψζνπλ ακήραλα θάπνηνη άλζξσπνη απέλαληί ηνπο θαη επαηζζεηνπνηνχκαζηε, ηειηθά, 

ζε έλα δχζθνιν θνηλσληθφ ζέκα κε ραξηησκέλν ηξφπν
103

. 

Σν βηβιίν μεθηλά κε ηελ Μφδα λα καο δηεγείηαη ην φλεηξφ ηεο ζε «έλα πειώξην 

βνπλό». ηε ζπλέρεηα, ηελ ψξα πνπ έηξσγε ην πξσηλφ ηεο, είδε ζην πάησκα κηα 

ραξακάδα, απφ φπνπ εκθαλίζηεθε έλαο «θνληνύηζηθνο αλζξσπάθνο». Δίκαη ν Σάιη 

θαη έξρεηαη απφ ην «βνπλό ησλ λάλσλ». Μέζσ ηνπ «καγηθνύ θεξκνπάξ» πνπ ππάξρεη 

ζην πάησκα, κεηαθέξζεθαλ ζε «κηα αίζνπζα κε κεγάινπο θαη παηδηά». πσο 

βιέπνπκε ζηηο εηθφλεο θαη ζην θείκελν, βξέζεθαλ ζε κηα ηάμε κε παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down: «Τα παηδηά θάζνληαλ ζε θαξεθιάθηα θαη δσγξάθηδαλ ζε ραξηηά πνπ ήηαλ 

απισκέλα ζηα ηξαπέδηα κπξνζηά ηνπο. Οη κεγάινη πξέπεη λα ήηαλ δάζθαινη, γηαηί 

γύξηδαλ γύξσ γύξσ θαη κηινύζαλ κε ηα παηδηά / θάηη ζηα πξόζσπα ηνπο ηεο έθαλε 

εληύπσζε / ζαλ λα έκνηαδαλ όια κεηαμύ ηνπο / έρνπλ ζύλδξνκν Down / έρνπλ ζρηζηά 

κάηηα θάπσο πην ζηξνγγπιό θεθάιη θαη θνπζθσηά ρεηιάθηα / επεηδή νη άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ ην ζύλδξνκν Down κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο γη απηό ζνπ θάλεθε πσο είλαη 

αδέξθηα». ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην πνπ παξαθνινπζνχλ είλαη ην 

«εηδηθό ζρνιείν ζην νπνίν έξρνληαη γηα λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, λα κεηξάλε θαη λα 

θηηάρλνπλ πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, ώζηε λα κπνξνύλ αξγόηεξα λα δνπιέςνπλ». Χο 

πξνο ηελ αηηηνινγία: «ηα παηδηά απηά γελληνύληαη έηζη. Κάπνηα έρνπλ πνιύ κηθξό 

πξόβιεκα θαη κπνξνύλ λα θάλνπλ ό, ηη θάλνπλ όινη νη άλζξσπνη», ελψ σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο: «Κάπνηα άιια όκσο δελ κπνξνύλ λα κάζνπλ ηα 

πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξόπν. Πξέπεη ινηπόλ λα έξζνπλ ζε δηθό ζρνιείν γηα λα 

κπνξέζνπλ λα κάζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε όινη, κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, 

                                                           
103 .  Βι.  Ησάλλα ηακαηνπνχινπ, ό.π.  



71 
 

από εηδηθνύο δαζθάινπο». ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαη ζε κηα ηάμε φπνπ θνηηνχλ 

καζεηέο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Χο πξνο ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπο: «Γελ 

αιιάδνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ, αιιά ν ηξόπνο πνπ ηα καζαίλνπλ». Τπνζηεξίδεηαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ: «Γη απηό θαη δελ πάλε ζε άιιν ζρνιείν γηαηί 

κέλνπλ πεξηζζόηεξα ρξόληα ζηελ ίδηα ηάμε, κέρξη λα κάζνπλ όια όζα κπνξνύλ λα 

κάζνπλ». Βξέζεθαλ ζε κηα ηάμε «κε πέληε παηδηά ζε αλαπεξηθό θαξόηζη θαη κηα 

δαζθάια πνπ έγξαθε θάηη ζηνλ πίλαθα. Υπήξραλ δσγξαθηέο ηξηγύξσ θαη ηα παηδηά 

θαίλνληαλ λα γξάθνπλ θάηη ζε ζξαλία κπξνζηά ηνπο». Οη δάζθαινη πνπ δηδάζθνπλ 

εθεί πεξηγξάθνληαη σο «Αμηνζαύκαζηνη / πξέπεη λα έρνπλ πνιύ ππνκνλή κέρξη λα 

κάζνπλ ηόζν δύζθνια πξάγκαηα ζηα παηδηά /ρξεηάδεηαη θαη βαζηά αγάπε / αλ δελ ηα 

αγαπάο πνιύ ηόηε δελ κπνξείο λα έρεηο ηελ ππνκνλή πνπ ρξεηάδεηαη, νύηε λα πξνζπαζείο 

κε όιεο ζνπ ηηο δπλάκεηο λα ηα βνεζήζεηο».  

Χο πξνο ηελ αηηηνινγία εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλε αλαπεξίαο πεξηγξάθνληαη 

πξνγελλεηηθνί ή κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο: «Μηιάκε ηώξα γηα παηδηά πνπ είηε 

γελλήζεθαλ κε απηό ην πξόβιεκα είηε ην έπαζαλ όηαλ ήηαλ αθόκε κσξά / κπνξεί λα 

ζπκβεί θάηη ελώ είλαη αθόκε ζηελ θνηιηά ηεο κακάο ηνπο θαη λα δεκηνπξγεζεί 

πξόβιεκα ζηνλ εγθέθαιν. ηαλ γελλεζεί πηα ην παηδί ην βιέπνπλ νη γνλείο ηνπ ηη 

δπζθνιία ππάξρεη θαη πξνζπαζνύλ λα ην βνεζήζνπλ λα κάζεη λα θάλεη ηα πξάγκαηα κε 

άιινπο ηξόπνπο». Αθφκε, ηνλίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ: «νη γηαηξνί ζήκεξα κπνξνύλ λα θάλνπλ πεξηζζόηεξα από όζα 

θαληαδόκαζηε. Φπζηθά θαη βιέπνπλ κέζα ζηελ θνηιηά ηεο κακάο κε εηδηθά κεραλήκαηα, 

ρσξίο κάιηζηα λα ηελ αλνίμνπλ / κε νξηζκέλεο εμεηάζεηο κπνξνύλ λα κάζνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ θαη έηζη νη γνλείο λα μέξνπλ από πξηλ. Αθόκε θαη 

έηζη δελ κπνξνύλ λα δνπλ ηα πάληα. Αο πνύκε ην ζύλδξνκν Down ην βιέπνπλ κε 

εμεηάζεηο αιιά ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε δελ κπνξνύλ πάληα λα ηελ δνπλ». Οη καζεηέο 

κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πεξηγξάθνληαη σο «πεξίεξγνη / θάζνληαη θάπσο ζηξαβά / 

θάπνην από απηνύο θνπλάλε ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπο δηαθνξεηηθά / θάπνηνη θάλνπλ 

πεξίεξγεο θηλήζεηο / δελ είλαη αθξηβώο ό, ηη έρνπκε ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε/ ζπλήζσο 

δελ κπνξνύλ λα θνπλήζνπλ θαιά ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπο θαη κεξηθέο θνξέο θάλνπλ 

απόηνκεο θηλήζεηο, γη απηό ίζσο ζα ηνπο δεηο ζε θαξόηζη/ άιινη πεξπαηάλε θαη άιινη 

όρη / ην πξόβιεκα δελ είλαη ην ίδην γηα όινπο / θάπνηνη κπνξνύλ λα πεξπαηάλε 

θαλνληθά αθόκα θαη αλ θάπνπ θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρνπλ θαιή ηζνξξνπία / θάπνηνη 

άιινη κπνξεί λα πεξπαηάλε κε βνήζεηα / άιινη πάιη δελ κπνξνύλ λα πεξπαηήζνπλ 

θαζόινπ / πόζε δύλακε έρνπλ απηνί νη άλζξσπνη κέζα ηνπο γηα λα ηα θαηαθέξνπλ». 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε αηηηνινγία: «κπνξεί λα ζπκβεί όζν ην παηδί είλαη ζηελ 
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θνηιηά ηεο κακάο ηνπ αιιά θαη αλ αξξσζηήζεη ζνβαξά όηαλ είλαη αθόκα πνιύ κσξάθη / 

όηαλ ν εγθέθαινο έρεη θάπνην πξόβιεκα θαη δίλεη ιάζνο εληνιέο ζην ζώκα / θάλεη κηα 

θίλεζε ζαλ ζπαζκό πνιύ απόηνκε».  

Οη νξηζκνί θαη νη πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη απφ ηελ ζπγγξαθέα γηα ηα άηνκα κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη: «Άηνκα κε δηαθνξεηηθνύ είδνπο πξνβιήκαηα / ππάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο θάηη δε ιεηηνπξγεί ζσζηά ζηνλ εγθέθαιν θη έηζη δεκηνπξγνύληαη 

δπζθνιίεο ζε όιν ην ζώκα./ αλ απηόο (ν εγθέθαινο) δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, πνιιά 

πξάγκαηα κπνξεί λα κε ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη ζην ππόινηπν ζώκα. Τα παηδηά πνπ 

ιέγνληαη ζπαζηηθά / ιόγσ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζπρλά θάλνπλ ζπαζκνύο, απόηνκεο 

θηλήζεηο».  

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ δελ έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία: «Μπνξεί ην θέληξν πνπ θαζνξίδεη ηελ θίλεζε 

ζηα πόδηα ή ηα ρέξηα λα κε ιεηηνπξγεί ζσζηά, αιιά ην θέληξν πνπ θαλνλίδεη ηε ζθέςε 

λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Γη απηό ππάξρνπλ άλζξσπνη κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ όρη 

κόλν πάλε ζρνιείν αιιά ηειεηώλνπλ θαη ην παλεπηζηήκην θαη κεηά δνπιεύνπλ».  

Αθφκε, πεξηγξάθεηαη θαη ε αλάγθε ηνπο γηα θπζηθνζεξαπεία, ε νπνία 

πξνζθέξεηαη κέζα ζην εηδηθφ ζρνιεηφ πνπ θνηηνχλ: «εθηόο από ηνπο δαζθάινπο 

ππάξρνπλ θαη άιινη εηδηθνί πνπ ιέγνληαη θπζηνζεξαπεπηέο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ 

θίλεζε ρεξηώλ θαη πνδηώλ. Κάλνπλ αζθήζεηο ζηα παηδηά πνπ δελ κπνξνύλ κόλα ηνπο λα 

θαλνλίζνπλ πσο ζα θνπλάλε ηα ρέξηα ή ηα πόδηα ηνπο ώζηε λα δπλακώζνπλ θαη λα 

κπνξνύλ λα ηα θνπλάλε πεξηζζόηεξν. Κη ελώ δελ ιύλεηαη ηειείσο ην πξόβιεκα, κπνξεί 

λα γίλεη επθνιόηεξε ε θίλεζε ηνπο». Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία κε ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη: «Νηώζεηο πεξίεξγα θνηηάδνληάο 

ηνπο/ δελ είλαη θαη ηόζν δηαθνξεηηθνί από ηνπο ππόινηπνπο ηειηθά / θακηά θνξά εκείο νη 

άλζξσπνη ληώζνπκε πεξίεξγα όηαλ βιέπνπκε θάηη δηαθνξεηηθό από εκάο θαη κπνξεί λα 

θνβόκαζηε κε καο ζπκβεί ην ίδην ή λα γειάκε γηαηί ληώζνπκε ακήραλα. / απηνί νη 

άλζξσπνη όπσο θαη εκείο έρνπλ αγσλία θαη ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο νη 

νπνίεο ζπρλά δελ θαηαιαβαίλνπκε πόζν κεγάιεο είλαη». 

Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε Δηαηξεία παζηηθψλ θαη ην έξγν ηεο: «Σηελ εηαηξεία 

έξρνληαη γηα λα ηα θξνληίζνπλ άλζξσπνη πνπ μέξνπλ θαιά ηη ρξεηάδνληαη / γη απηό 

έξρνληαη ζε απηό ην κέξνο. Δίλαη ζίγνπξα δύζθνιν γηα κεξηθνύο λα γξάςνπλ αιιά θαη 

λα θηηάμνπλ θάηη κε ηα ρέξηα ηνπο. Φξεηάδεηαη πνιύο ρξόλνο θαη κεγάιε ππνκνλή γηα λα 

κπνξέζνπλ λα κάζνπλ κεξηθά πξάγκαηα». Αθφκε ππνζηεξίδεηαη έλα θηιαλζξσπηθφ 

κνληέιν απφ ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία πξνο ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη 
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πξνηείλνληαη ηξφπνη ελίζρπζήο ηνπο: «Αλ θάπνηνο ζέιεη λα βνεζήζεη κπνξεί 

ηνπιάρηζηνλ λα αγνξάζεη απηέο ηηο θάξηεο / κπνξνύλ όινη λα βνεζήζνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα απηώλ ησλ αλζξώπσλ / ην ιηγόηεξν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη λα 

αγνξάδνπκε ηα πξάγκαηα πνπ θηηάρλνπλ / αληί λα αγνξάδνπκε άιιεο θάξηεο ή δώξα 

κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε από απηά . από ηελ εηαηξεία Σπαζηηθώλ θαη από ηελ 

ΔΛΔΠΑΠ κπνξνύκε λα κάζνπκε πνπ πνπιάλε θαη ηα ππόινηπα πξάγκαηα πνπ 

θηηάρλνληαη εθεί».  

ηε ζπλέρεηα, ζίγεηαη ην δχζθνιν ζέκα ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο θαη ηεο 

εμάξηεζεο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε απφ ηξίηα πξφζσπα: «θάπνηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη καδί ηνπο όιε ηελ ώξα λα ηα θξνληίδεη / δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν νύηε 

γηα ηνπο αλζξώπνπο κε ζύλδξνκν Down νύηε γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο / ρξεηάδνληαη 

θξνληίδα γηαηί αλ δελ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ ζε όπνηα δνπιεηά ζέινπλ, δελ κπνξνύλ λα 

δήζνπλ κόλνη ηνπο / πόζε αγσλία ζα έρνπλ νη γνλείο ηνπο / καζαίλνπλ λα θηηάρλνπλ 

πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο γηα λα κπνξνύλ αλ δνπιέςνπλ. Μαζαίλνπλ λα θηηάρλνπλ 

δηάθνξα πξάγκαηα όζν θαιύηεξα κπνξνύλ θαη κεηά ηα πνπιάλε / ρξηζηνπγελληάηηθεο 

θάξηεο ηηο νπνίεο θηηάρλνπλ δσγξαθίδνπλ κόλνη ηνπο θαη βέβαηα ηηο πνπιάλε ζηνλ 

θόζκν γηα λα καδέςνπλ ιεθηά». 

Έπεηηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή 

ζχλδξνκν Down θαη κεηαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Οιπκπηάδα φπνπ «κπνξνύλ λα θάλνπλ 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα απ όζα θαληαδόκαζηε κε ηελ πξώηε καηηά / όπσο κπνξνύλ / 

παίδνπλ γηα λα πεξλάλε θαιά νη άλζξσπνη θαη αλ ράζνπλ , έραζαλ / πόζε δύλακε έρνπλ 

κέζα ηνπο απηνί νη άλζξσπνη / παξόιε ηε δπζθνιία ηνπο δελ ην βάδνπλ θάησ / 

αλεβαίλνπλ θαη απηνί ζην βάζξν θαη παίξλνπλ κεηάιιηα θαλνληθά». Σέινο, 

κεηαθέξζεθαλ ζην Βνπλφ ησλ λάλσλ φπνπ ηνπο πεξίκελαλ νη ππφινηπνη λάλνη, ε 

κάγηζζα Ακπνπιίλα θαη ε Μφιη θαη έλα ζηξσκέλν ηξαπέδη κε λφζηηκα θαγεηά.  

Σν βηβιίν απνηειεί κέζν ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ ηφζν γηα ηα άηνκα κε 

ζχλδξνκν Down φζν θαη γηα ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. πλαληνχκε, 

ινηπφλ, ζην βηβιίν δχν ραξαθηήξεο ζπιινγηθνχο, αθνχ αθνξά αλαθνξέο ζε πνιιά 

πξφζσπα πνπ θέξνπλ ηελ ίδηα αλαπεξία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο έλαο 

ραξαθηήξαο αθνξά ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down θαη είλαη δεπηεξαγσληζηηθφο 

ραξαθηήξαο. Σν θχιν ηνπο δελ πξνζδηνξίδεηαη, νχηε ε ειηθία αθνχ ζα κπνξνχζε λα 

αλαθέξεηαη ηφζν ζε καζεηέο παηδηθή ειηθίαο πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθφ ζρνιείν, 

φζν θαη έθεβνπο πνπ παξαθνινπζνχλ κεγαιχηεξε βαζκίδα, φπσο ην ΔΔΔΔΚ. Σν 

είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αξρή σο ζχλδξνκν Down κέζα απφ 

ηα ζρφιηα ηνπ λάλνπ θαη ιέγεηαη πσο είλαη εθ γελεηήο αθνύ απηά ηα παηδηά 
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γελληνύληαη έηζη. Ο ραξαθηήξαο είλαη επίπεδνο, αθνχ είλαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλνο, 

θαη ζηαηηθφο, αθνχ δελ εμειίζζεηαη. Δίλαη ζεηηθφο, αθνχ πξνθαιεί ηελ ζπκπάζεηα ηνπ 

αλαγλψζηε, θαη παξνπζηάδεηαη κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο ρσξίο λα θαίλνληαη αλ 

ππάξρνπλ αλεπηπγκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Τπάξρεη ξεαιηζηηθή 

απεηθφληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ. 

Ο δεχηεξνο ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο αθνξά ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη 

είλαη πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο, αθνχ ην θχξην κέξνο ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη ζε 

απηή ηελ νκάδα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνληαη δελ έρνπλ 

νλφκαηα θαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε βιέπνπκε πσο αλαθέξνληαη ηφζν ζε παηδηθή 

φζν θαη ελήιηθε δσή. Ζ αλαπεξία ηνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αξρή θαη, φπσο είδακε 

παξαπάλσ, ε αηηηνινγία αθνξά ηφζν πξνγελλεηηθνχο φζν θαη κεηαγελλεηηθνχο 

παξάγνληεο, π.ρ. αξξψζηηεο. Ο ραξαθηήξαο είλαη επίπεδνο, αθνχ είλαη ειάρηζηα 

αλεπηπγκέλνο, θαη ζηαηηθφο, αθνχ δελ εμειίζζεηαη. Δίλαη ζεηηθφο, αθνχ πξνθαιεί ηελ 

ζπκπάζεηα ηνπ αλαγλψζηε θαη παξνπζηάδεηαη ηφζν κφλνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Δηδηθήο Οιπκπηάδαο, φζν θαη κε άιια άηνκα ζηελ ηάμε, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη αλ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θάπνηα αλεπηπγκέλε ζρέζε. 

3.4.8. Αλδξηθόπνπινο,  Νίθνο (2007). Δπν παπνύηζηα κε θαξόηζη. Δθδόζεηο: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Ο θ. Λάδαξνο Δαπηνχιεο παξθάξεη ην απηνθίλεην ηνπ ζηε ξάκπα ησλ αλαπήξσλ γηα 

λα πάεη λα αγνξάζεη έλα δεπγάξη παπνχηζηα. θέθηεηαη φηη ζα θάλεη κφλν πέληε ιεπηά 

αιιά ηειηθά αξγεί πνιχ πεξηζζφηεξν. Ξαθληθά, πεγαίλνληαο λα πάξεη ην απηνθίλεην 

ηνπ γηα λα θχγεη, γιηζηξάεη θαη πέθηεη ζε κηα κεγάιε ηξχπα. Μφιηο ηειεηψλεη ε 

πηψζε, βξίζθεηαη ζε έλα κέξνο «θαη όια ηνπ θαίλνληαη αιιόθνηα», ηελ ηξνρήιαηε 

Γεκνθξαηία ηνπ Μπνξψ. Με θνληέο πνιπθαηνηθίεο, ρακειέο πφξηεο, φπνπ δελ 

ππάξρνπλ πεδνδξφκηα ή απηνθίλεηα. Οη άλζξσπνη πνπ ζπλαληά είλαη φινη θαζηζκέλνη 

ζε θαξνηζάθη θαη είλαη ραξνχκελνη. Ο θ. Λάδαξνο εαπηνχιεο αξρίδεη λα αγρψλεηαη 

θαη ξσηά έλα πεξαζηηθφ ζρεηηθά κε ην πψο ζα κπνξνχζε λα γπξίζεη πίζσ ζηελ ρψξα 

ηνπ ηελ Σηκελνηάδεηεκέλα. Δθείλνο ηνλ ζηέιλεη λα πάξεη ηνλ γάληδν γηα λα κπνξέζεη 

λα πάξεη ηα απαξαίηεηα ραξηηά θαη λα γπξίζεη ζηελ πφιε ηνπ. Φηάλεη ινηπφλ, ζηνλ 

γάληδν θαη βιέπεη πσο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ αλζξψπνπο κε 

θαξφηζη. Αλαξσηηέηαη ινηπφλ, γηαηί «νη ππεύζπλνη ηεο ρώξαο δελ θξόληηζαλ λα 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην όρεκα θαη άλζξσπνη ρσξίο θαξόηζη». Αξρίδεη ινηπφλ, 
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λα πεγαίλεη κε ηα πφδηα. Μφιηο θηάλεη ζην Τπνπξγείν παίξλεη ην αζαλζέξ 

ζηξηκσγκέλνο γηα λα αλεβεί ζηνλ έβδνκν φξνθν. Σν ξεχκα, φκσο, θφβεηαη θαη, ελψ νη 

ππφινηπνη αλεβαίλνπλ κε ηα θαξνηζάθηα ηνπο απφ ηνλ επηθιηλή δηάδξνκν θαη ηνλ 

γάληδν, εθείλνο κε κπνξψληαο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη αθνχ ζθάιεο δελ 

ππάξρνπλ, πεξηκέλεη ηξεηο ψξεο κέρξη λα έξζεη ην ξεχκα. Αθνχ ινηπφλ, παίξλεη πάιη 

ην αζαλζέξ θαη θηάλεη ζηνλ έβδνκν, ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ιέεη φηη θιείζαλε θαη 

φηη πξέπεη λα πεξάζεη πάιη αχξην. Φεχγεη ινηπφλ, απνγνεηεπκέλνο θαη ρσξίο λα 

αληέρεη άιιν ηελ δσή ζε απηή ηελ πφιε πνπ δελ είλαη θηηαγκέλε γη‟ απηφλ, βξίζθεη 

έλα μελνδνρείν γηα λα πεξάζεη ην βξάδπ ηνπ. Σνπ δίλεηαη έλα δσκάηην κε αξηζκφ 

958.327, φπνπ ηνλ παίξλεη ν χπλνο. Ξαθληθά ηνλ μππλά κηα θσλή (ελφο θπξίνπ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία φπσο βιέπνπκε ζηελ εηθνλνγξάθεζε), ιέγνληαο πσο ην φρεκα ηνπ 

κε ηνλ ίδην αξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ ηνλ ελνριεί λα πεξάζεη απφ ηελ ξάκπα. Ο θ. 

Λάδαξνο ληξνπηαζκέλνο πεγαίλεη λα πάξεη ην απηνθίλεηφ ηνπ δεηψληαο ζπγγλψκε.  

Απηφ ην βηβιίν ρξεζηκνπνηεί έλαλ έμππλν ηξφπν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο. ηνλ ξεαιηζηηθφ θφζκν, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη πεξπαηνχλ 

ρσξίο θάπνην βνήζεκα, αλάπεξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ θηλείηαη κε θαξνηζάθη. Ο 

ζπγγξαθέαο, ινηπφλ, αληηζηξέθεη απηνχο ηνπο φξνπο θαη αλαξσηηέηαη πνηνο είλαη ν 

αλάπεξνο ζε έλαλ θφζκν, φπνπ φινη κεηαθηλνχληαη κε θαξνηζάθηα θαη φια είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη κφλν «πνιπθαηνηθίεο θνληέο 

/ θάζε όξνθνο έρεη ην κηζό ύςνο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ νξόθνπ / πόξηεο ησλ θηηξίσλ 

ρακειέο / πεδνδξόκηα δελ ππάξρνπλ αιιά νύηε θαη απηνθίλεηα / ν γάληδνο / έλα 

πεξίεξγν κεράλεκα πνπ ζύξεηαη ζε ελαέξηα ζπξκαηόζρνηλα, θάηη ζαλ ηειεθεξίθ / ηη λα 

ηηο θάλνπκε ηηο ζθάιεο, κήπσο κπνξνύκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε / ρεηξνθίλεηα 

πεγαίλνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο / δελ ππάξρνπλ ζθάιεο ζηα θηίξηα / δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθνηλσλίεο».  

Ο ήξσαο, ινηπφλ, κε αλαπεξία, ζεσξείηαη ν ελήιηθαο θ. Λάδαξνο, αθνχ ν ίδηνο 

βηψλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ αλαπήξσλ ζε κηα ρψξα, φπνπ φινη 

κεηαθηλνχληαη ζε θαξνηζάθηα. Σν νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, Λάδαξνο Δαπηνχιεο, 

απνηειεί έλα παξαηζνχθιη πνπ ηνπ δίλεηαη ιφγσ ηεο απνξξηπηηθήο θαη εγσηζηηθήο ηνπ 

άπνςεο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηεο πξάμεο ηνπ λα παξθάξεη επάλσ ζηε 

ξάκπα ησλ αλαπήξσλ «πέληε ιεπηά ζα θάλεη / ζα πάξεη ην απηνθίλεην ηνπ θαη ζα θύγεη 

/ θη αλ έξζεη θάπνηνο θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη, αο πεξηκέλεη ιίγν, ζην θάησ θάησ ηη 

θηαίεη απηόο (ν θ. Λάδαξνο) αλ θάπνην έρνπλ πξόβιεκα κεηαθίλεζεο. Τα παξάπνλα πην 

πάλσ. / ηα πέληε ιεπηά έγηλαλ είθνζη». Βγαίλνληαο απφ ην θαηάζηεκα θαη 

θαηεπζπλφκελνο πξνο ην απηνθίλεην ηνπ ε εγσηζηηθή ηνπ ζηάζε «επηπρώο πνπ δελ 
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ππάξρεη θιήζε ζην παξκπξίδ / σρ βξε αδεξθέ δελ βαξηέζαη, θάπνηνη είλαη όιν γθξίληα. 

Απαγνξεύεηαη λα παξθάξεηο ζηε ξάκπα ησλ αλαπήξσλ θαη ηέηνηα. Δγώ λα είκαη θαιά 

λα ραίξνκαη ηα πνδαξάθηα κνπ θαη ηα θαηλνύξγηα παπνπηζάθηα κνπ». Θα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη ηηκσξείηαη απφ ηα ίδηα ηα «πνδαξάθηα …παπνπηζάθηα ηνπ», αθνχ ηα ίδηα 

είλαη ππεχζπλα γηα ην γιίζηξεκα θαη ηελ πηψζε ηνπ «νη ζόιεο ησλ θαηλνύξγησλ ηνπ 

παπνπηζηώλ… άθζαξηεο αθόκε από ην πεξπάηεκα / ζεο ε βηαζύλε ηνπ… ζεο ε ραξά ηνπ 

… ζεο νη ιείεο πιάθεο ζην πεδνδξόκην ηνλ θάλνπλ λα γιηζηξήζεη θαη λα πέζεη ζε κηα 

ηξύπα δίρσο ηέξκα».  

Ζ πξψηε ηνπ αληίδξαζε βηψλνληαο ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο είλαη 

ν ζσκαηηθφο πφλνο «πνλώληαο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηόο ηνπ, παΐδηα, ρέξηα, 

πόδηα, θεθάιη,» θαη «όια ηνπ θαίλνληαη αιιόθνηα / όια απηά ηνπ πξνθαινύλ άγρνο θαη 

παληθό θαη ζέιεη λα θύγεη από απηόλ ηνλ ηόπν όζν γίλεηαη πην γξήγνξα / ζέισ λα 

γπξίζσ πίζσ». Δπίζεο, βηψλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ «κνηάδνπλ όινη ραξνύκελνη 

ζρεδόλ επηπρηζκέλνη / ηνπ πξνθαινύλ άγρνο θαη παληθό / όιν εηξσλεία ηνπ ιέεη / κέλεη 

απνζβνισκέλνο λα θνηηά ην παξάμελν όρεκα κε ηνπο επηβάηεο ηνπ λα απνκαθξύλνληαη 

/ αλαξσηηέηαη γηαηί νη ππεύζπλνη ηεο ρώξαο δελ θξόληηζαλ λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην όρεκα θαη άλζξσπνη ρσξίο θαξόηζη. Καη αθνύ δελ κπνξεί λα δώζεη 

απάληεζε / θαηάθνπνο θαη θαηατδξσκέλνο / ζεξλόκελνο / εμαληιεκέλνο / πεξπαηώληαο 

ζρεδόλ ζηα ηέζζεξα / γνλαηηζηόο θαη ζηξηκσγκέλνο / γεινύλ δπλαηά.. ηη λα ηηο θάλνπκε 

ηηο ζθάιεο / ζθύβεη αθόκε πεξηζζόηεξν θαη θεύγεη άπξαθηνο / λα θύγεη γηαηί δελ αληέρεη 

άιιν ζε απηό ηνλ παξάμελν ηόπν. Ζ δσή ηνπ ζα γίλεη καξηπξηθή». Σνλ ηξφπν πνπ ηνπ 

θέξνληαη νη γχξσ ηνπ ηνλ ζπλνςίδεη «δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθνηλσλίεο, δελ 

ππάξρνπλ ζθάιεο ζηα θηίξηα, πξέπεη λα είλαη πάληα ζθπθηόο ή λα κπνπζνπιάεη γηα λα 

πεξλά από ηηο πόξηεο, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηνλ θνηηάλε πεξίεξγα γηαηί πεξπαηάεη 

θαη δελ έρεη θαξόηζη. Εσή αθόξεηε ξπζκηζκέλε θαη ηαθηνπνηεκέλε κόλν γηα ηνπο 

αλζξώπνπο κε ηα θαξνηζάθηα».  

Μεηά απφ φιε απηή ηελ πεξηπέηεηα ν πξσηαγσληζηήο «ζαζηηζκέλνο θαη 

αλαθνπθηζκέλνο» θαίλεηαη φηη βίσζε ζηνλ χπλν ηνπ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θηλεηηθά αλάπεξνη κέζα ζε κηα πφιε θηηαγκέλε γηα αλζξψπνπο 

πνπ πεξπαηνχλ θαη αιιάδεη ζηάζε, φηαλ απαληά ζηνλ αλάπεξν θχξην πνπ ηνπ δεηά λα 

κεηαθηλήζεη ην απηνθίλεην γηα λα πεξάζεη «ληξνπηαζκέλνο δεηάεη πνιιά ζπγλώκε» 

θαη είλαη ε πξψηε θνξά ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ πνπ ν ζπγγξαθέαο δελ ηνλ νλνκάδεη 

«θ. Λάδαξν Δαπηνύιε», αιιά «θ. Λάδαξν», ππνλνψληαο απηή αθξηβψο ηελ αιιαγή 

ζηάζεο ηνπ πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή. Ζ κνλαρηθφηεηα πνπ βηψλνπλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θ. Λάδαξνο εκθαλίδεηαη 
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ζπλερψο κφλνο ηνπ θαη, φηαλ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε θάπνηνλ, είλαη απιψο γηα λα 

δεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηνλ πεξαζηηθφ, θαζψο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη θακία ζρέζε 

βαζηά θαη νπζηψδε. Δίλαη ραξαθηήξαο νινθιεξσκέλνο θαη δπλακηθφο. ηελ αξρή 

είλαη αξλεηηθφο ραξαθηήξαο, αθνχ κε ηηο εγσηζηηθέο ηνπ ζθέςεηο ζηελ αξρή ηνπ 

βηβιίνπ πξνθαιεί ηελ απέρζεηα ησλ αλαγλσζηψλ, ζηε ζπλέρεηα, φκσο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ αξρίδεη λα βηψλεη ηελ αλαπεξία γίλεηαη ζπκπαζήο, αθνχ αιιάδεη ζηάζε. 

3.4.9. Αιεμάλδξνπ, Γηώηα (2012). Φέληα, ε αγαπεκέλε ησλ ήρσλ. Δθδόζεηο: 

Παηάθε 

Ζ αλαπεξία ζηελ φξαζε εθπξνζσπήζεθε ηθαλνπνηεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. ην 

βηβιίν απηφ, ε ζπγγξαθέαο, κε ην εμαηξεηηθφ εχξεκα ηνπ αθεγεηή-αδεξθνχ, 

απνθεχγεη ηελ εξσνπνίεζε ηεο Φέληαο, ελφο θνξηηζηνχ κε αλαπεξία φξαζεο, πνπ 

αλαθαιχπηεη ηε καγεία ησλ ήρσλ σο θνξέσλ κελπκάησλ, ησλ κπξσδηψλ, ηεο αθήο, 

σο ηζφξξνπσλ αηζζήζεσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ αηζζήζεσλ, ε αμία ησλ ήρσλ 

ζε έλα άηνκν κε αλαπεξία φξαζεο αιιά θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

έλαληη ηνπ ριεπαζκνχ θαη ησλ εθθνβηζκψλ έρνπλ πνιχ κεγάιε αμία θαη ζην ελ ιφγσ 

βηβιίν θαη γεληθά. 

ε απηφ ην βηβιίν έλα αγφξη, ν Άιθεο καο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο αδεξθήο ηνπ 

Φέληαο. Δίλαη έλα θνξίηζη παηδηθή ειηθίαο, φπσο βιέπνπκε απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, 

θαη ην φλνκα ηεο είλαη πξσηφηππν. Έρεη πξφβιεκα φξαζεο ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη 

σο φξνο αιιά πξνθχπηεη πεξηγξαθηθά κέζα ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ 

θαλεξψλνληαο ηελ αλάγλσζε ηεο γξαθήο Braille «εμεξεπλνύλ αλππόκνλα ηνλ 

κπζηεξηώδε «ράξηε» κε ηηο αλάγιπθεο ηειείεο θάζε ζειίδαο» θαη ηε ρξήζε ηνπ ιεπθνχ 

κπαζηνπληνχ ηεο πνπ παίξλεη ηε κνξθή «ιεπθνύ ξαβδηνύ». Σν πψο απέθηεζε ηελ 

αλαπεξία ηεο δελ αλαθέξεηαη. Έρεη αλεπηπγκέλε ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο «όινη νη ήρνη 

είλαη θίινη ηεο / κε θαηαιαβαίλεη από ην πεξπάηεκα» θαη πνιιά ραξίζκαηα. «Σηελ 

ηπθιόκπγα θεξδίδεη πάληα ε Φέληα. Καη ζηα κνπζηθά παηρλίδηα. Οη λόηεο ρνξεύνπλ ζηα 

δάρηπιά ηεο όηαλ παίδεη πηάλν. Με ην ηξαγνύδη ηεο ν θόζκνο γεκίδεη ρξώκαηα. / κηθξό 

δειθίλη / έκαζε γξήγνξα ηνλ θώδηθα (Braille)». Ζ ίδηα βηψλεη ηελ αλαπεξία ηεο ζεηηθά 

«Τν ρακόγειό ηεο είλαη ρξσκαηηζηό ζύλλεθν πνπ δηώρλεη όια ηα γθξίδα ζύλλεθα. Τν 

γέιην ηεο είλαη ήιηνο από θσηεηλέο θακπαλνύιεο πνπ γαξγαινύλ κε ην θνπδνύληζκα 

ηνπο. Καη ε θαξδηά ηεο απέξαληνο νπξαλόο πνπ ρσξάεη όινπ ηνπ θόζκνπ ηα παηδηά, 

αθόκα θαη ηνλ Μήηζν ηνλ απαίζην κε ηελ παξέα ηνπ». πλήζσο ζην ζρνιείν βηψλεη ηελ 

απνδνρή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο «ζην ζρνιείν αθήλνπκε πάληα ηηο πόξηεο αλνηρηέο 
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γηα ηελ Φέληα», θάπνηα παηδηά φκσο ηελ θνξντδεχνπλ «ν Μήηζνο ν απαίζηνο θαη νη 

θίινη ηνπ έθιεηζαλ επίηεδεο ηελ πόξηα ηεο ηάμεο καο. ηαλ πήγε λα κπεη ε Φέληα, ηεο 

έβαιαλ ηξηθινπνδηά θαη ηελ έξημαλ θάησ. «Γε βιέπεηο κπξνζηά ζνπ;!» ηεο θώλαμαλ 

γειώληαο. Γελ ήηαλ ε πξώηε θνξά». Ζ Φέληα δελ αληέδξαζε άζρεκα «ζεθώζεθε 

ρακνγειαζηή / ζαλ λα κε ζπλέβε ηίπνηα. Με ην θεθάιη ςειά». Ο Άιθεο φκσο ζχκσζε 

πνιχ «έγηλα δξάθνο από ηνλ ζπκό κνπ. Έβγαδα θσηηέο από ην ζηόκα πνπ ήζεια λα 

θάςνπλ ηνλ Μήηζν θαη ηελ παξέα ηνπ». Πξνζπαζψληαο λα ηελ πξνζηαηέςεη, ην είπε 

ζηελ θπξία θαη εθείλε «αληί λα ηνλ καιώζεη, καο έβαιε λα παίμνπκε κε ηα κάηηα 

θιεηζηά». Σα παηδηά αληηιήθζεθαλ ην πφζν δχζθνιν είλαη, θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο αηζζήζεηο «ηα ρξώκαηα ράζεθαλ. Καη ηα ζρήκαηα. Μείλακε 

αθίλεηνη θαη ακίιεηνη, ζαλ αγάικαηα. Οη ήρνη έγηλαλ πην δπλαηνί. Τα απηηά καο ήηαλ ηα 

κάηηα καο / νη κπξσδηέο έγηλαλ πην έληνλεο / ε κύηε καο ήηαλ ηα κάηηα καο / ηα δάρηπιά 

καο ήηαλ ηα κάηηα καο». Ο Μήηζνο θαη ε παξέα ηνπ θαίλεηαη πσο θαηάιαβαλ ην πφζν 

δχζθνιν είλαη λα έρεη πξφβιεκα φξαζεο βηψλνληαο ηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

Φέληαο πξνζσξηλά «δπζθνιεύηεθαλ / θνηηνύζαλ ηε Φέληα / ηεο δήηεζαλ λα γίλνπλε 

θίινη». Ζ Φέληα, ε δαζθάια θαη ν Άιθεο ράξεθαλ κε ην απνηέιεζκα «ε Φέληα 

ρακνγεινύζε. Καη ε θπξία ρακνγεινύζε. Τόηε θαηάιαβα. Φακνγέιαζα θαη εγώ».  

Ζ Φέληα είλαη μεθάζαξα ν πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο, αθνχ ζπγθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, ην φλνκά ηεο ππάξρεη ζηνλ ηίηιν θαη έρεη ζπλερή 

παξνπζία ζηελ ηζηνξία. Δίλαη νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο, θαζψο δηαζέηεη πινχζην 

βάζνο θαη δπλακηθφο, αθνχ αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη. Δίλαη ζεηηθφο ραξαθηήξαο, 

γηαηί πξνθαιεί ηε ζπκπάζεηα ηνπ αλαγλψζηε. Παξνπζηάδεηαη κφλε ηεο ή κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο, φπνπ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη θάπνηνο άιινο καζεηήο κε 

αλαπεξία. Ζ απεηθφληζε ηεο αλαπεξίαο είλαη ξεαιηζηηθή. 

3.4.10. Ρνπζάθε, Μαξία (2012). Μηα θιόγα ζην ζθνηάδη. Δθδόζεηο: Κέδξνο. 

Ζ  ζπγγξαθέαο κάο θάλεη γλσζηή ηελ αιεζηλή θαη ζπγθινληζηηθή ηζηνξία ηεο Έιελ 

Κέιεξ, ε νπνία κφιηο ζηνπο 19 κήλεο ηεο δσήο ηεο, ράλεη ηελ αθνή θαη ηελ φξαζή 

ηεο. Ζ ζπλάληεζή ηεο κε ηελ επίκνλε θαη απνθαζηζκέλε 20ρξνλε δαζθάια Αλλ 

άιηβαλ είλαη θαζνξηζηηθή. Κφληξα ζηα δεδνκέλα, ηελ άξλεζε ηεο Έιελ θαη ησλ 

γνληψλ ηεο, ε άιηβαλ θαηαθέξλεη λα δψζεη ζηελ Έιελ ειπίδα, ραξά θαη επηθνηλσλία, 

θαζψο ζα θαηαθέξεη ηειηθά λα γίλεη ε πξψηε ηπθιή θαη θσθή πνπ πήξε πηπρίν. Σν 

καγηθφ ζηνηρείν εδψ είλαη ε πίζηε ηεο “παξάιιειεο ζηήξημεο” πνπ δελ πηζηεχεη ζε 

εχθνιεο ζπληαγέο αιιά ζηελ αιιαγή κέζα απφ δνπιεηά θαη επηκνλή. 
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Σν παξακχζη είλαη κηα απηνβηνγξαθία θαη γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη γηα παηδηά 

άλσ ησλ 9 εηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ Έιελ Κέιεξ, ε νπνία ζε ειηθία κφιηο δεθαελλέα 

κελψλ,  έραζε ηελ αθνή θαη ηελ φξαζή ηεο απφ κηα ζνβαξή αζζέλεηα. Χο ηα επηά ηεο 

ρξφληα δνχζε κπεξδεκέλε, ρσξίο λα κηιάεη, λα βιέπεη θαη λα αθνχζεη. Μέρξη πνπ ε 

Αλλ άιηβαλ, κηα λεαξή δαζθάια, αλέιαβε ηελ εθπαίδεπζή ηεο θαη ηεο απνθάιπςε 

ηε καγεία ησλ ιέμεσλ. Με επηκνλή θαη ππνκνλή ηήο έκαζε λα επηθνηλσλεί κε ηνλ 

θφζκν γχξσ ηεο, λα γξάθεη, λα δηαβάδεη, λα κηιάεη κε ηε λνεκαηηθή θαη ζηγά-ζηγά κε 

ηε θσλή ηεο. Έηζη ε Έιελ, μεπεξλψληαο θάζε πξνζδνθία, βγήθε απφ ην ζθνηάδη κέζα 

ζην νπνίν δνχζε, κνξθψζεθε, ηαμίδεςε θαη έγηλε ζχκβνιν ειπίδαο θαη δχλακεο γηα 

γεληέο νιφθιεξεο. Σν θσο ηεο εθπέκπεη κέρξη θαη ζήκεξα, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

ζπγθινληζηηθήο δσήο ηεο.  

Ζ πξσηαγσλίζηξηά καο είλαη έλα θνξίηζη, ε Έιελ Κέιεξ. Ζ ηζηνξία ηεο μεθηλάεη 

απφ φηαλ ήηαλ δεθαελλέα κελψλ θαη εμειίζζεηαη κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε ηεο. 

Δπίζεο σο δεπηεξαγσληζηέο έξρνληαη νη γνλείο ηεο Έιελ θαζψο θαη ε δαζθάια ηεο ε 

Αλλ άιηβαλ, πνπ θαη ε ίδηα ηεο ήηαλ θσθάιαινη. Ζ ειηθία ηεο είλαη θνληά ζηα 20. 

Οη αλαπεξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε ζπγγξαθέα είλαη ην πξφβιεκα φξαζεο θαη 

θψθσζεο. 

Ο θνηλσληθφο πεξίγπξνο ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο βιέπνπκε φηη δείρλεη κηα ιχπεζε 

πξνο ηελ Έιελ «Τν θνξηηζάθη καο Άξζνπξ! Πσο ζα δήζεη ηώξα ην θνξηηζάθη καο; (ζει. 

13)». Δπίζεο, ν παηέξαο ηεο εκθαλίδεηαη αξθεηά απειπηζκέλνο θαη εθλεπξηζκέλνο κε 

ηε θφξε ηνπ, ιφγσ φηη δε θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη κε απνηέιεζκα λα θάλεη δεκηέο «Οη 

θξίζεηο απηέο γίλνληαη όιν θαη πην ζπρλέο είπε ν Κέιεξ απειπηζκέλνο (ζει. 16)» / «ινη 

καο ιέλε λα ηε βάινπκε ζε ίδξπκα. Πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηεο απνθάζεηο (ζει.16)». 

ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, νη γνλείο ηεο Έιελ απεπζχλνληαη ζε έλαλ εηδηθφ γηαηξφ 

ψζηε λα θάλεη γηαηξέςεη ηελ θφξε ηνπο, ε πξνζπάζεηα φκσο ήηαλ κάηαηε. Οπφηε 

θαηαλννχκε απφ ηελ ηζηνξία φηη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη λα βξεζεί ε 

δαζθάια ηεο, νη γνλείο αιιά θαη ν θνηλσληθφο ηεο πεξίγπξνο ήηαλ ελνριεκέλνο κε 

ηελ θαηάζηαζε θαη θαίλεηαη φηη δελ ην είραλ απνδερηεί ηειείσο. Μφιηο βξέζεθε ε 

Αλλ άιηβαλ θαη άξρηζε λα ηελ βνεζάεη, ηφηε άξρηζε λα εξεκεί θαη ε Έιελ, κε 

απνηέιεζκα λα θαζεζπράδνληαη θαη νη γνλείο ηεο «Ο παηέξαο ηεο παξαθνινπζνύζε 

ζαζηηζκέλνο από ηελ πόξηα ηνπ ζαινληνύ (ζει. 45)» / «Δίρε κείλεη άθσλνο (ζει. 45)» / 

«Γελ πίζηεπε πσο κηα κέξα ην θνξηηζάθη ηνπ ζα θαηόξζσλε λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο 

(ζει. 45)» / «Έλα δπλαηόο δεζκόο δεκηνπξγήζεθε από εθείλε ηελ εκέξα ζηελ 

νηθνγέλεηα (ζει. 46)»/ «Ζ επηθνηλσλία κε ηελ „Διελ ηνπο έλσζε (ζει. 46)». Ζ δσή ζην 

ζπίηη ησλ Κέιεξ άιιαμε ξηδηθά απφ ηε πνιχηηκε βνήζεηα ηεο Άλλ άιηβαλ, ε Έιελ 
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Κέιεξ έγηλε κηα δηάζεκε «Ζ Έιελ Κέιεξ έγξαςε ηελ απηνβηνγξαθία ηεο, έγηλε εξσίδα 

ζεαηξηθνύ έξγνπ θαη απόθηεζε παγθόζκηα θήκε (ζει. 70)», θαη ζε ειηθία 16 εηψλ 

απνθάζηζε λα ζπνπδάζεη ζε παλεπηζηήκην. «Θα ζπνπδάζσ ζην παλεπηζηήκην. Αθνύ 

κπνξώ λα ην θάλσ, ζα ην θάλσ (ζει. 67)».  

ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, ε πξσηαγσλίζηξηά καο δελ είρε θαη πνιχ θαιή 

απηνεθηίκεζε θαη απηνεηθφλα. «Ζ Έιελ άξρηζε πιένλ λα θαηαιαβαίλεη πσο δελ ήηαλ 

ζαλ ηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο (ζει. 15)» / «Ξεζπνύζε ζε θιάκαηα θαη έβξηζε 

δεηώληαο θαηαθύγην ζηελ αγθαιηά ηεο κακάο ηεο (ζει. 15)». ηε ζπλέρεηα φκσο, κε ηε 

βνήζεηα ηεο δαζθάιαο ηεο, άξρηζε λα απμάλεηαη ε απηνεηθφλα θαη ε απηνεθηίκεζή 

ηεο, «Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο „Διελ είρε βειηησζεί, ελώ ε παξέα κε ηελ μέλε θπξία άξρηζε 

λα ηεο αξέζεη (ζει. 40)» / Δίρε κάζεη λα ηξώεη κόλε ηεο, λα ρηελίδεηαη θαη λα ληύλεηαη 

(ζει. 40)», δηφηη άξρηζε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ηελ επραξηζηνχλ «Θα ζπνπδάζσ ζην 

παλεπηζηήκην. Αθνύ κπνξώ λα ην θάλσ, ζα ην θάλσ (ζει. 67)», θαη ην πην ζεκαληηθφ 

άξρηζε λα επηθνηλσλεί κε ηνπο αλζξψπνπο θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο 

«Μέξα κε ηε κέξα κάζαηλε όιν θαη πεξηζζόηεξεο θαηλνύξγηεο ιέμεηο επηθνηλσλώληαο κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηεο (ζει. 48)» / «Ζ δσή ηεο άιιαμε. ρη κόλν ζθαξθάισλε άθνβα ζε 

δέληξα αιιά κάζαηλε λα δεη, λα αλαθαιύπηεη θαη λα δεκηνπξγεί όπσο όινη νη άλζξσπνη 

(ζει. 59)». Αθφκε έθαλε φλεηξα θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη έρεη απνδερηεί ηνλ εαπηφ 

ηεο, δειαδή έρεη πιήξε απηνεθηίκεζε θαη απηνεηθφλα «Με αθνζίσζε θαη ζέιεζε 

πξνζπαζνύζε θαζεκεξηλά λα μεπεξάζεη θάζε εκπόδην, θάλνληαο όλεηξα γηα έλαλ πην 

όκνξθν θόζκν (ζει. 62)». 

3.4.11. Βαθηξηδή, Δύα (2013). Τν απγό. Δθδόζεηο: Παηάθε. 

Σν βξαβεπκέλν βηβιίν ηεο Δχαο Βαθηξηδή (2014), κε ην εχξεκα ηνπ απγνχ πνπ 

δειψλεη ηε κεησκέλε δηάζεζε γηα ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, θσηίδεη ηα 

παηδηά κε απηηζκφ. Ο κηθξφο ήξσαο (Βίθησξ) αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ αιιά θαη ηνλ θφζκν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θιεηζκέλνο κέζα ζην απγφ ηνπ. Σν 

βηβιίν έρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν: είλαη ε δηθή καο ζπκπεξηθνξά ζην παηδί 

κε απηηζκφ. πλήζσο απεπζπλφκαζηε ζηνπο γνλείο, ηνπο ζπλνδνχο, ηε δαζθάια ή ην 

δάζθαιν θαη κηιάκε γηα ην παηδί ζαλ κηα ζαπνπλφθνπζθα πνπ έζθαζε, ζαλ λα κελ 

ππάξρεη, ζαλ λα κελ είλαη εθεί, ζαλ λα κελ αθνχεη, ζαλ λα κελ θαηαιαβαίλεη. κσο 

θαηαιαβαίλεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. 

Ζ αθήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Βίθησξα, έλα παηδί κε απηηζκφ πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πνπ ηελ βηψλεη κέζα απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηα ζρφιηα ησλ 
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ηξίησλ. ινη ιέλε φηη είλαη φκνξθνο, ην ραξαθηεξίδνπλ φκσο ληξνπαιφ, ζρνιηάδνπλ 

ην φηη δελ κηιάεη, ην φηη ηζηξίδεη, λνκίδνπλ φηη δελ αθνχεη. Παξνκνηάδεη ηνλ θφζκν 

ηνπ σο έλα απγφ. Δπίζεο, έρεη ζηεξενηππίεο θαη ζεσξεί φηη βξίζθεηαη κέζα ζε έλα 

απγφ απφ φπνπ παξαθνινπζεί ηνλ θφζκν. Μαο πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, φπσο 

ηα παδι, ε κνπζηθή θαη νη ππνινγηζηέο θαη ηελ δπζθνιία ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ήρνπο, 

φπσο ηζηξίδεο, ηελ θσλή ηεο ζπκσκέλεο δαζθάιαο, ηα έληνλα ρξψκαηα, ηηο αγθαιηέο 

θαη ηα αγγίγκαηα. Μαο πεξηγξάθεη φκσο θαη ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ληψζεη 

άλεηα θαη απηνί είλαη «απηνί πνπ ηνλ απνδέρνληαη θαη ηνλ ζεσξνύλ έλα παηδί ζαλ όια 

ηα άιια κε παξαμεληέο». πσο νη γνλείο ηνπ, ε δαζθάια ηνπ θαη ε θίιε ηνπ ε Άλλα. 

Σφηε ληψζεη φηη ζπάεη ιίγν απφ ην ηζφθιη ηνπ απγνχ ηνπ θαη επηθνηλσλεί. Ζ δαζθάια 

κε ηε ζπλερή ηεο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε, εθηφο απφ γλσζηηθνχο ζηφρνπο, 

πξνζπαζεί λα ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε εθείλε θαη κε άιια άηνκα, κε 

ζθνπφ λα απνθηήζεη έλαλ θίιν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα κνηξάδεηαη 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θάζε άιιν παηδί. Γηα φια απηά φκσο ρξεηάδεηαη ηελ απνδνρή, 

ηελ αγάπε, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ επηβξάβεπζε. Σν βηβιίν απηφ έρεη θπξίσο 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ απηηζκνχ.  

Ο Βίθησξ είλαη έλα αγφξη ζε παηδηθή ή πξνεθεβηθή ειηθία, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη φηη αζρνιείηαη 

«παδι, ππνινγηζηέο, κνπζηθή, γνπίλη ην αξθνπδάθη». Σν φλνκα ηεο αλαπεξίαο ηνπ δελ 

δίλεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ βηβιίνπ, πεξηγξάθεηαη φκσο πιήξσο ν απηηζκφο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλαθέξνληαη ζηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ζηε δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε 

ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ζηελ εκθάληζε ζηεξενηππηθψλ θηλήζεσλ θαη 

ζηελ ελαζρφιεζε κε παξάμελα αληηθείκελα
104

, «αθνύσ ό, ηη ιέηε θαη ηα θαηαιαβαίλσ 

όια θαη αηζζάλνκαη θαη ραξά θαη ιύπε θαη αγσλία θαη αγάπε! κσο κε ηνλ δηθό κνπ, 

θαηάδηθό κνπ ηξόπν, κέζα ζην απγό κνπ / ιέλε όηη είκαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηό κνπ / 

δελ θνηηάσ ηνπο άιινπο ζηα κάηηα όηαλ κνπ κηιάλε / δε ζέισ λα παίδσ κε ηα άιια 

παηδηά ζην δηάιεηκκα / κνπ αξέζνπλ πεξίεξγα θαη βαξεηά πξάγκαηα όπσο ην λα 

ζηξηθνγπξλώ κε ηηο ώξεο έλα θνκκάηη ζπάγθνπ ζηνλ αέξα ή λα θάλσ κπζηήξηνπο θαη 

ελνριεηηθνύο ήρνπο. Νηώζσ ζαλ λα κέλσ ζε έλα παξάμελν κέξνο. Μέζα ζε έλα… 

κεγάιν άζπξν Απγό κε ζθιεξό ηζόθιη». Ίζσο θαη ε επηινγή ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

                                                           
104. Βι. νπδάλα Παληειηάδνπ, & Βαζίιεο Αξγπξφπνπινο, «Ζ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο: εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο, ζει. 29-69,» 

ζην Δηδηθή αγσγή: Απφ ηελ έξεπλα ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, εθδ. Πεδίν, Αζήλα 2011.  
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Απηηζκνχ κε ην Απγφ απνηειεί έλα ινγνπαίγλην πνπ παξαπέκπεη ζηελ νλνκαζία ηεο 

αλαπεξίαο. Δπίζεο, δελ αλαθέξεηαη πσο απνθηήζεθε ε αλαπεξία ηνπ.  

ζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε θαη ηα ζρφιηα ησλ άιισλ απέλαληί ηνπ ζπλαληνχκε 

ηελ απφξξηςε θαη ηε κε απνδνρή «όζνη κε βιέπνπλ γηα πξώηε θνξά ιέλε «κα ηη 

όκνξθν παηδί! Φηνπ θηνπ λα κελ ην καηηάζνπκε» / κόιηο κε πιεζηάζνπλ ιίγν 

πεξηζζόηεξν… αιιάδνπλ γλώκε /θαη κεηά αξρίδνπλ λα κηιάλε κόλν ζηνλ κπακπά θαη ηε 

κακά / είλαη ληξνπαιό ην παηδάθη ζαο θαη δελ απαληάεη / άξγεζε λα κηιήζεη,ε; δελ 

πεηξάδεη ππνκνλή/ πνπό πσο ηζηξίδεη έηζη! Μαο μεθνύθαλε! Πξέπεη λα είζηε πην 

απζηεξνί καδί ηνπ/κνηάδνπλ λα είλαη ζίγνπξνη όηη δελ αθνύσ/ ιέλε όηη είκαη θιεηζκέλνο 

ζηνλ εαπηό κνπ».  

Μηιψληαο ηψξα γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, κέζα ζην απγφ ηνπ, κέζα ζηνλ δηθφ ηνπ 

θφζκν δειαδή, «κπνξώ θαη θάλσ έλα ζσξό πξάγκαηα ζηα νπνία είκαη θαηαπιεθηηθόο / 

θηηάρλσ κεγάια παδι κηά ηα ζπκάκαη απ‟ έμσ θαη αλαθαησηά θαη είλαη γηα κέλα 

παηρληδάθη λα ηα μαλαθηηάμσ / ε κνπζηθή…κε εξεκεί / κπνξώ λα θηηάμσ κόλνο κνπ 

κνπζηθή ζην αξκόλην / ν ππνινγηζηήο είλαη ην θαιύηεξν κνπ/ εθεί δελ πηάλνκαη/ ζ απηόλ 

παίδσ παηρλίδηα ρσξίο λα ρξεηάδνκαη πνιιέο νδεγίεο θαη κπνξώ λα γξάθσ, λα κεηξάσ 

θαη λα ιύλσ δύζθνιεο αζθήζεηο». Ζ δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο άιινπο 

παξνκνηάδεηαη σο «ν άιινο έμσ θόζκνο πνπ κνηάδεη λα γπξλάεη ζαλ θσηνγξαθίεο». 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη ε αηζζεηεξηαθή ηνπ ακπληηθφηεηα πνπ ηνλ ηαξάδεη «νη ηζηξίδεο 

ησλ παηδηώλ / ην παθ παθ ηεο ζεκαίαο / ην γξξξξηο ησλ κνιπβηώλ / ε θσλή ηεο 

δαζθάιαο όηαλ είλαη ζπκσκέλε/ έξρνληαη όια καδί αλαθαηεκέλα κέζα ζην απγό κνπ, 

ζηήλνπλ ρνξό γύξσ κνπ θαη κε δαιίδνπλ. Τόηε είλαη πνπ πξέπεη λα θιείζσ ηα απηηά κνπ, 

λα κελ αθνύσ θαη λα κε δαιίδνκαη, λα ηα αθήζσ όια απηά έμσ από ην άζπξν κνπ 

απγό. / κε κεξηθά ρξώκαηα / όπσο ηα πνιύ έληνλα πνπ δελ ζέισ θαζόινπ κα θαζόινπ 

λα κπαίλνπλ κέζα ζην απγό κνπ. Γειψλεη αθφκε, ηελ αλαζηάησζε ηνπ ζηα αγγίγκαηα 

αλαζηαηώλνκαη όηαλ κε αθνπκπάλε ή κε θνηηάδνπλ ζηα κάηηα / κπαίλνπλ ζην απγό 

κνπρσξίο λα κε ξσηήζνπλ πηάλνπλ όιν ην ρώξν θαη εγώ δελ κπνξώ λα θνπλεζώ / νη 

θσλέο ηνπο … κνπ παίξλνπλ ην θεθάιη» θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ γηα λα ακπλζεί «θαη 

ηόηε θσλάδσ κε όζε δύλακε έρσ θαη ηνπο ζπξώρλσ καθξηά».  

Παξφια απηά, φκσο, ππάξρνπλ άηνκα κε ηα νπνία ληψζεη νηθεηφηεηα θαη κπνξεί 

«λα ηνπο θνηηάδσ ζηα κάηηα θαη δελ αλαζηαηώλνκαη θαζόινπ / ηνπο αγαπώ θαη μέξσ 

όηη θαη εθείλνη κε αγαπνύλ / θάπνηεο θνξέο πνπ έξρνληαη θνληά κνπ απηνί νη άλζξσπνη 

πνπ κνπ αξέζνπλ πνιύ αθνύγνληαη έλα θξαθ θξαθ ζην ηζόθιη ηνπ απγνύ κνπ θαη αλνίγεη 

κηα κηθξή ραξακάδα / ζεθώλνκαη … θαη βγάδσ θαλέλα ρέξη ή πόδη λα πάξεη αέξα». 

Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε δαζθάια, κηα ζρέζε πνπ ηνπ είλαη 
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ζεκαληηθή θαη δελ ζηνρεχεη κφλν ζε καζεζηαθνχο ζηφρνπο «δνπιεηά ηεο δελ είλαη 

κόλν λα κε βνεζήζεη λα κάζσ λα γξάθσ, λα δηαβάδσ, λα κεηξάσ θαη έλα ζσξό άιια 

όκνξθα πξάγκαηα.», αιιά πξνζπαζεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ καδί ηεο θαη 

κε ηνπο άιινπο «λα είκαη ιηγόηεξν θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηό κνπ», πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη ζε ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζέαηξν ή ην γήπεδν, 

θιπ. ρσξίο λα αλαζηαηψλεηαη. Οη ηξφπνη πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δαζθάια 

είλαη ε αγάπε, ν ζεβαζκφο θαη «ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ άιινηε 

πεηπραίλνπλ θαη άιινηε όρη, κνπ δείρλεη ηελ αγάπε ηεο κε θάζε ηξόπν/ κε αγθαιηάδεη/ 

κνπ ιέεη πνιιά κπξάβν θαη θόιια ην / κνπ δίλεη έλα κεγάιν θηιί / κε θξαηάεη ζθηρηά 

από ην ρέξη / θαη όηαλ κ καιώλεη… είκαη ζίγνπξνο όηη κε αγαπάεη / κε ζέβεηαη πνιύ / 

κνπ ιέεη όηη είκαη έλα θαιό θαη όκνξθν παηδί πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα ζσξό πξάγκαηα 

όηαλ ζέιεη / κνπ ιέεη όηη είλαη πεξήθαλε γηα κέλα».  

Ο Βίθησξ έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, θαζψο ε εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

αθνξά θπξίσο εθείλνλ. Δίλαη νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο, αθνχ πεξηγξάθνληαη 

πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηεξενηππηθφο θαη ζπιινγηθφο, γηαηί θνπβαιά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο νιφθιεξεο νκάδαο, ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Δπίζεο είλαη 

δπλακηθφο, θαζψο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε δαζθάια ηνπ αξρίδεη λα 

επηδεηά πεξηζζφηεξν ηελ επηθνηλσλία θαη απνθηά ηξφπνπο λα ηε δηαρεηξηζηεί. Δπίζεο, 

είλαη ζεηηθφο ραξαθηήξαο, αθνχ πξνθαιεί ηελ ζπκπάζεηά καο. Γελ παξνπζηάδεηαη κε 

θίινπο, θαη, αλ θαη αλαθέξεη φηη έρεη κηα θίιε, δελ καο κηιά θαζφινπ γηα ηε ζρέζε 

ηνπο. Φαίλεηαη πσο ζπγρξσηίδεηαη ζπλερψο κε ελήιηθεο, φπσο νη γνλείο ή ε δαζθάια, 

αθνχ δελ παξνπζηάδνληαη ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, δελ ζέιεη λα παίδεη ζην 

δηάιεηκκα κε ηα παηδηά θαη νχηε κε ηελ αδεξθή ηνπ. 

3.4.12. Πνπιάθεο, Πέηξνο (2014). Ο Απηόο. Δθδόζεηο: Καιεηδνζθόπην 

Ζ θ. Πελειφπε, ε ρειψλα, είλαη πνιχ πεξήθαλε γηα ηα 75 απγά ηεο. ηαλ ζπάλε ηνπο 

δίλεη νλφκαηα θαη ηα έβαιε ζηε ζεηξά. Καζψο εηνηκάδεηαη λα θχγεη, αθνχεη έλαλ 

παξάμελν ζφξπβν. Έλα ρεισλάθη μεπξφβαιε «δηαθνξεηηθό από ηα άιια. Αθνύζηεθε 

κηα ηζηξηρηή θσλή λα επαλαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ιέμε «απηό, απηό, απηό… απηό»». 

Ζ κακά αξρηθά έλησζε απνξία θαη ηνπ έδσζε ην φλνκα Γηάλλεο. «Τν ρεισλάθη ήηαλ 

ζαλ λα κελ άθνπγε / δε θάλεθε λα ηελ πξνζέρεη θαζόινπ» θαη ζπλέρηζε λα 

επαλαιακβάλεη ηελ ιέμε «απηφο». Ζ κακά ηνχ δήηεζε λα θαζίζεη πξνζνρή, αιιά ην 

ρεισλάθη «θακία αληίδξαζε». ηε ζπλέρεηα, ην ηξάβεμε λεπξηθά γηα λα κπνχλε ζηε 

ζάιαζζα θαη εθείλν άξρηζε «λα μαλαθσλάδεη δπλαηά θαη αγξηεκέλν «απηό, απηό, 
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απηό…. απηό.». Σα παξαπάλσ απηά ραξαθηεξηζηηθά καο παξαπέκπνπλ ζε ζηνηρεία 

ερνιαιίαο θαη δπζθνιίαο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο θαη ε ιέμε «απηφο» πνπ 

επαλαιακβάλεηαη ππνλνεί ηελ χπαξμε απη(νο)ηζκνχ. Ζ κακά θαη ηα αδεξθάθηα 

αξρίδνπλ λα αλεζπρνχλ θαη, ελψ έλα αδεξθάθη ξψηεζε κήπσο ζέιεη ην φλνκα ηνπ λα 

είλαη ην «απηφο», ε κακά ρειψλα «δηαηζζαλόηαλ όηη δελ ήηαλ εθεί ην πξόβιεκά ηνπ», 

θαη πξνζπάζεζε «λα εξεκήζεη ην ρεισλάθη θαη λα ην πάξεη κε ην θαιό». Με έλα 

ιππεκέλν ρακφγειν ηνπ είπε φηη ην φλνκα ηνπ ζα είλαη «απηφο».  

Ο Απηφο ήηαλ έλα αίληγκα γηα φινπο θαζψο είρε δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηα 

ππφινηπα αδέξθηα ηνπ θαη ήηαλ πάληα «δηαθνξεηηθόο θαη απξόβιεπηνο / δελ 

ελδηαθεξόηαλ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηνπο άιινπο / ζπκπεξηθεξόηαλ αιιόθνηα / έιεγε ή 

έθαλε θάηη παξάμελν». Μηα κέξα φηαλ φινη νη ππφινηπνη ραιάξσλαλ ζηελ παξαιία ν 

Απηφο ήηαλ θιεηζκέλνο ζην θαβνχθη ηνπ θαη άξρηζε λα κνπξκνπξίδεη έλαλ παξάμελν 

ήρν «κκκκκκκκκκκκ….», «πεηάρηεθε όξζηνο / θπκάηηδε ην ζώκα ηνπ / ζηξηθνγύξηδε ην 

θεθάιη, έθαλε θύθινπο κε ηα κάηηα ηνπ ιεο θαη ρόξεπε θάπνηνλ εμσγήηλν ρνξό». Σφηε 

ζηακάηεζε θαη θνίηαμε επίκνλα έλα αδεξθάθη ηνπ πνπ άξρηζε λα θιαίεη. Ο Απηφο είπε 

«πεηάεη» θαη μαλαθξχθηεθε ζην θαβνχθη ηνπ «ρσξίο λα δείμεη πσο λνηάδεηαη γηα ην 

ρεισλάθη πνπ έθιαηγε». Οη άιινη ινηπφλ, ηνλ ζεψξεζαλ αλαίζζεην θαη ε αδεξθή ηνπο 

ε Βαγνχ ηνλ ππνζηήξημε, ιέγνληαο πσο δελ ήζειε λα ηνπ θάλεη θαθφ, αιιά λα ηνλ 

πξνθπιάμεη, κφλν πνπ δελ ήμεξε ηη λα πεη. Κάπνηα ζηηγκή απνθαιχθζεθε ινηπφλ, φηη 

ν Απηφο δελ ρφξεπε αιιά παξαθνινπζνχζε έλα θφθθν άκκνπ πνπ ζηξηθνγπξλνχζε 

θαη εηνηκαδφηαλ λα κπεη ζην κάηη ηνπ αδεξθνχ ηνπ. Σα αδέξθηα ηνπ ηνλ είραλ 

απνκνλψζεη, θαζψο «μερλνύζαλ όηη ππήξρε. Δίραλ κάζεη ηηο ηδηνηξνπίεο ηνπ… ηηο 

ζπλήζεηεο θαη δελ ηνπ πνιπέδηλαλ ζεκαζία / όζν θαη αλ ε κακά Πελειόπε παξόηξπλε ηα 

αδέξθηα ηνπ λα ηνλ θσλάμνπλ λα παίμεη καδί ηνπο απηνί δελ ην έθαλαλ / ηνπο ραινύζε 

ηα παηρλίδηα / δελ ήμεξε λα παίδεη / θνβνύληαλ / ζύκσλε ρσξίο αηηία ή γηα θάπνην 

αζήκαλην ιόγν πνπ θαλείο δελ θαηαιάβαηλε / δελ είρε δηάζεζε γηα αζηεία ή παηρλίδηα. 

Δθείλνο πνιιέο θνξέο είρε παξάμελεο ζπκπεξηθνξέο θξαηώληαο ηα απηηά ηνπ θιεηζηά / 

ζηάζεθε αθίλεηνο θαη θνηηνύζε ηνλ νξίδνληα ζαλ λα κελ ζπλέβαηλε ηίπνηα / νύηε πνπ 

γύξηζε ην θεθάιη λα δεη ηη γηλόηαλ / ζηεθόηαλ καξκαξσκέλνο».  

Χο πξνο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνπο άιινπο, φηαλ απνθάζηδε λα βγεη απφ ην 

θαβνχθη ηνπ «πξνηηκνύζε λα θάζεηαη κε ηε κακά ηνπ ή κε ηελ αδεξθή ηνπ θαη αο κελ 

θνπβέληηαδε καδί ηνπο. Τνπ άξεζε λα θάζεηαη θνληά ηνπο θαη λα ηηο αθνπκπάεη ρσξίο 

θαλ λα θνηηάδνληαη». Δθείλεο δελ ηνλ έβιεπαλ ζαλ θάπνην παξάμελν πιάζκα πνπ 

πεξηθεξφηαλ αλάκεζα ηνπο. Ζ κακά «ηνλ πξνζηάηεπε ….. ειπίδνληαο πσο ην ρεισλάθη 

ηεο ζα αιιάμεη». Ζ αδεξθή ηνπ απφ ηελ άιιε, δελ ήζειε λα ηνλ αιιάμεη αιιά λα ηνλ 
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θαηαιάβεη. Τπνςηάζηεθε, ινηπφλ, φηη ην κπζηηθφ ηνπ αδεξθνχ ηεο θξπβφηαλ κέζα 

ζην θαβνχθη ηνπ θαη απνθάζηζε λα ηξππψζεη εθεί γηα λα ην αλαθαιχςεη. Δίδε φηη ην 

θαβνχθη ηνπ ήηαλ δηάθαλν θαη αληηιακβαλφηαλ δηαθνξεηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο «κπνξνύζε από εθεί κέζα λα βιέπεη ηα πάληα, κόλν πνπ ηα 

έβιεπε δηαθνξεηηθά / ην θαβνύθη ηνπ ήηαλ ζαλ έλαο ηεξάζηηνο κεγεζπληηθόο θαθόο / 

κέζα εθεί ρσξνύζε όινο ν θόζκνο, αιιά θνκκαηηαζκέλνο ζε εθαηνκκύξηα ιεπηνκέξεηεο 

/ ράλεζαη/ δελ μέξεηο ηη λα πξσηνδηαιέμεηο». Κάπνηα ζηηγκή, κέζα απφ ην θαβνχθη ηνπ 

Απηνχ βιέπεη κηα ζηαγφλα ζην πξφζσπν ηνπ αδεξθνχ ηνπο, ηνπ Πάλνπ θαη λφκηδε 

πσο κφιηο βγήθε απφ ηελ ζάιαζζα. ηαλ πήγε θαη ηνλ ξψηεζε πσο ήηαλ ε ζάιαζζα, 

εθείλνο ηεο απάληεζε πσο δελ ήμεξε, γηαηί δελ κπήθε, αθνχ φιε κέξα κάισλε κε ηελ 

αδεξθή ηνπ κέρξη πνπ έβαιε ηα θιάκαηα. Ζ Βαγνχ ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ν 

Απηφο δελ αδηαθνξνχζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, απιψο δελ κπνξνχζε λα ηα 

δεη, λα ηα αλαγλσξίζεη. Δμήγεζε ζε φινπο ηη αλαθάιπςε κέζα ζην θαβνχθη ηνπ 

Απηνχ θαη απφ ηφηε φινη θαηάιαβαλ θαη θαλείο δελ ήζειε «λα ηνλ αιιάμεη νύηε 

ζηελαρσξηόηαλ γηα απηόλ», αιιά φινη ήηαλ πεξήθαλνη γηα ηνλ αδεξθφ ηνπο. Έηζη, 

«κπνξνύζαλ λα εμεγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ην» θαη Απηφο ηνπο βνεζνχζε πνιιέο 

θνξέο λα ιχλνπλ πνιιά κπζηήξηα «έηζη κνλαδηθά πνπ έβιεπε ηνλ θόζκν». Απφ ηφηε, 

ινηπφλ, πνπ ηνλ απνδέρηεθαλ ν Απηφο δελ έλησζε πηα κφλνο αιιά ήηαλ ραξνχκελνο. 

«Τα αδέξθηα ηνπ ηνλ ήζειαλ ζηελ παξέα ηνπο θη εθείλνο ηα ράηδεπε ηξπθεξά κε ηελ 

κύηε ηνπ, ζαλ λα ηα κύξηδε».  

Ο Απηφο είλαη ν πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βηβιίνπ, θαζψο ζπγθεληξψλεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαη ην φλνκά ηνπ ππάξρεη ζηνλ ηίηιν. Ζ αλαπεξία ηνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ αθεγεηή θαη ηα ζρφιηα ησλ άιισλ. Δίλαη πιήξσο 

αλεπηπγκέλνο ραξαθηήξαο θαη δπλακηθφο, αθνχ αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη. Δίλαη 

ζεηηθφο ραξαθηήξαο, γηαηί πξνθαιεί ηε ζπκπάζεηα ηνπ αλαγλψζηε θαη παξνπζηάδεηαη 

κφλνο. Ο ήξσαο έρεη κνξθή δψνπ θαη ππάξρεη ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζκνχ. 
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Δπίινγνο 

 

Ζ παηδηθή ινγνηερλία είλαη έλαο θαζξέθηεο κέζα απφ ηνλ νπνίν ηα παηδηά λα δνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξψσλ πνπ κνηάδνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Δίλαη, φκσο, θαη έλα 

παξάζπξν πνπ ηα δηεπθνιχλεη λα θνηηάμνπλ πέξα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν
105

. Ο θφζκνο είλαη γεκάηνο δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο. 

Αληηπξνζσπεχεηαη, φκσο, επαξθψο ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή 

ινγνηερλία; Οη ήξσεο κε αλαπεξία έρνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή εθπξνζψπεζε αλάκεζα 

ζηνπο ακέηξεηνπο ραξαθηήξεο ησλ παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ βηβιίσλ; 

Γνλείο παηδηψλ κε ή ρσξίο αλαπεξία θαη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχκε ζπρλά βηβιία 

ηα νπνία λα θέξλνπλ ζε επαθή ηα παηδηά κε ηελ αλαπεξία. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

αιιά θαη ε θνηλή γλψκε ηα ηειεπηαία ρξφληα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Ζ 

πεξηνξηζκέλε παξνπζία βηβιίσλ κε ραξαθηήξεο πνπ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία, 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο, νη νπνίεο λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο θνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλεη άηνκα δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ
106

. 

Οη Angharad Beckett, Nick Ellison, Sam Barrett, & Sonali Shah
107

, ζπκθσλνχλ φηη ε 

παξνρή πιηθνχ ινγνηερλίαο πνπ εκπεξηέρεη ραξαθηήξεο κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία, 

αληαλαθιά ηελ απμαλφκελε θνηλσληθή πνηθηινκνξθία, πξνσζεί ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο 

καζεηέο φισλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο απηνεηθφλαο ζε 

παηδηά κε αλαπεξία.  

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη νη ραξαθηήξεο κε αλαπεξία ζηε 

ινγνηερλία, αληαλαθινχλ ηελ θνηλσληθή ζηάζε ηεο επνρήο απέλαληί ηνπο θαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Αλδξέα Καξαθίηζην
108

, εθθξάδνπλ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε κία ηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπγγξαθέσλ λα 

δίλεηαη ν ιφγνο ζηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηελ 

πξσηνπξφζσπε αθήγεζε. Ζ ινγνηερλία, φκσο, είλαη έλαο ζχλζεηνο θαη πνιχπινθνο 

θψδηθαο. Ηδέεο θαη απφςεηο εθθξάδνληαη μεθάζαξα, άιιεο ππνλννχληαη. Ο ηξφπνο 

γισζζηθήο έθθξαζεο ζε θάζε επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ Αγγειηθή Γηαλληθνπνχινπ
109

, 

                                                           
105 .   Βι. Joan Blaska, ό.π. 

106 .   Βι. Joan Blaska, ό.π. 

107.    Βι. Angharad Beckett, Nick Ellison, Sam Barrett, and Sonali Shah, "Away with the fairies? 

Disability within primary‐age children's literature," Disability & Society 25, no. 3 (2010): 373-386. 

108.  Βι. Αλδξέαο Καξαθίηζηνο, ό.π. 
109.  Βι. Αγγειηθή Γηαλληθνπνχινπ, "Πίζσ απφ ηηο γξακκέο θαη ηα ρξψκαηα: Έκκεζα ηδενινγηθά 

κελχκαηα ζην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν, ζει. 93-112," ζην Γιώζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, επηκ. Γ. Καςάιεο & Δ. Μνζρνβάθε, εθδ. Αηγέαο, Υίνο 2005. 
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απνηειεί ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε ηδενινγηθή ζηάζε, άιινηε εκθαλή θαη ζπλεηδεηή θη 

άιινηε θαιπκκέλε ή αζπλείδεηε. Παξάιιεια, νη εηθφλεο θαη ηα εμσθεηκεληθά 

ζηνηρεία παξέρνπλ ηηο δηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο θαη λνήκαηα ηα νπνία είλαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ αλαγλψζηε. 

Οη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο νη 

δεκηνπξγνί ησλ παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ βηβιίσλ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο 

έληαμεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λα αλήθεη θαλείο ζε κηα νκάδα. Ήξσεο φρη αλάπεξνη 

ή ηαπηηζκέλνη κε ηελ αλαπεξία ηνπο, εξσνπνηεκέλνη ή ζπκαηνπνηεκέλνη, 

ππεξάλζξσπνη ή βάξε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα, είλαη ήξσεο 

απαιιαγκέλνη απφ ζηεξενηππηθά είδε απεηθνλίζεσλ. Δπηπιένλ, ε απνκάθξπλζε απφ 

ην θπξίαξρν, αθφκα, ηαηξηθφ κνληέιν βνεζά ζηελ επηθξάηεζε πεξηζζφηεξσλ δίθαησλ 

θαη ξεαιηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ. 

Σν ζίγνπξν, πάλησο, είλαη φηη ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξα βηβιία πνπ λα έρνπλ 

νινθιεξσκέλνπο, δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη θαινγξακκέλεο, ελδηαθέξνπζεο 

ηζηνξίεο νη νπνίεο έρνπλ θάηη λα πνπλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ απνδνρή ηεο 

εηεξφηεηαο, φηαλ δελ γίλεηαη απηνζθνπφο, ζα αλαδπζεί αβίαζηα, αθήλνληαο ηνλ 

αλαγλψζηε ειεχζεξν ζε ηαπηίζεηο θαη ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

δνκήζεη ην δηθφ ηνπ αμηαθφ ζχζηεκα. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ παξεθθιηλφλησλ νκάδσλ -θαη γεληθφηεξα ε  παξνπζίαζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ- ζηα παηδηθά βηβιία, αθελφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζε απηέο ηηο νκάδεο λα ηαπηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ζπλδεζνχλ κε 

θάπνηνπο απφ ηνπο ήξσεο, θαη, αθεηέξνπ ηα παηδηά πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο 

νκάδεο λα κάζνπλ γηα απηέο θαη λα ζέβνληαη ηηο άιιεο θνπιηνχξεο ή ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί.  

πλνςίδνληαο, ε παηδηθή ινγνηερλία ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα αλαπεξίαο 

(inclusion literature) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ 

ζηα δηάθνξα είδε αλαπεξίαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαζεκεξηλά, ελψ ζπγρξφλσο βνεζά ζηελ αιιαγή ησλ αξλεηηθψλ 

ζηεξεφηππσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ηελ 

ελεκέξσζε ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία καζαίλνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ 

αλζξψπηλν πιεζπζκφ. Σππηθά απηή ηελ γλψζε ηελ απνθηνχλ κέζσ εκπεηξίαο θαζψο 

δηαπηζηψλνπλ φηη ππάξρνπλ άηνκα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα: αγφξηα, θνξίηζηα, λένη, 

γέξνη, ιεπθνί, καχξνη θ.ιπ. κσο, νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο. Έλαο απφ ηνπο ξφινπο ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία 

θαιείηαη λα παίμεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε ελεκέξσζε. Δθηφο απφ ηε θχζε θαη 
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ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ αλαπεξηψλ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ αηφκσλ. Μπνξνχλ επίζεο λα ελεκεξσζνχλ γηα θνηλσληθά 

ζέκαηα, φπσο ε έληαμε, ε θαιιηέξγεηα θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

Γηαβάδνληαο έλα βηβιίν, φπνπ απεηθνλίδεηαη έλα άηνκν κε αλαπεξία, κπνξνχλ λα 

βνεζεζνχλ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο απηά ηα άηνκα.   

Δπίζεο, νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ βηψλεη έλα 

άηνκν κε αλαπεξία, φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

απφθηεζε θίισλ, ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Έλα πνηνηηθφ βηβιίν κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δχλακε ε νπνία ζα κεηαζρεκαηίζεη ηε δσή ηνπ αλαγλψζηε, 

θαζψο καζαίλεη λα απνδέρεηαη ηηο αλεπάξθεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ άιισλ θαη αιιειεπηδξά κε έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. 

Δπηπρψο, ζήκεξα ε πξναλαθεξφκελε επαηζζεηνπνίεζε έρεη αιιάμεη θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίνλ απεηθνλίδνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηά πιένλ 

απεηθνλίδνληαη πην ξεαιηζηηθά, πην θπζηθά θαη ρσξίο έληνλνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο 

πνπ πξνσζνχλ ηνλ νίθην. Δπειπηζηνχκε ζην κέιινλ, λα ππάξμνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ινγνηερλία κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηελ θνηλσλία λα κάζεη λα απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθφ θαη λα‟ λαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο. 
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https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.elniplex.com/%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
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[Αλαθηήζεθε ζηηο 2/11/2019]. 

Μπξάληιετ Μπξνπκπάηθεξ Κίκπεξιη, Ο πόιεκνο πνπ έζσζε ηε δσή κνπ, κηθξ. ηέιια 

Κάζδαγιε, εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2018. 

Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/2.10.2008). Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε αηόκσλ κε 

αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 2008. 

Παληειηάδνπ νπδάλα, Δηζαγσγή ζηελ Δηδηθή Αγσγή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1991. 

Παληειηάδνπ νπδάλα, & Αξγπξφπνπινο Βαζίιεο, «Ζ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο: εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζει. 29-69,» ζην Δηδηθή αγσγή: Απφ ηελ έξεπλα ζηελ δηδαθηηθή 

πξάμε, εθδ. Πεδίν, Αζήλα 2011. 

Παπαδηακάληεο Αιέμαλδξνο, «Γνύηνπ Γνππαηνύ», κηθξ. Καίηε Υησηέιε, εθδ. 

Άγθπξα, Αζήλα 2002. 

Παπαδνπνχινπ-Μαληαδάθε καξάγδα, «Ζ βηβιηνζεξαπεία σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

κέζσ ηεο γισζζηθήο ηέρλεο θαη σο θνξέαο πνιηηηζκνύ». 

Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/PDF/PAPADOPOULOU.pdf 

[Αλαθηήζεθε ζηηο 2/12/2019]. 

Πάππνο Απφζηνινο, «Άηνκα κε αλαπεξία ζηα βηβιία γηα παηδηά θαη λένπο: από ηελ 

δαηκνλνπνίεζε ζηελ απνδνρή», Elniplex, 2 Γεθεκβξίνπ 2018,  

     Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80

%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/PDF/PAPADOPOULOU.pdf
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
https://www.elniplex.com/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/
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%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE/ 

[Αλαθηήζεθε ζηηο 2/12/2019]. 

Παηξφθινπ Λίια, Τα άηαρηα πινθάκηα, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα 2008 

Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ Λφηε, Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία ζηελ Δπνρή καο, εθδ. 

Καζηαληψηε,  Αζήλα 1990. 

Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ Λφηε, Αγάπε από ζύλλεθν, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2018. 

Πνιπρξνλνπνχινπ-Εαραξφγεσξγα ηαπξνχια, Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη δπλαηόηεηεο, ηφκ. Β, εθδ. Αηξαπφο, Αζήλα
6
 2010. 

Πνπιάθεο Πέηξνο, Ο Απηόο, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα 2014. 

Πνπξή Γψξα, «Τα άηαρηα πινθάκηα», Elniplex, 18 Φεβξνπαξίνπ 2015, 

Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.elniplex.com/%cf%84%ce%b1-

%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%b1-

%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b9%ce%b1-

%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%bb%ce%b1%cf%82-

%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%bf/ 

[Αλαθηήζεθε ζηηο 2/12/2018]. 

Ρεγάηνο Γεξάζηκνο, Τν άξξσζην θαη θαθνπνηεκέλν παηδί ζηε Λνγνηερλία (1922-
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