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Περίληψη 

 

Η παρέκκλιση των ατόμων από τα  κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα συνιστά, σύμφωνα με 

τον Goffman (2001), τη βασική αιτία για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση και τη 

συρρίκνωση της ανθρώπινης ιδιότητάς τους. Η λογοτεχνία ανέκαθεν υπήρξε ισχυρός φορέας 

ιδεολογικών μηνυμάτων που άλλοτε έχουν ως στόχο την εδραίωση και άλλοτε την αναθεώρηση 

των κυρίαρχων κοινωνικών δομών και της κατηγοριοποίησης των ατόμων ευπαθών ομάδων σε 

αυτές. Η ανίχνευση των στόχων αυτών σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία υπήρξε το θέμα της 

παρούσας έρευνας. Για το λόγο αυτό μελετήθηκαν 53 παιδικά βιβλία Ελλήνων και ξένων 

συγγραφέων από διαφορετικές χρονικές περιόδους που έχουν ως ήρωες/ ηρωίδες  άτομα με 

αναπηρία. Η ανάλυση περιεχομένου έδειξε πως τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν τα βιβλία που 

προσεγγίζουν το θέμα της αναπηρίας και πως οι προσεγγίσεις αυτές είναι περισσότερο 

απαλλαγμένες από απαξιωτικές απεικονίσεις. Ωστόσο, το ποσοστό των βιβλίων παραμένει 

μικρό σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό παιδικών βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα μακρύς 

παραμένει και ο δρόμος μέχρι την πλήρη απαλλαγή των απεικονίσεων αυτών από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα. 

 

Εισαγωγή  

 

Η κοινωνία τείνει να βλέπει την αναπηρία ως θέμα αποκομμένο από άλλα κοινωνικά 

ζητήματα. Το στίγμα και οι προκαταλήψεις διαιωνίζονται από το σχολείο, τον εργασιακό 

χώρο, την κοινωνία ως σύνολο και αποτελούν τον ισχυρότερο φραγμό  για την ενσωμάτωση. 

Αναμφισβήτητα, η παιδική λογοτεχνία αποτελεί έναν από τους πλέον 

αποτελεσματικούς τρόπους για τη μετάδοση αξιών και στάσεων. Η Joan Rockwell (στο 

Κανατσούλη, 2000) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η λογοτεχνία «είναι ένα κοινωνικό προϊόν, 

ένα κοινωνικό “παράγωγο”, ταυτόχρονα όμως “παράγει” και κοινωνία. Παίζει σημαντικό 

ρόλο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην πολιτική ένταξή τους και εν γένει στο να τους 

μεταφέρει σύμβολα και μοντέλα ζωής, ειδικά σε σχέση με αξίες και με προσωπικές και 

διαπροσωπικές συμπεριφορές» (σ. 28).  

Τη σύγχρονη κοινωνία γενικά και τη σχολική τάξη ειδικότερα χαρακτηρίζει μια 

πολυπολιτισμικότητα που αυξάνεται συστηματικά. Η κυρίαρχη λογοτεχνία αντιπροσώπευε 

μέχρι και πρόσφατα μόνο τις ισχυρές και πολυπληθέστερες ομάδες, αφήνοντας στο περιθώριο 
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τα βιώματα των μικρότερων και περισσότερο ευπαθών ομάδων, μια από τις οποίες είναι και 

τα παιδιά με αναπηρία. 

Αυτό που κάνει επικίνδυνα τα παιδικά βιβλία με θέμα την αναπηρία, σύμφωνα με τον 

Solis (2004) είναι η τάση τους να εδραιώνουν κοινωνικές κατασκευές όπως είναι η έννοια της 

αναπηρίας και της «φυσιολογικότητας» ως αυθεντικές και άρα αδιαμφισβήτητες. Η Saunders 

(2000) υποστηρίζει πως ένα μεγάλο μέρος της παιδικής λογοτεχνίας περνά είτε «ανοιχτά» και 

ηθελημένα είτε ασυνείδητα και με τρόπο λανθάνοντα  αρνητικές εικόνες γύρω από την 

υποτιθέμενη φύση των ατόμων με αναπηρία, ασθένεια ή διαφορετικότητα (στο Solis, 2004). 

Ο Shapiro (1999) προσθέτει: «Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές αρνητικές επιδράσεις της 

κουλτούρας μας, καθώς τα παιδιά διδάσκονται από πολύ νωρίς να υιοθετήσουν την ιδέα ότι 

συγκεκριμένες ανθρώπινες ιδιότητες, όπως η φυσική αρτιμέλεια, η καλή εμφάνιση, η υψηλή 

νοημοσύνη και η καθαρή ομιλία είναι πολύτιμες και προσδιορίζουν άτομα με υψηλή 

κοινωνική υπόσταση, ενώ άλλες στιγματίζονται, υποβιβάζονται, γελοιοποιούνται και 

προκαλούν το φόβο και την απαξίωση. Οι νέοι μαθαίνουν να συμπεραίνουν εκ προοιμίου ότι 

τα άτομα με αναπηρίες είναι πολύ διαφορετικά από τα υπόλοιπα και ότι οι διαφορές αυτές 

τους περιορίζουν και τους περιθωριοποιούν. Οι επιπτώσεις τέτοιων αντιλήψεων καταλήγουν 

σε διαχωρισμό και απομόνωση των ατόμων με αναπηρία που με τη σειρά τους ενδυναμώνουν 

τις αρνητικές στάσεις» (στο Solis, 2004). 

Εκτός από τις αρνητικές εικόνες και η απουσία ή η υπο-παρουσίαση των ατόμων με 

αναπηρία όπως και άλλων μειονοτικών ομάδων στα παιδικά βιβλία έχει, επίσης, θλιβερές 

επιπτώσεις σε όλα τα παιδιά. Ο συνδυασμός του αποκλεισμού των ασθενών ομάδων και της 

διαστρέβλωσης της εικόνας τους στερεί από τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυτές  τη 

δυνατότητα μιας συναισθηματικής σύνδεσης με κάποιον από τους ήρωες των βιβλίων με όλα 

τα αρνητικά αποτελέσματα που αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, η έλλειψη της 

διαφορετικότητας στα βιβλία στερεί από τα παιδιά και τους νέους που δεν ανήκουν σε αυτές 

τις ομάδες τη δυνατότητα να μάθουν και να σέβονται κουλτούρες και συμπεριφορές 

ανθρώπων που είναι διαφορετικοί. Αναπτύσσουν, έτσι, μια ελιτίστικη συμπεριφορά και 

απαξιώνουν όλους όσους δε μοιάζουν και δε δρουν όπως οι ίδιοι (Pirofski, 2001).   

Η αναθεώρηση της έννοιας της αναπηρίας αποκτά ζωτική σημασία ακόμα 

περισσότερο στις μέρες μας λόγω της επικείμενης ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρία 

στις κλασικές τάξεις. Μια πολυπολιτισμική λογοτεχνία που θα υπολογίζει ισότιμα τις 

εμπειρίες όλων των παιδιών που είναι μέλη της κοινωνίας θα βοηθήσει  την ευκολότερη 

ένταξη και αποδοχή των παιδιών με αναπηρία και θα ενδυναμώσει την ταυτότητά τους. 
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Τις προηγούμενες δεκαετίες η προσέγγιση της αναπηρίας αλλάζει θεαματικά και από 

προσωπική υπόθεση και ατομική τραγωδία- όπως πρότεινε να τη δούμε το ιατρικό μοντέλο-

αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό ζήτημα. Το κοινωνικό μοντέλο αρχίζει να 

κυριαρχεί, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες κοινωνίες, σε χώρους όπως η εκπαίδευση, η 

λογοτεχνία, ο εργασιακός τομέας. Παρά τις ισχύουσες νομοθεσίες, ωστόσο, και τις θετικές 

αλλαγές που παρατηρούνται, τίθεται το ζήτημα κατά πόσο στην Ελλάδα κυριαρχεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο στη λογοτεχνία, τονίζοντας την ευθύνη της κοινωνίας για τον 

κοινωνικό αποκλεισμό  των ατόμων με αναπηρία και συμβάλλοντας στην αλλαγή των 

στάσεων των ατόμων χωρίς αναπηρία απέναντι στο ζήτημα.  

Στόχο της έρευνας, με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, αποτέλεσε η μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων χειρίζονται το θέμα της αναπηρίας και 

του κατά πόσο ο τρόπος αυτός συμβάλλει στην απαλλαγή της ταυτότητας των ατόμων με 

αναπηρία από απαξιωτικά χαρακτηριστικά ή στον περαιτέρω στιγματισμό τους και στην 

κατάταξή τους σε κατώτερες θέσεις στην κοινωνική δομή.   

Η έννοια του στίγματος προσεγγίζεται όπως προτείνεται από τον Goffman (2001) ως, 

δηλαδή, «μη φυσικό» ούτε και εγγενές, αλλά ως κοινωνική κατασκευή από τη στιγμή που η 

κοινωνία επινοεί κατηγορίες, καθιερώνει τα μέσα κατάταξης των ατόμων σε αυτές και 

αποδίδει συγκεκριμένες σημασίες σε ένα συγκεκριμένο φάσμα γνωρισμάτων, καθορίζοντας 

κάποια ως φυσιολογικά και συνηθισμένα και κάποια άλλα ως αφύσικα και απαξιωτικά.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ενδιαφέρον κινήθηκε σε δύο άξονες:  

1. στη μελέτη των τρόπων με τους οποίους η γλώσσα και, ως εκ τούτου, η λογοτεχνία 

φέρουν ιδεολογία και συντελούν στην κατασκευή ταυτοτήτων και κατηγοριών με στόχο την 

κατηγοριοποίηση των ατόμων, ανάλογα με την τήρηση κάποιων κοινωνικών επιταγών και 

           2. στη μελέτη των απεικονίσεων της αναπηρίας στην παιδική λογοτεχνία αλλά και των 

προσεγγίσεών της σε διαφορετικά χρονικά και κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. 

 

Κεφάλαιο 1ο 

 

1.1  Ιδεολογία και γλώσσα 

 

Η γλώσσα, σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1987), δεν είναι  κοινωνικά αθώα, καθώς 

πλήθος κοινωνικών πληροφοριών και ιδεολογικών μηνυμάτων περιέχονται στις λέξεις, στις 

πιο απλές φράσεις, στο χειρισμό των λέξεων και της σύνταξης, αλλά και στις γραμματικές 

επιλογές που κάνει ο κάθε ομιλητής ή συγγραφέας. Για το λόγο αυτό αντιμετωπίζεται ως 
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μέρος της κοινωνικής διαδικασίας, ως κοινωνικό γεγονός το οποίο έχει συγκεκριμένες 

επιδράσεις αλλά και διαμορφώνεται ταυτόχρονα  από τα κοινωνικά φαινόμενα, τις 

κοινωνικές ιδέες, τις σχέσεις ανάμεσα σε ομιλητές και δέκτες. 

Η χρήση της γλώσσας, τονίζει ο Fairclough (2004), πρέπει να γίνεται αντιληπτή όχι ως 

καθαρά ατομική δραστηριότητα ή ως αντανάκλαση μεταβλητών όπως είναι οι σχέσεις 

ανάμεσα στους μετέχοντες στις επικοινωνιακές διαδράσεις και οι στόχοι τους ή ο τύπος του 

επικοινωνιακού γεγονότος, αλλά περισσότερο ως κοινωνική πρακτική. Αυτό σημαίνει 

πρώτον, πως ο λόγος είναι ένας τρόπος δράσης πάνω στον κόσμο και πάνω σε άλλα άτομα, 

όπως και ένας τρόπος αναπαράστασης. Δεύτερον, υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο 

λόγο και την κοινωνική δομή που δεν αναπαριστά απλά τον κόσμο, αλλά τον νοηματοδοτεί, 

περιορίζεται και επηρεάζεται από αυτόν. Η γλώσσα λοιπόν, απηχεί και διαμορφώνει 

ευρύτερες κοινωνικές και ιδεολογικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα και η ίδια διαμορφώνεται 

μέσα από αυτές (Van Dijk, στο Αϊδίνης & Κωστούλη, 2001). 

Με βάση τα παραπάνω, αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας υπήρξε η γλώσσα 

των κειμένων, ο λόγος των συγγραφέων των παιδικών βιβλίων με θέμα την αναπηρία, 

εφόσον, ο λόγος αυτός αδιαμφισβήτητα εκφράζει τις ιδεολογικές θέσεις όχι μόνο των ίδιων 

των συγγραφέων αλλά και του κόσμου μέσα στον οποίο οι συγγραφείς κινούνται και 

δημιουργούν. Μελετήθηκε, δηλαδή, κατά πόσο η γλώσσα αυτή  φέρει ιδεολογικά μηνύματα 

που πλαισιώνουν με στερεοτυπικές απεικονίσεις την έννοια της αναπηρίας, υπηρετώντας τα 

συμφέροντα των κυρίαρχων ομάδων και κατά πόσο αναφέρεται απαξιωτικά ή δεν αναφέρεται 

καθόλου στα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα και με τη Γιαννικοπούλου (2005), το βιβλίο 

διατυπώνει ιδεολογικές τοποθετήσεις και ορίζει ιδεολογικές παραμέτρους, εξαιτίας όχι μόνο 

αυτών που επιλέγει να πει αλλά και εκείνων που αποσιωπά, εκείνων που γράφονται αλλά και 

όσων παραλείπονται. Ο αποκλεισμός και η απουσία μειονοτικών ομάδων από τα βιβλία ή η 

ανάθεση σε αυτές δευτερευόντων και υποδεέστερων ρόλων έχει σαφώς ιδεολογικό 

περιεχόμενο και αποτελεί εμφανή προκατάληψη εις βάρος τους. 

Η μελέτη της ιδεολογικής και κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης της γλώσσας και των 

κειμενικών πρακτικών αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο κείμενα και πρακτικές παραγωγής 

αλλά και πρόσληψης των κειμένων αναπαράγουν και συντηρούν σχέσεις εξουσίας και 

συγκεκριμένες ιδεολογίες.   

Οι ερμηνείες του πεδίου της ιδεολογίας ποικίλλουν και πλήθος ορισμών έχει δοθεί. 

Σύμφωνα με τον Apple (1986), η ιδεολογία αποτελεί μια μορφή κίβδηλης συνειδητότητας 

που παραμορφώνει την εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας και υπηρετεί τα συμφέροντα 

των κυρίαρχων τάξεων. Κοινά χαρακτηριστικά όλων των θεωριών για την ιδεολογία, 
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ωστόσο, είναι η νομιμοποίηση, η δικαίωση, δηλαδή, μιας  ομαδικής δράσης και η κοινωνική 

της αποδοχή, η σύγκρουση για την εξουσία που πραγματοποιείται πάντα σε ιδεολογικές 

διενέξεις και ένα στυλ επιχειρηματολογίας που χαρακτηρίζεται από ειδική ρητορική και 

σχετικά συστηματική και υψηλή επιτήδευση. Στην παρούσα εργασία με τον όρο «ιδεολογία» 

ορίζεται «ένα συστηματικό σχήμα ιδεών που αναφέρεται συνήθως στην πολιτική, την 

κοινωνία ή τη συμπεριφορά μιας τάξης ή ομάδας και που θεωρείται ότι δικαιολογεί πράξεις, 

ιδίως όταν το σχήμα αυτό υιοθετείται στο σύνολό του και συντηρείται ανεξάρτητα από τη 

ροή των γεγονότων» (Hollindale, 2000).  

Μια από τις σημαντικότερες νοητικές λειτουργίες των ιδεολογιών είναι να παρέχουν 

συνοχή στα «πιστεύω» μιας ομάδας, διευκολύνοντας έτσι την κατάκτησή τους και τη χρήση 

τους σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, καθώς επίσης και να καθορίζουν ποιες γενικές 

πολιτισμικές αξίες (δικαιοσύνη, ισότητα κ.α.) έχουν ουσιαστική σημασία για την ομάδα. Η 

ιδεολογία, αν και δεν μπορεί να ταυτιστεί με την κοινωνικοπολιτισμική γνώση ή τις 

κοινωνικές στάσεις από τη στιγμή που είναι πιο βασική και αξιωματική και έχει τη 

δυνατότητα να ελέγχει και να οργανώνει και άλλες κοινές κοινωνικές πεποιθήσεις, όπως για 

παράδειγμα η ιδεολογία των φεμινιστριών μπορεί να ελέγχει τις στάσεις απέναντι στην 

έκτρωση (Van Dijk, 2004), πολλές φορές είναι τόσο διαδεδομένη που καταλήγει να θεωρείται 

κοινή λογική (Gramsci, στο Apple, 1986). 

Οι ιδεολογίες ως συστήματα ιδεών δε θεωρούνται προσωπικές, αλλά ενυπάρχουν στα 

μέλη κοινωνικών ομάδων και αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις που ορίζουν την 

ταυτότητα των ομάδων, δηλαδή, τις κοινά αποδεκτές δοξασίες γύρω από τους βασικούς 

όρους και τρόπους ύπαρξης και αναπαραγωγής των ομάδων αυτών (Van Dijk, 2004).   

Οι αναπαραστάσεις αυτές εκτός του ότι βοηθούν τα μέλη να οργανώσουν και να 

συντονίσουν τις δράσεις και διαδράσεις τους σε σχέση με τους στόχους και τα ενδιαφέροντα 

της ομάδας ως ενιαίο σύνολο, λειτουργούν και ως τελική βάση των λόγων (discourses) και 

άλλων κοινωνικών πρακτικών των μελών των κοινωνικών ομάδων και ως κοινωνιογνωστικό 

συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στις κοινωνικές δομές των ομάδων από τη μία πλευρά και τους 

λόγους και τις άλλες κοινωνικές  πρακτικές των ομάδων αυτών από την άλλη (Van Dijk, 

2004).  

Ο «λόγος» ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα λειτουργούν σε μια κοινότητα, 

επικοινωνούν και αντιδρούν σε λόγους ή πράξεις των υπόλοιπων μελών, ενώ αναδεικνύεται 

και οικοδομείται μέσα από επικοινωνιακές διεπιδράσεις και κείμενα (Κωστούλη, υπό 

δημοσίευση). Οι ιδεολογίες, λοιπόν, εκφράζονται, κατακτώνται αλλά και αμφισβητούνται 

διαμέσου του λόγου, μέσω, δηλαδή, οποιασδήποτε γραπτής ή προφορικής επικοινωνιακής 



10 

 

διάδρασης. Όταν τα μέλη μιας ομάδας εξηγούν ή νομιμοποιούν τις δράσεις τους, 

χρησιμοποιούν ουσιαστικά  τον ιδεολογικό λόγο. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η σχέση ανάμεσα στις ιδεολογίες και το λόγο 

είναι πολύπλοκη και συχνά έμμεση. Ο λόγος μπορεί να εξαρτάται από το πλαίσιο που φέρει 

συχνά ιδεολογικά φορτία, από τους τρόπους που οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τα 

επικοινωνιακά γεγονότα ως υποκειμενικά νοητικά μοντέλα ή, πιο άμεσα, από  τις γενικές 

ιδέες της ομάδας που ελέγχονται από τις ιδεολογίες. Τα άτομα μπορεί να κρύβουν πολλές 

φορές ή να συγκαλύπτουν τις ιδεολογικές τους θέσεις και είναι δυνατό να μην εκφράζουν τις 

θέσεις της ομάδας στην οποία ανήκουν, αφού ο ιδεολογικός λόγος είναι πάντα προσωπικός 

και ποικίλλει σε σχέση με τα πλαίσια στα οποία τοποθετείται. 

Ενώ είναι φανερό, ωστόσο, ότι τα σχήματα και τα περιεχόμενα των κειμένων1 φέρουν 

τη σφραγίδα ιδεολογικών διαδικασιών και δομών, δεν είναι δυνατό, σύμφωνα με τον 

Fairclough (1995), να «διαβάσουμε φωναχτά» τις ιδεολογίες από τα κείμενα. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί τα νοήματα παράγονται μέσω των ερμηνειών του κειμένου και τα κείμενα είναι ανοιχτά 

σε διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά και σύμφωνα με τον Bakhtin (1988), η λέξη2 εμπεριέχει 

ταυτόχρονα πολλαπλές ιδεολογικές θέσεις, εφόσον, «δε συνδέεται με το αντικείμενό της με 

ένα και μοναδικό τρόπο. Ανάμεσα σε αυτή και το αντικείμενό της, ανάμεσα σε αυτή και στο 

υποκείμενο που μιλά, βρίσκεται ένας ολόκληρος, ελαστικός  κόσμος από άλλες ξένες λέξεις 

γύρω από το ίδιο αντικείμενο, γύρω από το ίδιο θέμα κι αυτό είναι ένα περιβάλλον στο οποίο 

είναι συχνά δύσκολο να διεισδύσουμε» (σ. 276). Οι κοινωνικοί κανόνες «που ρυθμίζουν την 

επικοινωνία και δίνουν συνεμφατικά νοήματα στα λεκτικά μηνύματα είναι εξίσου σημαντικοί 

με τους γλωσσικούς. Δεν είναι το κυριολεκτικό νόημα των λέξεων και οι γραμματικές 

κατηγορίες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, αλλά το νόημα που κάθε φορά παίρνει το 

σημαίνον - σημαινόμενο μέσα στο συμφραστικό και κοινωνικό του πλαίσιο και οι κοινωνικές 

                                                 
1  Η ιδεολογία επενδύει τη γλώσσα με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα. Σύμφωνα με τον 

Fairclough (1995), η ιδεολογία βρίσκεται τόσο σε γλωσσικές δομές όσο και σε επικοινωνιακά γεγονότα 

(language events) και  μπορεί να επενδυθεί ιδεολογικά μεγαλύτερη από όσο μπορούμε να υποθέσουμε 

γκάμα γλωσσικών χαρακτηριστικών και επιπέδων, δηλαδή,  διαφορετικές διαστάσεις γλωσσικών 

μορφών και υφών όπως και περιεχομένων. 
2  Ο Bakhtin (στο Παπαντωνάκης, 2003) προσδίδει στη «λέξη» την έννοια του λογοτεχνικού κειμένου, 

δίνοντάς της νέα διάσταση: Το λογοτεχνικό κείμενο παύει να είναι ένα κλειστό κείμενο/κύκλωμα με 

ένα σταθερό και μοναδικό νόημα και αποκτά μια ρευστή λειτουργία που μπορεί να περιγραφεί ως 

διάλογος ανάμεσα σε πολλά κείμενα και ως η τομή των κειμενικών επιφανειών. Έτσι, «κάθε κείμενο 

είναι ένα μωσαϊκό από αναφορές και κάθε κείμενο είναι απορρόφηση και μεταμόρφωση του άλλου».  
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σχέσεις των ομιλητών που επηρεάζουν τις γραμματικές κατηγορίες» (Φραγκουδάκη, 1987, σ. 

37).  

Η γλώσσα είναι ενοποιημένη ως αφηρημένο γραμματικό σύστημα κανονιστικών 

κανόνων, μόνο όταν απομονώνεται από τις συγκεκριμένες ιδεολογικές έννοιες που τη 

συμπληρώνουν και από την απρόσκοπτη διαδικασία του ιστορικού γίγνεσθαι η οποία είναι 

χαρακτηριστικό όλων των ζωντανών γλωσσών. Η αδιαμφισβήτητη κοινωνική ζωή και το 

ιστορικό γίγνεσθαι δημιουργούν μέσα σε μια αφηρημένα εθνική γλώσσα ένα πλήθος 

συγκεκριμένων κόσμων, ένα πλήθος οριοθετημένων λεκτικών – ιδεολογικών και κοινωνικών 

αξιακών συστημάτων. Μέσα στα συστήματα αυτά βρίσκονται στοιχεία της γλώσσας με 

διαφορετικό σημασιολογικό και αξιολογικό περιεχόμενο, καθένα από τα οποία έχει τη δική 

του διαφορετική φωνή  (Bakhtin, 1988, σ. 276-290). 

Και ο Gee (1996) τονίζει την κοινωνικοπολιτισμική φύση του νοήματος και της 

επικοινωνίας. Κανένα νόημα δεν είναι σταθερό και αμετάβλητο, αλλά πάντοτε ρευστό και 

διαμορφούμενο σε σχέση με τα πολιτισμικά μοντέλα3. Με τον όρο «πολιτισμικά μοντέλα» ο 

Gee ορίζει τις εμβληματικές εικόνες μιας ιδεατής, «φυσιολογικής», «τυπικής» 

πραγματικότητας, τα μοντέλα εκείνα που περιλαμβάνουν ασυνείδητες συνήθως υποθέσεις 

απλουστευμένων κόσμων που όλοι εκλαμβάνουμε ως αληθινούς και με βάση αυτούς 

επιλέγουμε4 ή υποθέτουμε το νόημα. Τις υποθέσεις αυτές καλεί ο Gee «κυρίαρχους μύθους» 

και θεωρεί πως συνδέονται με συγκεκριμένες χαρακτηριστικές μεταφορές ή αλλαγές στις 

φράσεις και στη σκέψη, στις οποίες η ομάδα ή η κοινωνία εναποθέτει τη σοφία της. 

Ταυτόχρονα, οι μύθοι αυτοί κρύβουν από τα άτομα άλλους τρόπους σκέψης - ακόμα κι όταν 

αυτοί συνυπάρχουν στην κοινωνία με τους κυρίαρχους - και καταλήγουν να φαίνονται 

αναπόφευκτοι, φυσικοί, πρακτικοί, κοινή λογική, αν και από άλλες πολιτισμικές ομάδες σε 

άλλες χρονικές περιόδους θεωρήθηκαν παράξενες, αφύσικες ή ως παραβίαση της κοινής 

λογικής.  

                                                 
3 Τα πολιτισμικά μοντέλα ποικίλλουν ανάλογα με τις πολιτισμικές ομάδες - 

συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν την ίδια γλώσσα- και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και 

με τις άλλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά συνήθως τα χρησιμοποιούμε μηχανικά και χωρίς να γνωρίζουμε 

τις επιπτώσεις τους (Gee, 1996, σ.78). 
4  Οι επιλογές μας σχετίζονται με το τι επιδιώκουμε κάθε φορά να πετύχουμε: κοινωνική 

αναγνώριση ή αλληλεγγύη; Για παράδειγμα, οι αγγλόφωνοι χρησιμοποιούν την κατάληξη –ing, όταν 

ενδιαφέρονται για το κοινωνικό τους στάτους και την τήρηση αποστάσεων από τους άλλους, ενώ 

χρησιμοποιούν την κατάληξη –in’, όταν τους ενδιαφέρει να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους και το 

δεσμό  με  αυτούς που επικοινωνούν (Gee, 1996, σ.91). 
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 Τα νοήματα και τα πολιτισμικά μοντέλα που τα δομούν έχουν εν τέλει τις ρίζες τους 

στη διαπραγμάτευση ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές οι οποίες έχουν 

διαφορετικούς στόχους και παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση 

στερεοτύπων. Τα διαφορετικά πολιτισμικά μοντέλα των κοινωνικών και πολιτισμικών 

ομάδων πάντα περιλαμβάνουν ανταγωνιστικές έννοιες για το ποια άτομα ή ποιες δράσεις 

λογίζονται ως «αποδεκτά» και «πολύτιμα», οδηγώντας πολλές φορές τα άτομα να υιοθετούν 

αρνητικές κρίσεις για το πολιτισμικό μοντέλο μιας άλλης ομάδας  (Gee, 1996, σ.81-84). 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι οι εμπρόθετες διαστάσεις της γλώσσας, η 

υποδηλωτική, δηλαδή, και εκφραστική διάσταση της γλωσσικής διαστρωμάτωσης (Bakhtin, 

1988) και είναι αυτές ακριβώς που διαφοροποιούνται, εκλαμβάνονται με τρόπο διαφορετικό  

και αξιολογούνται. Όλες οι κοινωνικά σημαντικές ομάδες ή κύκλοι είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ανάλογα με την κοινωνική τους σημαντικότητα. Είναι σε θέση, 

δηλαδή, να τραβήξουν τις λέξεις και τα σχήματά της μέσα στις σφαίρες επιρροής τους 

ανάλογα με τις δικές τους προθέσεις και να τις αποξενώσουν από άλλες τάσεις, πρόσωπα και 

κύκλους.     

Πρόκειται για μια άλλη σχέση που επίσης είναι σημαντική στη μελέτη της ιδεολογικής 

διάστασης της γλώσσας, αυτή, δηλαδή, που υπάρχει ανάμεσα στις δομές του λόγου και τις 

δομές της εξουσίας. Η γλώσσα, σύμφωνα με τη Wodak (2001), κατηγοριοποιεί την εξουσία, 

την εκφράζει και εμπλέκεται, όποτε υπάρχει διεκδίκηση και αναμέτρηση γι’ αυτήν. Για 

παράδειγμα, ο αυταρχικός λόγος που κάνει χρήση διαταγών ή οδηγιών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει την εξουσία και ως εκ τούτου να εξασκήσει ή να 

αναπαράγει κυριαρχία. Ομοίως, σύμφωνα με το Van Dijk (1993), μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

στο ύφος, τη ρητορική ή τη σημασία των κειμένων στρατηγικές που έχουν ως στόχο την 

απόκρυψη των σχέσεων της κοινωνικής εξουσίας, υποβαθμίζοντας τη σημασία ή 

υποκρύπτοντας την ευθύνη κοινωνικών παραγόντων στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο 

κείμενο. Ο λόγος συμβάλλει πολύ συχνά στην αναπαραγωγή της κοινωνικής εξουσίας και 

κυριαρχίας. Η εξουσία ασκείται, σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1987, σ. 150), με τις ιδέες, 

άρα με το λόγο περισσότερο απ’ ό,τι  με τη φυσική επιβολή και την τεχνική υπεροχή.   

Οι λόγοι, λοιπόν, είναι από τη φύση τους ιδεολογικοί, εφόσον περιλαμβάνουν ένα 

σύνολο αξιών και απόψεων γύρω από τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τη διανομή των 

κοινωνικών αγαθών, όπως και για το ποιος είναι ο ενσωματωμένος στην ομάδα και ποιος ο 

«παρείσακτος», ποιος ο «φυσιολογικός» και ποιος όχι κ.ο.κ. Εντέλει, οι λόγοι συνδέονται 

στενά με τη διανομή της κοινωνικής εξουσίας και της ιεραρχικής δομής στην κοινωνία και 

για το λόγο αυτό είναι πάντα και σε όλα τα πλαίσια ιδεολογικοί. Ο έλεγχος συγκεκριμένων 
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λόγων μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση κοινωνικών αγαθών (χρήματα, εξουσία, στάτους). 

Οι λόγοι αυτοί θεωρούνται κυρίαρχοι όπως κυρίαρχες θεωρούνται και οι ομάδες τις οποίες 

ενδυναμώνουν(Gee, 1996, σ.132).    

Και ο Bourdieu (1992) τονίζει πως η γλώσσα δεν πρέπει να εννοηθεί μόνο ως μέσο 

επικοινωνίας αλλά και ως μέσο εξουσίας με το οποίο τα άτομα επιδιώκουν να καταφέρουν 

τους στόχους τους και να παρουσιάσουν την κοινωνικοπολιτισμική και γλωσσική τους 

ικανότητα. Τα γλωσσικά εκφωνήματα ή οι εκφράσεις δεν μπορούν να νοηθούν παρά μόνο ως 

το προϊόν της σχέσης ανάμεσα στη γλωσσική αγορά και τη γλωσσική προδιάθεση (habitus5) 

των ατόμων. Όταν τα άτομα χρησιμοποιούν τη γλώσσα με συγκεκριμένους τρόπους, 

εκμεταλλεύονται τις συσσωρευμένες γλωσσικές πηγές τους και σιωπηρά προσαρμόζουν τις 

λέξεις τους στις απαιτήσεις της κοινωνικής αγοράς, δηλαδή, του ακροατηρίου τους. Με τον 

όρο «γλωσσική αγορά» ο Bourdieu ορίζει όλα τα αλληλεπικαλυπτόμενα και 

αλληλοσχετιζόμενα πεδία στα οποία η γλωσσική ικανότητα του κάθε ατόμου λειτουργεί ως 

πολιτισμικό κεφάλαιο και σύμφωνα με την οποία αποδίδεται στο άτομο μια συγκεκριμένη 

αξία.  

Κατανοούμε συνήθως τις σχέσεις εξουσίας ως σχέσεις ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες, 

εστιάζοντας στην κοινωνική εξουσία και αγνοώντας εντελώς την προσωπική εξουσία. Η 

κοινωνική εξουσία βασίζεται κυρίως στην προνομιακή πρόσβαση σε σημαντικές πηγές 

εξουσίας, όπως ο πλούτος, η συμμετοχή σε ομάδες, το κοινωνικό στάτους, η γνώση, η 

εκπαίδευση αλλά και στην πρόσβαση σε διάφορα είδη, σχήματα ή περιεχόμενα λόγου και 

επικοινωνίας. Η εξουσία περιλαμβάνει τον έλεγχο μιας ομάδας πάνω σε άλλες ομάδες. Αυτός 

ο έλεγχος αναφέρεται τόσο στη δράση όσο και στη γνώση, μπορεί, δηλαδή, να περιορίσει τη 

δράση άλλων ομάδων αλλά και να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης των μελών της και 

επιτυγχάνεται μέσω της ομιλίας και των κειμένων, διαδικασία βέβαια που δε γίνεται εφάπαξ 

και άμεσα, αλλά μέσω καθημερινών και επαναλαμβανόμενων γεγονότων λόγου που 

εμφανίζονται ως φυσικά και αποδεκτά. Ο Van Dijk για να διαχωρίσει την εξουσία αυτή από 

άλλες νομιμοποιημένες και αποδεκτές χρησιμοποιεί τον όρο «κυριαρχία». 

                                                 

5 Το habitus ορίζεται από τον Bourdieu (1992) ως μια μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου που 

κατευθύνει τη συμπεριφορά, τους τρόπους σκέψης και τους τύπους επικοινωνίας των μελών μιας 

κοινωνικής ομάδας, συνδέεται άμεσα με τα πλέγματα των κοινωνικών δομών και διαμορφώνεται από 

μικρή ηλικία μέσω της κοινωνικοποίησης μέσα στην οικογένεια και την κοινότητα. 
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 Η κυριαρχία σπανίως είναι καθολική, αλλά περιορίζεται σε ορισμένα πεδία και 

υπόκειται σε αμφισβητήσεις. Μπορεί να εξασκείται ή να βιώνεται  περισσότερο ή λιγότερο 

συνειδητά και να ανατρέπεται, όπως στην περίπτωση της αντρικής κυριαρχίας επάνω στο 

γυναικείο φύλο. Στην περίπτωση που ο νους των κυριαρχούμενων έχει σε τέτοιο βαθμό 

επηρεαστεί, ώστε να αποδέχεται την κυριαρχία και να δρα με τη δική του θέληση προς το 

συμφέρον των κυρίαρχων ομάδων, τότε, σύμφωνα με τον Gramsci (1971), μιλάμε για 

ηγεμονία. Μια βασική λειτουργία του κυρίαρχου λόγου ως φορέα της κυρίαρχης ιδεολογίας 

είναι ακριβώς αυτή, να εξασφαλίσει την αποδοχή και τη νομιμοποίησή του (Herman, στο Van 

Dijk, 1993). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παραποίηση των εννοιών και την αλλοτρίωση της 

ταυτότητας των καταπιεσμένων ομάδων που καταδικάζονται σε κοινωνικό αποκλεισμό και 

γίνονται θύματα της «κουλτούρας της σιωπής» (Freire, 1977). Η ιδεολογική γλώσσα 

επιβάλλει σιωπή στο δέκτη, παγιδεύοντάς τον σε εκβιαστική αποδοχή αυτών που λέει ο 

πομπός. Πρόκειται, σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1987), για μια πράξη βίας, εφόσον 

αφαιρεί από το λόγο τη «διπολική» του ιδιότητα και από το δέκτη το ρόλο του εξίσου 

σημαντικού προσώπου της ομιλίας. 

 

1.2  Στερεοτυπική γλώσσα - η γλώσσα της αναπηρίας 

 

Η γλώσσα, όπως προαναφέρθηκε,  είναι φαινόμενο κοινωνικό που επιδρά στην 

κοινωνική δομή, κωδικοποιώντας και συμβολίζοντας την πραγματικότητα η οποία είναι 

ιεραρχικά δομημένη. Η ιεραρχία αυτή, η κοινωνική διαστρωμάτωση, οι αξίες, οι προλήψεις 

και άπειροι κοινωνικοί προσδιορισμοί όχι μόνο εκφράζονται στη γλώσσα αλλά 

αναπαράγονται με τη γλώσσα (Φραγκουδάκη, 1987, σ. 154) και πολλές φορές λειτουργούν με 

τέτοιους τρόπους, ώστε να στιγματίζουν άτομα ή ομάδες και να εδραιώνουν τις 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα εις βάρος τους.  

Το στίγμα6 συνδέεται με ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατόμου που το υποβαθμίζουν 

στα μάτια των άλλων, ενώ συγχρόνως επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο 

βλέπει τον εαυτό του. Πρόκειται για ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από 

κάποιον το δικαίωμα της πλήρους κοινωνικής αποδοχής, ενώ ταυτόχρονα τον αναγκάζει να 

προσπαθεί να κρύψει, όταν είναι δυνατόν, την αιτία που προκαλεί αυτήν την αντιμετώπιση 
                                                 

6 Το στίγμα ετυμολογικά έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και αναφέρεται σε σημάδια, 

συχνά καψίματα, που γίνονταν στο σώμα κάποιου (π.χ. του δούλου, του προδότη, του εγκληματία), 

ώστε να δηλώσουν την μειωτική του θέση για να τον αποφεύγουν οι άλλοι.   
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(Γκοργκόλης, 2006). Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις είναι τρεις έννοιες 

που συνδέονται στενά με την κατανόηση του στίγματος. Τα στερεότυπα ορίζονται, σύμφωνα 

με τον Γκοργκόλη, ως αρνητικές κυρίως κοινωνικές γνωστικές δομές που προκαθορίζουν τη 

συμπεριφορά του ατόμου, όπως για παράδειγμα, η αρνητική πεποίθηση ότι τα άτομα με 

σχιζοφρένεια είναι επικίνδυνα. Οι προκαταλήψεις είναι οι γνωσιακές και συναισθηματικές 

αντιδράσεις που αναπτύσσονται, όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ενστερνίζεται τα αρνητικά 

στερεότυπα, όταν, δηλαδή, αποδέχεται την πεποίθηση ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι 

επικίνδυνα και τα φοβάται. Οι προκαταλήψεις είναι καταστάσεις που αποκαλύπτουν την 

ετοιμότητα του ανθρώπου να ενεργήσει αρνητικά απέναντι στο αντικείμενο της 

προκατάληψης, χωρίς να εξετάσει αν μια τέτοια συμπεριφορά είναι δικαιολογημένη. 

Διάκριση, τέλος, είναι η συμπεριφορική αντίδραση που ακολουθεί την προκατάληψη. Για 

παράδειγμα, όταν ένα άτομο ή μια ομάδα πιστεύει ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι 

επικίνδυνα, τα φοβάται και αποφεύγει να δουλέψει μαζί τους.  

Σε κάθε στιγμή της εξέλιξής της η γλώσσα διαστρωματώνεται σε γλώσσες που είναι 

κοινωνικο-ιδεολογικές: γλώσσες των κοινωνικών ομάδων, «επαγγελματικές», γλώσσες των 

διαφορετικών γενιών κ.α. (Bakhtin, 1988). Σύμφωνα με τη θεωρία του Van Dijk (2004) η 

χρήση της γλώσσας γενικότερα και η παραγωγή και κατανόηση του λόγου ειδικότερα 

βασίζονται αλλά και επηρεάζουν τις συναφείς ιδιότητες της επικοινωνιακής συνθήκης, καθώς 

ερμηνεύονται από τους χρήστες της γλώσσας. Αυτοί οι υποκειμενικοί προσδιορισμοί 

ελέγχουν πολλές διαστάσεις της διαδικασίας του λόγου, διασφαλίζοντας την κοινωνική του 

καταλληλότητα. Όπως  συμβαίνει, ωστόσο, με όλες τις υποκειμενικές νοητικές διεργασίες, 

αυτοί οι προσδιορισμοί μπορεί να φέρουν προκαταλήψεις, υποκρύπτοντας στάσεις που έχουν 

επίσης ιδεολογικό φορτίο. 

Oι Αjzen & Fishbein (1980) ορίζουν τη «στάση» ως μια προδιάθεση που μαθαίνεται 

και η οποία ωθεί τα άτομα να αντιδρούν με σταθερά θετικό ή αρνητικό τρόπο απέναντι σε 

ένα ζήτημα. Σύμφωνα με τον Ajzen (2001), η στάση αντιπροσωπεύει μια συνολική εκτίμηση 

ενός θέματος η οποία είναι ασυνείδητη και εγκλωβίζεται σε διαστάσεις ιδιοτήτων όπως καλό 

- κακό, βλαβερό - ωφέλιμο, ευχάριστο - δυσάρεστο. 

Οι ιδέες σχηματίζονται7 από προσωπική εμπειρία, από συμπερασματικές διαδικασίες 

και κυρίως από εξωτερικές πηγές όπως είναι η τηλεόραση, τα βιβλία, ο τύπος, το ραδιόφωνο, 

                                                 
7 Οι στάσεις απέναντι σε ένα θέμα, σύμφωνα με τους Fishbein,& Ajzen (1975), καθορίζονται 

από τις βασικές ιδέες του ατόμου οι οποίες αποτελούν υποκειμενικές κρίσεις για τον εαυτό του  και  το 

περιβάλλον του. Ένας από τους τρόπους σχηματισμού των ιδεών είναι η άμεση, η προσωπική 
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άτομα του συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για επικοινωνίες που 

σχεδιάζονται με στόχο να επηρεάσουν ή να διαμορφώσουν τις ιδέες, τις στάσεις, τις 

προθέσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και στις οποίες τα άτομα εκτίθενται καθημερινά.  

Με βάση τα παραπάνω, αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε στην κοινωνιογλωσσολογία, 

εθνογραφία και πλήθος άλλων επιστημών το «ποιος» λέει «τι», «σε ποιον» και «με ποιο 

αποτέλεσμα». Οι παράγοντες που καθορίζουν την πηγή, το «ποιος» δηλαδή, είναι η 

αξιοπιστία του, το κατά πόσο είναι αυθεντία, η κοινωνική του θέση ή το κατά πόσο μας είναι 

αρεστός. Το «τι» (μήνυμα) εξαρτάται από το αν φέρει σαφή ή αόριστα συμπεράσματα, αν 

είναι μονόπλευρο, αν είναι συναισθηματικό ή λογικό, από τα επιχειρήματα στα οποία 

στηρίζεται κ.ο.κ. Το άτομο –δέκτης, επίσης, εξαρτάται από την ικανότητά του να πείθεται, τις 

αρχικές του θέσεις, την ευφυΐα του, τον αυτοσεβασμό του, τη γνωστική του πολυπλοκότητα 

και διάφορα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Οι Hovland et al (στο Fishbein & Ajzen, 

1975, σ. 452) έδειξαν ότι μια επικοινωνία εξαρτάται από το βαθμό της προσοχής, της 

κατανόησης και το βαθμό αποδοχής που λαμβάνει. Τα δύο πρώτα καθορίζουν αυτά που ο 

δέκτης θα μάθει από την επικοινωνία, ενώ άλλες διαδικασίες όπως η διάθεση για αλλαγή των 

κινήτρων καθορίζουν το αν θα δεχτεί ή όχι το άτομο αυτό που μαθαίνει.  

Βασική λειτουργία των στάσεων, όπως προαναφέρθηκε είναι να προσανατολίζουν το 

άτομο σε συγκεκριμένες θέσεις απέναντι σε κοινωνικά θέματα, θέσεις που πολύ συχνά είναι 

στερεοτυπικές. Μπορούμε, σύμφωνα με τη Δραγώνα, (2004), να θεωρήσουμε τα στερεότυπα 

ως γενικεύσεις που κατασκευάζουμε και τις αποδίδουμε σε όλα τα μέλη μιας ανθρώπινης 

ομάδας, προβαίνοντας πολλές φορές σε κοινωνικές αδικίες. Πρόκειται, λοιπόν, για 

κοινωνικές αναπαραστάσεις, αφού διαθέτουν συμβολική, συναισθηματική, πολιτική και 

ιδεολογική διάσταση αλλά και για πολιτισμικές κατασκευές για κάποιες κοινωνικές ομάδες, 

οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από μηχανισμούς εξουσίας. 

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι, κατ’ επέκταση, ένας στερεοτυπικός λόγος, με 

περισσότερο ή λιγότερο, για παράδειγμα, ευγενικό τόνο ή συγκεκριμένες λεκτικές επιλογές. 

Η χρήση της αντωνυμίας «εμείς» είναι μια από αυτές τις στρατηγικές που χρησιμοποιείται για 

να καταστήσει σαφές ότι ο ομιλητής ή συγγραφέας ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, την 

                                                                                                                        
παρατήρηση που οδηγεί σε περιγραφικές ιδέες γύρω από το αντικείμενο οι οποίες είναι, τουλάχιστον 

αρχικά, εξαιρετικά ισχυρές. Άλλος τρόπος είναι η χρήση κάποιων, εκ των προτέρων γνωστών 

συσχετισμών(π.χ. «Οι παχύσαρκοι άνθρωποι είναι χαρούμενοι» ή «Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει 

φωτιά» ή «Όποιος κλαίει είναι λυπημένος». Η χρήση τυπικών συστημάτων αξιολόγησης αναφέρονται 

σε διάφορους κανόνες λογικής και αποτελούν ένα άλλο τρόπο σχηματισμού συμπερασματικών ιδεών 

γύρω από γεγονότα ή ζητήματα που δεν παρατηρούνται άμεσα. 
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οποία διαχωρίζει από τους «άλλους», όσους δηλαδή δεν ανήκουν σε αυτήν. Ένα άλλο 

παράδειγμα στερεοτυπικού λόγου είναι η πόλωση που προκύπτει από τη χρήση θετικών 

προσδιορισμών για την ομάδα στην οποία ανήκει ο ομιλητής και των αρνητικών για τις άλλες 

ομάδες. Η διχοτόμηση του ιδεολογικού λόγου (Φραγκουδάκη, 1987, σ.173) αποτελεί ένα από 

τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η κάθε δήλωση βασίζεται στη συνεχή αντιπαράθεση 

ανάμεσα στο καλό και στο κακό, το ωραίο και το άσχημο, το σωστό και το λάθος, 

συνδέοντας το θετικό με το καλό, το ωραίο, το σωστό και μεταδίδοντας αξίες απόλυτα 

στατικές.   

Σύμφωνα με τον Ajzen (2001), η αρνητική πληροφορία, είτε είναι συναισθηματική 

είτε γνωστική, έχει μεγαλύτερη επίδραση στις συνολικές εκτιμήσεις ενός ατόμου από ότι η 

υπερβολικά θετική πληροφορία. Οι αρνητικές προκαταλήψεις, όπως έδειξαν έρευνες με θέμα 

τις επιδράσεις αρνητικών και θετικών πληροφοριών στην αξιολόγηση πολιτικών από 

ψηφοφόρους (Klein, στο Ajzen 2001) είναι ισχυρότερες και ανακαλούνται ευκολότερα στη 

μνήμη. Έρευνα (Ito et al, στο Ajzen, 2001) για την εκτίμηση των αντιδράσεων κατά την 

έκθεση θετικών, αρνητικών και ουδέτερων εικόνων έδειξε πως οι αρνητικές προκαταλήψεις 

επιδρούν γρηγορότερα κατά την ταξινόμηση των πληροφοριών σε αρνητικές και θετικές 

κατηγορίες. Οι μετρήσεις των στάσεων απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, δείχνουν, όπως 

υποστηρίζει ο Ajzen (2001), πως παραμένουν σχετικά σταθερές σε βάθος χρόνου από τη 

στιγμή που για τις ομάδες αυτές προβάλλονται συστηματικά ίδιες στερεοτυπικές εικόνες.  

Η χρήση, ενσυνείδητη ή ασυνείδητη, συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων στο χώρο της 

εκπαίδευσης, της επιστήμης, της εργασίας και κατ’ επέκταση στη λογοτεχνία, τα ΜΜΕ και 

τον κινηματογράφο εκφράζει πολλές φορές στερεοτυπικές αντιλήψεις για λιγότερο 

ευνοημένες ομάδες  όπως είναι οι γυναίκες, οι πρόσφυγες, οι ομοφυλόφιλοι, τα άτομα με 

αναπηρίες.  

Η γλώσσα της αναπηρίας, ειδικότερα, υπήρξε ανέκαθεν γλώσσα απόλυτα 

στερεοτυπική. Στο χώρο της εκπαίδευσης, οι αναφορές στα παιδιά με αναπηρίες ήταν, κυρίως 

στο παρελθόν, ιδιαίτερα απορριπτικές και ρατσιστικές. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 30 

προσδόθηκε, για παράδειγμα, στους μαθητές με νοητική υστέρηση ο χαρακτηρισμός 

«ανώμαλοι και καθυστερημένοι». Τα παιδιά με βαριά νοητική υστέρηση, ανήκαν επίσημα 

στην κατηγορία των «ηλιθίων», ενώ συχνός ήταν ο χαρακτηρισμός «άρρωστα άτομα» και η 

πολιτεία συνιστούσε την εισαγωγή τους σε ιδρύματα ή άσυλα (Δαραής, 2001).  

Το 1937 ιδρύεται στην Αθήνα το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο για «ανώμαλους και 

καθυστερημένους παίδες» με διευθύντρια τη Ρόζα Ιμβριώτη. Ο σχετικός νόμος και η όλη 

πολιτική φιλοσοφία που αποτέλεσε το υπόβαθρό του, βασίστηκε στην ιδεολογία του 
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διαχωρισμού των μαθητών σε «κανονικούς» και «πνευματικώς υπολειπόμενους» ή 

«ανώμαλους». Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι Κ. Καλαντζής, σχολιάζοντας το νομοθετικό 

πλαίσιο της εποχής, επισήμανε ότι ο νόμος του 1937, ονόμασε το ειδικό σχολείο ως «Σχολείο 

Ανωμάλων», χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των παιδαγωγών. Συνεχίζοντας τόνισε: «Τώρα άλλο 

αν ο λαός γύρω με τις απορριπτικές τάσεις που ήταν έντονες τότε το ονόμασε Ανώμαλο 

Σχολείο» (Δαραής, 2001). 

Η χρήση γλώσσας στιγματισμού πολύ συχνά και από τον ιατρικό χώρο ενίσχυσε τα 

αρνητικά στερεότυπα και οδήγησε στον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. Για 

παράδειγμα, στο βιβλίο ψυχολογίας του Α. Ασπιώτη που εκδόθηκε το 1964 με τίτλο «Τα 

ανώμαλα και απροσάρμοστα παιδιά», αν και τονίζεται η σημασία του να είναι όλοι όσοι 

ασχολούνται με τα παιδιά με αναπηρίες απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και κάθε διάθεση 

κατάταξης των παιδιών αυτών σε κατηγορίες που τα στιγματίζουν, οι όροι που 

χρησιμοποιούνταν για την περιγραφή των αναπηριών ήταν ιδιαίτερα απαξιωτικοί: Εκτός των 

γενικών όρων «ανώμαλα», «απροσάρμοστα», «δύσκολα», «προβληματικά» για τα παιδιά με 

χρόνιες ασθένειες αναφέρεται: «υπό τον όρο ανώμαλοι εκ των σπλάχνων τοποθετούνται οι 

πάσχοντες από την καρδίαν ή τους πνεύμονας οι οποίοι απαιτούν διαρκή 

παρακολούθησιν…Θέτουν δε προβλήματα όταν έλθη η στιγμή να συζητηθεί ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός» (σ.22). Τα είδη της νοητικής στέρησης ορίζονταν, 

άλλωστε, ως εξής: «α) Διανοητικαί καθυστερήσεις. Διακρίνονται τρεις κυρίως βαθμοί: η 

ιδιωτεία (για παιδιά τα οποία δεν υπερβαίνουν την διανοητικήν ηλικίαν των 4 ετών), η 

βλακεία (παιδιά των οποίων η διανοητικήν ηλικίαν περιλαμβάνεται μεταξύ 4 και 7 ετών), η 

μωρία τέλος, (παιδιά των οποίων η διανοητικήν ηλικίαν περιλαμβάνεται μεταξύ 7 και 11 

ετών). Πέραν αυτών των κατηγοριών κατατάσσονται τα ολίγον προικισμένα παιδιά» (σ.22). 

Για τις αισθητηριακές αναπηρίες αναφέρεται: «Εις τους τυφλούς και τους κωφούς η σχέσις 

μεταξύ των τριών παραγόντων (της διανοίας, του συναισθήματος και της βουλήσεως) οι 

οποίοι αποτελούν την ενότητα του ψυχικού κόσμου είναι ουσιωδώς και συνεχώς διάφορος 

των ομαλών» (σ.42) 

Στα ΜΜΕ μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά λέξεις όπως «θύμα», 

«γενναιότητα», «μάχη», όροι δηλαδή αρνητικοί, αφού παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρίες 

ως «αγωνιζόμενους μάρτυρες», αντανακλώντας περισσότερο ανάγκη για οίκτο και όχι για 

δικαιοσύνη (Κουρουμπλής, 2000, σ. 215).  

Οι στάσεις αυτές διαφαίνονται, όπως είναι φυσικό και στο λογοτεχνικό κόσμο. Τα 

άτομα με αναπηρία αποκαλούνταν συνήθως όχι με τα ονόματά τους, αλλά με τη μειονεξία 

που είχαν σαν να καθόριζε αυτή αποκλειστικά την ταυτότητά τους. Η τάση αυτή φαίνεται 
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τόσο σε παροιμίες - όπως «Τυφλός βελόνα γύρευε σε ξένον αχυρώνα», «Στου κουφού την 

πόρτα όσο θέλεις βρόντα»- όσο και σε παραμύθια όπου οι νάνοι και οι γίγαντες δεν έχουν 

συνήθως ονόματα και κυρίως στα μυθιστορήματα, όπου συναντούμε πλήθος υποτιμητικών 

αναφορών για τα άτομα με αναπηρίες, όπως κουτσός, σακάτης, ανίκανος, ανήμπορος, 

καημένος, συφοριασμένος, κουλός, βουβός, στραβός, διεστραμμένος, λωλός, χαζός, κουτός, 

στραβός, χοντροκέφαλος, άχρηστος κ.ο.κ.  

  

1.2.1 Το κίνημα της πολιτικής ορθότητας 

 

Η γλώσσα της αναπηρίας άρχισε να αλλάζει θεαματικά από τη δεκαετία του ‘70, 

ύστερα από πιέσεις των κινημάτων των ατόμων με αναπηρίες τα οποία, μέσω του κινήματος 

της πολιτικής ορθότητας8, ζητούν περισσότερη ευαισθησία και σεβασμό προς τα άτομα με 

αναπηρία, κατάργηση των διακρίσεων και του ρατσισμού εις βάρος τους και αποκατάσταση 

της αρνητικής τους εικόνας στα ΜΜΕ, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και κάθε επίπεδο 

κοινωνικοπολιτισμικής έκφρασης.  

Αν και το κίνημα της πολιτικής ορθότητας δέχτηκε αυστηρότατη κριτική τόσο στον 

ελληνικό9 όσο και στο διεθνή χώρο, κατάφερε να καταδικάσει αντιλήψεις και λεκτικές 

                                                 
8 Σύμφωνα με την Κανατσούλη (2000), η πολιτική ορθότητα αποτελεί μια μορφή λογοκρισίας η οποία, 

στο ξεκίνημά της τουλάχιστον, είχε σκοπό να ενθαρρύνει μια πιο τίμια, ολοκληρωμένη και πολιτισμικά 

αυθεντική εικόνα των γυναικών, των φυλετικών και άλλων εθνικών ή κοινωνικών μειονοτήτων. Αλλά 

και ο Μπαμπινιώτης (1997) υποστηρίζει πως το κίνημα της πολιτικής ευπρέπειας ξεκίνησε σωστά: 

«Όχι, στις κάθε μορφής διακρίσεις· όχι, στους ρατσισμούς· όχι, στον κοινωνικό στιγματισμό των 

μαύρων, των κίτρινων, των ομοφυλόφιλων, των παχύσαρκων, των αλκοολικών, των ανάπηρων κλπ.· 

και, προπάντων, όχι στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών».   
9 Tο κίνημα της Πολιτικής Ορθότητας, σύμφωνα με την Κανατσούλη (2000), γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα 

κίνημα ελέγχου της σκέψης που περιορίζει ή απειλεί την ελευθερία της έκφρασης σε όλες τις 

κοινωνικές σφαίρες με ουσιαστικό στόχο τον αποπροσανατολισμό των εμπλεκομένων κοινωνικών 

ομάδων. Έτσι, αριστουργήματα της παιδικής λογοτεχνίας, όπως το βιβλίο του Μαρκ Τουέιν 

«Χάκλμπερι Φιν» κατακρίνονται ως ρατσιστικά, ενώ το πολιτικά ορθό λεξιλόγιο αναδεικνύεται εν 

τέλει ως η πανάκεια για τις πολιτικά λάθος αντιλήψεις. Αλλά και σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη 

(1997), το κίνημα της πολιτικής ορθότητας κατέληξε τελικά σε μια επιφανειακή γλωσσική συγκάλυψη 

των πραγμάτων ή σε ιδεοληπτικές και γλωσσοπλαστικές ακρότητες. Με τη γλώσσα της πολιτικής 

ευπρέπειας  προστατεύεται λεκτικά ο παχύσαρκος, αλλά οι επιχειρήσεις απολύουν ή αρνούνται να 

προσλάβουν υπέρβαρα άτομα ή ξαναγράφονται  με το πνεύμα και τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας  

παραμύθια, όπως η Κοκκινοσκουφίτσα (που στο καλάθι της για τη γιαγιά τη θέση της μπουκάλας με το 

κρασί παίρνει η φιάλη με το μεταλλικό νερό!) Έτσι, για μια ακόμη φορά στην ιστορία των κοινωνιών η 
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επιλογές που πρόσβαλλαν ηθικά, κοινωνικά, πολιτισμικά ή πολιτικά λιγότερο ευνοημένες 

ομάδες όπως είναι και τα άτομα με αναπηρίες και να αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την 

εικόνα τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός αισθήματος περισσότερης δικαιοσύνης 

απέναντί τους.  

Υπό την πίεση των διεκδικήσεων για μια πιο πολιτικά ορθή παιδική λογοτεχνία, 

δόθηκε ώθηση στη συγγραφή βιβλίων για παιδιά που προβάλλουν τη διαφορετικότητα και 

διευρύνθηκε η θεματολογία και οι οπτικές της παιδικής λογοτεχνίας. Όσα βιβλία προβάλλουν 

αποκλειστικά λευκές, μεσοαστικές και παραδοσιακού τύπου οικογένειες και τρόπους ζωής 

άρχισαν να αμφισβητούνται. Όσο περισσότερο αύξαινε η παραγωγή παιδικών βιβλίων και 

κέρδιζε έδαφος η κριτική της παιδικής λογοτεχνίας τόσο περισσότερο καταρρίπτονταν 

βασικά ταμπού σχετικά με το τι επιτρέπεται να ειπωθεί σε ένα παιδί και τι όχι (Κανατσούλη, 

1997). 

 Μετά το 1970, οι «περιθωριοποιημένοι», οι χαρακτήρες που για κάποιο λόγο 

βρίσκονται στην άκρη της κοινωνίας γίνονται πολύ δημοφιλείς στη λογοτεχνία, αφού 

προσφέρουν τη δυνατότητα μιας πολύπλοκης κοινωνικής και ψυχολογικής αναζήτησης που 

έπρεπε να κάνουν τα άτομα αυτά με στόχο τη συμφιλίωση με τον εαυτό τους και τους 

άλλους. Η αύξηση της τάσης των συγγραφέων να γράφουν για δύσκολες συναισθηματικά 

διαδρομές είχε, επίσης, ως αποτέλεσμα τη συγγραφή βιβλίων με ήρωες που έχουν αναπηρίες 

λόγω τραυματισμού ή ασθένειας όπου και περιγράφεται η πορεία μέχρι την αποδοχή της νέας 

κατάστασης. Τα βιβλία αυτά συνήθως εξετάζουν την αλλαγή της αυτοεικόνας, την απώλεια 

του αυτοσεβασμού, τις σχέσεις στην οικογένεια και στις φιλίες, το σεξ, τον έρωτα και την 

ψυχολογική προσαρμογή στην απώλεια της κινητικότητας, ενώ σπανιότερα αναφέρονται και 

σε κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους που συνδέονται με την αναπηρία, όπως είναι οι 

κοινωνικοί περιορισμοί, οι προκαταλήψεις και ο αποκλεισμός.  

Σε μια προσπάθεια περισσότερο ευαισθητοποιημένης χρήσης της γλώσσας, άλλωστε, 

αντί για το «ανάπηρος» χρησιμοποιήθηκε η περίφραση «άτομο με ειδικές ανάγκες» ή «άτομο 

με αναπηρίες» και αποδοκιμάστηκαν φορτισμένες συναισθηματικά λέξεις όπως «καημένος», 

«κακόμοιρος» ή απαξιωτικές και αρνητικές λέξεις όπως «σακάτης», «ανίκανος» και πλήθος 

άλλων. 

                                                                                                                        
γλώσσα αντί να αποκαλύπτει την αλήθεια, «βιάζεται» από τους οπαδούς της πολιτικής ορθότητας να 

συγκαλύπτει την αλήθεια και να περνάει από τη χρήση στην κατάχρηση. 
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Σύμφωνα με την Επιτροπή για θέματα αναπηρίας του American Psychological 

Association (APA, 1992) πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον όρο «βλάβη» 

(handicapped) που δηλώνει τους περιορισμούς που η ίδια η μειονεξία επιβάλλει στο άτομο 

και στον όρο «αναπηρία επιβαλλόμενη από την κοινωνία» (disability) ο οποίος αναφέρεται σε 

κοινωνικούς, νομικούς, περιβαλλοντικούς περιορισμούς που η ίδια η κοινωνία  επιβάλλει στα 

άτομα. Η διάκριση αυτή θεωρείται πολύ βασική, εφόσον έχει ολότελα παραγνωριστεί και 

σκόπιμα αγνοηθεί η ευθύνη της κοινωνίας για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες, από 

τη στιγμή μάλιστα που, πολύ περισσότερο από τη μειονεξία, είναι η κοινωνία που περιορίζει 

τα άτομα και τα περιθωριοποιεί. 

Πολλές στερεοτυπικές λέξεις και φράσεις, ωστόσο, χρησιμοποιούνται ακόμα ευρέως 

γύρω από τα άτομα με αναπηρίες οι οποίες  εστιάζουν μόνο στις αδυναμίες τους και ως εκ 

τούτου αμφισβητούν τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Βασική αρχή, 

σύμφωνα με τον ΑΡΑ, μιας γλώσσας απαλλαγμένης από στερεότυπα είναι η παρουσίαση των 

ατόμων με αναπηρίες ως ολοκληρωμένα όντα και η αποφυγή:  

α) όρων που υπονοούν πως το άτομο ως ολότητα είναι ανάπηρο (π.χ. «ανάπηρα 

άτομα», «ελαττωματικό παιδί»),  

β) όρων που εξισώνουν το άτομο με την αναπηρία του (π.χ. «επιληπτικός», 

«καθυστερημένος»)  

γ) αρνητικά φορτισμένων όρων (π.χ. «κακόμοιρος») ή  

δ) όρων που στιγματίζουν (π.χ. «σακάτης»).  

Η φράση, επίσης, «άτομα χωρίς αναπηρία» είναι προτιμότερη από όρους όπως 

«φυσιολογικά άτομα», εφόσον η έννοια του «φυσιολογικού» παραπέμπει στην έννοια του 

«αφύσικου», στιγματίζοντας τα άτομα με διαφορετικότητες. Προβληματικοί είναι και οι όροι 

που δίνουν έμφαση στους περιορισμούς (π.χ. «καρφωμένος στην αναπηρική καρέκλα» αντί 

του προτεινόμενου «χρησιμοποιεί αναπηρική καρέκλα» - από τη στιγμή μάλιστα που τα 

αναπηρικά καρότσια ως μέσο κίνησης ενδυναμώνουν περισσότερο παρά περιορίζουν τα 

άτομα) και όσοι υπονοούν πως τα άτομα με αναπηρία είναι βάρος για την κοινωνία και 

ντροπή για την οικογένεια. 

Υπάρχει μια αντιπαράθεση γύρω από τους όρους «άτομα με αναπηρίες» και «ανάπηρα 

άτομα». Ο Barnes (1992), σε αντίθεση με τη Blaska (2004) και τον APA (1992), πιστεύει 

πως, αν και η τάση να τοποθετείται η λέξη «άτομα» πριν από τον όρο «αναπηρία»  στη 

φράση «άτομα με αναπηρίες» είναι θετική, εφόσον τονίζει την ανθρώπινη διάσταση των 

ανάπηρων ατόμων που ιστορικά είχε αγνοηθεί, έχει ορισμένες συνέπειες: Πρώτον, ο όρος 

«άτομα με αναπηρία» υπονοεί πως η αναπηρία είναι ιδιοκτησία του ατόμου και όχι της 
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κοινωνίας.  Ο όρος “αναπηρία” αναφέρεται σε μια ιατρική κατάσταση και μπορεί εύκολα να 

αντικατασταθεί από όρους όπως «άτομο με τετραπληγία» ή «άτομο με πολλαπλή 

σκλήρυνση» κτλ. που παραπέμπουν στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας. Δεύτερον, 

συνδέοντας την αναπηρία που επιβάλλει η κοινωνία στα άτομα με τη σωματική βλάβη, 

εύκολα παρακάμπτουμε τις επιπτώσεις της θεσμικής διάκρισης ενάντια στα ανάπηρα άτομα 

που είναι η φτώχεια, η εξάρτηση και η κοινωνική απομόνωση- και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 

για αλλαγή. Τρίτον, είναι μια φανερή άρνηση της ταυτότητας της αναπηρίας. O όρος 

«ανάπηρος/disabled» ή «ανάπηρα άτομα» ορίζει την ταυτότητα αυτή και δεν την υπονομεύει, 

όπως συμβαίνει με τον όρο «άτομα με αναπηρίες/people with disabilities». 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο όρος «άτομα με αναπηρία», γιατί αυτή είναι 

η επιθυμία των ατόμων της κοινότητας με αναπηρία στον ελληνικό χώρο, όπως εκφράστηκε 

σε προσωπική επικοινωνία (προσ. επικοιν., 11/1/2008)  

 

1.3  Η ιδεολογία στην παιδική λογοτεχνία  

  

H συγγραφή βιβλίων για παιδιά έχει συνήθως συγκεκριμένες σκοπιμότητες, ξεκάθαρες 

ή λιγότερο φανερές που συγκλίνουν στο να καλλιεργηθεί στο παιδί-αναγνώστη μια θετική 

αποδοχή ορισμένων κοινωνικοπολιτισμικών αξιών (Κανατσούλη, 2000, σ.28). Η παιδική 

ηλικία θεωρείται η κρισιμότερη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου και η καταλληλότερη για 

να διδαχθεί ένα παιδί τον κόσμο που το περιβάλλει και πώς να ζήσει σε αυτόν, πώς να 

συνδέεται με άλλους ανθρώπους, τι να πιστεύει και πώς να σκέφτεται. Η γλώσσα της 

λογοτεχνίας, λοιπόν, κατέχει ένα ρόλο αδιαμφισβήτητα ιδεολογικό10, αφού καλείται να 

συμβάλλει στην κατάκτηση των παραπάνω γνώσεων από το παιδί, προσφέροντάς του ένα 

δίκτυο ιδεολογικών θέσεων πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται ως φυσικές και 

αδιαμφισβήτητες.  

Μέσω της γλώσσας το υποκείμενο και ο κόσμος παρουσιάζονται στη λογοτεχνία και 

μέσω της γλώσσας η λογοτεχνία προσπαθεί να καθορίσει τις σχέσεις ανάμεσα στο παιδί και 

την κουλτούρα. Για το λόγο αυτό η μυθιστοριογραφία είναι χώρος ιδανικός για ανάλυση 

λόγου με στόχο να αποκαλύψει τις διαδικασίες και τις επιδράσεις αυτών των παρουσιάσεων 

και ορισμών (Stephens, 1992, σ.5). Κάθε βιβλίο φέρει ιδεολογικά μηνύματα, συνήθως με τη 

                                                 
10 Oι ιδεολογίες, σύμφωνα με τον Stephens (1992). δεν είναι απαραίτητα ανεπιθύμητες και υπό 

την έννοια των αξιακών συστημάτων με βάση τα οποία νοηματοδοτούμε τον κόσμο, η κοινωνική ζωή 

θα ήταν αδύνατη χωρίς αυτές. 
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μορφή φανερών ή υπονοούμενων κοινωνικών δομών και τρόπων σκέψης. Σύμφωνα και με 

τον Hollindale (στο Stephens, 1992) η ιδεολογία μπορεί να εμφανιστεί με τρεις τρόπους: 

- Πρώτον, ως σκόπιμη επιφανειακή ιδεολογία, εκφράζοντας απροκάλυπτα τις 

κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές θέσεις του συγγραφέα και συστήνοντάς τες ως σωστές και 

άρα αδιαμφισβήτητες. Οι διδακτικές προθέσεις του συγγραφέα είναι φανερές και στην 

περίπτωση που προβάλλονται προοδευτικά μηνύματα και σύγχρονες ιδέες όπως η ισότητα 

των δύο φύλων ή η αντιρατσιστική συμπεριφορά και υπό την έννοια αυτή, η συγγραφή ενός 

βιβλίου μπορεί, σύμφωνα με τον Sutherland (στο Hollindale, 2000), να θεωρηθεί πράξη 

πολιτική, εφόσον, στόχος είναι η προώθηση ιδεών σε ένα κοινό που ενδεχομένως θα πεισθεί 

και σε ένα χώρο όπου συγκρούονται διαφορετικές απόψεις και ιδεολογίες.   

- Δεύτερον, ως παθητική ιδεολογία, εκφράζοντας συγκεκαλυμμένες και ανεξέταστες 

υποθέσεις του συγγραφέα. Η «παθητική» ιδεολογία ορίζεται από την Κανατσούλη (2000) ως 

«οι ιδεολογικές κατευθύνσεις που ξεφεύγουν των συνειδητών προθέσεων του συγγραφέα και 

των μηνυμάτων με τα οποία έχει κατά νου να διαπεράσει το έργο του. Πολλές φορές οι 

λεκτικές επιλογές των συγγραφέων ή ο τρόπος διάρθρωσης της πλοκής μαρτυρούν 

ιδεολογικές σκοπιμότητες άλλου είδους από αυτές που νομίζει ο συγγραφέας ότι προωθεί» 

(Κανατσούλη, 2000, σ. 23). Συχνά, επισημαίνει η Γιαννικοπούλου (2005), θέματα 

προοδευτικά  δίνονται με τρόπο αυταρχικό και μηνύματα δημοκρατικά προβάλλονται με 

εμφανή έλλειψη πολυφωνίας, καθιερώνοντας ένα νέο είδος διδακτισμού που εισβάλλει 

ύπουλα από το παράθυρο, την ίδια στιγμή που ο παραδοσιακός διδακτισμός των 

ηθικοπλαστικών μηνυμάτων και του κοινωνικού καθωσπρεπισμού εκδιώκεται θριαμβευτικά 

από την πόρτα. 

Στην περίπτωση αυτή το βιβλίο αποτελεί ισχυρότερο ιδεολογικό φορέα, εφόσον ως 

κρυφές και «αόρατες» οι ιδεολογίες νομιμοποιούνται, απλά και μόνο επειδή τα πράγματα 

φαίνεται πως έτσι έχουν (Stephens,1992, σ. 8-9). Αλλά και η Γιαννικοπούλου (2005) τονίζει 

την επικινδυνότητα της υφέρπουσας ιδεολογίας, εφόσον, ως υπονοούμενη καθίσταται σχεδόν 

αόρατη, μειώνοντας θεαματικά τις αντιστάσεις του αναγνώστη των παιδικών βιβλίων. 

Ορισμένες φορές μάλιστα τα υφέρποντα ιδεολογικά μηνύματα διαφεύγουν της προσοχής όχι 

μόνο του αποδέκτη του βιβλίου αλλά και του ίδιου του δημιουργού του. Ακόμη και όταν τα 

μηνύματα αυτά υπάρχουν παθητικά και δεν ελέγχονται ή δεν αποτελούν μέρος μιας 

συνειδητής προσπάθειας προσηλυτισμού, η λειτουργία της ιδεολογίας δεν είναι 

συμπτωματική ούτε ασήμαντη: αξίες που διακυβεύονται είναι αυτές που ο συγγραφέας 

θεωρεί ως δεδομένες και αντανακλούν την ένταξή του σε μια κοινωνία που τις δέχεται 

απερίσκεπτα. Αυτό σημαίνει πως, αν τα παιδιά δεν βοηθηθούν να τις εντοπίσουν, τότε και 
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αυτά με τη σειρά τους θα τις εκλάβουν σαν δεδομένες αξίες. Μη αναθεωρημένες, παθητικές 

αξίες είναι ευρέως αποδεκτές και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να υποτιμήσουμε τη δύναμη 

της συνεχούς εμπέδωσης αυτής της ασυνείδητης και εφησυχαστικής ιδεολογίας (Hollindale, 

2000). 

Στο χώρο της «παθητικής ιδεολογίας» εντάσσονται και οι ιδεολογικές θέσεις της 

εποχής του συγγραφέα που διαπερνούν και διαμορφώνουν την ηθική των έργων του. Όσο και 

αν περιορίζουμε το ιδεολογικό στίγμα ενός λογοτεχνικού κειμένου σε επίπεδο ατομικό, η 

συλλογική ευθύνη του πολιτισμικού περιβάλλοντος του συγγραφέα αναμφισβήτητα 

διαμορφώνει τάσεις και αντιλήψεις (Κανατσούλη, 2000). Ένα μεγάλο μέρος ενός βιβλίου, 

σύμφωνα με τον Hollindale (1988), δε γράφεται από το συγγραφέα, αλλά από τον κόσμο στον 

οποίο αυτός ζει. Για να καταλάβει κανείς το σημείο αυτό αρκεί να δει πόσο σπάνια ένας 

συγγραφέας καταφέρνει να δώσει καινούργια απόχρωση νοήματος σε μία και μόνο λέξη: 

σχεδόν πάντα οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων είναι φυλακισμένοι της νοηματοδότησης των 

άλλων και γίνονται  φορείς όχι του εαυτού τους, αλλά του κόσμου που μοιράζονται. Σε καμία 

περίπτωση, λοιπόν, δε μπορούμε, σύμφωνα με τη Γιαννικοπούλου (2005), να υποστηρίξουμε 

ότι υπάρχει βιβλίο από το οποίο απουσιάζει παντελώς κάποια ιδεολογική θέση, απόρροια των 

ιδεών του συγγραφέα και της εποχής μέσα στην οποία ζει και δημιουργεί. 

- Τρίτον, η ιδεολογία εμφανίζεται ως έμφυτη στη γλώσσα την οποία ο Hollindale 

ορίζει ως τις λέξεις, τα συστήματα κανόνων και τους κώδικες που συνιστούν το κείμενο, 

τονίζοντας πως αυτού του είδους η ιδεολογία λειτουργεί με στόχο να καταστείλει 

συγκρούσεις και να εμποδίσει την κατανόηση των στάσεων και των ενδιαφερόντων των 

κυρίαρχων ομάδων. Έτσι, οι ιδεολογικές τοποθετήσεις των συγγραφέων διαφαίνονται στο τι 

αποφασίζουν να πουν και τι όχι, στις λεκτικές τους επιλογές, στο είδος της αφήγησης που  

επιλέγουν, στην πλοκή που αναπτύσσουν, στους ήρωες και τις ταυτότητες που 

κατασκευάζουν, στα συναισθήματα που προκαλούν στους αναγνώστες τους, στο τέλος που 

δίνουν στο βιβλίο τους, στον τρόπο που απεικονίζουν τα θέματα για τα οποία μιλούν. 

Πολλές φορές οι στάσεις του συγγραφέα απέναντι σε ιδιαίτερα σοβαρά κοινωνικά και 

ηθικά ζητήματα ορίζονται, όχι μόνο από αυτά που λέγονται αλλά και από αυτά που δεν 

ανακοινώνονται στο κείμενο. Έτσι, η απουσία ή υποπαρουσίαση ομάδων λιγότερο 

ευνοημένων και των εμπειριών τους από την παιδική λογοτεχνία ή η ανάθεση σε ήρωες που 

δεν ανήκουν σε κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες ρόλων υποδεέστερων ή ρόλων αντιπροτύπων 

δείχνει αναμφίβολα μια στάση απαξιωτική απέναντί τους. Η παράληψη ομάδων από τη 

λογοτεχνία είναι σημαντικό θέμα και για τον Hollindale (2000). Τα πρόσωπα που "δεν 

υπάρχουν" σε μια ιστορία, η απόρριψη των ονομάτων, ο ορισμός της ταυτότητας των 
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ανθρώπων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια μπορεί να σημαίνουν μια στάση: "Όλοι οι 

άνθρωποι είναι άνθρωποι, αλλά μερικοί είναι πιο άνθρωποι από τους άλλους" που 

αντιπροσωπεύει μια αποκοπή της ανθρωπότητας βαθιά ριζωμένη σε μια ιδεολογία.  

Αλλά και ο τρόπος γλωσσικής έκφρασης σε κάθε επίπεδο, σύμφωνα με τη  

Γιαννικοπούλου (2005), αποτελεί συνειδητή ή ασυνείδητη ιδεολογική στάση, αφού ακόμη 

και η επιλογή ανάμεσα σε εκφράσεις με το ίδιο πληροφοριακό περιεχόμενο αλλά διαφορετικό 

συγκινησιακό βάρος επικοινωνούν τις ιδεολογικές θέσεις του συγγραφέα. Εκφράζονται για 

παράδειγμα εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές στάσεις, όταν ο συγγραφέας επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει τη φράση «άτομο με αναπηρία»  και άλλες όταν χρησιμοποιεί λέξεις όπως 

«ανίκανος» ή «σακάτης». Αν και όλες οι παραπάνω φράσεις δηλώνουν μια μειονεξία, στη 

δεύτερη επιλογή είναι φανερό το αρνητικό ιδεολογικό φορτίο και η προκατάληψη πως τα 

άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν ούτε τον εαυτό τους να φροντίσουν ούτε να συμμετέχουν 

στην κοινωνική ζωή. 

H οπτική γωνία, δηλαδή ο τρόπος που επιλέγει ο συγγραφέας να αφηγηθεί τα 

γεγονότα, ελέγχει τόσο τη στάση των αναγνωστών απέναντι στα συμβάντα που 

παρουσιάζονται όσο και την κατανόησή τους (Scholes, 1985). Τα λόγια κάποιου που δεν 

αποτελεί πρόσωπο του έργου, στην περίπτωση της τριτοπρόσωπης αφήγησης, όπου ο 

αφηγητής εμφανίζεται ως παντογνώστης, αποτελούν φωνές που στέκονται ανάμεσα στους 

αναγνώστες και το έργο και διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντι σε αυτό. Η διαφορά 

ανάμεσα στην πρωτοπρόσωπη και την τριτοπρόσωπη αφήγηση είναι σημαντική, τόσο γιατί 

μεταβάλλεται η οπτική γωνία θέασης ενός θέματος όσο και γιατί επηρεάζεται ο βαθμός 

πειστικότητας ενός κειμένου (Παπαντωνάκης, 2003). 

Στα βιβλία με θέμα την αναπηρία, συνήθως η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη ή οι 

αφηγητές είναι άτομα χωρίς αναπηρίες που ανήκουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον 

του ατόμου με αναπηρία. Μόνο τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται βιβλία που παρέχουν τη 

δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να μιλήσουν από τη δική τους πλευρά και να 

αποκτήσουν σημασία (Kendrick, 2004). 

Τα βιβλία, ωστόσο, προβάλλουν τις ιδεολογικές τους θέσεις όχι μόνο με την αφήγηση 

και το διάλογο αλλά και με βοηθητικά κλειδιά, όπως είναι ο τίτλος που κατευθύνει τη σκέψη 

των αναγνωστών και τονίζει τη σπουδαιότητα ορισμένων στοιχείων του έργου (Sholes, 

1985). Ιδεολογική, λοιπόν, τοποθέτηση αποτελεί και η επιλογή του τίτλου ενός βιβλίου με 

θέμα την αναπηρία και η απόφαση να τονιστεί σε αυτόν η αναπηρία είτε αρνητικά είτε θετικά 

ή να οριστεί ως καθοριστικό και μοναδικό στοιχείο της ταυτότητας του ατόμου. 
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Η απόφαση του συγγραφέα να αναθέσει σε κάποιους ήρωες κεντρικό ή δευτερεύοντα 

ρόλο φέρει, επίσης, στίγμα ιδεολογικό. Σύμφωνα με την Keith (2004), ένας ήρωας με 

αναπηρία θεωρητικά αποτελεί κλασικό παράδειγμα περιθωριοποιημένου ατόμου, δίνοντας 

πολλές δυνατότητες στο συγγραφέα. Μπορεί να έχει πολλούς λόγους για να αισθάνεται 

μόνος, όχι μέρος του συνόλου, στόχος κριτικών και προκαταλήψεων άλλων ανθρώπων. Πολύ 

συχνά, ωστόσο, οι ήρωες με αναπηρία στα παιδικά βιβλία δεν είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί 

που παίρνουν το δύσκολο δρόμο προς την ενσωμάτωση, αλλά έχουν δευτερεύοντες ρόλους ή 

βρίσκονται στο περιθώριο. Ο ρόλος τους είναι κυρίως να αποτελέσουν το μέσο μέσα από το 

οποίο ο πρωταγωνιστής που δεν έχει αναπηρία καταφέρνει να γίνει ένα καλύτερο και 

ευτυχέστερο άτομο (Keith, 2004, Brittain, 2004).  Η τάση αυτή στα βιβλία ονομάστηκε από 

τον Pat Thomson (στο Keith, 2004) "second fiddle books" (ήρωες με δευτερεύοντες ρόλους). 

Αποτέλεσμα της απουσίας των απόψεων και των οπτικών του ήρωα με αναπηρία ως 

κεντρικού προσώπου της ιστορίας είναι η αποδυνάμωση της εικόνας του και η παραγνώριση 

της πορείας του μέσα στην πλοκή. Με τον τρόπο αυτό οι ήρωες με αναπηρία μένουν 

ανολοκλήρωτοι και ως τέτοιοι δύσκολα μένουν στη μνήμη των αναγνωστών. 

Ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει, άλλωστε, ένα παιδικό βιβλίο έχει μια συγκεκριμένη 

ιδεολογική σημασιοδότηση. Στις ιστορίες που έχουν καθαρά διδακτικούς σκοπούς το τέλος 

ενισχύει τη βεβαιότητα ότι κάποια πράγματα είναι έτσι στη ζωή και όχι αλλιώς. Οι 

αβεβαιότητες και τα συγκεχυμένα όρια αποφεύγονται, για το λόγο αυτό και το αίσιο τέλος 

καθιερώνεται ως μία από τις πιο αυστηρά παγιωμένες συμβάσεις της παιδικής λογοτεχνίας. 

Αν και ικανοποιεί την ανάγκη του μικρού αναγνώστη για κάθαρση, το αίσιο τέλος κρύβει και 

τον κίνδυνο της διαστρέβλωσης της αλήθειας ή της πραγματικότητας. Η όποια επιλογή του 

συγγραφέα αποκαλύπτει το βαθμό στον οποίο επιθυμεί να ασκήσει έλεγχο ή να χειραγωγήσει 

το μικρό παιδί (Κανατσούλη, 2000). Αλλά και σύμφωνα με το Hollindale (2000), ένα 

ευτυχισμένο, για παράδειγμα, τέλος είναι δυνατό να καταλήγει σε ένα "συμβόλαιο 

επανεπιβεβαίωσης" των αμφισβητούμενων αξιών που νωρίτερα αποδοκιμάσθηκαν στο 

βιβλίο. Είναι, επίσης, πιθανό, να μην υπάρχει συνοχή της ιστορίας με το τέλος, αλλά το 

συμπέρασμα να εξαρτάται από έμμεσες υποθέσεις που έρχονται σε αντίφαση με την 

επιφανειακή ιδεολογία. Το τέλος σε βιβλία με θέμα την αναπηρία μπορεί να αποτελεί 

πρόβλημα για το σύγχρονο συγγραφέα, γιατί δεν μπορεί πια να χρησιμοποιήσει μια μαγική ή 

ως εκ θαύματος θεραπεία, αλλά ούτε και η δύναμη της ψυχής πλέον μπορεί να προσφέρει μια 

επιστημονική και ρεαλιστική επίλυση των φυσικών και ψυχολογικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ο ήρωας. Εντούτοις, οι περισσότεροι συγγραφείς αρνούνται να τελειώσουν την 

ιστορία τους χωρίς τουλάχιστον μια μερική βελτίωση της κατάστασης του ήρωα που μπορεί 
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να οφείλεται είτε στην ιατρική αγωγή ή επέμβαση είτε στη θετική επίδραση της ψυχικής 

δύναμης. Έτσι, στα περισσότερα σύγχρονα βιβλία, σύμφωνα με έρευνες της Keith (2004) και 

της Kendrick (2004), οι ήρωες έχουν ένα μέλλον και το τέλος είναι περισσότερο αισιόδοξο. 

Επειδή η παιδική λογοτεχνία προσφέρει σε πολλούς νέους τη μοναδική τους ευκαιρία 

να γνωρίσουν συγκεκριμένους πληθυσμούς (Drennon, στο Saad 2004), οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να χρησιμοποιούν εμπρόθετα τα παιδικά βιβλία για να φέρουν σε επαφή τα παιδιά 

με ιδιαίτερες ομάδες ανθρώπων (MacDonald, Wagoner, στο Saad, 2004) ή με συγκεκριμένες 

ιδέες. Η λογοτεχνία από μόνη της διδάσκει και πληροφορεί γύρω από ευαίσθητα θέματα για 

πολλούς λόγους: η μυθιστοριογραφία είναι ενδιαφέρουσα και για τους νέους είναι 

ευκολότερο να μιλούν για τα βιβλία, παρά για τις δικές τους ζωές. Επίσης, παρέχει εφαλτήριο 

για τη συζήτηση συναισθημάτων (Goldman, στο Saad, 2004) και δε διδάσκει απλώς αλλά 

επηρεάζει τις στάσεις των αναγνωστών (Bower, Monson & Shurtleff, στο Saad, 2004). Έτσι, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από τη λογοτεχνία να προετοιμάσουν τους/τις χωρίς 

αναπηρίες μαθητές/τριες τους για την ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες ή χρόνιες 

ασθένειες στις κλασικές τάξεις.  

Οι άνθρωποι διαβάζουν και αντιλαμβάνονται τις εμπειρίες τους και τις εμπειρίες των 

άλλων με τη μορφή ιστοριών, ενώ οι αφηγηματικές δομές συνιστούν το πλαίσιο μέσα από το 

οποίο τα άτομα αποδίδουν νόημα στον κόσμο τους. Η αφήγηση και η ταύτιση με τις εμπειρίες 

των άλλων είναι μια καλή στρατηγική για την  αντανάκλαση της ταυτότητας μας αλλά και για 

την αποσύνδεσή μας από πρακτικές ξεπερασμένες ή ακόμα και για τον προκαθορισμό του τι 

θέλουμε και τι όχι να γίνουμε ή να κάνουμε (Bolivar et al., στο Susinos, 2007). Αυτό 

σημαίνει πως η ανάλυση της ζωής κάποιου έχει ήδη μια εγγενή απελευθερωτική επίδραση.  

 

1.4  Συγγραφέας, κείμενο και αναγνώστης 

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η ιδεολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παιδικής λογοτεχνίας και πως άμεσα ή έμμεσα, φανερά ή κρυφά είναι παρούσα κάθε φορά 

που ένα παιδί ανοίγει ένα βιβλίο. Η πεζογραφία έχει αναρίθμητους τρόπους για να παράγει τα 

νοήματά της, αλλά συνήθως κινείται από τα ειδικότερα πρόσωπα προς γενικότερες 

ανθρώπινες καταστάσεις και ιδέες. Ο αναγνώστης κατανοεί το κείμενο, όταν κατανοεί τις 

γενικότητες αυτές και όταν τις συνδέει με τις ειδικές περιπτώσεις του κειμένου. Η πορεία της 

κατανόησης, σύμφωνα με το Sholes (1985), μπορεί να οδηγήσει στην πρόσκτηση νέων 

αντιλήψεων αλλά και στην αμφισβήτηση και αποδόμηση των παλιών. Η πεζογραφία δεν 
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αποτελεί μόνο μέσο μεταβίβασης ιδεών άλλα και μέσο δημιουργίας στάσεων απέναντι σε 

ιδέες.  

Ωστόσο, όπως τονίζει και ο Hollindale (2000), η ιδεολογία δεν είναι κάτι που 

μεταφέρεται στα παιδιά σαν αυτά να ήταν κενά δοχεία υποδοχής. Είναι κάτι που ήδη 

κατέχουν, κάτι που έχουν αντλήσει από μια πληθώρα εμπειριών που είναι πολύ πιο ισχυρή 

από τη λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία, όπως και στη ζωή, πρέπει να αρχίσουμε από το σημείο 

που βρίσκονται τα παιδιά και από το σημείο που βρίσκεται η δική τους, ανέκφραστη πολλές 

φορές, ιδεολογία. 

Γύρω από το τρίπτυχο «δημιουργός – κείμενο – αναγνώστης» εμφανίστηκαν 

διαφορετικές θεωρίες στην προσπάθεια των μελετητών να δώσουν απαντήσεις σε 

προβληματισμούς σχετικά με την πηγή (από πού εκπορεύεται το κείμενο), το στόχο (πού 

αποβλέπει η αποκωδικοποίηση) και τον τρόπο ερμηνείας του κειμενικού νοήματος. Σύμφωνα 

με τον Παπαντωνάκη (2003), οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες εντάσσονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: Η πρώτη πιστεύει ότι πηγή εκπόρευσης του νοήματος είναι ο ίδιος ο συγγραφέας 

γι’ αυτό και χρησιμοποιεί τα βιογραφικά στοιχεία του, τις επιδράσεις που έχει δεχτεί, τις 

προθέσεις του, τα βιώματά του, την εποχή που ζει. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσες 

θεωρίες υποστηρίζουν ότι παραγωγοί του νοήματος είναι εξωκειμενικοί παράγοντες 

κοινωνικής φύσεως όπως η κυρίαρχη ιδεολογία, το συλλογικό πνεύμα, η ταξική συνείδηση. Η 

κειμενοκεντρική θεώρηση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο ίδιο το κείμενο το οποίο και 

θεωρεί μοναδικό παραγωγό του νοήματος, γι’ αυτό και αναζητά τις κειμενικές συμβάσεις και 

τις τεχνικές με τις οποίες προσλαμβάνεται το κειμενικό νόημα. Σύμφωνα, τέλος, με τις 

θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης11, νοηματοδότης του κειμένου 

είναι ο αναγνώστης, ο οποίος έτσι, από απλός και παθητικός αναγνώστης μετασχηματίζεται 

σε συνδημιουργό του μηνύματος. 

                                                 
11  Η θεωρία της πρόσληψης κάνει την εμφάνισή της το δεύτερο τέταρτο του περασμένου αιώνα, αλλά 

καλλιεργείται συστηματικότερα από τους Iser και Jauss οι οποίοι τονίζουν τον ενεργό ρόλο του 

αναγνώστη, αφού αυτός καλείται να καλύψει τα αφηγηματικά κενά που εντοπίζει στο λογοτεχνικό 

κείμενο. Ο αναγνώστης  νοηματοδοτεί το κείμενο το οποίο νοείται πλέον ως ανοικτό σύστημα, 

ανάλογα με τις επιθυμίες του, τις προκαταλήψεις ή τους φόβους του. Κατά τη διαδικασία, λοιπόν, 

παραγωγής νοήματος, σύμφωνα με τη  θεωρία της πρόσληψης, ο αναγνώστης παρεμβαίνει δύο φορές: 

την πρώτη, ως υπονοούμενος αναγνώστης, όταν ο συγγραφέας γράφει το κείμενό του, για να 

«επιβάλλει» στο συγγραφέα τα περιεχόμενα του έργου του και τη δεύτερη, ως ερμηνευτής, ως 

νοηματοδότης, δηλαδή, του κειμένου (Παπαντωνάκης, 2003). 
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Καθοριστική για την κατανόηση του νοήματος είναι επίσης και η σχέση ανάμεσα στο 

κείμενο που διαβάζει ο αναγνώστης και σε άλλα κείμενα, εφόσον, κανένα κείμενο δε νοείται 

απομονωμένο από τα άλλα κείμενα, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα κειμενικά είδη12. Η 

διαδικασία αποκωδικοποίησης εξαρτάται από την ικανότητα του αναγνώστη να αναγνωρίζει 

τις συμβάσεις και τα είδη και συχνά από τη μνήμη άλλων βιβλίων σχετικών με το είδος, το 

θέμα ή την ιστορία. Η διακειμενικότητα, σύμφωνα με το Stephens (1992), είναι η παραγωγή 

νοήματος από τις αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα στον αναγνώστη, το κείμενο, άλλα κείμενα και 

τους κοινωνικοπολιτισμικούς καθορισμούς των εννοιών. Το κείμενο μπορεί να συνδέεται με: 

α) προηγούμενα κείμενα όπως μύθοι, βιβλικές ιστορίες, παραμύθια που έχουν 

αναφορές  των ίδιων θεμάτων και λειτουργούν ως προ-κείμενα 

β) μια πολύ γνωστή ιστορία με διαφορετικές αποδόσεις, όπως για παράδειγμα «Η 

Χιονάτη», με ιστορίες, δηλαδή, που από μόνες τους είναι διακειμενικές χωρίς να χρειάζονται 

προ- κείμενα 

γ) ένα αρχέτυπο, όπως η αναζήτηση, ο περιπλανώμενος ήρωας που ελευθερώνει τον 

τόπο του από ένα τέρας ή μια κατάρα, το χαμένο παιδί, ο μοναχικός διασωθείς, ο επίγειος 

παράδεισος, η έρημος, κ.ο.κ. 

δ) τα είδη (genres) και τις συμβάσεις. Τα λαϊκά παραμύθια και οι σχολικές ιστορίες 

είναι διαφορετικά είδη που όμως σε μεγάλο βαθμό έχουν υποστεί συμβάσεις και έχουν 

στυλιζαριστεί ως προς το περιεχόμενο, τις δομές, τους χαρακτήρες και τα μοντέλα της 

συμπεριφοράς που παρουσιάζουν  

ε) διηγήσεις ή γεγονότα κοινωνικο-ιστορικά που διαπερνούν τα βιβλία ή και γίνονται 

κύρια θέματά τους  

στ) άλλα είδη λόγων, όπως πίνακες ζωγραφικής, δημοφιλή τραγούδια, ταινίες, 

διαφημίσεις, η τηλεόραση 

ζ) μεταγενέστερα κείμενα, αφού σύγχρονοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η 

διακειμενικότητα είναι αχρονική. Η διαπίστωση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί το παιδί-

αναγνώστης μπορεί να συναντήσει πολλά κείμενα σε μια αρκετά τυχαία σειρά και μάλιστα 

πριν αναπτύξει μια πολύπλοκη αίσθηση του χρόνου, ώστε να είναι σε θέση να τα οργανώσει 

σε μια σειρά που να έχει νόημα. 
                                                 
12 Σύμφωνα με την Κωστούλη (2000), τα κειμενικά είδη αποτελούν συμβατικές οργανώσεις ευρύτερων 

δομικών κατηγοριών και επικοινωνιακών προθέσεων οι οποίες αντανακλούν, υποδηλώνουν αλλά και 

επαναπροσδιορίζουν τους κοινωνικά διαμορφούμενους τρόπους οργάνωσης πληροφοριών, ενώ 

παράλληλα λειτουργούν ως το πλαίσιο προσδοκιών που δεσμεύει τη χρήση της γλώσσας, 

προσδιορίζοντας, κατά συνέπεια, την έννοια του ύφους. 
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Γίνεται, λοιπόν, σαφές, σύμφωνα με τον Stephen (1992), ότι η διακειμενικότητα είναι 

μια στρατηγική μέσω της οποίας ένα κείμενο συνδέεται με άλλους λόγους με σκοπό την 

κατανόηση και ότι παίζει σπουδαίο ρόλο στην προσπάθεια παραγωγής προσδιορίσιμων 

νοημάτων και την πολιτιστική αλλοτρίωση του αναγνώστη κάθε φορά που ιδέες και στάσεις 

τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο λόγο (Stephens, 1992, σ. 84-85).  

Οι στάσεις των ατόμων απέναντι σε επίμαχα ζητήματα, ωστόσο, δε διαμορφώνονται 

μόνο από τα λογοτεχνικά κείμενα αλλά επηρεάζονται και από εξω-κειμενικά στερεότυπα και 

εδραιωμένες αντιλήψεις, εξαρτώνται δηλαδή και από το πολιτισμικό κεφάλαιο που 

προσκομίζει κάθε φορά ο αναγνώστης κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και από το βαθμό 

στον οποίο συμφωνεί ή έρχεται σε αντίθεση με όσα διαβάζει στο κείμενο (Rosenblatt, 1982) 

Έτσι, οι εικόνες που δομούνται γύρω από διάφορες έννοιες, μπορούμε να πούμε πως είναι 

προϊόν συνεργασίας του αναγνώστη με το κείμενο. 

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω θεωρίες παραγωγής και αποκωδικοποίησης του 

κειμενικού νοήματος την ομάδα αποδοχής των παιδικών βιβλίων δεν αποτελούν παιδιά μόνο 

από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα. Πολλά παιδιά ανήκουν σε διαφορετικές υπό-κουλτούρες 

που συνυπάρχουν μέσα στην κυρίαρχη κουλτούρα και που απουσιάζουν ή παρουσιάζονται με 

αρνητικές απεικονίσεις στο λογοτεχνικό κόσμο. Τέτοια παιδιά είναι και τα παιδιά με 

αναπηρίες που χρειάζονται, όπως όλα τα παιδιά, κειμενικά νοήματα που να εκφράζουν και το 

δικό τους κόσμο, τις δικές τους εμπειρίες. Χρειάζονται αφηγηματικές φωνές που να 

εκφράζονται μέσα από μια ιδεολογία η οποία θα είναι κατανοητή και πλήρης για όλα τα 

παιδιά και η οποία θα αποδέχεται πως κάθε μέλος της κοινωνίας, ανεξάρτητα από την ομάδα 

στην οποία ανήκει, χρειάζεται να έχει μια σίγουρη αίσθηση της αξίας του (Hollindale, 2000). 

  

1.5  Ταυτότητες και στιγματισμός στην παιδική λογοτεχνία 

 

Σημαντική είναι στο σημείο αυτό και η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην ταυτότητα 

και τους «λόγους» και, πιο συγκεκριμένα, των τρόπων με τους οποίους οι λόγοι συντελούν 

στην κατασκευή των εικόνων του εαυτού. Για τον Gee η γλώσσα δεν είναι κάτι μονολιθικό, 

αλλά απαρτίζεται από πολλές υπογλώσσες που είναι στην ουσία τους γλώσσες κοινωνικές13 

                                                 
13 Με τον όρο «κοινωνικές γλώσσες» ο Gee ορίζει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

τα άτομα γράφουν και μιλούν σε σχέση με τις διαφορετικές κοινωνικά οριζόμενες ομάδες στις οποίες 

ανήκουν (τάξη, φύλο, εθνική ή εργασιακή ομάδα κ.α.) 
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και οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι κάθε φορά που δρούμε ή μιλάμε πρέπει να 

καθιστούμε σαφές «ποιοι» είμαστε και «τι» κάνουμε. 

Πρόκειται για διαδικασία που, αν και φαίνεται εύκολη, είναι πολύπλοκη, καθώς σε 

διαφορετικά πλαίσια η ταυτότητά μας αλλάζει και δεν αποτελούμε «ένα» άτομο, όπως 

αλλάζει και το «τι» λέμε ή κάνουμε. Στην πραγματικότητα κανείς δεν χαρακτηρίζεται 

αναγκαστικά ως «άλλος» σε όλους τους τομείς της ύπαρξής του, αν και σε πολλά άτομα με 

αναπηρία αυτή είναι η εμπειρία που κυριαρχεί. Πιθανότερο είναι να έχουμε όλοι μας 

πολλαπλές ταυτότητες και να υιοθετούμε διαφορετικές από αυτές, ανάλογα με τις 

διαφορετικές περιστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Οι ταυτότητες αυτές μπορεί να έρχονται 

σε αντίθεση, σε αλληλεπίδραση ή να συμπληρώνει η μία την άλλη (Giroux, Appleby, στο 

Tregaskis, 2002) και να εμπλέκονται με τρόπο διαφορετικό σε σχέσεις εξουσίας. Όμοια, 

μπορεί να υπάρχουν περιβάλλοντα και καταστάσεις στις οποίες άτομα με αναπηρίες δε 

φέρουν απαραίτητα την ταυτότητα της αναπηρίας, επειδή μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν 

σε αυτές. Ωστόσο, πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις που σχεδόν ακυρώνονται λόγω της 

επικράτησης της εμπειρίας του αποκλεισμού.  

Σύμφωνα με τον Gee (1996), οι κοινωνικές ταυτότητες, όπως και ο τρόπος που 

υπάρχουμε στον κόσμο ή οι μορφές ζωής που ενσωματώνουν λέξεις, δράσεις, αξίες, ιδέες, 

συμπεριφορές, εκφράζονται και δομούνται με τους λόγους οι οποίοι μοιάζουν με είδος 

εξοπλισμού που περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες για το πώς να φερόμαστε, να μιλάμε, να 

γράφουμε, σύμφωνα με το συγκεκριμένο κοινωνικό μας ρόλο τον οποίο οι άλλοι θα 

αναγνωρίσουν (p.127). Μέσω των λόγων τα άτομα συμμετέχουν σε συγκεκριμένη κοινωνική 

ομάδα ή κοινωνικό δίκτυο με κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Ο λόγος 

τότε απαρτίζεται από τρόπους ομιλίας, ακρόασης, γραφής, ανάγνωσης, δράσης, διάδρασης, 

αξιολόγησης και ενστερνισμού ιδεών, καθώς και χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων και 

στόχων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και χρονικές στιγμές, ώστε να παρουσιαστεί και να 

αναγνωριστεί η κοινωνική ταυτότητα. «Οι λόγοι δημιουργούν «κοινωνικές θέσεις» από τις 

οποίες τα άτομα καλούνται να μιλήσουν, να ακούσουν, να δράσουν, να διαβάσουν, να 

γράψουν, να σκεφτούν, να αισθανθούν, να πιστέψουν, να κρίνουν με συγκεκριμένους, 

ιστορικά αναγνωρίσιμους τρόπους, συνδυασμένους με το δικό τους προσωπικό ύφος και τη 

δική τους δημιουργικότητα» (Bourdieu, Foucault, στο Gee 1996, σ. 128). 

Αλλά και σύμφωνα με τον Fairclough (2004), ο λόγος έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει 

όλες εκείνες τις διαστάσεις της κοινωνικής δομής που έμμεσα ή άμεσα του δίνουν σχήμα και 

τον περιορίζουν: τις νόρμες και τις συμβάσεις αλλά και τις σχέσεις, τις ταυτότητες και τους 

θεσμούς που κρύβονται πίσω από αυτά. Η θέσπιση αυτή μπορεί να γίνεται με συμβατικούς 
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αλλά και πρωτοποριακούς τρόπους, συμβάλλοντας, δηλαδή, στην αναπαραγωγή των 

κοινωνικών ταυτοτήτων, των κοινωνικών σχέσεων, των συστημάτων γνώσης και αξιών αλλά 

και στο μετασχηματισμό τους. Αυτές οι επιδράσεις του λόγου αντιστοιχούν σε βασικές 

λειτουργίες της γλώσσας που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε όλους τους λόγους και οι 

οποίες σχετίζονται με τους τρόπους με τους οποίους καθορίζονται οι κοινωνικές ταυτότητες 

μέσα στο λόγο και με το πώς δομούνται οι κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στους μετέχοντες στο 

λόγο. 

Για την κατανόηση της δόμησης των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών 

φραγμών που επιβάλλονται σε άτομα συγκεκριμένων ομάδων σπουδαίο ρόλο παίζει η μελέτη 

των τρόπων με τον οποίο κατασκευάζονται οι ταυτότητες, ατομικές και συλλογικές μέσα 

στην κοινωνία, στη λογοτεχνία ή σε θεσμούς όπως το σχολείο. Σύμφωνα με τη Δραγώνα 

(2004), δεν είναι ανεξάρτητες ούτε διαχωρισμένες οι διεργασίες που επιτελούνται στο 

επίπεδο του ατόμου από αυτές που επιτελούνται στο επίπεδο της ομάδας και της κοινωνίας. 

Οι υπαγωγές των ατόμων στις διάφορες κοινωνικές ομάδες επηρεάζονται από τις διομαδικές 

σχέσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, οι 

συλλογικές ή οι πολιτικές μας ταυτότητες είναι αντικείμενο επεξεργασίας τόσο από το ίδιο το 

άτομο όσο και από τις ομάδες και τις ιδεολογίες τους. 

Σύμφωνα με τη Δραγώνα (2004α), η έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στο σύνολο 

των αντιλήψεων και συναισθημάτων που αφορούν στον εαυτό μας, ενώ βρίσκεται σε 

συνάρτηση με τη συνειδητοποίηση ότι κάποιος υπάρχει, ότι έχει προσωπική ιστορία, μια 

θέση στον κόσμο, μια συνέχεια και ένα μέλλον. Η ταυτότητα μας επιτρέπει να 

τοποθετούμαστε απέναντι στους άλλους, να αναγνωρίζουμε τα άτομα με τα οποία 

μοιραζόμαστε κοινά χαρακτηριστικά και να διαφοροποιούμαστε από τους υπόλοιπους. Το 

ερώτημα δεν είναι απλώς «ποιοι είμαστε;» αλλά «ποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους; 

Πώς μας βλέπουν  οι άλλοι  και πώς βλέπουμε εμείς τους άλλους;». Η θεωρία της αναπηρίας 

υποστηρίζει πως είναι η «ματιά» των ατόμων χωρίς αναπηρίες που καθορίζει την «έλλειψη 

ομαλότητας» (Hughes, στο Tregaskis, 2002 ) και στην ουσία είναι η ίδια αυτή ματιά που 

δημιουργεί αρνητικό πλαίσιο και όχι ο «άλλος» που παρατηρείται. Η απέχθεια αυτή τα 

τελευταία χρόνια βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραμμή και λόγω του «ευγονισμού»14 που 

νομιμοποιεί και δικαιολογεί τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. 

                                                 
14 Το κίνημα του Ευγονισμού μίλησε για την επιβίωση των ικανότερων, καθώς και για τη 

σημασία της ασφάλειας των ισχυρών χαρακτηριστικών της ανθρωπότητας, εμποδίζοντας την 
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Αν και τα όρια ανάμεσα στη συλλογική και την ατομική ταυτότητα δεν είναι σαφή, 

όπως σαφείς δεν μπορεί να είναι ούτε οι μηχανισμοί κατασκευής τους, εφόσον η ατομική 

ταυτότητα δομείται μέσα στη συλλογική και καθορίζεται από αυτήν, θα μπορούσε να ειπωθεί 

πως η ατομική ταυτότητα οικοδομείται, σύμφωνα με τη Δραγώνα (2004α), σταδιακά, από τη 

γέννησή του ατόμου ως την ενήλικη ζωή του, συγκροτώντας μια ψυχολογική δομή που του 

επιτρέπει να επιλέξει τις πράξεις του και τις κοινωνικές του συναλλαγές, ένα πλαίσιο μέσα 

στο οποίο κατασκευάζει νοητικά σχήματα και συστήματα αναπαραστάσεων. 

Ο εαυτός, ωστόσο, οικοδομείται σε σχέση με το περιβάλλον και τους άλλους. H 

ταυτότητα κατασκευάζεται στο πλαίσιο των ομάδων, μικρών ή μεγαλύτερων, θεσπισμένων ή 

αυθόρμητων και τότε μπορούμε να μιλάμε για συλλογική ταυτότητα την οποία ο Γκότοβος 

(2004) ορίζει ως το σύνολο των κοινών στοιχείων που μοιράζονται τα άτομα της ίδιας 

ομάδας.   

Στην έννοια της ταυτότητας, υποστηρίζει η Δραγώνα (2004α), υπονοείται το ίδιο, το 

ταυτόσημο αλλά παράλληλα και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το ξεχωριστό, το μοναδικό. 

Συνεπώς, το θέμα της ταυτότητας είναι θέμα ορίων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών 

ανάμεσα στο όμοιο και το διαφορετικό, ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους, ανάμεσα στο 

οικείο και το ξένο και με αυτή την έννοια,  είναι αδύνατο να διαχωριστεί η έννοια της 

ταυτότητας από την έννοια της ετερότητας.  

Ο Goffman (2001) μελέτησε τη συγκρότηση της υποκειμενικότητας του διαφορετικού 

και, διερευνώντας τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, επιχείρησε να καταλύσει 

τον ευρύτατα διαδεδομένο μύθο της κοινωνικής αποδοχής των διαφορετικών και των 

πρακτικών ανοχής της ευρύτερης κοινωνίας. Η ανοχή, τονίζει ο Goffman, «αποτελεί μέρος 

μιας συναλλαγής, τους όρους της οποίας έχουν διατυπώσει οι φυσιολογικοί, ενώ οι 

στιγματισμένοι15 καλούνται να τους αποδεχτούν. Συνεπώς, η αποδοχή δε νοείται ως ουδέτερη 

διαδικασία, αλλά σημασιοδοτείται από τους όρους και τα κριτήρια των φυσιολογικών, ενώ η 
                                                                                                                        

αναπαραγωγή των ατόμων που δεν ανταποκρίνονταν σ’ αυτό το πρότυπο, μέσω της στείρωσης και της 

περιθωριοποίησης. 
15 Οι στιγματισμένοι, σύμφωνα με τον Goffman (2001), καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δυσχερών θέσεων: 

πρόκειται για άτομα με σωματικές αναπηρίες, με δυσμορφίες ή παραμορφώσεις, με χρόνιες ασθένειες, 

ψυχασθενείς, πρώην κατάδικους, αλκοολικούς, ναρκομανείς, ομοφυλόφιλους, πόρνες, προαγωγούς, 

αγράμματους, μέλη εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, άτομα χαμηλών κοινωνικών τάξεων, 

άτομα με ακραία πολιτική συμπεριφορά, άτομα με ιδιάζουσα προφορά. Όλοι παρεκκλίνουν κοινωνικά 

για το λόγο ότι, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ισχύοντα κυρίαρχα 

κανονιστικά πρότυπα περί ταυτότητας και ανατρέπουν τις προσδοκίες των υπόλοιπων μετεχόντων στην 

αλληλεπίδραση ως προς τα γνωρίσματα που θα έπρεπε να κατέχουν (σ. 16). 
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εκχώρησή της εξαρτάται τόσο από την έμπρακτη συμμόρφωση των στιγματισμένων σε 

αυτούς τους όρους όσο και από την παραμονή τους μέσα στα όρια που οι φυσιολογικοί έχουν 

καθορίσει. Η αποδοχή ως εκ τούτου μεταφράζεται σε προσαρμογή στα πρότυπα της 

κοινωνικής ομάδας που εκφράζει την οπτική της ευρύτερης κοινωνίας και όχι μόνο 

εμπεριέχει τις σχέσεις κυριαρχίας αλλά και δεν μπορεί να σημασιοδοτηθεί έξω από αυτές» (σ. 

15).  

O Quicke (στο Kendrick, 2004) υποστηρίζει πως η αναγνώριση της ανθρώπινης 

ιδιότητάς μας δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από την αναγνώριση και την αποδοχή της 

από την κοινωνική ομάδα ως τέτοια. Το πώς μια ομάδα αποφασίζει ότι τα μέλη της πληρούν 

τις προϋποθέσεις για την ανθρώπινη υπόσταση διαφέρει από τις προσπάθειες που κάνει αυτή 

η ομάδα για να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της, ώστε να προσχωρήσουν σε αυτήν (Kendrick, 

2004). Παρ’ όλες, εξάλλου, τις ενδείξεις για μεγαλύτερη αποδοχή των στιγματισμένων στις 

μέρες μας, πρέπει να σημειωθεί πως αυτή δε μειώνει απαραίτητα την περιφρόνηση ούτε 

εξαλείφει τις προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα.    

Η αντίληψη  του εαυτού και η αυτοεκτίμηση δεν επιτελούνται σε κοινωνικό κενό, 

αλλά διαμεσολαβούνται από τα βλέμματα των άλλων(Δραγώνα, 2004α). Η προσέγγιση της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης συγκλίνει με την άποψη του Vygotsky, σύμφωνα με την οποία, 

η ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται από πολιτισμικά σύμβολα λέξεις και εργαλεία τα οποία 

επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και συνεπώς στις νοητικές του διεργασίες. 

Ο Vygotsky (1997) τονίζει τη σημαντικότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος και της 

σχέση του παιδιού με τους ενήλικες για το κτίσιμο της αυτοεικόνας του. Οι ανθρώπινες 

νοητικές λειτουργίες προκύπτουν από φυλογενετικές καταβολές, αλλά αλλάζουν με την 

κοινωνικοπολιτισμική ιστορία. Παρόλο που οι μειονεξίες έχουν αναμφισβήτητα οργανική 

προέλευση, οι συνέπειές τους για το παιδί επηρεάζονται από τους κοινωνικούς και 

ψυχολογικούς παράγοντες. Ένα φυσικό μειονέκτημα δημιουργεί κάποιους περιορισμούς, 

αλλά οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στο παιδί δημιουργούν το 

προφίλ του ειδικού ατόμου το οποίο με τη σειρά του επιδρά στην ανάπτυξη της ταυτότητάς 

του και των νοητικών του λειτουργιών. 

Και ο Goffman (2001) υποστηρίζει πως ο εαυτός είναι κοινωνικό προϊόν, αποτέλεσμα 

των ερμηνειών στις οποίες επιδίδεται το άτομο, όταν βρίσκεται σε συνθήκες αλληλεπίδρασης. 

Ο εαυτός διαμορφώνεται και επικυρώνεται σε συνθήκες δημόσιας ερμηνείας ενός ρόλου και 

συνιστά μια δημόσια πραγματικότητα. Η κατασκευή, παρουσίαση και διατήρηση ενός 

αξιόπιστου εαυτού, σε κανονικές συνθήκες, νοείται σε συνάρτηση με την πρόσβαση των 
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ατόμων σε συγκεκριμένους κοινωνικούς πόρους και την κατοχή γνωρισμάτων και δεξιοτήτων 

που κρίνονται επιθυμητά από την κυρίαρχη κουλτούρα.  

Κοινωνικές πρακτικές κατηγοριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού διαχέονται, 

εγγράφονται και διατηρούνται στις άτυπες καθημερινές συναντήσεις, εισάγοντας μεταβλητές 

όπως το φύλο, η φυλή, η κοινωνική τάξη, η εθνότητα, η γλώσσα, η θρησκεία, ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός, η σωματική αρτιμέλεια και η υγεία (σωματική και ψυχική), θεωρώντας ότι 

παίζουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες συγκρότησης κοινωνικών κατηγοριών: τα άτομα 

παρατηρούνται, κρίνονται, αξιολογούνται και κατατάσσονται σε ιεραρχικές βαθμίδες, 

σύμφωνα με το βαθμό απόκλισής τους από τα εκάστοτε κανονιστικά πρότυπα και τις 

απορρέουσες από αυτά κοινωνικές προβλέψεις και προσδοκίες. Συγκροτείται, έτσι, «μια 

ηγεμονία της εξωτερικής εμφάνισης» και μια ιδεολογική πλατφόρμα που διαχωρίζει τα 

γνωρίσματα σε φυσιολογικά ή συνηθισμένα και σε αφύσικα ή απαξιωτικά και κατά συνέπεια 

δικαιολογεί την κατώτερη θέση τους στην κοινωνική δομή (Goffman, 2001).  

Ορισμένα από τα κανονιστικά πρότυπα συντηρούνται συστηματικά από τα 

περισσότερα μέλη της κοινωνίας, ενώ υπάρχουν και άλλα που παίρνουν τη μορφή ιδεωδών 

και συνιστούν κριτήρια βάσει των οποίων καθένας σχεδόν βρίσκεται να υστερεί σε κάποια 

φάση της ζωής τους και που η πολλαπλότητά τους έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 

πολλών ανθρώπων16. Ωστόσο, τέτοιου είδους χαρακτηριστικά και πρότυπα συχνά 

μεταβάλλονται  μέσω εσκεμμένης κοινωνικής δράσης, χάνοντας  πολλή από τη δύναμη του 

στίγματος και τότε παρατηρείται μια περίοδος κατά την οποία ο προηγούμενος ορισμός της 

κατάστασης δέχεται όλο και περισσότερες επιθέσεις, μέχρι να πάψει να ασκεί έλεγχο  (ο.π.,σ. 

224).  

Εφόσον το σώμα θεωρείται κύριο συστατικό της ταυτότητας του ατόμου και οι 

αισθήσεις αναγνωρίζονται ως σημαντική πηγή γνώσης του ατόμου για την κοινωνική 

πραγματικότητα, σκόπιμο κρίνεται στο σημείο αυτό να αναφερθούν ορισμένες από τις 

βασικότερες προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας του σώματος: 

                                                 
16 Για παράδειγμα, «υπό την αυστηρή έννοια, υπάρχει μόνο ένας ολοκληρωμένος άνδρας που μπορεί να 

σταθεί ανερυθρίαστος στην Αμερική: ένας νέος, παντρεμένος, λευκός, αστός, βόρειος, ετεροφυλόφιλος, 

προτεστάντης και πατέρας, με πανεπιστημιακή μόρφωση, πλήρη απασχόληση, καλή επιδερμίδα, 

κανονικό βάρος και ύψος και πρόσφατες αθλητικές επιδόσεις. Κάθε αμερικανός άνδρας τείνει να 

βλέπει τον κόσμο από αυτή την οπτική κι αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να μιλάει 

για ένα κοινό σύστημα αξιών στην Αμερική. Κάθε άνδρας που δεν ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε απ’ 

αυτά τα πρότυπα ενδέχεται να κρίνει τον εαυτό του κάποιες φορές ως ατελή και κατώτερο» 

(Goffman,2001, σ. 212). 
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Η νατουραλιστική προσέγγιση εννοεί το σώμα ως προκοινωνική, καθαρά βιολογική 

οντότητα και υποστηρίζει πως οι ανισότητες δε δημιουργούνται κοινωνικά, αλλά 

καθορίζονται από βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι δικαιολογούν και νομιμοποιούν κάθε 

είδους ρατσιστικών αντιλήψεων. 

Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση την οποία υποστηρίζει και ο Goffman17 

προϋποθέτει την κοινωνική κατασκευή του σώματος και επικεντρώνεται στις διαδικασίες και 

πρακτικές μέσω των οποίων το σώμα διαμορφώνεται θεσμικά, απορρίπτοντας την άποψη ότι 

η βιολογία μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικές ερμηνείες για την εμφάνιση και καθιέρωση 

κοινωνικών σχέσεων κυριαρχίας και υποτέλειας. Αλλά και η Douglas (στο Goffman, 2001, σ. 

29)  φέρνει το σώμα στο προσκήνιο ως σύστημα σημείων, δηλαδή, ως φορέα κοινωνικών 

σημασιών και συμβολισμών, ως «κείμενο» το οποίο αντανακλά και εκφράζει τις πολιτισμικές 

αξίες, τις πεποιθήσεις και τις αμφισβητήσεις ενός πολιτισμού. 

Το σώμα ως φορέας συμβολικής αξίας κατέχει κεντρική θέση και στη θεωρία της 

κοινωνικής αναπαραγωγής του Bourdieu (στο Goffman, 2001, σ.31). Ως φορέας φυσικού 

κεφαλαίου εμπλέκεται στη δημιουργία και αναπαραγωγή των κοινωνικών διαφορών, κυρίως 

γιατί σε αυτό εγγράφονται σι διαφοροποιητικές επιρροές της κοινωνικής τάξης. Η διαχείριση 

του σώματος παίζει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση στάτους και διακρίσεων και με τη 

διαδικασία αυτή το σώμα από φυσικό κεφάλαιο μετασχηματίζεται σε κοινωνικό κεφάλαιο. 

Τέλος, η θεωρητική προσέγγιση του σώματος, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η 

έννοια της σωματοποίησης, αναγνωρίζει την ανθρώπινη σωματικότητα ως βιοκοινωνική 

οντότητα και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διάκριση ανάμεσα σε ένα ορισμένο στάδιο 

ανάπτυξης του ανθρώπινου σώματος και τις τροποποιητικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να 

ασκήσουν σ’ αυτό κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες μέσα στο χρόνο. 

Το σώμα παρατηρείται, ελέγχεται και συντηρείται με ένα φάσμα πρακτικών που 

αποβλέπουν στη μέγιστη απόδοσή του (όπως για παράδειγμα με τη σωματική άσκηση και 

γενικότερα με ένα σύνολο πρακτικών υγιεινής διαβίωσης, πλαστικών εγχειρίσεων κ.α.) 

προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενός «τέλειου σώματος», σύμφωνο με τα πρότυπα 

ενός υγιούς, νεανικού και σεξουαλικά επιθυμητού σώματος. Αυτή η εμμονή είναι ένα από τα 

                                                 
17 Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί το σώμα και ως υλικό, φυσικό και 

βιολογικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να αναχθεί σε άμεσες κοινωνικές διαδικασίες και 

ταξινομήσεις και ότι οι αισθήσεις και η ικανότητα για γνώση και δράση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

το γεγονός ότι είμαστε σωματοποιημένα όντα. 
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γνωρίσματα της νεωτερικότητας και δηλώνει την προσπάθεια να ξεπεραστούν τα όρια που 

θέτει το σώμα (Goffman, 2001, σ.35).  

Τρία ξεχωριστά είδη στίγματος χαρακτηρίζουν το πάσχον σώμα, σύμφωνα με το 

Goffman. Αυτά αφορούν στην εξωτερική του εμφάνιση, τις εσωτερικές του λειτουργίες 

(φυσικές και νοητικές) ή τον τρόπο με τον οποίο ο κάτοχός του το διαθέτει και το 

«χρησιμοποιεί». Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, όλα φέρνουν στο προσκήνιο τα ποικίλα 

κοινωνικά στερεότυπα από τα οποία αυτό αποκλίνει. Έτσι, μια αναπηρία δηλώνει την 

καταπάτηση των κοινωνικών κριτηρίων περί αρτιμέλειας και την υστέρηση απέναντι οε 

καθορισμένα κριτήρια δεξιότητας. Μια ασθένεια, αν είναι νοητική, απειλεί τους κανόνες του 

κόσμου της λογικής και της πνευματικότητας ή, αν είναι σωματική, τους κανόνες της φύσης, 

όπως αυτοί συνοψίζονται στην έννοια της υγείας (Goffman, 2001, σ.40).  

Τόσο η έννοια του στίγματος όσο και ο χαρακτηρισμός ενός γνωρίσματος ως 

απαξιωτικού δεν είναι ούτε φυσικοί ούτε και εγγενείς. Υπό αυτή την έννοια, το στίγμα 

προσεγγίζεται ως κοινωνική κατασκευή. Οποιαδήποτε μειονεξία, αρρώστια ή πάθηση γίνεται 

αντικείμενο ηθικής αξιολόγησης και έχει αρνητική απήχηση στην αντίληψη που έχει το 

άτομο για τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή όχι μόνο το σώμα  αλλά και ο εαυτός 

θεωρούνται αποτυχημένοι. 

Η Darling (2003) ανέπτυξε μια τυπολογία της προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία 

και των γονιών τους. Συνεντεύξεις με γονείς οδήγησαν στη διατύπωση στρατηγικών που θα 

μπορούσαν να διαχωριστούν σε πέντε τύπους: 

-    την ομαλοποίηση (normalisation), ένα τρόπο δηλαδή ζωής που να είναι παρόμοιος 

με αυτόν των ανθρώπων χωρίς αναπηρίες. Τα άτομα στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούν 

όλα τα τεχνολογικά μέσα που τα βοηθούν να αποποιηθούν την ταυτότητα της αναπηρίας 

(ακουστικά κ.α.). Συναναστρέφονται μόνο με άτομα χωρίς αναπηρίες και αρνούνται να 

χρησιμοποιήσουν στιγματισμένα σύμβολα (όπως λευκά μπαστούνια κ.α.). Πολλά άτομα με 

αναπηρία δεν αρνούνται την ταυτότητά τους, αλλά ούτε και αισθάνονται υπερήφανα γι’ 

αυτήν.   

-  τη «σταυροφορία» (crusadership) των οικογενειών που δεν καταφέρνουν να 

πετύχουν την ομαλοποίηση και θέτουν ως στόχο την πίεση των στελεχών της εκπαίδευσης 

και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων. Αυτοί οι γονείς συνεργάζονται μεταξύ τους και 

πολλοί αποτελούν μέρος μιας υποκουλτούρας της αναπηρίας που απαρτίζεται από τοπικούς 

και εθνικούς οργανισμούς, καθώς και τον έντυπο λόγο που αυτοί οι οργανισμοί παράγουν. 

Συνήθως αναλαμβάνουν να στηρίξουν και άλλες οικογένειες, απομονωμένες ή με οικονομικά 

προβλήματα. Η «σταυροφορία» είναι περισσότερο κοινή στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις, 
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αλλά είναι συνήθως προσωρινή. Μετά την ομαλοποίηση οι επαφές με την υποκουλτούρα της 

αναπηρίας σταματούν. 

-  την επικύρωση18 (affirmation) που θεωρείται στρατηγική πιο μόνιμη, αφού οι 

επικυρωτές ταυτίζονται με την υποκουλτούρα της αναπηρίας, χωρίς να έχουν απαραίτητα ως 

στόχο την ομαλοποίηση και, ακόμα και αν επιτυγχάνουν να συμμετέχουν πλήρως στην 

κοινωνία τους, συνεχίζουν να βλέπουν την αναπηρία ως την πρωταρχική τους ταυτότητα και 

με θετικό τρόπο. 

-   η κατά περίπτωση ταυτοποίηση αναφέρεται για άτομα που υιοθετούν διαφορετικές 

ταυτότητες ανάλογα με την περίσταση. Όταν αλληλεπιδρούν με άτομα χωρίς αναπηρία 

αποποιούνται την ταυτότητα της αναπηρίας και το αντίθετο. 

-  η «παραίτηση» (resignation) χαρακτηρίζει κυρίως οικονομικά αδύναμα κοινωνικά 

στρώματα, άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην κουλτούρα της αναπηρίας, επειδή μένουν σε 

μικρές, κλειστές και απομονωμένες κοινωνίες ή επειδή δεν έχουν μόρφωση και πρόσβαση 

στην τεχνολογία και είναι, ως εκ τούτου, πιθανότερο να ενστερνιστούν τις νόρμες της 

κυρίαρχης κοινωνίας για την αναπηρία, εφόσον αυτές  επικρατούν στα ΜΜΕ και στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Οι παραπάνω στρατηγικές αλλάζουν στο χρόνο, όταν υπεισέρχονται  νέες επιδράσεις 

και νέοι ορισμοί, εφόσον οι ταυτότητές και οι αυτοεικόνες μας είναι προϊόντα των 

αλληλεπιδράσεων στην κοινωνία και άρα δεν είναι σταθερές.  Έχει διαπιστωθεί ότι η 

αρνητική στάση μιας κοινωνίας ή ενός μέρους αυτής απέναντι στο ανάπηρο άτομο, 

δυσχεραίνει σημαντικά την προσαρμογή του ατόμου στη συγκεκριμένη κοινωνία. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οδηγεί σε απόσυρση, άγχος, επιθετικότητα και άλλα προβλήματα 

συμπεριφοράς, ακόμη και σε πλήρη απόρριψη ή μη αποδοχή της κατάστασης. 

                                                 
18  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, κυρίως εξαιτίας των προσπαθειών του 

κινήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η στιγματισμένη ταυτότητα τουλάχιστον 

κάποιων ατόμων με αναπηρία άλλαξε και αντικαταστάθηκε από την υπερηφάνεια (Linton, στο Darling, 

2003). Οι Swain & French (στο Darling, 1992) εισάγουν ένα επικυρωτικό μοντέλο που βλέπει την 

αναπηρία ως θετική κοινωνική ταυτότητα και ισχυρίζονται πως η εμπειρία της αναπηρίας σταδιακά 

αρχίζει να αναγνωρίζεται ως φυσιολογική μορφή της ανθρώπινης διαφορετικότητας και όχι ως 

κατάσταση που πρέπει να αλλάξει ή να εξαλειφθεί. Το επικυρωτικό μοντέλο αρνείται την αντίληψη, 

σύμφωνα με την οποία, όλα τα άτομα αποδέχονται τις κυρίαρχες πολιτιστικές νόρμες που αφορούν στις 

ικανότητες και την εμφάνιση. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία που δεν αποτελούν μέλη 

νεότερων κοινωνικών κινημάτων συνεχίζουν να δέχονται τις παλαιότερες απεικονίσεις και να βλέπουν  

τους εαυτούς τους ως θύματα προσωπικών τραγωδιών. 
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Τα άτομα υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το φύλο τους, το 

επάγγελμά τους, την κοινωνική τους τάξη, τη θρησκεία ή την εθνικότητά τους κ.ο.κ., ενώ 

ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες υπάρχει ένα πλέγμα διαφορετικών σχέσεων εξουσίας και 

κυριαρχίας. Η πολλαπλή κατηγοριοποίηση που προκύπτει σε επίπεδο ατόμων ή ομάδων, 

διαχωρίζει τα άτομα σε «δικούς» και «ξένους» ή «περιθωριοποιημένους». Aν ένα άτομο με 

αναπηρία είναι επίσης μέλος ενός ή περισσότερων περιθωριοποιημένων ομάδων, η εμπειρία 

της διάκρισης θα είναι περισσότερο πολύπλοκη και οι συνέπειές της περισσότερο 

αποδυναμωτικές (Barnes, 1992). Στην περίπτωση που τέτοιες συγκρούσεις δε λύνονται με 

ειρηνικές διαπραγματεύσεις, το αίσθημα του αποκλεισμού, σύμφωνα με τον Γκότοβο (2004), 

δημιουργεί εντάσεις που επηρεάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στις μειονότητες και τις κυρίαρχες 

ομάδες. Αν και ο Γκότοβος αναφέρεται σε άτομα εθνικών μειονοτήτων, θα μπορούσε να 

γενικευτεί ο προβληματισμός για όλες τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες: Τι κάνει τα άτομα 

των μειονοτήτων να θεωρούν πως δεν ανήκουν στις κυρίαρχες ομάδες και τι, αντίστοιχα, 

κάνει τα άτομα από τις κυρίαρχες ομάδες να πιστεύουν πως υπάρχουν ομάδες που δεν είναι 

«δικές τους»; Δεν είναι η κουλτούρα, σύμφωνα με τον Γκότοβο, που θέτει τους κοινωνικούς 

φραγμούς, αλλά οι πολιτικές ενσωμάτωσης και αποκλεισμού.   

Με τον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός» δηλώνεται, σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (1999) 

η παρεμπόδιση απορρόφησης19 κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, όπως είναι το αγαθό της 

εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, της συμμετοχής στο πολιτικό 

γίγνεσθαι, η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική ανέχεια και την 

περιθωριοποίηση. Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» χαρακτηρίζει, δηλαδή, τόσο μια 

κατάσταση όσο και μια διαδικασία» (σ. 56).  

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού20 συνδέεται στενά με την έννοια της 

καταπίεσης (Young, στο Susinos, 2007) και μπορεί να χαρακτηριστεί από πέντε άξονες οι 

οποίοι  διαπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους μέσα σε κάθε κοινωνική ομάδα: την 

εκμετάλλευση, την περιθωριοποίηση, την αποδυνάμωση, τον πολιτισμικό ιμπεριαλισμό και 

τη βία. Οι κοινωνικές επιστήμες εστίαζαν μέχρι πριν από μια δεκαετία στην τάξη, την 

κουλτούρα και το φύλο για την εξήγηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, 

παραβλέποντας ότι και η αναπηρία αποτελεί βασική αιτία περιθωριοποίησης. 
                                                 

19 Oρισμένες ομάδες περιορίζονται στις δυνατότητές τους να απορροφήσουν δημόσιο πλούτο, 

επειδή η ύπαρξη άλλων παραγόντων λειτουργεί αποτρεπτικά: π.χ. ένα άτομο με ειδικές ανάγκες μπορεί 

μόνο τότε να συμμετέχει στο δημόσιο πλούτο, όταν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που 

επιτρέπουν την πρόσβασή του σε αυτόν (Τσιάκαλος, 1998). 
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Αποτέλεσμα των ατομικών ή ψυχολογικών μοντέλων που παρουσιάζουν τις ατομικές 

διαφορές των υποκειμένων ως φυσική βιολογική βάση για την εξήγηση του αποκλεισμού, 

είναι να παρουσιάζεται αυτός ως φυσικός, αδιαμφισβήτητος και αέναος. Έτσι, γίνεται 

αυτονόητο ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι δυνατό να αλλάξουν λόγω της «παγκόσμιας και 

αληθινής» τους φύσης, χωρίς να γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι ο αποκλεισμός ως 

διαδικασία υπόκειται σε συγκεκριμένους κοινωνικούς όρους στο σχολείο, στην εργασία και 

στην οικονομική σφαίρα της κάθε χώρας ή περιοχής (Susinos, 2007). 

Η ικανότητα να αποδεχόμαστε την ετερότητα και να αναγνωρίζουμε ως ισότιμες 

ομάδες διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουμε καθορίζεται αναμφισβήτητα από 

κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έμμεσα ή άμεσα 

εμπλέκονται στο σχηματισμό κοινωνικών ταυτοτήτων και στην ιεράρχησή τους μέσα από 

μηχανισμούς αποδοχής ή απόρριψης. Αναγκαία, λοιπόν, κρίνεται όπως προαναφέρθηκε, η 

βαθύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους συνδέεται η ανάπτυξη της ταυτότητας με 

τη λογοτεχνία και το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Εφόσον πρόκειται για συνεχή διαδικασία που ξεκινά από πολύ νωρίς, θα ήταν λογικό 

να υποθέσουμε πως για την αναδόμηση των αρνητικών στάσεων και των στερεοτύπων 

ενάντια στα άτομα με αναπηρία θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα 

λογοτεχνικά κείμενα με απεικονίσεις ηρώων με αναπηρία. Με τον τρόπο αυτόν θα 

επανεκτιμηθεί η αξία της ζωής τους, θα συμπεριληφθούν οι εμπειρίες τους και θα ακουστούν 

οι φωνές τους21. Έτσι, θα διασφαλιστεί η αυτοεκτίμηση όλων των μαθητών, ιδίως σήμερα 

που στα σχολεία η διαφορετικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά. 

 

1.6  Η πολυπολιτισμική λογοτεχνία και η συμβολή της  

 

Πολλοί ερευνητές έχουν καταδείξει τη συμβολή της πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας 

στη δραστηριοποίηση της φαντασίας και την ανάπτυξη των γλωσσικών και αναγνωστικών 

δεξιοτήτων των παιδιών μειονοτικών ομάδων. Η Norton (2002) τονίζει πως η 

                                                 
21 Η έννοια της αναπηρίας, σύμφωνα με την Oliver (στο Solis, 2004) είναι παρεξηγημένη,  γιατί 

είναι συνδεμένη με όρους «ορατότητας». Πολλοί σύγχρονοι κοινωνιολόγοι συνδέουν την εξουσία με 

την «ορατότητα». Το να είσαι δυνατός σημαίνει να είσαι ορατός. Αντίθετα, το να είσαι 

αποδυναμωμένος σημαίνει να είσαι «αόρατος». Η Kaomea (στο Solis, 2004), ωστόσο, μελετώντας τη 

σχέση ανάμεσα στη γνώση και την εξουσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεγαλύτερη «ορατότητα» 

δε σημαίνει απαραίτητα αύξηση της κατανόησης, της αυτοεκτίμησης, του κύρους και της εξουσίας. 
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πολυπολιτισμική λογοτεχνία, αφενός ενισχύει την αυτοεκτίμηση των παιδιών από μειονοτικές 

ομάδες, αφετέρου διδάσκει το σεβασμό για τις ομάδες αυτές. Παρά τα οφέλη για όλα τα 

παιδιά η πολυπολιτισμική λογοτεχνία απουσιάζει από τα αναλυτικά προγράμματα, ενώ 

έρευνες έχουν δείξει πως τα βιβλία με θέμα την πολυπολιτισμικότητα είναι πολύ λίγα σε 

σχέση με τα υπόλοιπα.  

Σύμφωνα με την Pirofski (2002), πολυπολιτισμική λογοτεχνία είναι αυτή που 

περιλαμβάνει ισότιμα ήρωες με διαφορετικές ηλικίες, φύλο, κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, θρησκεία, ικανότητες, κουλτούρα και γλώσσα. Τα πολυπολιτισμικά θέματα , 

ωστόσο, που κυρίως πραγματεύονται τα βιβλία είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η 

ηλικία και η κουλτούρα, σύμφωνα με την Adams (στο Pirofski, 2002).   

Οι λόγοι για τους οποίους απουσιάζουν πολυπολιτισμικοί χαρακτήρες από τα βιβλία 

ποικίλλουν. Η έλλειψη συγγραφέων που ανήκουν στις πολυπολιτισμικές ομάδες είναι ένας 

από αυτούς. Το Council of Interracial Books for Children (CIBC) θεωρεί ότι οι εκδοτικές 

εταιρείες είναι υπεύθυνες για την έλλειψη αυτή, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτές συμβούλια με 

μέλη τα οποία να αντιπροσωπεύουν τις μειονοτικές ομάδες. Εναπόκειται, λοιπόν, στην κρίση 

του εκδότη η λογοκρισία των βιβλίων, η αποδοχή κάποιων και ο αποκλεισμός άλλων. Όχι 

εμπρόθετα πολλές φορές, αλλά ασυνείδητα, ο σεξισμός, ο ρατσισμός και οι προκαταλήψεις 

των εκδοτών έχουν ως αποτέλεσμα τη σχεδόν αποκλειστική προώθηση βιβλίων με ήρωες των 

κυρίαρχων ομάδων (Gary, στο Pirofski, 2002 ). 

Η ταυτότητα των μαθητών περιλαμβάνει διαστάσεις και προσδοκίες που κατασκευάζει 

το σχολικό περιβάλλον οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν σε σχέση και με μια κλίμακα 

εξωσχολικών πιέσεων που μπορούν να γίνουν αντιληπτές ή όχι από τους εκπαιδευτικούς ή 

τους μαθητές. Άλλωστε, οι λειτουργοί που αποδέχονται τους θεσμικούς προσδιορισμούς και 

ορισμούς τείνουν να υποθέτουν ότι όλοι οι άνθρωποι στα πλαίσια αυτών των κατηγοριών 

είναι ίδιοι: υπάρχει μια υπόθεση ομοιογένειας. Με τον τρόπο αυτό, όμως η ατομική 

πολυπλοκότητα αυτόματα ισοπεδώνεται και οι ταυτότητες παύουν να  νοούνται ως σύνθεση 

πολλαπλών υπαγωγών. 

Στην περίπτωση, ωστόσο, που οι ταυτότητες συρρικνώνονται μέσω μιας μονομερούς 

προβολής ορισμένων χαρακτηριστικών συγκεκριμένων ομάδων, οι άνθρωποι μπορεί να 

γίνουν πολύ εύκολα προκατειλημμένοι, δυναστικοί και ανίκανοι να αποδεχτούν το 

διαφορετικό. Ενδέχεται, δηλαδή, σύμφωνα με τη Δραγώνα (2004), να αρχίσουν να βλέπουν 

τον κόσμο από μια λοξή και παραμορφωτική οπτική γωνία, όπου «οι δικοί μας» 

αντιπαρατίθενται στους «άλλους». 
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Η κατασκευή της ταυτότητας και η εικόνα του εαυτού, όπως προαναφέρθηκε,  

αποτελεί βασική λειτουργία της ζωής του υποκειμένου και για το λόγο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συναντούν τους εαυτούς τους στη 

λογοτεχνία. Η απεικόνιση του εαυτού στη λογοτεχνία αποτελεί βασικό στοιχείο για την 

αυτοανάλυση και το σχηματισμό ταυτότητας, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη της αίσθησης 

της κοινότητας μέσα από τη σύνδεση με τους άλλους που βρίσκονται στην ίδια θέση. 

Αναμφισβήτητη είναι η ενδυνάμωση που προέρχεται από τη δυνατότητα του να είναι κανείς 

ορατός και παρών, ενώ οι εμπειρίες των παιδιών με αναπηρία αποτελούν ζωτικό μέρος από το 

οποίο μπορεί να αντληθεί γνώση και δύναμη (Haughton, στο Kapria, 2004). 

 

Κεφάλαιο 2ο  

 

2.1  Ορισμοί της αναπηρίας  

 

Η έννοια της αναπηρίας ορίζεται διαφορετικά  ανάλογα με το πλαίσιο (εργασιακό, 

ιατρικό, κοινωνικό κ.α.) μέσα στο οποίο εξετάζεται και ανάλογα με τα μοντέλα προσέγγισης 

που κάθε φορά επικρατούν. Σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη, η αναπηρία, αναφέρεται στην 

ύπαρξη λειτουργικής βλάβης συγγενούς ή επίκτητης, ως αποτέλεσμα ή κατάλοιπο συνήθως 

κάποιας αρρώστιας ή ατυχήματος. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμος με τον όρο 

μειονεξία ή μειονεκτικότητα22. Οργανισμοί υγείας, χρησιμοποιούν όρους βασισμένους στα 

στερεοτυπικά συμπεράσματα της κοινότητας των ατόμων χωρίς αναπηρίες, ορίζοντας την 

αναπηρία ως τη σχέση ανάμεσα σε ένα μειονεκτικό μέλος, όργανο ή μηχανισμό του σώματος 

και τη δυσλειτουργία αλλά και τους περιορισμούς στην καθημερινή ζωή που προκύπτουν από 

τη μειονεξία αυτή.  

Το International Labour Office (ILO) το 1989 διέκρινε τρία είδη αναπηρίας: τη 

φυσική, την εργατική και τη γενική. Αυτός ήταν ένας τρόπος (που αντλήθηκε από τον ιατρικό 

και τον εργασιακό χώρο) διάκρισης με βάση την αξία του ατόμου στην αγορά εργασίας και 

αμφισβητήθηκε, γιατί η αφετηρία του ήταν μη αναπηρική. Αφορούσε άτομα χωρίς αναπηρία 

που, ενώ απασχολούνταν κανονικά, υπέστησαν κάποια αναπηρία και δεν συμπεριλάμβανε 

άτομα που γεννήθηκαν με αναπηρία ή που την απέκτησαν πριν εισέλθουν στην αγορά 
                                                 

22 Εντούτοις, η κάθε αναπηρία δεν εξελίσσεται πάντα σε μειονεξία. Αυτό, κατά τους 

κοινωνικούς ψυχολόγους, εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τη σοβαρότητα του προβλήματος, το 

βαθμό στον οποίο παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή του ατόμου, καθώς και στις στάσεις των άλλων 

απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα (Γκοργκόλης, 2006). 
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εργασίας. Επίσης, το μοντέλο αυτό είχε ως κέντρο την ιατρική γνώση του δυτικού κόσμου 

και για το λόγο αυτό αντικατόπτριζε τον μετα-αποικιακό πατερναλισμό (Lee, 1997).  

Τα άτομα με αναπηρία και οι οργανισμοί τους αρνούνται τις ιατρικές σημασίες των 

παραπάνω ορισμών, γιατί θεωρούν πως εστιάζουν στο άτομο το οποίο θεωρούν απόλυτα 

υπεύθυνο για τον τρόπο που βιώνει την αναπηρία του  και ιατρικοποιούν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με αυτήν, ενώ αγνοούν το κοινωνικό περιβάλλον και τους φραγμούς που αυτό 

θέτει. Έτσι, πρόσφατα το ILO αναγνώρισε την ανάγκη ορισμών που να αντικατοπτρίζουν τις 

κοινωνικές διαστάσεις της αναπηρίας οι οποίες εναρμονίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της κατανόησης της αναπηρίας σε διαφορετικά κοινωνικά 

πλαίσια. 

H Union of Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) το 1976 χαρακτήρισε 

ως αναπηρία «τη μειονεκτική ή  περιοριστική δραστηριότητα που προκαλείται από το 

σύγχρονο κοινωνικό μηχανισμό που δεν λαμβάνει υπόψη τις φυσικές μειονεξίες των ατόμων 

με αναπηρία, με αποτέλεσμα να τους αποκλείει από τις κοινωνικές δραστηριότητες του 

κυρίαρχου ρεύματος. Το British Council of Organizations of Disabled People (BCODP) και 

το Disability Rights Movement, ακολουθώντας την προσέγγιση της UPIAS που αργότερα 

υιοθετήθηκε από το Disabled People's International (DPI) – τον πρώτο διεθνή οργανισμό που 

διοικείται από άτομα με αναπηρία- κάνει διάκριση μεταξύ των όρων «impairment» και 

«disability», ορίζοντας με τον όρο «impairment» τους ατομικούς περιορισμούς από τη 

σωματική ή πνευματική βλάβη και με τον όρο «disability» την απώλεια ή τον περιορισμό των 

ευκαιριών ισότιμης συμμετοχής στη ζωή της κοινότητας εξαιτίας  κοινωνικών φραγμών 

(Barnes, 1992). 

Ο νέος ορισμός όχι μόνο κάνει το πρόβλημα της ορολογίας απλούστερο, αλλά 

αναγνωρίζει ως κύρια αιτία της αναπηρίας μια άκρως μεροληπτική κοινωνία που τιμωρεί 

όσους δεν ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις των ατόμων χωρίς αναπηρία για την 

«κανονικότητα» (McEwan & Butler, 2007). 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό, αναπηρία είναι οποιαδήποτε μακρόχρονη μειονεξία 

που οδηγεί σε κοινωνική και οικονομική μειονεξία, άρνηση των δικαιωμάτων και περιορισμό 

των ευκαιριών για ίση συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας (DFID23, στο McEwan & Butler, 

2007). Αυτή η μετατόπιση στους διεθνείς όρους αντικατοπτρίζει την επικράτηση των 

κοινωνικών μοντέλων της αναπηρίας, κυρίως στις βιομηχανικές κοινωνίες που έχει σαν 

αποτέλεσμα την αναθεώρηση της έννοιας της αναπηρίας, τοποθετώντας το πρόβλημα όχι στο 

                                                 
23  Department for International Development (DFID) 
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άτομο, αλλά στο κοινωνικοπολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα, που αδυνατεί να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. 

Η Ελλάδα αποδέχεται τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2002), 

σύμφωνα με τον οποίο, αναπηρία είναι το αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντικών αιτίων 

που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η 

αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική 

συμμετοχή.  

  

2.2  
Τα μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας 

 

Διαφορές στις προσεγγίσεις της αναπηρίας στη λογοτεχνία επιτρέπουν τη διάκριση 

τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων : 

Το παγανιστικό μοντέλο που αρχικά εμφανίζεται σε μεσαιωνικά κείμενα της Β. 

Ευρώπης και σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία σε θεωρητικό επίπεδο εκλαμβάνεται ως 

απόδειξη μιας επαφής με το υπερφυσικό, χωρίς να προκαλεί τον οίκτο του αναγνώστη24 

(Bragg 2002). Το μοντέλο συναντάται στα παραμύθια με ξωτικά, νάνους και γίγαντες οι 

οποίοι έχουν σωματικές μειονεξίες και υπερφυσικές ικανότητες.  

Το χριστιανικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο πολλές φυσικές και νοητικές 

διαφοροποιήσεις χαρακτηρίζονται ως είδη δαιμονικής κατοχής, αντικαθιστά το παγανιστικό 

και αρχίζει να προκαλεί τον οίκτο αλλά και την απέχθεια. Συναντάται σε παραμύθια με 

μάγισσες που έχουν συνήθως σωματικές μειονεξίες και παρουσιάζονται να διακατέχονται 

από κακά πνεύματα. 

Την περίοδο της Αναγέννησης η αναζήτηση αιτιών για τις μειονεξίες είναι μια 

πρακτική που οδηγεί στο ιατρικό μοντέλο το οποίο βλέπει τα άτομα με αναπηρία ως 

«πρόβλημα» και τους καταλογίζει την αδυναμία να ενσωματωθούν στο ισχύον κοινωνικό 

ρεύμα (Barnes 1992). Έτσι, στη λογοτεχνία η αναπηρία παθολογικοποιείται και κυριαρχεί 

στην περιγραφή της ταυτότητας του ατόμου που τη βιώνει. Σύμφωνα με τους Baskin και 

Harris (στο Gervay 2004), ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την υπόλοιπη 

                                                 
24 Η Bragg (2002) παραθέτει το παράδειγμα του λυκάνθρωπου στο νορβηγικό  έπος Egils saga 

που γράφτηκε το 1230. Ο AIfr παρουσιάζεται ως ευγενής, εργατικός, ανδροπρεπής, τολμηρός, 

πλούσιος, καλοπαντρεμένος και μόνο στο τέλος της περιγραφής αναφέρεται η λυκανθρωπία του, 

περισσότερο ως διασκεδαστική εκκεντρικότητα παρά ως αναπηρία. 
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κοινωνία είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μύθων και εκφράσεων που εξελίχθηκαν σε 

λογοτεχνικές αποκρίσεις με στόχο την αιτιολόγηση των αναπηριών. 

Οι τελευταίες αλλαγές στις θεωρητικές προσεγγίσεις της αναπηρίας στον 20αι. 

προκλήθηκαν από έναν κοινωνικοπολιτισμικό μετασχηματισμό που συντελέστηκε στο τέλος 

της δεκαετίας του ΄60. Αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση ενός νέου μοντέλου της αναπηρίας, του 

κοινωνικού, που προσεγγίζει την αναπηρία όχι ως ατομική υπόθεση και προσωπική 

τραγωδία, αλλά ως κοινωνικό ζήτημα.  

 

2.3  Το κοινωνικό μοντέλο   

 

Το κοινωνικό μοντέλο, από τη σύλληψή του, μετά τη δημοσίευση των Βασικών 

Αρχών της Αναπηρίας το 1976 από την UPIAS (Union of the Physically Impaired Against 

Segregation), αποτέλεσε ενδυναμωτικό εργαλείο στη ζωή πολλών ατόμων με αναπηρία. 

Ανάλυση της έννοιας της αναπηρίας στις καπιταλιστικές κοινωνίες έδειξε πως είναι τεχνητή 

κοινωνική κατασκευή με σκοπό τον αποκλεισμό των ατόμων που δεν ανταποκρίνονται στις 

κοινωνικές επιταγές που αφορούν στην εμφάνιση, τη συμπεριφορά και/ ή την οικονομική 

θέση (Barnes, 1992). 

Η ανάλυση αυτή είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, καθώς η επανεξέταση της έννοιας 

της αναπηρίας, ενδυνάμωσε τα άτομα που τη βιώνουν, ώστε να μιλήσουν για τις εμπειρίες 

τους και να κατανοήσουν πως δεν είναι δικό τους λάθος η περιθωριοποίηση και ο 

αποκλεισμός τους. Αντίθετα, την ευθύνη φέρει η κοινωνία που έχει ως στόχο την 

«ομαλοποίηση» και  που πολύ αυστηρά έχει αναπτύξει και διατηρήσει δομές με σκοπό να 

δημιουργήσει ένα πειθήνιο εργατικό δυναμικό (Foucault, στο Tregaskis, 2002) και να 

ανταμείψει όσους ανταποκρίνονται πιστά στα κοινωνικά προδιαγεγραμμένα ιδεατά μοντέλα 

εμφάνισης και συμπεριφοράς.  

Ο εμπνευστής του κοινωνικού μοντέλου, Michael Oliver (στο Tregaskis, 2002), 

υποστηρίζει ότι στη σύγχρονη Βρετανία τα άτομα με αναπηρία είναι αποκλεισμένα και 

περιορισμένα σε μια κοινωνία που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και τονίζει, όπως 

και πλήθος άλλων υποστηρικτών του μοντέλου (Abberley, Barnes, Hevey, Shakespeare, στο 

Tregaskis, 2002), την ευθύνη της κοινωνίας και των ΜΜΕ για τη νομιμοποίηση και 

διατήρηση του αποκλεισμού αυτών που ορίζονται ως «άλλοι».   

Το κοινωνικό μοντέλο αναπτύχθηκε σε αντιδιαστολή προς το ιατρικό μοντέλο που 

επικρατούσε και το οποίο έβλεπε τα άτομα με αναπηρία ως «πρόβλημα» και τους καταλόγιζε 

την αδυναμία να ενσωματωθούν στο ισχύον κοινωνικό ρεύμα (Barnes, 1992). Από τις  
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πρώτες  παραμέτρους που ερευνήθηκαν ήταν ο οικονομικός αποκλεισμός των ατόμων με 

αναπηρία.  

Ο Finkelstein (στο Tregaskis, 2002) μελέτησε τον αποκλεισμό των ατόμων με 

αναπηρία βασισμένος στη Μαρξιστική αντίληψη για την «ανάπτυξη των επτά σταδίων». 

Ανάλογα, τρεις είναι οι φάσεις στην ανάπτυξη του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνονταν τα 

άτομα με αναπηρία. Στην πρώτη φάση, αποτελούσαν μέρος μιας καταπιεσμένης κατώτερης 

τάξης στα πλαίσια της κυρίαρχης. Στη δεύτερη φάση, η άνοδος του καπιταλισμού οδήγησε 

στη βιομηχανοποίηση και την αστικοποίηση με αποτέλεσμα τη ρύθμιση και διατήρηση του 

ελέγχου στις εργασιακές πρακτικές. Πολλά άτομα με αναπηρία αδυνατούσαν να 

ανταγωνισθούν στη νέα οικονομία, με αποτέλεσμα να επαναπροσδιορισθούν ως παθητικά και 

εξαρτώμενα και να απομονωθούν από την κυρίαρχη κοινωνία σε άσυλα ή σε πτωχοκομεία. 

Σε μια μελλοντική τρίτη φάση, ο Finkelstein προέβλεψε την επαναφορά των ατόμων με 

αναπηρία στην κυρίαρχη κοινωνία και την εξαφάνιση των κοινωνικών φραγμών με την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη μεταφορά της εστίασης του ζητήματος από το άτομο στην 

κοινωνία.  

Οι θέσεις του Finkelstein δέχτηκαν πολλές κριτικές, κυρίως λόγω της ουτοπικής 

πίστης στην τεχνολογική πρόοδο, εφόσον, δε φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ότι στα οφέλη της 

τεχνολογίας δεν έχουν πρόσβαση όλοι, αλλά μονομερώς τα απολαμβάνουν μόνο όσοι έχουν 

την οικονομική δυνατότητα. Επίσης, δε φαίνεται να εξηγεί πώς η αλλαγή κάποιων 

πρακτικών, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της πρόσβασης θα οδηγήσει σε περισσότερο 

θετικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία. Παρά τις κριτικές, ο Finkelstein κατέστησε σαφή 

την κοινωνική κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας και μετατόπισε την ανάλυση από το 

άτομο με αναπηρία στην κοινωνική δομή μέσα στην οποία το άτομο αυτό καταπιέζεται. 

Ακολούθησε ο Oliver (στο Tregaskis, 2002) ο οποίος ισχυρίστηκε πως οι εμπειρίες 

των ατόμων με αναπηρία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία στην οποία ζουν, 

αφού κάθε κοινωνία λειτουργεί, έχοντας ως αρχή να επιτρέπει την πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες μόνο στα άτομα τα οποία εργάζονται. Τα άτομα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα 

ορίζονται ως «σε ανάγκη». Έτσι, η αναπηρία έχει οριστεί κοινωνικά ως η κατηγορία στην 

οποία ανήκουν τα άτομα  που διαφοροποιούνται από αυτούς που μπορούν να εργαστούν, 

κατηγορία που έχει σαν αποτέλεσμα το στιγματισμό και τον αποκλεισμό τους.   

Και οι θέσεις του Oliver δέχτηκαν κριτική, κυρίως, γιατί έδωσε υπερβολική έμφαση 

στο καπιταλιστικό σύστημα ως τη μοναδική αιτία του αποκλεισμού. Κάποιοι θεωρητικοί 

υποστήριξαν πως όλες οι κοινωνίες, ακόμα και οι μη καπιταλιστικές, επιβιώνουν εξ αιτίας 

μηχανισμών αποδοχής / αποκλεισμού που διαθέτουν και ότι  όλες οι κοινωνίες - όπου η 
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πλήρης συμμετοχή των μελών της κρίνεται με βάση τη συνεισφορά τους στην αγορά 

εργασίας - θα αποκλείουν πάντοτε έστω και μικρό αριθμό ατόμων με αναπηρία (Abberley, 

στο Tregaskis, 2002). Άλλοι άσκησαν κριτική στις θέσεις του Οliver, γιατί δεν λαμβάνει 

υπόψη του άλλους παράγοντες που συνδέονται με την αναπηρία όπως το φύλο, την ηλικία, 

την εθνικότητα και τη σεξουαλικότητα . 

Πολλοί θεωρητικοί (Barnes, Hevey, Shakespeare, στο Tregaskis, 2002) διεύρυναν το 

κοινωνικό μοντέλο για να συμπεριλάβουν μια ανάλυση του ρόλου που έχει η κουλτούρα στη 

δημιουργία και τη διατήρηση του αποκλεισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, 

υποκατηγορίες όπως η αναπηρία, το φύλο, η φυλή είναι δημιούργημα πολιτισμικής πρακτικής 

που περνά από γενιά σε γενιά και καθορίζει ποιος είναι «ίδιος» ή «διαφορετικός» (Kitchen, 

στο Tregaskis, 2002). O Barnes (1992), συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως πρέπει να 

εξετάσουμε την τρέχουσα κοινωνική αντιμετώπιση της αναπηρίας ως κοινωνικό προϊόν που 

προκύπτει από τη διάδραση ανάμεσα στις μεθόδους παραγωγής και τις κεντρικές κοινωνικές 

αξίες.  

Ο Shakespeare (στο Sheldon et al, 2007), αντίθετα από το κοινωνικό μοντέλο που 

διαχωρίζει την αναπηρία σε βλάβη/μειονεξία και σε αναπηρία επιβαλλόμενη από την 

κοινωνία, πιστεύει πως η βλάβη δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο βιώνεται και ότι αποτελεί την κύρια αιτία των δυσκολιών που η κοινωνία 

δημιουργεί και που τα άτομα βιώνουν. Κριτική άσκησε, επίσης, στο κοινωνικό μοντέλο, 

επειδή οι θέσεις του κινούνται ανάμεσα σε δύο ακραία ρεύματα, το ιδεαλιστικό και το 

ματεριαλιστικό. Σύμφωνα με αυτά, η αναπηρία είναι είτε παράλογο δημιούργημα βαθιά 

ριζωμένων πολιτισμικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων, οπότε μπορεί να αλλάξει, αν 

αλλάξουν και οι στάσεις αυτές, είτε, σύμφωνα με τις ματεριαλιστικές θέσεις, είναι 

αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος της παραγωγής. Πιστεύει ακόμα πως, όταν 

γίνεται λόγος στο κοινωνικό μοντέλο για τη σχέση των ατόμων με και χωρίς αναπηρία η 

εστίαση είναι πάντα στην καταπίεση και ποτέ στην αλληλεγγύη και τη συμμαχία. Αν και 

πολλά άτομα με αναπηρία έχουν υποστεί καταπίεση από άτομα χωρία αναπηρίες, ο 

Shakespeare (στο Sheldon et al, 2007) πιστεύει πως η εχθρότητα και η αγανάκτηση που 

εκφράζουν οι ακτιβιστές της αναπηρίας δεν ωφελεί τα άτομα με αναπηρία και ότι πολλά 

άτομα χωρίς αναπηρίες έχουν  εμπειρίες της αναπηρίας είτε ως μέλη οικογένειας, φίλοι, 

συνάδελφοι ατόμων με αναπηρίες είτε ως ερευνητές του θέματος και για το λόγο αυτό είναι 

ανώφελο να παραβλέπει το κοινωνικό μοντέλο τη θετική πλευρά της σχέσης ανάμεσα στα 

άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
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Πολλές αναλύσεις, άλλωστε, αμφισβήτησαν τον αποκλεισμό «του σώματος» από 

πολλά κοινωνικά μοντέλα (Morris, Abberley, στο Tregaskis, 2002). Και η Wendell (στο 

Shaun 2007) έχει ασκήσει κριτική στην κοινωνική δομιστική προσέγγιση της αναπηρίας, 

λέγοντας πως «στις περισσότερες μεταμοντέρνες θεωρίες για το σώμα δεν υπάρχει 

αναγνώριση της φυσικής πραγματικότητας που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία. Το πρόβλημα 

με τις μεταμοντέρνες εκτενείς αντιλήψεις γύρω από το διαχωρισμό βιολογικής και κοινωνικά 

επιβαλλόμενης αναπηρίας είναι  ότι αγνοούν το γεγονός ότι πολλά ασθενή άτομα όπως και 

υγιή άτομα με αναπηρία βιώνουν φυσικά και ψυχολογικά βάρη που δεν μπορεί να περιορίσει 

καμιάς μορφής κοινωνική δικαιοσύνη.  

Αυτή βέβαια η προσέγγιση, δημιουργήθηκε ως αντίδραση στις αντιλήψεις της 

κυρίαρχης ομάδας για την υποτιθέμενη «απαίσια ζωή» των ατόμων με αναπηρία που με τη 

σειρά τους οδήγησαν τα άτομα με αναπηρία στο να υποβαθμίσουν κάθε πραγματική εμπειρία 

του σωματικού πόνου, από φόβο μήπως επαληθεύσουν τις υποθέσεις αυτές. Ωστόσο, η 

Morris25 (στο Tregaskis, 2002) υποστηρίζει πως πρέπει να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό μοντέλο 

που να μην αγνοεί την πραγματικότητα ενός σώματος με αναπηρία. Ένα τέτοιο μοντέλο θα 

έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις συζητήσεις για το σώμα στον ιατρικό χώρο ο οποίος ως 

τώρα έχει παθολογικοποιήσει και εξατομικεύσει την αναπηρία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 

αυτόν την κυριαρχία της αναπηρίας στην περιγραφή της ταυτότητας του ατόμου που τη 

βιώνει.  

Η δημιουργία μιας κοινωνιολογίας της αναπηρίας θα είχε σαν αποτέλεσμα την 

εξέταση του σώματος ως έναν χώρο αντίστασης ενάντια σε εξωτερικά επιβεβλημένες ιδέες 

και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε η αναπηρία να αποκατασταθεί και να 

απαλλαγεί από τη σύνδεσή της με το γκροτέσκο, αποκτώντας έτσι στοιχεία αξιοπρέπειας. 

Μια παραδοχή της σημασίας του σώματος φαίνεται έτσι ως το αναγκαίο βήμα προς την 

ανάπτυξη μιας πολιτικής της αναπηρίας. Μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε σε αναδόμηση 
                                                 
25 Σύμφωνα με τη Morris (στο  Shaun 2007), ο πόνος δεν είναι απλά ένας απρόσωπος κώδικας 

νευρολογικών αντιδράσεων. Το ανθρώπινο σώμα υπάρχει σε ένα πολιτισμικό και ιστορικό περιεχόμενο 

που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις σωματικές αισθήσεις. Ο πόνος είναι σχετικός στο χρόνο και 

στον τόπο, διαφέρει από άτομο σε άτομο και αλλάζει σε δεδομένα πλαίσια. Όπως και στην περίπτωση 

της ασθένειας, ο πόνος είναι πάντα ένα πολιτισμικό τεχνητό προϊόν που χρειάζεται ερμηνεία. Οι 

νεοχριστιανοί, για παράδειγμα, έβλεπαν τον πόνο ως σημάδι μιας προσωπικής επαφής με το Θεό και, 

ως εκ τούτου, ιδιαίτερης πνευματικής σημασίας και αξίας. Για το λόγο αυτό μετέτρεψαν τον πόνο από 

προσωπική αίσθηση σε δημόσιο θέαμα.  
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της κυρίαρχης ιατρικής γλώσσας και σε αγώνα για την αντικατάστασή της με περισσότερο 

θετικούς όρους, όπως και αλλαγή των αντιλήψεων της κοινωνίας που αντιμετωπίζει με 

απέχθεια το σώμα με αναπηρία.  

Πολλοί συγγραφείς ( Butler and Bowlby, Hughes and Patterson, Imrie, στο McEwan 

& Butler, 2007) υποστηρίζουν ότι τόσο το ιατρικό όσο και το κοινωνικό μοντέλο, αν και 

αποδίδουν πτυχές της ζωής των ατόμων με αναπηρία, αδυνατούν να αναγνωρίσουν ότι η 

βιολογία και η κοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, της οικονομίας και της 

κουλτούρας) βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση. Με βάση αυτό, η φυσική και η πνευματική 

αναπηρία που συμβάλλει σε οργανικούς περιορισμούς του σώματος δεν μπορούν να 

υποβιβαστούν ως εφήμερες στη δόμηση της έννοιας της αναπηρίας και στη ζωή των ατόμων 

που τη βιώνουν. Η εστίαση στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στα σώματα με οργανικές 

αναπηρίες και τις κοινωνικοπολιτισμικές σχέσεις και διαδικασίες είναι για πολλούς βασική 

στην ανάπτυξη μιας μη απλουστευτικής κατανόησης της αναπηρίας.  

Η αναγνώριση της βιολογικής πραγματικότητας του σώματος δε σημαίνει παραδοχή 

πως αποτελεί τη μοναδική αιτία της αναπηρίας. Τα σώματά μας έχουν φυσιολογικές 

διεργασίες. Οι δυσλειτουργίες έχουν επιπτώσεις για τον εαυτό, μερικές από τις οποίες είναι 

επίπονες, ενώ άλλες προκαλούν το θάνατο. Τα σώματα υπάρχουν, οι ανθρώπινες αισθήσεις 

υπάρχουν, προηγούνται, ενώ η ανάγκη για μια κοινωνική κατασκευή της σωματικής 

αίσθησης, ο λόγος γύρω από το πόνο και η ιατρική παρέμβαση έπονται και για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το σώμα να τοποθετηθεί σε νέα θέση μεταξύ της βιολογίας και της κουλτούρας 

(Shaun, 2007). Η επανατοποθέτηση αυτή είναι πολύ σημαντική για μια κοινωνιολογία της 

αναπηρίας και η τελευταία είναι βασική στην ανάπτυξη του κοινωνικού μοντέλου της 

αναπηρίας. 

  

2.4  Η αναπηρία σε άλλα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια 

 

Υπολογίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 7-10% του παγκόσμιου 

πληθυσμού, ενώ η αναπηρία αποτελεί βασική αιτία φτώχειας (Brock, στο Roggeroa et al, 

2006). 

Η επανεξέταση του ιατρικού ελλειμματικού μοντέλου θα πρέπει, σύμφωνα με το Solis 

(2004), να οδηγήσει σε προβληματισμό για το τι συμβαίνει στα άτομα που δεν μπορούν να 

κάνουν θεραπεία, να πάρουν φάρμακα  και γενικώς να επωφεληθούν από την ιατρική πρόοδο. 

Αναμφισβήτητα η ποιότητα ζωής αλλά και η ίδια η ζωή πολλών ατόμων με αναπηρία 
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εξαρτάται από την πρόσβαση σε συγκεκριμένη θεραπεία και συνεπώς από κοινωνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με τις McEwan & Butler (2007), το κέντρο του ενδιαφέροντος και οι 

αντιπαραθέσεις γύρω από την αναπηρία εστιάζουν στις αγγλόφωνες, αστικές και δυτικές 

κοινωνίες, ενώ δεν επιχειρείται η κατανόηση των πτυχών της στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η 

δυτικοκεντρική εστίαση στα μοντέλα αναπηρίας δεν αντικατοπτρίζει τις φυλετικές, εθνικές, 

πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που 

προκαλεί έκπληξη, αν σκεφτεί κανείς ότι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία είναι 

μεγαλύτερος26 στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι στις χώρες αυτές συνδέεται άμεσα με τη 

φτώχεια. Οι πόλεμοι σε πολλές χώρες, όπως στην Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη, τη Σιέρα Λεόνε, 

τη Ρουάντα, τη Λιβερία έκαναν την αναπηρία καθημερινό θέαμα στους δρόμους, μέρος της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων.  

Η πλειονότητα των κοινωνικών μοντέλων θεωρεί δεδομένη τη διαθεσιμότητα 

τεχνικών και περιβαλλοντολογικών λύσεων, καθώς και τη μετατόπιση των πολιτισμικών 

θέσεων που έχουν ως συνέπεια την εύρεση πόρων. Στις φτωχές, ωστόσο, χώρες οι πόροι είναι 

εξαιρετικά περιορισμένοι και οι προτεραιότητες της κυβερνητικής τους πολιτικής εντελώς 

διαφορετικές. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η δημιουργία μιας περισσότερο ολιστικής και με 

δυνατότητες ελιγμού κατανόησης της αναπηρίας με μεγαλύτερη εστίαση στην τοπική και 

προσωπική εμπειρία και με αναγνώριση της σπουδαιότητας των γεωπολιτικών κοινωνικών, 

πολιτισμικών και πολιτικών πλαισίων. 

Σαφώς, η αναπηρία δε σημαίνει το ίδιο σε όλες τις εποχές και τις κουλτούρες του 

κόσμου. Για παράδειγμα, η θέση των ατόμων με αναπηρία στις βιομηχανικές χώρες έχει 

αλλάξει, καθώς αναπτύσσονται νέα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα, ενώ σε πολλά μέρη, όπως στις χώρες της Λατινικής Αμερικής επικρατεί η 

εντύπωση πως η αναπηρία είναι ένα θέμα απολύτως ατομικό ή τουλάχιστον οικογενειακό 

(Gatjens, στο McEwan & Butler, 2007). 

Όπως υποστηρίζει ο Power (στο McEwan & Butler 2007), αυτό που καθορίζει τα 

άτομα με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η «σίγαση της φωνής τους» και η 

παραμέλησή τους από τους θεσμούς, ώστε συχνά να αναγκάζονται να παίρνουν 

περιφερειακές θέσεις στις κοινωνίες που ζουν λόγω του τρόπου με τον οποίο η αναπηρία 

είναι θεσμοθετημένη κάτω από τον αποικιοκρατισμό.  

                                                 
26 Σύμφωνα με το DFID (στο McEwan & Butler, 2007), τα τρία τέταρτα των ατόμων με 

αναπηρία ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Σαφώς ο βαθμός της αναπηρίας καθόριζε και το βαθμό της ενσωμάτωσης και στις προ 

αποικιοκρατίας περιόδους των κοινωνιών αυτών και δεν είναι δυνατό να ισχυριστεί κανείς 

πως δεν υπήρχε περιθωριοποίηση και κατατρεγμός. Η αποικιοκρατία, ωστόσο, επέβαλλε 

φιλανθρωπικά μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία, τα παιδιά με αναπηρία έπρεπε να 

παρακολουθούν ειδικά σχολεία που χρηματοδοτούνταν από την εκκλησία ή από 

φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο φιλανθρωπικός δεσμός παρείχε στις 

κοινότητες προσωπικό, ιδρύματα και εργαλεία που, αν και συμπλήρωναν πολλές φορές τα 

κενά στην κρατική μέριμνα, υπέβαλλαν ταυτόχρονα διαφορετικές στάσεις απέναντι στην 

αναπηρία, βασισμένες κυρίως στα ιατρικά/φιλανθρωπικά μοντέλα (Kabzems and Chimedza, 

στο McEwan & Butler, 2007). 

Στην Ουγκάντα και τη Νότια Αφρική παρατηρείται μια σοβαρή αλλαγή στην 

κυβερνητική πολιτική που αφορά θέματα με αναπηρία, σύμφωνα με διεθνείς αλλαγές (στα 

μέσα μαζικής συγκοινωνίας, την επαγγελματική αποκατάσταση, την πρόσβαση στην 

επικοινωνία, την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλεια, καθώς και την 

αντιπροσώπευση των ατόμων με αναπηρία στη βουλή). Ωστόσο, πολλές χώρες της Λατινικής 

Αμερικής και της Καραϊβικής μόλις πρόσφατα ενέκριναν σχετική νομοθεσία με μικρή ακόμα 

ισχύ. Σε πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αν και υπάρχει νομοθεσία, το μεγαλύτερο 

εμπόδιο φαίνεται να είναι ο ιδιωτικός τομέας που αδυνατεί να περιλάβει και να προωθήσει τη 

νομοθεσία για την εξάλειψη της διάκρισης ενάντια στα άτομα με αναπηρία.  

Σοβαροί περιορισμοί δημιουργούνται από τους υπάρχοντες κοινωνικούς φραγμούς, οι 

οποίοι δεν είναι εύκολο να αρθούν με σχετικές νομοθεσίες. Σε πολλές αφρικανικές χώρες 

αρνητικές πολιτισμικές στάσεις εμμένουν και η αναπηρία των παιδιών συνδέεται με αμαρτίες 

από την πλευρά της μητέρας, με μαγεία, με δαιμονικά πνεύματα ή με τη θεία τιμωρία 

(Kabzems and Chimedza, στο McEwan & Butler, 2007). Η οικογένεια μπορεί να κατηγορηθεί 

ότι θυσίασε το παιδί της για την απόκτηση αγαθών ή ο πατέρας μπορεί να κατηγορήσει τη 

μητέρα για ανηθικότητα για να αρνηθεί το μερίδιο της ευθύνης στη γέννηση ενός παιδιού με 

αναπηρία. Σε πολλές άλλωστε, αναπτυσσόμενες χώρες - και όχι μόνο - κυριαρχεί η αντίληψη 

ότι τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν βάρος οικονομικό που για την αντιμετώπισή του πρέπει 

να συμβάλλουν φιλανθρωπικές οργανώσεις και εξωτερικοί παράγοντες. Δεν είναι, λοιπόν, 

παράδοξο το γεγονός ότι τέτοιες στάσεις είναι εντονότερες σε χώρες όπου υπάρχει έλλειψη 

πόρων. Έτσι, αν και σταδιακά ολοένα και περισσότερο προστατεύονται τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες, οι κοινωνικοί φραγμοί συνεχίζουν να υπάρχουν.  

Πολλά βιβλία της αφροαμερικάνικης λογοτεχνίας, όπως είναι φυσικό, αντανακλούν 

αρνητικά στερεότυπα που αποδίδονται σε άτομα με αναπηρίες με το να τα παρουσιάζουν 



52 

 

μονοδιάστατα και ανίκανα να κερδίσουν την αποδοχή των άλλων παρά μόνο μετά από 

πράξεις ηρωισμού (Daniels, 2004). Από την πλατιά γκάμα αναπηριών που εμφανίζονται στην 

αφρομερικανική κοινότητα, οι αναπηρίες που συχνότερα αναφέρονται στα παιδικά βιβλία 

είναι η τύφλωση, η κινητική αναπηρία και οι αρρώστιες. Τα περισσότερα άτομα, αν και 

πολλές φορές εμφανίζονται δυναμικά και καταφέρνουν πολλά πράγματα, παραμένουν 

αβοήθητα και προκαλούν τον οίκτο των άλλων μελών της κοινότητας. 

Καθώς, επίσης, τα βιβλία εστιάζουν στη θεραπεία και στη μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

στην κίνηση, ακυρώνεται εντέλει η αξία της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Πολύ 

συνηθισμένη είναι και η απεικόνιση των παιδιών με αναπηρία με δύστροπο χαρακτήρα, χωρίς 

να εξηγούνται οι λόγοι του θυμού και της άσχημης συμπεριφοράς τους. Έτσι, οι αναγνώστες 

έχουν την εντύπωση πως όλα τα παιδιά με αναπηρίες είναι κακότροπα λόγω της αναπηρίας 

τους.  

Εικόνες αφροαμερικανών παιδιών με αναπηρία που να στηρίζονται από την κοινωνία 

και την οικογένεια, δύσκολα συναντώνται εκτός μυθιστοριογραφίας. Συνήθως η 

αφροαμερικανική κοινωνία έχει την τάση να περιθωριοποιεί άτομα που φέρουν επιπλέον 

στιγματισμό στην κοινότητα (Cohen, στο Daniels, 2004). 

  

2.5  Η αναπηρία στην τέχνη και τα ΜΜΕ  

 

Οι άνθρωποι δομούν την εικόνα της αναπηρίας μέσα από μύθους, ανέκδοτα, ιστορίες 

και αστεία που κυκλοφορούν σε μια δεδομένη ιστορική και πολιτισμική περίοδο. Οι 

πολιτισμικοί, ωστόσο, θεσμοί αποσιωπούν τους τρόπους με τους οποίους τέτοιες μορφές 

λόγου διαιωνίζουν κοινωνικές αντιλήψεις και υποθέσεις (Mitchell & Snyder, στο Reid et al, 

2006). 

Παρ’ όλο που  η “τέχνη” δεν ευθύνεται για το είδος ζωής που περιγράφει, συμβάλλει, 

ωστόσο, στην εδραίωση λανθασμένων και επιβλαβών ιδεών. Καλλιτέχνες σε διάφορους 

τομείς, όπως ο Pascin και ο Grosz στη ζωγραφική, ο Fellini στον κινηματογράφο, ο Arbus 

στη φωτογραφία χρησιμοποίησαν άτομα με πνευματική υστέρηση και παραμόρφωση για να 

προκαλέσουν την αποστροφή και την αηδία στο κοινό τους (Κουρουμπλής, 2006).  

Ο έντυπος λόγος, η διαφήμιση, αλλά κυρίως τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, αποτελούν στην εποχή μας τα κυριότερα μέσα διαμόρφωσης της κοινωνικής 

συνείδησης. Κανείς δεν ωφελείται από τη συνεχή υποπαρουσίαση και τη λανθασμένη και 

παραπλανητική απεικόνιση των ατόμων με αναπηρία. Από τη στιγμή που τα ΜΜΕ είναι 

επιφορτισμένα με την επιμόρφωση και την πληροφόρηση και λειτουργούν ως μεταδότες της 
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κουλτούρας και των αξιών της κοινωνίας, οφείλουν να αντικατοπτρίζουν τη διαφορετικότητα 

των αναγνωστών και τη διαφορετικότητα της ευρύτερης κοινωνίας που θεωρητικά 

αντιπροσωπεύουν (Pirofski, 2001). Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στην αναπηρία τα μέσα 

ενημέρωσης τείνουν να κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικά ρεύματα, από τη μια δείχνοντας 

αυθεντικές εικόνες των ατόμων με αναπηρία και από την άλλη εδραιώνοντας τις 

καθιερωμένες αντιλήψεις για την κατωτερότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σχέση με 

τους συνομήλικους χωρίς αναπηρίες. Κάποιες φορές ενστερνίζονται την ιδέα πως τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες είναι από το ίδιο «υλικό» όπως όλοι και άλλες τους αποδίδουν το ρόλο του 

«περιθωριοποιημένου», άρα του βαθύτατα διαφορετικού (Pirofski, 2001). Αλλά και οι Barnes 

(1992) και Tresgakis (2004) υποστηρίζουν πως τα ΜΜΕ συνέβαλλαν, ώστε να θεωρηθούν τα 

άτομα με αναπηρία ως «οι ανεπιθύμητοι άλλοι» και να θεωρηθεί η υποτέλειά τους ως 

απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Τέτοιες τακτικές τουλάχιστον, 

αποκαλύπτονται στη χρήση αρνητικών εικόνων από τα ΜΜΕ αλλά και τη λογοτεχνία όπου 

απεικονίζεται η διαφορά ως μη αποδεκτή, σατανική ή ως τιμωρία από το θεό. 

Τη δεκαετία του 1970 Αμερικανοί συγγραφείς αναγνώρισαν μια σειρά από κοινά 

επαναλαμβανόμενα στερεότυπα στη λαϊκή κουλτούρα και στα MME που συμβάλλουν 

σημαντικά στη διαδικασία της διάκρισης. Σύμφωνα με τον Barnes (1992), δέκα είναι τα 

τυπικά επαναλαμβανόμενα στερεότυπα στα ΜΜΕ: 

1.Τo άτομo με αναπηρία ως θλιβερό και αξιολύπητο 

Το στερεότυπο αυτό ενισχύθηκε από την αύξηση των τηλεοπτικών φιλανθρωπικών 

εκπομπών με σκοπό την πρόκληση του οίκτου, ώστε τα άτομα χωρίς αναπηρία να φανούν 

γενναιόδωρα. Αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό και της μυθιστοριογραφίας. Μεγάλος αριθμός 

εξαρτημένων ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνονται στις ιστορίες με σκοπό να εμπνεύσουν 

σε κάποιον άλλο χαρακτήρα καλοσύνη και ευαισθησία. 

Ταυτόχρονα, οι αναγνώστες κατανοούν πως για να καταφέρουν τα άτομα με αναπηρία 

να έχουν μια ζωή με ευημερία εξαρτώνται αποκλειστικά από την καλή θέληση των άλλων. 

Εικόνες των ατόμων με αναπηρία στα νοσοκομεία περνούν συνέχεια από τις οθόνες των 

τηλεοράσεων, εδραιώνοντας το μύθο ότι η αναπηρία είναι συνώνυμο της ασθένειας και των 

βασάνων. Οι περισσότερες αναφορές για τα άτομα με αναπηρία στην τηλεόραση είναι 

σχετικές με ιατρικές θεραπείες. Επιπλέον, αυτή η συνεχής ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, 

εκτός του ότι κινητοποιεί τη συμπάθεια, απομακρύνει την προσοχή του κοινού από τους 

κοινωνικούς παράγοντες που προκαλούν την αναπηρία.  
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Στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση 

και τον τύπο η αναπηρία απεικονίζεται με χρώματα άσπρα ή μαύρα, με μοντέλα λευκούς 

όμορφους νέους ή νέες που με τα μάτια τους ή μέλη του ημίγυμνου σώματός τους 

συμβολίζουν την αναπηρία. Η αίσθηση της τραγωδίας επιτείνεται από την έλλειψη των 

χρωμάτων, ως συνώνυμο των δεινών και της διαφορετικότητας, όπως επίσης και από την 

εσκεμμένη αντίθεση ανάμεσα στην «ομορφιά» και την «ατέλεια». Εκτός της έμφασης της 

τραγικής διάστασης της αναπηρίας με τη χρήση υπερβολικά ελκυστικών μοντέλων, 

υπονοείται και η πολιτισμική επιμονή στη φυσική τελειότητα και την «ομορφιά του 

σώματος». Κάτι τέτοιο κάνει ακόμα δυσκολότερη την κοινωνική αλληλεπίδραση για 

οποιονδήποτε αδυνατεί να ανταποκριθεί στο στερεότυπο αυτό και αυξάνει το χάσμα ανάμεσα 

στις δύο ομάδες. 

Το συναίσθημα του οίκτου που νιώθουν τα άτομα της κυρίαρχης ομάδας για τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες, οφείλεται, όπως εξηγεί ο Τσιάκαλος (2006), στην τάση των «κανονικών» 

ανθρώπων να κάνουν νοητές αφαιρέσεις σημαντικών πραγμάτων και δραστηριοτήτων από τη 

δική τους προσωπική ζωή, όταν προσπαθούν να μπουν στη θέση των ατόμων με αναπηρίες. 

Έτσι, «αφαιρούν το φως και τις εικόνες από τη δική τους ζωή και περιγράφουν τη ζωή των 

τυφλών αποκλειστικά ως μια ζωή σε ένα βαθύ και απόλυτο σκοτάδι. Ή αφαιρούν τη μουσική 

και τους ήχους και περιγράφουν τον κόσμο των κωφών ως ένα κόσμο απόλυτης σιωπής. Με 

παρόμοιο τρόπο θεωρούν τον κόσμο των ανθρώπων με «νοητική υστέρηση» ως κόσμο χωρίς 

προβληματισμούς και αναζητήσεις. Έτσι, ο κόσμος των αναπήρων εντυπώνεται στο νου τους 

ως ένας κόσμος απόλυτης ανικανότητας για αυτόνομη διαβίωση και εγγενούς φτώχειας στους 

τομείς του πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουν τον κόσμο 

της αναπηρίας και γι’ αυτό το αίσθημα που τους πλημμυρίζει είναι συχνά ο οίκτος» 

(Τσιάκαλος, 2006, σ. 106). Ωστόσο, ο οίκτος αυτός, σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (ο.π.), 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια στάσεων και απόψεων, σύμφωνα με τις 

οποίες ο αποκλεισμός, η ιδρυματοποίηση, ακόμα και η φυσική εξόντωση των ατόμων με 

αναπηρίες αποτελούν αναγκαίες και θεμιτές λύσεις. 

2.Το άτομο με αναπηρία ως αντικείμενο βίας 

Στην πραγματικότητα πολλές φορές άτομα με αναπηρία γίνονται αντικείμενο βίας και 

αυτό παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Σε συνδυασμό με τη λανθασμένη αντίληψη ότι τα άτομα με 

αναπηρία είναι αβοήθητα και εξαρτώμενα, η απεικόνιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 

διαιώνιση της βίας αυτής. 
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Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι με ζήλο υποστήριζαν τη βρεφοκτονία των παιδιών 

με αναπηρία. Στη μεσαιωνική Ευρώπη η αναπηρία συνδεόταν με το κακό και τη μαγεία. Σε 

ορισμένες περιοχές η εκτέλεση των ατόμων με αναπηρία γινόταν αποδεκτή από 

θρησκευτικούς ηγέτες. Για παράδειγμα, ο Martin Luther, ο θεμελιωτής του προτεσταντισμού, 

είπε πως είδε το διάβολο μέσα στα παιδιά με αναπηρία και πρότεινε την εξόντωσή τους. 

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση παρόμοιες πρακτικές έχουν συχνά αντιμετωπιστεί με 

ανοχή από την επιστήμη και από τα ΜΜΕ. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αι. νομιμοποίηση της βίας ενάντια στα άτομα με αναπηρίες 

παρείχαν οι θεωρίες του Δαρβίνου – και συγκεκριμένα της φυσικής επιλογής27 και το κίνημα 

του Ευγονισμού. Τα ιδεώδη των κινημάτων έφτασαν στην κορύφωσή τους το 1939-1945, 

όταν οι Γερμανοί Ναζί εξόντωσαν συστηματικά 80-100.000 άτομα με αναπηρίες. Κι ενώ 

μπήκε ένα τέλος στις ωμότητες των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και τη μαζική 

εκτέλεση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη, πολλοί παραμένουν στις μέρες μας 

υποστηρικτές τέτοιων τακτικών, όπως π.χ. οι εξτρεμιστικές οργανώσεις «National Front» και 

«The British Movement».  

Έρευνα στα ανθρώπινα έμβρυα και έκτρωση επιτρέπεται, άλλωστε, κυρίως λόγω του 

ότι μπορεί να εμποδίσει τη γέννηση παιδιών με αναπηρία. Πολύ κοινή τακτική επίσης, 

αποτελεί- αν και δεν συζητείται ανοιχτά- να αφήνουν πολλοί γιατροί, κατόπιν συνεννόησης 

με τους γονείς, βρέφη με σοβαρές αναπηρίες να πεθάνουν, αν η αναπηρία δεν είναι 

αναμενόμενη. Τα παιδιά με αναπηρία, εξάλλου, έχουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με 

τα παιδιά χωρίς αναπηρία να τα εγκαταλείψουν οι γονείς τους, λιγότερες πιθανότητες να τα 

υιοθετήσουν και είναι περισσότερο πιθανόν να υποστούν φυσική ή σεξουαλική κακοποίηση. 

3.Το άτομο με αναπηρία ως κακό ή σατανικό 

Το στερεότυπο της διαστροφής των ατόμων με αναπηρία είναι παρών σε μεγάλο μέρος 

της λογοτεχνίας και της τέχνης – κλασικής και λαϊκής - και συνεχίζει να κυριαρχεί μέχρι τις 

μέρες μας. Στη Βίβλο υπάρχουν πολλά παραδείγματα που συνδέουν την αναπηρία με την 

αμαρτία. Κλασικό παράδειγμα αυτής της απεικόνισης αποτελεί ο Ρίτσαρντ ο ΙΙΙ του 

Shakespeare. Στο “Moby Dick” του Herbert Melville ο Captain Ahab παθιάζεται τόσο πολύ 

με τον ακρωτηριασμό του ποδιού του από τη φάλαινα που θυσιάζει τη ζωή του και τη ζωή 

των περισσότερων από το πλήρωμά του για να πάρει εκδίκηση. Αλλά και στο νησί των 

                                                 
27 Ο Δαρβίνος το 1859 υποστήριξε πως οργανισμοί που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο 

περιβάλλον αφήνουν περισσότερους απογόνους οι οποίοι εξελίσσονται σε νέο ισχυρότερο είδος και 

επιβιώνουν ευκολότερα.  
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θησαυρών, για παράδειγμα, ο Stevenson για να προκαλέσει την αγωνία και τον τρόμο 

χρησιμοποιεί χαρακτήρες με αναπηρία, όπως τον “Black Dog” και τον “Blind Pew”. 

Η λίστα των ταινιών άλλωστε, που συνδέουν την αναπηρία με την κακία και τη 

μοχθηρία είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρεται η ταινία “Dr Jekyll and Mr Hyde” που 

συμβολίζει την έντονη αντίθεση ανάμεσα στο καλό και το κακό. 

Παρόμοιες τάσεις κυριαρχούν και στον τύπο. Άρθρα εφημερίδων που συνδέουν την 

πνευματική αναπηρία με την εγκληματικότητα είναι πολύ συχνά και το μήνυμά τους είναι 

σαφές: άτομα με τέτοιου είδους αναπηρία δεν είναι άξια εμπιστοσύνης, είναι επικίνδυνα, 

κυρίως για τα παιδιά και οφείλουν να βρίσκονται σε ιδρύματα.   

4.Το άτομο με αναπηρία ως ατμοσφαιρικό και περίεργο 

Τα άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε βιβλία, ταινίες και 

δραματικές τηλεοπτικές σειρές για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, 

συνήθως απειλητική ή μυστηρίου. Αυτό μειώνει την ανθρώπινη ιδιότητά τους, μετατρέποντάς 

τα σε αντικείμενα που προκαλούν την περιέργεια, ενώ εδραιώνουν τη λανθασμένη αντίληψη 

ότι η εμφάνιση είναι άρρηκτα δεμένη με την ηθική ενός ατόμου και τις αξίες του.   

5.Το άτομο με αναπηρία ως σούπερ ήρωας 

Τα άτομα με αναπηρία πολλές φορές παρουσιάζονται να έχουν υπεράνθρωπες, σχεδόν 

μαγικές ιδιότητες ως αντιστάθμισμα στην αναπηρία τους για να κερδίζουν την αποδοχή και 

το σεβασμό των υπόλοιπων. Άτομα με τύφλωση εμφανίζονται ως οραματιστές με έκτη 

αίσθηση ή συχνά με υπερβολικά ευαίσθητη ακοή. Πολλές ταινίες28 και βιβλία έχουν ως θέμα 

τους τις υπεράνθρωπες ικανότητες των ηρώων τους. 

                                                 
28 Ο Barnes (1992) αναφέρεται σε μια από τις πιο πρόσφατες, βραβευμένες ταινίες «My left 

foot» που παρουσιάζει την αυτοβιογραφία του Christy Brown ο οποίος καταφέρνει να ξεπεράσει την 

αναπηρία του, αλλά και τη φτώχεια της εργατικής τάξης του Δουβλίνου τη δεκαετία του 1930 και να 

ανακηρυχτεί σε εθνικό συγγραφέα, ποιητή και καλλιτέχνη. Αν και η ταινία παρείχε μια πολύ καλή 

ευκαιρία να παίξει το ρόλο ένα άτομο με αναπηρία, ο πρωταγωνιστής ήταν άτομο χωρίς αναπηρία. 

Αυτό αποτελεί πολύ συνηθισμένη τακτική σε πολλές ταινίες και οφείλεται εν μέρει στο ότι πολλές 

δραματικές σχολές δεν επιλέγουν μαθητές με αναπηρίες για το επάγγελμα του ηθοποιού. Από 

δεκατέσσερις ηθοποιούς στην κατηγορία των καλύτερων ηθοποιών ταινιών που είχαν ως θέμα την 

αναπηρία μόνο μία ηθοποιός, η Marlee Martin στο “Children of a Lesser God”- μια ταινία γύρω από τη 

σχέση μιας κοπέλας με κώφωση με τον χωρίς αναπηρία καθηγητή της στη σχολή κωφών – είχε 

εμπειρία της αναπηρίας. Μεγάλη ειρωνεία αποτελεί και το γεγονός πως, αν και η ταινία είχε ως θέμα 

της την κοινότητα των ατόμων με κώφωση, δεν ήταν προσβάσιμη στους χρήστες της νοηματικής, παρά 

μόνο σε ακροατήριο χωρίς προβλήματα ακοής. 
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Λανθασμένα συμπεράσματα γύρω από τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία 

έχουν ως αποτέλεσμα να τους στερεί η κοινωνία βασικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η 

εσφαλμένη εντύπωση ότι τα άτομα με τύφλωση μπορούν να καλύψουν τη μειονεξία τους εν 

μέρει με την ακοή τους ευθύνεται για την αποτυχία της κοινωνίας να μεταδίδει τις 

πληροφορίες στη μέθοδο Braille. Ομοίως, το συμπέρασμα ότι όλα τα άτομα με κώφωση 

μπορούν να διαβάζουν τα χείλη περιορίζει τη χρήση της νοηματικής.  

Εξάλλου, εστιάζοντας στα επιτεύγματα των ατόμων με αναπηρία ενισχύεται η άποψη 

πως πρέπει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους για να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία, ενώ 

αγνοούνται και υποτιμούνται οι εμπειρίες των «συνηθισμένων ατόμων» με ή χωρίς αναπηρία 

ως ασήμαντες. Από τη στιγμή δε που τα άτομα βλέπουν τους υπεράνθρωπους/ ήρωες ως μη 

αντιπροσωπευτικούς της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία το κενό ανάμεσα στις δυο 

ομάδες γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. 

6.Το άτομο με αναπηρία ως αντικείμενο χλευασμού 

Πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται ως ανόητα, ανίδεα για τους 

κινδύνους που τα περικυκλώνουν και κάνουν διαρκώς ατοπήματα, σπέρνοντας τον όλεθρο, 

χωρίς να έχουν συναίσθηση της αναπηρίας τους.  

Η γελοιοποίηση της αναπηρίας δεν είναι κάτι νέο, αφού τα άτομα με αναπηρία 

υπήρξαν πηγή διασκέδασης για τα άτομα χωρίς αναπηρίες για αιώνες. Πολλά βιβλία  από 

πολύ παλιά είναι γεμάτα με ανέκδοτα που αφορούν όλων των ειδών τις αναπηρίες. Τον 17ο 

και 18ο αι. στους κύκλους των πλουσίων συνηθιζόταν να κρατούν άτομα με πνευματικές 

αναπηρίες, «idiots» όπως τους αποκαλούσαν, για τη διασκέδασή τους, ενώ επισκέψεις σε 

ιδρύματα, σε άτομα με τέτοιες μειονεξίες αποτελούσαν τυπικό τρόπο ψυχαγωγίας για τους 

«ικανούς αλλά αλαζόνες». 

Αν και μια τέτοια αντιμετώπιση ήταν ίσως αναμενόμενη σε παλιότερες, λιγότερο 

φωτισμένες εποχές, συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί έναν από τους κοινούς και 

αγαπημένους ρόλους των κωμικών ηθοποιών29, πολλοί από τους οποίους στήριξαν τις 

επιτυχημένες καριέρες τους στη διακωμώδηση της αναπηρίας.  

Και ο Clark (2003) επισημαίνει τη διακωμώδηση της αναπηρίας και τη χρησιμοποίησή 

της για την παραγωγή γέλιου σε φαρσοκωμωδίες και τηλεοπτικές σειρές, με αποτέλεσμα τη 

                                                 
29 Για παράδειγμα, στην ταινία “A fish called Wanda” ένας από τους βασικούς χαρακτήρες είναι 

ένας ανίκανος απατεώνας με σοβαρή διαταραχή λόγου που λέγεται Κεν. Η εξαιρετικά επιτυχημένη, 

ανατρεπτική, κωμική σειρά “Monty Python’s Flying Circus” κατακλύζεται από υποτιμητικές εικόνες 

και σαρκαστικά σχόλια που έχουν ως στόχο την αναπηρία. 



58 

 

διάβρωση της ταυτότητας της αναπηρίας, αν και πιστεύει πως έχει μεγάλη σημασία, το αν η 

διακωμώδηση έχει ως στόχο τη βιολογική ή την κοινωνικά επιβαλλόμενη αναπηρία, αν δηλ. 

σατιρίζεται το ίδιο το άτομο με αναπηρία ή οι κοινωνικοί φραγμοί που του επιβάλλονται από 

μια κοινωνία που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας απεικόνισης, αφενός, υπονομεύει τις 

πιθανότητες να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα άτομα με αναπηρία από την κοινότητα των 

ατόμων χωρίς αναπηρία, αφετέρου, υπονομεύουν την αυτοεκτίμησή τους. Μπορεί κάποιος να 

υποστηρίξει ότι κατά καιρούς όλες οι κοινωνικές ομάδες γίνονται αντικείμενο διακωμώδησης 

και δεν είναι δυνατό να εξαιρεθεί η κοινότητα των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, η δημόσια 

γελοιοποίηση είναι θεμιτή στο βαθμό που οι αρνητικές εικόνες που προβάλλονται μπορούν 

να αντισταθμιστούν από τις θετικές ή στην περίπτωση που τα άτομα που γίνονται αντικείμενο 

χλευασμού μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, αν το επιθυμήσουν. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν υπάρχει θετική απεικόνιση των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ και δεν 

υπάρχει το νομικό πλαίσιο ή η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία αυτή τη 

διάκριση. 

7.Το άτομο με αναπηρία ως ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του 

Τα ΜΜΕ αλλά και πολλές ταινίες πολύ συχνά απεικονίζουν τα άτομα με αναπηρία ως 

άτομα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, αν σταματούσαν να λυπούνται 

τους εαυτούς τους, αν σκέφτονταν θετικά και αν έκαναν προσπάθειες. Κλασικό παράδειγμα 

αποτελεί η ταινία «Born on the fourth of July” που πραγματεύεται το ψυχολογικό τραύμα της 

εισόδου ενός ατόμου με αναπηρία στον κόσμο των ατόμων χωρίς αναπηρία και τη σωτηρία 

του από μια ερωτική σχέση - αυτό γενικώς θεωρήθηκε ως ένα βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση, γιατί οι περισσότερες ταινίες δείχνουν τα άτομα με αναπηρία ως σεξουαλικά 

αδρανή. 

Αν και πολλές ταινίες έχουν ως θέμα τους την αναπηρία, σπανίως προσεγγίζουν τα 

θέματα που πραγματικά απασχολούν την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία όπως είναι η 

επαγγελματική αποκατάσταση, η στέγη και το κοινωνικό περιβάλλον. 

Η στερεοτυπική άποψη ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το χειρότερο εχθρό του 

εαυτού τους φαίνεται και στην περίπτωση των ατόμων που νοσούν από HIV, οπότε και 

παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ ως αποκλειστικά υπεύθυνοι της αναπηρίας τους.  

Τέτοιες εικόνες παθολογικής αντιμετώπισης της αναπηρίας προέρχονται από την 

παραδοσιακή ιατρική προσέγγιση του θέματος και επιτρέπει την κοινότητα των ατόμων χωρίς 

αναπηρίες να ερμηνεύσουν το δικαιολογημένο θυμό των ατόμων με αναπηρία ως 
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αυτοκαταστροφή και πικρία που προέρχεται από την ανικανότητά τους να αποδεχτούν τους 

περιορισμούς της αναπηρίας τους. Τους επιτρέπει, επίσης, να αποφεύγουν να κατανοούν τις 

πραγματικές αιτίες αυτού του θυμού που είναι οι στάσεις και οι πολιτικές μιας κοινωνίας, 

ανοιχτά πολέμιας απέναντι στην αναπηρία . 

8.Το άτομο με αναπηρία ως βάρος 

Αυτό το στερεότυπο συνδέεται με την άποψη ότι τα άτομα με αναπηρία είναι 

αβοήθητα και πρέπει να βασίζονται σε άτομα χωρίς αναπηρία για την επιβίωσή τους. 

Αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι με την κατάλληλη στήριξη τα άτομα με αναπηρία μπορούν 

να επιτύχουν τον ίδιο βαθμό αυτονομίας με τα υπόλοιπα άτομα. Προέρχεται επίσης, από την 

πεποίθηση ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες είναι εντελώς διαφορετικές από τις 

ανάγκες των ατόμων χωρίς αναπηρία και ότι η ικανοποίηση των αναγκών αυτών θα 

αποτελέσει μια απαράδεκτη εξάντληση των οικονομικών πόρων της κοινότητας. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1930 το Γερμανικό Τρίτο Ράιχ εκμεταλλεύτηκε την εικόνα αυτή 

σε προπαγανδιστικά φιλμ – στα οποία τα άτομα με αναπηρία έχαναν την ανθρώπινη ιδιότητά 

τους και παρουσιάζονταν ως όντα χωρίς ζωή που δεν είχαν κανένα λόγο ύπαρξης και έπρεπε 

να αφανιστούν, αφού αποτελούσαν βάρος για την κοινωνία - για τη δικαιολόγηση του 

«προγράμματος της Ευθανασίας». 

Στις μέρες μας η εικόνα αυτή συνεχίζει να ενισχύεται από τα ΜΜΕ, ενώ οι οργανισμοί 

εθελοντών για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία κατάφεραν να κερδίσουν μεγάλα ποσά 

με τη διαιώνισή της. Όσοι έχουν τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία αποτελούν συνώνυμο 

της αυτοθυσίας και του μαρτυρίου, ενώ η εικόνα ενός ατόμου με αναπηρία συνδέεται 

αυτόματα με την εικόνα άλλων ατόμων από τον οικογενειακό του περίγυρο που υποφέρουν 

και δυστυχούν. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δε θα υπήρχε, αν τα άτομα με αναπηρία δεν ήταν 

αναγκασμένα να βασίζονται σε εθελοντές χωρίς μισθό - συνήθως γυναίκες, συγγενείς ή φίλες 

– για βασικές υπηρεσίες.   

9.Το άτομο με αναπηρία ως σεξουαλικά αφύσικο 

Λανθασμένες εντυπώσεις γύρω από τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία 

αποτέλεσαν συνηθισμένο θέμα στη λογοτεχνία και την τέχνη από τα αρχαία χρόνια. Για 

παράδειγμα στην Οδύσσεια, γραμμένη το 500 π.χ. ο Οδυσσέας στο παλάτι του Αλκίνοου 

ψυχαγωγείται από την ιστορία του Δενοδεύκη για την παράνομη σχέση της Αφροδίτης και 

του Άρη, επειδή ο άντρας της, ο Ήφαιστος ήταν «σακάτης». Σε γενικές γραμμές τα άτομα με 

αναπηρία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάζονταν ως ανίκανα σεξουαλικά- τάση γνωστή 

ως σύνδρομο Chatterley, από την ομώνυμη ταινία του Louis Battye. 
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Επιπλέον, η πλειονότητα των εικόνων αυτών αφορούν εμπειρίες αντρών και όχι 

γυναικών με αναπηρία. Η αντίληψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία στερούνται σεξουαλικότητας 

είναι ιδιαίτερα έντονη στα ΜΜΕ και προσφέρει άλλοθι για τη μοιχεία των αντρών, ενώ 

υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το ρόλο των γυναικών με αναπηρία που ήδη βρίσκονται σε 

κατώτερη θέση και εξαιτίας της προκατάληψης πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους 

παραδοσιακούς ρόλους ως σύζυγοι και ως μητέρες.  

10.Το άτομο με αναπηρία ως ανίκανο να συμμετέχει πλήρως στη ζωή της κοινότητας 

 Τα άτομα με αναπηρία σπανίως παρουσιάζονται ως πλήρη και παραγωγικά μέλη της 

κοινότητας, ως φοιτητές, ως δάσκαλοι, ως μέλη του εργατικού δυναμικού, ως γονείς. Η 

απουσία τέτοιων απεικονίσεων τροφοδοτεί την ιδέα ότι τα άτομα με αναπηρία είναι κατώτερα 

όντα που πρέπει να διαχωριστούν. 

Εκτός από τη διαστρέβλωση της εμπειρίας της αναπηρίας πρέπει, επίσης, να 

σημειωθεί η ελλιπής αντιπροσώπευσή τους ή η απουσία τους από τη κυρίαρχη λαϊκή 

κουλτούρα. Στα τηλεοπτικά φιλμ π.χ. και στα δράματα αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό 

σε σχέση με αυτό του συνολικού πληθυσμού. Όταν δε, παρουσιάζονται, είναι πιθανότερο να 

είναι χαμηλότερης κοινωνικής θέσης σε σχέση με τους χωρίς αναπηρία συμπρωταγωνιστές 

τους, άνεργοι και πολύ σπανιότερα επιτυχημένοι επαγγελματικά.  

Και ο Longmore(στο Saitoa & Ishiyamab, 2005) περιέγραψε πέντε απεικονίσεις των 

ατόμων με αναπηρία στα κινούμενα σχέδια και την τηλεόραση: ως δαιμονικά πλάσματα 

χωρίς ψυχή, ως τέρατα, ως απροσάρμοστα όντα, ως ήρωες και ως σεξουαλικά αφύσικα (με 

αποκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά) ή ασεξικά. Ο Nelson (στο Saitoa & Ishiyamab, 

2005) στο ίδιο πνεύμα, παρατήρησε έξι τέτοια στερεότυπα στον κινηματογράφο και την 

τηλεόραση: το άτομο με αναπηρία ως θύμα, ως ήρωας, ως απειλή (ως διαβολικό και με 

διεστραμμένο νου), ως ανίκανο να διευθετήσει τις υποθέσεις του, ως βάρος που όλοι πρέπει 

να φροντίζουν και ως άτομο που δε θα έπρεπε να είχε επιζήσει. Παρατήρησε, επίσης, ότι τα 

άτομα με αναπηρίες απουσιάζουν από την τηλεόραση και όποτε εμφανίζονται δεν έχουν 

βασικούς ρόλους, έτσι ώστε μπορούμε να μιλάμε για μια «αόρατη μειονότητα». 

Σε μελέτες ανάλογες που αφορούν χρόνους υψηλής ακροαματικότητας, σύμφωνα με 

τους Eliot & Byrd (στο Saitoa & Ishiyamab, 2005), όποτε εμφανίζονται άτομα με αναπηρία 

ανήκουν σε χαμηλά κυρίως στρώματα, είναι αδιόριστοι, ανύπαντροι ή θύματα 

εκμετάλλευσης.  
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Για υποπαρουσίαση των ατόμων με αναπηρία30 μίλησαν και οι Saitoa & Ishiyamab 

(2005) οι οποίοι μελέτησαν 607 δράματα τηλεοπτικά στην Ιαπωνία31 της περιόδου 1993- 

2002. Άτομα με αναπηρία εμφανίζονται στο 11% από αυτά. Οι χαρακτήρες με αναπηρία 

αποτελούν το 1,7 % και είναι οι περισσότεροι νέοι, ενώ τα άτομα με αναπηρία ξεπερνούν το 

5% του πληθυσμού της Ιαπωνίας. Η αύξηση του ποσοστού από 0,3 προηγούμενων δεκαετιών 

σε 1,7% μπορεί να οφείλεται στην κυβερνητική διακήρυξη του ενδιαφέροντος για τα άτομα 

με αναπηρία τη συγκεκριμένη δεκαετία που θεωρείται δεκαετία για τα άτομα με αναπηρία 

στην Ιαπωνία (Asian and Pacific Decade of Disabled Persons). 

Τα τελευταία χρόνια, τα άτομα με αναπηρία προσεγγίζονται περισσότερο ως 

συνηθισμένα και φυσιολογικά που απλά τυχαίνει να έχουν μια αναπηρία. Ο Barnes (1992), αν 

και βλέπει θετικά την αλλαγή αυτή στις στάσεις των ΜΜΕ και των συγγραφέων, εκφράζει τις 

επιφυλάξεις του, γιατί, όπως ισχυρίζεται, η απεικόνιση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την εμπειρία 

της αναπηρίας, συνοδεύεται από περιθωριοποίηση των ηρώων ως δευτερευόντων στην πλοκή 

και σημαίνει άρνηση της ταυτότητας της αναπηρίας με αρνητικές ψυχολογικές επιδράσεις. Η 

«ομαλοποίηση» της αναπηρίας στην ουσία δε βοηθά τα άτομα χωρίς αναπηρία να 

προβληματιστούν πάνω στην έννοιά της και δεν τονίζει την ανάγκη για αλλαγή και για 

εφαρμογή πολιτικών με σκοπό την απελευθέρωση της κοινωνίας από τον αναπηρισμό 

(disablism).  

Πρόσφατα, νέες πολιτικές και πολιτισμικές αξίες επιβάλλουν την αναθεώρηση της 

έννοιας της αναπηρίας και τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών είναι αναμφισβήτητα 

θετικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας της ΕΕ32 στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

για το Ευρωπαϊκό Έτος ίσων ευκαιριών για όλους (ΕΕΙΕ) – 2007 σχετικά με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, η πλειονότητα των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι οι διακρίσεις 

είναι ευρύτατα διαδεδομένες (64%), ενώ περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (51%) 

πιστεύουν ότι δεν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες για την καταπολέμηση των 

                                                 
30 Άλλωστε οι αναπηρίες που παρουσιάζονται είναι κυρίως νοητικές, οργανικές (τύφλωση και 

κώφωση) προβλήματα ομιλίας, κινητικά προβλήματα-κυρίως άτομα σε αναπηρική καρέκλα- και 

καρδιακά προβλήματα, ίσως επειδή είναι ευκολότερο να δραματοποιηθούν, σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα είδη (Saitoa & Ishiyamab, 2005)  .    
31 Ας σημειωθεί ότι στην Ιαπωνία για την έννοια της αναπηρίας χρησιμοποιείται ένας 

περιορισμένος ορισμός, σύμφωνα με τον οποίο, «άτομα με αναπηρία είναι αυτά των οποίων οι 

καθημερινές ή οι κοινωνικές ζωές είναι περιορισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω φυσικής, 

πνευματικής αναπηρίας ή ψυχικών διαταραχών» (Saitoa & Ishiyamab, 2005).   
32 http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?&page_id=95 
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διακρίσεων στη χώρα τους. Στο σύνολό τους τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι 

Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι για αλλαγές και ότι η μεγάλη πλειονότητά τους είναι υπέρ της 

θέσπισης μέτρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους στον τομέα της 

απασχόλησης. 

Το Σεπτέμβρη του 2005 στην πλατεία Trafalgar, στο κέντρο του Λονδίνου έγινε η 

αποκάλυψη του γυμνού αγάλματος της Alison Lapper33, της διάσημης Αγγλίδας φωτογράφου 

σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Οι αντιπαραθέσεις που προκάλεσε ο γλύπτης Μαρκ Κουίν με 

το έργο του θέτουν για μια ακόμα φορά το ζήτημα του τι είναι «όμορφο» και τι όχι, τι 

«αξίζει» να υμνηθεί και τι όχι και ποιος παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Ωστόσο, πρόκειται 

για μεμονωμένες περιπτώσεις που αν και ελπιδοφόρες δεν αντιπροσωπεύουν προς το παρόν 

το κοινωνικό σύνολο. 

Θετικές απεικονίσεις των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ έχουν βοηθήσει τα άτομα 

χωρίς αναπηρίες να τους κατανοήσουν καλύτερα στον εργασιακό χώρο αλλά και στις 

προσωπικές τους ζωές (Farnall & Smith, στο Saitoa & Ishiyamab, 2005). Ομοίως, σύμφωνα 

με την Glauberman (στο Saitoa & Ishiyamab, 2005) θετικές απεικονίσεις των ατόμων με 

αναπηρίες στην τηλεόραση έχουν βελτιώσει στάσεις και συμπεριφορές των παιδιών απέναντι 

σε συνομηλίκους τους που βιώνουν κάποια αναπηρία. 

 

2.6   
Οι απεικονίσεις της αναπηρίας στην παιδική λογοτεχνία 

 

Ήρωες με αναπηρίες παρουσιάζονται στην παιδική λογοτεχνία από πολύ παλιά. Η 

βιβλιογραφική έρευνα εστιάζει στη λογοτεχνία του 19ου και 20ου και δείχνει πως η 

αντιμετώπιση της αναπηρίας στη διάρκεια αυτή είναι πολύ διαφορετική. 

Για τους συγγραφείς της Βικτοριανής εποχής δεν υπήρχαν ως κατηγορία τα βιβλία με 

θέμα την αναπηρία. Υπήρχαν βιβλία που έγραφαν για παιδιά που ήταν άρρωστα, είχαν 

τύφλωση ή κινητική αναπηρία, αλλά δεν είχαν ποτέ ως στόχο να δείξουν πώς είναι η ζωή 

ενός παιδιού με αναπηρία. Η ιδέα προφανώς των συγγραφέων της εποχής πως τα παιδιά με 

αναπηρίες βίωναν μια δύσκολη ζωή που δεν άξιζε να τη ζει κανείς τους απέτρεπε από τη 
                                                 

33  Η Alison Lapper που γεννήθηκε χωρίς χέρια και πλήρως σχηματισμένα πόδια, τιμήθηκε το 

2003 στην Ισπανία με το βραβείο «γυναίκα της χρονιάς». Η δουλειά της επανεξετάζει το τι είναι 

φυσιολογικό και όμορφο, επηρεάζοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την αναπηρία και τη 

μητρότητα. Η ίδια ισχυρίζεται πως έχει επηρεαστεί βαθύτατα από την Αφροδίτη της Μήλου που 

θαυμάζεται ως δείγμα κλασικής ομορφιάς, παρόλο που της λείπουν τα χέρια. 
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συγγραφή τέτοιων βιβλίων. Έτσι, η  αναπηρία και η αρρώστια λειτουργούσαν μεταφορικά για 

να μεταφέρουν την ιστορία από τα σκοτεινά διαστήματα της δοκιμασίας και ερήμωσης στα 

φωτεινά σημεία της επίλυσης του προβλήματος  και του ευτυχισμένου τέλους (Keith, 2004). 

Το 19ο αι. η αναπηρία, μόνιμη ή παροδική - αν και αντιμετωπιζόταν, όπως πάντα 

άλλωστε, με καχυποψία ή συμβατικά  ως “διαφορετικότητα” - ήταν περισσότερο 

συνηθισμένη, αποτελούσε μέρος της καθημερινής ζωής και λίγο διέφερε ως έννοια από τις 

συχνές αρρώστιες που πολύς κόσμος βίωνε. Σύμφωνα με την Keith34 (2004), την περίοδο 

αυτή οι ήρωες με αναπηρία χρησιμοποιήθηκαν για δυο λόγους. Πρώτον, για να κάνουν τους 

αναγνώστες να νιώσουν οίκτο και διάθεση για φιλανθρωπία και, δεύτερον, για να διδάξουν 

ηθικές αξίες  από τη στιγμή που η αναπηρία θεωρούνταν τιμωρία για όσους επιδείκνυαν κακή 

συμπεριφορά. Συχνά η ιστορία τελείωνε με την ως εκ θαύματος ανάρρωση του ατόμου, 

ταυτόχρονα με μια υποτιθέμενη βελτίωση της κακής του συμπεριφοράς. Στα περισσότερα 

βιβλία υπάρχει διάχυτο το μήνυμα ότι η αναπηρία - όπως και πολλές δοκιμασίες - είναι μέρος 

ενός θεϊκού σχεδίου με σκοπό την απώτερη ωφέλεια του ατόμου που τη βιώνει, γι’ αυτό και 

πρέπει να γίνεται αποδεκτή με στωικότητα (Dowker, 2004).  

Σύμφωνα και με τους Davidson et al (1994), στη λογοτεχνία της Βρετανίας το 19ο αι 

κυριαρχεί μια θεολογική και απλοϊκή θεώρηση της αναπηρίας με κύριο τρόπο αντιμετώπισης 

τη συμπόνια. Θεωρείται δεδομένη, καθορισμένη από το θεό, με καταλυτική επίδραση στη 

ζωή του ατόμου και αντιμετωπίζεται ως μη αναστρέψιμη, ενώ σπάνια αναφέρεται, στην αρχή 

τουλάχιστον του αιώνα, κάποια θεραπεία. Τα άτομα με αναπηρία πιστεύεται πως θα 

ανταμειφτούν στην άλλη ζωή για τα βάσανα που περνούν και προκαλούν αγωνία στα μέλη 

της οικογένειάς τους, ιδίως στους γονείς τους που ανησυχούν για το μέλλον τους – κυρίως 

όταν εκείνοι δε θα είναι πλέον στη ζωή. 

Συνήθως οι χαρακτήρες με αναπηρία παρουσιάζονται ως ηρωικοί και υπομονετικοί, 

απομονωμένοι από την κοινωνία εξαιτίας της αναπηρίας τους. Πολλές φορές φαίνεται να 

υποτιμούνται, καθώς η μειονεξία εμποδίζει τους άλλους να κατανοήσουν την αξία και τις 

δυνατότητές τους. Τα άτομα χωρίς αναπηρία συνήθως βοηθούν, όποτε είναι δυνατό, 

συμπονούν τα άτομα με αναπηρία και έχουν υπομονή. Πολλές φορές όμως, τα άτομα με 

αναπηρία γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αν και δεν αναφέρονται περιπτώσεις 

                                                 
34 H Keith μελέτησε 20 παιδικά βιβλία από το 1958 – 1994  με θέμα την αναπηρία, έχοντας ως 

στόχο να εξετάσει τις προθέσεις των συγγραφέων και τις αντιλήψεις τους γύρω από την αναπηρία και 

την ασθένεια το δεύτερο μισό του 20ου αι. 
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σωματικής εκμετάλλευσης, τα πειράγματα και οι ειρωνείες ή τα υποτιμητικά σχόλια είναι 

πολύ συχνά. 

Ο Haffter(στο Kendrick, 2004) παρατηρεί πως η συμπεριφορά ενός παιδιού με ειδικές 

ανάγκες συνδέεται με λαϊκές δοξασίες, με μη επιστημονικές εξηγήσεις των γονιών, με τη 

δαιμονοποίηση του παιδιού και την πίστη στη μαγεία. Η στάση της εκκλησίας, επίσης, 

συνέβαλε στην απομόνωση των οικογενειών με παιδιά που είχαν εκ γενετής  ασθένειες, 

καθώς σύνδεσε τέτοιες γεννήσεις με την αμαρτία, την προσβολή ενάντια στο θεό, 

νομιμοποιώντας την απομόνωση των ατόμων, τον εξοστρακισμό ή και το διωγμό τους που, 

όπως πολλοί πιστεύουν, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Σε βιβλία με χαρακτήρες με νοητική υστέρηση πολλές φορές τονίζεται η απουσία 

«ευγενών δυνάμεων» της ψυχής που συνδέονται με τη λογική σκέψη, ενώ σε ακραίες 

περιπτώσεις η νοητική υστέρηση τείνει να ταυτιστεί με πλήρη απουσία της ψυχής. 

Υπονοείται μερικές φορές πως αυτού του είδους η αναπηρία στερεί από τα άτομα την 

ανθρώπινη ιδιότητά τους και τα κρατά σε ένα άνομο στάδιο, σε απόσταση από την κοινωνία 

με το θεό (McDonagh, 2006). 

Στον 20ο αι. η αναπηρία άρχισε να γίνεται περισσότερο ιάσιμη και αποφεύξιμη -

τουλάχιστον για τα νεαρά άτομα - όπως επίσης, άρχισε να παρουσιάζεται το φαινόμενο της 

εισαγωγής των ατόμων με αναπηρία σε ιδρύματα. Έτσι, οι χαρακτήρες με αναπηρία άρχισαν 

να αντιμετωπίζονται ως άτομα περισσότερο σπάνια και λιγότερο «φυσιολογικά» που για να 

δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους χρειάζονταν είτε μια ασυνήθιστη «αγιοποίηση» είτε μια ως 

εκ θαύματος θεραπεία (Dowker, 2004).  

Κατά τη διάρκεια του 20ου αι. φαίνεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην έκδοση 

βιβλίων με θέμα την αναπηρία στα οποία αποδοκιμάζεται η άδικη συμπεριφορά απέναντι στα 

άτομα με αναπηρία. Έτσι, τα παιδικά βιβλία φαίνεται να αντανακλούν το πέρασμα από τις 

πατριαρχικές - προστατευτικές τάσεις του 19ου σε περισσότερο ανεξάρτητα μοντέλα και 

μοντέλα ενσωμάτωσης του 20ου αιώνα. Περαιτέρω, ωστόσο, μελέτη35 δείχνει πως πολλά 

στερεότυπα ανακυκλώνονται στα βιβλία του 20ου αι. (Torrijos, 2004). 

Ερευνητές των απεικονίσεων της αναπηρίας στα παιδικά βιβλία που εκδόθηκαν πριν 

τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο παρατηρούν ότι οι χαρακτήρες με αναπηρίες εμφανίζονται με 

δυο στερεοτυπικές εικόνες. Είτε ως πολύ κακοί, ιδιαίτερα στα βιβλία φαντασίας (όπως ο 
                                                 

35 Η Torrijos μελέτησε παιδικά τραγούδια, μια ανθολογία του Almodovar (1982) με λαϊκές 

ιστορίες και   27 ιστορίες ισπανών συγγραφέων από το 1963 μέχρι το 2000, έχοντας ως στόχο να 

εξετάσει κατά πόσο τα παιδικά βιβλία του 20ου αι. με θέμα την αναπηρία ανακυκλώνουν στερεοτυπικές 

αντιλήψεις του προηγούμενου αιώνα.  
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captain Hook στον Peter Pan) και σε όσα απευθύνονται σε ενήλικες είτε, κυρίως, ως άγιοι, 

επειδή η εμπειρία της αναπηρίας τους έκανε έτσι. Στην τελευταία κατηγορία οι περισσότεροι 

χαρακτήρες είναι κορίτσια με αναπηρία που σπανίως ενηλικιώνονται. Είτε πεθαίνουν είτε 

θεραπεύονται ως δια μαγείας (Dowker, 2004). Σε πολλά βιβλία η αναπηρία και η θεραπεία 

της συνδέονται με το χαρακτήρα. Η θεραπεία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας υγιέστερης 

στάσης απέναντι στη ζωή ή μπορεί να οφείλεται στη δημιουργία φιλικών σχέσεων που έχουν 

«θεραπευτικές ικανότητες». Αυτό μπορεί να σημαίνει εθελοντική αποποίηση της ταυτότητας 

της αναπηρίας. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να εννοήσει ότι 

η αναπηρία και τα προβλήματά της οφείλονται κυρίως σε συναισθηματικά και όχι σε φυσικά 

ή κοινωνικά αίτια. Σε άλλες περιπτώσεις η θεραπεία έρχεται με τη μετάνοια ενός ατίθασου 

παιδιού που καταλαβαίνει τα σφάλματά του, μένοντας για κάποιο χρονικό διάστημα με 

κάποια κινητική αναπηρία στην οποία το οδήγησε η ανυπακοή του. Πολλές φορές μετά τη 

θεραπεία μένει κάποιο σημάδι για να θυμίζει τα αποτελέσματα της «ανεύθυνης 

συμπεριφοράς». Συμβαίνει, επίσης, συχνά η αναπηρία ενός παιδιού να μη λειτουργεί ως μέσο 

νουθεσίας του ίδιου του παιδιού, αλλά των γονιών, των συγγενών ή των ατόμων της 

κοινότητας. 

Μια άλλη στερεοτυπική εικόνα που εμφανίζεται συχνά στα παιδικά βιβλία είναι αυτή, 

σύμφωνα με την οποία, τα άτομα με αναπηρία δε χαρακτηρίζονται τόσο για τις αδυναμίες 

τους όσο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν, όπως ιδιαίτερες επιδόσεις ή εξαιρετικά 

ταλέντα, συνδυασμένα με ταυτόχρονη ευαισθησία, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 

Οι Biklen & Bogdan (στο Gervay, 2004) διέκριναν δέκα διαφορετικά μοντέλα 

αναπηρίας: του αξιολύπητου και θλιβερού, του αντικείμενου βίας, του διαβολικού, του 

ατμοσφαιρικού, του σούπερ-ήρωα με θαυμαστές ικανότητες, του γελοίου, του εχθρού του 

ίδιου του εαυτού του, του βάρους για την οικογένεια, του ανέραστου, του ανίκανου να 

συμμετέχει στην καθημερινή ζωή. 

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ωστόσο, επισημαίνει η Gervay (2004) οδήγησε σε 

αναθεώρηση των προηγούμενων μοντέλων και απεικόνιση της αναπηρίας με περισσότερο 

ρεαλιστικό τρόπο. Τα νέα μοντέλα στα παιδικά βιβλία τείνουν να παρουσιάζουν τα άτομα με 

αναπηρία ως ανεξάρτητα, ισότιμα, κοινωνικά ενεργά μέλη και οι αναπηρίες πλέον 

χαρακτηρίζονται με πιο ακριβείς ιατρικούς όρους. Τα άτομα με αναπηρία δεν ανήκουν πλέον 

απαραίτητα στην κατηγορία των παιδιών που είτε θεραπεύονται είτε πεθαίνουν. Πολλά 

μένουν με κάποια ελαφρότερης μορφής αναπηρία ή επιβιώνουν με βαρύτερης μορφής η 

οποία, ωστόσο, δεν τα εμποδίζει από το να ζήσουν ενδιαφέρουσες ζωές ή από το να 

αναζητήσουν μια καριέρα.  
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Στις δεκαετίες του ‘60 και ‘70 σημειώνεται ένα νέο είδος ρεαλισμού στα παιδικά 

βιβλία. Οι συγγραφείς αρχίζουν να πραγματεύονται θέματα όπως το διαζύγιο, το θάνατο, τη 

βία, το ρατσισμό, το σεξ και την αναπηρία που άλλοτε θεωρούνταν απαγορευμένα λόγω του 

ότι ήταν πολύπλοκα, απαιτητικά ή επειδή προκαλούσαν συναισθηματική φόρτιση και ήταν 

δυσκολότερο να επιλυθούν με ένα απλό συναισθηματικό τέλος. Από το 1975 τα βιβλία που 

είχαν ως ήρωες παιδιά με αναπηρία άρχισαν να τονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο τις συνθήκες 

της αναπηρίας, καθώς και την επίδραση των κοινωνικών στάσεων στη δυνατότητα των 

ατόμων με αναπηρίες για ανεξαρτητοποίηση, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα και 

αξιοπρέπεια. Η Harrill (1993, στο Gervay, 2004) παρατήρησε ότι το ποσοστό βιβλίων με 

αρνητικές στερεοτυπικές απεικονίσεις της αναπηρίας μειώθηκε αισθητά, όταν στις ΗΠΑ 

τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία36 για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. 

Παρόλο, ωστόσο, που πολλά βιβλία προσπαθούν να ανταποκριθούν στις επιταγές της 

νομοθεσίας και παρά τις καλές προθέσεις τους, σύμφωνα με τον Quicke (στο Gervay, 2004), 

διακρίνονται για το διδακτισμό τους, τη φτωχή και προβλέψιμη πλοκή τους, την επίπεδη 

(χωρίς ενδιαφέρον) γλώσσα τους, τους μονοδιάστατους χαρακτήρες τους. Οι Harris & Baskin 

(στο Keith, 2004) εστιάζουν στο σημείο αυτό, στη φτωχή, δηλαδή, ανάπτυξη των 

χαρακτήρων με αναπηρία, ως  ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παιδικής λογοτεχνίας 

με θέμα την αναπηρία. Βέβαια, δεν είναι αναγκαίο κάθε άτομο με αναπηρία να είναι κρίσιμο 

στη δράση, όπως δεν είναι αναγκαίο και να χρησιμοποιείται η κάθε αναπηρία ως 

συμβολισμός για την ανάπτυξη του ήρωα. Θα ήταν περισσότερο κοντά στην αλήθεια η 

μυθιστορία, αν εστίαζε σε όσα σκέφτονται, λένε και κάνουν τα άτομα με αναπηρία και όχι σε 

όσα δεν μπορούν να κάνουν. Αν με άλλα λόγια, εστίαζε στην αυθεντική σημασία της 

ανθρώπινης εμπειρίας, στο άτομο και στην ιστορία του (Gervay, 2004). 

Από τη στιγμή που η παιδική λογοτεχνία άρχισε να αντιμετωπίζει περισσότερο 

ρεαλιστικά την αναπηρία, πλήθος διαφορετικών ειδών αναπηρίας όπως συναισθηματικές 

διαταραχές, αυτισμός, επιληψία, ανορεξία, μαθησιακές δυσκολίες, AIDS, καρκίνος, άρχισαν 

                                                 
36 Η νομοθεσία των ΗΠΑ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες το 1975 

είναι εκτενής και αποτελεί την παλαιότερη νομοθεσία για την αναπηρία. Στην Αυστραλία ανάλογο 

νομοσχέδιο, το Disability Discrimination Act (DDA) ψηφίστηκε το 1992. Στόχοι της DDA ήταν η όσο 

το δυνατό ελαχιστοποίηση της διάκρισης ενάντια στα άτομα με αναπηρίες, η διασφάλιση των 

δικαιωμάτων τους και η προώθηση της ιδέας πως τα άτομα με αναπηρία έχουν ακριβώς τα ίδια 

δικαιώματα που έχουν όλα τα άτομα μιας κοινότητας. Ανάλογες νομοθεσίες για την αντιμετώπιση των 

διακρίσεων στην εκπαίδευση αλλά και σε άλλους τομείς έχουν ο Καναδάς, το Ην. Βασίλειο, η Νέα 

Ζηλανδία (Gervay, 2004). 
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να εμφανίζονται και οι ήρωες με τις αναπηρίες αυτές είχαν είτε πρωταρχικό είτε, κυρίως, 

δευτερεύοντα ρόλο (Gervay, 2004).  

Και η Moore (στο Pirofski, 2001) σημειώνει ότι μετά την ενσωμάτωση37 περισσότερα 

βιβλία με θέμα την αναπηρία εμφανίζονται38. Ωστόσο, βασικοί συγγραφείς συνεχίζουν να 

υπο-παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την Harrill (στο Pirofski, 2001), 

ακόμα και όταν η ενσωμάτωση έγινε καθεστώς και αυξήθηκαν τα βιβλία με θέμα την 

αναπηρία, αυτά δεν απαλλάχτηκαν από στερεοτυπικές απεικονίσεις και στην πλειοψηφία 

τους έδειχναν τα άτομα με αναπηρία ως «το χειρότερο εχθρό του εαυτού τους» που θα 

μπορούσαν να τα καταφέρουν και να ξεπεράσουν την αναπηρία τους, αν προσπαθούσαν 

περισσότερο. 

Τις διαφοροποιήσεις των στάσεων των συγγραφέων στο δεύτερο μισό του 20ου αι., 

επισημαίνει και η Keith (2004), τονίζοντας πως τα βιβλία της περιόδου αυτής έχασαν μεγάλο 

μέρος της θρησκευτικής, της ηθικής και της συναισθηματικής βαρύτητας  που τα 

χαρακτήριζε τον προηγούμενο αιώνα και άρχισαν να πραγματεύονται κοινωνικές και 

ψυχολογικές καταστάσεις που οι νέοι συχνά βίωναν. Οι σημαντικές πρόοδοι στην ιατρική 

είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των θανάτων των παιδιών με αναπηρίες στην παιδική ηλικία 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Μειώθηκε ταυτόχρονα ο αριθμός των παιδιών με 

αναπηρία που ήταν απομονωμένα στα ιδρύματα, ενώ η ανάπτυξη του κινήματος των 

πολιτικών δικαιωμάτων των παιδιών αυτών κατέδειξε την αναγκαιότητα να περιοριστεί η 

χρήση ιατρικών όρων για την περιγραφή της αναπηρίας τους και να εξεταστεί ο τρόπος με 

τον οποίο στάσεις και προκαταλήψεις έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή τους. Ωστόσο, 

επισημαίνει η Keith (2004), αν και οι κοινωνικές στάσεις αλλάζουν, δεν αντικατοπτρίζονται 

στα παιδικά βιβλία. Ενώ οι συγγραφείς φαίνεται να επιθυμούν να δείξουν τα «προβλήματα» 

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία, συχνά η οπτική που έχουν για την αναπηρία και 

η έλλειψη γνώσης για το τι σημαίνει να έχει κάποιος μια αναπηρία τους περιορίζει 

σημαντικά. Αυτό συχνά προκάλεσε τη συγγραφή θλιβερών βιβλίων και με συγκεχυμένα 

μηνύματα.  

                                                 
37 Το 50% των μαθητών με αναπηρίες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε κλασικές τάξεις μετά τη σχετική 

νομοθεσία (Prince, στο Pirofski, 2002).  
38 Μετά την ψήφιση του νόμου για ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες στις κλασικές τάξεις 

το 1975 στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν τα βιβλία με θέμα την αναπηρία. Οι Baskin & Harris  βρήκαν ότι τα 

βιβλία με το θέμα αυτό αυξήθηκαν από 311 την περίοδο 1940-1975 σε 348 την περίοδο 1976-1981 

(στο Gervay, 2004). 
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Οι Baskin & Harris (στο Keith 2004) σημείωσαν ότι η κοινή αντίληψη για την έννοια 

της αναπηρίας είναι διφορούμενη και κινείται ανάμεσα σε διαμετρικά αντίθετες δυνάμεις, της 

συμπόνιας και της εχθρότητας, της κατανόησης και των παρεξηγήσεων, της περιέργειας και 

της απέχθειας. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, το ότι οι απεικονίσεις της αναπηρίας στη 

λογοτεχνία είναι τόσο παράδοξες και αντιφατικές. Για παράδειγμα, αν και ο θάνατος ενός 

βασικού ήρωα ήταν σπάνιος στα παιδικά βιβλία, η Keith (2004) αναφερόμενη σε τρία βιβλία 

της περιόδου 1981- 1994, επισήμανε πως, όταν ο ήρωας είχε αναπηρία, το τέλος αυτό 

φαίνεται να αποτελούσε μια συνηθισμένη επιλογή. Στα βιβλία αυτά χρησιμοποιείται συχνά 

ως τεχνική η αφήγηση της ζωής του παιδιού με αναπηρία από ένα φίλο και η εστίαση στις 

καλές στιγμές που περνούσαν μαζί. Το ατύχημα ή η ασθένεια σε αυτά τα βιβλία 

παρουσιάζεται ως τραγωδία που πρέπει να ξεπεραστεί. Οι χαρακτήρες νιώθουν άσχημοι και 

άχρηστοι, γεμάτοι απέχθεια για τον εαυτό τους. Αρχίζουν να αυτοκαθορίζονται με λέξεις που 

στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν για να χαρακτηρίσουν άλλα άτομα με αναπηρία. Αν και δεν 

έχουν έντονα θρησκευτικά και ηθικά μηνύματα, ωστόσο, ο διδακτισμός τους διαφαίνεται στο 

ότι οι ήρωες παίρνουν το μάθημά τους, όταν κατανοούν πόσο άδικοι υπήρξαν στο παρελθόν 

απέναντι στα άτομα με αναπηρία.  

Έρευνα της Torrijos (2004) έδειξε πως όπου το άτομο με αναπηρία αποτελεί τον έναν 

από τους βασικούς ήρωες, συνήθως παρουσιάζεται με τρόπο παραδοσιακό, δηλαδή με 

αρνητικές απόψεις και στερεοτυπικές προκαταλήψεις. Όταν πρόκειται για ήρωα χωρίς 

αναπηρία κοινή σε όλα τα παιδικά βιβλία είναι η εικόνα του παιδιού που ζει μια σειρά από 

περιπέτειες για να κερδίσει στο τέλος την ανεξαρτησία του, εικόνα που αλλάζει εντελώς, 

όταν πρόκειται για παιδιά με αναπηρίες. Το μόνο που καταφέρνουν εκείνα στο τέλος είναι να 

αποδεχτούν την εξάρτησή τους. Η ομάδα αυτών των παιδιών εκτός του ότι απουσιάζει από τα 

περισσότερα παιδικά βιβλία, όταν εμφανίζεται, έχει συνήθως προβλήματα κίνησης και 

αισθητηριακή αναπηρία, αν και στην πραγματικότητα αυξάνονται συνεχώς διαφορετικές 

κατηγορίες για τις οποίες δε γίνεται λόγος στα βιβλία. Η Torrijos (2004) μελέτησε παιδικά 

ποιηματάκια, μια ανθολογία λαϊκών ιστοριών (1984) και βιβλία ισπανών συγγραφέων και 

έδειξε πως ο αριθμός των βιβλίων αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία. Μόνο ένα βιβλίο από τα 

27 που μελετήθηκαν βρέθηκε για αρχάριους αναγνώστες, 3 για παιδιά από 7-9 χρονών, 10 για 

παιδιά από 9-12, 8 για παιδιά από 12-14 και μόνο δύο για μεγαλύτερα παιδιά. Σε αυτά 

κυριαρχεί συχνά το αίσθημα του πατερναλισμού39, της συμπόνιας ή της απόρριψης. Κοινό 

                                                 
39 Ο όρος «πατερναλισμός» προτείνει  την ύπαρξη μιας σχέσης πατέρα – παιδιού ανάμεσα στις 

τάξεις κα μια φαινομενικά οργανικά οικογενειακή δομή. Σύμφωνα με τους κοινωνικούς πατερναλιστές, 
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θέμα παραμένει η αναζήτηση ενός ενόχου, εφόσον η αναπηρία παραμένει ένα είδος θεϊκής 

τιμωρίας είτε για παραπτώματα του ίδιου του ατόμου είτε για αμαρτίες των υπόλοιπων μελών 

της οικογένειας. Η ερευνήτρια επισημαίνει πως η αναπηρία συχνά εξυπηρετεί διάφορους 

στόχους. Για παράδειγμα, αποτελεί ένα μέσο για κριτική στην κοινωνία για τον άδικο τρόπο 

που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, ένα μέσο κινητοποίησης και ωρίμανσης 

μεγαλύτερων αδερφών, μέσο για να διαφανούν οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα και ανάμεσα 

στις κοινωνικές τάξεις ή ένα κίνητρο για να αναδείξουν τα παιδιά την κοινωνική τους 

συνείδηση. Κοινός στόχος βέβαια στην πλειονότητα των βιβλίων αυτών είναι να τονιστεί 

μέσω των παιδιών με αναπηρία η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης. Σε μερικά βιβλία, ωστόσο, 

παρατηρήθηκε  μια ρεαλιστική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται τα άτομα με 

αναπηρίες και των δυσκολιών, συναισθηματικών και κινητικών που αντιμετωπίζουν, με 

αρκετή ακρίβεια μάλιστα - που πολλές φορές οφείλεται ίσως στην προσωπική εμπειρία στην 

περίπτωση που οι συγγραφείς είναι και οι ίδιοι άτομα με αναπηρία. Στα βιβλία αυτά οι ήρωες 

έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διασκεδάσουν και να συμμετέχουν στη ζωή, αν και πολλές φορές 

πρέπει να αποδεχτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής.  

Η Little (1986, στο Kendrick, 2004) βρήκε πως τα νέα κείμενα χειρίζονται 

διαφορετικά τα άτομα με αναπηρίες, καθώς εστιάζουν περισσότερο σε αυτά που τα παιδιά 

μπορούν να κάνουν, δηλαδή, στις ικανότητες τους και όχι σε αυτά που δεν μπορούν. Αν και 

σαφέστατα παρατηρείται μια μεγάλη βελτίωση, τα νέα κείμενα αρνούνται να δουν τους 

χαρακτήρες τους σε σχέση με το «ποιοι είναι» και να παρουσιάσουν την αναπηρία ως μέρος 

της ανθρώπινης εμπειρίας.  

Έρευνα της Worotynec (2004) έδειξε πως σε βιβλία του καταλόγου ERIC40, αν και 

εκπροσωπούνται παιδιά με φυσική αναπηρία, νοητική στέρηση και προβλήματα 

συμπεριφοράς, πολλές φορές υπάρχουν μηνύματα που καταλήγουν προσβλητικά. Η 

ερευνήτρια έλαβε υπόψη της τους όρους του οργανισμού Circle of Ιnclusion, ενός 

οργανισμού που στηρίζει την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην κυρίαρχη 

κοινωνία, ο οποίος καλεί τους συγγραφείς των βιβλίων με ήρωες παιδιά με αναπηρία να 

προβάλλουν τρεις τύπους παιδιών μέσα στα βιβλία τους: του αρχηγού (leader), του παιδιού 

που επιλύει προβλήματα (problem-solver) και του ρόλου προτύπου (role model). Στα βιβλία 
                                                                                                                        

η κοινωνία θα μπορούσε να αναγεννηθεί, αντιγράφοντας την καλοκάγαθη οικογενειακή ιεραρχία. Αν οι 

εργοδότες συμπεριφέρονταν ως σοφοί πατέρες και οι εργάτες ως ευσυνείδητα παιδιά, θα εξαφανίζονταν 

τα ανταγωνιστικά ταξικά συμφέροντα μαζί με την υπερβολική φτώχια και τον ταξικό διαχωρισμό που 

συνόδευσε την πρώτη περίοδο βιομηχανοποίησης(Gallagher, στο McDonagh, 2006). 
40   ERIC:“Educational Resources and Information Center Clearinghouse and Gifted Disabilities” 
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του καταλόγου ERIC, ωστόσο, κανένας από τους ήρωες με αναπηρία δεν έχει κανένα από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Αντίθετα, είναι οι χωρίς αναπηρία συνομήλικοι ή οι γονείς, αυτοί 

που έχουν το ρόλο του αρχηγού ή του επιλυτή προβλημάτων και αυτοί που έχουν ρόλο 

προτύπου εξαιτίας της συμπονετικής αποδοχής των ατόμων με αναπηρία. 

Η Blaska (2004) μελέτησε 500 προτεινόμενα βιβλία και βιβλία που κέρδισαν βραβεία 

για παιδιά από 0-8 ετών που εκδόθηκαν από το 1987-1991 και που συμπεριλάμβαναν ήρωες 

με αναπηρία. Από τα βιβλία αυτά 10 μόνο είχαν ήρωες παιδιά με αναπηρίες και μόνο 6 από 

αυτά τα ενσωμάτωναν ως αναπόσπαστο τμήμα τους. Η ίδια έρευνα έδειξε πως οι γονείς και οι 

δάσκαλοι δε γνωρίζουν ποια λογοτεχνικά βιβλία με θέμα την αναπηρία είναι διαθέσιμα, ούτε 

πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Πολλοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως θα χρησιμοποιούσαν 

λογοτεχνικά βιβλία με σχετικό θέμα μόνο στην περίπτωση που κάποιος από τους μαθητές 

τους αντιμετώπιζε ανάλογο πρόβλημα. Σε άλλη έρευνα, το 2000, η Blaska μελέτησε 40 

προγράμματα εμπλουτισμένου γραμματισμού στη Minnesota. Από τα 1677 βιβλία που 

υπήρχαν στη διάθεση των παιδιών για ανεξάρτητη ανάγνωση μόνο 24 (1,4%) 

συμπεριλάμβαναν παιδιά με αναπηρίες. Κι ενώ το 73% των τάξεων είχαν από 1-10 βιβλία 

πολυπολιτισμικά, πολύ λίγα είχαν βιβλία με θέμα την αναπηρία. Συγκεκριμένα, το 57% δεν 

είχε κανένα βιβλίο και το 42% είχαν ένα ή δύο βιβλία διαθέσιμα για τα παιδιά. 

Ο Cerrillo (1994, στο Torrijos, 2004) παρατήρησε ότι σε πολλά ποιήματα τα άτομα με 

αναπηρίες διακωμωδούνται και σε πολλές περιπτώσεις με σκληρό τρόπο, όπως στο 

παράδειγμα που ακολουθεί: 

Στο φως ενός σβηστού φάρου 

ένας μουγκός διάβαζε, 

ένας κουφός άκουγε, 

ένας τυφλός άκουγε 

και ήταν κι ένας φαλακρός  

που τα μαλλιά του σηκώθηκαν στο τέλος.  

Η Saad (2004) μελέτησε 54 παιδικά βιβλία που εκδόθηκαν από το 1970 ως το 1994 

στα οποία οι ήρωες είχαν χρόνιες ασθένειες και έδειξε πως το 72,9% ήταν ελαφρώς μη-

ρεαλιστικά, το 80.8% των ηρώων με χρόνιες ασθένειες ήταν κορίτσια, ενώ τα βιβλία, στο 

σύνολό τους βρέθηκε πως ήταν σεξιστικά και ρατσιστικά. 

Ο Solis (2004) μελέτησε 10 παιδικά βιβλία τα οποία είχαν εκδοθεί μετά το 2000. 

Καθένα από τα βιβλία της έρευνας περιλάμβανε πολλαπλές οπτικές της αναπηρίας, ανάλογα 

με τις προσωπικές αντιλήψεις, παρατηρήσεις και εμπειρίες των συγγραφέων από την 

αναπηρία. Κάποιο από τα βιβλία δίνει την ευκαιρία να αμφισβητηθεί η ταύτιση της 
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αναπηρίας με το θλιβερό, δυσνόητο και αξιοκατάκριτο, προσφέροντας μια εναλλακτική 

εικόνα της αναπηρίας ως κάτι συμπτωματικό. Ο συγγραφέας του βιβλίου παρέχει ένα 

πολιτικό αλλά και αισθητικό πλαίσιο, καλώντας τους αναγνώστες να προβληματιστούν για 

τις κοινωνικοπολιτικές στρατηγικές που κατασκευάζουν την αναπηρία ως πολιτισμική 

διαφορετικότητα. Σε άλλο βιβλίο ο ήρωας παρουσιάζεται ως ατελές παιδί. Με τον τρόπο αυτό 

η αναπηρία εμφανίζεται ως κενό που πρέπει να καλυφθεί, ως ανεπάρκεια που πρέπει να 

ξεπεραστεί. Σε άλλη περίπτωση, οι συγγενείς του παιδιού με αναπηρία ανάγουν την αναπηρία 

σε κάτι μεταφυσικό ή χρησιμοποιούν συμβολισμούς που εμπεριέχουν υπερφυσικά στοιχεία, 

αλλά οι προσπάθειές τους έχουν ως στόχο να εξαλείψουν τη «μη κανονικότητα» ή τη 

δυσλειτουργία και να τις αντικαταστήσουν με την «κανονικότητα» που έχει οριστεί και 

αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη. Σε άλλα βιβλία παρατηρήθηκε σύνδεση της αναπηρίας 

με την ασθένεια, εδραιώνοντας τη στερεοτυπική αντίληψη ότι τα άτομα με αναπηρία είναι 

άρρωστα. Η κώφωση, άλλωστε, παρουσιάζεται επίσης, ως μειονεξία που συνεπάγεται την 

εξάρτηση από τους άλλους και συγκεκριμένα όσους ανήκουν στον κυρίαρχο και δυνατό χώρο 

όσων ακούν.  

Τα περισσότερα βιβλία που εξετάστηκαν κινούνται στο δυϊκό χώρο των ατόμων με και 

των ατόμων χωρίς αναπηρίες. Και ενώ τα παιδιά, επισημαίνει ο Solis (2004), μαθαίνουν να 

επανεξετάζουν και να βλέπουν κριτικά αρνητικές απεικονίσεις που αφορούν στο φύλο, την 

τάξη και τη φυλή, ανάλογες προσπάθειες που αφορούν στην αναπηρία είναι είτε επιπόλαιες, 

είτε απλοϊκές, είτε ανύπαρκτες. Αυτό που είναι επικίνδυνο στα παιδικά βιβλία είναι ο βαθμός 

στον οποίο οι αναγνώστες μπορούν να πιστοποιήσουν την υποτιθέμενη αντίθετη έννοια της 

αναπηρίας, την «κανονικότητα». Ωστόσο, τα βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επανεξέταση στερεοτύπων και τη διάλυση παρεξηγήσεων γύρω από την έννοια της 

αναπηρίας. Μπορούν επίσης να πολιτικοποιήσουν τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες και 

να εξετάσουν την αναπηρία ως φαινόμενο κοινωνικοπολιτικό. 

Η Kendrick (2004) εστίασε στη λογοτεχνία που περιλαμβάνει χαρακτήρες με ολική 

αναπτυξιακή καθυστέρηση41, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι 

χαρακτήρες με μαθησιακά προβλήματα στη μυθοπλασία και κατά πόσο αυτή επιτρέπει στην 

ομάδα αυτών των παιδιών όχι μόνο να είναι φορείς μηνύματος με σημασία αλλά και να 

εμφανίζονται ως ανθρώπινοι. Σε κάποια από τα βιβλία δίνεται η δυνατότητα στους 

                                                 
41 Η ομάδα αυτή, σύμφωνα με την Kendrick (2004), στη μυθιστοριογραφία αποτελεί πρόκληση, 

λόγω της δυσκολίας να παρουσιαστεί ρεαλιστικά και να εκτεθεί η περιορισμένη σκέψη ή ομιλία. 
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χαρακτήρες να έχουν τη δική τους φωνή, να μιλήσουν από τη δική τους πλευρά και να 

αποκτήσουν σημασία. Στο δίπολο παιδιά χωρίς και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που 

εξετάστηκε τα κείμενα χωρίζονται σε αυτά που έχουν στερεοτυπικές προσεγγίσεις του 

θέματος και σε αυτά που επιχειρούν πιο πολύπλοκη εξέταση του χαρακτήρα και των 

δυναμικών της ανάπτυξης των παιδιών αυτών και των σχέσεών τους. Στη μία άκρη 

βρίσκονται τα βιβλία στα οποία οι χαρακτήρες με μαθησιακά προβλήματα παρουσιάζονται 

επιφανειακά, δεν εμπλέκονται καθόλου και αποτελούν απλά ένα μέσο για την ανάπτυξη των 

άλλων χαρακτήρων του βιβλίου ή σε ορισμένες περιπτώσεις δαιμονοποιούνται. Στην εκ 

διαμέτρου αντίθετη κατηγορία, που δυστυχώς δεν αριθμεί πολλά βιβλία, βρίσκουμε 

χαρακτήρες με μαθησιακά προβλήματα που είναι οι ίδιοι αφηγητές και έχουν τη δική τους 

φωνή και εστίαση στα πράγματα. Η υπόθεση ότι τα νέα βιβλία θα είναι περισσότερο πολιτικά 

ορθά και απαλλαγμένα από στερεότυπα, δυστυχώς δεν επαληθεύεται, σύμφωνα με την 

Kendrick (2004). 

Σύμφωνα με τους Lees & Ralph (1995) που μελέτησαν τις απεικονίσεις της αναπηρίας 

στα Marvel Comics της δεκαετίας του ’70, οι χαρακτήρες με αναπηρία που εμφανίζονται στα 

κόμικς42 είναι είτε καλοί είτε κακοί. Οι δύο ήρωες με κινητικά προβλήματα που κυρίως 

εμφανίζονται στο δείγμα τους είναι καλοί και πρόθυμοι να θυσιαστούν για τους άλλους, αλλά 

ανίκανοι να ζήσουν τη ζωή τους παρά μόνο μέσω των άλλων. Μελέτη, άλλωστε, των 

Weinberg and Santana (στο Lees & Ralph,1995) σε 40 διαφορετικά κόμικς με σούπερ-ήρωες 

έδειξε μόνο δύο κατηγορίες χαρακτήρων με αναπηρία: καλούς (43%) και κακούς (57%), ενώ 

δεν υπήρχε ουδέτερη κατηγορία.  

Σύμφωνα με τους Cumberbatch & Negrine, Keith, Quicke, και Staunders (στο Brittain, 

2004) προκύπτει ότι, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας που απεικονίζεται στα παιδικά 

βιβλία, αυτά φαίνεται να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ταυτόχρονα 

αποτελούν και τους έξι κρυφούς κινδύνους της μυθιστοριογραφίας με θέμα την αναπηρία: 

 Απεικόνιση του ατόμου με αναπηρία ως «μη ανθρώπινο ον» είτε με αρνητική είτε με θετική 

χροιά, ως υπερβολικά δηλαδή, «κακό» ή «καλό», 

  Απεικόνιση του  ατόμου με αναπηρία ως «περίεργο»: Η ανθρώπινη διάσταση δεν 

απεικονίζεται, αντίθετα, ο χαρακτήρας περιγράφεται είτε με αρνητικές είτε με θετικές 

στερεοτυπικές εικόνες. 
                                                 

42Ο ρόλος των κόμικς στο σχηματισμό και την αντανάκλαση της κοινής γνώμης και της 

κυρίαρχης ιδεολογίας της εποχής είναι ευρέως αναγνωρισμένος, ενώ λειτουργούν ως βαρόμετρο της 

αλλαγής της κοινής γνώμης (Lees & Ralph, 1995).   
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 Το φαινόμενο του «δευτερεύοντα ρόλου»: ο χαρακτήρας με αναπηρία δεν αποτελεί στην 

πλοκή τον κεντρικό ήρωα ούτε αναπτύσσεται ολοκληρωμένα, αλλά λειτουργεί ως μέσο για 

την καλύτερη κατανόηση της αναπηρίας  από τους κεντρικούς χαρακτήρες.  

 Έλλειψη ρεαλισμού και ακρίβειας στην απεικόνιση του ατόμου με αναπηρία και της 

κατάστασης που βιώνει.  

 Απεικόνιση του ατόμου με αναπηρία ως «παρείσακτου, ως απομονωμένου κοινωνικά και 

περιθωριοποιημένου. 

 Ο συγγραφέας αδυνατεί να δει ένα τέλος ευτυχισμένο και μια ζωή πλήρη και 

καταξιωμένη ως πιθανότητα για ένα άτομο με αναπηρία. 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των διαφόρων αναπηριών, τα εικονογραφημένα βιβλία 

έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν πως τα άτομα με αναπηρίες 

είναι μια ομάδα ανάμεσα στις πολλές που απαρτίζουν την κοινότητά τους. Μια τέτοια 

προσέγγιση μπορεί να απαλύνει το φόβο για το άγνωστο και να διευκολύνει την  

αλληλεπίδραση με άτομα με αναπηρία (Saunders, στο Daniels, 2004)  

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών δείχνουν πως τα βιβλία με θέμα την 

αναπηρία αυξήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και οι στάσεις των συγγραφέων άλλαξαν, αφού 

είναι φανερή η προσπάθειά τους να παρουσιάσουν την εμπειρία της αναπηρίας περισσότερο 

ρεαλιστικά και χωρίς προκαταλήψεις. Ωστόσο, κοινό συμπέρασμα των ερευνητών αποτελεί η 

υποπαρουσίαση που εξακολουθεί να υφίσταται η ομάδα των παιδιών με αναπηρία στην 

παιδική λογοτεχνία και η αναβίωση πολλών στερεοτυπικών αντιλήψεων σε πολλά από τα 

σύγχρονα παιδικά βιβλία.   

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Blaska (2004) προτείνει δέκα κριτήρια για την 

αξιολόγηση βιβλίων με θέμα την αναπηρία:  

- να προωθούν κατανόηση και όχι οίκτο 

-  να δείχνει αποδοχή και όχι γελοιοποίηση 

-  να δίνουν έμφαση στην επιτυχία και όχι στην αποτυχία 

-  να προωθούν θετικές εικόνες των ατόμων με αναπηρία 

- να βοηθούν τα παιδιά να αποκομίζουν ακριβή κατανόηση της ασθένειας και της αναπηρίας  

-  να επιδεικνύουν σεβασμό για τα άτομα με αναπηρία. 

-  να προωθούν την ιδέα «ένας από μας» κι όχι «ένας από αυτούς» 

- να χρησιμοποιούν γλώσσα που πρώτα να προβάλλει το άτομο και μετά την αναπηρία που 
αυτό έχει  
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- να παρουσιάζουν την αναπηρία ή το άτομο που τη βιώνει με ρεαλιστικό τρόπο και  

-  να εικονογραφούν ρεαλιστικά τα άτομα με αναπηρία. 

 

2.7  Η αναπηρία στην ελληνική λογοτεχνία 

 

           Οι απεικονίσεις της αναπηρίας στα ελληνικά κείμενα του παρελθόντος είναι εξίσου 

στερεοτυπικές, όπως είναι αναμενόμενο, αφού ο ελληνικός χώρος αποτέλεσε εδώ και αιώνες 

το πεδίο όπου αναπτύχθηκαν τα πρότυπα περί τέλειων αναλογιών, καλλίγραμμου και υγιούς 

σώματος και ισχυρού νου, ενώ οποιοδήποτε άτομο δεν ανταποκρινόταν στα ιδεώδη αυτά 

θεωρούνταν ελλειμματικό και ως εκ τούτου χωρίς λόγο ύπαρξης.  

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο θεός της φωτιάς, Ήφαιστος, φαίνεται, όπως 

προαναφέρθηκε, να αποτελεί αντικείμενο οίκτου και κοροϊδίας, ενώ προικίζεται με την τέχνη 

της σιδηρουργίας ως αντιστάθμισμα για την αναπηρία του. Και στα άτομα με τύφλωση ο 

Όμηρος αποδίδει ιδιαίτερες ικανότητες μαντικής, ενώ ο Σοφοκλής αποδίδει την τυφλότητα 

του Οιδίποδα σε τιμωρία για τις πράξεις του. Στο θέατρο σκιών «Καραγκιόζης» που 

διαδόθηκε ευρέως στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα τα άτομα με αναπηρία 

περιπαίζονται με διαρκή, μόνιμο τρόπο (Σκανδάς, στο Κουρουμπλής, χωρίς έτος δημοσ.). Στη 

νεότερη ελληνική λογοτεχνία, ο «Ζητιάνος» του Καρκαβίτσα χρησιμοποιεί την αναπηρία ως 

πρόφαση για λόγους βιοποριστικούς, ενώ γίνεται αντικείμενο κοροϊδευτικών σχολίων. 

Αλλά και στα λαϊκά παραμύθια, καθώς εμπεριέχονται, όλες οι καταστάσεις της ζωής 

του λαϊκού ανθρώπου, η αναπηρία κατέχει σημαντική έκταση στο περιεχόμενό τους, ενώ 

περιβάλλεται με έντονα μυθολογικά και μεταφυσικά στοιχεία. Ο Τασιόπουλος (2006) 

μελέτησε τρεις συλλογές Ελληνικών λαϊκών παραμυθιών όπου εμφανίζονται κυρίως 

τεσσάρων ειδών αναπηρίες:  

- η νοητική υστέρηση η οποία παρουσιάζεται ως κουταμάρα, χαζομάρα βλακεία, ενώ 

συχνά ταυτίζεται  με την τρέλα. Ο τρελός εκφράζει στις αστείες διηγήσεις τον υπερθετικό της 

κουταμάρας (Μερακλής, στο Τασιόπουλος, 2006). Ο λαϊκός άνθρωπος, αφού διαπιστώσει ότι 

κάποιος αδυνατεί να μάθει, τον αφήνει στη τύχη του ή εφευρίσκει ένα σωτήρα-βοηθό που 

συνήθως είναι έξυπνος43 για να εξισορροπήσει την αδυναμία μου. Το άτομο με αναπηρία 

συμμετέχει στην κοινωνική ζωή της κοινότητας, αναλαμβάνει ρόλους και είναι πλήρως 

                                                 
43 Ο ιδεολογικός πυρήνας «ο έξυπνος κερδίζει τον κουτό» έχει να κάνει με την ποιότητα 

προσφοράς στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και αναφέρεται στη χρησιμότητα του ατόμου που 

υστερεί. (Μερακλής, στο Τασιόπουλος, 2006)    
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ενταγμένο αλλά και διασκεδάζει με τα παθήματα και τα καμώματά του τους συνανθρώπους 

του. Πολλές φορές, επισημαίνει ο Μερακλής (στο Τασιόπουλος, 2006), εντυπωσιάζει η 

σκληρότητα και ο σαρκασμός με τον οποίο αντιμετωπίζεται η νοητική υστέρηση, ενώ σπάνια 

παρατηρείται κατανόηση για τη μειονεξία.   

- οι συναισθηματικές διαταραχές που αποτελούν για το λαϊκό άνθρωπο ένα τεράστιο 

πρόβλημα το οποίο μυθοποιεί, προσπαθεί να το κατανοήσει μέσα από δαιμονολογίες και 

μαγείες και πασχίζει για τη θεραπεία του. Αν και δεν αναφέρεται εγκλεισμός ή αποσιώπηση, 

οι συναισθηματικές διαταραχές γι’ αυτόν είναι η σάρκωση του κακού ή αποτέλεσμα κάποιας 

αμαρτίας ή κατάρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται 

στα πρόσωπα: χοντροκέφαλος, άτακτος, ρηχός στο νου, παλαβός, διεστραμμένος, λωλός, 

βουβή ή «η αρρώστια του δράκου»  με την οποία  προφανώς εννοείται η επιληψία.  

- οι κινητικές αναπηρίες και τα σωματικά ελαττώματα που αποδίδονται κυρίως σε 

άντρες - μόνο μια γυναίκα με κινητική αναπηρία εμφανίζεται. Δεν απουσιάζουν όμως και τα 

μυθικά όντα με ανάλογα προβλήματα, όπως τρεις νάνοι και ένας με προβλήματα κίνησης, ο 

οποίος είναι ο διάβολος - γεγονός που δείχνει πως η αναπηρία είναι συνυφασμένη με το κακό 

και σατανικό.  

- οι αισθητηριακές αναπηρίες που είναι εξίσου συνυφασμένες με την κακιά μοίρα, ενώ 

πολλές φορές οφείλονται σε τιμωρία, κατάρα ή μαγεία. Και εδώ οι άντρες με αισθητηριακή 

αναπηρία είναι πολλοί περισσότεροι, οχτώ έναντι 3 γυναικών, περιορίζονται σε 

δευτερεύοντες ρόλους στη ζωή της κοινότητας και προκαλούν οίκτο και φόβο, ο οποίος 

γίνεται μεγαλύτερος, όταν η τύφλωση θεωρείται πως προέρχεται από τιμωρία για κάποιο 

βαρύ ατόπημα. Τόσο οι ψυχικές διαταραχές όσο και οι σωματικές και αισθητηριακές 

αναπηρίες αποδίδονται εξίσου σε φτωχούς και πλούσιους, βασιλιάδες και χωρικούς χωρίς 

διάκριση. 

Τα παραπάνω παραδείγματα καθιστούν σαφές πως και στην ελληνική πραγματικότητα  

οι προκαταλήψεις και τα σχετικά με την αναπηρία στερεότυπα είναι βαθιά ριζωμένα και 

συντελούν στο στιγματισμό των ατόμων με αναπηρίες.  
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Κεφάλαιο 3ο  

 

3.1  Η μέθοδος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε και 

των σταδίων που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Παρουσιάζεται, επίσης, το 

υλικό που μελετήθηκε, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε, τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του και καθορίζονται η κατεύθυνση της ανάλυσης και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνικές ανάλυσης του υπό έρευνα υλικού και ο 

τρόπος συγκρότησης των κατηγοριών.  

 

3.1.1  Η ανάλυση περιεχομένου 

 

Ο σημαντικότερος παράγοντας στην έρευνα των διαστάσεων της επικοινωνίας, 

σύμφωνα με τον Berelson (1952), είναι η επίδρασή τους πάνω στα άτομα, τις κοινωνικές 

ομάδες, τους θεσμούς. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες, 

άμεσες ή έμμεσες, περιορισμένης ή μεγάλης έκτασης, ενδυναμωτικές ή ανατρεπτικές. Μπορεί 

να αφορούν στην πληροφορία, τη γνώση, τις απόψεις, την εμπειρία και τη συμπεριφορά. 

(p.105). Αλλά και για το Holsti (1969) «η ερώτηση με ποια επίδραση; είναι το σημαντικότερο 

ζητούμενο μιας επικοινωνιακής διαδικασίας» (p.35). 

Η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο στόχο την εξέταση του τρόπου με τον οποίο 

απεικονίζεται η αναπηρία μέσα στα παιδικά βιβλία. Η ανίχνευση των στάσεων των 

συγγραφέων, των σκοπών, των κινήτρων και άλλων χαρακτηριστικών της επικοινωνίας, όπως 

απεικονίζονται στο περιεχόμενο των βιβλίων, καθώς και η αναγνώριση των αποτελεσμάτων 

του περιεχομένου στις συμπεριφορές και τις δράσεις των αναγνωστών οδήγησαν στην 

ανάλυση περιεχομένου, εφόσον, σύμφωνα με τον Berelson (1952), βασικά στοιχεία της 

χρήσης της μεθόδου αυτής είναι : 

 να αναγνωρίσει την εστίαση, τις προθέσεις, τις στάσεις, τις 
αξίες και γενικά τα πολιτισμικά πρότυπα των ατόμων ή των 
κοινωνικών ομάδων που επικοινωνούν 

 να περιγράψει τις συναισθηματικές αποκρίσεις των 
αναγνωστών 
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 να προσδιορίσει τις ψυχολογικές ή συναισθηματικές 
καταστάσεις ατόμων ή ομάδων  

 να ανιχνεύσει διεθνείς διαφορές στα περιεχόμενα 
επικοινωνίας  

 να αποκαλύψει την ύπαρξη και τις τεχνικές της προπαγάνδας 
(Berelson, 1952, p. 57-105) 

Με τον όρο προπαγάνδα, σύμφωνα με τον Berelson, εννοούνται οι σκόπιμες 

προσπάθειες να επηρεαστούν στάσεις ή συμπεριφορές γύρω από επίμαχα δημόσια ζητήματα. 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σημαντικές έρευνες εστίασαν στην 

προπαγάνδα, το χειρισμό, δηλαδή, των συμβόλων ως μέσο για τη χειραγώγηση των στάσεων 

σε επίμαχα θέματα (Lasswell, στο Holsti, 1969, p. 59). 

Η μέθοδος αυτή εξυπηρετεί και έναν άλλο στόχο της έρευνας που ήταν η παρατήρηση 

των αλλαγών στις τάσεις του περιεχομένου. Οι περιγραφές των τάσεων είναι συνήθως 

χρήσιμες, εκτός των άλλων, γιατί παρέχουν δεδομένα που μπορούν να συσχετιστούν και με 

αντίστοιχες αλλαγές στους συγγραφείς ή στο αναγνωστικό κοινό, ενώ παρέχουν μια χρήσιμη 

ιστορική διάσταση που βοηθά στην κατανόηση του τρέχοντος περιεχομένου της επικοινωνίας 

(Berelson, 1952, p.29-39).  

Πιο συγκεκριμένα, για την παρούσα εργασία επιλέχτηκε η ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου, γιατί μέσα από αυτήν είναι εφικτή μια αντικειμενική, συστηματική και 

ποιοτική περιγραφή του περιεχομένου μιας επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Bryman (1990), 

πρόκειται για «μια προσέγγιση του κοινωνικού κόσμου που προσπαθεί να περιγράψει και να 

αναλύσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων του από την 

οπτική γωνία αυτών που μελετώνται. Μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει μια ικανότητα για 

διείσδυση στα πλαίσια νοήματος που εκείνοι χρησιμοποιούν (ή με τα οποία λειτουργούν)» (p. 

61). 

Η ανάλυση περιεχομένου δεν αναλύει μόνο το έκδηλο περιεχόμενο του υλικού. Οι 

Becker & Lissmann (στο Mayring 2000) διέκριναν δύο επίπεδα περιεχομένου: α)θέματα και 

κύριες ιδέες ως πρωταρχικό περιεχόμενο και β)πληροφορίες από το ευρύτερο πλαίσιο ως 

άδηλο, λανθάνων περιεχόμενο  

Τη σπουδαιότητα της ποιοτικής ανάλυσης τονίζει, εκτός από τους, Holsti (1969), 

Hoepf (1997), Krippendorff, Altheide (στο Mayring 2000) και o Kracauer (1952), 

υποστηρίζοντας ότι «η μονόπλευρη εμπιστοσύνη στη χρήση της ποσοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε αγνόηση του σπουδαίου ρόλου που παίζουν οι ποιοτικές 
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θεωρήσεις στην έρευνα της επικοινωνίας και να μειώσει  την ακρίβεια της ανάλυσης. Οι 

δυνατότητες μιας έρευνας μπορούν να αναπτυχθούν μόνο με τη μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από ποσοτικές σε ποιοτικές διαδικασίες» (p. 632).  

Η ποιοτική ανάλυση εξ ορισμού διαφέρει από την ποσοτική στο ότι προβαίνει σε 

αναλύσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις συχνότητες, αλλά για την επιλογή και τη λογική 

οργάνωση των κατηγοριών ως συμπύκνωση των μόνιμων νοημάτων του δεδομένου κειμένου, 

με στόχο την εξέταση συναφών εικασιών και υποθέσεων (Kracauer,1952, p. 637). Και ο  

Berelson(1952) τονίζει ότι η ποιοτική ανάλυση συχνά εστιάζει λιγότερο στο περιεχόμενο μιας 

επικοινωνίας και περισσότερο στις λανθάνουσες  προθέσεις του ή στις προβλεπόμενες 

επιδράσεις του στους αποδέκτες του, ασχολείται, δηλαδή, με το περιεχόμενο ως 

«αντανάκλαση» «βαθύτερων φαινομένων», ενώ η ποσοτική ανάλυση εστιάζει κυρίως στην 

ακριβή περιγραφή του περιεχομένου (Berelson, p. 123). 

Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση δεν είναι 

προσεγγίσεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Η ποσοτική ανάλυση περιλαμβάνει ποιοτικές 

διαστάσεις, εφόσον ταυτόχρονα προέρχεται και καταλήγει σε ποιοτικές μελέτες. Από την 

άλλη πλευρά, η ποιοτική ανάλυση συχνά απαιτεί ποσοτικοποίηση με στόχο μια πλήρη 

θεώρηση. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για δυο αυστηρά εναλλακτικές προσεγγίσεις, αλλά για 

προσεγγίσεις που σε πολλές έρευνες αλληλεπικαλύπτονται, αλληλοσυμπληρώνονται, 

διεισδύουν η μία στην άλλη και μπορούν να παράγουν πανομοιότυπες κατηγοριοποιήσεις 

(Kracauer, 1952, p.637). 

Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε αναγκαία η χρήση ορισμένων στοιχείων της ποσοτικής 

μεθόδου, όπως το  στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων (SPSS) για την εξέταση των 

συχνοτήτων και την ανεύρεση εξάρτησης ανάμεσα στις μεταβλητές, επειδή το απαιτούσαν το 

ερευνητικά ερωτήματα και το επέτρεπαν τα χαρακτηριστικά του υλικού προς ανάλυση. 

Σύμφωνα με τον Mayring (2000), αν οι ερευνητές επιθυμούν να διατηρήσουν 

ορισμένα στοιχεία της ποσοτικής ανάλυσης  , θα πρέπει να εστιάσουν στα εξής σημεία: 

-  Στον προσδιορισμό του μέρους της επικοινωνίας γύρω από το οποίο θα γίνονται οι 

αναφορές. Ως μέρη της επικοινωνίας θεωρούνται οι διαστάσεις του ατόμου που επικοινωνεί 

(οι εμπειρίες, οι απόψεις, τα συναισθήματά του), η συνθήκη παραγωγής του κειμένου, το 

κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο, το κείμενο αυτό καθαυτό και οι επιδράσεις του μηνύματος 

που αυτό φέρει. 

- Το προς ανάλυση υλικό πρέπει να αναλυθεί βήμα προς βήμα, σύμφωνα με κανόνες 

διαδικαστικούς και να χωριστεί σε μονάδες ανάλυσης. 
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- Οι διαστάσεις της ερμηνείας του κειμένου με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα 

κατηγοριοποιούνται και οι κατηγορίες αυτές τοποθετούνται στο κέντρο της ανάλυσης.  

-  Κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας  λαμβάνονται υπόψη και συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών.   

 

3.2 Τα στάδια της έρευνας 

 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν σχεδιάστηκαν με βάση τα στάδια της Ποιοτικής 

Ανάλυσης Περιεχομένου του εισηγητή της Philipp Mayring, όπως περιγράφονται από τον  

Μπονίδη (2004) και από το νεότερο μοντέλο που προτείνει ο Mayring (2000) και έχουν ως 

εξής: 

 Καθορισμός του υπό έρευνα υλικού 

 Ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε το υλικό 

 Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού 

 Κατεύθυνση της ανάλυσης 

 Ερωτήματα βάσει του θεωρητικού πλαισίου 

 Καθορισμός των τεχνικών ανάλυσης και επιλογή του παραδείγματος 

 Σύστημα κατηγοριών - αποδελτίωση 

 Ανάλυση βάσει του συστήματος κατηγοριών 

 Επιλογή του παραδείγματος ανάλυσης 

 Επανεξέταση τους συστήματος κατηγοριών βάσει της θεωρίας 

και του υλικού 

 Ερμηνεία των δεδομένων στην κατεύθυνση των βασικών ερωτημάτων 

 Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας1 - Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών 

                                                 
1 Σύμφωνα με το Holsti, αξιοπιστία (reliability) υπάρχει, όταν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με το ίδιο 

όργανο σε δείγμα των δεδομένων παράγουν παρόμοια αποτελέσματα και είναι συνάρτηση  της εμπειρίας του 
κωδικογράφου, της σαφήνειας των κατηγοριών και των κανόνων κωδικοποίησης (Holsti, σ.135). Η εγκυρότητα 
(validity) ορίζεται ως η έκταση στην οποία ένα εργαλείο μετρά αυτό το οποίο υπήρχε πρόθεση να μετρηθεί. 
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Σχήμα 1. Η πορεία της έρευνας με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου 

 

Αναλυτικότερα η διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε ως εξής: 

 

3.3 Καθορισμός του υπό έρευνα υλικού 

 

Για την έρευνα επιλέχτηκαν και μελετήθηκαν 53 ελληνόγλωσσα παιδικά και εφηβικά 

βιβλία από Έλληνες και ξένους συγγραφείς από διαφορετικές χρονικές περιόδους, δηλαδή, 

κλασικά και λαϊκά παραμύθια του παρελθόντος και σύγχρονα παιδικά βιβλία τα οποία είχαν 

ως κεντρικό χαρακτήρα ένα άτομο με αναπηρία. 

Ο λόγος που επιλέχτηκε η ομάδα των παιδιών με αναπηρία είναι γιατί, όπως και 

σχετικές έρευνες καταμαρτυρούν, η ομάδα αυτή πολύ περισσότερο από άλλες μειονοτικές 

ομάδες έχει αποτελέσει στόχο στερεοτυπικών και απαξιωτικών απεικονίσεων στη λογοτεχνία, 

αλλά και η ομάδα που έχει περισσότερο υπο-παρουσιαστεί σε αυτήν. Ο όρος «άτομα με 

αναπηρία»  μπορεί να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Clark (2003), όσους έχουν προβλήματα 

ακοής και όρασης, μαθησιακά προβλήματα, φυσική μειονεξία, προβλήματα άρθρωσης, 

αναπτυξιακά προβλήματα, HIV/AIDS, κατάθλιψη ή νοητικές δυσλειτουργίες.  

Οι λόγοι που επιλέχτηκαν ελληνόγλωσσα γενικώς βιβλία και όχι μόνο ελληνικά ήταν 

για να εξεταστούν πιθανές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που προσεγγίζουν την αναπηρία 

Έλληνες και οι ξένοι συγγραφείς, αλλά και το γεγονός ότι τα βιβλία αυτά έχουν το ίδιο 

αναγνωστικό κοινό και, ως εκ τούτου, τις ίδιες επιδράσεις σε αυτό.   

Τα βιβλία επιλέχτηκαν από μια μεγάλη χρονική περίοδο. Ο λόγος που οδήγησε σε 

αυτήν την απόφαση ήταν η ανάγκη εξέτασης του τρόπου απεικόνισης της αναπηρίας σε 

βάθος χρόνου και της πιθανής αλλαγής των τάσεων των συγγραφέων κατά την περίοδο αυτή.  

Κατά την επιλογή των βιβλίων δεν αποκλείστηκαν τα ενημερωτικά βιβλία, καθώς 

πληρούν το βασικό κριτήριο επιλογής, έχοντας για ήρωα/ίδα ένα τουλάχιστον άτομο με 

αναπηρία αλλά και γιατί απευθύνονται στις ηλικιακές ομάδες που ενδιαφέρουν την έρευνα, 

προσπαθώντας να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά στο ζήτημα της 
                                                                                                                                                         

Μπορεί να διαφέρει από έρευνα σε έρευνα ανάλογα με τους στόχους. Η εγκυρότητα του περιεχομένου συχνά 
τεκμηριώνεται από την κρίση του/της ερευνητή/τριας που θέτει ερωτήματα όπως: Είναι αληθοφανή τα 
αποτελέσματα; Είναι σύμφωνα με άλλες πληροφορίες γύρω από τα φαινόμενα υπό παρατήρηση; Ήταν το δείγμα 
επαρκές; Ήταν οι κατηγορίες κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων της έρευνας; Ήταν αξιόπιστη η 
κωδικοποίηση; (Holsti, σ.143) 
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αναπηρίας. Συμπεριλαμβάνοντας τα ενημερωτικά βιβλία στο ερευνώμενο υλικό, άλλωστε, 

δόθηκε η δυνατότητα να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικά είδη βιβλίων 

αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα (την αναπηρία). 

Τα βιβλία που επιλέχτηκαν απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. Ο λόγος μιας 

τέτοιας επιλογής ήταν, από τη μια η επιθυμία να εξεταστεί αν είναι διαφορετικός ο τρόπος 

που παρουσιάζεται η αναπηρία στις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες, από την άλλη, το γεγονός 

ότι τα όρια ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ασαφή, ενώ κρίνεται σκόπιμη η εξέταση των 

επιδράσεων του περιεχομένου και στις δύο, εφόσον, η  λογοτεχνία, ενώ  ψυχαγωγεί τους 

ενήλικες ή τροποποιεί τις απόψεις τους, στην περίπτωση των παιδιών τις διαμορφώνει 

(Κανατσούλη, 1997, σ.14).  

 

Με βάση τα προηγούμενα  κριτήρια, τα βιβλία που ερευνήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 

1.  ΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΥΛΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, 2003, Κλοντ Χελφτ, εκδ. Άγκυρα, 

(νοητική υστέρηση) 

2.  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΤΟΥΠ , 1999, Μάρρα Ειρήνη, εκδ.Πατάκη (κινητική αναπηρία, 

νοητική υστέρηση) 

3.  Ο ΜΑΞ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ, 1999, Λόρα Γιαφέ, εκδ. Άγκυρα (νοητ. 

υστέρηση, αυτισμός) 

4.  ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, 2000, Αλεξίου Έλλη, εκδ. Φλούδα (δυσλεξία) 

5.  Ο ΘΩΜΑΣ, 2003, Ψαραύτη  Λίτσα., Εκδ. Άγκυρα (νοητ. υστέρηση) 

6.  ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ, 2001, Gayle Grass, εκδ. Λιβάνη (προβλήματα 

ψυχικής υγείας) 

7. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ, 1987, Μάρρα Ειρήνη, εκδ. Πατάκη 

(αισθ. αναπηρία - προβλήματα ακοής) 

8. ΓΑΝΤΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΧΕΡΙ, 1986, Κοντολέων Μάνος, εκδ. Πατάκη (κιν. αναπηρία)  

9.  ΦΙΛΟΙ; ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙ, 2005,   Αλεξοπούλου- Πετράκη Φ.,  εκδ. Παπαδόπουλος  

 (αισθητ. αναπηρία) 

10. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 1980, Ζαραμπούκα  Σοφία, εκδ. Κέδρος (κινητ. 

αναπηρία) 

11. Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 2001, Καπλάνογλου Μ., εκδ. Ελλην. Γράμματα (κιν. 

αναπ.) 
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12. Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ, 2005, διασκευή: Σαμάνθα Ίστον, εκδ. 

Λιβάνη (σωμ. μειονεξία) 

13. Ο ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, 1996,  Μτφρ.: Ρώσση Ρ., εκδ. Μίνωας (κινητ. 

αναπηρία) 

14. ΕΝΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, 1992, Τζέιμς Μπέρυ, εκδ. Καστανιώτη (κιν. 

αναπηρία) 

15. ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ; 1996, Πουλχερίου Κίκα, εκδ. Πατάκη 

(νοητ. υστέρηση, πολλαπλή αναπηρία) 

16. ΑΓΑΠΑΕΙ ΓΙΑΓΚΟ, ΑΓΑΠΑΕΙ, 1997, Συρογιαννοπούλου Φ., εκδ. Άγκυρα 

(νοητ. υστέρηση) 

17. Ο ΚΟΥΤΟΥΤΣΙΚΟΣ, λαϊκό παραμύθι, από τη συλλογή «Εγκυκλοπαίδεια των 

παραμυθιών», βιβλίο 9, Ο παπουτσωμένος γάτος και άλλα παραμύθια, εκδ. Στρατίκη  

(νοητική υστέρηση) 

18.  Η ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ, 2000,  Χ. Κ. Άντερσεν, Μτφρ. Πούλος Κ., εκδ. Παπαδόπουλος   

 (σωματική μειονεξία) 

19. Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΑΝΟΙ, 2000, Αδερφοί Γκριμ, εκδ. Μίνωας 

(σωματική μειονεξία) 

20. Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, 1996, Disney (Β. Ουγκώ), εκδ. Ελαφάκι, (σωμ. 

μειονεξία) 

21. ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ, 1988, Αβρααμίδου Μ., εκδ. 

Πατάκη (νοητ. υστέρηση – κινητικές  δυσκολίες) 

22. ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ, 1993, Μανθόπουλος Δ., Εκδ. Ψυχογιός (κινητ. 

αναπηρία) 

23. Ο ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΑΛΑΚΗΣ, ελληνικό λαϊκό παραμύθι, εκδ. Κίρκη  (νοητική 

υστέρηση) 

24.  ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΙΞΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, 2004, Αυτζής Μ., εκδ. Ελλην. 

Γράμματα (νοητ. υστέρηση, σύνδρομο down) 

25. Ο ΝΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΡΙΔΟΥΛΑ, 2001, Έρικ Σαβουαζά, Εκδ. Σύγχρονοι 

Ορίζοντες (σωμ. μειονεξία) 

26. ΛΕΩΝΗ,  1999, Πυλιώτου Μ., εκδ. Πατάκη (κινητ. αναπ., σκλήρυνση κατά 

πλάκας) 

27. ΙΜΠΕΡ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ,  1985, Παπανδρέου Μαργαρίτα, εκδ. Κέδρος (σωμ. 

μειονεξία) 



83 

 

  

 

28.  Ο ΜΥΤΟΓΚΑΣ,  2004, Καμαράτου Ε., εκδ. Ψυχογιός (σωμ. μειονεξία) 

29. ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΔΩ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ, 1997, Δικαίου Ε., Εκδ. Πατάκη (αισθητ. 

αναπηρία) 

30. Η ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΛΑΕΙ, 2001, Τζιν Γουίλις, εκδ. .Πατάκη (κιν. αναπ.) 

31. ΤΟ ΦΤΕΡΩΤΟ ΒΑΓΟΝΑΚΙ 1999, Μηνιάδου Μ., (προβλ. κίνησης - ομιλίας) 

32. Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ, ΓΚΡΙΜ (σωμ. μειονεξία) 

33. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, 1991, B. SEULING, 

Εκδ. Δωρικός (κινητ. αναπηρία)  

34. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ- ΑΠΟΡΡΙΨΗ, 1995, Εκδ. Σχήμα και Χρώμα (σωμ. μειονεξία) 

35. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΖΗΛΕΨΕ, 1997, Μάστορη Β., εκδ. Ελλην. Γράμματα (κινητ. 

αναπηρία) 

36. ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΜΟ, 2003, Disney, Ελληνικά Γράμματα (κινητ. αναπηρία.) 

37. Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ, Ηλιόπουλος  Β.,1997, εκδ. Πατάκη (μαθησιακά, σωμ. 

μειονεξία) 

38. ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, 1998, Αγγελική Βαρελλά, 

Άγκυρα (κινητικά προβλήματα) 

39. ΜΠΙΛΥ Ο ΑΝΑΠΟΔΟΣ, 2006, Σαμ ΜακΚάλεν, εκδ. Καστανιώτη (προβλ. 

λόγου) 

40. Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΑΜΠΟΥΛΙΝΑ (από τη σειρά «Μόζα, η γάτα» 2), 2005, 

Σταματοπούλου Ιωάννα, εκδ. Κέδρος (προβλήματα κίνησης) 

41. Η ΛΕΥΚΗ ΜΟΛΙ  (από τη σειρά «Μόζα, η γάτα» 3), 2005, Σταματοπούλου 

Ιωάννα, εκδ. Κέδρος (προβλήματα ακοής) 

42.  Η ΑΡΓΥΡΩ, 1986, Τζώρτζογλου Ν., εκδ. Κέδρος( κινητ. αναπηρία ) 

43. ΔΥΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ, 2007, Ανδρικόπουλος Ν., εκδ. Ελλην. 

Γράμματα (κιν. αναπ.) 

44.  Ο ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ, 1990, Περρώ Σαρλ, εκδ. Μίνωας (σωμ. μειονεξία) 

45.  Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ, 1990, Όσκαρ Ουάιλντ , εκδ. Μίνωας (σωμ. μειονεξία) 

46.  Ο ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ, 2004, Γκρέκου Γ., εκδ. Ελλην. Γράμματα 

(κινητ. αναπηρία) 

47.  ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ (από τη σειρά «Μόζα, η γάτα» 1), 2005, Σταματοπούλου 

Ιωάννα, εκδ. Κέδρος (προβλ. όρασης) 

48. ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΝΑΝΩΝ (από τη σειρά «Μόζα, η γάτα» 4), 2005, 

Σταματοπούλου Ιωάννα, εκδ. Κέδρος ( νοητική υστέρηση) 



84 

 

  

 

49.  www.thelonaxero.com, 2006, Τζάκλιν Ουίλσον, (κινητ. αναπηρία)  
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 3.4  Ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε το υλικό 

 

Στο στάδιο αυτό έγινε ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η συγγραφή 

των ερευνώμενων βιβλίων. Κατά την ανάλυση αυτή κρίθηκε αναγκαία η παρουσίαση του 

κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το υλικό, η εξέταση του 

συναισθηματικού υπόβαθρου των συγγραφέων, των προσδοκιών και των στάσεών τους σε 

σχέση με το αντικείμενο και η παρουσίαση της ομάδας αποδοχής, των χαρακτηριστικών, 

δηλαδή, των παιδιών στα οποία απευθύνονται τα βιβλία. Μέσω της έρευνας αυτής 

προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες που βοηθούν στη διατύπωση επαγωγικών υποθέσεων 

αλλά και στην ερμηνεία και κατανόηση των στοιχείων που προκύπτουν από τις αναλύσεις με 

κατεύθυνση τον πομπό (συγγραφέα), το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και την ομάδα 

αποδοχής (Μπονίδης 2004). Σύμφωνα και με τη Φραγκουδάκη (1987), η πλήρης κατανόηση 

των γλωσσικών φαινομένων είναι αδύνατη χωρίς τη γνώση και την ανάλυση των κοινωνικών 

συνθηκών παραγωγής του λόγου και των κοινωνικών επικοινωνιακών κανόνων, εφόσον η 

επικοινωνία είναι κοινωνικά καθορισμένη και προϋποθέτει οργανωμένες κοινωνικές σχέσεις 

(σ. 45).  

   

3.4.1  Το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο συγγραφής των βιβλίων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα βιβλία που ερευνήθηκαν ανήκουν σε μια μεγάλη χρονική 

περίοδο που στην ουσία καταλαμβάνει όλη τη διάρκεια της παιδικής λογοτεχνίας, από το 

παρελθόν μέχρι και τις μέρες μας. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από το Γράφημα 1, το 

μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων που ερευνήθηκαν (87%περίπου) εκδόθηκε τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες. Σε όλη την περίοδο που μελετήθηκε οι κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες δεν 

παρέμειναν σταθερές, όπως άλλωστε και η θέση των ατόμων με αναπηρία, με αποτέλεσμα να 
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επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στα περιεχόμενα των βιβλίων και στον τρόπο απεικόνισης της 

αναπηρίας.  

 
 Γράφημα 1:  Έτος έκδοσης των βιβλίων 

 

Μετά το παγανιστικό και χριστιανικό μοντέλο επικράτησε, όπως προαναφέρθηκε, το 

ιατρικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία είναι μια απόκλιση από το φυσιολογικό, 

μια προσωπική τραγωδία που πρέπει να εξομαλυνθεί, ένα εμπόδιο στη ζωή του ατόμου που 

το περιθωριοποιεί και του στερεί τη δυνατότητα μιας πλήρους και επιτυχημένης ζωής. Το 

ιατρικό μοντέλο κυριαρχεί μέχρι και σήμερα - παρά τη σταδιακή αντικατάστασή του από το 

κοινωνικό και την ταυτόχρονη προσπάθεια άρσης των αρνητικών στάσεων - στον 

οικονομικό, επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό χώρο και ευθύνεται για τη 

συσσώρευση και εδραίωση αρνητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων σε σχέση με την αναπηρία 

και για το στιγματισμό των ανθρώπων που τη βιώνουν.   

Αυτό που διακρίνει την κοινωνία της δεκαετίας του 80’ είναι η εμφάνιση του όρου 

«ποιότητα ζωής» (Olivier, χωρίς ετ. δημοσ.). Στον όρο αυτό δόθηκε μια νέα διάσταση στην 

οποία, αφενός, ο καταναλωτισμός έγινε κυρίαρχη αξία, αφετέρου, σημειώθηκε μείωση των 

ηθικών περιορισμών που οδήγησε σε νέες στάσεις και συμπεριφορές, σε ανοχή του 

διαφορετικού και σε ηθικό πλουραλισμό.   

Το κοινωνικό μοντέλο που, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύχθηκε στη Βρετανία μετά τη 

δημοσίευση των Βασικών Αρχών της Αναπηρίας το 1976 από την UPIAS (Union of the 

Physically Impaired Against Segregation) τονίζει πως η έννοια της αναπηρίας είναι κοινωνική 

κατασκευή με σκοπό τον αποκλεισμό των ατόμων που δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 

επιταγές που αφορούν στην εμφάνιση, στη συμπεριφορά και/ ή στην οικονομική θέση 
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(Finkelstein, Oliver, Thomas, στο Tregaskis, 2002). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίζει να 

αντιμετωπίζεται η αναπηρία στη λογοτεχνία περισσότερο πολιτικοποιημένα και να θίγεται ως 

κοινωνικό ζήτημα.  

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα άτομα με αναπηρίες το 1975 στις ΗΠΑ που 

ενσωμάτωσε τα παιδιά με αναπηρία στις σχολικές τάξεις των δημόσιων σχολείων διευκόλυνε 

την αύξηση της απεικόνισης της αναπηρίας στην παιδική λογοτεχνία και την ανάλυση των 

στερεοτυπικών εικόνων που συνδεόταν με αυτήν. 

Την τελευταία δεκαετία του 20ου αι. η διεθνής κοινότητα προέβη σε σημαντικές 

ρυθμίσεις που αφορούν στα άτομα με αναπηρίες. Το 1990 με την Παγκόσμια Διάσκεψη για 

την «Εκπαίδευση για όλους» διασφαλίστηκε το δικαίωμα εκπαίδευσης για όλους, ανεξάρτητα 

από τις ατομικές διαφορές με ενέργειες εθνικής στρατηγικής που αφορούν στην οργάνωση 

και την πολιτική των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το 1993 ακολουθεί η Διακήρυξη των 

Ηνωμένων Εθνών που περιλαμβάνει τους Βασικούς Κανόνες για την Ισότητα Ευκαιριών για 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Επισφράγιση των διακηρύξεων αυτών αποτελεί η Διακήρυξη της 

Σαλαμάνκα το 1994 που καθορίζει το Πλαίσιο  Δράσης για την Ειδική Αγωγή (Corbett, 

2004).  

Στον Ευρωπαϊκό χώρο, μόλις στο τέλος της δεκαετίας του 1980, το συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε το πρόγραμμα HELIOS που αποτελεί ένα νομοθετικό 

πλαίσιο για ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες προωθούν την ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες (Corbett, 2004).  

Η Ελλάδα μετά την Τουρκοκρατία ακολουθεί στην ουσία την κίνηση των δυτικών 

κοινωνιών και το παραδοσιακό φιλανθρωπικό πνεύμα και κάνει στις αρχές του 20ου αι. με 

ιδιωτική κυρίως πρωτοβουλία τα πρώτα βήματα για την προστασία ατόμων με 

συγκεκριμένες, ωστόσο, αναπηρίες (Παπαστάθης, 2007).  

Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, ο πρώτος σχετικός Νόμος που ψηφίζεται είναι ο 

904/51 επί Κυβερνήσεως Πλαστήρα και αφορά στην εκπαίδευση των τυφλών και την 

επιδοματική πολιτική. Το 1969 ιδρύεται το Γραφείο Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο 

Παιδείας., και ιδρύονται 17 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία. Το 19752 το Ελληνικό Κοινοβούλιο 

                                                 
2 Με το ελληνικό σύνταγμα του 1975 αναγνωρίζονται για πρώτη φορά τα δικαιώματα κάποιων 

κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Με τις διατάξεις 
του σχετικού άρθρου 21 ορίζεται ανάμεσα σε άλλα ότι ειδικής φροντίδας του Κράτους δικαιούνται οι ανάπηροι 
πολέμων και ειρηνικής περιόδου αλλά και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο.   

(Σύνταγμα1975/1986/2001, από το:www.otoe.gr/GESS/nomikos/ergatikh/ΣΥΝΤΑΓΜΑ.pdf).  
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κατοχυρώνει συνταγματικά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση 

(Παπάνης, 2007). 

Στο χώρο της λογοτεχνίας την ίδια περίοδο παρουσιάζεται μια νέα τάση στους 

συγγραφείς των παιδικών βιβλίων οι οποίοι διευρύνουν τη θεματολογία και τις οπτικές τους, 

περιλαμβάνοντας κοινωνικές ομάδες έως τότε αποκλεισμένες, ανάμεσα στις οποίες και άτομα 

με αναπηρίες. Τα βιβλία που προβάλλουν αποκλειστικά μεσοαστικές, παραδοσιακού τύπου 

οικογένειες και τρόπους ζωής αρχίζουν να αμφισβητούνται. 

Κατά τη σταδιακή εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας στη σύγχρονη Ελλάδα, 

σημειώνονται κοινωνικές και πολιτικές παρεμβάσεις με κύριο χαρακτηριστικό τη νομική 

κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ως δικαιωμάτων που 

δεν πηγάζουν από τη διάθεση φιλανθρωπίας, αλλά από την υποχρέωση του κράτους για 

«ορθολογική ρύθμιση» του κοινωνικού βίου (Παπαστάθης, 2007).  

Έτσι, το 1985 ψηφίζεται ο Ν. 1566 του οποίου τα άρθρα 32-36 αναφέρονται στην 

υποχρέωση της Πολιτείας για την ανάπτυξη της ειδικής αγωγής και την προσφορά υπηρεσιών 

και μέσων, ώστε το άτομο με αναπηρία να μπορεί να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσει τις 

δημιουργικές του ικανότητες και δυνατότητες. Τέλος, ο Ν. 2817/2000 («Εκπαίδευση των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις») είναι αυτός που έρχεται να 

ρυθμίσει θέματα στην εκπαίδευση των ΑμεΑ (Παπάνης, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια, αναμφισβήτητα, παρατηρείται στη χώρα μας ευαισθητοποίηση 

της πολιτείας και της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα της αναπηρίας. Ωστόσο, υπάρχει 

μια θλιβερή διάσταση ανάμεσα στις προθέσεις και τις υλοποιήσεις των δράσεων που 

προτείνονται για την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Οι 

συνέπειες της διάστασης αυτής φαίνονται στο διαρκή αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία 

από πολλούς τομείς, όπως της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής αποκατάστασης, του 

δομημένου περιβάλλοντος, της προσπελασιμότητας αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, της 

κοινωνίας της πληροφορίας, της ενσωμάτωσης γενικότερα και της παροχής ίσων ευκαιριών 

λόγω αρνητικών κοινωνικών στάσεων. 

 

3.4.2  Οι συγγραφείς 

 

Ως προς το φύλο, οι γυναίκες συγγραφείς καλύπτουν το 66% του συνόλου των 

συγγραφέων (Γράφημα 2), ενώ σε σχέση με την εθνικότητα, οι Έλληνες/ίδες συγγραφείς 

αποτελούν το 61,54%  (Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3: Καταγωγή Συγγραφέα 

 

Εξαιτίας του εύρους του υλικού και του ότι τα βιβλία ανάγονται σε διαφορετικούς 

συγγραφείς από διαφορετικό χώρο και χρόνο, η ανάλυση του συναισθηματικού τους 

υπόβαθρου ή των στόχων τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη. 

Έτσι, εξετάστηκαν οι απόψεις ορισμένων μόνο συγγραφέων σε συνεντεύξεις τους και οι 
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σημειώσεις τους στα βιβλία τους, καθώς δηλώνουν τη σχέση τους με το ζήτημα της 

αναπηρίας και τις προσδοκίες τους από τη συγγραφή των βιβλίων τους.   

Ένας από τους λόγους που αρκετοί από τους συγγραφείς έγραψαν για την αναπηρία 

είναι, γιατί βίωσαν και οι ίδιοι στην παιδική τους ηλικία αποκλεισμό και απόρριψη λόγω μιας 

μειονεξίας. Στο βιβλίο «Ο νάνος και η γαριδούλα» (2001) διαβάζουμε για τον Έρικ Σαβουαζά 

«Παιδί έκλαιγε, επειδή ήταν κοντός. Επιπλέον φοβόταν μήπως δεν ψηλώσει αρκετά (κι ο φόβος 

αυτός δεν τον εγκατέλειψε ποτέ) Γι’ αυτό τον συγκίνησαν οι ιστορίες με παιδιά που κάνουν 

ενέσεις και παίρνουν ορμόνες. Κι έτσι έγραψε αυτό το βιβλίο».  Η Έλλη Αλεξίου είχε 

δυσλεξία, όταν ήταν μικρή, γεγονός που, όπως λέει στο βιβλίο της «Ταξίδι στα σύννεφα», την 

έκανε να ντρέπεται και της δημιουργούσε άγχος. 

Μερικοί από τους συγγραφείς γράφουν για την αναπηρία, γιατί τη βίωσαν ή τη 

βιώνουν, έχοντας συγγενείς με αναπηρία όπως η Laura Jaffé που επιλέγει στο «Ο Μαξ είναι 

σημαντικός» (1999) να δώσει φωνή στο μικρό της αγόρι, ώστε να πάψει να λογίζεται ως «ένα 

παιδί ανάπηρο», αλλά, απλά, ένα παιδί όπως όλα. Άλλοι, γιατί δουλεύουν με παιδιά με 

αναπηρία, όπως η Μηνιάδου, που γράφει στο «Φτερωτό βαγονάκι» (1999): «Πιστεύω ότι η 

αποδοχή του διαφοερτικού είναι το επιστέγασμα μιας πορείας. Η πορεία αυτή αναγκαστικά 

ορίζει ένα τρόπο προσέγγισης του διαφορετικού Άλλου. Μια προσέγγιση υπεύθυνη, με γνώση 

και με εμπειρία αλλά και “με σεβασμό, με αγαθότητα, με καλοσύνη, με αγάπη” όπως γράφει και 

ο Guardini. Αυτή την πίστη μου που οικοδομήθηκε και στηρίχτηκε στη δεκάχρονη κοινή πορεία 

μου με τα παιδιά της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. προσπάθησα να καταθέσω». 

Ο Mark Haddon σε συνέντευξη που έδωσε στο “The observer” στις 11/4/2004 λέει: 

«Με το βιβλίο μου Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα;(2004) αρχικά προσπάθησα να 

διασκεδάσω τον εαυτό μου περισσότερο. Το βιβλίο έχει απλή γλώσσα, προσεγμένο σενάριο 

και σε καλεί να μπεις στη ζωή κάποιου άλλου, κάτι που συγκινεί τους νεαρούς αναγνώστες. 

Όμως, το βιβλίο ελπίζω ότι κάνει κάτι περισσότερο. Τα πόδια δεν έχουν ακριβώς το ίδιο 

μήκος. Δεν είναι ακριβώς άνετο. Μιλά για το πώς πολύ μικρά πράγματα μας χωρίζουν από 

αυτούς που στο δρόμο τους αποφεύγουμε. Για το πόσο άσχημα επικοινωνούμε μεταξύ μας. 

Για το ότι η ζωή είναι μεγάλη και η μόνη διέξοδος δεν είναι να το σκάμε, αλλά να μάθουμε 

να αγαπάμε αυτό που είμαστε και τον κόσμο που ζούμε. Αλλά και ο Ανδρικόπουλος 

αφιερώνει το βιβλίο του «Δυο παπούτσια με καρότσι» (2007) «σε όσους αναζητούν τρόπο, 

γιατί τους εμποδίζουν, να πάνε απέναντι, να πάνε πάρα πέρα, να πάνε αλλού».  
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Η Καμαράτου (Ο μυτόγκας, 2004) στο βιογραφικό της που παρατίθεται στην 

προσωπική της ιστοσελίδα3 γράφει πως μέσα από τα βιβλία της προσπαθεί να κάνει απλή 

κάθε δύσκολη έννοια που συναντά ένα παιδί χρησιμοποιώντας τον μύθο. Ο Ηλιόπουλος (Ο 

Τριγωνοψαρούλης, 1997) γράφει πως τα βιβλία του εκφράζουν τις απόψεις του για τον  τρόπο 

που πρέπει να ζούμε: «Αυτό τον τρόπο επέλεξα για να εκφράζω το συναισθηματικό μου κόσμο. 

Αν κάποιος θέλει να μάθει πραγματικά ποιος είμαι, αρκεί να διαβάσει τα βιβλία μου»4. Η 

Βούλα Μάστορη γράφει5 «Έμπνευση για βιβλίο μπορεί να μου δώσουν τα πιο απίθανα 

πράγματα από μια τηλεοπτική εκπομπή έγινε "Το ποτάμι ζήλεψε"(1997)…Λέω πάντα την 

αλήθεια στα παιδιά, γιατί τους αξίζει". 

Η Barbara Seuling (Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους, 1991) γράφει6 πως «ο 

σκοπός μου είναι διαφορετικός για κάθε βιβλίο: να μοιραστώ μια εμπειρία, να δείξω μια ιδέα 

καλύτερα ή πιο καθαρά, να διευκολύνω τα παιδιά να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη και 

αγχώδη κατάσταση. Όμως όλα πρέπει να είναι προσεκτικά κρυμμένα για να μην 

τρομοκρατήσουν τα παιδιά. Έτσι, στην επιφάνεια, θέλω να τα κάνω να γελούν, να τα 

διασκεδάζω, να τους λέω μια καλή ιστορία, να τους κινώ το ενδιαφέρον…Οι νέοι άνθρωποι 

θέλουν όλο και περισσότερο να μαθαίνουν για τη ζωή γύρω τους, για τους ανθρώπους, τις 

σχέσεις τους και τα συναισθήματά τους κι αν είμαστε αληθινοί μπορούμε  να τους 

στηρίξουμε σε αυτήν την ανάγκη για γνώση. Αναπόφευκτα, μαθαίνουμε κι εμείς από τα 

παιδιά». 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως οι συγγραφείς των βιβλίων δε 

διαφοροποιούνται με βάση την καταγωγή  ως προς τους στόχους και τα κίνητρα που έχουν 

όταν γράφουν ένα παιδικό βιβλίο με θέμα την αναπηρία. Όπως δηλώνουν, γράφουν για την 

αναπηρία, είτε για να καταθέσουν μια προσωπική εμπειρία, είτε για να μοιραστούν τις 

απόψεις τους γύρω από αυτό το θέμα που προκαλεί αμηχανία, είτε για να βοηθήσουν τα 

παιδιά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της αναπηρίας, είτε έχοντας διδακτική πρόθεση, 

όπως η Τζώρτζογλου στην «Αργυρώ» (1986) που, όπως η ίδια γράφει, σκοπό έχει να μιλήσει 

στα παιδιά για τον κίνδυνο που διατρέχουν, όταν φέρονται απερίσκεπτα και παίζουν με 

παλιοσίδερα. Ακόμα, συγγραφείς ενημερωτικών βιβλίων θέλουν με τα βιβλία τους να 

ενημερώσουν τα παιδιά γύρω από την αναπηρία και να τα ευαισθητοποιήσουν, όπως η 
                                                 
3 www.geocities.com/irenegiallousi/ellinika.htm - 107k - 

   4 www.haef.gr/chilias/greek/lit/iliopoulos/question.html - 8k -  
5 Ευρυτανικά Νέα Έκδοση της Τετάρτης 17 Μαΐου 2006, Αριθμός φύλλου 183 
6 Συνέντευξη στο scholastic (Ηelping childern to read and learn). Διαθέσιμο στο: 

content.scholastic.com/browse/contributor.jsp?id=2379 - 31k – 
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Ιωάννα Σταματοπούλου με τη σειρά «Μόζα, η γάτα» η οποία γράφει σε ένα από τα βιβλία:  

«Η Μόζα, η γάτα της ιστορίας είναι υπαρκτή και αποτελεί την έμπνευση για τη δουλειά αυτή, 

μια που γεννήθηκε τυφλή... Οι ιστορίες της Μόζας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για 

νηπιαγωγούς και δασκάλους, καθώς και για γονείς ευαισθητοποιημένους που χρειάζονται 

κάποιο μέσο για να καλλιεργήσουν την ευαισθησία αυτή στα παιδιά». 

 

3.4.3 Οι ομάδες αποδοχής 

 

Το υλικό που ερευνήθηκε απευθύνεται σε δύο ηλικιακές ομάδες, σε παιδιά και 

εφήβους. Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων -  που ανέρχεται στο 70% περίπου-  όπως δείχνει 

το Γράφημα 4, απευθύνεται σε παιδιά. 

  

 
Γράφημα 4: Ηλικιακές ομάδες αποδοχής 

 

Ο Appleyard7 (στο Βrittain 2004) υποστηρίζει ανεξάρτητα από τις διαφορές που 

έχουμε ως άτομα και το παρελθόν μας υπάρχουν κάποιες κανονικότητες στις αναγνωστικές 

μας συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής μας οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τις ιστορίες. Διακρίνει πέντε κατηγορίες για να ορίσει τα 

                                                 
7 Η μελέτη του Appleyard, “Becoming a reader: the experience of fiction from the childhood to 

adulthood”,  (στο Βrittain 2004)   εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ένας αναγνώστης από την 
παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή του. 

Ο



92 

 

  

 

διαφορετικά στάδια8 της ανάγνωσης: προσχολική ηλικία: αναγνώστης ως παίκτης, σχολική 

ηλικία: αναγνώστης ως ήρωας, εφηβεία: αναγνώστης ως σκεπτικιστής, μετα-εφηβικό στάδιο: 

αναγνώστης ως ερμηνευτής, ενηλικίωση: ο ρεαλιστής πραγματιστής αναγνώστης.  

Στο στάδιο του αναγνώστη από τα 2 μέχρι τα 6 του χρόνια το άκουσμα των ιστοριών 

είναι στην ουσία μια πρακτική της πολιτισμικής ατζέντας που μεταφέρει την έννοια της 

αναπτυσσόμενης αυτονομίας και της λήψης ρίσκων που χρειάζεται ένα παιδί προσχολικής 

ηλικίας. Ο Appleyard χρησιμοποιεί τον όρο «παιχνίδι», εφόσον αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας. Στην ηλικία αυτή οι ιστορίες που τα ίδια αφηγούνται είναι 

δομημένες με βασική σεναριακή δομή και είναι φαντασιακά. Χαρακτηρίζει τα παιδιά στο 

στάδιο αυτό ως επιρρεπή στη φαντασία. Η διήγηση ιστοριών από τους ενήλικες δεν είναι μια 

παθητική γι’ αυτά ενέργεια, καθώς συνεπάγεται απευθείας αλληλεπίδραση με το κείμενο. Με 

άλλα λόγια οι νεαροί αναγνώστες επιθυμούν βιβλία με φαντασία και ως εκ τούτου έχουν 

ανάγκη από βιβλία με πρωτότυπη εικονογράφηση, σενάριο και γλώσσα, που να περικλείουν 

σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του αστείου.  

Από τα πρώτα σχολικά χρόνια, τα παιδιά προτιμούν την ενεργό δράση και τους 

διάλογους, ενώ, στη συνέχεια αναπτύσσεται στα παιδιά η διάθεση να διασαφηνίσουν τα όρια 

μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας και αρχίζουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τον 

«πραγματικό» κόσμο που αποδίδεται σε περισσότερο  ρεαλιστικά κείμενα (Rosenblatt, 1982).  

  

3.5  Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού  

 

Το υλικό που ερευνήθηκε ήταν το κείμενο των βιβλίων και όχι η εικονογράφηση. Από 

το περικείμενο το μοναδικό στοιχείο που μελετήθηκε ήταν οι τίτλοι. Όπως δείχνει το 

Γράφημα 5, το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων που μελετήθηκαν είναι μυθιστοριογραφικά, 

ενώ τα ενημερωτικά βιβλία9 αποτελούν μικρό ποσοστό (13% του συνόλου των βιβλίων), από 

τα οποία τα περισσότερα τοποθετούνται χρονικά στην τελευταία δεκαετία.  

                                                 
8 Τα στάδια αυτά είναι βεβαίως γενικευμένα και, όπως παρατηρεί και ο Pinsent (στο Βrittain 2004), 

κανένα πλαίσιο δεν μπορεί να είναι αυστηρά οριοθετημένο, όταν βασίζεται τόσο πολύ στην ικανότητα, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική κατάσταση του ατόμου.    

9   Ανήκουν στην κατηγορία της ημι-μυθιστορίας (quasi-fiction), δηλαδή, σύμφωνα με τον Quicke (στο 
Βrittain 2004)  : είναι γραμμένα με μορφή ιστορίας, αλλά ο στόχος τους είναι να δώσουν πληροφορίες γύρω από 
την ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία.  Τα περισσότερα είναι δύσκολο να 
χαρακτηριστούν ως μυθιστορηματικά ή μη, δεν έχουν συχνά αρχή, μέση και τέλος και σαφέστατα δεν 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του Appleyard (στο Βrittain 2004, αφού απουσιάζει από αυτά το στοιχείο του 
παιχνιδιού και της διασκέδασης).   
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Γράφημα 5: Τα είδη των βιβλίων στις υπό έρευνα περιόδους 

 

Τα είδη της αναπηρίας που συναντώνται στα παιδικά βιβλία είναι: 

Σωματική μειονεξία(κύφωση, γιγαντισμός, νανισμός, μεγάλα ή διαφορετικά 

χαρακτηριστικά) 

Κινητικά προβλήματα 

Αισθητηριακές αναπηρίες (προβλήματα όρασης, ακοής) 

Νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, αυτισμός, άλλες νοητικές δυσλειτουργίες) 

Ψυχικές διαταραχές 

Προβλήματα λόγου και μαθησιακά 

Πολλαπλές αναπηρίες 

Το είδος με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η κινητική αναπηρία σε 13 βιβλία 

(0,24%), και η σωματική μειονεξία σε 12 βιβλία σε σύνολο 53 (0,22%), ενώ βρέθηκαν μόνο 2 

βιβλία με θέμα τις ψυχικές διαταραχές (ποσοστό 3,77%). Μικρό είναι και το ποσοστό των 

βιβλίων που έχει ήρωες με αισθητηριακές αναπηρίες (5,66%) (βλ. Γράφημα 6).  
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Γράφημα 6: Τα είδη της αναπηρίας στα παιδικά βιβλία 

 

 

 

 

3.6  Κατεύθυνση της ανάλυσης 

 

Η έρευνα των βιβλίων, καθώς το εξεταζόμενο υλικό γίνεται αντιληπτό ως τμήμα μιας 

επικοινωνιακής αλυσίδας (πομπός  μήνυμα / δίαυλος επικοινωνίας  δέκτης) είναι δυνατό 

να θέσει ως κατευθυντήριο στόχο ανάλυσης μία ή περισσότερες παραμέτρους της πορείας 

των μηνυμάτων του κειμένου. Οι κατευθύνσεις κατά την ποιοτική ανάλυση υλικού 

καθίστανται εμφανείς στις παραμέτρους: «Ποιος λέει; Τι λέει; Πώς; Σε ποιον; Με ποια 

επίδραση;» (Lasswell, στο Μπονίδης 2004).  

Έτσι, επιχειρήθηκε η έρευνα της θέσης του μηνύματος μέσα στο υπό έρευνα υλικό 

(πού), η προθετικότητα των συγγραφέων (γιατί) και η επίδραση που είναι δυνατόν να 

ασκήσουν τα μηνύματα στην ομάδα αποδοχής (βλ. Σχήμα 2). 

 

 

 

 

 

Α
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Σχήμα 2: Το μοντέλο επικοινωνίας και οι κατευθύνσεις ανάλυσης 

 

 

Το παραπάνω απλό μοντέλο επικοινωνίας συμπληρώθηκε με βάση το μοντέλο 

επικοινωνίας που πρότεινε ο Mayring το 1993 (βλ. Μπονίδης, 2004), θέλοντας να τονίσει τη 

σημασία της επίδρασης διαμεσολαβουσών και αλληλοσχετιζόμενων παραμέτρων στην 

επικοινωνία και στους/στις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτήν. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

περιρρέουσα κοινωνική ατμόσφαιρα (η κυρίαρχη ιδεολογία, οι κοινωνικές αξίες) μέσα στην 

οποία λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, το συναισθηματικό υπόβαθρο του πομπού των 

μηνυμάτων (συγγραφέας), τα χαρακτηριστικά της ομάδας αποδοχής (βλ. υποκεφάλαιο 3.4.3) 

και η προκατανόηση του θέματος από τον/την ερευνητή/τρια (βλ. Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: Μοντέλο επικοινωνίας στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου κατά Mayring 

(βλ. Μπονίδης, 2004) 

 

3.7 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Το θεωρητικό10 πλαίσιο της έρευνας και οι διεθνείς έρευνες με αντικείμενο την 

απεικόνιση της αναπηρίας στα παιδικά βιβλία οδήγησαν στα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

 Υπάρχει αλλαγή στις τάσεις11 των συγγραφέων όσον αφορά στις απεικονίσεις 

της αναπηρίας στα παιδικά βιβλία κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται; 

 Είναι τα σύγχρονα βιβλία γραμμένα με βάση το κοινωνικό μοντέλο που 

«τυπικά» επικρατεί στις μέρες μας; Αντιμετωπίζουν την αναπηρία ως κοινωνικό ζήτημα, 

θίγοντας την ευθύνη της κοινωνίας ; 

 Ποιες είναι οι απεικονίσεις των ηρώων με αναπηρία στα παιδικά βιβλία; Είναι 

απαλλαγμένες από στερεότυπα και αν όχι ποια είναι αυτά; 

 

 Η έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η συγγραφή του υπό 

εξέταση υλικού και των χαρακτηριστικών του επέτρεψαν τη διατύπωση νέων ερωτημάτων: 

   

 Επηρεάζει η ηλικιακή ομάδα αποδοχής τον τρόπο απεικόνισης της αναπηρίας;  

 Προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο την αναπηρία διαφορετικοί συγγραφείς 

(γυναίκες/ άντρες , ξένοι/ Έλληνες ) και διαφορετικά είδη βιβλίων (παραμύθια, 

μυθιστορήματα/ ενημερωτικά); 

 Οι συγγραφείς επιλέγουν ευκολότερα να μιλήσουν για κάποια συγκεκριμένα 

είδη αναπηρίας; 

 Καταφέρνουν οι συγγραφείς να απεικονίσουν με τρόπο ρεαλιστικό την 

αναπηρία, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των νεαρών αναγνωστών; 

                                                 
10  Ο όρος «θεωρητικό» στην ποιοτική ανάλυση δεν παραπέμπει σε ορθολογικό οικοδόμημα που 

αποβλέπει στην εξήγηση, αλλά στο σύνολο των εμπειριών των άλλων ερευνητών και ερευνητριών που 
ασχολήθηκαν με το υπό ανάλυση θέμα οι οποίες επιδέχονται μια διαρκή αναθεώρηση, έλεγχο, κατασκευή και 
ανακατασκευή (Μπονίδης, 2004, σ.115). 

  
11  Διαφορά στις τάσεις διαφαίνεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, στο είδος της αφήγησης, στο 

ρόλο του/ της ήρωα/ίδας, στο τέλος που επιλέγεται, καθώς και στη ρεαλιστική ή μη απόδοση της αναπηρίας. 
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 Λειτουργούν τα σύγχρονα βιβλία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αναδόμησης 

της έννοιας της αναπηρίας  και συγκρότησης θετικών στάσεων απέναντι σε αυτήν; 

  

3.8 Καθορισμός των τεχνικών ανάλυσης – Συγκρότηση του συστήματος κατηγοριών  

 

Στο στάδιο αυτό επιλέχτηκε ως τεχνική ανάλυσης η δόμηση, εφόσον συνιστά τη 

βασικότερη τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου βιβλίων (Mayring, στο Μπονίδης 

2004). Η δόμηση αποτελεί ένα από τα τρία παραδείγματα (paradigms) της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου (συγκεφαλαίωση, εξήγηση, δόμηση) που προτείνει ο εισηγητής της, 

Philipp Mayring και αποβλέπει στην κατάδειξη συγκεκριμένων πτυχών του υλικού, στην 

τοποθέτηση μιας διατομής στο υλικό και στην αξιολόγησή του βάσει ορισμένων κριτηρίων. 

Κατά τη χρήση της ανάλυσης αυτής  ακολουθήθηκε η παρακάτω γενική πορεία, όπως την 

ορίζει ο Mayring   (στο Μπονίδης 2004). 

Καθορισμός των μονάδων ανάλυσης. 

Προσδιορισμός των θεματικών αξόνων της δόμησης βάσει του θεωρητικού πλαισίου 

και των ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας. 

Συγκρότηση του συστήματος κατηγοριών βάσει των θεματικών αξόνων. 

Ορισμός των κατηγοριών με σαφήνεια, ώστε να καθίσταται σαφές ποιες αναφορές 

εμπίπτουν σε αυτές. Επιλογή και παράθεση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων για κάθε 

κατηγορία. 

Μελέτη  και υπογράμμιση των χωρίων που εμπίπτουν στη θεματική της έρευνας. 

Επανεξέταση του υλικού.  

Εξέταση του ενδεχόμενου αναθεώρησης του συστήματος κατηγοριών.  

Επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνική της δόμησης.  

 

3.8.1 Καθορισμός των μονάδων ανάλυσης 

  

Στο στάδιο αυτό ορίστηκαν οι «μονάδες ανάλυσης» βάσει των οποίων 

αποδελτιώθηκαν οι σχετικές με τη θεματική της έρευνας αναφορές από τα ερευνώμενα 

κείμενα. Οι μονάδες ανάλυσης «αποτελούν συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου στα οποία 

ερευνάται η εμφάνιση ή η αναφορά των ζητούμενων μεταβλητών (ιδιότητες- κατηγορίες)» 

(Μπονίδης, 2004, σ.53). Οι μονάδες ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι μονάδες 
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δειγματοληψίας που αφορούν στο δείγμα της έρευνας, δηλαδή, τα παιδικά βιβλία στο σύνολό 

τους και οι μονάδες καταγραφής12. Ως τέτοιες χρησιμοποιήθηκαν: 

 το συνολικό κείμενο, εφόσον σκοπός της έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των 

βασικών στοιχείων και των κύριων μηνυμάτων του κειμένου τα οποία ταξινομήθηκαν σε 

αντίστοιχες κατηγορίες και  

 το θέμα το οποίο θεωρείται ως η καταλληλότερη μονάδα καταγραφής στην 

έρευνα, γιατί «αυτή είναι απαραίτητη στην έρευνα προπαγάνδας, διαθέσεων, στάσεων, αξιών, 

πεποιθήσεων» (Holsti, σ.116). Η μονάδα αυτή συνιστά μια πρόταση, μια δήλωση, μια 

διαβεβαίωση, μια ιδέα, ένα επιχείρημα, μια διαπίστωση, αναφορικά με κάποιες από τις 

υποθέσεις της έρευνας. Για παράδειγμα θέμα αποτελεί η πρόταση «Οι άλλοι με προσέχουν 

μόνο και μόνο γιατί τους φαίνομαι αστείος » (από το βιβλίο «Ο νάνος και η γαριδούλα», 2001 

σ. 7) ή η φράση «αυτό το άθλιο πράγμα» (μιλώντας για το αναπηρικό καρότσι, στο βιβλίο 

«Λεώνη», 1999, σ. 70) αλλά ακόμα και η λέξη «προβληματική» (στο βιβλίο «θα σε ξαναδώ 

φιλαράκι μου», 1997, σ. 159), γιατί περιέχουν ένα σχόλιο γύρω από την αναπηρία. 

 

3.8.2 Καθορισμός των κατηγοριών 

 

Στη συνέχεια συγκροτήθηκε το σύστημα των κατηγοριών βάσει του θεωρητικού 

πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων (παραγωγικό σύστημα κατηγοριών). Κάποιες, 

ωστόσο, από τις κατηγορίες καθορίστηκαν ή αναθεωρήθηκαν, έπειτα  από τη μελέτη του 

ερευνώμενου υλικού και ως εκ τούτου μπορούμε να μιλάμε για συνδυασμό παραγωγικού και 

επαγωγικού συστήματος κατηγοριών).   

Με βάση τα δύο μοντέλα ανάπτυξης κατηγοριών που προτείνει ο Mayring (2000) 

επιχειρήθηκε ο εξής συνδυασμός: 

 

 

 

 

                                                 
12 Σύμφωνα με τον Krippendorff, «οι μονάδες καταγραφής φέρουν συνολικά την πληροφορία μέσα στις 

μονάδες δειγματοληψίας και παρέχουν τη βάση για την ανάλυση (στο Μπονίδης, σ.53). Μπορεί να είναι μια 
λέξη, μια πρόταση, μια παράγραφος, το συνολικό κείμενο ή το θέμα που, σύμφωνα με τον Berelson, αποτελεί 
«την πιο χρήσιμη μονάδα ανάλυσης, ιδιαίτερα για τη μελέτη των επιδράσεων της επικοινωνίας στην κοινή 
γνώμη, διότι λαμβάνει σχήμα μέσα στα θέματα και τις στάσεις που συνήθως συζητιούνται» (Berelson, 1952, σ. 
139). 
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Σχήμα 4:  Μοντέλο ανάπτυξης κατηγοριών  

 

Σε ότι αφορά στα κριτήρια που οφείλει να εκπληρώνει το σύστημα των κατηγοριών 

ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:   

 να ανταποκρίνεται στους σκοπούς της έρευνας/ ερωτήματα (Berelson, 1952) 

 να εντάσσονται σε αυτό όλες οι αναφορές οι σχετικές με το αντικείμενο της 

έρευνας/ να πληρούνται όλες οι κατηγορίες του συστήματος (Rustemeyer 1992, στο 

Μπονίδης, 2004, σ. 53). 

 να ισχύει το κριτήριο παραγωγής-επαγωγής μεταξύ των κατηγοριών, δηλ. να 

διαιρείται μια γενική-βασική κατηγορία σε υποκατηγορίες (παραγωγική εξήγηση), ενώ τα 

δεδομένα που αφορούν στις υποκατηγορίες να συμβάλλουν στην διασαφήνιση της βασικής 

κατηγορίας (επαγωγική) (Rustemeyer, στο Μπονίδης, 2004, σ.52) 

Ερευνητικό ερώτημα, 

αντικείμενο έρευνας

Ορισμός των κατηγοριών της ανάλυσης με βάση 
το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά ερωτήματα  

Βασικές κατηγορίες- υποκατηγορίες (κριτήρια επιλογής) 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 
αξιολόγηση ποσοτικών σταδίων ανάλυσης 

(συχνότητες) 

Αναθεώρηση των κατηγοριών με βάση ένα 
μέρος του υλικού που ερευνήθηκε και καθορισμός 
νέων 

 

Συγκεντρωτι

κός έλεγχος 

αξιοπιστίας 

 

Αναθεώρηση κατηγοριών και ατζέντας  

Έλεγχος 
αξιοπιστίας  

Τελική επισκόπηση των κειμένων 
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 να είναι αξιόπιστο, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξίωση για 

διυποκειμενικότητα (ίδια παραθέματα στις ίδιες κατηγορίες) 

 να είναι έγκυρο, δηλαδή, να μετρά αυτό που επιδιώκει να μετρήσει 

 να είναι παραγωγικό, να προσφέρεται, δηλαδή, για εξαγωγή συμπερασμάτων 

και διατύπωση νέων ερωτημάτων 

Έτσι, οι θεματικοί άξονες και οι κατηγορίες/ υποκατηγορίες  που συγκροτήθηκαν σε 

αυτούς ήταν οι παρακάτω: 

Ο/ η συγγραφέας  

Η γλώσσα (πολιτικά ορθή – στερεοτυπική – ελάχιστες στερεοτυπικές φράσεις) 

Το είδος αφήγησης/ σε πόσους ήρωες/ ίδες δίνεται φωνή  

(γ’ πρόσωπο - γ’ πρ. με διάλογο - α’ πρόσωπο (άλλο) - α’ 
πρόσωπο (ο ήρωας με αναπηρία)  

Το μοντέλο  (ιατρικό- κοινωνικό- άλλο)  

 Ο  τρόπος απόδοσης της αναπηρίας (ρεαλιστικός ή μη) 

 Ο  τρόπος απεικόνισης της αναπηρίας (απαλλαγμένος από στερεότυπα ή 

στερεοτυπικός) 

151 Η αναπηρία ως μέσο για την ωρίμανση του ήρωα ή άλλου μέλους της οικογένειας 

ή του φιλικού περιβάλλοντος 

152  Η αναπηρία ως τιμωρία 

 Έμφαση στη μοναδικότητα των ατόμων και όχι στις διαφορές 

 Έμφαση στις ικανότητες και όχι στις μειονεξίες  των ατόμων με αναπηρία  

 Το τέλος (αισιόδοξο- θλιβερό - αδιάφορο ή χωρίς τέλος)  

 Ο τίτλος 

Ο χαρακτήρας με αναπηρία  

 Το φύλο  (αγόρι – κορίτσι – άλλο)  

 Η θέση του στο βιβλίο   (βασικός /  δευτερεύων χαρακτήρας)  

Ο  ρόλος του (πρότυπος, αδιάφορος, αντι-πρότυπο) 

Η κοινωνική θέση του   

Το είδος της απεικόνισης 

    - του καλού και υπομονετικού 

    - του κακού και δύστροπου 

    - του ουδέτερου 

    - του χειρότερου εχθρού του εαυτού του 
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    - του βάρους για την οικογένεια του ήρωα 

    - του ανυπεράσπιστου 

    - του ατόμου που αποτελεί ντροπή  για την οικογένειά του  

    - του υπεράνθρωπου 

    - του ατόμου που προκαλεί οίκτο 

    - του περιθωριοποιημένου 

    - του αντικειμένου ειρωνικών σχολίων και βίας  

    - του ατόμου που συγκεντρώνει περίεργα βλέμματα 

    - του άσχημου και αποκρουστικού 

- του όμορφου ως αντιστάθμισμα στην αναπηρία 

- του ατόμου που συμμετέχει και τα καταφέρνει  

 Τυπικές φράσεις των χαρακτήρων 

Tο περιβάλλον του ήρωα (οικογενειακό, φιλικό, σχολικό και κοινωνικό)  

Τρόπος αντιμετώπισης του ήρωα και της αναπηρίας γενικότερα(θετικός-   αρνητικός- 

ουδέτερος) 

Τυπικές φράσεις (των γονιών, των αδερφών, των φίλων και άλλων μελών της 

κοινότητας, των δασκάλων)  

 

Ακολουθούν παραδείγματα ατζέντας κωδικοποίησης: 
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Κατηγορία:  

11 γλώσσα 
Ορισμός Παράδειγμα 

 Κανόνες              

κωδικοποίησης 

111:γλώσσα 

πολιτικά ορθή 

Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν τα βιβλία που 

χρησιμοποιούν γλώσσα 

πολιτικά ορθή όσον αφορά 

στην αναπηρία. Λείπουν 

δηλαδή, στερεοτυπικές 

φράσεις που 

χρησιμοποιούνταν στο 

παρελθόν από το ιατρικό 

μοντέλο όπως για 

παράδειγμα «σακάτης», 

«κακόμοιρος», «αστείος», 

«παράξενος» κ.α. που 

οδηγούν στην ταύτιση  της 

αναπηρίας με ανικανότητα 

και προσωπική τραγωδία. 

Στο βιβλίο 

«Το μυστικό 

τραγούδι της Μάτα» 

δεν υπάρχει καμία 

στερεοτυπική 

έκφραση. Το άτομο 

με αναπηρία και η 

μειονεξία του 

περιγράφονται με 

ουδέτερες και 

πολιτικά ορθές 

φράσεις. 

Όλα τα βιβλία που 

ανήκουν στην κατηγορία 

αυτή πρέπει να 

εμπεριέχουν φράσεις χωρίς 

συναισθηματικό φορτίο 

και να είναι εντελώς 

απαλλαγμένα από 

στερεοτυπικές φράσεις που 

αφορούν στην αναπηρία. 
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1o  Παράδειγμα ατζέντας κωδικοποίησης 

112: 

Γλώσσα 

στερεοτυπική 

Στα βιβλία της 

κατηγορίας υπάρχουν 

στερεοτυπικές φράσεις όπως 

προαναφέρθηκαν με βαρύ 

συναισθηματικό ή αρνητικό 

φορτίο όπως  για παράδειγμα 

«ανίκανος», «ανήμπορος», 

«άχρηστος» 

«Α, το 

καημένο! Αχ, το 

συφοριασμένο»  

βιβλίο: “Το ποτάμι 

ζήλεψε”(σ. 53) 

Τα βιβλία που δεν 

έχουν πολιτικά ορθή 

γλώσσα 

113: 

Γλώσσα με 

ελάχιστες 

στερεοτυπικές 

φράσεις  

Στην κατηγορία 

ανήκουν βιβλία με ελάχιστες 

(μία έως δύο) στερεοτυπικές 

εκφράσεις που συνήθως δεν 

υιοθετούνται από το 

συγγραφέα ως ορθές, αλλά 

χρησιμοποιούνται για 

τονιστεί η διαφορά στην 

αντιμετώπιση της αναπηρίας 

σε σχέση με το παρελθόν. 

Στο βιβλίο “Ο 

Φοίβος και ο άλλος 

Φοίβος” υπάρχει 

μόνο η λέξη «άλλος» 

στον  τίτλο που 

χαρακτηρίζεται ως 

στερεοτυπική, 

εφόσον οδηγεί σε 

διάκριση των ατόμων 

σε «εμάς» και στους 

«άλλους», αλλά, 

ωστόσο, δε 

χαρακτηρίζει τη 

συνολική γλώσσα του 

κειμένου ως 

στερεοτυπική. 

Τα βιβλία που δεν 

εμπίπτουν στις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες. 

Όσα, δηλαδή, δεν μπορούν 

να θεωρηθούν εντελώς 

πολιτικά ορθά, αλλά ούτε 

και στερεοτυπικά, λόγω 

της μικρής εμφάνισης 

στερεοτυπικών φράσεων, 

του τρόπου  χρήσης τους 

και του μικρού 

συναισθηματικού τους 

φορτίου. 
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Κατη

γορία: 

13 

Μοντέλο 

Ορισμός 

 
Παράδειγμα 

Κανόνες 

κωδικοποίησης 

131:  

ιατρικό/ 

ατομι

κό 

μοντέ

λο 

  

Στο μοντέλο αυτό 

ανήκουν τα βιβλία που 

παρουσιάζουν την 

αναπηρία ως καθαρά 

ατομική υπόθεση η οποία 

πρέπει να αντιμετωπιστεί 

με τη βοήθεια της ιατρικής 

επιστήμης και επιπλέον, ως 

προσωπική τραγωδία της 

οποίας η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη 

θετική στάση του ήρωα. 

 

«- Χαράλαμπε, του 

είπε στη συνέχεια, αν θες 

ν’ αφήσεις την πολυθρόνα 

και ν’ ανήκεις στο άλλο 

κομμάτι του κόσμου, 

πρέπει να κολυμπήσεις 

μέσα σ’ αυτό το άγριο 

ποτάμι» 

βιβλίο: “Το ποτάμι 

ζήλεψε” (σ. 35) 

Όλα τα βιβλία που 

ανήκουν στην κατηγορία 

αυτή αντιμετωπίζουν την 

αναπηρία ως: - 

βάρος/βάσανο/αρρώστια 

των ηρώων από την οποία 

πρέπει να απαλλαγούν με 

τη βοήθεια της ιατρικής ή 

της δικής τους  

υπεράνθρωπης 

προσπάθειας 

- προσωπική 

υπόθεση και όχι της 

κοινωνίας που περιβάλλει 

τα άτομα 

και 

επικεντρώνονται στην 

ασθένεια , αναπηρία 

132:  

κοινωνικό 

μοντέλο 

Παρά τις όποιες 

στερεοτυπικές εικόνες  

στα βιβλία της κατηγορίας 

αυτής, η αναπηρία θίγεται 

ως ζήτημα κοινωνικό και  

εξετάζονται οι φραγμοί 

που επιβάλλει η κοινωνία 

στα άτομα με αναπηρία. 

 

«Η ζωή του, αν 

κάτσει λίγο ακόμα θα γίνει 

μαρτυρική. Δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει 

συγκοινωνίες, δεν 

υπάρχουν σκάλες στα 

κτίρια…οι περισσότεροι 

άνθρωποι τον κοιτάνε 

περίεργα…Ζωή αφόρητη, 

ρυθμισμένη και 

τακτοποιημένη μόνο για 

τους ανθρώπους με 

καροτσάκια» βιβλίο: “Δυο 

παπούτσια με καρότσι” (σ. 

24) 

Τα βιβλία της 

κατηγορίας πρέπει να  

έχουν αναφορές σε 

κοινωνικούς, 

πολιτισμικούς, 

οικονομικούς παράγοντες, 

παρουσιάζοντάς τους ως 

αιτίες του κοινωνικού 

αποκλεισμού των ατόμων 

με αναπηρία. 

 

133:  

άλλο  

Στα βιβλία της 

κατηγορίας η αναπηρία δε 

νοείται ως προσωπική 

δί ύ

-Σύνδεση με  

υπερφυσικές δυνάμεις: «Ο 

παπουτσής και οι νάνοι» 

Η ί

Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν βιβλία στα 

οποία δεν εμφανίζεται το 

ό/ ό
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2o  Παράδειγμα ατζέντας κωδικοποίησης 

 

Στο σημείο αυτό προσδιορίστηκε και η κατεύθυνση προκειμένου να ταξινομηθούν οι 

αναφορές/θέματα ως εξής: 

 Θετική κατεύθυνση: 

Επίθετα θετικά όταν αναφέρονται στην εικόνα του ατόμου με αναπηρία, π.χ. 

«υπομονετικός», «καλός», «γενναίος» 

Ρήματα και ουσιαστικά με θετική συνδήλωση, π.χ. «προσπαθώ», «καταφέρνω», 

«θάρρος» 

Ενέργειες και μορφές συμπεριφοράς με θετική σημασία 

Αντιλήψεις με φιλάνθρωπο πνεύμα και θετικά προσκείμενες στην αναπηρία 

 Ουδέτερη κατεύθυνση: 

Λόγος χωρίς επίθετα 

Περιγραφικός χαρακτήρας των ηρώων και της αναπηρίας χωρίς συναισθηματικό 

φορτίο 

 Αρνητική κατεύθυνση 

Επίθετα αρνητικά όταν αναφέρονται στην εικόνα του ατόμου με αναπηρία, π.χ. 

«δύστροπος», «ανίκανος», «σακάτης», «καθηλωμένος» 

Ρήματα και ουσιαστικά με αρνητική συνδήλωση, π.χ. «καταστράφηκε», «συμφορά» 

Ενέργειες και μορφές συμπεριφοράς με αρνητική σημασία 

Αντιλήψεις αρνητικά προσκείμενες στην αναπηρία  

133:  

άλλο 

Στα βιβλία της 

κατηγορίας η αναπηρία δε 

νοείται ως προσωπική 

τραγωδία ούτε 

αντιμετωπίζεται ως ζήτημα 

κοινωνικό, αλλά είτε 

συνδέεται 

με το υπερφυσικό 

είτε δεν φαίνεται να 

επηρεάζει καθόλου τη ζωή 

των ηρώων. 

-Σύνδεση με  

υπερφυσικές δυνάμεις: «Ο 

παπουτσής και οι νάνοι» 

-Η αναπηρία ως 

συγκυριακή κατάσταση: 

«Φίλοι; Φως φανάρι» 

Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν βιβλία στα 

οποία δεν εμφανίζεται το 

ιατρικό /κοινωνικό 

μοντέλο, αλλά το 

παγανιστικό ή άλλο 

μοντέλο στο οποίο η 

αναπηρία παρουσιάζεται 

ως μια απλά ανθρώπινη/ 

συγκυριακή κατάσταση. 
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3.8.3 Καθορισμός της ανάλυσης: Συνδυασμός δόμησης περιεχομένου, πρότυπης δόμησης 

και τυπικής δόμησης 

 

Η δόμηση διακρίνεται σε τρία παραδείγματα, στη «δόμηση περιεχομένου», στην  

«πρότυπη δόμηση» και στην «τυπική δόμηση». Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε  αναγκαίος  ο 

συνδυασμός των προηγούμενων παραδειγμάτων που, άλλωστε, θεωρείται θεμιτός στην 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου (Μπονίδης, 2004). 

Μέσω της δόμησης περιεχομένου που επιλέχτηκε επιχειρήθηκε ο εντοπισμός στο υπό 

έρευνα υλικό συγκεκριμένων θεμάτων και η σύνοψή τους. Μελετήθηκαν τα δελτία που 

αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία και περιγράφηκαν με τη μορφή παράφρασης. Έτσι, 

καταστάθηκε δυνατή η αναπαράσταση σε μακρο-επίπεδο. Μέσω της πρότυπης δόμησης 

εντοπίστηκαν στο υλικό οι χαρακτηριστικότερες αναφορές από άποψη σημασίας και η 

περιγραφή τους με ακρίβεια.  Ως «πρότυπα» ορίστηκαν χαρακτηριστικές εκφράσεις που, 

λόγω  α)της ακραίας διατύπωσής τους, β)του ιδιαίτερου θεωρητικού τους ενδιαφέροντος και 

γ)της μεγάλης συχνότητάς τους θεωρήθηκαν αξιοσημείωτες. Τέλος, με την τυπική δόμηση 

επιχειρήθηκε ανάλυση σε μικρο- επίπεδο, ανάλυση, δηλαδή, της εσωτερικής δομής του λόγου 

και του τυπικού μέρους της γλώσσας. 

Ακολουθεί η ανάλυση του συνόλου του υλικού με βάση τους θεματικούς άξονες και 

το σύστημα  (υπο)κατηγοριών με τη δόμηση περιεχομένου: 

 

Ο/Η συγγραφέας 

Γλώσσα 
Πολιτικά 

ορθή 
Στερεοτυπική

Ελάχιστες13 

στερεοτυπικές 

φράσεις 

Βιβλία 

 

 

6, 7, 8, 9, 

11, 12, 18, 19, 22, 

26, 27,  30, 31, 32, 

33, 36, 38, 39, 43, 

45, 48, 47, 50, 51 

2, 3, 4, 5, 10, 

14, 15, 17, 20, 21, 

23, 29, 34, 35, 37, 

42, 44, 49, 53 

1,13, 16, 

24, 25 , 28, 40, 41, 

46, 52 

Σύνολο 24 19 10 

Κ11  Γλώσσα 
                                                 
13 Στην ανάλυση δεδομένων με SPSS συγχωνεύτηκαν οι υποκατηγορίες Πολιτικά ορθή γλώσσα και 

Ελάχιστες στερεοτυπικές φράσεις. 
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Κ12  Αφήγηση/ σε πόσους ήρωες δίνεται φωνή 

 

 

 

K13  Μοντέλο αναπηρίας 

 

                                                 
14 Στην ανάλυση δεδομένων με SPSS συγχωνεύτηκαν οι υποκατηγορίες γ’ πρόσωπο, γ’ πρόσωπο με 

διάλογο, α’ πρόσωπο(συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο). 

Αφήγηση 
γ’ 

πρόσωπο 

γ’ 

πρόσωπο με 

διάλογο 

α’ 

πρόσωπο– 

αφηγείται 

συγγενικό ή 

φιλικό πρόσωπο 

α’ 

πρόσωπο14 

αφηγείται ο/η 

ήρωας/ίδα  με 

αναπηρία 

Βιβλία 

 

  

1, 2,10, 

11, 13,  14, 18, 

19, 20, 22, 23, 

27, 30, 32, 38, 

44, 45, 53 

4, 6, 

12, 17, 24, 31, 

34, 36, 37, 39, 

40, 41, 42, 43, 

46, 47, 48, 

3, 5, 8, 9, 

15, 16,  21,26,29, 

35, 51  

3, 7, 25, 

26, 28, 29, 33, 49, 

50, 52, 53 

Σύνολο 18 17 11 11 

                         
Ιατρικό/ 

ατομικό 
Κοινωνικό 

Παγανιστικό/ 

η αναπηρία  ως μια 

ακόμα ανθρώπινη 

κατάσταση 

Βιβλία  2, 4, 5, 6, 

8,10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 28, 34, 

35, 37, 42  

 1, 3, 29, 31, 

39,  43, 46, 51, 53  

  7, 9, 13, 18, 

19, 24, 27, 30, 32, 33, 

36, 38, 40, 41, 44, 45, 

47, 48, 49, 50, 52  

Σύνολο 23 8 22 
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Απόδοση Ρεαλιστική 

 Μη ρεαλιστική 

 

 

Βιβλία 1, 3, 5, 14, 15, 16, 

21, 24,  25, 28, 29, 30, 33, 

34, 38, 42, 46, 47, 49,52, 7, 

9, 13,  18, 19, 36, 50 

2, 4, 6, 8,10, 11, 12, 

17, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 

32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 

44, 45, 48,  51, 53 

Σύνολο 27 26 

K14 Απόδοση της αναπηρίας   

 

  

Απεικονίσεις  

Πολλές 

στερεοτυπικές 

Ελάχι

στες15 

Απαλλαγμένε

ς από στερεότυπα 

Βιβλία 

 

  

 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 

27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 

39, 42, 45, 49, 51, 53 

6, 18, 

19, 32, 38, 

44, 

7, 9, 30, 33, 

36, 40, 41, 43, 46, 

47, 48, 50, 52 

Σύνολο 34 6 13 

Κ 15  Απεικονίσεις της αναπηρίας 

 

 Κ 151 Η αναπηρία 

ως μέσο για την ωρίμανση 

των άλλων 

Κ 152 Η αναπηρία ως τιμωρία 

για την ανυπακοή του/της ήρωα/ίδας η 

άλλου μέλους της οικογένειας  

Βιβλία   

  21, 22, 24, 26, 29, 

31, 35, 38, 43 

 

5, 26, 42   

Σύνολο  9 3 

Κ 151 Η αναπηρία ως μέσο ωρίμανσης          Κ 152 Η αναπηρία ως τιμωρία 

 
                                                 
15 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν βιβλία που έχουν μία μόνο στερεοτυπική απεικόνιση (π.χ. στο βιβλίο 

16, «Πιάσε το αστέρι που πέφτει»,  υπάρχει  μόνο κάποιο σημείο στο οποίο αναφέρεται πως τα άλλα παιδιά στο 
σχολείο κοροϊδεύουν τον ήρωα, χωρίς αυτό να αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης) 
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 Κ 16 

Έμφαση στις 

ομοιότητες 

Κ 17 Έμφαση στις ικανότητες 

Βιβλία 1, 24, 26, 

30, 31, 33, 40, 41, 

46,  47, 48 

1, 5, 11, 13, 24, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 

38, 40, 41,42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53 

   

Σύνολο 11  22  

Κ 16 Έμφαση στη μοναδικότητα των ατόμων– στις ομοιότητες και όχι  

στις διαφορές ανάμεσα στα άτομα   

Κ 17 Έμφαση στις ικανότητες και όχι στις μειονεξίες των ατόμων   

   

Τέλος Αισιόδοξο Θλιβερό- 

Μελαγχολικό  

Αδιάφορο ή 

χωρίς τέλος στην 

περίπτωση των 

ενημερωτικών 

βιβλίων 

Βιβλία 

 

  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 

52 

10, 13, 14, 

15, 16, 21, 45, 51, 

53 

8, 23, 30, 40, 

41,47, 48  

Σύνολο 37 9 7 

Κ 18 Το τέλος των βιβλίων 
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Τίτλος Έμφαση 

στην αναπηρία 

του/της ήρωα /ίδας 

Η μειονεξία κατέχει θέση 

ονόματος 

Βιβλία  1, 8, 12, 

16, 17, 18, 19, 21, 

23, 25, 27, 28, 32,  

33, 34, 39, 43, 44, 

45, 46, 48 

12, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 44, 45, 

48 

Σύνολο 21  11 

Κ 19 Τίτλος 

 

Οι χαρακτήρες 

 

 

Φύλο 

Ήρωα/ίδας 

Κορίτσι  Αγόρι Άλλο 

 

 

Βιβλία 

 

 

 

1, 7, 15, 

18, 26, 29, 30, 33,  

42, 49, 53 

 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17,  19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 27, 28, 32, 

34, 35, 38, 39, 44, 45, 

46, 50, 51, 52 

  2 (μυρμήγκι)  

31 (βαγονάκι) 

36 (ψαράκι) 

37 (ψαράκι) 

40, 41, 47, 48 

(γάτα) 

         43(άτομο 

χωρίς α.) 

Σύνολο 11 33 9 

Κ 21 Φύλο Χαρακτήρα 
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Το άτομο 

με αναπηρία 

Βασικός 

χαρακτήρας 

Δευτερεύων χαρακτήρας 

Βιβλία 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 

18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 

 

8, 15, 16, 19, 21,27, 32, 43, 

Σύνολο 45 8 

Κ 22 Το άτομο με αναπηρία Βασικός – Δευτερεύων χαρακτήρας 

 

 

Ρόλος Ρόλος - 

Πρότυπο 

Ασήμαντος 

– αδιάφορος 

Αντιπρότυπο 

Βιβλία 

 

  

 

216, 4, 5, 6, 

7, 9, 11, 12,13, 18, 

19, 20, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 

33, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 44, 46, 49, 

50, 51, 52, 53            

 

1, 3, 8, 10, 

21, 34, 40, 41, 43, 

47, 48 

 

14, 15, 16, 

17, 22, 23, 27, 45 

Σύνολο 34 11 8 

Κ 23 Ο ρόλος του ήρωα με αναπηρία 

 

 

 

                                                 
16 Στο βιβλίο «Ο Μικρός Ντουπ» όπως και στα βιβλία με αρ. 4, 22, 28, 29, 37, οι ρόλοι εναλλάσσονται. 

Αρχικά οι ήρωες είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, απομονωμένοι και παθητικοί με αποτέλεσμα να αποτελούν 
αντιπρότυπο, στη συνέχεια, όμως, βλέπουν θετικότερα την αναπηρία τους, αναλαμβάνουν δράση, γίνονται 
θαρραλέοι και αποκτούν ρόλο- πρότυπο. Η κατηγοριοποίηση εδώ γίνεται με βάση το ρόλο που επικρατεί στο 
βιβλίο. 
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Κοινωνική τάξη χαμηλή υψηλή μεσαία άγνωστη17 

Βιβλία 

 

 

 

14, 

16, 20, 44 

12, 26, 

27, 29, 45, 53 

 

1, 3, 

5, 6, 7, 9, 15, 

17, 19, 21,22, 

24, 25, 28,  

30, 33, 34, 

35, 38, 39, 

40, 41, 42, 

46,47, 48, 49,  

50, 51, 52 

2, 4, 

8, 10, 11, 13, 

18, 23, 31, 

32, 36, 37, 43 

Σύνολο 4 6 30 13 

 

                                                 
17 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα βιβλία στα οποία δεν καθορίζεται η κοινωνική τάξη των ηρώων 

(ζώα ή άτομα για την κοινωνική κατάσταση των οποίων δε γίνεται καμιά αναφορά).   

Είδος απεικόνισης Βιβλία Σύ

νολο 

Του καλού, υπομονετικού, 

θαρραλέου 

4, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 

42, 44, 51, 53 

25 

Του κακού και  δύστροπου 8, 10, 12, 22, 27, 45 6 

Του ουδέτερου 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 21, 29, 30, 33, 

34, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52 

20 

Του χειρότερου εχθρού για τον 

εαυτό του/ της 

2, 4, 22, 3 

Του βάρους για την οικογένεια 

ή την κοινότητα 

5, 15, 16, 21, 22, 29, 31, 44, 8 

Του ανυπεράσπιστου 14, 16, 23, 25, 4 

Του ατόμου που αποτελεί 

ντροπή για την οικογένειά του 

5, 15, 21, 22, 4 

Του υπεράνθρωπου 5, 10, 11,14,19, 20, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 12

Του ατόμου που προκαλεί 

οίκτο στον αναγνώστη 

2, 4, 5, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 28, 

29, 31, 37, 

13

Του περιθωριοποιημένου και 

κοινωνικά αποκλεισμένου 

2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 29, 34, 39, 53 

19

Του αντικειμένου ειρωνικών 

σχολίων και βίας 

1, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 

25, 28,29, 34, 37, 39, 41, 42, 

19

Του ατόμου που συγκεντρώνει 

περίεργα βλέμματα 

1, 3, 5, 22, 29, 35, 39, 40, 42, 53 10

Του άσχημου και 

αποκρουστικού 

10, 11, 12, 14, 15, 20, 6

Του όμορφου ως 

αντιστάθμισμα στην αναπηρία 

3, 18, 21, 29, 42, 53 6

Του ατόμου που συμμετέχει 

και τα καταφέρνει 18 

1, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 24, 26, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 49, 50, 

51, 52, 53 

25
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Κ 25 Είδη απεικονίσεων ατόμου με αναπηρία  

(σε πολλά βιβλία παρατηρήθηκαν περισσότερες από μία απεικονίσεις) 

 

Φράσεις Ηρώων 

«Εγώ δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν έχω τίποτα μέσα μου.»(βιβ.22) . 

«Ευτυχώς που εγώ αγαπώ εμένα, γιατί αλλιώς θα ήμουν εντελώς μονάχος. Οι άλλοι 

με προσέχουν μόνο και μόνο γιατί τους φαίνομαι αστείος»(βιβ.25). 

«Μια μπροστά…μια πίσω…κι η ζωή είναι ωραία όπως και να τη ζεις»(βιβ.26).  

«Άρρωστοι και να γελάνε; Της  φαίνεται παράξενο»(άτομο με αναπηρία όταν βλέπει  

άτομα με καρκίνο στο νοσοκομείο,   βιβ. 26) 

«Δυσκολεύομαι και να μιλώ κι ύστερα δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Τότε μου 

’ρχεται να βάλω τα κλάματα»(βιβ.31). 

«Δε μ’ αρέσει που είμαι διαφορετική!»(βιβ.33). 

«Πόσο θα ‘θελε να μην είναι το πιο κοντό αγόρι στην τάξη!» (βιβ.34). 

«Τέτοιο ρεζιλίκι αυτός ποτέ!....τώρα δεν ήθελε να τον βλέπουν «έτσι»! Ντρεπόταν! 

Τι θα πουν γι’ αυτόν τώρα; Πώς θα αντικρίσει τον κόσμο; Θα τους απογοητεύσει…»(βιβ.35).

«Το σχολείο ήταν γι’ αυτόν ένα μαρτύριο»(βιβ.37) 

«Στο σπίτι έπρεπε να μάθει να βοηθιέται μόνη. Δεν το καταδεχότανε να εξαρτάται 

από τη μάνα!…Αυτή θα τα κατάφερνε μόνη»(βιβ.42) 

 

Κ 30 Τυπικές Φράσεις από το συγγενικό,  

Το περιβάλλον 

των ηρώων  

Τυπικές φράσεις   

                                                                                                                                                         
18 Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα βιβλία στα οποία οι ήρωες εξ αρχής συμμετέχουν στην 

κοινωνική ή οικογενειακή ζωή και τα καταφέρνουν και όχι όσοι υιοθετούν αυτή τη συμπεριφορά μετά από μια 

αλλαγή στη ζωή τους. 

 
 

Κ 26 Φράσεις ηρώων 
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Το περιβάλλον 

των ηρώων  

Τυπικές φράσεις   

Γον ε ί ς    

«– Είναι πολύ άδικο ..αυτό το όμορφο μωρουδάκι.. δεν μπορώ να το πιστέψω» (1) 

«αισθάνεται την καρδιά του να σφίγγεται όλο και περισσότερο ..σα να τη χουφτιάζει ένα 

σιδερένιο χέρι»(1) 

«Κι όμως, η πληγή μέσα του είναι βαθιά. Πιο βαθιά από τη δική μου… τον βασανίζουν 

ερωτήματα»(3) 

Δεν ντρέπομαι για σένα. Για μένα ντρέπομαι, που δεν αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη σου 

δημόσια».(3)» 

Ένα πελώριο ερωτηματικό μας βασάνιζε μέρα νύχτα. Γιατί να συμβεί σε μας; Σε τι 

φταίξαμε;»(5) 

«…για να μπορώ να κουβαλάω καθημερινά την πέτρα μου όπως  ο Σίσυφος τη δική του»(5)

«Πολύ φοβάμαι πως θα την νταντεύουμε σε όλη μας τη ζωή»(15) 

«Ο μπαμπάς τράβηξε τα μάτια του από κει ζεματισμένος. Εκείνο το καροτσάκι τον 

έκαιγε»(35) 

«Γιατί, Θεέ μου, γιατί; Κρατούσε ένα παπουτσάκι στο χέρι, το έβλεπε και δάκρυζε»(38) 

Αδέρφια 

«η Νέλλη είναι αδερφή μου, θα την προστατεύω»(1) 

«Καημένη Μαργαρίτα!» (15)` 

«Να καταλαβαίνει άραγε πως βαθιά μέσα μου δεν την αγαπώ;»(15) 

«Ντρεπόμουνα. Άλλωστε κι η μαμά το ‘πε και το ‘δειξε τόσες φορές. Δε θέλει να 

μπαινοβγαίνουνε ξένοι στο σπίτι μη βλέπουνε κι άλλοι τα χάλια μας»(15) 

«Αχ γιατί να μην είμαι κι εγώ σαν τα άλλα παιδιά! Σαν τη  Μιράντα να πούμε που έχει έναν 

αδερφό γερό και δυνατό»(22) 

 

Φίλοι και άλλα μέλη της κοινότητας 

«είναι άχρηστος…άχυρα έχει στο κεφάλι του» (2) 

«Στα μάτια τους όχι ωραίος, περίεργος, σπασμένος»(3) 

«ένας χαμένος που ποτέ δε θα πάει μπροστά, ποτέ δε θα είναι ικανός για κάτι»(14) 

«Δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί μας. Δεν είσαι σαν κι εμάς, δεν ξέρεις να μιλάς»(24) 

«Είσαι ένα βαγονάκι διαφορετικό, βαγονάκι όμως σαν και μας»(31) 
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Το περιβάλλον 

των ηρώων  

Τυπικές φράσεις   

«Τριγωνοψαρούλη, είσαι ο τελευταίος μαθητής! Μόνο τριγωνάκια ξέρεις να 

σχεδιάζεις!»(37) 

«- Καημένο κορίτσι…Τώρα πάει. Είναι καταδικασμένη…. Τι θλιβερή ιστορία! Είναι να 

τους λυπάσαι».(53) 

Δασκάλων 

«το σπουδαίο είναι να είστε μαζί, να γνωριστείτε, να σέβεστε ο ένας τον άλλον»(1) 

«λέγανε πως είμαι απρόσεχτη και επιπόλαια. Λέγανε ακόμη ότι «δεν τα παίρνω τα 

γράμματα»(4) 

«Δε διάλεξες εσύ να έχεις δυσλεξία. Η δυσλεξία δεν είναι καθυστέρηση. Δεν είναι 

αρρώστια και βέβαια δεν είναι κολλητική. Τα παιδιά που έχουν δυσλεξία δυσκολεύονται να 

γράψουν ή γράφουν ανορθόγραφα. Είναι όμως πολύ έξυπνα.»(4) 

«Μοιάζεις σαν να πετάς στα σύννεφα…ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω μαζί σου. Μου 

φαίνεται ότι, έτσι όπως πας, θα χρειαστεί να σε στείλω στο διευθυντή»(6) 

«Δεν είναι σωστό να  κοροϊδεύουμε τους άλλους» (28) 

«Δεν προσπαθείς, είσαι αφηρημένος και απρόσεκτος»(37) 

«…δεν μπορώ να δεχτώ μαθήτρια που δε θα είναι σε θέση να παρακολουθά την τάξη της. 

…Για τις περιπτώσεις σαν της κόρης σας υπάρχουν ειδικά ιδρύματα»(42) 

 

Κ 30 Τυπικές Φράσεις από το συγγενικό, φιλικό και σχολικό περιβάλλον των ατόμων 

με αναπηρία 

 

Κ311 

Στάση γονιών 

Θετική Αρνητική Ουδέτερη  

Βιβλία 

(σε σύνολο 

23 βιβλίων στα 

οποία βρέθηκαν 

στάσεις γονέων) 

1, 3, 17, 26, 

33, 34, 42 

5, 15, 22, 

21, 25, 29, 35, 38, 

51, 53 

6, 7, 28, 36, 

44, 50, 52 

Σύνολο 7 10 7 

Κ 311 Οι στάσεις των γονιών 
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Κ312 Στάση άλλων 

μελών της 

οικογένειας  

Θετική Αρνητική Ουδέτερη  

Βιβλία(σε συν. 14 

βιβλίων με στάσεις 

μελών οικογ.) 

1, 3, 5, 26, 

35, 42, 44, 46, 51 

14, 15, 21 7, 50 

Σύνολο 9 3 2 

Κ 312 Οι στάσεις άλλων μελών της οικογένειας (αδέρφια, γιαγιάδες, παππούδες) 

 

Κ313 Στάση 

δασκάλων/ 

συμμαθητών  

Θετική Αρνητική Ουδέτερη  

Βιβλία 

(σε σύνολο 

22 βιβλίων στα 

οποία βρέθηκαν 

στάσεις σχολικού 

περιβάλλοντος) 

1, 3, 4, 5, 

22, 26, 33, 35, 42, 

46, 49    
(Στα 

υπογραμμισμένα 

βιβλία βρέθηκαν και 

θετικές και αρνητικές 

στάσεις). 

1, 3, 4, 6, 

14, 28, 29, 34, 37, 

39, 42, 46, 51 

9, 36, 50 

Σύνολο 11 13 2 

Κ 313 Οι στάσεις των ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος(δάσκαλοι, συμμαθητές) 

 

 

 

Κ314 

Στάση της 

κοινότητας   

Θετική Αρνητική Ουδέτερη  

Βιβλία 

(σε σύνολο 

46 βιβλίων στα 

16, 26, 31, 

33, 42, 46   

(Στα 

1, 2,  3, 4, 

5, 8, 12, 14, 15, 16, 

17, 20, 21, 22, 23, 

 6, 7, 9, 13, 19, 32, 

36, 38, 52 
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οποία βρέθηκαν 

στάσεις 

περαστικών, φίλων, 

υπηρεσιών) 

υπογραμμισμένα 

βιβλία βρέθηκαν 

και θετικές και 

αρνητικές στάσεις). 

24, 27, 28, 29, 34, 

35, 37, 39, 40, 41, 

42, 43, 46, 47, 48, 

49, 51, 53   

Σύνολο 6 33 9 

Κ314 Στάση της κοινότητας (φίλων, περαστικών)  

 

Τα βιβλία καταχωρήθηκαν στις (υπο)ομάδες με τη βοήθεια  παραφράσεων και 

γενικεύσεων που μειώνουν το αρχικό υλικό, χωρίς όμως να αλλοιώνουν την ουσία του 

περιεχομένου.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα παράφρασης 

 

Παραθέματα από 

το ερευνώμενο υλικό   

Παράφραση Γενίκευση Επαγωγή 
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«Η Κατερίνα κι ο 

Φοίβος μαλώνουν. –- Να 

κοιτάς τη μύτη σου. Είναι 

τόσο αστεία! του λέει η 

Κατερίνα. Πόσο 

πικράθηκε! “Τι έχει η 

μύτη μου και με 

πειράζουν συνεχώς;”  Ο 

άλλος Φοίβος παίζει στο 

πάρκο. – Χα! Χα! Πώς 

πας έτσι; του λέει ένα 

παιδί. Πόσο πικράθηκε! 

Έχασε το γέλιο του» 

βιβ. 46, χωρίς αρ. 

σ. στην έκδ. 

Όλα τα 

παιδιά, είτε έχουν 

αναπηρίες είτε όχι, 

στεναχωριούνται 

όταν οι άλλοι τα 

κοροϊδεύουν και 

θέλουν να νιώθουν 

αποδεκτά. 

 

Όλα τα 

παιδιά βιώνουν τα 

ίδια συναισθήματα 

κι έχουν τις ίδιες 

ανάγκες. 

Έμφαση στις 

ομοιότητες και όχι στις 

διαφορές ανάμεσα στα 

παιδιά 

«Η Μόζα 

ντράπηκε πολύ για την 

αγένειά της. – Σε 

συγχωρώ, είπε το βιβλίο. 

Καλύτερο είναι να 

σκεφτόμαστε αυτά που 

μπορεί να κάνει κάποιος 

και όχι αυτά που δεν 

μπορεί». 

βιβ.47, σ. 25 

Όλα τα 

άτομα, ανεξάρτητα 

από το αν έχουν 

αναπηρίες ή όχι, 

μπορούν να κάνουν 

πολλά πράγματα 

και σε αυτά πρέπει 

να εστιάζουμε. 

 

Όλα τα 

άτομα έχουν 

ικανότητες, ακόμα 

κι αν 

αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. 

Έμφαση στις 

ικανότητες των ατόμων 

και όχι στις μειονεξίες 

τους 

 

Ακολουθεί παράδειγμα πρότυπης και τυπικής δόμησης: 

 

Βιβ.1  Μια αδελφούλα με ειδικές ανάγκες, 2003, Κλοντ Χελφτ, εκδ. Άγκυρα 

   

Η Νέλλη γεννιέται με τρισωμία 21(σύνδρομο Down). «Μέσα σε λίγα λεπτά τη χαρά 

διαδέχεται ένας φόβος ανυπολόγιστος, όταν ο γιατρός αμέσως μετά τη γέννηση της μικρής 
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Νέλλης γυρνάει σκεπτικός κι αρχίζει να μιλάει αργά: - Κάτι δεν πάει καλά .. η Νέλλη έχει ένα 

μειονέκτημα: την τρισωμία 21» (σ. 10). 

Η Νέλλη έχει καλές και κακές στιγμές, είναι ευαίσθητη αλλά και νευρική, χαρούμενη, 

αλλά απογοητεύεται εύκολα, ιδίως όταν δεν μπορεί να καταφέρει κάτι ή όταν βλέπει πως η 

διαφορετικότητά της δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή. Στο λογοθεραπευτή προσπαθεί, αλλά 

χάνει την υπομονή της και εκνευρίζεται, όταν αργεί να μάθει να μιλά και να συνεννοείται. 

Στο σχολείο κάνει φίλους, αλλά της φαίνονται κάποια πράγματα ανιαρά και δίχως νόημα. 

Κάνει όνειρα, θέλει να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν μπορεί να απομνημονεύσει ένα κείμενο, γιατί 

δεν έχει μεγάλη συγκέντρωση προσοχής, της αρέσει η γυμναστική, τα μουσεία, αγαπάει τη 

μικρή της αδερφή, αν και στην αρχή τη ζήλευε, αγαπάει το γατάκι της, αν και στην αρχή του 

φερόταν κάπως αδέξια. Της αρέσει να περιποιείται λουλούδια κι ίσως αυτό να είναι το 

μελλοντικό της επάγγελμα, όπως λέει η γιαγιά της. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο προσόν, κάτι 

που να την κάνει να ξεχωρίζει, έχει προτερήματα και ελαττώματα, όπως όλα τα παιδιά. «Όταν 

μπερδεύεται, όταν κάνει λάθη, λέει με φούρκα: - Φταίει  αυτό το σιχαμένο χρωμόσωμα 

21»(σ.59)   

Οι γονείς της την αγαπούν και ανησυχούν  γι’ αυτή, ιδίως όταν βγαίνει έξω μόνη, 

αλλά και όταν σκέφτονται το μέλλον της, όταν εκείνοι δε θα ζουν. Αρχικά, όταν η μητέρα της 

μαθαίνει για την τρισωμία, φοβάται ότι το παιδί της θα πεθάνει.   «Αχ Νέλλη, Νέλλη, λέει και 

ξαναλέει η μαμά της, κλαίει κι αισθάνεται το μωρό ζεστό και τρυφερό ν’ ακουμπάει επάνω της.. 

Βάζει τα κλάματα.  – Είναι πολύ άδικο ..αυτό το όμορφο μωρουδάκι.. δεν μπορώ να το 

πιστέψω» (σ.11).  Αλλά και ο πατέρας «αισθάνεται την καρδιά του να σφίγγεται όλο και 

περισσότερο ..σα να τη χουφτιάζει ένα σιδερένιο χέρι… » (σ.10) Αυτό που τον απασχολεί είναι 

αν θα ζήσει το παιδί του πολλά χρόνια.   

Ο γιατρός  ενημερώνει αμέσως τους γονείς19. Είναι φιλικός, τρυφερός με το παιδί, 

μιλά με ζεστή φωνή, εξηγεί..   «θα ζήσει με αυτό το μειονέκτημα, αλλά αυτό δε θα την 

εμποδίσει να είναι ευαίσθητη, συναισθηματική, να ενδιαφέρεται για τη ζωή, για τους άλλους 

ανθρώπους» (σ. 12). Οι γονείς της Νέλλης  αποφασίζουν  πολύ γρήγορα να πάρουν μέρος σε 

συγκέντρωση γονιών με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στις συγκεντρώσεις αυτές γνωρίζουν το 

Λάκη, ένα τριαντάχρονο με τρισωμία  που εργάζεται σε ένα ειδικό σχολείο. Ο Λάκης μιλά 

                                                 
19 Στο  πίσω μέρος του βιβλίου τονίζεται η σημασία του τρόπου που ανακοινώνεται από τους γιατρούς 

η μειονεκτικότητα τόσο για την ισορροπία της οικογένειας όσο και για τη ζωή του παιδιού και επισημαίνεται ότι 

κανένας γιατρός δεν προετοιμάζεται για τέτοιες στιγμές κατά την περίοδο των σπουδών του.  
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στους γονείς της Νέλλης για τη δουλειά του. Η μητέρα του λέει πως, όταν πριν από χρόνια 

τον γέννησε, κανείς γιατρός δεν μπήκε στον κόπο να την ενημερώσει, γιατί τότε θεωρούσαν 

ότι τα παιδιά αυτά είναι ηλίθια και τα έλεγαν «μογγολάκια». Όταν κάποια στιγμή 

εμφανίστηκε ένας γιατρός το μόνο που είπε ήταν ότι θα μπορούσαμε να το αφήσουμε στο 

μαιευτήριο! Ίσως να το υιοθετούσαν ή θα ζούσε σε κάποιο ορφανοτροφείο» (σ. 27).   

Ο αδερφός της Νέλλης αναλαμβάνει χρέη προστάτη και τα μικρά σημάδια ζήλιας που 

δείχνει στην αρχή υποχωρούν αμέσως. Αναλαμβάνει στο σχολείο να ενημερώσει τους 

συμμαθητές του: «Η αδερφή μου είναι διαφορετική. Θα μεγαλώνει αργά, πρέπει να τη 

φροντίζουμε. Μπορούμε να παίζουμε μαζί της, να την χαϊδεύουμε, αλλά πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί….η Νέλλη είναι αδερφή μου, θα την προστατεύω» (σ.21).   

Η δασκάλα στον παιδικό σταθμό δείχνει αμηχανία, μοιάζει τρομαγμένη, τραβιέται, 

όταν η Νέλλη την πλησιάζει και δε δέχεται τη μικρή στον παιδικό Σταθμό, λέγοντας πως οι 

άλλοι γονείς θα ενοχληθούν και πως το προσωπικό δεν είναι ειδικευμένο. Η Βεατρίκη, 

ωστόσο, η δασκάλα στο ειδικό σχολείο φαίνεται να αγαπά τα παιδιά, τους φέρεται με 

σεβασμό, ασχολείται μαζί τους, τους χαμογελά, τους εξηγεί τι πρέπει να  κάνουν και γιατί.  Η 

Ντανιέλ, η δασκάλα στο νηπιαγωγείο εξηγεί στα παιδιά την κατάσταση της Νέλλης πριν 

εκείνη πάει στο σχολείο. Ανάμεσα σε άλλα λέει: « .. τη γνωρίζετε, όπως ο καθένας από μας, 

έχει το δικό της χαρακτήρα, τα προτερήματα και τα ελαττώματά της. Έχει όμως και μια 

μειονεκτικότητα... είναι όμως πολύ παρατηρητική και ευαίσθητη και καθετί που μπορούν να 

κάνουν μαζί της είναι πολύ σημαντικό. Αν της δείξουμε πως ενδιαφερόμαστε γι’ αυτήν, αυτό θα 

τη βοηθήσει να προοδεύσει..» (σ.41)… το σπουδαίο είναι να είστε μαζί, να γνωριστείτε, να 

σέβεστε ο ένας τον άλλον» 

Στο νηπιαγωγείο η Νέλλη έχει φίλους που την αγαπούν, αλλά υπάρχουν και άλλα 

παιδιά, μεγαλύτερα που την κοροϊδεύουν, όπως και άλλα παιδιά με αναπηρίες. Οι φίλοι της 

την υπερασπίζονται, τη στηρίζουν, όταν η απόρριψη τη στεναχωρεί, της θυμίζουν πως όποιος 

τη γνωρίσει θα την αγαπήσει.  

Η ιστορία τελειώνει, όταν η Νέλλη γίνεται 14 χρονών, μαθαίνει να κινείται μόνη της, 

παίρνει το λεωφορείο, θέλει κινητό, δοκιμάζει διάφορα χτενίσματα.  

Εικόνες: Στόχος του συγγραφέα είναι κυρίως να δώσει  πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη μειονεξία και για τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει μια οικογένεια και 

λιγότερο μυθοπλαστικός.  Η φαντασία και η δράση λείπουν από το κείμενο. Αρνητικές 

απεικονίσεις της αναπηρίας φαίνονται στην ιστορία του Λάκη, όπου ο γιατρός πριν από 

πολλά χρόνια πίστευε πως το παιδί δεν άξιζε να ζει λόγω της αναπηρίας του. Αρνητική 
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απεικόνιση της αναπηρίας φαίνεται και  στην αντίδραση της διευθύντριας του παιδικού 

σταθμού που αρνείται να ενσωματώσει τη Νέλλη στα κλασικά τμήματα και νιώθει φόβο και 

αποστροφή γι’ αυτήν. 

Αφηγητής: τριτοπρόσωπος  

Τέλος :  Αισιόδοξο. Η ιστορία τελειώνει με την ελπίδα των γονιών της πως η 

κοινότητα θα στηρίξει τη Νέλλη στο μέλλον «… έχουν ακούσει να λένε ότι σε μερικά 

ακίνητα του Δήμου θα κατασκευαστούν διαμερίσματα κατά προτεραιότητα για άτομα με 

μειονεκτικότητες, διαμορφωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες τους κι όπου θα υπάρχει μια 

επιτροπή που θα τους συμβουλεύει και που στην ανάγκη θα τους συνοδεύει στην καθημερινή 

τους ζωή» (σ. 60). Ο  αδερφός αποφασίζει να γίνει γιατρός ερευνητής και η Νέλλη χαίρεται 

που ευθύνεται για την απόφαση αυτή «θα πάρεις το βραβείο Νόμπελ γι’ αυτό. Κι αυτό χάρη 

σε μένα!» (σ.61) 

Γλώσσα: «τότε θεωρούσαν ότι τα παιδιά αυτά είναι ηλίθια και τα έλεγαν 

«μογγολάκια» (σ. 27) «περίεργη» (σ.16) 

Μοντέλο: Κοινωνικό. Η αναπηρία εξετάζεται κυρίως ως κοινωνικό παρά ως ιατρικό 

ζήτημα. Φαίνεται καθαρά πώς η ύπαρξη ειδικών σχολείων, οργανώσεων στήριξης των 

γονέων, η κατάλληλη εκπαίδευση/ κατάρτιση  των εκπαιδευτικών και του γιατρού, καθώς και 

η κοινωνική πρόνοια διευκολύνουν την αυτονόμηση της Νέλλης. Γίνεται λόγος για τα 

προβλήματα που κυρίως απασχολούν τα άτομα με αναπηρίες: κοινωνικό περιβάλλον, 

στέγαση, εργασία. 

Ρεαλιστική η απεικόνιση της αναπηρίας 

Έμφαση στις ικανότητες της Νέλλης και στις ομοιότητες με τους συνομηλίκους. 

 

Λόγω του μεγάλου όγκου των αναλύσεων των βιβλίων και του επίσης μεγάλου όγκου 

του κυρίως σώματος της έρευνας οι συνοπτικές αναλύσεις των υπόλοιπων βιβλίων 

παρατίθενται στο παράρτημα. 

 

3.9 Δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή της έρευνας  

 

Δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάστηκαν λόγω έλλειψης σχετικών 

ερευνών στον ελληνικό χώρο, γεγονός που δε βοήθησε στην προσπάθεια ερμηνείας και δεν 

επέτρεψε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα συγκρίθηκαν κυρίως με αντίστοιχα 

δεδομένα ερευνών από τον αγγλόφωνο χώρο που, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά σε ότι αφορά 
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στο κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο αλλά και σε άλλους τομείς σε όλη τη χρονική περίοδο που 

εξετάστηκε. Η περίοδος, άλλωστε, που ερευνήθηκε ήταν ιδιαίτερα μεγάλη με αποτέλεσμα να 

είναι δύσκολη η εξέταση τόσο της περιρρέουσας ατμόσφαιρας όσο και του υπόβαθρου των 

συγγραφέων. Το μέγεθος του υλικού και ο αριθμός των κατηγοριών και μεταβλητών που 

συνυπολογίστηκαν αποτέλεσαν άλλη μια δυσκολία, λόγω του εύρους των πιθανών 

εξαρτήσεων. Η επιλογή του θέματος, τέλος, ως μονάδα ανάλυσης, αν και ενδείκνυται στην 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, είναι δύσκολο να οριοθετηθεί, γεγονός που δημιούργησε 

δυσκολίες στον έλεγχο της αξιοπιστίας, λόγω του ότι δεν υπήρχαν κωδικογράφοι ούτε 

συνερευνητής/ τρια. 

 

Κεφάλαιο 4ο  

 

4.  Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας  και γίνεται 

προσπάθεια να ερμηνευτούν σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του SPSS 14 και στηρίχθηκε 

στη χρήση του μη παραμετρικού τεστ x2 (chi-square Test) για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, 

ενώ το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0,05. 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το 47,1% του υλικού (γράφημα 1, κεφ.3.4.1.) 

εκδόθηκε την τελευταία περίοδο (2000-2007), ενώ το 39,6% εκδόθηκε την προηγούμενη 

(1990-1999). Η δεκαετία με το μικρότερο ποσοστό έκδοσης βιβλίων για την αναπηρία είναι η 

δεκαετία 1981-1989, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί, αφενός, από το γεγονός ότι κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο η αναπηρία αποτελούσε ένα από τα θέματα «ταμπού» για τα οποία δεν 

έγραφαν εύκολα οι συγγραφείς, αφετέρου, γιατί την ελληνική κοινωνία δε χαρακτήριζε 

διάθεση αποδοχής της διαφορετικότητας στο βαθμό που  τη χαρακτηρίζει στις μέρες μας.  

Το ποσοστό των βιβλίων που απευθύνονται στη μικρότερη ηλικιακά ομάδα υπερέχει 

σημαντικά (69,8%) και παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο την τελευταία δεκαετία (από 30% 

περίπου σε 57%), σε αντίθεση με τα εφηβικά που παρουσιάζουν μείωση (από 62,5% την 

προηγούμενη δεκαετία σε 25% την τελευταία). Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με έρευνα από 

τον ευρωπαϊκό χώρο (Torrijos, 2004) και μπορεί να οφείλεται στην αύξηση των 
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ηλεκτρονικών παιχνιδιών δράσης20 και της γενικότερης ενασχόλησης με το Διαδίκτυο που 

καθιστούν την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων με θέμα την αναπηρία ως ένα από τα 

λιγότερο προσφιλή θέματα των εφήβων, υπαγορεύοντας τη μείωση των εκδόσεων ανάλογων 

βιβλίων. Σύμφωνα, ωστόσο, με έρευνα του ΕΚΕΒΙ, Μάιος 2007, «Η βιβλιοπαραγωγή στην 

Ελλάδα 2007», τα βιβλία για τα παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας αυξήθηκαν το 2006 

κατά 8,3% σε σύγκριση με το 2005 και κατά 78,7% σε σύγκριση με το 2001, φτάνοντας στο 

υψηλότερο σημείο της εξαετίας. Έτσι, πιθανότερη εξήγηση είναι το ότι πολύ συχνά οι 

συγγραφείς αναθέτουν στους ήρωες με αναπηρία δευτερεύοντες ρόλους ή ρόλους 

αντιπρότυπο (Keith, 2004, Brittain, 2004, Worotynec 2004, Τασιόπουλος, 2006)και 

σπανιότερα ρόλους δράσης και ενεργής συμμετοχής στη ζωή της κοινότητας, ώστε να 

προσελκύουν ευκολότερα την ηλικιακή αυτή ομάδα.  

Από την εξέταση της μεταβλητής «έτος έκδοσης» σε σχέση με άλλες μεταβλητές 

φαίνεται με βάση τα γραφήματα, αν και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν ισχύει το μη 

παραμετρικό τεστ x2 , ότι: 

-  Το μεγαλύτερο μέρος (86%) των ενημερωτικών βιβλίων εκδόθηκαν την τελευταία 

δεκαετία, ενώ στις δύο πρώτες περιόδους δεν υπάρχει κανένα παιδικό βιβλίο με στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της αναπηρίας (γράφημα 7/πίνακας 1). 

- Σε σύνολο 53 βιβλίων, 24  (45%) βρέθηκε να κάνουν χρήση πολιτικά ορθής 

γλώσσας και 19 (36%) στερεοτυπικής (πίνακας Κ11, σ. 28), ενώ σε 10 βιβλία (19%) οι 

στερεοτυπικές αναφορές είναι ελάχιστες. Στερεοτυπικοί φαίνεται να είναι και οι τίτλοι των 

περισσότερων βιβλίων (πίνακας Κ19, σ. 31), αφού 21 από αυτούς (40%) δίνουν έμφαση στη 

μειονεξία του ήρωα (π.χ.«Μια αδελφούλα με ειδικές ανάγκες», «Γάντι σε ξύλινο χέρι» κ.α.), 

ενώ σε 11 τίτλους (20%) η αναπηρία κατέχει θέση ονόματος, καθορίζοντας ολοκληρωτικά 

την ταυτότητα του ήρωα(«Ο νάνος και η γαριδούλα», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» κ.α.). 

Ενώ στις δύο πρώτες περιόδους που εξετάζονται, ωστόσο, κυριαρχεί η στερεοτυπική γλώσσα, 

παρατηρείται σημαντική αύξηση των βιβλίων με ορθή πολιτικά γλώσσα και μάλιστα την 

τελευταία υπό εξέταση περίοδο (2000-2007) κυριαρχεί η πολιτικά ορθή γλώσσα με ποσοστό 

62%, έναντι του 21% που αντιστοιχεί στη στερεοτυπική γλώσσα (γράφημα 8 /πίνακας 2). Η 

αλλαγή στη γλώσσα των βιβλίων ήταν αναμενόμενη, αφού από το τέλος της δεκαετίας του 
                                                 
20 Έρευνα του Γιακουμή (στο Βασιλαράκης, 1998, σ. 169-170) με θέμα τη μελέτη των εφήβων ως 

αναγνωστικό κοινό, έδειξε πως το 87% των εφήβων προτιμά αντί της ανάγνωσης την εικόνα, τον ήχο και την 
κίνηση, προφανώς επειδή ταυτίζει την ανάγνωση με τη μάθηση μόνο και καθόλου με την αισθητική απόλαυση, 
ενώ οι εφηβικοί ήρωες αντλούνται από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το χώρο του αθλητισμού και της 
μουσικής. 
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80, το κίνημα της πολιτικής ορθότητας, στην προσπάθειά του να προστατεύσει 

καταπιεσμένες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες από στερεοτυπικές, ρατσιστικές 

ιδέες και λέξεις υποτιμητικά φορτισμένες, είχε ήδη θέσει ως στόχο τη μελέτη των γλωσσικών 

διατυπώσεων που πρέπει να έχει μια κοινωνία, όταν αναφέρεται σε τέτοιες ομάδες ή άτομα 

και πίεζε για μια πιο ευαισθητοποιημένη χρήση της γλώσσας (Μπαμπινιώτης 1997). Στο 

πλαίσιο της αλλαγής των στάσεων των συγγραφέων τις δύο τελευταίες περιόδους είναι και η 

τάση τους να δίνουν φωνή στο ίδιο το άτομο με αναπηρία, χρησιμοποιώντας πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση σε 11 βιβλία σε σύνολο 53 (20%) (πίνακας 2α). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν 

και με τη διεθνή έρευνα που έδειξε σταδιακή απαλλαγή των παιδικών βιβλίων από 

στερεοτυπικές αναφορές και αντικατάστασή τους από περισσότερο πολιτικά ορθές λέξεις και 

φράσεις.  

Στον πίνακα Κ13 το ιατρικό μοντέλο φαίνεται να κυριαρχεί, αφού εμφανίζεται σε 22 

βιβλία (42%). Εξίσου προσφιλές είναι το μοντέλο «η αναπηρία ως άλλη μια ανθρώπινη 

κατάσταση» (σε 22 βιβλία), ενώ η αναπηρία ως εμπόδιο που η ίδια η κοινωνία επιβάλλει στα 

άτομα παρουσιάζεται μόνο σε 8 βιβλία (15%). Όταν, ωστόσο, το μοντέλο συνεξεταστεί με το 

έτος έκδοσης των βιβλίων, γίνεται φανερό πως το κοινωνικό μοντέλο κάνει την εμφάνισή του 

την περίοδο 1990-1999 με ποσοστό 40% και κυριαρχεί την τελευταία περίοδο μαζί με το 

μοντέλο που αντιμετωπίζει την αναπηρία ως μια ακόμα ανθρώπινη κατάσταση με ποσοστό 

60% (γράφημα 9/πίνακας 3). Η νέα τάση στις περιόδους αυτές είναι ανάλογη με αυτή που 

καταδεικνύουν διεθνείς έρευνες και  ήταν αναμενόμενη, αφού μετά από πιέσεις ακτιβιστών 

και οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες - κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και Αμερική - είχε 

ήδη αρχίσει να εγκαταλείπεται το ιατρικό μοντέλο και να υιοθετείται το κοινωνικό.  

Παρατηρείται, επίσης, μείωση της συχνότητας εμφάνισης του είδους του 

υπεράνθρωπου. Έτσι, εμφανίζεται με συχνότητα 25% στην τελευταία περίοδο, έναντι του 

αντίστοιχου ποσοστού της προηγούμενης περιόδου που έφτανε το 50% (γράφημα 10/πίνακας 

4). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο λόγω της αλλαγής στην προσέγγιση της 

αναπηρίας μετά από την εμφάνιση του κοινωνικού μοντέλου.  

Το είδος, άλλωστε, του ουδέτερου εμφανίζεται με μικρό ποσοστό (5%) στη δεκαετία 

1981-1989, ενώ φτάνει στο 50% στην τελευταία περίοδο (γράφημα 11/πίνακας 5). Ανάλογα 

και οι εικόνες της αναπηρίας, ενώ στις δύο πρώτες υπό ανάλυση περιόδους είναι φορτισμένες 

είτε αρνητικά είτε θετικά, δημιουργώντας στερεοτυπικές αντιλήψεις, στην τελευταία περίοδο 

υποχωρούν και δίνουν το προβάδισμα στις εικόνες με ουδέτερο φορτίο που βοηθούν την 

απαλλαγή της έννοιας της αναπηρίας από προκαταλήψεις (γράφημα 13/ πίνακας 7). Και αυτή 
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η τάση ήταν αναμενόμενη και σύμφωνη με ανάλογη τάση των ξένων συγγραφέων, όπως 

δείχνουν οι έρευνες από το διεθνή χώρο. 

Ενώ μέχρι και τη δεκαετία 1981-1989 φαίνεται να υπερέχουν στα παιδικά βιβλία 

δευτερεύοντες ήρωες με αναπηρία, στις δύο τελευταίες και κυρίως στην τελευταία περίοδο οι 

ήρωες με αναπηρία γίνονται βασικοί με ποσοστό 50%, έναντι του αντίστοιχου 28,6% των 

ηρώων με δευτερεύοντα ρόλο (γράφημα12 /πίνακας 6). 

Στις δύο πρώτες περιόδους δε δίνεται καθόλου έμφαση στη μοναδικότητα και στις 

ομοιότητες ανάμεσα στα άτομα. Η τάση αυτή παρατηρείται μόνο στις δύο τελευταίες 

περιόδους και μάλιστα με μεγάλη αύξηση στην τελευταία, από 25% σε 75%. Ανάλογη 

αύξηση παρουσιάζει και η τάση να δίνεται έμφαση στις ικανότητες και όχι στις μειονεξίες 

των ατόμων, σε αυτά που μπορούν και όχι σε όσα δεν μπορούν να κάνουν. Έτσι, η τάση αυτή 

από 4,3%  στη δεύτερη περίοδο, αυξάνεται σε 30,4% στην τρίτη και σε 65,2% στην τελευταία 

(γράφημα 14, 15/πίνακας 8, 9), όπως είναι αναμενόμενο, εφόσον υπαγορεύεται από το 

κοινωνικό μοντέλο που επικρατεί. 

Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό βιβλίων συνεχίζει να παρουσιάζει την αναπηρία με μη 

ρεαλιστικό τρόπο. Αν και η ρεαλιστική απόδοση απουσιάζει από την πρώτη περίοδο, ενώ 

στις επόμενες αυξάνεται σημαντικά και φτάνει το 51,9% στην τελευταία, το αντίστοιχο 

ποσοστό της μη ρεαλιστικής απόδοσης παρουσιάζει επίσης, μικρή αύξηση (από 38,5 στην 

προηγούμενη περίοδο σε 42,3% στην τελευταία, γράφημα 16/πίνακας 10 ). Ανάλογα είναι και 

τα αποτελέσματα από έρευνες του διεθνή χώρου οι οποίες επισημαίνουν πως η αναπηρία σε 

πολλά βιβλία δεν παρουσιάζεται με ρεαλιστικό τρόπο, δημιουργώντας σύγχυση στους 

αναγνώστες γύρω από τη ζωή των ατόμων με αναπηρία. 

Τα παραπάνω δεδομένα απαντούν θετικά στο ερευνητικό ερώτημα για το αν υπάρχει 

αλλαγή στις τάσεις των συγγραφέων, αφού τα τελευταία χρόνια γράφουν περισσότερα βιβλία 

για την αναπηρία, κάνουν μεγαλύτερη χρήση του κοινωνικού μοντέλου, παρουσιάζουν τους 

χαρακτήρες των βιβλίων τους περισσότερο απαλλαγμένους από στερεότυπα, περισσότερο 

ρεαλιστικά και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ικανότητες και όχι στις μειονεξίες τους. Τα 

ευρήματα αυτά είναι αναμενόμενα, εφόσον, παρατηρείται μια γενικότερη ευαισθητοποίηση 

στον ελληνικό χώρο γύρω από το ζήτημα, καθώς και μεγαλύτερη διάθεση αποδοχής της 

διαφορετικότητας και συμφωνούν με ευρήματα αντίστοιχων ερευνών από το διεθνή χώρο που 

καταδεικνύουν σταδιακή αύξηση των βιβλίων με θέμα την αναπηρία, τονίζοντας, ωστόσο, 

την ανάγκη συγγραφής περισσότερων και απαλλαγμένων από στερεότυπα και 

προκαταλήψεις.  
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Η εξέταση της μεταβλητής «ηλικιακές ομάδες» έδειξε πως υπάρχει σχέση μεταξύ 

ηλικιακής ομάδας και γλώσσας, καθώς πολιτικά ορθή γλώσσα παρατηρείται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στα παιδικά βιβλία (73% έναντι του 44% στα εφηβικά), ενώ η στερεοτυπική 

υπερέχει στα εφηβικά βιβλία.  Η εφαρμογή του  x2 τεστ για να διαπιστωθεί αν οι μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες ή όχι, έδειξε επίσης εξάρτηση (p-value=0,042< 0,05). Πιθανή αιτία είναι το 

γεγονός ότι, όπως ορίζει και η Λ. Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου (στο Κανατσούλη, 1997, 

σ.19), το περιεχόμενο της παιδικής λογοτεχνίας – περισσότερο από αυτό της εφηβικής- 

χαρακτηρίζεται από λιτό λόγο, σύντομες περιγραφές, παρουσίαση των χαρακτήρων χωρίς 

επιμονή στην ψυχογράφησή τους, γρήγορη και έντονη πλοκή, χαρακτηριστικά που ίσως 

περιορίζουν τη χρήση στερεοτυπικής γλώσσας (γράφημα 17/πίνακας 11).  

Επίσης, αν και από το γράφημα 18 φαίνεται να υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των  

μεταβλητών ηλικιακές ομάδες και απόδοση αναπηρίας, δείχνοντας περισσότερο ρεαλιστικές 

αποδόσεις της αναπηρίας στα εφηβικά βιβλία, στην περίπτωση αυτή το τεστ x2 δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, καθώς οι συνθήκες για τις οποίες ισχύει δεν πληρούνται (50% των κελιών 

έχουν τιμή μικρότερη του 5, βλ. πίν.12). Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί, ωστόσο, για τη 

διαφοροποίηση που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι οι συγγραφείς θεωρούν την ηλικιακή ομάδα 

των εφήβων περισσότερο δεκτική σε ρεαλιστικές αποδόσεις της αναπηρίας. Άλλωστε, 

χαρακτηριστικό της εφηβικής περιόδου είναι η μείωση της ανάγκης για συμβολικούς και μη 

ρεαλιστικούς τρόπους απεικόνισης των καταστάσεων (βλ. υποκ. 3.4.3). 

Εξετάζοντας τις μεταβλητές ηλικιακές ομάδες και απεικονίσεις αναπηρίας, 

παρατηρούνται (γράφημα 19, πίνακας13) περισσότερες στερεοτυπικές απεικονίσεις στα 

εφηβικά βιβλία (62,5%) σε σχέση με τα παιδικά (37,8%), αν και δεν επιβεβαιώνεται 

εξάρτηση των μεταβλητών από το τεστ x2 (p-value=0,098 ).  

 Τα είδη της απεικόνισης των ατόμων με αναπηρία  δε διαφοροποιούνται σημαντικά 

σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο, το είδος «του ατόμου με αναπηρία που αποτελεί 

ντροπή για την οικογένειά του», αν και στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μη παραμετρικό 

τεστ, φαίνεται (γράφημα 20) να επικρατεί στα εφηβικά βιβλία με ποσοστό 75% έναντι του 

25% στα παιδικά. Το ίδιο παρατηρείται και με το είδος «του ατόμου που αποτελεί βάρος για 

την οικογένεια ή την κοινωνία» (62,5% στα εφηβικά, έναντι του 37,5 στα παιδικά, γράφημα 

21). 

Το τέλος, επίσης, αν και δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή το μη παραμετρικό τεστ, 

φαίνεται πως στα βιβλία που απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό χαρούμενο (73,7%), ενώ στα εφηβικά επιλέγεται τις περισσότερες φορές 
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μελαγχολικό ή θλιβερό τέλος (66,7%) (γράφημα 22). Ωστόσο, το τέλος των βιβλίων είναι 

αισιόδοξο στο μεγαλύτερο μέρος του υπό έρευνα υλικού, φτάνοντας στο 71,7% (πίνακας 17 

α.), γεγονός που συμφωνεί και με έρευνα από το διεθνή χώρο, σύμφωνα με την οποία, ενώ οι 

περισσότεροι συγγραφείς μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία αδυνατούσαν να φανταστούν 

μια πλήρη ζωή για τα άτομα με αναπηρία και επέλεγαν θλιβερό ή μελαγχολικό τέλος για τους 

ήρωες των βιβλίων τους, στα βιβλία της τελευταίας δεκαετίας οι ήρωες πολλές φορές έχουν 

ένα μέλλον που προδιαγράφεται περισσότερο αισιόδοξο (Keith, 2004). 

Τέλος, βρέθηκε εξάρτηση (p-value=0,038 < 0,05) ανάμεσα στις μεταβλητές ηλικιακή 

ομάδα και εικόνες αναπηρίας (πίνακας 18). Στα παιδικά βιβλία τα ουδέτερα φορτία είναι 

πολύ περισσότερα (82,1%) από ότι στα εφηβικά (17,9%), όπως φαίνεται στο γράφημα  23. 

Η ανάλυση της μεταβλητής «ηλικιακές ομάδες» έδειξε ότι επηρεάζει την απεικόνιση 

της αναπηρίας, δίνοντας θετική απάντηση στο σχετικό ερευνητικό ερώτημα, εφόσον οι 

συγγραφείς παιδικών βιβλίων γράφουν με μεγαλύτερη συχνότητα για την αναπηρία, όταν 

απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, ενώ, όταν το κοινό αποδοχής είναι έφηβοι, 

αποδίδουν την αναπηρία περισσότερο ρεαλιστικά, αλλά με περισσότερες στερεοτυπικές 

απεικονίσεις και περισσότερο στερεοτυπική γλώσσα. Η απουσία από τον ελληνικό αλλά και 

το διεθνή χώρο ερευνών με στόχο τη μελέτη της απεικόνισης της αναπηρίας σε διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες καθιστά δύσκολη την ερμηνεία των παραπάνω ευρημάτων και για το λόγο 

αυτό θα παρουσίαζε ενδεχομένως ενδιαφέρον η διεξαγωγή τους. 

Μελετώντας τη μεταβλητή «φύλο συγγραφέα» βρέθηκε πως δεν υπάρχει εξάρτηση 

ανάμεσα σε αυτήν και τη γλώσσα (p-value=0,180,Πίνακας 19). Όπως φαίνεται, ωστόσο, στο 

γράφημα 24, οι γυναίκες συγγραφείς με ποσοστό 66,7% έναντι του αντίστοιχου 47,1% των 

αντρών φαίνεται να χρησιμοποιούν στα βιβλία τους γλώσσα περισσότερο στερεοτυπική. 

Διαφοροποίηση υπήρξε, επίσης, ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες συγγραφείς  

σε σχέση με τη μεταβλητή «απεικονίσεις αναπηρίας». Οι άντρες περισσότερο από τις 

γυναίκες (70,6% έναντι του αντίστοιχου 51,5% των γυναικών) φαίνεται να απεικονίζουν την 

αναπηρία λιγότερο στερεοτυπικά ή χωρίς στερεότυπα (γράφημα 25), αν και δεν βρέθηκε 

εξάρτηση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές (p= 0.196, πίνακας 20).  

Όσον αφορά στο μοντέλο, οι γυναίκες φαίνεται (γράφημα 26) να κάνουν μεγαλύτερη 

χρήση του ιατρικού μοντέλου (45,5% έναντι του αντίστοιχου 29,4% των αντρών), ενώ οι 

άντρες φαίνεται να επιλέγουν να παρουσιάζουν την αναπηρία ως μια ακόμα ανθρώπινη 

κατάσταση  πολύ περισσότερο από τις γυναίκες (58,8% έναντι του 30,3% των γυναικών που 

προτιμούν το μοντέλο αυτό). Ωστόσο, στο κοινωνικό μοντέλο φαίνεται υπεροχή των 
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γυναικών 24,2% προς 11,8%. Το μη παραμετρικό τεστ δεν έδειξε εξάρτηση ανάμεσα στις 

μεταβλητές (πίνακας 21).  

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες συγγραφείς φαίνεται (γράφημα 27) να επιλέγουν 

ήρωες αγόρια για τα βιβλία τους, αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άντρες με ποσοστό 76,5%, 

έναντι του αντίστοιχου 48,5 των γυναικών. Τέλος, αν και δε φαίνονται διαφοροποιήσεις στα 

είδη της απεικόνισης που παρουσιάζονται στα βιβλία γυναικών και αντρών συγγραφέων, 

φαίνεται από τα γραφήματα 28 και 29, χωρίς το x2 τεστ να δείχνει εξάρτηση, πως οι γυναίκες 

συγγραφείς τονίζουν περισσότερο από τους άντρες τις ικανότητες των ηρώων/ ίδων με 

αναπηρία (με ποσοστό 54,5%, έναντι του αντίστοιχου 29,4% των αντρών), ενώ στα βιβλία 

των αντρών συγγραφέων συναντάται περισσότερο το είδος «του ανυπεράσπιστου» (66,7%) 

σε σχέση με τα βιβλία των γυναικών συγγραφέων (31,9%).   

Τέλος, στο γράφημα 30, φαίνονται κάποιες διαφοροποιήσεις που αφορούν στα είδη 

της αναπηρίας που εμφανίζονται στα βιβλία γυναικών και αντρών συγγραφέων, χωρίς 

ωστόσο να επιβεβαιώνονται από το τεστ. Οι γυναίκες φαίνεται πως γράφουν περισσότερο 

από τους άντρες για κινητικά προβλήματα, πολλαπλή αναπηρία και νοητική στέρηση, ενώ 

μόνο σε βιβλία γυναικών συγγραφέων εμφανίζονται αισθητηριακές αναπηρίες. Αντίθετα, οι 

άντρες φαίνεται πως προτιμούν να γράφουν για τη σωματική μειονεξία και τα προβλήματα 

λόγου/ μαθησιακά σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. 

Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται, από το μη 

παραμετρικό τεστ, πως οι γυναίκες και οι άντρες συγγραφείς γράφουν διαφορετικά για την 

αναπηρία. Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στη γλώσσα, στον τρόπο 

απεικόνισης της αναπηρίας, καθώς και στο μοντέλο που επιλέγουν. Οι διαφοροποιήσεις στον 

τρόπο απεικόνισης της αναπηρίας σε σχέση με το φύλο των συγγραφέων είναι σύμφωνες με 

έρευνες πολλών κοινωνιογλωσσολόγων21, σύμφωνα με τους οποίους, το φύλο αποτελεί 
                                                 
21  Σύμφωνα με την Coates (στο Τσοκαλίδου, 1999),  τα δύο φύλα ακολουθούν διαφορετικούς τρόπους 

επικοινωνίας: οι άντρες, για παράδειγμα, κυριαρχούν στη συζήτηση διακόπτοντας τις γυναίκες, ελέγχοντας τη 

θεματολογία της συζήτησης και σιωπώντας. Οι γυναίκες κάνουν εκτενέστερη χρήση των ελάχιστων 

αντιδράσεων, προκειμένου να στηρίξουν τον ομιλητή και χρησιμοποιούν περισσότερα επισχετικά. Τα πλέγματα 

αυτά γλωσσικών χαρακτηριστικών αποκαλούνται συχνά "ανδρικό” και "γυναικείο ύφος".   Σύμφωνα με  το 

μοντέλο  της διαφοράς και κυριαρχίας [difference/dominance] που επιχειρεί την εξήγηση των διαφορετικών 

κοινωνιογλωσσικών συμπεριφορών,  οι διαφορές αυτές μπορεί να βασίζονται α) στις διαφορετικές 

υποκουλτούρες όπου ανήκουν και β) στον καταμερισμό της εξουσίας που ισχύει στην κοινωνία και που οδηγεί 

σε λιγότερη απόδοση εξουσίας στις γυναίκες. Παράλληλα με το παραπάνω μοντέλο, έχουν προταθεί και άλλες 

αναλύσεις, όπως το κύρος και η αλληλεγγύη [status and solidarity], σύμφωνα με το οποίο, οι γυναίκες στην 
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καθοριστικό παράγοντα της κοινωνιογλωσσικής μας συμπεριφοράς, σε συνάρτηση με την 

κοινωνικοοικονομική τάξη, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την καταγωγή μας. 

Ωστόσο, οι παραπάνω έρευνες αφορούν κυρίως στις επικοινωνιακές στρατηγικές των δύο 

φύλων, στον τρόπο που συμμετέχουν σε μια συζήτηση και στις προσδοκίες τους από τους 

συνομιλητές τους και όχι στην παραγωγή γραπτών κειμένων. Για το λόγο αυτό, η διεξαγωγή 

ερευνών με στόχο τη μελέτη των πρακτικών που χρησιμοποιούν άντρες και γυναίκες 

συγγραφείς για να προσεγγίσουν διάφορα θέματα στα κείμενά τους θα ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική. 

Η εξέταση της μεταβλητής «καταγωγή συγγραφέα» έδειξε, χωρίς να επιβεβαιώνεται 

από το x2 τεστ, πως οι ξένοι συγγραφείς χρησιμοποιούν περισσότερο πολιτικά ορθή γλώσσα 

(Γράφημα 31) με ποσοστό 75% έναντι του αντίστοιχου 59,4% των Ελλήνων συγγραφέων. 

Στα βιβλία, άλλωστε, των ξένων συγγραφέων εμφανίζεται με μικρότερη συχνότητα το 

ιατρικό μοντέλο(18,2% έναντι του αντίστοιχου 81,8 % των Ελλήνων, βλ. Γράφημα 32), ενώ 

και το  x2 τεστ έδειξε εξάρτηση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές (p= 0.035, πιν.25). 

Περισσότερα αρνητικά / θετικά και άρα στερεοτυπικά φορτία εμφανίζονται, επίσης, 

στα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων (70,8%) σε σχέση με αυτά στα ξενόγλωσσα (29,2%), αν 

και δε διαπιστώθηκε εξάρτηση ανάμεσα στις μεταβλητές (γράφημα 33, πίνακας 26). Στα 

ξενόγλωσσα, άλλωστε, βιβλία (βλ. γράφημα 34) η αναπηρία αποδίδεται περισσότερο ως 

συγκυριακή κατάσταση (με ποσοστό 80% έναντι του αντίστοιχου 20% στα ελληνικά), ενώ σε 

περισσότερα ελληνικά βιβλία σε σχέση με τα βιβλία των ξένων συγγραφέων η αναπηρία δεν 

αποδίδεται με τρόπο ρεαλιστικό (76,9%, έναντι του 23,1% των ξένων). Το x2 τεστ, ωστόσο, 

δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή.  

Μικρές διαφοροποιήσεις φαίνονται και στα είδη των αναπηριών στα βιβλία των ξένων 

και ελλήνων συγγραφέων, χωρίς επιβεβαίωση για εξάρτηση των μεταβλητών από το μη 

                                                                                                                                                         
προσπάθειά τους να κατακτήσουν μια καλύτερη θέση στην κοινωνία (κύρος) είναι περισσότερο προσεκτικές στη 

γλωσσική τους συμπεριφορά, ενώ η πιο "απελευθερωμένη" χρήση της γλώσσας από τους άντρες δηλώνει την 

επιθυμία τους για αλληλεγγύη και ταύτιση με τους ομοφύλους τους. Το μοντέλο των κοινωνικών δικτύων 

(Milroy, στο Τσοκαλίδου, 1999)  αντιμετωπίζει τους άντρες και τις γυναίκες ως μέλη κοινωνικών ομάδων 

συσχετισμένα με άλλα άτομα, οι οποίοι έτσι δημιουργούν κλειστά ή ανοικτά δίκτυα, που, κατ' επέκταση, 

καθορίζουν και την κοινωνιογλωσσική τους συμπεριφορά. Μια άλλη διάσταση στο θέμα των διαφορών των δύο 

φύλων πρότεινε η ερευνήτρια-γλωσσολόγος Deborah Tannen (στο Τσοκαλίδου, 1999) η οποία αναφέρθηκε στις 

ισότιμα σημαντικές ανάγκες του κάθε ατόμου για ανεξαρτησία και συντροφικότητα. Οι άντρες κι οι γυναίκες 

διαφέρουν ως προς την προτεραιότητα που δίνουν στην κάθε μία από τις παραπάνω αξίες.  
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παραμετρικό τεστ. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 35, στα βιβλία των ελλήνων συγγραφέων 

εμφανίζονται συχνότερα κινητικά προβλήματα και προβλήματα λόγου/μαθησιακά, ενώ μόνο 

στα ελληνικά εμφανίζονται αισθητηριακές αναπηρίες.  

Σε ότι αφορά στα είδη των απεικονίσεων των ατόμων με αναπηρία, όπως φαίνεται και 

από τα γραφήματα 37-41 και χωρίς να ισχύει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το μη 

παραμετρικό τεστ, το είδος «του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του» και το είδος «του 

ατόμου που αποτελεί ντροπή για την οικογένεια» εμφανίζονται μόνο στα ελληνικά βιβλία, 

ενώ το είδος «του ατόμου που προκαλεί τον οίκτο», το είδος «του ατόμου που αποτελεί 

βάρος για την οικογένεια ή την κοινωνία» και το είδος «του περιθωριοποιημένου και 

κοινωνικά αποκλεισμένου» εμφανίζονται κυρίως σε ελληνικά βιβλία με ποσοστά 86,7%, 

87,5% και 72,2% αντίστοιχα. Σημαντικές διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα είδη δεν 

εμφανίστηκαν. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως διαφοροποιείται ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την 

αναπηρία Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, ενώ οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν 

στη γλώσσα – που επιβεβαιώνεται και από το μη παραμετρικό τεστ - στον τρόπο απόδοσης 

της αναπηρίας, στα φορτία (εικόνες της αναπηρίας) αλλά και στα είδη των απεικονίσεων των 

ατόμων με αναπηρία. Οι διαφοροποιήσεις ίσως οφείλονται στο ότι στο διεθνή χώρο 

προηγήθηκαν τόσο το κίνημα της «πολιτικής ευπρέπειας» όσο και η καθιέρωση του 

κοινωνικού μοντέλου το οποίο υπαγορεύει την απαλλαγή της έννοιας της αναπηρίας από 

θετικά / αρνητικά φορτία αλλά και από στερεοτυπικές απεικονίσεις.  

Εξετάζοντας το φύλο του/της ήρωα/ίδας των βιβλίων, γίνεται φανερό πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό (60,4%) των ηρώων με αναπηρία στα παιδικά βιβλία είναι αγόρια. Τα 

κορίτσια αποτελούν μόνο το 20,8%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (18,9%) των ηρώων είναι είτε 

ζώα είτε άτομα χωρίς αναπηρίες (πίνακας 30). Εξάλλου, όπως φαίνεται στο γράφημα 42, οι 

άντρες συγγραφείς επιλέγουν σχεδόν αποκλειστικά αγόρια για ήρωες με ποσοστό 76,5%, ενώ 

μόνο το 5,9 % επιλέγει κορίτσια και το 17,6% ζώα ή άτομα χωρίς αναπηρίες. Προτίμηση 

στους ήρωες - αγόρια δείχνουν και οι γυναίκες συγγραφείς με ποσοστό 48,5%, έναντι του 

αντίστοιχου 30,3% που επιλέγουν ηρωίδα -κορίτσι. 

Ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με το φύλο του/της ήρωα/ ίδας των βιβλίων έδειξε, 

χωρίς να επιβεβαιώνεται εξάρτηση ανάμεσα στις μεταβλητές από το x2 τεστ, ότι από τα 

βιβλία με ηρωίδες- κορίτσια απουσιάζουν τα είδη «του κακού και δύστροπου», «του 

χειρότερου εχθρού για τον εαυτό τους» και «του ανυπεράσπιστου» (γραφήματα 43, 44, 45). 

Επίσης, στα βιβλία με ηρωίδες-κορίτσια το ιατρικό μοντέλο εμφανίζεται λιγότερο (γράφημα 
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46) σε σχέση με τα βιβλία που έχουν ήρωες-αγόρια, αν και το μοντέλο στο οποίο η αναπηρία 

παρουσιάζεται ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση επικρατεί στα βιβλία με ήρωες-αγόρια. 

Το κοινωνικό μοντέλο εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα. Στα βιβλία με ηρωίδες- κορίτσια, 

τέλος, τονίζονται περισσότερο οι ομοιότητες ανάμεσα στα άτομα με ποσοστό 41,7% έναντι 

του αντίστοιχου 16,7% στα βιβλία με ήρωες-αγόρια (γράφημα  47). 

Η υπεροχή των ηρώων-αγοριών έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες από το 

διεθνή χώρο, όπως της Saad (2004), που έδειξε πως το 80.8% των ηρώων με χρόνιες 

ασθένειες σε 54 παιδικά βιβλία που μελέτησε (με έτος έκδοσης από το 1970 ως το 1994) ήταν 

κορίτσια. Οι άντρες-χαρακτήρες με αναπηρία υπερέχουν, ωστόσο, και στα Μ.Μ.Ε. (65%), 

όπως επισημαίνει και ο Barnes (1992), χωρίς να είναι αντιπροσωπευτικοί της κοινότητας των 

ατόμων με αναπηρία ως συνόλου. Περισσότεροι είναι οι άντρες ήρωες με αναπηρίες (21 

άντρες έναντι 15 γυναικών) και  στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια και τις ευτράπελες διηγήσεις, 

σύμφωνα με έρευνα του Τασιόπουλου (2006). Παρόλα αυτά, δε φαίνεται να διαφοροποιείται 

σημαντικά ο τρόπος απεικόνισης της αναπηρίας σε σχέση με το φύλο του ήρωα των βιβλίων. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 31, το ιατρικό–ατομικό μοντέλο είναι αυτό που υπερέχει 

με ποσοστό 43,4%, ενώ το αμέσως επόμενο μοντέλο που εμφανίζεται στα βιβλία είναι αυτό 

στο οποίο η αναπηρία παρουσιάζεται ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση με ποσοστό 

37,7%. Το κοινωνικό μοντέλο χρησιμοποιείται μόνο στο 18,9% των βιβλίων και, όπως 

προαναφέρθηκε, μόνο στα βιβλία των δύο τελευταίων υπό εξέταση περιόδων (γράφημα 9).   

Όταν το μοντέλο είναι κοινωνικό, απουσιάζουν από τα βιβλία τα είδη 

«υπεράνθρωπου», «του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του», το είδος «του κακού και 

δύστροπου», «του ανυπεράσπιστου», «του άσχημου και αποκρουστικού» και «του ατόμου 

που αποτελεί ντροπή για την οικογένεια» (γραφήματα 48 - 52). Από τα παραπάνω είδη το 

είδος «του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του», «του ανυπεράσπιστου» και «του ατόμου 

που αποτελεί ντροπή για την οικογένεια» εμφανίζονται μόνο στο ιατρικό μοντέλο, ενώ το 

είδος «του ατόμου που προκαλεί τον οίκτο» απουσιάζει εντελώς από το μοντέλο «η αναπηρία 

ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση». 

Εξάρτηση υπάρχει, όπως φαίνεται στο γράφημα 52 και επιβεβαιώνεται από το  x2 τεστ  

(p= 0.016 πίνακας 32), ανάμεσα στο μοντέλο και τη γλώσσα. Έτσι, στο ιατρικό μοντέλο η 

γλώσσα είναι κυρίως στερεοτυπική με ποσοστό 57,6%, έναντι του αντίστοιχου 18,2% στο 

κοινωνικό μοντέλο και του 24,25% στο μοντέλο «η αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη 

κατάσταση». Αντίθετα, η πολιτικά ορθή γλώσσα κυριαρχεί στο μοντέλο  «η αναπηρία ως μία 
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ακόμα ανθρώπινη κατάσταση» με 60%, ενώ στα δύο άλλα μοντέλα εμφανίζεται με ποσοστό 

20%. 

Ανάλυση των μεταβλητών «μοντέλο» και «ρόλος του ήρωα» έδειξε (γράφημα 54) πως 

ο ρόλος-αντιπρότυπο απουσιάζει εντελώς από τα βιβλία με κοινωνικό μοντέλο, ενώ κυριαρχεί 

με ποσοστό 75% στο ιατρικό-ατομικό μοντέλο. Στο κοινωνικό μοντέλο κυριαρχεί ο 

ασήμαντος-αδιάφορος ρόλος, όπως ήταν αναμενόμενο, εφόσον απουσιάζουν από το μοντέλο 

αυτό το είδος «του ήρωα» και κυριαρχούν όπως φαίνεται και από το γράφημα 56 τα ουδέτερα 

φορτία.   

Εξάρτηση ανάμεσα στο μοντέλο και τις απεικονίσεις φαίνεται στο γράφημα 55 η 

οποία επιβεβαιώνεται και από το μη παραμετρικό τεστ (p= 0.000, πίνακας 33).  

Στερεοτυπικές, έτσι, απεικονίσεις κυριαρχούν στο ιατρικό-ατομικό μοντέλο με 87,5%, ενώ 

απουσιάζουν εντελώς από το μοντέλο «η αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση». 

Αλλά και στο κοινωνικό μοντέλο επικρατούν απεικονίσεις απαλλαγμένες από στερεότυπα 

(24,1%, έναντι του αντίστοιχου 12,5% των στερεοτυπικών απεικονίσεων).  

Εξάρτηση επιβεβαιώνεται από το x2  ανάμεσα στις μεταβλητές «εικόνες» και 

«μοντέλο» (p= 0.000 πίνακας 34) και ανάμεσα στις μεταβλητές «μοντέλο» και «έμφαση στις 

ικανότητες και όχι στις μειονεξίες» (p= 0.015 πίνακας 35). Έτσι, στο ιατρικό-ατομικό 

μοντέλο κυριαρχούν θετικά / αρνητικά φορτία με ποσοστό 72%, ενώ στο μοντέλο «η 

αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση» κυριαρχούν τα ουδέτερα με ποσοστό 57,1%. 

Στο κοινωνικό μοντέλο κυριαρχούν τα ουδέτερα με ποσοστό 25%, έναντι του αντίστοιχου 

12% των αρνητικών φορτίων (γράφημα 56). Επίσης, οι ικανότητες των ατόμων με αναπηρία 

δεν τονίζονται σε 18 από τα 23 βιβλία με ιατρικό μοντέλο, ενώ τονίζονται στα 13 από τα 20 

βιβλία με μοντέλο «η αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση». Στο κοινωνικό 

μοντέλο οι ικανότητες τονίζονται σε 5 από τα δέκα βιβλία (πίνακας 35).  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται κατανοητό πως παραμένει μικρό το 

ποσοστό του κοινωνικού μοντέλου στα παιδικά βιβλία, παρά την προσπάθεια προώθησής του 

και την παράλληλη αναθεώρηση του παλαιότερου ιατρικού. Μεγάλο είναι το ποσοστό του 

μοντέλου «η αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση» που, αν και αποτελεί σημαντική 

βελτίωση στον τρόπο απεικόνισης της αναπηρίας, ωστόσο, δεν εστιάζει στην ευθύνη της 

κοινωνίας στον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των ατόμων που τη βιώνουν. Τα 

υπόλοιπα δεδομένα που αφορούν στην εξάρτηση του μοντέλου από άλλες μεταβλητές είναι 

αναμενόμενα, εφόσον αυτό υπαγορεύει συγκεκριμένους τρόπους απεικόνισης της αναπηρίας, 

συγκεκριμένες λεκτικές διατυπώσεις και περισσότερο ή λιγότερο φορτισμένες εικόνες. Τα 
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δεδομένα συμφωνούν και με προηγούμενες έρευνες από το διεθνή χώρο που έδειξαν ότι τα 

ποσοστά του κοινωνικού μοντέλου στα παιδικά βιβλία παραμένουν μικρά, επισημαίνοντας 

την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της αναπηρίας, ώστε να δοθεί έμφαση στην 

κοινωνική της διάσταση. 

Η εξέταση μιας άλλης μεταβλητής, του «είδους του βιβλίου», έδειξε ότι τα 

ενημερωτικά βιβλία με θέμα την αναπηρία απευθύνονται μόνο στα παιδιά και όχι στους 

εφήβους (πίνακας 36) και απουσιάζουν από αυτά τα είδη «του κακού και δύστροπου», «του 

χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του», «του βάρους για την οικογένεια ή την κοινότητα», 

«του ανυπεράσπιστου», «του ατόμου που προκαλεί τον οίκτο» και «του ατόμου που αποτελεί 

ντροπή για την οικογένεια» (πίνακες 38-43). Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ενημερωτικά 

βιβλία δίνουν έμφαση στη μοναδικότητα των ατόμων με αναπηρία και τονίζουν περισσότερο 

τις ικανότητες και όχι τις μειονεξίες τους. Το μοντέλο που κυρίως εμφανίζεται (πίνακας 46) 

σε αυτά είναι «η αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση» (4 βιβλία σε σύνολο 7) και 

το κοινωνικό, σε αντίθεση με τη μυθιστοριογραφία όπου επικρατεί το ιατρικό μοντέλο (σε 22 

βιβλία σε σύνολο 47). Στα ενημερωτικά βιβλία εμφανίζονται περισσότερα ουδέτερα φορτία 

(σε 6 από σύνολο 7), ενώ στη μυθιστοριογραφία επικρατούν τα αρνητικά/θετικά φορτία (σε 

24 βιβλία από σύνολο 46).  

Εξέταση των «ειδών της αναπηρίας» έδειξε πως ορισμένα είδη όπως η νοητική 

στέρηση, οι ψυχικές διαταραχές και τα προβλήματα λόγου/μαθησιακά εμφανίζονται μόνο σε 

βιβλία των δύο τελευταίων περιόδων και με μικρή συχνότητα, ενώ οι αισθητηριακές 

αναπηρίες εμφανίζονται σε βιβλία μόνο της τελευταίας περιόδου (πίνακας 48). Στερεοτυπική 

γλώσσα φαίνεται να επικρατεί, όταν η αναπηρία είναι πολλαπλή, αλλά και στη νοητική 

στέρηση (πίνακας 49), εύρημα που ίσως αντικατοπτρίζει το διαφορετικό τρόπο που τα άτομα 

χωρίς αναπηρίες αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά είδη αναπηρίας αξιολογώντας κάποια ως 

πολύ σοβαρά, όπως τη νοητική υστέρηση και κάποια άλλα λιγότερο. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που εξετάστηκε ήταν η κοινωνική θέση των 

παιδιών με αναπηρία. Από τον πίνακα Κ24 φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ηρώων 

(57%) ανήκουν σε μεσαία κοινωνικά στρώματα (30 σε σύνολο 53), 6 σε υψηλά (11%) και 4 

σε χαμηλές κοινωνικές θέσεις (8%), ενώ για 13 ήρωες (25%) η κοινωνική θέση δεν 

προσδιορίζεται (πρόκειται για ήρωες που είναι ζώα, ή μυθικά πλάσματα και άλλοι για τους 

οποίους ο συγγραφέας δε δίνει πληροφορίες). Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πρόσβαση 

σε γιατρούς και φάρμακα, έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν εξοπλισμό 

που διευκολύνει τη ζωή τους, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας και της 
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κοινωνικής εξαθλίωσης. Σε ελάχιστα βιβλία οι ήρωες έχουν εκτός από την αναπηρία τους να 

αντιμετωπίσουν πρόσθετο κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της κοινωνικής τους θέσης. Από τα 4 

αυτά βιβλία, δύο είναι παραμύθια («Η Παναγία των Παρισίων» και «Ο Κοντορεβυθούλης») 

και μόνο δύο είναι σύγχρονα (εφηβικά) και τοποθετούν την αναπηρία μέσα σε πλαίσιο 

πρόσθετου στιγματισμού και περιθωριοποίησης. 

    

Τα άτομα που εμπλέκονται στην αναπηρία 

 

Η αναπηρία απεικονίζεται στον τρόπο που τη βιώνουν και μιλούν γι’ αυτήν οι 

χαρακτήρες των βιβλίων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν άτομα του 

οικογενειακού, φιλικού, σχολικού και κοινωνικού περίγυρου (πιν.: K26, K30, K311- Κ314). 

Ο τρόπος αντιμετώπισης της μειονεξίας από τους/τις ήρωες/ίδες ποικίλλει στα 

διάφορα βιβλία αλλά και στο ίδιο βιβλίο, πολύ συχνά, υπάρχει μια κλιμάκωση από την 

απόγνωση ως την αποδοχή της κατάστασης. Σε 17 βιβλία η αναπηρία βιώνεται αρχικά με 

πολύ αρνητικά συναισθήματα, αλλά με το πέρασμα του χρόνου το άτομο την αποδέχεται και 

αυτό αποτελεί την αιτία μιας μεγάλης βελτίωσης της ζωής του. Στην αλλαγή αυτή μερικές 

φορές συντελεί  μια ηρωική πράξη του/της ήρωα/ίδας, μια υπέρβαση του εαυτού ή μια 

βελτίωση της κατάστασης λόγω ιατρικής παρέμβασης. Αν και στα περισσότερα βιβλία η 

απόγνωση δεν παραμένει ως το τέλος του βιβλίου, αλλά δίνει τη θέση της σε άλλα, 

περισσότερο θετικά συναισθήματα, σε 3 βιβλία οι ήρωες δεν καταφέρνουν να αποδεχτούν 

τελικά την αναπηρία τους. Σε 11 από τα 53 βιβλία, που βασίζονται στο μοντέλο «η αναπηρία 

ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση», οι ήρωες/ίδες ζουν τη ζωή τους όπως όλοι, δεν 

αναφέρονται καθόλου στην αναπηρία τους, δε φαίνεται να ενοχλούνται ούτε αναλώνονται 

στην προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτήν. Σε δύο βιβλία οι ήρωες/ίδες αποδέχονται εξ 

αρχής την κατάσταση χωρίς έντονες αντιδράσεις, με ψυχραιμία και είναι αυτοί που στηρίζουν 

συναισθηματικά τους συγγενείς τους. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία βιβλίων, με 

μελαγχολικό συνήθως τέλος, στα οποία δε μαθαίνουμε τα συναισθήματα των ηρώων/ίδων για 

την αναπηρία, κυρίως, όταν αυτοί/ές έχουν πολλαπλή αναπηρία ή νοητική στέρηση. 

Πρόκειται για βιβλία στα οποία οι ήρωες δεν είναι βασικοί ή για ενημερωτικά βιβλία τα 

οποία δίνουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, 

αλλά δεν εστιάζουν στα συναισθήματά τους.    

Οι γονείς, πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους ήρωες, φαίνονται να υποφέρουν 

από την αναπηρία και είναι αυτοί που την αποδέχονται δυσκολότερα. Οι περιγραφές των 
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συγγραφέων γίνονται πολύ περισσότερο μελοδραματικές και φορτισμένες συναισθηματικά, 

όταν προσπαθούν να περιγράψουν τον τρόπο που βιώνουν οι γονείς την αναπηρία των 

παιδιών τους. Στα περισσότερα από τα 23 βιβλία που υπάρχουν γονείς, η είδηση της 

αναπηρίας προκαλεί ακραίες αντιδράσεις, όμοιες με αυτές που προκαλεί η είδηση ενός 

θανάτου. Σε 3 βιβλία οι γονείς αποδέχονται το παιδί τους, μόνο όταν αυτό καταφέρνει κάτι 

αξιόλογο, αποδεικνύοντάς τους πως η αναπηρία δεν του έχει στερήσει τη δυνατότητα να γίνει 

άτομο σπουδαίο και σημαντικό. Σε 5 βιβλία αποδέχονται μετά από πολλές ψυχικές 

μεταπτώσεις το παιδί τους και καταφέρνουν να δουν με κάποια αισιοδοξία, αν και πάντα με 

ανησυχία, το μέλλον του. Σε 12 βιβλία οι γονείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 

αλλάξουν την κατάσταση, πηγαίνοντας σε γιατρούς ή δίνοντας και τη ζωή τους ακόμα, όπως 

στο βιβλίο «Ονειροφύλακες». Σε 5 βιβλία, ωστόσο, δε συμβιβάζονται ποτέ, ενώ σε τρία από 

αυτά περιορίζουν το παιδί- που συνήθως έχει πολλαπλή αναπηρία- στο σπίτι και το βλέπουν 

ως βάρος και ντροπή για την οικογένεια. Σε ένα, επίσης, βιβλίο οι γονείς εξαιτίας της 

αναπηρίας του παιδιού τους, βελτιώνουν τη μεταξύ τους σχέση και γίνονται καλύτεροι 

άνθρωποι. Τέλος, σε επτά βιβλία η στάση των γονιών είναι ουδέτερη. Δε μιλούν για την 

αναπηρία και δε φαίνεται να τους απασχολεί.  Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά 

των πατέρων και των μητέρων δεν παρατηρήθηκαν, όπως δεν παρατηρήθηκαν και διαφορές 

στη συχνότητα εμφάνισής τους στα βιβλία. 

Τα αδέρφια αντιμετωπίζουν, επίσης, με τρόπο διαφορετικό την αναπηρία. Στα 7 από 

τα 11 βιβλία όπου εμφανίζονται αγαπούν τα αδέρφια τους, τα προστατεύουν και τα 

αποδέχονται. Σε τρία από αυτά, ωστόσο, η στάση τους είναι εχθρική. Νιώθουν ντροπή και 

δεν καταφέρνουν να τα αγαπήσουν, ενώ σε ένα βιβλίο είναι αδιάφορα.  

Στα 11 βιβλία όπου εμφανίζονται  εκπαιδευτικοί οι προσεγγίσεις της αναπηρίας είναι 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Σε πέντε από αυτά εμφανίζονται εκπαιδευτικοί που τονίζουν 

τις ικανότητες των μαθητών με αναπηρία, σέβονται τις ιδιαιτερότητές τους και παροτρύνουν 

τα παιδιά χωρίς αναπηρίες να τα δεχτούν στις ομάδες τους, ενδυναμώνοντάς τα. Ταυτόχρονα 

όμως, εμφανίζονται και άλλοι που αντιμετωπίζουν αρνητικά την αναπηρία, δεν αποδέχονται 

τα παιδιά με μειονεξίες και συχνά θέλουν να τα απομακρύνουν από το σχολείο τους. Σε τρία 

οι στάσεις είναι μόνο θετικές και σε άλλα τρία είναι μόνο αρνητικές, ενώ σε ένα βιβλίο η 

στάση του εκπαιδευτικού είναι εντελώς ουδέτερη. 

Οι συμμαθητές, από τα 14 βιβλία στα οποία εμφανίζονται, στα 2 μόνο αντιμετωπίζουν 

με τρόπο θετικό τα παιδιά με αναπηρία, ενώ σε άλλα 4 βιβλία οι στάσεις τους διαφέρουν, 

καθώς άλλοι από αυτούς αποδέχονται και άλλοι περιθωριοποιούν και κοροϊδεύουν τα παιδιά 
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με μειονεξίες. Στα υπόλοιπα 8 βιβλία οι στάσεις των συμμαθητών είναι αποκλειστικά 

αρνητικές, ενώ φτάνουν μέχρι και τη σωματική βία (στο βιβλίο «Ένας κλέφτης στο χωριό»).   

Στάσεις των ατόμων της κοινότητας εμφανίζονται σε 46 από τα 53 βιβλία. Σε 4 από 

αυτά, τα μέλη της κοινότητας αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τα άτομα με αναπηρία, ενώ σε 

31 παρατηρούνται αρνητικές στάσεις (κοροϊδευτικά και ειρωνικά σχόλια, βλέμματα 

περιέργειας και οίκτου, περιθωριοποίηση). Σε δύο βιβλία οι στάσεις είναι τόσο θετικές όσο 

και αρνητικές, ενώ σε 9 οι στάσεις είναι ουδέτερες, τα μέλη, δηλαδή, της κοινότητας 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όπως και τα υπόλοιπα, χωρίς αναφορές ή σχόλια για 

την αναπηρία τους. Οι γιατροί, τέλος, εμφανίζονται σε επτά βιβλία και τις περισσότερες 

φορές είναι φιλικοί, ενημερώνουν και στηρίζουν γονείς και παιδιά. 

 

Κεφάλαιο 5ο  

 

5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Τα παιδικά βιβλία λειτουργούν σαν παράθυρα μέσα από τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν 

τον κόσμο τους, βλέποντας μακριά από το δικό τους μικρόκοσμο, γνωρίζουν παιδιά και 

γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλες κοινωνίες και σε άλλα μέρη του κόσμου (Rudman & 

Pearce, στο Blaska, 2004). Λειτουργούν και σαν καθρέφτες, δίνοντας τη δυνατότητα στα 

παιδιά να βλέπουν μέσα τους εαυτούς τους και τις εμπειρίες τους οι οποίες με τον τρόπο αυτό 

αποκτούν σημασία. Βοηθούν τους μικρούς αναγνώστες να γνωρίσουν άλλα παιδιά που τους 

μοιάζουν και που έχουν ίδια συναισθήματα ή παρόμοιες εμπειρίες με αυτά. Την ανάγκη αυτή 

την έχουν όλα τα παιδιά με ή χωρίς αναπηρίες. Ωστόσο, ίσως καμιά ομάδα δεν έχει τόσο 

πολύ εξοστρακιστεί ή ανακριβώς παρουσιαστεί στα παιδικά βιβλία όσο τα παιδιά με 

αναπηρία. Συνήθως, σύμφωνα με έρευνες από το διεθνή χώρο, απουσίαζαν από τις ιστορίες 

για παιδιά, αλλά και όταν παρουσιάζονταν περιβάλλονταν με πολλά αρνητικά στερεότυπα, 

έτσι ώστε να εμφανίζονται ως άτομα αξιολύπητα ή κακότροπα, σούπερ-ήρωες ή ως βάρος για 

την οικογένεια και οπωσδήποτε ανίκανα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή.  

Αν και όλο και περισσότερα βιβλία με ήρωες με αναπηρίες εκδίδονται σήμερα, το 

ποσοστό παραμένει ακόμα πολύ μικρό σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό παιδικών βιβλίων. 

Τίθεται, επίσης, το ζήτημα κατά πόσο εκπροσωπούνται τα άτομα με αναπηρίες σε αυτά  και 

κατά πόσο αποτελεσματικά είναι στη μεταφορά του μηνύματος για αποδοχή και σεβασμό 

απέναντι στη διαφορετικότητα.  
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Από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει πως στα σύγχρονα βιβλία του 

ελληνικού χώρου γίνεται προσπάθεια να απεικονιστεί η αναπηρία απαλλαγμένη από 

στερεοτυπικές αντιλήψεις. Η ανάλυση του περιεχομένου των βιβλίων έδειξε πως τους νέους 

συγγραφείς χαρακτηρίζει μεγαλύτερη διάθεση σε σχέση με το παρελθόν να  

χρησιμοποιήσουν πολιτικά ορθή γλώσσα- αποδεσμεύοντας την έννοια της αναπηρίας από 

βαριά συναισθηματικά φορτία- να απαλλαγούν από το ιατρικό μοντέλο και να απαλλάξουν 

ταυτόχρονα τους ήρωές τους από στερεοτυπικά είδη απεικονίσεων, όπως του κακού, του 

καλού, του υπεράνθρωπου, του βάρους για την οικογένεια ή την κοινότητα. Ωστόσο, το 

μοντέλο που επικρατεί δεν είναι το κοινωνικό, με αποτέλεσμα να μην εστιάζει ο αναγνώστης 

στην ευθύνη της κοινωνίας για τον αποκλεισμό και την αποδυνάμωση των ατόμων με 

αναπηρία, αν και το κυρίαρχο μοντέλο «η αναπηρία ως μία ακόμα ανθρώπινη κατάσταση» 

αποτελεί σημαντικό βήμα που βοηθά στην επικράτηση περισσότερων δίκαιων απεικονίσεων. 

Σημαντική είναι και η τάση να τονίζονται οι ομοιότητες και όχι οι διαφορές ανάμεσα 

στα άτομα, καθώς και οι ικανότητες των ατόμων με αναπηρία και όχι οι μειονεξίες τους. Η 

αναπηρία όμως δεν αποδίδεται πολλές φορές με τρόπο ρεαλιστικό, δημιουργώντας σύγχυση 

στους νεαρούς αναγνώστες.  

Το θέμα της αναπηρίας φάνηκε να προσεγγίζεται διαφορετικά από διαφορετικούς 

συγγραφείς. Οι παράγοντες φύλο και καταγωγή φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

απόδοση της αναπηρίας, όπως επίσης η ομάδα αποδοχής , το είδος του βιβλίου και το είδος 

της αναπηρίας. 

Οι απεικονίσεις της αναπηρίας είναι συχνά μη ρεαλιστικές, ενώ σπάνια δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά με αναπηρία να μιλήσουν, εκφράζοντας τη δική τους οπτική. 

Κρίνεται, λοιπόν αναγκαίο να αναδομήσουν οι συγγραφείς τα χαρακτηριστικά των ηρώων 

τους με αναπηρίες, αποδίδοντάς τους σημαντικό ρόλο στη ζωή της οικογένειας και της 

κοινότητας, ώστε τα βιβλία τους να είναι περισσότερο αποτελεσματικά στη μεταφορά του 

μηνύματος για αποδοχή των ατόμων με αναπηρία Worotynec (2004), στην προώθηση. της 

κατανόησης και όχι του οίκτου και στην εδραίωση της ιδέας ότι το άτομο με αναπηρία είναι 

«ένας από μας» κι όχι «ένας από αυτούς». 

  

5.1 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν τα παιδικά βιβλία και ο χώρος της παιδικής 

λογοτεχνίας. Στα πλαίσια της επικείμενης ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρία στις 
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κλασικές τάξεις θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της 

πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να εξεταστεί κατά πόσο είναι 

δυνατό να συμβάλλουν στην αλλαγή των στάσεων των παιδιών χωρίς αναπηρία και στην 

προετοιμασία τους να αποδεχτούν με σεβασμό τα παιδιά με αναπηρίες. Μια τέτοια έρευνα θα 

έριχνε, επίσης, φως στο ερώτημα που αφορά στη συχνότητα με την οποία τα παιδιά με 

αναπηρίες συναντούν τον εαυτό τους και τις εμπειρίες τους μέσα στα σχολικά εγχειρίδια και 

στο κατά πόσο οι εκπαιδευτικές στρατηγικές ανταποκρίνονται στο αίτημα για αλλαγή των 

στάσεων και απόψεων απέναντι στη διαφορετικότητα. 

Ένα άλλο πεδίο έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η εικόνα των εικονογραφημένων 

βιβλίων με θέμα την αναπηρία, από τη στιγμή που και αυτή, όπως και το κείμενο, εκφράζει 

ιδεολογικές θέσεις και φέρει ιδεολογικά μηνύματα. Σύμφωνα με τη Γιαννικοπούλου (2005), 

το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αποτελεί ένα πολυτροπικό είδος που ακουμπά ισότιμα 

πάνω στο κείμενο και την εικονογράφηση τα οποία αποτελούν ισότιμους ιδεολογικούς 

φορείς. Κάποιες φορές μάλιστα, παρατηρείται διάσταση ανάμεσα στον άμεσο και τον έμμεσο 

ιδεολογικό χρωματισμό του ίδιου έργου όπως εκφράζεται στις δύο τροπικότητες που το 

ορίζουν. 

Επειδή, άλλωστε, η παρούσα έρευνα υπήρξε καθαρά βιβλιογραφική και απουσιάζει 

από αυτή η άποψη των ομάδων αποδοχής, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η εξέταση των 

στάσεων των  αναγνωστών και του τρόπου πρόσληψης των βιβλίων με θέμα την αναπηρία. 

Τα παιδιά χωρίς αναπηρία επιλέγουν να διαβάσουν ένα βιβλίο για την αναπηρία; Τι 

προσδοκίες έχουν από αυτό; Τα παιδιά με αναπηρία πιστεύουν πως απουσιάζουν ή 

υποβιβάζονται στο χώρο της λογοτεχνίας; Ποιες είναι οι απόψεις τους για τα βιβλία που 

έχουν γραφεί με το θέμα αυτό; Ποιες οι προτάσεις τους;  

Η προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων που αφορούν στη διαφορετική προσέγγιση 

της αναπηρίας από γυναίκες και άντρες συγγραφείς, κατέδειξε την απουσία σχετικών 

ερευνών. Ως εκ τούτου, η ανίχνευση των διαφορών των δύο φύλων ως προς τη γλωσσική 

τους συμπεριφορά, τις γλωσσικές τους επιλογές και τις πρακτικές προσέγγισης διαφόρων 

θεμάτων κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική.    

Τέλος, στην παρούσα έρευνα προέκυψαν διαφοροποιήσεις που αφορούν στον τρόπο 

που παρουσιάζεται η αναπηρία στις δύο ηλικιακές ομάδες, τα παιδιά και τους εφήβους. 

Περαιτέρω έρευνα με στόχο την εξέταση αυτής της μεταβλητής, όπως προαναφέρθηκε, θα 

παρουσίαζε ενδεχομένως ενδιαφέρον. 
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5.2 Σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη 

 

Παγκοσμίως η ιδέα της ενσωμάτωσης, ιδίως σε ότι αφορά στα παιδιά με αναπηρία 

έχει γίνει κυρίαρχη. Στόχος, να γίνει η εκπαίδευση μετασχηματιστική και θετική εμπειρία για 

όλους, να πάψει να αποτελεί διαδικασία αποκλεισμού όπου οι δεσμεύσεις για ισότητα και για 

δικαίωμα στη διαφορετικότητα να μην είναι απλά ευσεβείς πόθοι αλλά πρακτικές 

θεσπισμένες, όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ανάγκες και τις ικανότητές τους, να 

εκπαιδεύονται μαζί.  

Εντείνονται, έτσι, οι συζητήσεις γύρω από τη συνεκπαίδευση, ερευνώντας το βαθμό 

στον οποίο μια γενική τάξη θα είναι σε θέση να καλύψει το πλήθος των ποικίλων ατομικών 

αναγκών των μαθητών. Τα επιχειρήματα της άποψης που υποστηρίζει την ένταξη όλων των 

παιδιών στις γενικές τάξεις, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της μειονεξίας τους, εστιάζονται 

στη σημασία της αλληλεπίδρασης με άλλους συνομηλίκους, στις θετικές επιπτώσεις για τα 

παιδιά χωρίς αναπηρίες και στην προσδοκία ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ ατόμων με 

και χωρίς μειονεξίες (Krantz, 1998, σ. 72). Το σημαντικό ρόλο των φιλικών αυτών σχέσεων 

τονίζει και ο Roll, (1998, σ.180). εφόσον, κοινωνική ένταξη σημαίνει πλήρη συμμετοχή στις 

κοινωνικές συναναστροφές μέσα σε οικείους χώρους και με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι 

που συμμετέχουν να αποτελούν μέρος ενός σταθερού κοινωνικού ιστού. Άλλωστε, και 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη Σαλαμάνκας, 1994 (στο Corbett 2004,) η ανάπτυξη σχολείων για 

όλους δεν απαιτεί μόνο μια δυναμική πολιτική που θα συνοδεύεται από ταυτόχρονη 

οικονομική στήριξη αλλά και μια αποτελεσματική προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για να 

καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και να καλλιεργηθούν θετικές στάσεις. 

Αν και η εκπαιδευτική πολιτική, ωστόσο,  φαίνεται να έχει ως στόχο την 

ενσωμάτωση, η εκπαιδευτική πράξη αποκαλύπτει μια εκπαίδευση που στην πραγματικότητα 

είναι εκπαίδευση αποκλεισμού (Fulcher, Booth, στο Gibson 2006, Barnes, 1992) η οποία 

δημιουργήθηκε από την «κουλτούρα της σιωπής» (Freire, 197722) κυρίως σε μοντέρνα 

εκπαιδευτικά συστήματα όπου οι φωνές των «άλλων» παραμένουν σιωπηλές. Οι φραγμοί 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι αποτέλεσμα μιας ασυνείδητης δέσμευσης στις θέσεις του 

μοντερνισμού που οδηγεί σε παραποιήσεις των εννοιών. Οι παραποιήσεις αυτές έχουν ως 

                                                 
22 Ο Freire υποστηρίζει πως η «κουλτούρα της σιωπής» δεν είναι η κουλτούρα που ενσυνείδητα 

επιβάλλεται από τους λίγους στους πολλούς, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα δομικών σχέσεων ανάμεσα στις 
κυρίαρχες και κυριαρχούμενες ομάδες. Οι εξαρτώμενες μάζες γίνονται σιωπηλές μάζες στην προσπάθειά τους 
να επαναλάβουν τις αξίες και τη ζωή που παρουσιάζονται ως νομιμοποιημένες  από την ισχυρή φωνή της  
κυρίαρχης ομάδας. 
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αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν έκφραση οι «φωνές» των ατόμων με αναπηρία και 

άλλων καταπιεσμένων ομάδων και όλα τα μέλη του θεσμού, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών και των συνομηλίκων χωρίς αναπηρίες να είναι θύματα της «κουλτούρας της 

σιωπής», μιας απομόνωσης που καθιστά αδύνατο το διάλογο (Gibson, 2006). 

Ο Apple – αν και αναφέρεται κυρίως στην ομάδα των παιδιών που τους προσάπτεται 

η «ταμπέλα» της σχολικής αποτυχίας - αποδέχεται την άποψη ότι όλες οι ετικέτες της 

“παρεκτροπής” στρέφουν όλα τα μέτρα που παίρνονται ενάντια στον «παρεκτρεπόμενο» και 

υπονοούν πως οι αιτίες της παρεκτροπής βρίσκονται στο ίδιο το άτομο και όχι στους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Προσδιορισμοί τέτοιου είδους τελικά, διαμορφώνουν τη σχέση 

των ατόμων με ένα θεσμό αλλά και καθορίζουν τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους, 

συχνά υποβιβάζοντάς τα ή εξευτελίζοντάς τα. Δεν περιορίζονται δε στο σχολείο οι 

«διαγνώσεις» αυτές, αλλά χρησιμοποιούνται και από άλλους θεσμούς (νομικούς, 

οικονομικούς ή κοινοτικούς) που διατηρούν τους προσδιοριστικούς ορισμούς για να 

καθορίσουν τις σχέσεις τους με τα άτομα.  

Αν σκεφτούμε πως τα παιδιά περνούν 12 χρόνια  και πολύ μεγάλο μέρος της μέρας 

τους στο σχολείο, μπορούμε και να φανταστούμε με πόση ευκολία μπορεί η εκπαίδευση να 

συμβάλλει στην αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων και τη συστηματική διάκριση των 

ατόμων με αναπηρίες, εφόσον δεν προβάλλει ισότιμα τις διαφορετικές ατομικές ή συλλογικές 

τους ταυτότητες (Day-Vines, 2000, στο Kapria, 2004). 

Η συγγραφή περισσότερων βιβλίων για την αναπηρία χωρίς αρνητικές απεικονίσεις 

και η ένταξή τους σε προγράμματα λογοτεχνίας στα Α.Π. συμβάλλει στον 

επαναπροσδιορισμό των στόχων και των εννοιών της λογοτεχνίας γενικότερα, ώστε να 

συνδεθεί με τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και να αναδείξει τις ταυτότητές τους, δίνοντάς 

τους φωνή και εντάσσοντάς τους ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Με τη βοήθεια τέτοιων βιβλίων η σχολική τάξη μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος ο 

οποίος θα συμβάλλει, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στη 

δημιουργία μιας πλουραλιστικής κοινωνίας, απαλλαγμένης από στερεότυπα κοινωνικά και 

πολιτισμικά, βοηθώντας τους μαθητές χωρίς αναπηρίες να αποδεχτούν την ετερότητα και να 

χειριστούν τη συνύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων, αλλά και τους μαθητές με αναπηρίες να 

ενδυναμωθούν, κατανοώντας τον εαυτό τους, τις εμπειρίες τους και τον κόσμο μέσα στον 

οποίο ζουν. 

Έτσι, τα βιβλία αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την ανάπτυξη μιας 

πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας η οποία, σύμφωνα με τη Norton (2002), χτίζει το σεβασμό για 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατανόηση της ταυτότητας του κάθε παιδιού, βελτιώνει την 

αυτοεκτίμηση όσων είναι μέλη μειονοτικών ομάδων και προωθεί τη γνώση επικοινωνιακών 

στρατηγικών, ώστε να διασφαλιστεί φιλία και αποδοχή ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες(σ. 

457).  

Ωστόσο, ο προβληματισμός αυτής της έρευνας δεν αναφέρεται μόνο στα όρια της 

τάξης ή κάποιων αναγνωστικών πρακτικών και εμπειριών. Αναφέρεται γενικότερα στις 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ανθρώπων, ομάδων, πολιτισμικών αξιών και κοινωνικών 

συστημάτων ιεραρχίας. «Πηγή των απέραντων περιορισμών στη ζωή των ανθρώπων με 

ειδικές ανάγκες καθώς και οι αρνητικές ψυχολογικές επιδράσεις που αυτοί συνεπάγονται 

είναι αποτέλεσμα του τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας: του απόλυτου προσανατολισμού 

των δομών της στις ανάγκες όσων θεωρούνται κανονικοί και της συνακόλουθης 

παρεμπόδισης των άλλων από την απορρόφηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών» 

(Τσιάκαλος, 2006, σ.107). Ο Vygotsky τόνισε πως «Το Α και το Ω της εξέλιξης του 

πολιτισμού είναι η δημιουργία πλάγιων διαδρόμων», διατυπώνοντας την αρχή ότι η 

ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και η συμμετοχή τους στον 

πολιτισμό είναι δυνατή με τη δημιουργία παράλληλων διαδρομών και προσβάσεων, πέρα από 

αυτές που χρησιμοποιεί η κυρίαρχη ομάδα. (στο Τσιάκαλος, 2006, σ.106). 

Η λογοτεχνία που είναι απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις μπορεί να 

παίξει σημαντικότατο ρόλο στην ενίσχυση της αξίας του εαυτού και του κοινωνικού ρόλου 

των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Μπορεί να συμβάλλει στην αποδοχή και το 

σεβασμό της διαφορετικότητας, ώστε να προοδεύσει η κοινωνία στο σύνολό της και να 

οδηγηθούμε σε πληρότητα και ευτυχία των πολλών και όχι των λίγων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1.Σύντομη ανάλυση περιεχομένου βιβλίων 

 

 

1. Μια αδελφούλα με ειδικές ανάγκες,  2003, Κλοντ Χελφτ,  εκδ. Άγκυρα  

(βλ. κεφ.30) 

 

2. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΤΟΥΠ, 1999, Ειρήνη Μάρρα, Πατάκη,  

 

Ένα μικρό μυρμήγκι με κινητικά προβλήματα και νοητική στέρηση είναι ο ήρωας 

αυτής της ιστορίας. Παίρνει το όνομά του από τα «ντουπ» που έκανε καθώς έπεφτε στην 

προσπάθειά του να σταθεί όρθιο, όταν βγήκε από το αυγό του. Χάχανα και κοροϊδίες 

ακολουθούν που μαζί με το παρατσούκλι του, « έπιασαν όλο τον τόπο στο κεφάλι του και δεν 

άφησαν καθόλου χώρο στο μυαλό…γι’ αυτό το μικρό μυρμήγκι δυσκολευόταν πολύ να σκεφτεί. 

Δουλειές που για άλλα μυρμήγκια ήταν απλές και εύκολες, για τον Ντουπ ήταν τεράστιες και 

ακατόρθωτες»(σ. 7). Η απόρριψη των άλλων μυρμηγκιών που εκδηλώνεται με σχόλια όπως 

«-Αυτό το μυρμήγκι είναι ολότελα άχρηστο ή – Άχυρα έχει στο κεφάλι του!» έχουν σαν 

αποτέλεσμα να απομονωθεί, να σταματήσει να κάνει παρέα με άλλα μυρμήγκια, να 

σταματήσει να δουλεύει, να ντρέπεται και να φοβάται. Για καιρό βρίσκει παρηγοριά κάτω 

από μια παπαρούνα που τον ζαλίζει με τη μαύρη γύρη της και τον βοηθά να μη σκέφτεται, να 

μην πεινάει, να μη φοβάται. Μια μέρα τον απειλεί μια κότα και τον σώζει ένας ψύλλος με 

αθλητικά παπούτσια που τον παίρνει μαζί του για να παρακολουθήσει τις προπονήσεις, τις 

δικές του και άλλων ζώων και την προετοιμασία τους για τους αγώνες. Το θέαμα μαγεύει το 

Ντουπ,  κυρίως γιατί στα βλέμματα των αθλητών βλέπει περηφάνια που ίχνος φόβου δεν 

κρύβει. Την επόμενη μέρα δειλά δειλά ξεκινά και ο ίδιος προπόνηση, πιστεύοντας αρχικά πως 

κανείς δεν τον βλέπει. Συνεχίζει ακόμα κι  όταν αντιλαμβάνεται πως γύρω του υπάρχουν 

πολλοί αθλητές που όμως δεν ασχολούνται μαζί του, δεν τον κοροϊδεύουν, δεν τον διώχνουν 

ως παρείσακτο. Αποφασίζει να πάρει μέρος στους αγώνες, αρχικά νιώθοντας ντροπή, γιατί 

στους θεατές υπάρχουν μυρμήγκια από τη φωλιά του και στη συνέχεια με όλη του τη δύναμη, 

χωρίς να τον νοιάζει αν θα κερδίσει ή αν θα χάσει. Άλλους τους προσπερνά κι άλλοι τον 

προσπερνούν κι αυτό που έχει σημασία είναι ότι τρέχει και αγωνίζεται μαζί με τους άλλους, 

αυτούς που θαυμάζει  και ότι ο κόσμος τους χειροκροτεί και τους ενθαρρύνει.  
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Αφηγητής: τριτοπρόσωπος   

Εικόνες: ο Ντουπ περιθωριοποιημένος και κοινωνικά αποκλεισμένος  προκαλεί τον 

οίκτο και την κοροϊδία  «Δίχως φίλους και δίχως δουλειά, ο μικρός Ντουπ άρχισε τότε να 

γυρίζει άσκοπα εδώ κι εκεί, χαζεύοντας βαριεστημένα» (σ. 11)  Ο Ντουπ εμφανίζεται ως ο 

χειρότερος εχθρός του εαυτού του. Ξεπερνά τη μειονεξία του και σταματά να λυπάται τον 

εαυτό του, όταν αρχίζει να σκέφτεται θετικά και να αγωνίζεται. 

Τέλος: Αισιόδοξο: ο Ντουπ αποκτά ενδιαφέρον για τη ζωή, δεν τον ενδιαφέρει πλέον 

η άποψη των άλλων, σταματά να αναζητά τη νοσηρή παρηγοριά της γύρης (θα του κόστιζε τη 

ζωή, γιατί ζαλισμένος όπως ήταν δε μπορούσε να προστατευτεί από την κότα), αποκτά 

θάρρος, πιστεύει στον εαυτό του και νιώθει τη χαρά του αγώνα και όχι της νίκης.  

Μοντέλο :  Ιατρικό. Η αναπηρία εμφανίζεται ως προσωπική υπόθεση του Ντουπ και 

δε γίνεται καμιά αναφορά σε κοινωνικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Γλώσσα:   Αυτό το μυρμήγκι είναι ολότελα άχρηστο.. Άχυρα έχει στο κεφάλι του. 

 

 

3. O Μαξ είναι σημαντικός, 2002, Λόρα Γιαφέ, Άγκυρα 

 

Ο Μαξ, ένα παιδί με πολλαπλή αναπηρία, κινητική, νοητική στέρηση, προβλήματα 

λόγου και διαταραχές συμπεριφοράς, αφηγείται τη δική του ιστορία, όσα νιώθει για τους 

γονείς και τα αδέρφια του, τους δασκάλους και τις νοσοκόμες, τους φόβους του και τα 

πράγματα που τον ηρεμούν και τον ευχαριστούν. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου μιλά η μητέρα 

του,  στον ίδιο το Μαξ, σαν σε ενήλικα και του εκμυστηρεύεται τα συναισθήματά της για 

εκείνον, το θυμό της, την απογοήτευσή της, τη ντροπή και τις ενοχές της,  αλλά κυρίως την 

περηφάνια της. 

Η μητέρα του είναι εκείνη που του χαρίζει φωνή στο βιβλίο κι ο Μαξ λέει με το δικό 

του τρόπο όλα όσα θα ήθελε να πει, αν μιλούσε «Αλλά αυτό που θέλω να σου προσφέρω είναι 

τα λόγια, όλα τούτα τα αιχμαλωτισμένα λόγια που σπρώχνονται σε βουβές φράσεις στο κεφάλι 

σου. Γιατί δεν ξέρεις να μιλάς … κι έχεις τόσα να πεις» (σ.11). Ο Μαξ μιλά με το δικό του 

τρόπο και περιγράφει τα πάντα: «Στο γκρι τηλέφωνο στο σαλόνι, Εγώ- Μαξ ακούω φωνές. 

Εγώ- Μαξ το φιλάω. Περίεργο δέρμα, πλαστικό, σκληρό και κρύο. Στην τηλεόραση μπροστά 

εγώ κλαίω. Για  να μου την ανάψουν. ….Η οθόνη γεμάτη ανθρωπάκια και ζωάκια. Εκεί ζουν. 

Εγώ- Μαξ γελάω μαζί τους. Εγώ- Μαξ γελάει, πηδάει, ιδρώνει. Τι χαρά! Ο μπαμπάς, η μαμά 

όχι ευχαριστημένοι μ’ εμένα έτσι. Κόκκινο, ερεθισμένο. Λένε δεν είναι καλό για σένα. Θα σε 

πιάσει κρίση, σπασμοί… Γρήγορα στο δωμάτιο. Το μαγνητόφωνο. Για τη μουσική είναι πάντα 
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Ναι. Όχι αυτό το δίσκο, δε θέλω εγώ! Νεύρα!  Θυμώνω! Με αυτούς που δεν κάνουν 

προσπάθεια. Με μένα που δεν καταφέρνω να μιλήσω…..τόσες λέξεις σπρώχνονται στο κεφάλι 

μου, μα δε λένε να έρθουν στο στόμα μου! Να ηρεμήσω! Δαγκώνω το χέρι. Όχι πολύ 

δυνατά…αλλιώς πονάει!» (σ.9-10) 

Λατρεύει συγκεκριμένα πράγματα που κάνει κάθε μέρα με μορφή ιεροτελεστίας. Στην  

τηλεόραση του αρέσει να βλέπει μόνο τις δικές του κασέτες, του αρέσει το μπάνιο, το 

τηλέφωνό του που πάντα βγάζει τους ίδιους ήχους, η ίδια θέση στην κουζίνα, στο 

αυτοκίνητο, οι μικρές καθημερινές συνήθειες. Οτιδήποτε νέο τον αναστατώνει, ένας 

άγνωστος ήχος μπορεί να του προκαλέσει κρίση και σπασμούς.  

Αγαπάει την Αναμπέλ την κινησιοθεραπεύτρια- ενώ αρνήθηκε κάθε συνεργασία με 

την προηγούμενη-  και κάνει μεγάλη πρόοδο μαζί της. Περιγράφει και τις επισκέψεις του στη 

νευρολόγο, την εγχείρηση που έκανε, το φόβο που του προκαλούσε το σχολείο. Μετά από 

δυο χρόνια καταλήγει σε ένα νοσοκομείο- σχολείο όπου τον αναλαμβάνουν ειδικοί, 

ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, άνθρωποι που φέρονται με σεβασμό  στο Μαξ 

και τους γονείς του, άνθρωποι που τον βοηθούν να αρχίσει να μιλά, να επικοινωνεί 

περισσότερο. 

Η σχέση με τον μπαμπά είναι ζεστή, τρυφερή «Με σηκώνει ως το ταβάνι. Αστείο είναι. 

Μου κάνει χαδάκια. Στον πράσινο καναπέ. Με σφίγγει δυνατά. Είμαστε κολλητά κολλητά…Μου 

διαβάζει βιβλία. Πολύ καλά, λέει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς δεν το πιστεύει. Ο Μαξ 

προβληματικός; Ο μπαμπάς είναι λυπημένος όταν μου χαμογελάει. Ή δεν τον νοιάζει. Το ίδιο 

είναι. Προβληματικοί είναι αυτοί! Λέει ο μπαμπάς, που πετάνε λέξεις που όλες τελειώνουν σε 

«ικός».Ψυχωτικός. Αφασικός. Ημιπληγικός. Πολυπροβληματικός!λέει ο μπαμπάς και γελάει 

δυνατά. Αστείο γέλιο, περίεργο. Γέλιο που κλαίει σαν το πιάνο μου, όταν η μαμά λέει Πρέπει να 

αλλάξουμε μπαταρίες» (σ.12). Στο ίδιο κεφάλαιο και η μαμά του Μαξ μιλάει για τη σχέση 

αυτή: « Ο πατέρας σου δεν έχει ν’ αποδείξει τίποτα σε κανένα. Το φυσιολογικό είσαι εσύ. 

Είσαστε  εσείς οι δυο ενωμένοι με τη συνενοχή παλιού ζευγαριού, που δεν έχει ανάγκη να μιλάει 

για να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Στέρεος βράχος αγάπης, ξέχειλος από εμπιστοσύνη σε 

σένα. Έτοιμος να σαρώσει με την ανάστροφη του χεριού τη στρατιά όλων αυτών που σου δίνουν 

μαθήματα. Κι όμως, η πληγή μέσα του είναι βαθιά. Πιο βαθιά από τη δική μου… τον 

βασανίζουν ερωτήματα…Κι αν σου είχαμε αλλάξει νοσοκομείο όταν γεννήθηκες; Κι αν δεν 

είχαμε αφήσει εκείνο το χειρούργο να σε χειρουργήσει; Είναι ο ίδιος μόνος του το δικαστήριο 

και ο κατηγορούμενος. Δηλώνει ένοχος. Καταδικάζεται να σε αγαπάει ως την αυταπάρνηση   

…. Κι ύστερα έρχονται κάποιες φορές που το τίμημα είναι πολύ βαρύ. … την τρυφερότητά του 
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τότε τη θαμπώνει η επιθετικότητα… η υπομονή του, σαν τον ουρανό που σκοτεινιάζει, δίνει τη 

θέση της στην αγανάκτηση» (σ.14-15) . 

Ο Μαξ ζηλεύει πολύ το μικρότερο αδερφό του: «Πρώτη φορά είδα το πράγμα στο 

νοσοκομείο. Είναι ο μικρός ο αδερφός ο Ολιβιέ μου είπαν. Εγώ- Μαξ όχι πια μικρός αδερφός; 

Μεγάλος  φόβος., εδώ μέσα μου. Όχι ξέρω γιατί…. Μετά, το μωρό έρχεται σπίτι μου εμένα. 

Διώξω εγώ από σπίτι Μαξ. Γρήγορα λιώσω το περίεργο κεφάλι χωρίς μαλλιά» (σ.27) Με τον 

καιρό αποδέχεται τη νέα κατάσταση, η ισορροπία επανέρχεται στο σπίτι. 

Με τους φίλους της αδερφής και του αδερφού του ο Μαξ δε νιώθει καλά, δεν τους 

συμπαθεί. δεν του αρέσει να βλέπουν την τηλεόρασή του, δεν καταλαβαίνει γιατί θέλουν να 

ακούν ήχο, να βλέπουν τις κασέτες του με χρώμα, κι από την αρχή. Δεν του αρέσουν τα 

παιχνίδια τους, νομίζει πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τον φωνάζουν να φύγει από τη μέση 

κι εκείνος θέλει να τους δαγκώσει.«Στα μάτια τους όχι ωραίος, περίεργος, σπασμένος» (σ.34). 

Δεύτερο κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, η μητέρα αφηγείται στο Μαξ, όμορφες κι 

άσχημες στιγμές από τη γέννησή του και κυρίως τι νιώθει για εκείνον. Στη σ. 32 λέει στο 

Μαξ: «Τώρα φοβάμαι λιγότερο τις λέξεις. Είσαι προβληματικός, άτομο με ειδικές ανάγκες. Και 

τι σημασία έχει αυτό αφού εγώ κι ο μπαμπάς είμαστε ευτυχισμένοι μαζί σου; Αφού είμαστε 

περήφανοι για σένα, για την κάθε σου πρόοδο, όπως θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος γονιός; Είναι 

φορές που πονάει αυτό… όταν μας κοιτάζουν αδιάκριτα στο δρόμο, στα μαγαζιά, στο 

λεωφορείο, νιώθω κι εγώ άτομο με ειδικές ανάγκες…. Τι νομίζουν αυτοί;  

Πως είσαι ένα παιδί «χαλασμένο»;  

Δε βλέπουν πως είσαι ένα παιδί; 

Πριν απ’ όλα ένα παιδί; 

Ένα ωραίο παιδί;»  

«σου ζητάω να δώσεις φιλάκια σε ξένα μάγουλα μόνο και μόνο για να αποδείξω πως 

ξέρεις να το κάνεις… κοκκινίζω με τις φωνές σου, με τους θυμούς σου, με τα τρελά ανεξήγητα 

γέλια σου. Δεν ντρέπομαι για σένα. Για μένα ντρέπομαι, που δεν αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη 

σου δημόσια».( σ. 14) 

 Όμως υπάρχουν πολλές στιγμές που αγανακτεί με τις μικρές κανονισμένες συνήθειες 

του γιου της, με τις μανιακές τελετουργίες του, με την έλλειψη περιέργειάς του σε καθετί 

καινούριο. Νιώθει πλήξη και άγχος κάθε φορά που πρέπει να περάσει μια ολόκληρη μέρα 

μαζί του, δεν ξέρει τι να σκαρφιστεί για να τον βγάλει απ’ τον εαυτό του. 

Μεγάλο θυμό και απελπισία της προκαλεί και το σύστημα στα σχολεία, η αδυναμία 

των εκπαιδευτικών να καταλάβουν, η ευκολία με την οποία τον χαρακτηρίζουν πάντα «πολύ 

προβληματικό». Η ιστορία τελειώνει με τη χαρά και την ανακούφιση της μητέρας με την 
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πρόοδο του Μαξ στο νέο σχολείο, με την ικανότητά του να μιλάει: «Με τη λεπτή φωνή σου, 

με τους τραγουδιστούς τόνους σου, εκφράζεσαι σα μικρός πρίγκιπας φερμένος από αλλού. Μας 

κάνεις να γελάμε. Το να σε μιμούμαστε έγινε το καθημερινό παιχνίδι του σπιτιού. Μια τρυφερή 

κοροϊδία. Μια καινούρια μορφή συνενοχής». (σ.80) 

 

Αφήγηση: πρωτοπρόσωπη 

Εικόνες- Μοντέλο: Η  αναπηρία εμφανίζεται και ως κοινωνικό ζήτημα. 

Τονίζεται η σημασία των ειδικών σχολείων. 

Ρεαλισμός στην περιγραφή των συναισθημάτων, των σχέσεων και των καταστάσεων. 

Ο Μαξ προκαλεί συχνά σχόλια και τον οίκτο ατόμων που δεν ανήκουν στην οικογένεια και 

δέχεται αρνητικές «ταμπέλες» από τους γιατρούς. 

Τέλος : αισιόδοξο . Ο Μαξ μαθαίνει να μιλά,  να επικοινωνεί, είναι χαρούμενος γι 

αυτό και ίσως νιώθει λιγότερο θυμό στο μέλλον, αφού μπορεί πια να γίνεται κατανοητός. 

Γλώσσα: στη σ. 22 : «Δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως ο γιος σας θα είναι 

φυσιολογικός», σ. 32 : «…είσαι προβληματικός, ….σαν χρόνια αρρώστια που την άρπαξα μαζί 

σου στη γέννα , λέει η μητέρα», σ. 33: «αν είσαι “α-φύσικος”στα μάτια των περαστικών…τι 

νομίζουν; Πως είσαι ένα παιδί ”χαλασμένο”»; 

 

4. Ταξίδι στα σύννεφα, 2000, Αλεξίου, Ε.,  εκδ. Φλούδας  

 

Ο Αριστείδης, ένα παιδί με δυσλεξία, δεν έχει γονείς, μόνο αδέρφια , πηγαίνει σχολείο 

το πρωί και δουλεύει το απόγευμα σε μια λαχαναγορά.  Δεν έχει φίλους, γιατί όλοι τον 

κοροϊδεύουν, τον λένε χαζό και ονειροπαρμένο. «Νόμιζε πως τον αντιπαθούσαν. Δεν είχε 

φίλους, αν και ήταν τόσο καλοσυνάτο. Δε μισούσε κανέναν ούτε κι αυτούς που τον κορόιδευαν» 

(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Μια μέρα τον πλησιάζει ένα σύννεφο, η Ταξιδιαρούλα, γίνεται  

φίλη του και του προτείνει ένα ταξίδι στα σύννεφα. Ο Αριστείδης χαίρεται που έχει επιτέλους 

μια φίλη και την ακολουθεί. Στη διαδρομή τους πιάνει καταιγίδα και το παιδί πέφτει στη 

θάλασσα. Το σώζει ένα δελφίνι και τον βγάζει στη στεριά, όπου ο Αριστείδης βρίσκει τυχαία 

τη μάνα της Ταξιδιαρούλας, τη Σοφοταξιδεμένη. Σύντομα ξαναβρίσκει και την αγαπημένη 

του φίλη κι εκείνη του προτείνει να πάνε στο συννεφοσχολείο. Οι συμμαθητές του δεν τον 

δέχονται στην αρχή, γιατί πιστεύουν πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τη μόλυνση 

τους. Ο Αριστείδης τους εξηγεί πως τα παιδιά δε φταίνε για το κακό που κάνουν οι μεγάλοι 

και υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο με τη βοήθεια και των άλλων παιδιών. Γίνεται  έτσι 

φίλος τους και από μια συννεφο-συμμαθήτριά του γνωρίζει κι ερωτεύεται ένα άλλο 
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κοριτσάκι, τη Μυρτώ που έφτασε στη συννεφοχώρα, ακολουθώντας κι εκείνη ένα άλλο 

σύννεφο. Και η Μυρτώ το ‘ σκασε από τη γη, γιατί είχε κι εκείνη μαθησιακά προβλήματα. 

Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να πάει στο συννεφοσχολείο, αλλά ο Αριστείδης την 

πείθει και πηγαίνουν μαζί. Εκεί βλέπουν πως όλοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές σέβονται τα 

παιδιά που κάνουν λάθη. Η Μυρτώ κάνει λάθη, αλλά ο δάσκαλός της ενδιαφέρεται μόνο για 

το περιεχόμενο όσων λέει και την επαινεί για τη φαντασία που έχει. «- Όμως, έχω πολλά λάθη 

κύριε…- Ξέρεις ποια είναι η αιτία που κάνεις τόσα λάθη; - Στο σχολείο, στη Γη, λέγανε πως 

είμαι απρόσεχτη και επιπόλαια. Λέγανε ακόμη ότι «δεν τα παίρνω τα γράμματα». Με 

κορόιδευαν όλοι… -  Όχι, κορίτσι μου. Αυτό που έχεις δεν είναι επιπολαιότητα, ούτε 

απροσεξία. Λέγεται δυσλεξία. Είναι μια δυσκολία που έχουν πολλά παιδιά στο διάβασμα και 

στο γράψιμο. Όμως δε φταίνε αυτά. Όπως  δε φταις κι εσύ. Δε διάλεξες εσύ να έχεις δυσλεξία. 

Η δυσλεξία δεν είναι καθυστέρηση. Δεν είναι αρρώστια και βέβαια δεν είναι κολλητική. Τα 

παιδιά που έχουν δυσλεξία δυσκολεύονται να γράψουν ή γράφουν ανορθόγραφα. Είναι όμως 

πολύ έξυπνα. Θα έχεις ακούσει να μιλάνε στη γη για τον Αϊνστάιν, το Θωμά Έντισον που ήταν 

μεγάλοι επιστήμονες. Θα έχεις ακόμα ακούσει για το μεγάλο ζωγράφο Λεονάρντο Ντα Βίντσι 

και τον ξακουστό παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.  Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, λένε πως 

είχαν δυσλεξία. Αυτό όμως δε τους εμπόδισε να φτιάξουν σπουδαία έργα. Αλλά και στο σχολείο 

μας υπάρχουν μαθητές με δυσλεξία. Ο Ματθαίος δεν είναι καλός στο διάβασμα και στο 

γράψιμο.  Ζωγραφίζει όμως πολύ όμορφα και πιστεύω πως κάποια μέρα θα κάνει σπουδαίους 

πίνακες». (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Ακολουθούν κι άλλα παραδείγματα 

συννεφομαθητών που, ενώ έχουν προβλήματα μαθησιακά, έχουν ωστόσο άλλα ταλέντα, 

κερδίζουν σε αγώνες, καταφέρνουν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους. 

Τα παιδιά πείθουν τα σύννεφα να επισκεφτούν το χωριό του Αριστείδη και 

κατεβαίνουν όλοι μαζί στη γη. Τότε ο Αριστείδης και η Μυρτώ που πια πιστεύουν στον εαυτό 

τους αποφασίζουν να μείνουν με τους ανθρώπους και να αντιμετωπίσουν την 

πραγματικότητα και τις δυσκολίες μόνοι τους.  

 

Αφήγηση: Τριτοπρόσωπη με διάλογο 

Σχέσεις με τα αδέρφια ή συγγενικά πρόσωπα δεν αναφέρονται. 

Εικόνες : και οι δύο ήρωες είναι απομονωμένοι, απογοητευμένοι, θλιμμένοι από τη 

συμπεριφορά των άλλων και καταφεύγουν σε χώρους ονειρικούς, κάνουν φίλους τα σύννεφα 

και μαθαίνουν από αυτά να εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Η εικόνα του σούπερ ήρωα 

κυριαρχεί κι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, η πεποίθηση 

δηλαδή, πως ακόμα κι αν έχουν δυσλεξία, σίγουρα έχουν κάποιο κρυφό ακόμα ταλέντο, όπως 
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όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες και καλλιτέχνες με δυσλεξία και γι’ αυτό δεν πρέπει να 

ανησυχούν. Η εικόνα επίσης του ατόμου με ε.α. που ξεπερνά τα προβλήματά του, όταν 

σταματά να οικτίρει τον εαυτό του κι όταν αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα χέρια του (να 

γυρίσει στην πραγματικότητα) σαν να ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει, είναι επίσης κυρίαρχη. Έτσι όλα τα προβλήματα που έχουν τα δυο παιδιά 

ανάγονται στη λάθος οπτική τους, στη λάθος αντιμετώπιση των καταστάσεων που ζουν, στην 

έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις τους.   

Το τέλος χαρούμενο.  Τα παιδιά όχι μόνο φαίνονται λυτρωμένα απ’ ό,τι τα βασάνιζε 

πριν, αλλά υπόσχονται στους φίλους τους, τα σύννεφα καθώς τα αποχαιρετούν να σώσουν 

και το περιβάλλον με τη βοήθεια κι άλλων παιδιών. 

Γλώσσα: Όταν ο Αριστείδης έτρεξε να πει σε όλους για τη φίλη του την Ταξιδιαρούλα 

όλοι τον φώναξαν, ως συνήθως χαζό και ονειροπαρμένο 

Μοντέλο :Ιατρικό 

 

5. Ο Θωμάς, 2003, Ψαραύτη Λ., εκδ. Άγκυρα 

 

Η μητέρα του Θωμά, ενός νέου 20 ετών, διηγείται την ιστορία του γιου της που έχει 

νοητική στέρηση. Περιγράφει τη συμμετοχή του παιδιού της στους Ειδικούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες και το θρίαμβό του, όχι γιατί βγήκε πρώτος, αλλά επειδή σταμάτησε να τρέχει για να 

βοηθήσει ένα συναγωνιστή του που έπεσε κάτω, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να κερδίσει.  

Στο πρώτο μισό μέρος του βιβλίου η μητέρα περιγράφει το μεγάλο πόνο που της 

προκάλεσε η είδηση ότι γέννησε ένα παιδί με νοητική στέρηση: «Ολόκληρος ο κόσμος 

σκοτείνιασε. Τα λουλούδια, η θάλασσα, η μουσική, τα χρώματα έχασαν την ομορφιά τους. Ένα 

πελώριο ερωτηματικό μας βασάνιζε μέρα νύχτα. Γιατί να συμβεί σε μας; Σε τι φταίξαμε; Τι δεν 

πήγε καλά; Απάντηση  όμως δεν παίρναμε και μέρα με τη μέρα βουλιάζαμε στη δυστυχία και 

την απόγνωση» (σ. 10). 

Για τρία χρόνια η οικογένεια, (χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στον πατέρα -χρήση 

α’ πληθ. πρ.) είχε απομονωθεί από συγγενείς και φίλους για να μη χρειάζεται να δίνει 

εξηγήσεις, για να μην ακούει τα «κατορθώματα» των άλλων παιδιών: « Ήταν ένα είδος 

αυτοάμυνας που τη χρειαζόμουνα για να μπορώ να κουβαλάω καθημερινά την πέτρα μου όπως  

ο Σίσυφος τη δική του» (σ. 10) .  

Η οικογένεια βγαίνει από την απομόνωση με την παρότρυνση της γιαγιάς που κάποια 

στιγμή « …όρθωσε το κορμί της κι έβαλε τις φωνές. – Φτάνουν πια τα κλάματα κι η απελπισία. 

Όλοι μαζί θα σηκώσουμε το σταυρό και θα δείτε πόσο πιο ελαφρύς θα είναι» (σ. 11).    
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Καθώς ο Θωμάς μεγάλωνε η διαφορά γινόταν εντονότερη και οι ματιές των άλλων 

«ήταν φορτωμένες οίκτο για το Θωμά και συμπόνια για μένα. Πού και πού συναντούσαμε και 

ματιές εξεταστικές, γεμάτες περιέργεια και αμηχανία. Με τα παιδιά ήταν ακόμα χειρότερα. Η 

καρδιά μου γινόταν κομμάτια κάθε φορά που ρωτούσαν γιατί ο Θωμάς είναι παράξενος και δεν 

μπορεί να μιλήσει» (σ. 14) . 

Στο νηπιαγωγείο για ειδικά παιδιά η νηπιαγωγός τον αγαπάει και στο ειδικό δημοτικό 

μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει απλές φράσεις. Δε μαθαίνει όμως αριθμητική και η 

μητέρα του επιμένει με δασκάλα στο σπίτι. Γρήγορα καταλαβαίνει πως άδικα τον ταλαιπωρεί 

και τον απαλλάσσει απ’ αυτό το μαρτύριο. Αρχίζει να αποδέχεται την κατάσταση: «Γιατί 

ζητάω από το παιδί μου να κάνει πράγματα που δεν μπορεί και δεν το αφήνω να χαίρεται αυτό 

που θέλει; Μπορεί ο Θωμάς να μην έχει μυαλό αναπτυγμένο, η φύση όμως τον έχει προικίσει με 

άλλα χαρίσματα. Του άρεσε να ζωγραφίζει κι αγαπούσε με πάθος τη μουσική…ήξερα πως δε θα 

γινόταν ποτέ ζωγράφος κι ούτε θα μάθαινε να παίζει μουσικά όργανα. Και τι μ’ αυτό; 

σκεφτόμουνα. Ο Θωμάς έχει τις χάρες του, είναι ευχαριστημένος με τις μπογιές του και τους 

δίσκους του κι η καρδιά μου ημέρευε». (σ.16) 

Η ζωή τους όμως αλλάζει πραγματικά, όταν ο γυμναστής του σχολείου 

αντιλαμβάνεται  τυχαία πως ο Θωμάς έχει πολύ καλούς χρόνους στο δρόμο των εκατό 

μέτρων κι αναλαμβάνει να τον προπονήσει για τους Ειδικούς Ολυμπιακούς στην Αμερική. 

Παρά τις δυσκολίες, τα πειράγματα των άλλων παιδιών και  την αδυναμία να μάθει τις 

συμβάσεις του αγώνα ο Θωμάς παίρνει μέρος με την παρότρυνση του προπονητή του αλλά 

και για να εντυπωσιάσει τη Μαρίνα που την είχε ερωτευτεί σε τοπικούς αγώνες και βγαίνει 

πρώτος. Περιμένουν να δουν κάτι στην τηλεόραση, αλλά όλα τα κανάλια είναι απασχολημένα 

με τη μεταγραφή ενός παίκτη. Κανείς δεν ασχολείται με τους αγώνες των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες.  

Η μητέρα διστάζει να πάρει μέρος ο Θωμάς στους Ειδικούς Ολυμπιακούς. Ο 

προπονητής την πείθει : «Φαντάζεστε να μπορέσουμε μια μέρα να οργανώσουμε στην Ελλάδα 

μια Ειδική Παγκόσμια Ολυμπιάδα; Μην ξεχνάτε ότι σ’ αυτήν εδώ τη χώρα που γέννησε τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες τα ανάπηρα παιδιά τα πετούσαν σ’ εκείνον τον απαίσιο γκρεμό, τον 

Καιάδα. Γιατί να μην εξιλεωθούμε έστω και μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια;» (σ. 29) 

Η ώρα των αγώνων φτάνει κι ο Θωμάς θέλει πολύ να κερδίσει. « - Θέλω να κερδίσω, 

έστω και το χάλκινο μετάλλιο. Το έχω υποσχεθεί στη Μαρίνα, έλεγε κάθε τόσο» (χωρίς αρ. σελ. 

στην έκδοση). Η  μητέρα για πρώτη φορά νιώθει πραγματικά περήφανη για εκείνον « 

Καημένη μάνα σκεφτόμουνα. Εσύ πάντα το έλεγες :αυτό το παιδί θα κάνει σπουδαία πράγματα 

στη ζωή του κι εγώ κουνούσα το κεφάλι μου συγκαταβατικά. Κρίμα που δεν έζησες να τον 
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δεις..» (σ. 38). Της κάνει εντύπωση πως περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες άνθρωποι 

μαζεύτηκαν για να δουν αγώνες παιδιών με ε.α. Ο προπονητής της εξηγεί: «Ο κόσμος εδώ 

αγαπά και σέβεται κάθε άνθρωπο αδικημένο, αναγνωρίζει ότι έχει κι αυτός δικαίωμα στη ζωή, 

στη χαρά, στην ευτυχία» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) .  Ο Θωμάς όμως  δε διστάζει  να 

εγκαταλείψει τον αγώνα, όταν καταλαβαίνει πως ένα παιδί που έτρεχε δίπλα του έπεσε κάτω. 

Τον βοηθά και αγκαλιασμένοι τερματίζουν τελευταίοι. Κερδίζουν, ωστόσο, όλα τα 

χειροκροτήματα. Ο κόσμος αποθεώνει το Θωμά και η μητέρα του με δάκρυα στα μάτια θέλει 

να φωνάξει « - Είναι το παιδί μου αυτό, ο Θωμάς μου, εγώ τον γέννησα και είμαι η πιο 

περήφανη μάνα στον κόσμο…» (σ. 40) 

 

Αφηγητής : Η μητέρα. Ο Θωμάς μιλάει πολύ λίγο μόνο τρεις φορές  

Εικόνες: Το παιδί με ε.α. ως βάρος, ως τιμωρία, ως αντικείμενο κοροϊδίας, ως σούπερ 

ήρωας, ως  υπερβολικά καλός ως αντιστάθμισμα για την αναπηρία του. Απομόνωση 

οικογένειας παιδιού με ε.α. 

Τέλος: χαρούμενο. Η θυσία του Θωμά τον δικαιώνει στα μάτια του πλήθους και 

κυρίως της μητέρας του. 

Η   λέξη που χρησιμοποιείται προσβλητικά και δείχνει στερεοτυπική εικόνα είναι η 

λέξη «παράξενος» που χρησιμοποιούν τα άλλα παιδιά για να τον χαρακτηρίσουν.  Ένα άλλο 

παιδί την ώρα της προπόνησης του Θωμά του φωνάζει «καλώς τα βλήτα» (σ. 23) 

Μοντέλο: ιατρικό 

 

6. Πιάσε το αστέρι που πέφτει, 2005, Gayle Grass, εκδ.Λιβάνη 

 

Ο Ψαράς, ένα παιδί που ζει με τους γονείς του και τις αδερφές του κοντά σε μια λίμνη 

έχει συμπτώματα ψυχικής ασθένειας  και του αρέσει να απομονώνεται και να ψαρεύει στη 

λίμνη. Εκεί, ένα καλοκαίρι, γνωρίζει μια δράκαινα, την Ίρις, που ζει σε μια σπηλιά της λίμνης 

κι έχει για σύμβολά της την πίστη, την ελπίδα και το κουράγιο. Της εκμυστηρεύεται ότι 

συμπαθεί το δάσκαλό του, αν και κάποιες φορές δεν καταλαβαίνει τίποτα απ’ όσα λέει και ότι 

το μυαλό του νιώθει πως δουλεύει συνέχεια, τόσο που νομίζει πως θα σπάσει και φοβάται γι’ 

αυτό. Η Ίρις του λέει πως ίσως μπορεί να τον βοηθήσει και του προτείνει να του δείξει 

μερικά καταπληκτικά σημεία για ψάρεμα κι ο Ψαράς δέχεται και την ακολουθεί. Γίνονται 

φίλοι και περνούν πολλές ώρες μαζί, κάτι που κάνει τον Ψαρά «να νιώθει λιγότερο 

μπερδεμένος και πολύ περισσότερο ευτυχισμένος» (σ. 19). Η Ίρις του μαθαίνει πώς να μαζεύει 

μούρα και πώς να χαλαρώνει με ασκήσεις αναπνοής. Τα μαθήματα στο σχολείο ξεκινούν το 
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φθινόπωρο και τα προβλήματα του Ψαρά γίνονται εντονότερα, γιατί δεν μπορεί να 

συγκεντρωθεί. Η δασκάλα του, αν και τον αγαπά, τον μαλώνει κάποιες φορές « Ψαρά, που 

ταξιδεύει ο νους σου; Μοιάζεις σαν να πετάς στα σύννεφα…ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω μαζί 

σου. Μου φαίνεται ότι, έτσι όπως πας, θα χρειαστεί να σε στείλω στο διευθυντή» (σ. 29) . Τα 

παιδιά τον κοροϊδεύουν κι ο ίδιος νιώθει νευρικός και φοβισμένος. Οι γονείς του προτείνουν 

να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό στην πόλη και με την παρότρυνση της Ίριδας αποφασίζει 

να πάει πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. «Ψαρά, μήπως είναι καιρός να πας στον 

ειδικό  που σου πρότεινε η παιδίατρός σου για να σε βοηθήσει; Το ξέρω πως το να πας στην 

πόλη για να δεις κάποιον γιατρό σε αναστατώνει, όμως πιστεύω πως αυτή τη στιγμή πρέπει να 

το ζητήσεις ο ίδιος από τους γονείς σου» (σ. 31). Συμβουλεύονται και το δόκτορα Σωκράτη, το 

σοφό δάσκαλο της Ίριδας που  πιστεύει  κι αυτός πως είναι η καλύτερη λύση. Οι γονείς του 

Ψαρά -που ξέρουν για τη φιλία του παιδιού  με τη Δράκαινα-χαίρονται με την απόφασή του 

και μετά τις γιορτές τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο όπου μένει μέχρι την άνοιξη. Στο 

νοσοκομείο περνά όμορφα, κάνει πολλούς φίλους, συμπαθεί τους γιατρούς και τις νοσοκόμες 

που τον βοηθούν να καταλάβει γιατί νιώθει ανήσυχος και φοβισμένος. Γράφει στη φίλη του: 

« Αγαπητή Ίρις, μου λείπεις πραγματικά πολύ…ξέρω όμως ότι οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν 

να με βοηθήσουν με αυτό το μπέρδεμα που έχω στο κεφάλι μου. Λένε ότι θα με κάνουν να 

νιώσω καλύτερα. Μου μαθαίνουν πώς να χαλαρώνω όταν νιώθω φοβισμένος … δείχνουν να 

καταλαβαίνουν πώς νιώθω. Δε με κριτικάρουν γι’ αυτά που λέω κι έτσι νιώθω λιγότερο 

αγχωμένος. Εξακολουθώ να θέλω να γίνω ο καλύτερος ψαράς του κόσμου» (σ. 40) . Από το 

νοσοκομείο στέλνουν στην παιδίατρο ενημερωτικό σημείωμα και στο σχολείο ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παραμένουν στη διάθεση των γονιών και των εκπαιδευτικών για 

οποιαδήποτε συμβουλή. Ο Ψαράς επιστρέφει σπίτι του την άνοιξη όπου τον περιμένει ένα 

πάρτι κι ένα πολύ όμορφο δώρο, ένα σκυλάκι. Η Ίρις χαίρεται πολύ που τον ξαναβλέπει και 

του χαρίζει το πιο λαμπερό αστέρι : «… το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πιστεύεις στον 

εαυτό σου. Να ξέρεις ότι υπάρχουν γύρω σου άνθρωποι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Και όταν 

μεγαλώσεις και δεις κάποιο αστέρι να πέφτει, πιάσ’ το, γυάλισέ το και πέτα το όσο πιο ψηλά 

μπορείς στον ουρανό» (σ. 47) . 

 

Τριτοπρόσωπη αφήγηση, με πολλά σημεία διαλόγου όπου μιλά ο ίδιος ο Ψαράς με 

την Ίρις. 

Οι γονείς σέβονται την απόφαση του Ψαρά να μην πάει στο νοσοκομείο, ενώ τον 

στηρίζουν, όταν αλλάζει γνώμη. Φαίνεται να τον αγαπούν, νοιάζονται για τα προβλήματά του 

στο σχολείο, επισκέπτονται συχνά την παιδίατρο, χαίρονται όταν γυρίζει σπίτι. Δε γίνεται 
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ωστόσο, κανένας λόγος για τα συναισθήματά τους  ως προς την αναπηρία του Ψαρά. Οι 

κρίσεις του Ψαρά περιγράφονται με τρόπο ήπιο. Τα επίθετα που χρησιμοποιούνται είναι 

εκνευρισμένος, ανήσυχος, αγχωμένος. Στη σ. 31 «Ο Ψαράς, ταραγμένος όπως ήταν, άρχισε να 

κλοτσάει όποιον κορμό έβλεπε μπροστά του και να βηματίζει πάνω κάτω. – Δε θέλω να 

ξαναπάω σχολείο ποτέ πια, είπε τρέμοντας ολόκληρος». Οι ειδικοί γιατροί αναφέρονται ως 

ειδικοί του μυαλού… «…που βοηθούν το μυαλό να ηρεμήσει» (σ. 35) . 

Το πρόβλημα του Ψαρά ωστόσο, αν και κυρίαρχο, δεν είναι το μοναδικό θέμα του 

βιβλίου. Μιλούν με τη δράκαινα για τους θρύλους και  τις παραδόσεις των δράκων, για τις 

σπηλιές τους, για τις διαφορές που έχουν οι ποταμίσιοι δράκοι από τους άλλους, για το 

ψάρεμα.  

 Η μοναδική έκφραση που δείχνει έλλειψη σεβασμού από το περιβάλλον του είναι στη 

σ. 29 «άκουσε μερικούς συμμαθητές του να χαχανίζουν» 

Εικόνες : Στην αρχή απομονώνεται. Μοναδική του φίλη πριν μπει στο νοσοκομείο 

είναι η δράκαινα. Τον βοηθά πολύ η απόφασή του να απευθυνθεί σε ειδικούς γιατρούς. 

Τέλος : αισιόδοξο. Φαίνεται να ξέρει πια ο Ψαράς μετά τη νοσηλεία του στο 

νοσοκομείο τι να κάνει, όταν νιώθει ανήσυχος και μπερδεμένος. Και στο σχολείο με το νέο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα φαίνεται πως τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον Ψαρά. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή : Μόνο στη σ. 29 η δασκάλα του λέει «Μοιάζεις σαν να πετάς 

στα σύννεφα» 

 

7. Το μυστικό τραγούδι της Μάτας, 2002, Μάρρα Ε., εκδ. Πατάκη 

 

Η Μάτα, ένα μικρό κορίτσι με κώφωση, διηγείται πώς έσωσε ένα φυτό που της χάρισε 

ο ξάδερφός της για τα γενέθλιά της με το τραγούδι της. Περιγράφει με χιούμορ τα μέλη της 

οικογένειάς της, τον μπαμπά της που έλεγε συνέχεια «φυσικά, φυσικά» τη γιαγιά που την 

τσιμπούσε στο μάγουλο με τα μουστάκια της κάθε φορά που πήγαινε να τη φιλήσει, το θείο 

Γιώργο που μάλωνε τη θεία να μην τρώει άλλο, τη γειτόνισσα που προσπαθούσε με τη 

νοηματική να της πει «καλημέρα», αλλά έκανε λάθος συνέχεια και της έλεγε «καλημούρα». 

Περιγράφει τα γενέθλια, την τούρτα  και τα δώρα της και αποφασίζει να μιλήσει για όλα αυτά 

και στην τάξη της. Μπροστά στον καθρέφτη κάνει πρόβα πώς θα έγνεφε στα παιδιά την 

επόμενη μέρα με τα  σήματα των κωφών όλα όσα έγιναν στα γενέθλιά της. «θυμόταν άραγε 

σωστά όλα τα σήματα της νοηματικής γλώσσας για να τους γνέψει όλα όσα ήθελε να πει; 

Σηκώθηκε φουριόζα και άναψε το φωτάκι του κομοδίνου της. Έκανε  ένα δυο λάθη, τα 

διόρθωσε, τα έγνεψε  άλλη φορά όλα σωστά κι ήσυχη πια ξαναγύρισε στο κρεβάτι της 
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ευχαριστημένη» (σ.15-16). Απ’ όλα τα δώρα ξεχωρίζει τη γλάστρα του Ηλία, του ξάδερφού 

της που είναι αεροπόρος. Τη  φροντίζει, την καμαρώνει, θέλει να μεγαλώσει για να χαρεί, 

όταν τη δει ο Ηλίας που σπούδαζε γεωπόνος. Το φυτό όμως αρρωσταίνει και ο ανθοπώλης 

της γειτονιάς, όταν η Μάτα πηγαίνει να του δείξει ένα φυλλαράκι, δεν της δίνει σημασία και 

εξυπηρετεί άλλους πελάτες. Η Μάτα τότε πολύ εκνευρισμένη γυρίζει σπίτι της κι 

αναρωτιέται πώς μπορεί η ίδια να σώσει το φυτό που είναι άρρωστο. Σκέφτεται πως, όταν 

εκείνη είναι άρρωστη, τη βοηθάει πολύ να νιώθει τη μαμά της να της τραγουδάει, γιατί, 

ακόμα κι αν δεν ακούει τη φωνή της, βλέπει το πρόσωπό της πολύ όμορφο και ο πόνος 

φεύγει. « Αν έλεγε τώρα ένα τραγούδι στο φυτό;… Αφού μοιάζουν με τους ανθρώπους…Αν 

έχουν ψυχή;…Τι αγαπούν τα φυτά;… Τι σκέφτονται τα φύλλα;… Τα μπουμπούκια τι 

ονειρεύονται να πρωτοδούν όταν ανοίξουν;… Έπιασε να σιγοτραγουδάει. Δεν κουνούσε τα 

χείλη της, δεν κουνούσε τα χέρια της. Δε χρειαζόντουσαν τα σήματα της νοηματικής γλώσσας. 

Το μυστικό τραγούδι της ήτανε για τη μυστική ψυχή του λουλουδιού. Πρώτα σάλεψε ένα 

φυλλαράκι στην κορφή και μετά ένα γερασμένο φύλλο στη ρίζα. Ένα μπουμπούκι έσκασε μύτη 

κι ένας φοβισμένος βλαστός ξεδιπλώθηκε κι άπλωσε την αρίδα του χουζουρλίδικα…» (σ.25-26) 

. το λουλούδι ζωντάνεψε κι απλώθηκε σ’ όλο το δωμάτιο. Όλοι σάστισαν, αλλά η Μάτα δεν 

έγνεψε το μυστικό της σε κανέναν. 

 

Αφήγηση: Πρωτοπρόσωπη, με χιούμορ.  

Εικόνες: Καμιά στερεοτυπική εικόνα δε φέρει η Μάτα, ούτε τα άτομα στη ζωή της. 

Είναι ένα παιδί με δύναμη κι ευαισθησίες, κάνει σκανταλιές όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία 

της, δε φαίνεται δυστυχισμένη, αντίθετα, χαίρεται με όλα τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά 

να χαίρονται. Έχει  βρει τρόπους να επικοινωνεί με όλους ,  με σήματα, με τη σιωπή, με το 

θυμό ή το χαμόγελό της. Έχει ρόλο - πρότυπο 

Χαρούμενο  τέλος   

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

8. Γάντι σε ξύλινο χέρι, 1986, Κοντολέων Μάνος, εκδ. Πατάκη 

 

Ο συγγραφέας περιγράφει τις γειτονιές της μεταπολεμικής Αθήνας και τα παιχνίδια 

που έπαιζε με τους φίλους του. Θυμάται πώς περνούσαν τα βράδια στις αποθήκες ενός 

σπιτιού μέχρι να τους φωνάξουν οι μανάδες τους. Όποτε ερχόταν να τους συναντήσει ο 

Κώστας, ένα παιδί  από άλλη γειτονιά, τους διηγιόταν φρικιαστικές ιστορίες για τσιγγάνους 

που έπιναν το αίμα κοκοριών και για άλλους που έμπηγαν καρφιά στις σάρκες των παιδιών. 
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Όταν στη γειτονιά εμφανίστηκε ένας άντρας με γάντι στο ένα του χέρι, όλα τα παιδιά 

πίστεψαν πως θα το είχε χάσει στον πόλεμο. Ο Κώστας βρήκε όμως αφορμή και σκάρωσε μια 

τρομακτική ιστορία: τους είπε πως «Αυτός ο άντρας ήταν κάποιος που το’ χε συνήθειο ν’ 

αρπάζει παιδιά. Όχι πως  ήθελε να τα πουλήσει στους γύφτους, ούτε πως τα ’βαζε στο βαρέλι με 

τα καρφιά. Μα τ’ άρπαζε και τα τράβαγε στο βουνό κι εκεί έχωνε τα δάχτυλα του χεριού του 

μέσα στα μάτια τους και τους τα ’βγαζε κι έπειτα τα άφηνε στην ερημιά αναίσθητα από τους 

πόνους, με τα αίματα να τρέχουν πάνω στα μάγουλά τους. Τ’ άφηνε κι έφευγε  κι όταν έπεφτε η 

νύχτα, οι τυφλοπόντικες μυρίζανε το αίμα, πλησιάζανε το αναίσθητο παιδί, του ροκανίζανε τις 

σάρκες κι αυτό πέθαινε…. – Αλήθεια είναι, επέμεινε. Μοναχά ένα παιδί σώθηκε. Μα έμεινε 

τυφλό. Πήγε όμως στην αστυνομία κι έτσι τον πιάσανε τον κακούργο…. Δεν τον βάλανε 

φυλακή! Μα του κόψανε το χέρι και μετά τον αφήσανε λεύτερο. Αυτή ήταν η τιμωρία του. Να 

είναι δίχως χέρι και όλοι να μαθαίνουνε ποιος είναι και να τον περιφρονούνε» (σ.14). Τα 

παιδιά τρόμαξαν. Ο  ήρωας του βιβλίου τα είπε όλα στους γονείς του που γέλασαν και δεν 

πίστεψαν λέξη. Η μητέρα του είπε πως θα ρωτήσει για τον κύριο αυτό στο φούρνο, αλλά πριν 

προλάβει, συνάντησε ο ίδιος τον μυστήριο και σοβαρό αυτόν κύριο στο δρόμο. «Θεέ μου: τον 

είδα! Ήταν αυτός! Ο άντρας με το μαύρο γάντι στο ξύλινο χέρι. Λες και κάποιος μου έδεσε τα 

πόδια. Τα λόγια του Κώστα βούιξαν μέσα στα αυτιά  μου και θόλωσαν το βλέμμα μου, ο τρόμος 

μου κυρίεψε νου και κορμί» (σ. 16). Από την τρομάρα του άρχισε να τρέχει, παραπάτησε 

όμως κι έπεσε. Ο κύριος τον πλησίασε και, ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει, τον ρώτησε 

με ζεστή φωνή αν είχε χτυπήσει, αν πονούσε και του ’δωσε το μαντίλι του να σκουπιστεί. Το 

παιδί έπιασε το μαντήλι μηχανικά κι ακούμπησε το ξύλινο χέρι. «Ποιος ξέρει τι έκφραση πήρε 

το πρόσωπό μου! Φόβο, αγωνία, έκπληξη; Εκείνος κατάλαβε. Κοίταξε το χέρι του. Το βλέμμα 

του θλιμμένο, η φωνή του πάντα ζεστή. – Το ’χασα σ’ έναν βομβαρδισμό. Χρόνια πριν. Εσύ δε 

θα ‘σουνα γεννημένος. Εγώ έχασα το χέρι μου, ο γιος μου τη ζωή του. Είχε πάνω κάτω τη δική 

σου ηλικία τότε… Τον άφησα. Άραγε του ‘πα ευχαριστώ; Δε θυμάμαι. Δεν  είχα άλλωστε το νου 

μου σ’ αυτό. Εκείνο που σκεφτόμουνα- το μόνο- ήταν το ξύλο που την άλλη μέρα θα ‘δινα στον 

Κώστα. Και του το  ‘δωσα . Αλήθεια λέω! Τόπι τον έκανα! Κι ούτε που τον άφησα να ξανάρθει 

στο δρόμο μας να παίξει μαζί μας …Ο άντρας με το μαύρο γάντι συνέχισε να περνά από τη 

γειτονιά. Το παιδί έτρεχε και τον χαιρετούσε κι εκείνος χαμογελούσε -το χαμόγελό του μια 

αχτίδα στο σοβαρό πρόσωπό του» (σ. 18-19) . 

 

Πρωτοπρόσωπη αφήγηση. 

Εικόνες: Το άτομο με αναπηρία παρουσιάζεται συνυφασμένο με την εικόνα του 

κακού, του σατανικού. Η εικόνα αυτή αν και  ακυρώνεται- καθώς  αποδεικνύεται πως είναι το 
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αποτέλεσμα ενός «νοσηρού» παιδικού μυαλού που σκαρφίζεται μακάβριες  ιστορίες- δείχνει 

τη στερεοτυπική αντίληψη που επικρατεί (όπως και για τους γύφτους που πουλάνε παιδιά). 

Μετά την ακύρωση της εικόνας αυτής εδραιώνεται η εικόνα του ανάπηρου ως θύμα πολέμου 

και του θλιμμένου απομονωμένου ανθρώπου (ο άντρας δεν εμφανίζεται ποτέ με παρέα και 

είναι πάντα σοβαρός εκτός από τις φορές που χαμογελά στο παιδί)  

Τέλος : ούτε χαρούμενο, ούτε απαισιόδοξο: ο ήρωας, μετά από πολλά χρόνια 

αποφασίζει να περάσει κάποια μέρα  από τη γειτονιά και να τον αναζητήσει, να βρει ίσως 

κάποιον που να τον γνωρίζει. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

 

9. Φίλοι; Φως φανάρι, 2005, Αλεξοπούλου- Πετράκη Φ.,  εκδ. Παπαδόπουλος  

 

Η μικρή ηρωίδα του βιβλίου, η Ισμήνη,  κάθε πρωί δυσκολεύεται να ξυπνήσει, 

βαριέται τα γαργαλητά στην πατούσα και το τράβηγμα του σεντονιού, βαριέται να πάει 

σχολείο κι επειδή έχει τα νεύρα της στο σχολικό, κρύβει το πρόσωπό της στο τζάμι για να 

μην της μιλούν οι συμμαθητές της. Η κατάσταση αλλάζει, όταν μια μέρα κι ενώ το 

λεωφορείο έχει σταματήσει στο κόκκινο φανάρι, βλέπει από το τζάμι ένα άλλο αγοράκι σε 

ένα άλλο σχολικό που κρύβεται κι αυτό. Στην αρχή, όταν το αγοράκι της χαμογελά, 

σκέφτεται να τον μουντζώσει, αλλά  όταν εκείνο τη χαιρετά, του ανταποδίδει το χαιρετισμό. 

Στην επόμενη συνάντηση, πάλι μέσα από τα σχολικά, στο κόκκινο φανάρι, το αγοράκι της 

δείχνει ένα λουλούδι χάρτινο και της κάνει νόημα πως είναι γι’ αυτήν. «Η έκπληξή μου είναι 

τόση όση και η χαρά που νιώθω…κι ας είμαι νυσταγμένη. Πράσινο φανάρι (μα τόσο 

γρήγορα;)» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Την επόμενη μέρα φτιάχνει κι εκείνη μια γιρλάντα 

με παιδάκια πιασμένα χέρι χέρι για να του δώσει να καταλάβει πως θα είχαν χορό  στο 

σχολείο. Η επικοινωνία με ζωγραφιστά χαρτόνια συνεχίζεται και η Ισμήνη ξυπνά με χαρά πια 

κάθε πρωί και στη διαδρομή ψάχνει με αγωνία το σχολικό του φίλου της. Το αγοράκι της 

«λέει» για το σκυλάκι του που χτύπησε και το κορίτσι για τις καραμέλες που θα κεράσει στην 

τάξη για τα γενέθλιά της, ενώ είναι ίσως οι μοναδικοί στην πόλη που χαίρονται τόσο με το 

κόκκινο φανάρι. Έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όπου πηγαίνει με το σχολείο της για 

επίσκεψη, η Ισμήνη βλέπει το σχολικό του φίλου της και τρελαίνεται από τη χαρά της, όταν 

καταλαβαίνει πως είναι μέσα και πως θα τον συναντήσει και θα του μιλήσει επιτέλους από 

κοντά. «Η δασκάλα μου ξαφνιάζεται που με βλέπει στην πρώτη γραμμή της τάξης μου να 

σπρώχνω για να μπω μέσα… Αλλά και το φιλαράκι μου θα ξαφνιαστεί σαν με δει πλάι του. Θα 
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τρελαθεί από τη χαρά του! Θα αρχίσουμε να μιλάμε ασταμάτητα για όλα όσα δεν 

προλαβαίνουμε να πούμε στα φαναράκια μας!!!» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) Στη μέση όμως 

της μεγάλης αίθουσας, βλέπει το φίλο της σε μια ομάδα και στο κέντρο  έναν κύριο που κάνει 

νεύματα με τα χέρια του. «Η ησυχία είναι τόσο δυνατή, που σου τρυπάει τ’ αυτιά. 

Καταλαβαίνουμε αμέσως τι συμβαίνει: τα παιδιά είναι κωφάλαλα και ο δάσκαλός τους μιλάει 

στη γλώσσα τους, τη νοηματική. Έχω μείνει ακίνητη κι εγώ και νιώθω ένα φτερούγισμα στην 

καρδούλα μου, που όσο πάει γίνεται όλο και πιο δυνατό… Το ημικύκλιο διαλύεται. Τα παιδιά 

σκορπίζουν ολόγυρά μου. Συνεχίζω να μένω ακίνητη- πιο ακίνητη και από τα βαλσαμωμένα 

ζώα γύρω μου…»  Ο φίλος της τρέχει γρήγορα κοντά της. Της ανοίγει την αγκαλιά του 

γελαστός. Η Ισμήνη χώνεται μέσα με χαρά, τον αρπάζει από το χέρι και γλιστρούν αθόρυβα 

στο γυαλισμένο πάτωμα, όπως τόσο πολύ της άρεσε της Ισμήνης να κάνει κάθε φορά στο 

μουσείο. Κάποιος τους μαλώνει: «Σττττ…Παλιόπαιδα…Δείξτε λίγο σεβασμό! Κι έτσι, βρίσκω 

ευκαιρία να το βροντοφωνάξω, ΕΓΩ και για τους ΔΥΟ: Δεν είμαστε παλιόπαιδα. Είμαστε οι 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΦΙΛΟΙ» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

 

Έτσι χαρούμενα τελειώνει και το βιβλίο με τους δυο φίλους να γλιστράνε γελαστοί 

στην αίθουσα. Ο δισταγμός της Ισμήνης κρατά λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να τρέξει ο φίλος της 

να την αγκαλιάσει. Καμιά αρνητική σκέψη δεν κάνει στη συνέχεια.  

Καμιά στερεοτυπική εικόνα δεν εμφανίζεται. Ο Γιώργος, το φιλαράκι της είναι ένα 

παιδί κοινωνικό, με ευαισθησίες,  αυθόρμητο, γελαστό και χαρούμενο, όπως και η φίλη του. 

Καμιά ντροπή δε νιώθει, όταν  η φίλη του καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να μιλήσει. 

Οι περιγραφές της Ισμήνης έχουν χιούμορ. Το βιβλίο δεν εστιάζει στην αναπηρία του 

Γιώργου, αλλά στη φιλία και την επικοινωνία ανάμεσα στα δυο παιδιά. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή. 

 

 

 

10. Μυθολογία, Η Ήρα, ο Ήφαιστος, η Αφροδίτη και ο Άρης, 1980, Ζαραμπούκα Σ., 

εκδ. Κέδρος 

 

 

«Ο Ήφαιστος ήταν ο θεός της φωτιάς και πολύ καλός τεχνίτης…όλοι φορούσαν τα 

στολίδια του και καμάρωναν. Ο φουκαράς ήταν όμως άσχημος. Με δυσκολία περπάταγε, γιατί 

είχε σπάσει το πόδι του μικρός. Λένε πως μια μέρα που ο πατέρας του ο Δίας καυγάδιζε με την 
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Ήρα, ο μικρός μπήκε στη μέση κι έβγαλε γλώσσα. Ο Δίας φουρκίστηκε. Τον έπιασε απ’ τη 

φτέρνα και τον πέταξε απ’ τον Όλυμπο κάτω στη γη… Από τότε έμεινε χωλός και κούτσαινε» 

(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Ο Δίας για να παρηγορήσει τον Ήφαιστο και να τον 

αποζημιώσει για το κακό που του έκανε του έδωσε για γυναίκα του την Αφροδίτη. «Ο γάμος 

όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί ήρθε ο ωραίος θεός Άρης κι αυτή τον προτίμησε. Ο Ήφαιστος 

θύμωσε πολύ. Ζήλεψε την τύχη του Άρη, που του ’παιρνε την πιο όμορφη θεά μέσα απ’ τα 

χέρια. Έφτιαξε λοιπόν κάτι αλυσίδες που ούτε σπάζαν ούτε λύνονταν. Ήταν ελαφριές κι 

αόρατες…όταν ο Άρης ήρθε να τη βρει κι έπεσαν αγκαλιά να κοιμηθούνε, οι αλυσίδες μεμιάς 

τους τύλιξαν και τους έδεσαν, έτσι που ούτε να σαλέψουν δε μπορούσαν. Τότε εμφανίστηκε ο 

ζηλιάρης Ήφαιστος. Μαζί  του έφερε τον Ποσειδώνα, τον Ερμή και τον Απόλλωνα . – Ορίστε, 

κύριοι, τους λέει. Η γυναίκα μου προτιμάει τον Άρη γιατί είναι πιο όμορφος!  Για τιμωρία τους 

έδεσα τον ένα με τον άλλο για πάντα» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Ο Ποσειδώνας που ήταν 

και ο σοφότερος του εξήγησε πόσο σκληρό είναι να είσαι δεμένος με κάποιον άνθρωπο για 

πάντα και τον έπεισε να τους ελευθερώσει. Η Αφροδίτη, αφήνοντάς τους όλους  κατέφυγε 

στην Κύπρο. Έτσι τελειώνει ο μύθος. 

 

Εικόνες στερεοτυπικές της αναπηρίας : Ο Ήφαιστος είναι πολύ καλός τεχνίτης, 

θαυμάσιος μεταλλουργός ως αντιστάθμισμα για την αναπηρία του.  

Συνυφασμένη επίσης εμφανίζεται η αναπηρία με την ασχήμια  και στο μύθο αυτό. 

Ακόμα ο άσχημος και  δύστροπος  χαρακτήρας του Ηφαίστου (ζήλια, εκδικητικότητα) 

φαίνεται ως απόρροια της αναπηρίας του.  

Η Ήρα προτιμά τον Άρη για την ομορφιά του. 

Γλώσσα : για την αναπηρία του Ήφαιστου χρησιμοποιούνται οι λέξεις : άσχημος, 

χωλός, φουκαράς. 

 

11. Η ασπίδα της ειρήνης, 2001, Καπλάνογλου Μ., Ελληνικά Γράμματα 

 

Ήρωας του βιβλίου είναι ο Ήφαιστος. Η Θέτιδα, μια Νηρηίδα που τον μεγάλωσε μαζί 

με την Ευρυνόμη στη Λήμνο, του ζητά να φτιάξει  μια ασπίδα  για το γιο της, τον Αχιλλέα. 

«Βάδιζε κούτσα κούτσα πάνω στα αδύναμα πόδια του, αλλά του άρεσε να ταξιδεύει. Ήταν 

άσχημος, αλλά έφτιαχνε όμορφα πράγματα. Κι όταν του ζήτησαν να φτιάξει μια ασπίδα, αυτός, 

αντί να σχεδιάσει πάνω της μάχες, αλληλοσκοτωμούς και άγριους πολεμιστές, τη γέμισε με 

αστέρια, ουρανούς και κορίτσια που χορεύουν. Ο Ήφαιστος δούλευε σκληρά. Ήταν βλέπετε 

ένας θεός τεχνίτης» (σ. 9-10).   Δούλευε σκληρά για να μη χαλάσει το χατίρι κανενός. Γιατί 
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όλοι οι θεοί του ζητούσαν παλάτια και περιδέραια και χρυσούς θρόνους. Όταν όμως η Θέτιδα 

του ζητά μια ασπίδα να προστατεύει το γιο της, ο Ήφαιστος συνοφρυώνεται. Στεναχωριέται, 

ο ιδρώτας κυλά από το μέτωπό του και δεν ξέρει τι να κάνει. «…δεν έχει φτιάξει ποτέ του 

όπλα. Ούτε καν ασπίδες που δε σκοτώνουν, αλλά προστατεύουν, γιατί ξέρει τι συμφορές φέρνει  

στους ανθρώπους ο πόλεμος. Προτιμάει να φτιάχνει χρυσά παλάτια και περιδέραια, ακόμα και 

τεχνητούς ανθρώπους που μοιάζουν με ρομπότ και τον βοηθούν στις δουλειές του. Όμως η 

Θέτιδα του έχει σώσει τη ζωή και τώρα ανησυχεί για τη ζωή του δικού της παιδιού. Γι’ αυτό 

πρέπει να της φτιάξει την ασπίδα» (σ. 12) . Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ένα 

φυσερό που μιλάει τον συμπονά και τον ρωτά γιατί είναι στεναχωρημένος. Γιατί και το 

φυσερό ξέρει την ιστορία του Ήφαιστου. Όλοι γνωρίζουν πως μια μέρα που οι δυο Νηρηίδες 

έκαναν μπάνιο στα νερά του Αιγαίου, έπεσε με φόρα σαν σφαίρα μέσα στο νερό ένα μωρό, ο 

Ήφαιστος. Το στέγνωσαν, το τύλιξαν σ’ ένα κομμάτι ύφασμα και το πήγαν στον πατέρα τους, 

το Νηρέα. «Εκείνος ζάρωσε τα φρύδια. – Τι σκληροί που είναι οι θεοί, είπε, ακόμα και για τα 

δικά τους παιδιά. Βλέπετε, οι θεοί ήταν πάντα όμορφοι και αθάνατοι. Και ήταν πολύ περήφανοι 

γι’ αυτό. Η ασχήμια ήταν για τους ανθρώπους. Μέχρι που γεννήθηκε ο Ήφαιστος. Ο πρώτος 

άσχημος θεός. Γι’ αυτό ακριβώς τον πέταξαν από τον Όλυμπο» (σ. 18). Οι Νηρηίδες 

αποφασίζουν να τον φροντίσουν, να τον μεγαλώσουν. «Γι’ αυτό και ο Ήφαιστος δε μοιάζει με 

τους άλλους θεούς. Νοιάζεται τους άλλους ανθρώπους και τους συμπονά. Θέλει να βοηθήσει τη 

Θέτιδα, αλλά όχι και να βλάψει τους ανθρώπους» (σ.19). Το φυσερό παροτρύνει τον Ήφαιστο 

να θυμηθεί πώς έγινε τεχνίτης. Και ο Ήφαιστος θυμάται πώς αποκάλυψε την ταυτότητά του 

στους κατοίκους της Λήμνου και, παρόλο που εκείνοι ήταν αρχικά απρόθυμοι να τον 

πιστέψουν, ο θεός έφτιαξε το εργαστήρι του και τους έμαθε σιγά σιγά πώς να νικούν τη 

φωτιά με το σφυρί και το αμόνι. Οι υπόλοιποι θεοί ζήλεψαν και τον έφεραν πίσω στον 

Όλυμπο, ζητώντας του και πολλές συγγνώμες, γιατί είχαν ανάγκη από έναν τόσο θαυμαστό 

τεχνίτη. Τότε ήταν που ο Ήφαιστος αποχαιρέτησε τη Θέτιδα και της είπε να μη διστάσει να 

του ζητήσει ό,τι χρειαστεί. Σκέφτεται ακόμα και πόσο όμορφη είναι η ζωή των ανθρώπων. 

Αυτή η ομορφιά τον πλημμυρίζει κι αρχίζει να στολίζει την ασπίδα, με ουρανούς κι αστέρια. 

Ύστερα φτιάχνει μια πολιτεία που έχει ειρήνη, γάμους, τραγούδια, χαρές. Δίπλα φτιάχνει μια 

πολιτεία που έχει πόλεμο. Οι σκοτωμένοι κείτονται ολόγυρα. Έτσι ιστορεί τις χαρές της 

ειρήνης και τις συμφορές του πολέμου. «Ξέρει πως αν οι άνθρωποι προσέξουν την ομορφιά 

της ασπίδας, δε θα θέλουν πια να πολεμούν. Θα θέλουν να χορεύουν και να τραγουδούν, να 

οργώνουν τα χωράφια τους, να τρυγούν τα αμπέλια τους και να βοσκούν τα κοπάδια τους, να 

στολίζουν με λουλούδια τα μαλλιά τους. Θα θέλουν να ζουν ειρηνικά. Και είναι αυτή η ασπίδα 
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του Αχιλλέα, το πρώτο, το μοναδικό όπλο που δεν προσκαλεί σε πόλεμο, αλλά σε ειρήνη» 

(σ.26). 

 

Άλλη εκδοχή του μύθου εμφανίζεται στο βιβλίο αυτό. Ο  Δίας πετά τον  Ήφαιστο από 

τον Όλυμπο, γιατί είναι άσχημοςֹ Επειδή η ασχήμια δεν συμβαδίζει με το θείο και τιμωρείται.  

Ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας όμως λειτουργεί η θαυμαστή τέχνη του Ήφαιστου.  

Σε αντίθεση με το προηγούμενο βιβλίο ο Ήφαιστος φαίνεται να είναι πολύ 

ευαίσθητος, να αγαπά τους ανθρώπους και την ειρήνη, να έχει ισχυρή την αίσθηση του 

καθήκοντος. Κυριαρχεί η  εικόνα του καλού θεού, ίσως του μοναδικού που νοιάζεται τόσο 

για τους ανθρώπους, γιατί βέβαια εκείνοι τον έσωσαν και τον μεγάλωσαν. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

Τέλος: χαρούμενο. Ο Ήφαιστος καταφέρνει να βοηθήσει τη Θέτιδα χωρίς να 

προδώσει την πίστη του στην ειρήνη. 

 

12. Η Πεντάμορφη και το Τέρας, 2005,  διασκευή: Σαμάνθα Ίστον, εκδ. Λιβάνη 

 

Πρόκειται για το γνωστό παραμύθι της γαλλίδας Jeanne-Marie LePrince de Beaumont 

που γράφηκε πριν από 224 περίπου χρόνια.  Η Πεντάμορφη  είναι η μικρότερη από τις τρεις 

κόρες ενός πλούσιου εμπόρου που χάνει όλα του τα πλούτη.  Αναγκάζεται να ζήσει στον 

πύργο ενός αποκρουστικού Τέρατος, για να ξεπληρώσει ένα λάθος του πατέρα της.   

Σταδιακά   αναπτύσσεται μία φιλία μεταξύ τους, γιατί το Τέρας είναι ευγενικό και 

γενναιόδωρο μαζί της. Της ζητά κάθε μέρα να τον παντρευτεί, εκείνη όμως αρνείται 

ευγενικά. Όταν το Τέρας ελευθερώνει την Πεντάμορφη, εκείνη καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί 

να ζήσει μακριά του. Επιστρέφει στο παλάτι του και καθώς βρίσκει το Τέρας ετοιμοθάνατο, 

του ζητά να την παντρευτεί, γιατί καταλαβαίνει πόσο πολύ το αγαπά. Τότε λύνονται τα μάγια 

και το Τέρας μεταμορφώνεται σε έναν πανέμορφο νέο.   

 

Εικόνες: Το τέρας δεν έχει ούτε καν όνομα, η ασχήμια του είναι τόσο κυρίαρχη που 

καταλήγει να είναι η ταυτότητά του. Ο δύστροπος χαρακτήρας του αποδίδεται στη φριχτή του 

όψη και φαίνεται από το ότι θέλει να τιμωρήσει τον έμπορο, τον πατέρα της Πεντάμορφης, 

επειδή τόλμησε να κόψει ένα τριαντάφυλλο από τον κήπο του.   

Αν και ευγενικό, είναι μελαγχολικό και ζει όλη σχεδόν τη μέρα απομονωμένο στο 

παλάτι, εκτός από την ώρα του δείπνου που συναντά την Πεντάμορφη. 
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 Εμφανίζεται αποκρουστικό και τρομακτικό : «Μετά από λίγο, η πόρτα άνοιξε και 

μπήκε μέσα το Τέρας. Η όψη του ήταν αποκρουστική, αλλά η Πεντάμορφη το χαιρέτησε 

ευγενικά» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

« - Πεντάμορφη, είπε ευγενικά, θα με αφήσεις, σε παρακαλώ να σου κάνω παρέα την 

ώρα που θα τρως; Η Πεντάμορφη έτρεμε από το φόβο της, αλλά απάντησε με θάρρος: Βεβαίως 

Τέρας. Κι έτσι το Τέρας κάθισε δίπλα της και μίλησαν για πάρα πολλά πράγματα. Προς μεγάλη 

έκπληξη της Πεντάμορφης το Τέρας ήταν όμορφη παρέα. Στο τέλος του δείπνου όμως τη 

ρώτησε: Με αγαπάς; Θέλεις να με παντρευτείς;- Πώς να σου απαντήσω; ρώτησε η 

Πεντάμορφη. – Πες μου την αλήθεια, απάντησε το Τέρας. – Σου λέω λοιπόν, όχι, αγαπητό μου 

Τέρας, απάντησε ευγενικά η Πεντάμορφη.- Πολύ καλά, είπε τότε λυπημένα το Τέρας» (χωρίς 

αρ. σελ. στην έκδοση).  

Παρά την τρομακτική του μορφή, ωστόσο, με τον καιρό, κάνει την Πεντάμορφη να το 

αγαπήσει και να θελήσει να το παντρευτεί. «Παρά την αποκρουστική εμφάνισή του, η 

Πεντάμορφη περίμενε με ανυπομονησία τα βράδια, όταν το Τέρας ερχόταν να τη συναντήσει» 

(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Η συγγραφέας όμως και πάλι σπεύδει να αποκαταστήσει την 

αρμονία, χαρίζοντάς του νιάτα και ομορφιά. 

Τέλος:χαρούμενο 

 

13. Ο μολυβένιος στρατιώτης, 1996,  Μεταφρ.: Ρώσση Ρ., εκδ. Μίνωας 

 

Το παραμύθι του Hans Christian Andersen αφηγείται τις περιπέτειες ενός μολυβένιου 

στρατιώτη που του λείπει το ένα του πόδι. Από το εργοστάσιο παιχνιδιών το στρατιωτάκι 

βρίσκεται στο δωμάτιο ενός αγοριού μαζί με άλλα παιχνίδια και ερωτεύεται αμέσως μια 

χάρτινη μπαλαρίνα που χορεύει δίπλα στο κάστρο της. Ένα άλλο παιχνίδι, μια μαλλιαρή και 

τρομακτική κάμπια –ελατήριο, ζηλεύει το μολυβένιο στρατιώτη, γιατί είναι κι αυτό 

ερωτευμένο με τη μπαλαρίνα. Ένα βράδυ που το αγοράκι ξεχνά το στρατιώτη στο περβάζι η 

μαλλιαρή κάμπια τινάζεται και τον ρίχνει κάτω στο δρόμο. Το πρωί τον βρίσκουν δυο παιδιά, 

τον βάζουν σε μια χάρτινη βαρκούλα και τον αφήνουν να κυλήσει σ’ ένα ρυάκι.  Δεν αργεί να 

βρεθεί σε έναν υπόνομο όπου τον κυνηγά ένας αρουραίος. Υπομένει με θάρρος όλες τις 

δοκιμασίες και το μόνο που τον θλίβει είναι πως δε θα ξαναδεί την αγαπημένη του χορεύτρια. 

Καταλήγει στην κοιλιά ενός ψαριού που στη συνέχεια πιάνεται στα δίχτυα ενός ψαρά. Ο 

ψαράς πουλά το ψάρι στην οικογένεια του αγοριού και το στρατιωτάκι βρίσκεται και πάλι 

στο παιδικό δωμάτιο. Τα παιχνίδια οργανώνουν μεγάλη γιορτή για να τον καλωσορίσουν. Ο 

στρατιώτης και η μπαλαρίνα είναι πολύ χαρούμενοι που ξαναβρέθηκαν. Η  χαρά τους όμως 
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δεν κρατά πολύ, γιατί την επόμενη μέρα ένας μικρός φίλος του αγοριού πετά το μολυβένιο 

στρατιώτη στη φωτιά κι αυτός αρχίζει να λιώνει. «Έλιωσε και το πρόσωπό του σαν να ήταν 

από κερί. Έμεναν μονάχα τα μάτια του, που κοίταζαν με λύπη την αγαπημένη του. Ξαφνικά, 

άνοιξε το κιβώτιο και η κάμπια ελατήριο πετάχτηκε απότομα έξω. Χτύπησε τη χαριτωμένη 

μπαλαρίνα και την πέταξε στις φλόγες, δίπλα στον κουτσό μολυβένιο στρατιώτη που καιγόταν. 

Την άλλη μέρα, ανάμεσα στις στάχτες, η υπηρέτρια είδε έκπληκτη  ένα κάτασπρο τριαντάφυλλο 

με πράσινα φύλλα πάνω σε μια μικρή μολυβένια καρδιά…» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

 

Τέλος: θλιβερό.  

Αφήγηση: γ’ πρόσωπο 

 

 

Εικόνες : Το αγοράκι δε φαίνεται να ενοχλείται με το μολυβένιο στρατιωτάκι:«Ένα 

κουτσό στρατιωτάκι! Φώναξε έκπληκτο, όταν έβγαλε από το κουτί το στρατιώτη που είχε 

μονάχα ένα πόδι. Όταν όμως κατάλαβε πως στεκόταν και αυτός όρθιος σαν τους άλλους, δεν 

του ξανάδωσε σημασία και τον έστησε δίπλα στους συναδέλφους του» . Ενώ όμως μαζεύει όλα 

τα στρατιωτάκια στο κουτί τους, εκείνον τον ξεχνά συνέχεια έξω. Ο στρατιώτης είναι πολύ 

θαρραλέος. Ακόμα και την κάμπια που όλοι την φοβόταν, εκείνος την κοιτά περιφρονητικά: - 

Εσύ καινούριε, φώναξε με κακία στο στρατιωτάκι, τι κοιτάς με τόση προσοχή; Το στρατιωτάκι 

του έριξε μια περιφρονητική ματιά και δεν απάντησε. Και η μαλλιαρή κάμπια νευρίασε ακόμα 

περισσότερο»(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Παλεύει  με δύναμη και τον αρουραίο και δε χάνει την αξιοπρέπειά του, ακόμα κι 

όταν είναι φοβισμένος. 

Η μπαλαρίνα τον αγαπάει και φαίνεται να χορεύει μόνο γι’ αυτόν. 

Το αγοράκι και τα υπόλοιπα παιχνίδια χαίρονται πολύ όταν γυρίζει κοντά τους.  

Ωστόσο, ο μικρός φίλος του αγοριού ρίχνει μόνο το μολυβένιο στρατιώτη στη φωτιά 

«Ξαφνικά ο μικρούλης άρπαξε το κουτσό στρατιωτάκι και το πέταξε στη φωτιά. Ήταν πολύ 

μικρός για να ξέρει τι κάνει» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Η  εικόνα του πολύ θαρραλέου ως αντιστάθμισμα για την αναπηρία. Εκτός όμως από 

την έκπληξη του αγοριού κανείς άλλος δε σχολιάζει ούτε φαίνεται να εκπλήσσεται με την 

αναπηρία του (ούτε ο αρουραίος, ούτε τα παιδιά που τον έβαλαν στη βάρκα). Το στρατιωτάκι 

δε νιώθει μειονεκτικά, η μπαλαρίνα το ερωτεύεται, τα άλλα παιχνίδια το θεωρούν σημαντικό, 

η κάμπια αρχικά το ζηλεύει και προσπαθεί να το βγάλει από τη μέση, γιατί το θεωρεί 

επικίνδυνο αντίζηλο και στη συνέχεια μετανιώνει και ζητά να επανορθώσει. 
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Γλώσσα : κουτσός  

 

14. Ένας κλέφτης στο χωριό, Τζέιμς Μπέρυ, 1992, εκδ. Καστανιώτη  

 

Δύο από τα εννέα διηγήματα του βιβλίου «Ένας κλέφτης στο χωριό» του Τζέιμς 

Μπέρυ, «Ο Τάκου Τάκου και ο Σαμψών» και « Ο Ηλίας και το μανγκούστα» έχουν ήρωες 

παιδιά με αναπηρίες. Και στα δύο διηγήματα τα παιδιά αυτά  ζουν στη Τζαμάικα και γίνονται 

θύματα άγριου εξευτελισμού από άλλα παιδιά. 

Στο διήγημα «Ο Τάκου Τάκου και ο Σαμψών», ο Τάκου Τάκου  είναι το 

παρατσούκλι του Στίβεν, ενός αγοριού που είναι κοντό και χοντρό με μαθησιακά 

προβλήματα. «Βλέπετε, τον φωνάζουν έτσι για να τον ντροπιάσουν. Γιατί το παρατσούκλι δε 

σημαίνει μόνο ότι είναι κοντός και χοντρός. Το χρησιμοποιούν για να τον ρεζιλέψουν ακόμα 

περισσότερο. Η λέξη αυτή σημαίνει ότι είναι καθυστερημένος στο μυαλό, ένας χαμένος που ποτέ 

δε θα πάει μπροστά, ποτέ δε θα είναι ικανός για κάτι, ποτέ δε θα είναι τίποτα περισσότερο από 

ένας γεννημένος φουκαριάρης. Και στ’ αλήθεια, είναι σα νάνος, κοντός, πιο μικρόσωμος απ’ 

όλους μας, μόλο που έχει τα ίδια με μας χρόνια… στο σχολείο είναι σωστός κόπανος. Ποτέ 

κανένας δε ζήτησε από τον Τάκου Τάκου να παίξει στη μια ή στην άλλη ομάδα. Ωστόσο, έχει 

και χαρίσματα που δεν μπορείς να παραβλέψεις. Είναι ρωμαλέος. Είναι δυνατός και 

σκληραγωγημένος» (σ. 41). Αυτός  που τον φωνάζει έτσι είναι ο Σαμψών που είναι ό,τι 

ακριβώς δεν είναι ο Τάκου Τάκου: ψηλός, γεροδεμένος, καθαρός, συγυρισμένος, σα μικρός 

πρίγκιπας. Είναι ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο και ο καλύτερος παίχτης στο κρίκετ. 

Αλλάζει πολλές φορές το πρόγραμμά του για να συναντήσει και με την «καπατσοσύνη» των 

άλλων παιδιών τον Τάκου Τάκου. «Αρχίζει όπως συνήθως τα τιποτένια πειράγματά του, 

φωνάζοντας τον Τάκου Τάκου μ’ εκείνο το παρατσούκλι που τόσο του αρέσει να λέει και να 

ξαναλέει. Και συνέχεια εμποδίζει τον Τάκου Τάκου να κάνει αυτό ή το άλλο, κάνοντας τάχαμου 

πως όλα αυτά είναι τυχαία… Μετά τον σπρώχνει μέσα στο νερό και τα άλλα αγόρια κυλιούνται 

κάτω από τα γέλια. Αλλά και ο Σαμψών δεν μπορεί να κρατηθεί. Ο Τάκου Τάκου του ορμάει με 

σφιγμένες τις γροθιές. Οι μπουνιές δίνουν και παίρνουν τώρα…Ο Σαμψών σφίγγει σα μέγγενη 

το λαιμό του Τάκου Τάκου. Τον κάνει να φαίνεται σα να μην έχει κεφάλι…Ο Τάκου Τάκου δεν 

μπορεί να ανασάνει. Ο πόνος τον σουβλίζει ολόκληρο…Αφήνει ένα μικρό βογκητό σα σκυλάκι 

και σωριάζεται σαν άδειο σακί. – Εντάξει, ψοφόσκυλο; Είσαι ευχαριστημένος τώρα; 

Κατάλαβες τώρα ποιος είναι ο Σαμψών και ποιος ο Τάκου Τάκου και ποιος πρέπει να 

συνηθίσει να τον φωνάζουν Τάκου Τάκου; …Εντάξει κουφιοκέφαλε; Πες στη γιαγιά σου να σου 

ξανακουρέψει τα μαλλιά απόψε στο σκοτάδι και να μην ξεχάσει να σου φτιάξει απ’ την παλιά 
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της φανέλα το καινούριο σου πουκάμισο…Τι λέτε δεν τα καταφέραμε σπουδαία; Ακούς Τακς 

Τακς; Φωνές δυνατές απάντησαν: Τι λες τώρα Τακς Τακς;» (σ. 43-44) 

Όμως ο Στίβεν δε χύνει ούτε ένα δάκρυ. Όπως δεν κλαίει ούτε όταν τον χτυπά ο 

δάσκαλος. Δεν παραπονιέται για τίποτα και σε κανέναν. Και ποτέ του δεν το βάζει κάτω: «Ο 

Τάκου Τάκου το κρατάει μυστικό πως δε θα τον νικήσουν οι άλλοι.  Τα παιδιά με το φέρσιμό 

τους τον κάνουν ακόμα πιο αποφασισμένο να τους αποδείξει πως δεν είναι ένας κοντοπίθαρος 

και τίποτα παραπάνω. Το έχουν παρατραβήξει με τις κοροϊδίες τους…ακούστε τι του λένε τις 

περισσότερες φορές: Το’ χεις πάρει χαμπάρι πως δεν μπορείς να ψηλώσεις, γιατί είσαι από 

τιποτένια φύτρα; (σ. 45) 

Έχει ακούσει πως για να αποκτήσει δύναμη πρέπει να ξαπλώσει εκεί που ξάπλωνε ένας 

ταύρος πριν το μέρος κρυώσει και βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του για να το καταφέρει. Στην 

επόμενη αναμέτρηση όμως με το Σαμψών πάλι εξευτελίζεται και  γίνεται περίγελος των παιδιών 

. Τις νύχτες φαντάζεται πως είναι ο ψηλότερος και δυνατότερος άντρας του κόσμου. Ώσπου μια 

φορά είναι ο Τάκου Τάκου που νικάει το Σαμψών. Τον αναγκάζει να του ξαναγεμίσει τον κουβά 

του. Κι ο Σαμψών « βλέπει τα αγόρια να κοιτάζονται μεταξύ τους και μετά να στυλώνουν τα 

μάτια τους επίμονα πάνω του. Αντιλαμβάνεται κάτι αλλιώτικο και καινούριο στο πρόσωπο του 

καθένα εκεί γύρω του. Βλέπει κάτι περισσότερο από λύσσα και αποφασιστικότητα στο πρόσωπο 

του Τάκου Τάκου. Βλέπει έναν άλλον άνθρωπο τώρα. Και στο καθένα από τα πρόσωπα των 

φίλων του βλέπει κάτι περισσότερο από μια ξαφνική μεταστροφή σε εχθρότητα, κάτι παραπάνω 

από μια αναπάντεχη αποδοκιμασία. Βλέπει μια τελική ετυμηγορία… Καθώς κοιτάζουν τον 

Τάκου Τάκου να ξεμακραίνει, την ίδια εκείνη στιγμή τους φαίνεται ξαφνικά πως έχει ψηλώσει. 

Ο Τάκου Τάκου είναι όσο ο Σαμψών ψηλός. Είναι ένα ψηλόκορμο, τρανό αγόρι! » (σ. 51). 

Μετά απ’ αυτό όλοι προσπαθούν να πιάσουν φιλίες με τον Τάκου Τάκου κι όλοι πια τον 

φωνάζουν Στίβεν. 

 

Αφήγηση:  τριτοπρόσωπη 

Γλώσσα: χαμένος που ποτέ δε θα πάει μπροστά, γεννημένος φουκαριάρης, κόπανος, 

ψοφόσκυλο, κουφιοκέφαλος, κοντοπίθαρος, από τιποτένια φύτρα, 

Το τέλος χαρούμενο και λυτρωτικό καθώς ο  Τάκου Τάκου δικαιώνεται μετά τη νίκη 

του, αποκτά φίλους και κανείς δεν τον ξανακοροϊδεύει. 

Εικόνες στερεοτυπικές: Το παιδί γίνεται αντικείμενο χλευασμού, δεν έχει φίλους, 

γίνεται θύμα βίαιου εξευτελισμού των συνομηλίκων του. Με επιμονή όμως πείσμα και 

θάρρος νικά τον αντίπαλό του και κερδίζει το σεβασμό των άλλων. 
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Αυτό, ωστόσο, που αποκαθιστά την αρνητική εικόνα του Τάκου Τάκου είναι το ότι 

νίκησε το πιο δυνατό, ψηλό, έξυπνο και πλούσιο παιδί του σχολείου. 

 

 

 

Στο διήγημα «Ο Ηλίας και το μανγκούστα», ο ήρωας είναι ένα παιδί με κινητική 

αναπηρία και νοητική στέρηση που έχει ένα μανγκούστα, τον Μον Μον. Τα  άλλα παιδιά τον 

βασανίζουν συνέχεια και προσπαθούν να  σκοτώσουν το ζωάκι του. «Ολόκληρη η παρέα είδε 

τον Ηλία, το κουτσό παιδί που το είχαν βγάλει «Χορευτή»… Ο Ηλίας ήταν ένα παιδί που όλοι 

το έβλεπαν από τη φύση του παραμορφωμένο. Δεν ήταν γνωστή η αιτία της αναπηρίας του. Στα 

μάτια των άλλων παιδιών ήταν απλά αυτός που ήταν- αλλόκοτος, αστείος, συναρπαστικός. Δεν 

ήξερε να γράφει ή να διαβάζει και δεν πήγαινε σχολείο. Δεν έπαιζε τα παιχνίδια που έπαιζαν τα 

άλλα παιδιά. Είχε ένα μανγκούστα. Και με το παρατσούκλι «Χορευτής» είχε το καλύτερο όνομα 

στο χωριό. Όταν περπατούσε με το σώμα του που έγερνε κι έπεφτε απότομα, με το παράξενο 

τίναγμα του κεφαλιού και των ώμων, πρόσφερε ένα απίθανα διασκεδαστικό θέαμα». Ο Ηλίας 

που τον είχε πάρει ο ύπνος, ξυπνά, βλέπει μαζεμένα τα παιδιά τριγύρω του να τον κοροϊδεύουν 

και νιώθει πως απειλείται κι αυτός και το ζωάκι του.  Προσπαθεί να ξεφύγει «Βιαστικός, με τα 

κοντά του παντελόνια γεμάτα μπαλώματα και πιασμένα με σπάγκους για τιράντες, χόρευε τον 

παράξενο χορό του, με τα απότομα πεσίματα του κορμιού και τα τινάγματα του κεφαλιού και 

των ώμων. Τα παιδιά κακάριζαν και τον προέτρεπαν: Εμπρός, λοιπόν, χορευτή! Έλα και τις 

τελευταίες φιγούρες, φίλε. Χόρευε, μικρέ, χόρευε!» (σ.83) .  Μέχρι και οι δυο αδερφές του τον 

μισούσαν: « Σαν μαχαιριά ο Ηλίας άκουσε το πνιχτό γέλιο των δυο μικρότερων αδερφών του 

κάπου από πίσω του. Όχι, όχι, όχι, κλαψούρισε ο Ηλίας. .. Εντάξει, χορευτή, άκουσέ με, είπε ο 

χοντρομπαλάς. Άνθρωπος δε θα πιάσει τον Έσπιουτ (το μανγκούστα). Θα αφήσουμε το σκύλο 

να τον πάρει. Και να τον κομματιάσει όμορφα, όμορφα… Ο σκύλος εκείνος ήταν σωστός 

διάβολος στο να σκοτώνει τα μανγκούστα… Όχι, όχι, όχι, ωρυόταν ο Ηλίας…» (σ. 83-85). 

«…νιώθοντας ανήμπορος να αντιδράσει και βλέποντας πόσο άδικη ήταν η επίθεση των 

παιδιών εναντίον του, του ερχόταν να βάλει τα κλάματα. Έλεγε με το νου του πως, αν δεν 

κοιμόταν, θα είχε ακούσει να ’ρχονται τα παιδιά. Θυμήθηκε πως μια μέρα η ίδια εκείνη παρέα 

είπε πως θα τον βάφτιζαν και τον είχαν ρίξει μέσα στο ποτάμι και τον είχαν παρατήσει εκεί. 

Μια άλλη φορά τον στρίμωξαν σε κάτι χώματα στην άκρη του δρόμου, τον μπούκωσαν με 

χορτάρια και τον άφησαν στο έλεος της παρέας. Γιατί δεν τον άφηναν στην ησυχία του;» (σ. 

86). Από τη δύσκολη στιγμή τον σώζει προς στιγμή ένας χωροφύλακας  που όμως φαίνεται 

να υποστηρίζει τα άλλα παιδιά. Ο Ηλίας τρέχει στο σπίτι του, όπου όμως οι αδερφές του 
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ανοίγουν την πόρτα κι αφήνουν να μπει στο σπίτι ο άγριος σκύλος  που αρχίζει να δαγκώνει 

τον Ηλία. Η γιαγιά, η μόνη που αγαπά και υπερασπίζεται τον Ηλία, φτάνει εκείνη την ώρα 

και τους σώζει. Καλεί αγανακτισμένη τους γονείς των παιδιών και εκείνοι μαλώνουν και 

χτυπούν τα παιδιά τους. Οι αδερφές τιμωρούνται να κουβαλούν το νερό στο σπίτι και ο παπάς 

της ενορίας στο τέλος της λειτουργίας την επόμενη Κυριακή λέει: « Ο Χριστός δεν έστειλε ένα 

σκύλο καταπάνω στον άνθρωπο που ήταν κουτσός. Και μόλο που ο Θεός δεν περιμένει να είναι 

οι κοινοί θνητοί σαν τον Ιησού, περιμένει να γιατρεύουν με την καλοσύνη. Όμως, όσο πειστικός 

κι αν ήταν ο αιδεσιμότατος, ούτε καν πήγε να δει τον Ηλία, πόσο μάλλον να δείξει ότι 

συλλογίζεται το μικρό μανγκούστα. .. Τα παιδιά κατέληξαν στο συμπέρασμα πως έφταιγε η κακή 

τους τύχη που γύρισε στο σπίτι εκείνη την ώρα η γιαγιά. Άρχισαν πάλι να καταστρώνουν σχέδια 

για να πάρουν το μανγκούστα από το Χορευτή, χωρίς να τους ξυλοφορτώσουν αυτή τη φορά» 

(σ. 94). 

 

Έτσι τελειώνει το διήγημα με τέλος απαισιόδοξο, αφήνοντας τον αναγνώστη με την 

ιδέα πως τα βάσανα του παιδιού θα συνεχιστούν. 

Αφήγηση: γ’ πρόσωπο 

Στερεοτυπικές και στο διήγημα αυτό οι εικόνες της αναπηρίας. Ανυπεράσπιστος ο 

Ηλίας, χωρίς φίλους, γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Τραβά τα βλέμματα όλων με την 

παράξενη εμφάνισή του. Κακοποιείται, απειλείται από τους «δυνατούς» και «φυσιολογικούς» 

συνομηλίκους του, ακόμα και από τις αδερφές του. «Τα παιδιά τον θεωρούσαν κάτι το κακό 

και συνήθως τον άγγιζαν με χαιρεκακία και εχθρότητα» 

Γλώσσα: παραμορφωμένος, αστείος, αλλόκοτος, πρόσφερε ένα απίθανα 

διασκεδαστικό θέαμα, τα παιδιά κακάριζαν, ανήμπορος, κουτσός.  

 

 

15. Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι; 1996, Πουλχερίου Κ., εκδ. Πατάκη 

 

Στην Κύπρο, λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα του 74, δυο κορίτσια, η Στέλλα και η 

Ανθή είναι αχώριστες φίλες. Ο πατέρας της  Ανθής είναι αγνοούμενος και η μητέρα της 

αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί. Η Ανθή περιμένει να γυρίσει ο πατέρας της και δε θέλει με 

τίποτα το γάμο αυτό, αν και ο νέος «ψευτομπαμπάς» όπως τον αποκαλεί, ο κύριος Φίλιππος, 

είναι καλός κι ευγενικός μαζί της. Η Στέλλα περιμένει με αγωνία να γεννηθεί το αδερφάκι 

της, αλλά ο ερχομός του μόνο προβλήματα και πίκρα φέρνει στην οικογένεια καθώς η 

Μαργαρίτα έχει νοητική στέρηση.  
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Η Στέλλα, που είναι και η αφηγήτρια, περιγράφει στην αρχή του βιβλίου ένα 

συμμαθητή της με νοητική στέρηση δείχνοντας καθαρά την αρνητική εικόνα που έχει για την 

αναπηρία: « Από μακριά ακούμε ξαφνικά το τραγούδι του Περικλή:  Τ άπα τα χεάκια θου  τα 

γιαθεμάκια θου!…Τιναζόμαστε μεμιάς απάνω, έτοιμες ν’ αρχίσουμε να τρέχουμε. Ο Περικλής 

δεν είναι μονάχα κοντούλης κι άσχημος. Είναι και χαζούλης. Τραυλίζει κι όλο λέει κοτσάνες. 

Στην αρχή που ήρθε στην τάξη ούτε που τον καταλαβαίναμε τι μας έλεγε. Εγώ μάλιστα τον 

φοβόμουνα, γι’ αυτό και το ‘βαζα στα πόδια κάθε φορά που τον συναντούσα. Τώρα πια ξέρω 

πως ο Περικλής δεν πρόκειται πια να μας κάνει κακό και πως το μόνο που θέλει είναι η 

συντροφιά μας. Γράμματα δεν έμαθε καθόλου, μα μ’ όλα αυτά, η δασκάλα μας τον αγαπάει κι 

όλο του λέει «Περικλή μου» και «Περικλή μου». Εμείς δε θέλουμε να μας χαλάσει την παρέα 

μας, γι’ αυτό και βιαζόμαστε να φύγουμε. Καθώς μας βλέπει από μακριά, βάζει τις φωνές, μα 

εμείς λοξοδρομούμε σ’ ένα χωράφι. Το ξέρουμε καλά πως με τον τρόπο που περπατάει δεν είναι 

να μας φτάσει ποτέ, γι’ αυτό στεκόμαστε πάλι να τα πούμε με την ησυχία μας» (σ. 16-17). 

Λίγους μήνες μετά τη γέννηση της Μαργαρίτας η μητέρα φαίνεται προβληματισμένη, 

χλωμή και λυπημένη. Καταλαβαίνει πως η Μαργαρίτα δεν είναι όπως τα άλλα παιδιά και 

θέλει να το κρατήσει μυστικό. Ούτε με τα παιδιά της δε θέλει να το συζητήσει, γιατί φοβάται 

πως θα αποκαλύψουν το μυστικό. Η Στέλλα κρυφακούει  μια φορά τους γονείς της: « - Έλα, 

πάψε να λυπάσαι της λέει. Να δεις που όλα θα πάνε μια χαρά. Μια φορά κι οι γιατροί κάνουνε 

λάθος. – Λάθος; Τι λάθος; κάνει η μαμά και πνίγεται στα δάκρυα. Σάμπως δεν το βλέπω και 

μοναχή μου; Άλλα παιδιά στην ηλικία της κάνουνε τόσα και τόσα. Πολύ φοβάμαι πως θα την 

νταντεύουμε σε όλη μας τη ζωή» (σ. 63). Ο πατέρας της όμως που της έχει αδυναμία, κάποια 

στιγμή αποφασίζει να της μιλήσει: «Η Μαργαρίτα μας θα μεγαλώσει στο σώμα, μα όχι στο 

μυαλό. Γι’ αυτό η μαμά είπε πως θα την νταντεύουμε σε όλη της τη ζωή. Πολύ φοβάμαι πως θα 

χρειαστεί να την περιποιούμαστε για πάντα όπως τώρα που είναι μικρό παιδί… Απ’ το ύφος του 

καταλαβαίνω πως είναι κάτι πολύ σοβαρό. Καημένη Μαργαρίτα! Καημένη μαμά! Μα κι ο 

μπαμπάς είναι καημένος. Το βλέπω ολοφάνερα στα μάτια του»(σ.65) . Η μητέρα θυμώνει που 

ο πατέρας εμπιστεύτηκε το μυστικό στη Στέλλα παρόλο που ο πατέρας είναι σίγουρος πως δε 

θα το αποκαλύψει σε κανέναν. Η Στέλλα παρατηρεί τη Μαργαρίτα «Την κοιτώ, μα δεν μπορώ 

να καταλάβω γιατί δε θα μεγαλώσει. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι απόψε η Μαργαρίτα 

είναι άσχημη, πιο άσχημη από κάθε άλλη φορά. Έχει το στόμα μισάνοιχτο κι η γλώσσα της 

κρέμεται έξω σχεδόν ολόκληρη. Με κοιτάει αφηρημένα με τα μικρά ματάκια της κι αυτό το 

βλέμμα της κάποιον μου θυμίζει, κάποιον που δεν μπορώ τώρα να τον βρω»(σ.67). Ο Περικλής 

φεύγει από το σχολείο για να πάει σε μια ειδική τάξη. Είναι χαρούμενος, όταν αποχαιρετά τα 

παιδιά, αλλά εκείνα βιάζονται να τον ξεφορτωθούν. Τον συνοδεύει μια όμορφη κυρία με 
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κλαρωτό φόρεμα: «Η Ανθή λέει πως είναι η μαμά του. Εγώ δε θέλω καθόλου να το πιστέψω. 

Είναι τόσο κομψή και καλοντυμένη που δεν μπορεί να έχει ένα γιο σαν τον Περικλή. Θαρρώ 

πως δεν της πηγαίνει καθόλου» (σ.78). 

Η Στέλλα ντρέπεται για την αδερφή της: «Θυμάμαι πως τότε που θάψαμε την Κίρκη 

κάτω απ’ το μεγάλο πεύκο, ήθελα τόσο πολύ να καλέσω το Μιχάλη, μα δεν το ‘κανα μόνο και 

μόνο για τη Μαργαρίτα. Δεν ήθελα να τη δει. Ντρεπόμουνα. Άλλωστε κι η μαμά το ‘πε και το 

‘δειξε τόσες φορές. Δε θέλει να μπαινοβγαίνουνε ξένοι στο σπίτι μη βλέπουνε κι άλλοι τα χάλια 

μας» (σ. 117). 

Η μαμά κλείνεται ολοένα και περισσότερο στον εαυτό της. Απαντά μονολεκτικά, δεν 

τρώει, δεν ντύνεται όμορφα, δε βγαίνει έξω κι είναι συνέχεια λυπημένη. Καθόλου δε θέλει να 

μιλούν για τη Μαργαρίτα. Τη φροντίζει, ωστόσο. Της δένει κορδελάκια στα μαλλιά, της 

τραγουδά, προσπαθεί να της μάθει να χτυπά παλαμάκια, να στέλνει φιλιά. Κι όλο 

επισκέπτεται με τη Μαργαρίτα καινούριους γιατρούς με την ελπίδα πως κάποιος θα κάνει ένα 

θαύμα, αλλά γυρίζει κάθε φορά ολοένα και πιο απογοητευμένη. Η Στέλλα για να κάνει τη 

μαμά της να χαρεί και όχι από αγάπη στη Μαργαρίτα {σε ένα σημείο του βιβλίου μάλιστα 

φαίνεται πως δεν την αγαπά  «Σωπαίνει για μια στιγμή κι ύστερα αρχίζει να κλαίει πιο δυνατά. 

Να καταλαβαίνει άραγε πως βαθιά μέσα μου δεν την αγαπώ;» (σ. 128) προσπαθεί και τα 

καταφέρνει να της μάθει να χτυπά παλαμάκια. Η χαρά όμως του μπαμπά και της μαμάς δεν 

είναι αυτή που περίμενε η Στέλλα. Μόνο μια φορά, όταν απομακρύνεται από το καρότσι για 

να κυνηγήσει δυο συμμαθήτριές της που κορόιδεψαν τη Μαργαρίτα και φοβάται μήπως 

έπαθε τίποτα ή μήπως τη χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο της δίνει ένα φιλί όταν τη βρίσκει. 

Ούτε κι ο Στέφανος, ο μεγάλος αδερφός της Ανθής είναι βέβαιο πως αγαπά τη 

Μαργαρίτα, αν και κάποιες φορές παίζει και γελάει μαζί της. 

Αλλά και η Ανθή, όταν τελικά αποδέχεται την ιδέα να ξαναπαντρευτεί η μητέρα της 

και ετοιμάζεται να φύγει μαζί τους στον Καναδά, λέει στη Στέλλα: «- Δεν είναι να σε ξεχάσω 

ποτέ!, μου είπε. Κι αν εκεί που θα πάω δεν είναι παιδιά που χάσανε τον μπαμπά τους ούτε και 

παιδιά που έχουνε μια αδερφή σαν τη Μαργαρίτα, τότε θα σου γράψω να ‘ρθεις να μείνεις για 

πάντα μαζί μας» (σ.125). 

Στο τέλος, ο Στέφανος χάνει το κορίτσι του, γιατί η μητέρα της, όταν έμαθε για τη 

Μαργαρίτα, της απαγόρευσε να συνεχίσει να τον αγαπά.  

 

Μελαγχολικό το τέλος 

Αφήγηση: α’ πρόσωπη – αφηγείται η Στέλλα  
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Ταύτιση της αναπηρίας με την ασχήμια (Περικλής, Μαργαρίτα), με το φόβο και την 

απέχθεια (Περικλής), με την τραγικότητα (στα λόγια της Ανθής η αναπηρία ταυτίζεται με το 

θάνατο) . Στερεοτυπική εικόνα του ατόμου με αναπηρία ως βάρος για την οικογένεια. Λόγω 

της αναπηρίας της η Μαργαρίτα δεν κατάφερε να κάνει κανέναν να την αγαπήσει. Τα 

συναισθήματα του πατέρα και της θείας Ευγενίας για τη Μαργαρίτα δεν αναφέρονται 

πουθενά παρά μόνο το ενδιαφέρον τους για τη μητέρα. 

Η οικογένεια νιώθοντας ντροπή για την αναπηρία αποκόπτεται από συγγενείς και 

φίλους και κρατά τη Μαργαρίτα σε απομόνωση. Αργότερα η μητέρα επιτρέπει τη βόλτα μόνο 

στη γειτονιά και όχι στο δημόσιο δρόμο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της θείας Ευγενίας που 

μένει μαζί με την οικογένεια «για το χατίρι της μαμάς που σιγολιώνει σαν κερί, η Στέλλα σε 

κανέναν δεν πρέπει να μιλήσει για τη Μαργαρίτα. 

Γλώσσα : χαζούλης, κοτσάνες, άσχημη, κοιτά χαζά, καημένη,  

 

16. Αγαπάει Γιάγκο, αγαπάει…, 1997, Βακάλη Συρογιαννοπούλου Φ., Άγκυρα 

 

Η Δανάη θυμάται τα παιδικά της χρόνια και τον πόλεμο που πήρε μακριά τον 

αγαπημένο της πατέρα για πολύ καιρό. Όταν βλέπει πως τα παιδιά της παίζουν με αυτοσχέδια 

όπλα, αποφασίζει να τους μιλήσει  για όλα τα δεινά του πολέμου, για τη δυστυχία που έφερε 

στην οικογένειά της και στους χωριανούς της. Στη μνήμη της έρχεται και ο Γιάγκος, ένας 

νέος από το χωριό με νοητική στέρηση γύρω στα είκοσι δύο: «Ο Γιάγκος, γραφική φιγούρα 

της γειτονιάς, περνούσε δυο τρεις φορές τη μέρα έξω από το σπίτι τους. Μάνα, πατέρα είχε; Η 

Δανάη δεν έμαθε ποτέ. Σαν να μην τον είχε σπείρει κανείς. Έμοιαζε με αγριελιά που φύτρωσε 

μονάχη της. Κανείς  δεν τον περίμενε, κανείς δεν τον ζητούσε. Ερχόταν κι έφευγε από μόνος 

του. Δε ζητιάνευε. Όμως ήταν σ’ όλους γνωστό πως έπρεπε να του εξασφαλίσουν το φαγητό 

του…. Εκείνος, χωρίς κουβέντες τους κοιτούσε στα μάτια και ήταν σα να γύρευε πιότερο την 

αγάπη, παρά το φαΐ . Το φαΐ το θεωρούσε δεδομένο, δεν το διεκδικούσε. Σαν να ’ταν το 

χρωστικό. Κι όσο για να χορτάσει, ούτε μια στάλα παραπάνω. Στο τέλος ένα βλέμμα και τρεις 

λέξεις έμεναν μετέωρα. -Αγαπάει Γιάγκο, αγαπάει. Δίχως χρώμα στη φωνή. Ήταν βεβαίωση, 

ρώτημα ή αμφιβολία;… Γύρευε με αγωνία την αγάπη για να μπολιάσει τα γυμνά κλωνάρια της 

ψυχής του» (σ. 19-20).  

Του Γιάγκου του άρεζε πολύ να βλέπει Καραγκιόζη. Του αρκούσε που ήταν ανάμεσα 

σε όλον εκείνο τον κόσμο. «Παρακολουθούσε αφοσιωμένος, αλλάζοντας διαρκώς εκφράσεις. 

Δεν καταλάβαινε εύκολα κανείς τις αντιδράσεις του. Εκεί που οι άλλοι γελούσαν, στο πρόσωπό 
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του διαγραφόταν ένα είδος αγωνίας και πόνου. Όταν ο Καραγκιόζης ζητούσε φαΐ, 

θύμωνε…Σπάνια γελούσε και τότε με απίθανα για τους άλλους πράγματα» .  

«Στον πόλεμο, όταν η σειρήνα σήμαινε συναγερμό, κουλουριαζόταν σε μια γωνιά στην 

αποθήκη. Η ματιά του τρομαγμένη ζητούσε έλεος. Ο παππούς της Δανάης μάταια προσπαθούσε 

να τον πείσει να τους ακολουθήσει. – Αγαπάει Γιάγκο, αφήσει Γιάγκο…Αγαπάει…έλεγε και 

ξανάλεγε χωρίς να ακούει τον παππού»(σ. 54).  

Όταν  όμως άρχισαν να λιγοστεύουν τα τρόφιμα και τα πράγματα δυσκόλεψαν «Οι 

πόρτες άνοιγαν πιο δύσκολα στο Γιάγκο. Μερικοί έκαναν πως δεν τον έβλεπαν. Περίμεναν ν’ 

αλλάξει στενό για να βγουν απ’ το σπίτι τους.  Σα να παράβαιναν μια συμφωνία, 

ζητούσαν να κρυφτούν. Τα μάτια του είχαν διαρκώς μαύρους κύκλους. Μήπως έκλεγε, πονούσε 

κι εκείνος; Ποιος ήξερε, ποιος προλάβαινε να νοιαστεί γι’ αυτόν; Ποιος τον ρώτησε; Γυρνούσε 

αδυνατισμένος, αμίλητος, χωρίς ν’ απλώνει το χέρι του. Ακόμα και τότε που πεινούσε τόσο 

πολύ»(σ. 68) .  

Μια μέρα προς το τέλος του πολέμου, ο Γιάγκος ανέβηκε σε μια κορομηλιά, 

αφήνοντας άδειο το κατσαρολάκι του στη ρίζα της. «Φοβέριζε και κλαψούριζε. –Δεν αγαπάει 

Γιάγκο. Πεθάνει Γιάγκο… Του είχε λείψει η λίγη στοργή που έπαιρνε σε μια μερίδα φαΐ. Η 

στέρηση χτύπησε περισσότερο την ψυχή παρά το στομάχι. Περιορισμένο πάντα το μερτικό του 

απ’ τη ζωή. Τώρα του το στερούσε ολότελα. Της γύρισε την πλάτη» (σ. 81) . 

Τη νύχτα εκείνη ο Γιάγκος χάθηκε. Κανείς δεν τον ξανάδε. «Μαζεύτηκαν οι 

περαστικοί το πρωί απορημένοι. – Που είναι ο Γιάγκος; - Που πήγε ο Γιάγκος;…Μερικοί είπαν 

πως άκουσαν μια τουφεκιά, άλλοι ένα γδούπο κι άλλοι ένα γοργό φτερούγισμα». 

Θυμάται η Δανάη και τα δυο δίδυμα. Στον πόλεμο το ένα έχασε το χέρι του απ’ τον 

καρπό και κάτω. «Πάντα ευχόταν να βρει έναν τρόπο να τα ξεχωρίζει. Γέμιζε ενοχές, λες κι 

έφταιγε εκείνη. Τώρα ξέρει ποιος είναι ο Θανάσης και ποιος ο Διαμαντής. Όμως η σεβαστή 

γερόντισσα δεν την ξαναφώναξε νυφούλα της» (σ.70).  

 

Αφηγητής: α’ πρ. – η Δανάη 

Γλώσσα: «Με τον τρελό θα τα βάλουμε;» λέει κάποιος όταν ο Γιάγκος ανεβαίνει στην 

κορομηλιά (σ.82).   

Τέλος: λίγο μελαγχολικό.  Η Δανάη αποφασίζει να μην ανοίξει το ιατρείο της για να 

μιλήσει στα παιδιά της για όλα όσα δεν τους μίλησε μέχρι τότε, για τα παιδικά της χρόνια και 

για το πόσο τα σημάδεψε ο πόλεμος. 

Εικόνες: το άτομο με αναπηρία απομονωμένο, μοναχικό «τα κορόμηλα ήταν στυφά 

σαν τη μοναξιά του»(σ. 82), άδολο και καλό, ανίκανο να βλάψει κάποιον. Περήφανο, αλλά με 



177 
 

  

μεγάλη ανάγκη για μια ζεστή ανθρώπινη παρουσία. Υπερβολικά ευαίσθητος, τόσο που 

αποφασίζει να παραιτηθεί από τη ζωή, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τις αλλαγές της. Γίνεται 

βάρος στους κατοίκους του χωριού που νιώθουν την υποχρέωση να τον φροντίζουν και τους 

βαραίνουν οι τύψεις, όταν δεν μπορούν να το κάνουν.  

Και στα δίδυμα η αρνητική εικόνα είναι φανερή. Μόλις το παιδί χάνει το χέρι του η 

γιαγιά του δεν ξαναφωνάζει τη Δανάη νυφούλα της γιατί προφανώς δεν  θεωρεί το εγγόνι της 

αντάξιο ενός κοριτσιού χωρίς αναπηρία. 

 

17. Ο Κουτούτσικος, λαϊκό παραμύθι, από τη συλλογή «Εγκυκλοπαίδεια των 

παραμυθιών», βιβλίο 9, Ο παπουτσωμένος γάτος και άλλα παραμύθια, εκδ. Στρατίκη 

 

«Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια μητέρα με το μοναχογιό της που τον αγαπούσε 

πολύ. Είχε καλή καρδιά ο μικρός, αλλά ήταν κουτός και έκανε τη μια γκάφα πάνω στην άλλη. 

Γι’ αυτό και όλοι τον φώναζαν Κουτούτσικο» (σ. 40). Έτσι αρχίζει το παραμύθι και αφηγείται 

όλες τις γκάφες που έκανε ο Κουτούτσικος, όταν μια μέρα τον άφησε η μητέρα του μόνο στο 

σπίτι. Σκότωσε κατά λάθος την κότα, έσπασε τα αυγά της, έχυσε όλο το κρασί στο κελάρι, 

έριξε από πάνω όλο το αλεύρι για να εξαφανίσει το κρασί, έκανε άνω κάτω όλο το σπίτι και, 

αφού κατάλαβε πως η μαμά του θα στεναχωριόταν πολύ με όλες αυτές τις ζημιές, πήρε το 

δηλητήριο που είχε η μαμά του σε ένα βάζο και μπήκε στο φούρνο για να πεθάνει. Ευτυχώς 

το βάζο είχε μαρμελάδα και όχι δηλητήριο  και ο Κουτούτσικος έζησε. Η μητέρα του τον 

συγχώρησε και τον έστειλε στην αγορά να πουλήσει ένα τόπι ύφασμα σε όποιον έλεγε τις  

λιγότερες κουβέντες. Ο Κουτούτσικος άφησε το ύφασμα στο άγαλμα που δεν του είπε τίποτα 

και όταν η μητέρα του είπε να γυρίσει και να ζητήσει χρήματα, ο Κουτούτσικος, επειδή το 

άγαλμα δεν του απαντούσε, του πέταξε μια πέτρα και του έσπασε το κεφάλι. Από μέσα 

έπεσαν βροχή τα χρυσά νομίσματα και η μαμά του, όταν τα είδε, τρελάθηκε από τη χαρά της. 

Για να μην τον πιστέψει όμως κανένας όταν θα έλεγε που τα βρήκε, έριξε από το παράθυρο 

σύκα και σταφύλια την ώρα που έβγαινε από το σπίτι. «-Ε…τι θαύμα είναι αυτό εδώ; Φώναξε 

ο Κουτούτσικος. Ο ουρανός βρέχει σύκα και σταφύλια!  Λίγες μέρες αργότερα,  οι δικαστές τον 

κάλεσαν να τους πει που βρήκε τα χρυσά φλουριά. – Μου τα ‘δωσε ένα άγαλμα, τους απάντησε 

το κουτό παιδί. Του πούλησα ένα τόπι ύφασμα. Ήταν εκείνη τη μέρα που ο ουρανός έβρεχε 

σύκα και σταφύλια. Οι δικαστές κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν μ’ ένα παλαβό παιδί και το 

άφησαν ήσυχο. Από κείνη τη μέρα ο Κουτούτσικος και η μητέρα του έζησαν πλούσιοι κι 

ευτυχισμένοι. Κι όταν ο Κουτούτσικος πήγε τον άλλο χρόνο στο σχολείο κι έμαθε γράμματα, 
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έγινε πολύ έξυπνος, σαν κι εσάς που διαβάζετε αυτό το παραμύθι. Γιατί, όπως ξέρετε, όσοι 

πηγαίνουν στο σχολείο γίνονται πολύ έξυπνοι…»(σ. 47). 

 

Αφήγηση: γ’ πρόσωπο, αλλά με πολλά σημεία διαλόγου και μονολόγου 

(Κουτούτσικου- μητέρας). 

Εικόνες:Το παιδί με αναπηρία με τις πράξεις του γελοιοποιείται, γίνεται αντικείμενο 

χλευασμού και ειρωνείας. Είναι επίσης καλό παιδί και υπερευαίσθητο. Οι δικαστές δεν 

ασχολούνται μαζί του, γιατί το θεωρούν «παλαβό» 

Τέλος χαρούμενο. Το σχολείο και η μάθηση κάνουν το παιδί πολύ έξυπνο και ζουν 

αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Γλώσσα: παλαβό παιδί, κουτό 

 

18. Η Τοσοδούλα, 2000, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Μεταφ. Πούλος Κ., εκδ. 

Παπαδόπουλος   

 

Το παραμύθι μιλάει για ένα τόσο δα μικρό και όμορφο κοριτσάκι που γεννήθηκε σ’ 

ένα λουλούδι. Το σπόρο του λουλουδιού τον έδωσε μια μάγισσα σε μια γυναίκα που ήθελε να 

αποκτήσει κι αυτή ένα μικρό παιδάκι. Μια μεγάλη και άσχημη βατραχίνα όμως κλέβει την 

Τοσοδούλα και την πηγαίνει στο βάλτο για να την παντρέψει με το γιο της. Τη βάζουν πάνω 

σ’ ένα νούφαρο μέχρι να κάνουν τις ετοιμασίες του γάμου, αλλά τα ψάρια τη λυπούνται και 

την ελευθερώνουν. Η Τοσοδούλα ταξιδεύει ελεύθερη και χαίρεται την ομορφιά του ήλιου 

που τόσο αγαπάει, ακούει το κελάηδισμα  των πουλιών και είναι ευτυχισμένη, ώσπου μπαίνει 

ο χειμώνας κι αρχίζουν τα βάσανά της. Κρυώνει και πεινάει μέχρι που συναντά μια ποντικίνα 

που τη φιλοξενεί στο σπίτι της. Σύντομα όμως αποφασίζει να την παντρέψει με έναν 

τυφλοπόντικα πολύ πλούσιο. Η Τοσοδούλα δε θέλει να τον παντρευτεί, αλλά δεν μπορεί να 

φέρει αντίρρηση στη θέληση της ποντικίνας. Βρίσκει ένα μισοπεθαμένο περιστέρι μέσα σε 

μια στοά και το σώζει, όταν όμως εκείνο της προτείνει να την ακολουθήσει, εκείνη αρνείται 

και οι ετοιμασίες για το γάμο συνεχίζονται. Η Τοσοδούλα γίνεται όλο και πιο πολύ 

δυστυχισμένη και την ημέρα του γάμου με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά τον ήλιο που δε θα 

ξαναδεί.  Τότε εμφανίζεται το περιστέρι και η Τοσοδούλα το σκάει από το δάσος με τη 

βοήθειά του. Πετούν μαζί και το περιστέρι την πηγαίνει σε μέρη ζεστά όπου υπάρχουν λογής 

λογής λουλούδια και μέσα σ’ αυτά ζουν τοσοδούλικα ανθρωπάκια σαν αυτήν. Γνωρίζει το 

βασιλιά τους, ένα νέο και όμορφο παλικάρι που τη ζητά σε γάμο κι εκείνη δε διστάζει ούτε 

λεπτό να πει το «ναι». Της αλλάζει και το όνομά της «- Δεν πρέπει να σε λένε Τοσοδούλα, είπε 



179 
 

  

ο πρίγκιπας των λουλουδιών. Είναι άσχημο το όνομά σου, ενώ εσύ είσαι πολύ όμορφη. Από δω 

και πέρα θα σε λέμε Μάγια» (χωρίς αρ. σελ στην έκδοση). 

 

Αφήγηση: τριτοπρόσωπη 

Εικόνες: Η Τοσοδούλα είναι πολύ όμορφη: «Τι γλυκιά που ήταν δε λέγεται. 

Τραγουδούσε κιόλας τόσο όμορφα με τη λεπτή φωνούλα της, που ποτέ κανείς δεν είχε 

ξανακούσει κάτι τέτοιο» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Είναι τόσο όμορφη, σαν 

αντιστάθμισμα στο μικρό της μέγεθος, που, μόλις τη βλέπουν όλοι τη θέλουν για γυναίκα 

τους. Ακόμα και το περιστέρι την ερωτεύεται και φεύγει πικραμένο, όταν παντρεύεται τον 

πρίγκιπα των λουλουδιών. Είναι ευάλωτη κι ευαίσθητη, δεν μπορεί η ίδια να υπερασπίσει τον 

εαυτό της. Είναι τόσο καλή  που προτιμά να παντρευτεί τον τυφλοπόντικα παρά να 

στεναχωρήσει την ποντικίνα που την έσωσε. Είναι όμως και γενναία, αφού σώζει  κρυφά το 

περιστέρι, παρόλο που γνωρίζει πως κάτι τέτοιο θα την έβαζε σε μπελάδες. 

Τέλος χαρούμενο    

Γλώσσα: πολιτικά ορθή 

 

19. Η Χιονάτη και οι εφτά νάνοι, 2000, Αδερφοί Γκριμ,  εκδ. Μίνωας 

 

Το γνωστό παραμύθι των αδερφών Γκριμ μιλά για τη Χιονάτη που κινδυνεύει να 

πεθάνει λόγω της ομορφιάς της. Όταν η μητριά της, η κακιά βασίλισσα ρωτά τον καθρέφτη 

της   «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου ποια είναι η πιο όμορφη;» κι εκείνος της απαντά 

«η Χιονάτη», εκείνη τρελαίνεται από τη ζήλια της και ζητά από έναν φρουρό να της φέρει 

την καρδιά της όμορφης βασιλοπούλας. Ο φρουρός τη λυπάται και της χαρίζει τη ζωή κι 

εκείνη βρίσκει καταφύγιο στο σπιτάκι των εφτά νάνων που την καλωσορίζουν και της λένε 

να μείνει στο φτωχικό τους όσο θέλει. Όταν όμως η βασίλισσα ανακαλύπτει πως η Χιονάτη 

ζει, αποφασίζει να την βγάλει από τη μέση μόνη της. Υποδυόμενη τη φτωχή γριούλα, χτυπά 

την πόρτα της και της  προσφέρει  μήλα. Η καλόκαρδη  Χιονάτη δοκιμάζει ένα μήλο  και με 

την πρώτη δαγκωματιά σωριάζεται. Το δηλητηριασμένο μήλο την κοιμίζει, το φιλί, όμως, 

ενός πρίγκιπα την ανασταίνει.  

 

Εικόνες: Στην αρχή της ιστορίας οι νάνοι εμφανίζονται ως παραμυθάδες: «Σε ένα 

σπιτάκι στο ξέφωτο του δάσους, ζούσαν εφτά νάνοι. Εφτά νάνοι παραμυθάδες. Κάθε βράδυ, 

μάζευαν κοντά τους  κατοίκους του κοντινού χωριού και τους διηγούνταν του κόσμου τα 
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παραμύθια και τις ιστορίες. Μια νύχτα ο γεροντότερος νάνος ξερόβηξε κι άρχισε να διηγείται 

την πιο όμορφη, την πιο τρυφερή ιστορία απ’ όλες…» 

Οι νάνοι είναι πολύ ακατάστατοι: «Όλα μέσα στο σπιτάκι ήταν μικρά. Πολύ μικρά. Και 

άνω-κάτω… Κάποιοι ζουν εδώ, σκέφτηκε. Κάποιοι πολύ μικροί και ακατάστατοι» . Ο καθένας 

έχει ένα χαρακτηριστικό από το οποίο παίρνει και το όνομά του: ο Χαρούμενος, ο Σοφός, ο 

Γκρινιάρης, ο Συναχωμένος,  

Όλοι, ωστόσο,  είναι καλοί, θυμώνουν με την κακιά μάγισσα κι αποφασίζουν να 

φιλοξενήσουν τη Χιονάτη και να την προστατεύσουν. Είναι γενναίοι, γιατί βρίσκουν με τη 

βοήθεια των ζώων την κακιά βασίλισσα και την πετούν στο γκρεμό για να μη μπορέσει να 

ξανακάνει κακό σε κανέναν. Κλαίνε απαρηγόρητοι, όταν η κακιά βασίλισσα φαρμακώνει τη 

Χιονάτη και χοροπηδούν ενθουσιασμένοι, όταν εκείνη ξυπνά με το φιλί του πρίγκιπα. Δεν 

είναι ωστόσο, το φιλί ενός νάνου, αλλά ενός ωραίου πρίγκιπα   που τη σώζει.   

Γλώσσα: πολιτικά ορθή 

Τέλος: χαρούμενο 

 

20. Η Παναγία των Παρισσίων, Disney (συγγρ. Β. Ουγκώ),  εκδ. Ελαφάκι, 1996 

 

Ο δικαστής Φρόλο που μισεί θανάσιμα τους τσιγγάνους, τους κυνηγά χωρίς έλεος για 

να τους εξολοθρεύσει. Σκοτώνει τη μητέρα ενός βρέφους και παίρνει στα χέρια του το 

μπογαλάκι που κρατούσε: «Ένα μωρό…ένα τέρας», ψελλίζει κάνοντας ένα μορφασμό 

έκπληξης, φρίκης και αηδίας» (σ. 8) . Ο ιερέας της Παναγίας των Παρισίων του επιβάλλει να 

το μεγαλώσει για να εξιλεωθεί κι έτσι «Πέρασαν είκοσι χρόνια, το τερατάκι μεγάλωσε κι έγινε 

ένας άσχημος, αλλά καλόκαρδος καμπούρης. Τον ονόμασαν Κουασιμόδο. Ο Κουασιμόδος 

ζούσε ολομόναχος, μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο, σχεδόν φυλακισμένος στο ψηλό 

καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων» (σ. 12). Λαχταρά να βρεθεί με κόσμο, αλλά ο 

Φρόλο δεν τον αφήνει «Τι άκουσα; Θα πας στην πόλη; Μα πόσες φορές θα στο πω ότι οι 

άνθρωποι είναι σκληροί; Με την ασχήμια που έχεις όλοι θα σε πάρουν στην κοροϊδία, μόλις σε 

δουν» (σ. 19) . Τα πέτρινα ξωτικά όμως της στέγης του ναού τον ενθαρρύνουν και στη γιορτή 

των τρελών, όπου όλοι μασκαρεύονται, φορά μια κουκούλα κι ενώνεται με το πλήθος. Εκεί 

τον συναντά η Εσμεράλδα, μια όμορφη τσιγγάνα: «Καταπληκτική η μάσκα σου του λέει, 

χαμογελώντας του με καλοσύνη και χωρίς να το καταλάβει ο Κουασιμόδος βρίσκεται με άλλους 

μασκοφορεμένους πάνω στην εξέδρα για το διαγωνισμό της πιο αποκρουστικής μάσκας. Μόλις 

καταλαβαίνουν πως δε φορά μάσκα του δίνουν το πρώτο βραβείο και τον ανακηρύσσουν 

Βασιλιά των Τρελών. «Κάτι γεροδεμένοι τύποι έδεσαν το νέο βασιλιά σ’ έναν τροχό κι άρχισαν 
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να τον παιδεύουν, ενώ οι σάπιες ντομάτες έπεφταν βροχή. Ευτυχώς, τον βοήθησε η Εσμεράλδα 

να το σκάσει»(σ.38) .  

Ο Φρόλο που είδε τη σκηνή κυνηγά την Εσμεράλδα κι ο Κουασιμόδος τη βοηθά με 

κίνδυνο της ζωής του να δραπετεύσει. Οι περιπέτειες ξεκινούν για την Εσμελάλδα και το 

νεαρό αξιωματικό Φοίβο που την αγαπά και προσπαθεί με τη βοήθεια του Κουασιμόδου να 

τη σώσει. Ο Φρόλο όμως τη συλλαμβάνει, την οδηγεί στην κρεμάλα και δένει τον 

Κουασιμόδο για να παρακολουθήσει το θέαμα. Τότε ο Κουασιμόδος, πάλι με την 

παρότρυνση των ξωτικών, λύνει τα δεσμά του, πιάνεται από ένα μακρύ σκοινί, κατεβαίνει 

στην πλατεία και σώζει την αγαπημένη του Εσμεράλδα απ’ τις φλόγες. Ακολουθεί εξέγερση 

του πλήθους που στρέφεται κατά του Φρόλο. Η Εσμεράλδα είναι αναίσθητη κι ο 

Κουασιμόδος κλαίει γονατιστός δίπλα της, ώσπου εμφανίζεται ο Φρόλο κρατώντας ένα ξίφος 

για να τον σκοτώσει. Ο Κουασιμόδος τον αντιλαμβάνεται και παλεύει μαζί του. Ο Φρόλο 

πέφτει στο κενό και σκοτώνεται, ενώ τον Κουασιμόδο σώζει ο Φοίβος την τελευταία στιγμή. 

Η Εσμεράλδα συνήλθε και την επόμενη μέρα «Το Παρίσι βούιξε απ’ τα ζήτω την ώρα που ο 

Κουασιμόδος πρόβαλε δειλά δειλά στην είσοδο της Παναγίας των Παρισίων. Ο κόσμος τον 

σήκωσε στους ώμους, τον αποθέωσε σαν ήρωα και οι καμπάνες αντήχησαν χαρμόσυνα σ’ όλη 

την πόλη, γιορτάζοντας κι αυτές τη μεγάλη νίκη του λαού κατά της φριχτής τυραννίας του 

Φρόλο» (σ. 94). 

 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη 

Εικόνες: και στο παραμύθι αυτό ο Κουασιμόδος προκαλεί την απέχθεια και την 

κοροϊδία,  ζει απομονωμένος με μόνη συντροφιά τα ξωτικά της στέγης και δέχεται  βία και 

εξευτελισμό. Είναι όμως καλός και γενναίος, ηρωποιείται σώζοντας την αγαπημένη του φίλη 

και κερδίζει την αποδοχή όλων μετά από την αυτοθυσία του. 

Γλώσσα: φρίκη, τέρας, τερατάκι, αηδία, καμπούρης, θα σε πάρουν στην κοροϊδία 

 

21. Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου, Αβραμίδου Μ. εκδ. Πατάκη, Αθήνα:1987 

 

Ένα 15χρονο κορίτσι από την Κύπρο, η Κόριννα εκμυστηρεύεται στον αδερφό της, 

όλες τις σκέψεις και τους φόβους της για τη διχοτομημένη πατρίδα της, για τον πρώτο της 

έρωτα, για τα συναισθήματά της για τους γονείς και τους φίλους της. «Θέλω πολύ να σου 

εμπιστευτώ όλα αυτά που συνέβησαν το φετινό καλοκαίρι και που με βασάνισαν πολύ. Ξέρω 

πως δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Τι σημασία έχει όμως; Ξέρω πως η καρδιά 

σου με πονεί κι ας μη βρίσκεις τρόπο να μου το πεις» (σ. 9) . 
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Η αφήγηση ξεκινά από τα προηγούμενα γενέθλια της Κόριννα, όταν ο αδερφός της, 

που έχει νοητική στέρηση και παθαίνει κρίσεις επιληψίας,  βάζει τα χέρια του στην τούρτα 

σοκολάτα και πασαλείβει το τραπεζομάντιλο. Η μαμά της στεναχωριέται κι η Κόριννα νιώθει 

ενοχές «…μου ‘ρθε κάτι σαν πικρό παράπονο. Γιατί στο κάτω κάτω τι φταίω εγώ, αν είμαι 

έξυπνη, αν είμαι καλά κι εσύ άρρωστος και…ω! Δε θέλω να το σκέφτομαι, με πονεί και μένα 

τόσο…Ένιωσα κάτι σα βαθιά ενοχή να με βαραίνει. Η διάθεσή μου χάλασε» (σ.10). Κι όταν 

λογοφέρνει με τη μητέρα της, θέλει τόσο να της πει: «- Ναι, βρε μαμά, αλλά εσένα τα αδέρφια 

σου ήταν καλά. Δε σου έσκιζαν τα βιβλία σου και μπορούσες να φέρεις ένα φίλο στο σπίτι. 

Έκανες τέλος πάντων ό,τι κάνουν και τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου» (σ. 10).   Οι γονείς της 

την πιέζουν να πάρει υποτροφία : «Θα δυσκολευτούν λέει να με σπουδάσουν, γιατί πρέπει 

πάνω απ’ όλα να σκεφτούν πώς θα εξασφαλίσουν το δικό σου μέλλον» (σ. 11) . Η Κόριννα 

πιστεύει πως η μητέρα της αγαπά τον αδερφό της περισσότερο και πως θα ήθελε στη θέση 

του αδερφού της να είναι εκείνη. Γνωρίζει ένα νεαρό ανθυπολοχαγό, τον Ορέστη κι όταν 

εκείνος θέλει να την επισκεφτεί  στο σπίτι της, η Κόριννα πανικοβάλλεται: «- Στο σπίτι μου; 

Επανέλαβα σαν ηχώ και η εικόνα σου , αδερφέ μου- αχ συγχώρεσέ με!- να κοιτάζεις γύρω σου 

με άδεια μάτια και να μουρμουρίζεις τα δικά σου ακαταλαβίστικα λόγια κουνώντας ρυθμικά το 

κεφάλι, μου πάγωσε και πάλι την καρδιά. .. Αχ γιατί να μην είμαι κι εγώ σαν τα άλλα παιδιά! 

Σαν τη  Μιράντα να πούμε που έχει έναν αδερφό γερό και δυνατό κι η ανόητη δεν το εκτιμά 

καθόλου αυτό και μαλώνει όλη μέρα μαζί του. (Αχ ας ήσουν καλά εσύ, αδερφέ, κι εγώ θα σε 

είχα …θα σε είχα σα βασιλιά!» (σ. 23-24) 

Οι γονείς δε φωνάζουν ποτέ τον αδερφό της με το όνομά του. Πάντα τον αποκαλούν 

παιδί. Η Κόριννα δεν αργεί να εκμυστηρευτεί στον Ορέστη την αναπηρία του αδερφού της: « 

- Εμένα ο αδερφός μου είναι καθυστερημένος, είπα. Δε μίλησε. …-Ξέρεις, είπα, ο αδερφός μου 

είναι όμορφος…Έχει γαλάζια μάτια που κάποτε γίνονται και πράσινα…κι είναι ψηλός. Δε 

γεννήθηκε “έτσι”. Η μαμά λέει πως όταν ήταν 6 μηνών έκανε δυνατό πυρετό» (σ.36) . Όταν 

τελικά ο Ορέστης επισκέπτεται το σπίτι, ο αδερφός της Κόριννα ζητά μμμ…μουσική, αλλά 

μετά αρχίζει τις φωνές και τις χειρονομίες. Η μαμά της συγχύστηκε, κοκκίνισε, άρχισε να 

τρέμει και να κουνά  το κεφάλι της πέρα δώθε. Παραπονιέται συχνά γιατί δεν υπάρχουν 

ιδρύματα όπως για τους κωφούς ή τους τυφλούς που να μπορούν να φιλοξενούν παιδιά όπως 

το δικό της:  «και δεν είμαστε πια νέοι… αν μας τύχει τίποτα, τι θ’ απογίνει το παιδί;»(σ.46). 

Το παιδί είναι απομονωμένο στο σπίτι. Κανείς δεν το βγάζει έξω. Η Κόριννα όταν 

πηγαίνει με τον Ορέστη και τις φίλες στην πισίνα σκέφτεται: «Μακάρι να γινόταν να ‘σουν 

και συ μαζί μας. Δε γίνεται όμως, αδερφέ μου. Το καταλαβαίνεις, ε; Πώς να σου το πω, δεν 

αντέχω τα μάτια των άλλων να σε κοιτάζουν περίεργα κι εσύ να μην παίρνεις είδηση κι όλο να 
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πλατσουρίζεις, κοντζάμου άντρας, σα βρέφος μέσα στα νερά λέγοντας τις ακαταλαβίστικες 

κουβέντες σου» (σ.49). Θεωρούν αδιανόητο να τον πάρουν μαζί τους και για διακοπές. Τον 

αφήνουν με τον πατέρα του και, όταν συναντούν με τη μητέρα της στην Ακρόπολη ένα 

ζευγάρι Γάλλων που κρατούν από το χέρι ένα νέο με νοητική στέρηση που αρχίζει να τρέχει 

τσιρίζοντας, η Κόριννα ταράζεται πολύ: « Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, ίσως γιατί δεν 

ήταν ας πούμε  

«ταιριαστό». Όλα ένα γύρο ήταν τόσο πέρα απ’ την ίδια τη ζωή που έλεγες τι γυρεύουμε 

εμείς οι άνθρωποι με τα βάσανά μας, με τον πόνο μας σ’ αυτή τη θεϊκή γαλήνη, σ’ αυτή την 

τελειότητα…» (σ. 65). 

Στις διακοπές η Κόριννα μαθαίνει πως ο Ορέστης σκοτώνεται από τους Τούρκους 

στην προσπάθειά του  να κατεβάσει την τουρκική σημαία από ένα ελληνικό σχολείο. Όταν 

γυρίζει σπίτι καταρρακωμένη, ο αδερφός της  την υποδέχεται με αγαλλίαση και φωνάζει το 

όνομά της συνέχεια «Πόσο ήθελα, αν γινόταν, αχ αδερφέ μου, να χυθώ στην αγκαλιά σου και 

να κλάψω, να κλάψω…» (σ. 86). 

 

Αφήγηση πρωτοπρόσωπη, διηγείται η Κόριννα  

Εικόνες : το παιδί με αναπηρία εξυπηρετεί στο βιβλίο την ωρίμανση της αδερφής του. 

Αποτελεί βάρος για την οικογένεια, μια υποχρέωση όπως όλες οι άλλες δουλειές του σπιτιού: 

«Να χαρείς Γιάννη, πρόσεχε το παιδί. Μην ξεχνάς να του δίνεις τα φάρμακά του κάθε μέρα. 

Και να μην αμελείς να τον ξυρίζεις. Κάθε μέρα, ακούς; Και να κλειδώνεις τις πόρτες, μη σου 

φύγει. Όταν βρίσκεις καιρό πότιζε και τις γλάστρες και να κατεβάζεις τα σκουπίδια κάθε 

Δευτέρα και Πέμπτη. Η κόρη σου λέει να ταϊζεις το γάτο της» (σ. 71). Οι δικοί του άνθρωποι 

ντρέπονται γι’ αυτόν και τον κρατούν απομονωμένο. Η αναπηρία είναι συνυφασμένη και με 

τον πόνο και την ασχήμια που έρχονται σε αντίθεση με τη γαλήνη του τόπου.  Γίνεται 

αναφορά στην έλλειψη κρατικής μέριμνας. 

Γλώσσα: μιλά υποτιμητικά για τον αδερφό της  

Τέλος απαισιόδοξο, θλιβερό.  

 

22. Μέρες της Αλκυόνης, 1993, Μανθόπλουλος Δ., Εκδ. Ψυχογιός  

 

Ο Γιάννης, ένα παιδί με κινητική αναπηρία, ζει με τους γονείς του σε ένα διαμέρισμα 

κι έχει ένα δύστροπο χαρακτήρα: «…έκανε μια γκριμάτσα αποστροφής, μόλις είδε την 

πορτοκαλάδα. – Πρέπει, θα σου κάνει καλό, πρέπει, θα σου κάνει καλό, επανέλαβε 

νευριασμένα. Δε θέλω να μου κάνει καλό! Όλο τα ίδια μου λες: Χρυσό μου και καλό μου και 
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μπράβο. Δεν είμαι χρυσός, δεν είμαι καλός, δε θέλω μπράβο, δεν, δεν,…» (σ.17) Τον 

εκνευρίζουν οι πάντες και τα πάντα, δε θέλει να έχει φίλους, θυμώνει και θεωρεί αχώνευτη τη 

θεία του, γιατί παροτρύνει τη μητέρα του να δουλέψει, να βγει λίγο απ’ το σπίτι της, να κάνει 

κι άλλο παιδάκι κάποια στιγμή: «Φύγε, σκλήρισε φρενιασμένα, Φύγε! Είσαι κακιά, είσαι κακιά 

κι αχώνευτη. Αχώνευτη!» (σ. 23)  

Και με τη μητέρα του είναι σκληρός και άδικος πολλές φορές, παρόλο που ξέρει πόσο 

τον αγαπά και τον φροντίζει. Νιώθει πως κι εκείνη είναι υπεύθυνη γι’ αυτό που του 

συμβαίνει. 

Η μητέρα του «παραλίγο να σταδιοδρομήσει σα πιανίστρια. Οι έγνοιες όμως για το 

πρόβλημα του γιου της της στερήσανε τη χαρά να μεταδώσει κάτι από την τέχνη της σε νέα 

παιδιά που θα ‘χανε κλίση κι αγάπη για  το πιάνο. Τα εγκατέλειψε τελείως… )  (σ.18). Μόνο σε 

έσχατη οικονομική ανάγκη θα αποφάσιζε να δουλέψει.  

Ο πατέρας ήταν κλειστός τύπος  «κρατούσε για τον εαυτό του τα δύσκολα. Τα ‘πνιγε 

μέσα του. Η κατάσταση του Γιάννη τον απασχολούσε πολύ. Ήταν φυσικό. Παλικαρόπουλο 

σωστό είχε γίνει ο γιος του κι ήταν αναγκασμένος να μένει καθηλωμένος σε αναπηρικό 

καρότσι.» (σ.24) Μονολεκτικά απαντούσε στις ερωτήσεις του κι όλο και πιο αργά γύριζε 

σπίτι- υπονοείται και η ύπαρξη άλλων γυναικών στη ζωή του-  και πολλές φορές μεθυσμένος 

μια που και οι δουλειές πήγαιναν χάλια κι ανησυχούσε και γι’ αυτές.  

Δε συμπαθεί ούτε τα παιδιά της γειτονιάς που μερικές φορές του χαμογελούν ή του 

στέλνουν βιβλία και τα κοιτάει αγριεμένα. Μέχρι που κι αυτά σταματούν να πηγαίνουν για να 

τον δουν. Μόνο ένα άγαλμα στη γειτονιά συμπαθεί γιατί «η ακινησία του, η αδυναμία του να 

κάνει έστω ένα βήμα, έχει κάτι απ’ τον ίδιο. Διαφωνεί μονάχα με την προσταγή του τεντωμένου 

του δαχτύλου. Οι «δαχτυλοδειχτούμενοι δεν τον ενοχλούν τόσο. Αυτοί που δαχτυλοδείχνουν 

πολύ» (σ. 28) 

 Από τους συγγενείς συμπαθεί το θείο Φάνη που είναι ναυτικός, γιατί του λέει 

συνέχεια ιστορίες από μέρη μακρινά. 

Η Μαρούσκα, η φυσιοθεραπεύτρια, προσπαθεί να τον φέρει σε επαφή με άλλα παιδιά 

που έχουν κι αυτά προβλήματα κίνησης, αλλά ο Γιάννης δε θέλει να επικοινωνήσει με κανένα 

απ’ αυτά. Δέχεται όμως τα τριαντάφυλλα που φτιάχνει η Θάλεια, ένα κορίτσι με αναπηρία 

και σιγά σιγά μια συμπάθεια γεννιέται μέσα του γι’ αυτήν. Αν και η Μαρούσκα τον 

παροτρύνει να ασχοληθεί με κάτι, όπως με τη μουσική που αγαπάει τόσο, εκείνος είναι πολύ 

αρνητικός: «Σήκωσε τα μάτια ο Γιάννης. Μέσα τους η κοπέλα διάβασε την άρνησή του. Όχι της 

λέγαν. Εγώ δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν έχω τίποτα μέσα μου.»(σ.55) 
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Ο γιατρός πείθει τη μητέρα να τον κατεβάζει που και που στον ακάλυπτο. Κάποιοι τον 

κοιτούν, άλλοι με οίκτο, άλλοι με «χασκόγελο» (σ. 61), αλλά ευτυχώς ο Γιάννης δεν τους 

παίρνει μυρουδιά. Πρώτη φορά κατεβαίνει στον ακάλυπτο κι είναι γι’ αυτόν σα θαύμα, ένας 

νέος κόσμος που δεν φανταζόταν από τον 5ο όροφο.  

Όλα αλλάζουν, όταν ο Γιάννης πηγαίνει με τη γιαγιά του στο χωριό. Παραμυθικά 

στοιχεία εμφανίζονται στο μυθιστόρημα και ο Γιάννης αρχίζει να μιλά μ’ ένα σκιάχτρο που 

ξαφνικά σταματά να τρομάζει τα πουλιά και αυτά γίνονται οι καλύτεροι φίλοι του. Ο Γιάννης 

πιάνει φιλίες και μ’ έναν παράξενο άντρα, τον Κώτσο που φτιάχνει φλογέρες και παίζει 

καταπληκτική μουσική. Οι χωριανοί διαμαρτύρονται για τα πουλιά που τους τρώνε τα 

σπαρτά, ενοχοποιούν τον Κώτσο και τον χτυπούν αλύπητα. Ο Κώτσος πεθαίνει, αφού του 

αφήνει τη μαγική του φλογέρα και στην κηδεία του ο Γιάννης αλλάζει εντελώς: «…ακούει 

και κάτι όμορφο σκιρτάει μέσα του. Πρώτη του φορά γελάει αληθινά. Και κλαίει πρώτη φορά! 

Κι αγαπάει…» (σ. 170). Όταν γυρίζει στην πόλη είναι άλλος άνθρωπος. Δέχεται να 

συναντήσει τη Θάλεια κι είναι ευτυχισμένος με τη συντροφιά της. Αρχίζει με τη μητέρα του 

μαθήματα μουσικής, μέχρι που την παροτρύνει να του χαρίσει κι ένα αδερφάκι. Αρχίζει και 

κάνει προσπάθειες να περπατήσει και καταφέρνει ένα δυο βήματα. 

 

Εικόνες: Ιατρικό το μοντέλο. Ο δύστροπος χαρακτήρας του Γιάννη αποδίδεται στην 

αναπηρία του.  Είναι απομονωμένος, επειδή  αντιπαθεί όλο τον κόσμο που δεν έχει το ίδιο 

πρόβλημα με αυτόν, αλλά και επειδή οι γονείς του ντρέπονται γι’ αυτόν και δεν τον βγάζουν 

ποτέ έξω. Η αναπηρία του Γιάννη φαίνεται να είναι υπεύθυνη και για την κακή σχέση των 

γονιών του και για τη μελαγχολία της μητέρας του. ο Γιάννης φαίνεται να αποτελεί βάρος για 

την οικογένεια, αφού εμποδίζει τη μητέρα του να δουλέψει και να κάνει δεύτερο παιδί.  

Ο Γιάννης φαίνεται με την αρνητική στάση που κρατά να είναι ο χειρότερος εχθρός 

του εαυτού του. Η κατάστασή του βελτιώνεται, μόλις αρχίζει να βλέπει θετικά τη ζωή και 

αφήνει τους άλλους να τον πλησιάσουν. Ο συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί πως, αν το 

θελήσει πολύ και προσπαθήσει, θα μπορέσει να περπατήσει.  

 

Το αναπηρικό καρότσι παρουσιάζεται ως κάτι τραγικό που καθηλώνει και όχι ως 

μέσο που δίνει τη δυνατότητα της κίνησης. 

Τέλος αισιόδοξο. Οι ισορροπίες επανέρχονται στην οικογένεια μαζί με το γέλιο και τη 

χαρά. Υπάρχει και το ενδεχόμενο της βελτίωσης της κατάστασης του Γιάννη. 

 

23. Ο Κολοκυθοκεφαλάκης, ελληνικό λαϊκό παραμύθι, εκδόσεις Κίρκη 
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Ο Κολοκυθοκεφαλάκης, ένας πολύ κουτός άνθρωπος πάει μια μέρα να αγοράσει 

κρέας κι ο πονηρός χασάπης του πουλά ένα κόκαλο. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζουν οι 

περιπέτειές του. Πάντα λέει λάθος πράγματα σε λάθος στιγμή κι όλοι του τις βρέχουν. 

Φωνάζει κάτι ναύτες που είναι στο καράβι να του πουν πως πλένεται το κόκαλο κι εκείνοι, 

μόλις καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τους έβγαλε στη στεριά, του τις βρέχουν. «- Και τι να 

έλεγα; ρωτάει ο Κολοκυθοκεφαλάκης. - Ώρα καλή στην πρύμη σας κι αέρα στα πανιά σας, κι 

ουδέ πουλί πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σας.» (χωρίς αρ. σελ. στην εκδ.) Όταν όμως στη 

συνέχεια βρίσκει κάτι κυνηγούς και τους λέει αυτό που του είπαν οι ναύτες, αυτοί θυμώνουν 

και τον χτυπούν. Του λένε πως έπρεπε να τους πει « πέντε δέκα την ημέρα κι εκατό την 

εβδομάδα.» Ο Κολοκυθοκεφαλάκης λέει αυτό που του είπαν οι κυνηγοί, όταν βρίσκεται σε 

μια κηδεία και τρώει κι εκεί ξύλο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι που κάτι σκυλιά του παίρνουν και 

το κόκαλο και «Έτσι που λέτε, ο καημένος ο Κολοκυθοκεφαλάκης. Έφτασε στο σπίτι του 

δαρμένος, γδαρμένος και με άδεια χέρια. Λέτε να ‘βαλε μυαλό;» 

 

Τριτοπρόσωπη αφήγηση 

Εικόνες: στερεοτυπικές,αρνητικές. Ο Κολοκυθοκεφαλάκης δεν έχει κανέναν (μόνο τη 

γάτα του που φαίνεται στην εικονογράφηση), ζει σε ένα σπίτι φτωχικό και παραμελημένο, 

μακριά από τα υπόλοιπα σπίτια). Όλοι τον εκμεταλλεύονται, ενώ γίνεται αντικείμενο βίας και 

γελοιοποιείται. Τιμωρείται για την έλλειψη εξυπνάδας κι ο συγγραφέας υπονοεί πως τα 

πολλά παθήματά του θα του «βάλουν μυαλό», θα τον γιατρέψουν. 

Γλώσσα: κουτός, καημένος 

Τέλος: Προβληματισμός για το αν τελικά θα βάλει μυαλό ο Κολοκυθοκεφαλάκης. 

 

24. Θέλω  μόνο να παίξω μαζί σου, 2004,  Μ. Αυτζής, εκδ. Ελλην. Γράμματα 

  

Ο Μάνος, ένα παιδί με σύνδρομο Down, μένει κοντά στην Άννα Μαρία και θέλει να 

παίζει μαζί της, όμως εκείνη δε θέλει και προτιμά τη συντροφιά του Αλέξη, ενός ψηλόλιγνου 

ξανθού αγοριού που όλα τα παιδιά τον έχουν για αρχηγό «- Καλή μαζί του; λέει στη μαμά της 

που τη συμβουλεύει να παίζει με το Μάνο. Μα αυτός είναι «μογγολάκι»! μουρμουρίζει και 

κάνει πως δεν τον βλέπει. Ευτυχώς που δεν πάμε στο ίδιο σχολείο» (σελ. 7).  Και στη συνέχεια, 

όταν ο Μάνος τους πλησιάζει για να παίξει μαζί τους: «- Φύγε, σου είπα! Πήγαινε σπίτι σου, 

ξαναλέει το κορίτσι.  – Δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί μας. Δεν είσαι σαν κι εμάς, δεν ξέρεις να 

μιλάς, του πετάει κατάμουτρα ο Αλέξης και μοιάζει κόκορας έτοιμος για μάχη» (σελ.11). Ο 
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Μάνος που είναι ένα χαρούμενο και γελαστό παιδί, επιμένει, τους δείχνει το μέρος με τις 

πεταλούδες, προσφέρει ένα νούφαρο στην Άννα- Μαρία και καταφέρνει να γίνει φίλος τους.  

 

Τριτοπρόσωπη αφήγηση αλλά με διαλόγους. Πολλές φορές ο αναγνώστης διαβάζει τις 

σκέψεις του Μάνου σε πρώτο πρόσωπο: «Γιατί, δηλαδή; Κι εγώ ξέρω να παίζω! Σκέφτεται κι 

είναι τόσο εκφραστικά τα μάτια του.» (σελ.12) 

Ο συγγραφέας εστιάζει σε αυτά που ο Μάνος μπορεί να κάνει και στις ομοιότητές του 

με τα άλλα παιδιά «Είναι πάντα χαμογελαστός και έχει κάτι κοινό με την Άννα Μαρία: ξέρει να 

παίζει» (σελ. 7) 

Περιγράφει τα χαρακτηριστικά του με ρεαλιστικό και ακριβή τρόπο: «παίζει και τα 

σκιστά αμυγδαλωτά του μάτια πετούν σπίθες από τη χαρά του» (σελ. 7) «…και το 

σπουδαιότερο να μπορούν να βλέπουν κι εκείνον ίσα στα μάτια. Κι ας είναι τα μάτια του σκιστά 

κι η μύτη του πλακουτσή»(σελ.25» 

 

Εικόνες: ο Μάνος είναι απομονωμένος στην αρχή, φαίνεται να μην έχει άλλους 

φίλους, δεν απογοητεύεται όμως από την απόρριψη των παιδιών και προσπαθεί ξανά και 

ξανά να τους αποδείξει πως κι εκείνος  ξέρει να παίζει όπως κι εκείνα. «Τι κι αν είναι ένα 

ιδιαίτερο παιδί; Πάνω απ’ όλα ξέρει να παίζει.» Με την επιμονή του, καταφέρνει να τους 

κάνει να δουν τα πράγματα διαφορετικά: «Όχι, σπίτι! Λέει ο Μάνος όταν τα παιδιά 

αποφασίζουν να πιάσουν τις πεταλούδες στις απόχες τους και να τις πάνε σπίτι. Όχι κήπους 

μας! Εδώ σπίτι τους! Χαλάσουν φτεά τους και δεν μποούνε πετάνε. Μαμά τους κλαίει. 

Ψοφήσουν σπίτι μας! λέει και ξαναλέει, ο Μάνος. Τώρα είναι η σειρά τους να κατεβάσουν το 

κεφάλι απ’ την ντροπή. – Έχεις δίκιο! ακούει τον εαυτό της να λέει η Άννα- Μαρία » (σελ.20- 

21). Τους βοηθά να δουν διαφορετικά και τον ίδιο και τη μειονεξία του: Τα παιδιά βλέπουν 

τα πρόσωπά τους στα ήσυχα νερά του ποταμού, όταν ξαφνικά ένα βατραχάκι πηδά και τα 

ταράζει. Οι κύκλοι που σχηματίζονται παραμορφώνουν τα πρόσωπά τους και τα κάνουν να 

μοιάζουν με του Μάνου. Τα παιδιά τρομάζουν και κρύβουν τα πρόσωπα στις παλάμες τους. 

Ο Μάνος τους φωνάζει «- Μην κρύβετε το πρόσωπό σας! Ένα βατραχάκι ήταν, έφυε! Ελάτε! 

Σας ΑΓΑΠΑΩ! Τα παιδιά βγάζουν τα χέρια από το πρόσωπο. Τώρα έχουν καταλάβει. Τα λόγια 

του Μάνου τους έκαναν να μπορούν να κοιτάζονται χωρίς ντροπή στα ταραγμένα νερά και το 

σπουδαιότερο να μπορούν να βλέπουν κι αυτόν ίσα στα μάτια.» (σε.25) 

Ο Μάνος είναι και γενναίο παιδί. Δε θα δίσταζε να πάει στα βαθιά για να πιάσει ένα 

νούφαρο για την Άννα Μαρία αν εκείνη του το ζητούσε.  

Γλώσσα: «μογγολάκι» 
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Τέλος : χαρούμενο. Η επιθυμία του Μάνου γίνεται πραγματικότητα. Τα παιδιά τον 

αποδέχονται και γίνονται φίλοι μαζί του: «Τώρα πια έχουνε γίνει φίλοι, είναι ευτυχισμένοι κι η 

καρδιά τους πλημμυρίζει από ΑΓΑΠΗ» (σελ. 25) 

 

25.  Ο νάνος και η γαριδούλα, 2001, Ερίκ Σαβουαζά- Φρεντερίκ Ρεμπενά, Εκδ. 

Σύγχρονοι Ορίζοντες  

 

Ο Μαξίμ, ένα αγόρι εντεκάμισι χρονών, νιώθει πολύ άσχημα, γιατί όλοι τον 

κοροϊδεύουν, επειδή είναι πολύ κοντός.  

«Ευτυχώς που εγώ αγαπώ εμένα, γιατί αλλιώς θα ήμουν εντελώς μονάχος. Οι άλλοι με 

προσέχουν μόνο και μόνο γιατί τους φαίνομαι αστείος…..κάποιες φορές με λένε μεγάλο νάνο. 

Θα ήθελα να πάψουν όλες αυτές οι κακίες που με βασανίζουν και με πονούν περισσότερο από 

ένα γρατζουνισμένο γόνατο. Αν είχα έναν καλό, έναν αληθινό φίλο, αυτός θα με υπεράσπιζε. 

Σίγουρα. Μα είμαι μόνος.»(σ. 7-8). 

Αποφασίζει, για να βρει κορίτσι, να βάλει αγγελία σε μια εφημερίδα κι έτσι γνωρίζει 

τη Γαριδούλα, μια μικροσκοπική δεκάχρονη που δουλεύει με τον πατέρα της στο τσίρκο. Ο 

Μαξίμ τους ακολουθεί και νιώθει από την πρώτη στιγμή ότι βρήκε επιτέλους αυτό που τόσο 

πολύ ήθελε. Η Γαριδούλα είναι ακροβάτισσα και μαθαίνει και στον Μαξίμ να ακροβατεί. 

Όταν όμως ανακοινώνει στους γονείς του πως θέλει να δουλέψει σ’ ένα τσίρκο, ο πατέρας 

του του λέει να μη βγει από το δωμάτιό του. Τη νύχτα το σκάει από το παράθυρο και τρέχει 

να βρει την αγαπημένη του, αλλά το τσίρκο έχει φύγει κι ο Μαξίμ νιώθει θλιμμένος και 

χαμένος όσο ποτέ άλλοτε. Από την θλίψη ανεβάζει πυρετό και δεν πηγαίνει στο σχολείο. Το 

απόγευμα μια έκπληξη τον περιμένει καθώς τον επισκέπτεται η Γαριδούλα, παριστάνοντας τη 

συμμαθήτριά του. Ο Μαξίμ τρελός από χαρά την ακούει να λέει πως ο πατέρας της είχε ένα 

ατύχημα και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το τσίρκο και πως αποφάσισε να ξεκουραστεί για 

λίγο και να δουλέψει στο ζωολογικό κήπο της περιοχής.  

Τα δυο παιδιά κάνουν όνειρα…θα είναι κάθε μέρα μαζί, δε θα αφήσουν ποτέ ο ένας 

τον άλλον. 

    

Αφήγηση πρωτοπρόσωπη: ο Μαξίμ λέει τη δική του ιστορία, έτσι όπως αυτός τη ζει, 

με πολύ χιούμορ. Υπάρχει δράση. Η μοναξιά και μετά ο έρωτάς του για τη Γαριδούλα τον 

κάνουν αποφασιστικό, θαρραλέο, αν και στην αρχή είναι πολύ απογοητευμένος. 
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Εικόνες: Ο Μαξίμ είναι απομονωμένος, χωρίς φίλους, προκαλεί το γέλιο και 

κακόβουλα σχόλια, νιώθει ανυπεράσπιστος. Είναι ανήμπορος να υπερασπίσει τον εαυτό του- 

μόνο ένας καλός φίλος – χωρίς τη δική του μειονεξία θα μπορούσε να τον υπερασπίσει.  

Ο Μαξίμ προκαλεί οίκτο στον αναγνώστη: Αναρωτιέται: «Πώς να σε πλησιάσουν οι 

άλλοι; Πώς ν’ αποκτήσεις φίλους; Τα κορίτσια δε μου δίνουν σημασία….Με βρίσκουν 

ασήμαντο, μόλις κάπως σοβαρότερο από ένα έντομο»(σελ. 11) 

Ο Μαξίμ χαίρεται, όταν καταλαβαίνει πως το κορίτσι που απάντησε στην αγγελία 

ήταν κι αυτό μικροσκοπικό, όπως εκείνος: «Μια Γαριδούλα! Να τι μου ταίριαζε!» (σελ. 20) 

Η Γαριδούλα πιστεύει πως είναι πολύ σπουδαίο να ακροβατεί γιατί «Τύποι σαν εμάς 

καλοπερνούν όταν είναι ακροβάτες. Στο χώμα είμαστε μικροί. Αλλά ψηλά κυριαρχούμε σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Κανένας δε μας βρίσκει πια μικρόσωμους. Νιώθουμε σπουδαίοι εκεί 

πάνω.» (σελ.30)  

Γονείς: Απελπισμένοι:  Η μητέρα του, μόλις το έμαθε, λιποθύμησε. Ο πατέρας του 

κοίταξε τον ουρανό, λες κι ο υπεύθυνος κρυβόταν σε κάποιο σύννεφο.   

Η ιατρική διάγνωση ασαφής: «Πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση» (σελ. 8) Αυτό 

είπε ο «σπουδαίος καθηγητής, στους γονείς του Μαξίμ, όταν εκείνοι «απελπισμένοι» τον 

επισκέφτηκαν. Γίνεται λόγος και για τη θεραπεία : «Από κει κι έπειτα, επί τρία χρόνια είμαι σε 

θεραπεία με ενέσεις καθημερινά. Ακόμα και την Κυριακή. Και με ορμόνες για πρωινό»(σελ.10)   

Γλώσσα: αστείος  

Στο εξώφυλλο του βιβλίου γράφει κάτω από τον τίτλο «ιστορίες με τα άλλα παιδιά» 

 

26. Λεώνη, 1999, Πυλιώτου Μαρία, Αθήνα: Πατάκη  

 

Η Λεώνη είναι ένα κορίτσι, έξυπνο, αγαπητό, με πολλούς φίλους. Στο σπίτι, όταν 

εκείνη είναι 10 χρονών αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς οι γονείς της χωρίζουν. Ο πατέρας 

της, πολύ πλούσιος, βρίσκει άλλη σύντροφο και αγοράζει σε κείνη και τη μητέρα της ένα 

άλλο διαμέρισμα για να κρατήσει εκείνος το πατρικό του σπίτι. Δεν έχει ζεστές σχέσεις με τη 

Λεώνη, τη βλέπει σπάνια και από ένα σημείο και μετά τον αποφεύγει κι εκείνη. Ούτε με τη 

μητέρα της είναι δεμένη, γιατί εκείνη φαίνεται να μην έχει αποδεχτεί το χωρισμό, βρίσκεται 

στον κόσμο της, καπνίζει συνέχεια και μιλά σπάνια. Αυτό που κάνει ευτυχισμένη τη Λεώνη 

είναι οι αγαπημένοι της φίλοι, το σχολείο, όπου τα πηγαίνει αρκετά καλά και ο χορός. Στα 

15της χρόνια ανακαλύπτει πως έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και πως δε θα μπορέσει ποτέ 

ξανά να περπατήσει. Στην αρχή απελπίζεται, θέλει να πεθάνει: « Όμως γιατί έρχεται κοντά της 

(η νοσοκόμα) τσουλώντας αυτό το άθλιο πράγμα; Δύο τροχοί μεγάλοι και δυο μικροί μπροστά. 
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Κάτι πάει να περάσει από το μυαλό της… κάτι που τη γεμίζει απόγνωση. Καλύτερα να πέθαινε! 

Και πάνω σ’ αυτό ζαλίζεται. Όλα γύρω της σκοτεινιάζουν» (σελ. 70). Πολύ γρήγορα όμως 

καταλαβαίνει πόσο τυχερή είναι που ζει « Αλήθεια λοιπόν, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η μισή. 

Έχει μισοπεθάνει. Η άλλη μισή απόμεινε ζωντανή- η αποπάνω. Αν όμως πέθαινε το πάνω μισό 

αντί το κάτω; Πώς θα μπορούσε να βλέπει το γλυκό φως του δειλινού; Πώς θα μπορούσε να 

βλέπει τους φίλους της; Ν’ ακούει μουσική; Ν’ ακούει τα πουλιά, το αγέρι που φυσάει, τη 

βροχή; Πώς θα μπορούσε ν’ ακούει τα γέλια των φίλων της; Πώς θα μπορούσε να βλέπει και 

να μιλάει με το Βασίλη, το Σήφη, τη Μαργαρίτα, τη Δήμητρα, την Αργυρώ, την Καρολίνα, το 

Μιχάλη; Να κάνει αστεία και τρέλες; Τώρα τι να παρακαλάει; Να πεθάνει και το άλλο μισό ή 

όχι;» (σελ. 74)  Χαίρεται που μπορεί και κουνά μόνη της το «άρμα της» όπως άρχισε να το λέει: 

«και…προχωρεί λιγάκι μπροστά από μόνη της. Μια μπροστά…μια πίσω…κι η ζωή είναι ωραία 

όπως και να τη ζεις» (σ.79). 

 Αρχίζει να κάνει σχέδια. Ξεκινά φυσικοθεραπεία, αφήνει το σχολείο-σκέφτεται να το 

συνεχίσει ίσως αργότερα-  αλλά έχει πάντα καλές σχέσεις με τους φίλους της που της 

συμπαραστέκονται όλο αυτό το διάστημα. Αρχίζει  να ζωγραφίζει πιάτα και δουλεύει στο 

ταμείο, στο στέκι όπου οι φίλοι της τραγουδούν. Είναι 17 χρονών όταν γνωρίζει εκεί την 

Όλγα, μια συγγραφέα που της προτείνει να γράψει την ιστορία της. Το βιβλίο της Όλγας είναι 

το βιβλίο που διαβάζουμε, με κομμάτια από την παιδική ηλικία της Λεώνης, τα σχολικά της 

χρόνια, το χωρισμό των γονιών της, τις μέρες στο νοσοκομείο, όταν οι εξετάσεις έδειξαν τι 

είχε, πώς το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φτιάξουν οι σχέσεις της με τους γονείς 

της, αλλά και οι σχέσεις των γονιών της μεταξύ τους, τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας της, 

όλα όπως της τα εξιστόρησε η Λεώνη και σχεδόν στο τέλος κάθε κεφαλαίου έχει και τα δικά 

της σχόλια σε πρώτο πρόσωπο,  κάθε φορά που η Όλγα τη ρωτούσε πως της φαίνονταν αυτά 

που έγραφε. Το τέλος μόνο έμενε να γραφτεί. Η Λεώνη πρότεινε να το γράψει η Όλγα, αλλά 

η Όλγα περίμενε, ώσπου μια μέρα, μετά από καιρό κι όταν η Λεώνη ήταν γύρω στα είκοσι, 

την καλεί ένα βράδυ στο στέκι όπου πρωτογνωρίστηκαν και ανακοινώνει σ’ εκείνη  και στους 

καλούς της φίλους πως αρραβωνιάζεται το Δημήτρη, τον όμορφο φυσικοθεραπευτή της. 

Αυτό είναι και το τέλος του βιβλίου.     

 

Αφήγηση:  

- τριτοπρόσωπη: η Όλγα αφηγείται την ιστορία της Λεώνης όπως ακριβώς εκείνη της 

την περιγράφει με πολλά σημεία διαλόγου. 

- πρωτοπρόσωπη, όπου η Λεώνη – στο τέλος κάθε κεφαλαίου- κάνει τα 

σχόλια της σε όσα γράφει η Όλγα και θυμάται. 
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Εικόνες: η αναπηρία της Όλγα αλλάζει τους γονείς της καθοριστικά. Αρχικά νιώθουν 

ενοχές. Σα να είναι η αναπηρία της Λεώνης η τιμωρία τους για τον εγωισμό τους και το 

διαζύγιό τους. Στη συνέχεια γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι γονείς: «Η μαμά 

ερχόταν κάθε μέρα κι είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Ο μπαμπάς είχε γίνει σοβαρός, ευαίσθητος. 

Μ’ έβλεπε και δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Με άκουγε και βούρκωνε. Τόσο που 

συνέχεια αναγκαζόμουν να του δίνω κουράγιο. ΕΓΩ! Είμαι σίγουρη πως τις λίγες αυτές μέρες 

είχε κόψει κι όλες τις κακές συνήθειές του: ξενύχτια και γλέντια. Έκανε παρέα με το θείο και τη 

μαμά και μου υποσχόταν πως όταν έβγαινα από κει μέσα θα μου οργάνωνε ένα μεγάλο πάρτι. 

Όπου ήθελα!»(σελ.82) «Ξέρεις, Όλγα μου, και το άλλο το πολύ σημαντικό; Η μαμά έκοψε το 

κάπνισμα. Δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις! Έκοψε και το ποτό. Και τρεφόταν όπως μου είπε με 

υγιεινά φαγητά. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Την αγκάλιασα και τη φίλησα. Αχ, μάνα, μάνα! Πώς 

αφήσαμε τόσα χρόνια να πάνε χαμένα;» (σελ. 91) 

Ο γιατρός εξηγεί στην Όλγα με αρκετές λεπτομέρειες και ιατρικούς όρους την 

ασθένεια. Δυο νέοι με καρκίνο που βρίσκονται στον ίδιο όροφο του νοσοκομείου εξηγούν κι 

εκείνοι τη θεραπεία τους και φαίνονται δυνατοί και αισιόδοξοι. 

Για την εμφάνιση της Λεώνης δε γίνεται λόγος, εκτός από το ότι έχει όμορφα μαλλιά 

και όμορφα μακριά πόδια: «Να τα, λοιπόν, τα πόδια της. Μακριά, λεπτά, ειδικά για χορό, για 

τρέξιμο, για «άλμα εις ύψος»….Θα της τύχει άραγε ποτέ ξανά τέτοια χαρά; Και πότε; Κι αν η 

απάντηση είναι «ποτέ» πώς θα μπορέσει να ζήσει μ’ αυτή την αβάσταχτη αναπηρία;» (σελ. 73)  

Η οικονομική κατάσταση όμως του πατέρα της επιτρέπει μέχρι και να σχεδιάζει μαζί 

του να κάνει το σπίτι τους κέντρο αποκατάστασης αναπήρων μαζί και με τη συνεργασία 

άλλων φορέων : «θα βάλουμε και θερμαινόμενη πισίνα. Κι ό,τι άλλο χρειαστεί για 

φυσιοθεραπεία και απασχόληση αναπήρων. Να καλύψουμε έτσι κι άλλες ανάγκες που σίγουρα 

υπάρχουν στον τόπο μας. Το κράτος θα μας βοηθήσει στην επάνδρωσή του»(σελ. 120). 

Η ίδια είναι τόσο δυνατή που και ο ψυχολόγος του νοσοκομείου της λέει πως δεν τον 

χρειάζεται με τόση δύναμη που έχει μέσα της. Είναι γεμάτη αγάπη για όλους, ακόμα και για 

άτομα που δε γνωρίζει καλά όπως το μικρό κοριτσάκι που ήρθε να εγχειριστεί στον ίδιο 

θάλαμο με κείνη κι έκανε τα αδύνατα δυνατά για να του φτιάξει το κέφι. Είναι δραστήρια, 

αισιόδοξη, δημιουργική. Αγαπά τη ζωή και δεν αφήνει ποτέ την απελπισία να τη νικήσει. 

Η αναπηρία σε δυο σημεία φαίνεται ασύμβατη με τη χαρά: «Η Λεώνη γυρίζει και 

βλέπει τους δυο νέους. Κάθονται πάνω στα κρεβάτια τους, μιλάνε και γελάνε. Άρρωστοι και να 

γελάνε; Της  φαίνεται παράξενο» (σελ.75) .  

 «και ήταν τα χαρούμενά της μάτια(λέει η Όλγα για την Λεώνη) που με εμπόδισαν 

εξαρχής να καταλάβω πως η νέα ήταν ανάπηρη. Καθόταν σε αναπηρικό καροτσάκι. Το 
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χαμόγελό της έδειχνε πως καθόλου δεν την απασχολούσε η αναπηρία της. …. Τα παιδιά ήταν 

υπέροχα. Η ατμόσφαιρα μοναδική. Ακόμα και η κοπέλα με το αναπηρικό καροτσάκι 

πηγαινοερχόταν πότε να φέρει ποτό και πότε να πιάσει κουβέντα…..Μιλούσε κι έδειχνε τόση 

χαρά που σε κάποια στιγμή ένιωσα άβολα. Την κοιτούσα σαστισμένη». (σελ. 11-13). 

Η περιγραφή της αναπηρίας  δεν είναι το μοναδικό θέμα του βιβλίου αν και κυριαρχεί. 

Η Λεώνη περιγράφει και τα σχολικά της χρόνια, τα αστεία και τα γέλια με τους φίλους, το 

διαζύγιο, τη Σάντρα, μια οικιακή βοηθό από τη Σρι Λάνκα και τις εξόδους της με τις άλλες 

μετανάστριες κάθε Κυριακή κι άλλες μικρές και μεγάλες στιγμές από τα παιδικά της χρόνια.  

Ωστόσο, η αναπηρία αποδίδεται εξιδανικευμένα, ίσως και λόγω της οικονομικής 

κατάστασης του πατέρα. Η Λεώνη μέσα από αυτή καταφέρνει να ξαναφέρει κοντά της τους 

γονείς της. Τους κάνει να σταματήσουν να είναι εχθροί μεταξύ τους. Στο νοσοκομείο 

συναντά νοσοκόμες που είναι άγγελοι, γελούν, της κάνουν παρέα, της λένε αστείες ιστορίες. 

Γιατρούς που εμπιστεύεται, που είναι λαμπροί επιστήμονες  και που τη σέβονται. Ζωγραφίζει 

επαγγελματικά και βρίσκει πολύ εύκολα και δεύτερη δουλειά και μάλιστα η ιδιοκτήτρια που 

έχει το στέκι- η γιαγιά ενός φίλου της- της λέει πως θα της δώσει όσα της ζητήσει. Οι φίλοι 

της την επισκέπτονται στο νοσοκομείο σχεδόν καθημερινά με μια αγκαλιά κόκκινα 

τριαντάφυλλα. Οι άλλοι νέοι που έχουν καρκίνο λένε του κόσμου τα αστεία και είναι πάντα 

χαρούμενοι. Μετατρέπουν το παλιό αρχοντικό σπίτι του πατέρα σε κέντρο αποκατάστασης 

αναπήρων και μάλιστα με τη βοήθεια του κράτους. Η Λεώνη μεταδίδει ως διά μαγείας σε 

όλους τη δημιουργικότητά της. Μέχρι και ο αγαπημένος της θείος αποφασίζει επιτέλους να 

κάνει μια δική του επιχείρηση  και η μαμά της για πρώτη φορά στη ζωή της αποφασίζει να 

δουλέψει και κείνη μαζί του. Στο τέλος,   μ, η Λεώνη αρραβωνιάζεται τον όμορφο 

φυσιοθεραπευτή.  

Αναφορά σε κοινωνικούς φραγμούς γίνεται μια φορά στο βιβλίο : «Αν οι τάξεις του 

σχολείου είχαν και ράμπες δίπλα στα σκαλοπάτια για να ανεβαίνω με το αναπηρικό καροτσάκι 

μου, δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να πάω….- Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, λέει συχνά 

κι ο θείος Τόνι. Στην Αμερική με τις τόσο μεγάλες πόλεις  δε συναντάς τέτοια προβλήματα και 

τέτοιες δυσκολίες. Όταν χτίζεται μια πολυκατοικία, μια τράπεζα, ένα ξενοδοχείο, υπάρχει πάντα 

τέτοια πρόνοια. Οι ράμπες απαραίτητες παντού…ιδιαίτερα στα σχολεία. – Ας ελπίσουμε πως θ’ 

αρχίσει και δω κάτι να γίνεται, μπαίνει στη μέση κι η μαμά.» (σελ. 112) 

Γλώσσα : πολιτικά ορθή     

 

27.  Ιμπέρ ο γίγαντας, Παπανδρέου Μαργαρίτα, 1985, Κέδρος 
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Στο βιβλίο της η συγγραφέας χρησιμοποιεί έναν μεγαλόσωμο γίγαντα, τον Ιμπέρ, που 

«δεν ήταν θεριό ούτε άνθρωπος και…. κανείς δεν μπορούσε με βεβαιότητα να πει τι 

ήταν»(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) για να μιλήσει συμβολικά για τα κοινωνικά και πολιτικά 

συστήματα όπου οι εξουσιαστές εκμεταλλεύονται το μόχθο των αδύνατων για να αυξήσουν 

τη δύναμή τους και τους κρατούν υποταγμένους παραχωρώντας τους  ελάχιστα προνόμια. 

Έτσι κι ο Ιμπέρ ζούσε σε ένα ολόχρυσο παλάτι που προκαλούσε το θαυμασμό όλων και μια 

φορά το χρόνο έκανε δώρα στους χωριανούς που του έδιναν τη μισή τους σοδειά και κάποια 

από τα παιδιά τους για να τον υπηρετούν. Ο Γιώργος ήταν το μόνο από τα παιδιά του χωριού 

που δεν τον συμπαθούσε και πίστευε πως ήταν ένας κοινός κλέφτης. Όταν ο Ιμπέρ τον πήρε 

για υπηρέτη, ο Γιώργος βρήκε ευκαιρία να πει και σε άλλα παιδιά  πόσο κακός ήταν ο Ιμπέρ 

και πόσο τους εκμεταλλευόταν. Ο Ιμπέρ ανακάλυψε το Γιώργο, τον έκλεισε σε μια φυλακή 

και του έδινε μόνο ψωμί και νερό. Στη φυλακή του ο Γιώργος έκανε σχέδια και, όταν ο Ιμπέρ 

τον ελευθέρωσε, με τη βοήθεια κι άλλων παιδιών που «κατάλαβαν τι κακό τέρας ήταν ο Ιμπέρ 

και ήξεραν πια πως έκλεβε τους χωρικούς παίρνοντάς τους όλα τους τα αγαθά που με τόσο 

κόπο καλλιεργούσαν, ξεγελώντας τους με δώρα που δεν άξιζαν ούτε το μισό από τη δουλειά 

τους και τον ιδρώτα τους» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση)  τον ξεφορτώθηκαν ρίχνοντάς του  

στο κεφάλι μια τεράστια κοτρόνα με τη βοήθεια μιας αυτοσχέδιας τραμπάλας.  

 

Εικόνες:  η δυσμορφία του Ιμπέρ χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει στους 

αναγνώστες μεγαλύτερο φόβο και απέχθεια γι’ αυτόν, ενώ, και στο βιβλίο αυτό, η μεγάλη 

σωματική διάπλαση συνδέεται με την κακία. Ο Ιμπέρ είναι κακός, πονηρός, υποκριτής, 

σκληρός και εκμεταλλευτής. Η ύπαρξή του έχει ως στόχο την ηρωποίηση του Γιώργου που 

σε αντίθεση με το γίγαντα «ήταν ένα πολύ απλό, πολύ ευγενικό παιδί και όμορφο με μεγάλα 

μάτια που έλαμπαν σαν αναμμένα κάρβουνα» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη  

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

Τέλος ευτυχισμένο. Το βιβλίο τελειώνει με την εξόντωση του γίγαντα και με την 

ελπίδα πως από δω και πέρα τα κέρδη από τη σοδειά τους οι χωριανοί θα τα χρησιμοποιούν 

για κάνουν πράγματα χρήσιμα, νοσοκομείο, σχολείο, θέατρο, βιβλιοθήκη. 

 

28. Ο Μυτόγκας, Καμαράτου Γιαλλούση Ειρήνη, 2004, Ψυχογιός 

 

«Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, αλλά είναι και στραβή. Τα παιδιά στο 

νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: - Δεν είναι σωστό να  κοροϊδεύουμε 
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τους άλλους, τους λέει. Σημασία δεν έχει η εξωτερική εμφάνιση, σημασία έχει η 

εσωτερική»(σελ. 7). Έτσι ξεκινά η ιστορία ενός μικρού παιδιού που αποφασίζει να γίνει πολύ 

καλός για να κερδίσει τη συμπάθεια των άλλων παιδιών. Οι  προσπάθειές του είναι αδέξιες 

και δεν τα καταφέρνει εύκολα. «Έτσι κι εγώ το αποφάσισα: θα έχω ωραία αισθήματα. Άμα 

έχω ωραία αισθήματα, όλοι θα θαυμάζουνε τα αισθήματά μου και δε θα βλέπουνε τη μύτη μου» 

(σελ. 14). Στα άλλα παιδιά το μόνιμο χαμόγελό του φαίνεται γελοίο και τον κοροϊδεύουν 

περισσότερο. Τους δίνει καραμέλες κι όταν εκείνα του λένε «Ευχαριστούμε Μυτόγκα» 

εκείνος θυμώνει περισσότερο και τους τις παίρνει πίσω. Σκέφτεται να πει σ’ ένα παιδάκι που 

έχει στραβό δάχτυλο πόσο ωραίο είναι, για να φανεί καλός, αλλά το παιδάκι θυμώνει, γιατί 

νομίζει πως τον κοροϊδεύει και του απάντα πως στραβή είναι η μύτη του. Τελικά τα παιδιά 

σταματούν να τον φωνάζουν Μυτόγκα, όταν σταματά να ασχολείται και ο ίδιος με αυτά και 

με τη μύτη του. Αιτία της αλλαγής είναι ένα κοριτσάκι που ήρθε στο σχολείο και που «δε 

γελούσε καθόλου. Ήταν λυπημένο γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει καλά. Το ένα του πόδι 

ήταν πιο κοντό. Όταν το είδα, τα δάκρυά μου άρχισαν να κυλάνε και δεν ήξερα γιατί. Τώρα θα 

κοροϊδεύουνε κι αυτήν όπως κι εμένα, σκέφτηκα και θύμωσα πολύ. Όχι, δε θα τους αφήσω! 

Έτρεξα και κάθισα δίπλα της»(σελ. 32). Από τότε έγιναν φίλοι αχώριστοι. Το κοριτσάκι 

άρχισε να χαμογελά και μια μέρα του φίλησε τη μύτη και του είπε πως είναι πολύ 

χαριτωμένη. Τα παιδιά σταμάτησαν να τον κοροϊδεύουν. «Όλοι τώρα λένε πως είμαι καλό 

παιδί και πως έχω χαριτωμένη μυτούλα. Πάντως, για να πω την αλήθεια, κι εγώ τώρα 

τελευταία που βλέπω τη μύτη μου στον καθρέφτη δεν τη βρίσκω και τόσο άσχημη. Ναι, ναι 

νομίζω μάλιστα πως είναι πολύ χαριτωμένη…» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

   

Εικόνες: Η σωματική μειονεξία παρουσιάζεται ως αιτία απομόνωσης και δυστυχίας. 

Το παιδί γίνεται αντικείμενο ειρωνείας. Κανείς δεν τον φωνάζει με το μικρό του όνομα. Δεν 

ανακοινώνεται ούτε καν στους αναγνώστες. Η μειονεξία είναι η ταυτότητά του. Για να 

κερδίσει το σεβασμό των άλλων προσπαθεί να είναι ιδιαίτερα καλός, αν και δεν τα 

καταφέρνει στην αρχή, γιατί οι προσπάθειές του δεν είναι αυθόρμητες. Η καλοσύνη του 

βέβαια φαίνεται από το ότι προστατεύει και βοηθά το κοριτσάκι που έχει και αυτό μια 

αναπηρία. Η φίλη του τον βοηθά να κερδίσει τη συμπάθεια των άλλων παιδιών και να 

εκτιμήσει περισσότερο τον εαυτό του.  

Τέλος χαρούμενο 

Αφήγηση πρωτοπρόσωπη με χιούμορ 

Γλώσσα  πολιτικά ορθή 
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29.  Θα σε ξαναδώ φιλαράκι μου, 1997, Δικαίου Ελένη, εκδ.Πατάκη   

 

Η Εύα, μια νεαρή παιδοψυχολόγος γνωρίζει στο ίδρυμα όπου εργάζεται ένα 

εφτάχρονο κοριτσάκι, τη Μέλια που έχει, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του διευθυντή του 

ιδρύματος, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές βλάβες με αποτέλεσμα να παρουσιάζει προβλήματα 

συμπεριφοράς. Βρίσκεται σε ένα δωμάτιο, κοιτάζει ώρες έξω από ένα παράθυρο, κρατώντας 

σφιχτά στην αγκαλιά της μια κούκλα, ρίχνει το φαγητό της κάτω και το τρώει από το πάτωμα 

και τσιρίζει κάθε φορά που κάποιος την ακουμπά. Φαίνεται να μην έχει καμιά επαφή με το 

περιβάλλον και κανείς πια δεν ασχολείται με την εκπαίδευσή της, θεωρώντας την 

καταδικασμένη περίπτωση. «Έτσι κι αλλιώς δε γινόταν να σημαίνουν τίποτα, ούτε οι 

πεταλούδες, ούτε τα χρώματα γι’ αυτά τα παιδιά. Κανείς δε μπορεί να μαντέψει τι βασιλεύει στο 

δικό τους κόσμο. Αν υπάρχουν ζώα ή χρώματα. Αν υπάρχει μια μορφή στο τίποτα όπου ζούνε» 

(σελ. 36). Αρχικά η Εύα παρατηρεί πως τα χρυσαφένια μάτια της μικρής σαν να κοιτάζουν 

κάπου και ζητά την άδεια να ασχοληθεί με την εκπαίδευσή της. Μετά από καιρό κι ενώ η Εύα 

έχει αρχίσει να απελπίζεται και σκέφτεται να τα παρατήσει, η Μέλια αρχίζει να 

ανταποκρίνεται. Αρχίζει να γελά, να μην αντιδρά με υστερία στο άγγιγμα της Εύας, να λέει 

κάποιες λέξεις. Ωστόσο, ο κόσμος της είναι ακόμα πολύ εύθραυστος και την τρομάζουν 

ακόμα πολλά πράγματα. Έτσι, ο διευθυντής της κλινικής απαγορεύει στην Εύα να ασχοληθεί 

ξανά μαζί της, γιατί, όταν την εξετάζει ο ίδιος, η μικρή έχει ένα άγριο ξέσπασμα. Η  Εύα 

αρνείται να τα παρατήσει. Απαγάγει τη μικρή και τη φέρνει σε επαφή με τον πλούσιο πατέρα 

της που μέχρι τότε πίστευε και ο ίδιος πως το παιδί του δεν έχει καμιά επαφή με το 

περιβάλλον. Χάνει τη δουλειά της γι’ αυτό, αλλά καταφέρνει να αντικαταστήσει τη δική της 

αγκαλιά με την αγκαλιά του πατέρα της. Και φυσικά δεν εγκαταλείπει τη μικρή : «Θα ’ρχομαι 

να σε βλέπω Μέλια. Κοίτα τι σπουδαίο φιλαράκι σου αφήνω. Τη Ζωή! (ένα άλλο κοριτσάκι 

στο ίδρυμα)» (σελ. 182)  

 

Αφήγηση: Πρωτοπρόσωπη. Η Εύα αφηγείται τη γνωριμία της με τη μικρή, τις ελπίδες 

της, τις προσπάθειες και τους φόβους της. Υπάρχει διάλογος και ρεαλισμός.  Η συγγραφέας 

δίνει στη Μέλια φωνή από την αρχή κιόλας του βιβλίου. Διαβάζουμε τις σκέψεις της σε 

πρώτο πρόσωπο: «Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν. Λένε «θα σε πλύνω» και σ’ αγγίζουν! 

Λένε «θα σου δώσω να φας» και σ’ αγγίζουν! Όλοι τους! Ο Στράτος κι ο Νικόλας κι η Ελπίδα 

δε μ’ έχουν αγγίξει ποτέ. Το Στράτο και την Ελπίδα και το Νικόλα μπορώ να τους δω. Και το 

φως! Τους ανθρώπους…Όχι τους ανθρώπους! Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Γιατί σ’ αγγίζουν! Όλοι τους! 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ, ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΝΑ Σ’ ΑΓΓΙΖΟΥΝ!» (σελ. 35).  Όσο προχωρά η πλοκή τόσο 
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περισσότερο μαθαίνουμε από την ίδια τη Μέλια τι συμβαίνει στο δικό της κόσμο, τι νιώθει 

για την Εύα, τι τη φοβίζει. «Γιατί το ΤΟΤΕ είναι σκοτάδι. Και πράγματα που σπάνε με φασαρία 

γύρω σου. Και φωνές. Και χέρια που σε πονάνε…Δε θέλω να ξέρω πως τα λουλούδια είναι 

όμορφα. Δε θέλω να δω τις πάπιες να κολυμπάνε. Γιατί όταν όλα είναι ωραία και φωτεινά, σ’ 

αγγίζουνε. Και τότε γίνεται «ΤΟΤΕ». Κι εγώ θέλω να μη γίνει «ΤΟΤΕ» ποτέ ξανά!»(σελ. 72).  

 

Εικόνες : Η Μέλια είναι πολύ όμορφο κοριτσάκι με χρυσαφένια μάτια που ίσως είναι 

και ο λόγος που την προσέχει η Εύα. 

«- Η Μέλια είναι τόσο όμορφο παιδί… 

- Ναι, είναι κρίμα…»(σελ. 53) 

Σε μερικά σημεία η Μέλια παρουσιάζεται σαν μικρό αδύναμο ζώο, σίγουρα χωρίς 

σκέψη και ψυχή. «Κοίταξα τη Μέλια και μου θύμισε παρατημένο ζωάκι ακόμα πιο πολύ. Ένα 

παρατημένο ζωάκι με κρύα χρυσαφένια μάτια.»(σελ 54) 

«…σαν να ‘παυαν κάποια στιγμή να την κρατούν τα πόδια της κι από μόνα τους την 

οδηγούσαν σαν κουρασμένο ζώο στη γαλάζια μοκέτα»(σελ. 64) 

«θα έπρεπε να είσαι τυφλός για να μη δεις πως δεν ήταν ένα αγρίμι που εξημερωνόταν 

σιγά σιγά, πως ήταν ένα ίσως πιο μικρό απ’ την ηλικία του ΠΑΙΔΙ μονάχα» (σελ. 97). 

«ουρλιαχτά ζώου, χωρίς λέξεις, χωρίς δάκρυα» (σελ. 29) 

«Η Εύα μπορούσε να ακούσει την ανάσα του μέσα από τα ουρλιαχτά. Ανάσα χωρίς 

τίποτε ανθρώπινο. Τρομαγμένου αγριμιού που το έχουν παγιδέψει. Και να δει εκείνη την 

έκφραση της μάσκας χωρίς ψυχή»(σελ. 45) 

Ωστόσο, αν και αυτή είναι η άποψη των άλλων ηρώων, ο αναγνώστης  γνωρίζει από 

τις διηγήσεις της ίδιας της Μέλιας πώς σκέφτεται και ποια συναισθήματα έχει, αν και δεν 

μπορεί να τα εκφράσει. 

Για τους γονείς της η Μέλια σχεδόν δεν υπάρχει. Η μητέρα δεν εμφανίζεται ποτέ να 

τη δει και ο πατέρας νομίζει πως έκανε το χρέος του, αφήνοντάς τη σε μια πολυτελή κλινική 

ενός διακεκριμένου παιδοψυχολόγου. 

Λεπτομέρειες για την αναπηρία της Μέλιας δε δίνονται. Σε δύο σημεία αναφέρεται ως 

αιτία η εγκεφαλική βλάβη, ωστόσο, ο αναγνώστης δεν έχει σαφείς πληροφορίες. 

Η ύπαρξη της Μέλιας χρησιμεύει εν μέρει στην ωρίμανση της Εύας. Τη βοηθά να 

καταρρίψει το μύθο του καθηγητή της και διευθυντή της κλινικής, να δοκιμάσει την 

προσωπική της σχέση με το φίλο της το Θεόφιλο, να κατανοήσει πως πάνω από τη 

«δεοντολογία» και τα διπλώματα βρίσκεται το χρέος μας σε άλλα πράγματα όπως σε ένα 

μικρό κορίτσι που μας εμπιστεύεται. 
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Όμως και ο ρόλος της Μέλιας είναι εξίσου βασικός και είναι πολύ θετικός ο χρόνος 

που της  δίνεται για να βγει από τη σιωπή της.  

Τέλος αισιόδοξο: «…η Μέλια δεν ήταν ένα παιδί ολότελα φυσιολογικό… Δεν ήταν, 

αλλά θα γινόταν! Ένα παιδί που έχει αρκετό δρόμο ακόμα να κάνει, είχαν πει στο συμβούλιο 

λίγο πριν. Επιτέλους! Το «ακόμη» σήμαινε πολλά. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη όταν τίποτε δεν έχει 

αρχίσει.» (σελ. 178) 

Αλλά και η Μέλια θυμάται και μπορεί πια να εκφράσει τα συναισθήματά της με γέλιο, 

με κλάμα. Νιώθει για πρώτη φορά τα δάκρυα να κυλούν στα μάτια της, όταν βλέπει την Εύα 

να φεύγει από το ίδρυμα, αλλά παρηγοριέται όταν κοιτάζει τη Ζωή, τη συμμαθήτριά της στο 

σχολείο όπου έχει αρχίσει να πηγαίνει : «Η Ζωή έχει φουντωτά μαλλιά κι όλο γελάει…Η 

Ζωή έχει σχολείο… Έχει χρώματα…και παιδιά που πιάνονται απ’ το χέρι, κάνουν κύκλο και 

τραγουδάνε… 

 

Γλώσσα: «Τα δόντια της μικρής είχαν χωθεί τώρα στο στήθος της, καθώς προσπαθούσε 

να της γυρίσει τα χέρια πίσω. – Ήσυχα, τέρας!» την αποκαλεί η Λέτα του κατώτερου 

θεραπευτικού προσωπικού καθώς προσπαθεί να της φορέσει την ειδική στολή. 

«αλλιώτικο παιδί»(σελ.53)  

  «Μην κοιτάτε. Κρίμα. Το καημένο το κοριτσάκι είναι καθυστερημένο» (σελ. 138) 

Η λέξη «καθυστερημένο παιδί» και στη σελ. 172 

«Μωρέ αυτό το παιδί ήταν προβληματικό;» (σελ. 159) 

 

30.  Η Αργυρώ γελάει, 2001, Τζιν Γουίλλις- Τόνυ Ρος, Πατάκη 

 

Πρόκειται για ένα βιβλίο για μικρά παιδιά με μικρό κείμενο και μεγάλες εικόνες. 

Ηρωίδα, η Αργυρώ που σε όλο το βιβλίο κάνει ό,τι όλα τα παιδιά: γελάει, τραγουδά, παίζει με 

τον μπαμπά της, κάνει κούνια, χαμογελά, είναι καλή αλλά και πονηρή,  άλλοτε λυπημένη κι 

άλλοτε χαρούμενη. Χορεύει με τη βοήθεια του παππού, κολυμπά στη θάλασσα, είναι 

θυμωμένη κάποιες φορές αλλά και ευχαριστημένη κάποιες άλλες, όπως όλοι. Πηγαίνει βόλτες 

στο μουσείο, παίζει στην παιδική χαρά, μερικές φορές τα καταφέρνει στο σχολείο και νιώθει 

δυνατή κι άλλες δυσκολεύεται και κλαίει. Η Αργυρώ φοβάται το σκοτάδι και θέλει 

παραμύθια για να κοιμηθεί. «Αυτή είναι η Αργυρώ: ένα παιδάκι σαν εμένα, ένα παιδάκι σαν 

εσένα» (χωρίς αρ. σελ. στην  έκδοση)  
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Μόνο στην τελευταία σελ. του κειμένου η Αργυρώ φαίνεται στο αναπηρικό της 

καρότσι και μόνο τότε ο αναγνώστης καταλαβαίνει πως η Αργυρώ έχει προβλήματα κίνησης. 

Οι συγγραφείς εστιάζουν σε όσα η Αργυρώ μπορεί να κάνει, όπως όλα τα παιδιά. Αυτό που 

τη χαρακτηρίζει δεν είναι η αναπηρία της. Δεν παρουσιάζεται ούτε ιδιαίτερα όμορφη, ούτε 

ιδιαίτερα καλή, ούτε ιδιαίτερα θαρραλέα. Το κείμενο περιγράφει τη ζωή ενός παιδιού που δεν 

είναι πάντα ρόδινη, χωρίς να προκαλεί τον οίκτο ούτε το θαυμασμό. Μπορεί, ωστόσο, ο 

απλός, χωρίς συναισθηματισμούς τρόπος που παρουσιάζεται η ηρωίδα να βοηθήσει τα παιδιά 

να σεβαστούν τη διαφορετικότητα. Το βιβλίο είναι απαλλαγμένο από στερεοτυπικές 

απεικονίσεις 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη 

Τέλος δεν υπάρχει, καθώς δεν υπάρχει πλοκή.  

 

31.  Το φτερωτό βαγονάκι, 1999, Μηνιάδου Μαρία  

αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ 

 

Πρόκειται για ένα παραμύθι που μιλά για το ταξίδι ενός μικρού τρένου στον κόσμο. 

Όλα τα βαγονάκια, καινούρια, λαμπερά και πολύχρωμα ξεκινούν το ταξίδι τους και παίρνουν 

κάθε τόσο νέα βαγόνια, ώσπου ο συρμός γίνεται πολύ μεγάλος. Σε κάποια στάση συναντούν 

ένα βαγόνι διαφορετικό από τα άλλα: «Είναι λίγο πιο λεπτό, πιο κοντό κάπως κι οι γραμμές 

του δεν είναι τελείως ίσιες. Δεν έχει όλες τις ρόδες του και γέρνει από τη μια πλευρά. Δεν πατά 

καλά στις γραμμές και φαίνεται σα να μην μπορεί να τρέξει. Δε σφυρίζει, κι όταν πάει να 

σφυρίξει βγάζει παράφωνες κραυγούλες» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Τα υπόλοιπα βαγόνια το κοιτάζουν περίεργα, προβληματίζονται για το αν μπορούν να 

το πάρουν μαζί τους ή όχι και «το αλλιώτικο βαγονάκι στεναχωριέται. – Γιατί δεν είμαι κι εγώ 

ίδιο με τ’ άλλα βαγονάκια; Γιατί να μην μπορώ κι εγώ να τρέξω, γιατί να μην μπορώ να 

σφυρίζω όμορφα μαζί τους, λέει και ξαναλέει μέσα του και με αργές, απότομες και χωρίς τάξη 

κινήσεις σκουπίζει κρυφά ένα δάκρυ από τα λυπημένα ματάκια του» (χωρίς αρ. σελ. στην 

έκδοση). 

Τα υπόλοιπα βαγονάκια χάνουν το κέφι τους, είναι στεναχωρημένα και το αλλιώτικο 

βαγονάκι σκέφτεται να τους  μιλήσει, να τους  εξηγήσει: « Είμαι κι εγώ σαν εσάς λέει. Δεν 

είμαι άρρωστο. Έχω δύναμη μέσα μου. Αγαπώ τη ζωή και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα 

όπως και σεις. Μ’ αρέσει να τρέχω, να γνωρίζω καινούργιους τόπους, να γελώ, να παίζω, να 

κάνω χαρούλες πάνω στις ράγες του τρένου. Μ’ αρέσει η συντροφιά, το έξυπνο παιχνίδι. Αγαπώ 
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τα χρώματα, τα λουλούδια, τα  πουλιά.» το ξέρω, έχω πολλές δυσκολίες. Βλέπετε δύσκολα 

περπατώ. Δυσκολεύομαι και να μιλώ κι ύστερα δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Τότε μου ’ρχεται 

να βάλω τα κλάματα. Όμως κρατιέμαι και προσπαθώ. Προσπαθώ και αγωνίζομαι. Κάνω 

πολλές ασκήσεις κάθε μέρα. Μαθαίνω πράγματα που μου αρέσουν και θέλω να χαίρομαι τη 

ζωή, όπως και σεις. Και σας αγαπώ πολύ πολύ βαγονάκια μου»(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

 Τα υπόλοιπα βαγονάκια αρχίζουν να αλλάζουν γνώμη:  

«-    Κι εμείς σε αγαπούμε πολύ. 

- Είσαι ένα βαγονάκι διαφορετικό, βαγονάκι όμως σαν και μας. 

- Έλα μαζί μας στο ταξίδι του κόσμου. Θα μπορέσεις. Θα δοκιμάσουμε. 

Θα προσπαθήσουμε» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) 

Το τέλος είναι αισιόδοξο: «Τα βαγονάκια έμαθαν πολλά. Έγιναν πιο σοφά! Τώρα 

ξέρουν ότι όλα τα βαγονάκια δεν είναι ίδια. Είναι όμως το ίδιο σπουδαία. Όλα έχουν κάτι το 

ιδιαίτερο που τα κάνει να ξεχωρίζουν. Όλα μπορούν να αγαπούν και όλα περιμένουν την αγάπη 

των άλλων » Του χαρίζουν τα φτερά της αγάπης και του αλλάζουν όνομα. Το φωνάζουν 

φτερωτό βαγονάκι. 

 

Εικόνες : Η αναπηρία φαίνεται να προκαλεί δυστυχία στο φτερωτό βαγονάκι και 

αμηχανία στα υπόλοιπα. Θεωρούν πως δεν μπορεί να τα καταφέρει ένα βαγονάκι με 

προβλήματα στην κίνηση και πως θα τους είναι βάρος. Η καλοσύνη, η ειλικρίνεια και το 

θάρρος του αλλά και η αγάπη του γι’ αυτά φαίνεται πως κάνουν τα άλλα βαγόνια να 

αλλάξουν γνώμη. Το φτερωτό βαγόνι βοηθά τα υπόλοιπα να γίνουν πιο σοφά, να μάθουν να 

αγαπούν. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

32 . Ο παπουτσής και οι νάνοι, παραμύθι των αδερφών Γκριμ 

 

Ένας παπουτσής περνά δύσκολες ώρες, γιατί η δουλειά του δεν πηγαίνει καλά και δεν 

έχει χρήματα ούτε για δέρμα ούτε για τρόφιμα. Ένα βράδυ, αφήνει στον πάγκο του το 

τελευταίο κομμάτι δέρμα που του είχε απομείνει και κοιμάται. Το πρωί βρίσκει έτοιμο και 

καλοραμμένο ένα ζευγάρι παπούτσια. Τόσο πολύ άρεσε στον πελάτη που τα παρήγγειλε που 

τα πλήρωσε διπλά. Ούτε ο παπουτσής ούτε η γυναίκα του μπορούν να καταλάβουν τι 

συμβαίνει, αλλά ενθουσιάζονται τόσο που δεν τους απασχολεί και πολύ. Αγοράζουν κι άλλο 

δέρμα και το πρωί βρίσκουν δυο ζευγάρια καλοραμμένα παπούτσια, το άλλο πρωί τέσσερα, 

ώσπου η φήμη του παπουτσή απλώνεται, οι δουλειές του ανοίγουν και οι δύσκολες μέρες 
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ξεχνιούνται. Ο παπουτσής και η γυναίκα του νιώθουν την περιέργεια να δουν ποιος είναι 

αυτός που τους βοηθά, κρύβονται ένα βράδυ και βλέπουν δυο μικρούς νάνους να δουλεύουν 

ασταμάτητα όλο το βράδυ για να φτιάξουν όλα τα ζευγάρια που είχαν παραγγείλει οι πελάτες. 

Για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους ο παπουτσής και η γυναίκα του τους φτιάχνουν 

δωράκια, μικρά παπουτσάκια και κασκόλ και κάλτσες. Τους τα αφήνουν σε κουτάκια, οι 

νάνοι τα βρίσκουν, τα φορούν, χαίρονται με τα δώρα τους και εξαφανίζονται. Ο παπουτσής 

δε στεναχωριέται, σκέφτεται πως ίσως βοηθούν μια άλλη οικογένεια. Άλλωστε, χάρη σ’ 

αυτούς έχουν μαζέψει χρήματα πολλά και με αυτά ανοίγουν καινούριο μαγαζί και στην 

ταμπέλα τους βάζουν ένα μικρό νάνο. 

 

Εικόνες: η σωματική μειονεξία συνδέεται με υπερφυσικές ικανότητες και καλοσύνη. 

Οι νάνοι, αν και μικρόσωμοι είναι ικανοί να φτιάξουν όσες παραγγελίες κι αν έχει ο 

παπουτσής, ενώ βοηθούν και σώζουν τον παπουτσή και τη γυναίκα του, χωρίς να ζητούν ή να 

περιμένουν τίποτα, δουλεύοντας χωρίς σταματημό όλο το βράδυ. 

Τέλος: χαρούμενο 

33. Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους (από τη σειρά «Μάθε για τη 

ζωή»), 1991,  Μπάρμπαρα Σέλινγκ, Εκδ. Δωρικός  

 

Η συγγραφέας έχει ως στόχο να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο της ως εργαλείο από τους 

γονείς,  ώστε να μιλήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους γύρω από την αναπηρία. 

Πρόκειται για την περιγραφή της ζωής ενός κοριτσιού που έχει προβλήματα κίνησης. «Καμιά 

φορά ρωτούν γιατί δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά αυτό δε με πληγώνει. Δεν μπορώ να 

περπατήσω, επειδή γεννήθηκα μ’ ένα ελάττωμα που εμποδίζει τα πόδια μου να λειτουργήσουν. 

Αυτό όμως που μετράει είναι πως οι ρόδες μου με βοηθούν να πάω εκεί που δε με πάνε τα 

πόδια μου. Κι έτσι δεν είμαι και τόσο διαφορετική» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) Το κορίτσι 

περιγράφει τη ζωή του, πώς ξυπνά το πρωί, πώς πηγαίνει στο σχολείο, τι μπορεί να κάνει 

όπως τα άλλα παιδιά και τι όχι. Επειδή δεν μπορεί να ακολουθήσει τα υπόλοιπα παιδιά στα  

αθλήματα, πηγαίνει σε ειδικό κέντρο «που είναι για παιδιά σαν κι εμένα. Εκεί κολυμπάμε, 

παίζουμε μπάσκετ από τις πολυθρόνες μας, βόλεϊ ή πιγκ-πογκ. Κάπου κάπου πέφτω κι εγώ 

κάτω παίζοντας, όπως τα περισσότερα παιδιά. Καμιά φορά χτυπάω και πονάω, αλλά τις 

περισσότερες φορές δεν παθαίνω τίποτα. Απλά σηκώνομαι, ξανακάθομαι στην καρέκλα μου (με 

τη βοήθεια κάποιου φίλου) και ξαναγυρίζω στο παιχνίδι» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Το κορίτσι - ο μπαμπάς του το φωνάζει «γατούλα», η μαμά του «γατάκι» και ο 

αδερφός του «κουταβάκι»-  συμμετέχει στις δουλειές τους σπιτιού, πλένοντας το αυτοκίνητο, 
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ταΐζοντας το σκύλο, στρώνοντας το τραπέζι , είναι πολύ καλή κολυμβήτρια και κάνει σχέδια 

για το μέλλον. Θέλει να μάθει κιθάρα και να παίζει όπως ο αγαπημένος της σταρ, ο Μάικλ. 

Μιλά  και για τη συναυλία του όπου πήγε μαζί με τη φίλη της και τον μπαμπά της. Αν και 

ενθουσιάστηκε εκεί, μελαγχόλησε που δεν μπόρεσε να τρέξει στο τέλος όπως τα άλλα παιδιά 

να πάρει αυτόγραφο.  

«- Δε μ’ αρέσει που είμαι διαφορετική, είπα. Ο μπαμπάς μου έσφιξε το χέρι. – Μα, 

γατούλα, ο καθένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλο……Είναι σκληρό όταν αυτή η 

διαφορά σου μετράει, όταν ο κόσμος σε κοιτάζει, όταν πρέπει να μείνεις παράμερα, ενώ τα 

άλλα παιδιά μοιάζουν να διασκεδάζουν. Αισθάνεσαι άσχημα, αισθάνεσαι λύπη. Αλλά όλοι 

νιώθουν αμηχανία και λύπη μερικές φορές. Το ότι είσαι διαφορετική δεν πρέπει να σε 

σταματήσει σε τίποτα. Μπορείς να είσαι πολύ καλή σε πολλά άλλα πράγματα» (χωρίς αρ. σελ. 

στην έκδοση). Τελικά η φίλη της της φέρνει αυτόγραφο από τον αγαπημένο της τραγουδιστή 

και μάλιστα με ειδική αφιέρωση. Η χαρά της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν τον βλέπει στο 

δρόμο, επειδή της χαμογελά και τη ρωτά αν της άρεσε η συναυλία. 

Τέλος χαρούμενο: «Μπαμπά, είδες; Ο Μάικλ χαμογέλασε μόνο για μένα αυτή τη 

φορά…. Ω μπαμπά, είπα σφίγγοντάς του το χέρι. Έχεις δίκιο. δεν είμαι τόσο αλλιώτικη από 

τους άλλους» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

 

Εικόνες: Στο κορίτσι δε φαίνεται να αποδίδονται υπερφυσικές ικανότητες, αν και 

είναι πολύ καλή κολυμβήτρια. Είναι αισιόδοξη, δεν προκαλεί τον οίκτο, δεν αποτελεί βάρος 

για την οικογένειά της, δεν είναι απομονωμένη, έχει φίλους. Στερεοτυπική μόνο είναι η 

φράση του πατέρα που την προτρέπει να είναι πολύ καλή σε πολλά άλλα πράγματα ως 

αντιστάθμισμα. 

Η αναπηρική της καρέκλα παρουσιάζεται ως μέσο που της χαρίζει τη δυνατότητα της 

κίνησης. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή. 

Αφήγηση πρωτοπρόσωπη.  

 

34. Συναισθήματα- απόρριψη, 1995, εκδ. Σχήμα και Χρώμα 

 

Το βιβλίο αποτελείται από δυο ιστορίες, την «Ιστορία του μικρού Βλάση» που μιλά 

για ένα παιδί πολύ κοντό και την «Ιστορία της Αννούλας», ενός κοριτσιού που αντιμετωπίζει 

άσχημα το χωρισμό των γονιών του. Εστιάζοντας στην πρώτη, πρέπει να τονιστεί πως δεν 

πρόκειται για μυθιστοριογραφία, αλλά για προτεινόμενους τρόπους για την αντιμετώπιση 
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άσχημων συναισθημάτων όπως η απόρριψη. Ο Βλάσης δέχεται ειρωνικά σχόλια στο σχολείο 

εξαιτίας του ύψους του. Όλοι τον φωνάζουν «Κοντορεβυθούλη» και «Βλασούλη» (σελ.5) ή 

«Τοσοδούλη», «Μισή μερίδα» και «Τσιλιβίθρα» (σ.8). « Ο Βλάσης ένιωσε τα μάτια του να 

δακρύζουν και το πρόσωπό του να κοκκινίζει. Τα αγόρια συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν και 

κείνος να αισθάνεται όλο και χειρότερα. Όταν δεν μπορούσε ν’ αντέξει άλλο, γύρισε και 

φώναξε κι αυτός στα παιδιά. – Αφήστε με ήσυχο! Βλαμμένοι! Κι έφυγε τρέχοντας. Πόσο θα 

‘θελε να μην είναι το πιο κοντό αγόρι στην τάξη.» (σ. 5) 

Ο Βλάσης συζητά το πρόβλημα με τον πατέρα του και τη μητέρα του που τον 

βοηθούν- γελώντας με τα παρατσούκλια και οι ίδιοι- να ξεπεράσει το θυμό του και το άγχος 

του με το ύψος του. Την επόμενη μέρα στο σχολείο ο Βλάσης δε νιώθει άσχημα με τα σχόλια 

και στο σημείο αυτό τελειώνει και η ιστορία. Ακολουθούν συμβουλές για το τι πρέπει να 

κάνει ένα παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις: πρέπει για παράδειγμα να το συζητά με άλλους, να μη 

βοηθά τα πειραχτήρια «Όταν κάποιος σε πειράζει, προσπάθησε να μη δείξεις καθόλου ότι σε 

ενοχλεί. Συχνά τα πειραχτήρια σε αφήνουν ήσυχο, αν μπορέσεις να κάνεις τον αδιάφορο» (σ. 

10) και άλλες τέτοιες οδηγίες. 

 

Εικόνες: στερεοτυπικές. Ο Βλάσης γίνεται αντικείμενο χλευασμού, δε φαίνεται να 

έχει φίλους, είναι οργισμένος και προκαλεί τον οίκτο. Παύει να έχει πρόβλημα όταν αλλάζει 

συμπεριφορά και αγνοεί τους άλλους.  

Τέλος αισιόδοξο 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη με διάλογο 

 

35. Το ποτάμι ζήλεψε, 1997, Βούλα Μάστορη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα  

 

Η Χριστίνα, ένα νεαρό κορίτσι αφηγείται τη ζωή της από τότε που έχασε τον πρώτο 

της αδερφό, τον Άμπο, από ασθένεια που δε διευκρινίζεται. Μεγαλώνει σε μια οικογένεια 

πολύ θεοσεβούμενη και οι γονείς της, όταν φέρνουν στον κόσμο τον καινούριο της αδερφό, 

το Χαράλαμπο, δεν παραπονιούνται, ούτε παραιτούνται, όταν καταλαβαίνουν ότι ο γιος τους 

έχει σπαστική τετραπληγία. Αρχίζουν όμως ένα φοβερό αγώνα με φυσικοθεραπείες, ιατρικές 

εξετάσεις, επεμβάσεις και ιατρικά κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό για 

να πετύχουν αυτό που όλοι οι γιατροί απέκλεισαν αρχικά. Το ότι δηλαδή, ο Χαράλαμπος θα 

περπατούσε. Το παιδί, έχει υπεράνθρωπη υπομονή, ψυχική δύναμη και ωριμότητα, δεν 

γκρινιάζει ποτέ του και προσπαθεί, ξεπερνώντας τον εαυτό του για το ακατόρθωτο. Ο μικρός 

Χαράλαμπος, ηρωποιείται καθώς διαψεύδει όλες τις προβλέψεις των γιατρών και καταφέρνει 
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γρήγορα και σταθερά μικρά θαύματα. Και οι δυο του γονείς δεν τον αφήνουν να πιστέψει πως 

δεν θα τα καταφέρει, τον στηρίζουν ψυχολογικά και μάλιστα, ο πατέρας του φροντίζει να 

φτάσει η επιτυχία του στα μμε. και να γίνει βιβλίο, το βιβλίο που διαβάζουμε. Η Χριστίνα 

παρακολουθεί από την αρχή από κοντά τον αγώνα του αδερφού της, τον αγαπά και τον 

ζηλεύει λίγο, γιατί όλη σχεδόν η προσοχή των γονιών της είναι στραμμένη επάνω του. 

Αφηγείται  κι άλλα περιστατικά της εφηβείας της όπως τους πρώτους της έρωτες, τα 

καλοκαίρια της στη Σαρωνίδα όπου παραθέριζαν, τη σχέση της  με την καλύτερη φίλη της 

και τους γονείς της. Ενώ ο αδερφός της έχει καταφέρει να διανύει μόνος του μεγάλες 

αποστάσεις οι γιατροί κρίνουν σκόπιμη νέα επέμβαση που αν και θα του στερούσε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα την αυτονομία του, θα είχε μακροπρόθεσμα καλύτερα και 

περισσότερο μόνιμα αποτελέσματα. Τότε είναι που χάνει την υπομονή του ο Χαράλαμπος, 

αλλά το πείσμα τον κυριεύει και πάλι και το βιβλίο τελειώνει με τη βεβαιότητα πως το παιδί 

θα αρχίσει να περπατά και πάλι μόνο του και μάλιστα καλύτερα από πριν. 

 

Αφήγηση πρωτοπρόσωπη. Αφηγείται η Χριστίνα, η αδερφή του Χαράλαμπου και η 

ζωή και οι περιπέτειες του αδερφού της μοιάζουν να την ωριμάζουν. Ό,τι γνωρίζουμε για τον 

Χαράλαμπο το γνωρίζουμε από την ίδια. Η δική του φωνή γίνεται αντιληπτή σε λίγες 

περιπτώσεις διαλόγου. 

Εικόνες: η αναπηρία παρουσιάζεται να χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο κόσμους: 

«Κάθισε (ο πατέρας) λοιπόν, απέναντί του και του ζωγράφισε τον κόσμο σε δυο κομμάτια. Σ’ 

εκείνο που οι άνθρωποι περπατούσαν και σε κείνο που κυκλοφορούσαν με αναπηρική 

πολυθρόνα. Ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο κομμάτια είχε βάλει ένα ορμητικό ποτάμι. 

- Χαράλαμπε, του είπε στη συνέχεια, αν θες ν’ αφήσεις την πολυθρόνα και ν’ ανήκεις 

στο άλλο κομμάτι του κόσμου, πρέπει να κολυμπήσεις μέσα σ’ αυτό το άγριο ποτάμι. – θα 

κολυμπήσω, είπε χωρίς δισταγμό ο αδερφός μου. – Είναι πολύ πιο δύσκολα, συνέχισε ο 

μπαμπάς. Το ποτάμι θα σε κυνηγάει άγρια….Όμως εγώ θα είμαι πάντα απέναντι με απλωμένο 

το χέρι να σε τραβήξω στο δικό μας κομμάτι»(σελ. 35). 

Δεν προκαλεί τον οίκτο παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις όπως μια φορά στο δρόμο από 

μια ηλικιωμένη γυναίκα. Δέχεται στωικά τις περιποιήσεις στα κέντρα αποκατάστασης  « Κι ο 

Χαράλαμπος τα δεχόταν όλα αυτά με βασιλική συγκατάβαση. Γιατί ένιωθε πως του τα 

πρόσφεραν από παραδοχή. Γιατί του αναγνώριζαν την ανωτερότητά του. Ποτέ δε θα δεχόταν ο 

Χαράλαμπος αυτές τις περιποιήσεις, αν διέκρινε στην προσφορά τους κάποιο οίκτο. Θύμωνε με 

τον οίκτο ο αδερφός μου» (σελ. 53) 
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Όταν ο Χαράλαμπος κάνει την εγχείρηση και χάνει προσωρινά την ικανότητά του να 

κινείται αυτόνομα το θεωρεί μεγάλη ντροπή. «Τέτοιο ρεζιλίκι αυτός ποτέ!....τώρα δεν ήθελε να 

τον βλέπουν «έτσι»! Ντρεπόταν! Τι θα πουν γι’ αυτόν τώρα; Πώς θα αντικρίσει τον κόσμο. Θα 

τους απογοητεύσει…» (σελ. 228) 

Πλήρης άρνηση της ταυτότητας της αναπηρίας φαίνεται όταν στα «Σκέφτομαι και 

Γράφω» του σχολείου ο Χαράλαμπος γράφει ότι τρέχει και παίζει όπως και τα υπόλοιπα 

παιδιά. Όταν η δασκάλα τον παροτρύνει να μη γράφει ψεύτικες αναμνήσεις εκείνος επιμένει: 

«Εγώ αυτές θα έχω. Όλα τα άλλα θα τα ξεχάσω» (σ. 233) 

Η αναπηρία εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί αν υπάρχει θέληση. Το 

φανερώνουν και οι τίτλοι στις εφημερίδες που ασχολούνται με το ζήτημα του Χαράλαμπου 

«Η πίστη και η θέληση ενός παιδιού ανέτρεψαν έναν παγκόσμιο ιατρικό κανόνα!!!», «Το 

γενναίο αγοράκι με την ατσαλένια θέληση που έβγαλε ψεύτες τους γιατρούς όλου του 

κόσμου!!!» (σελ. 94). Ο Χαράλαμπος συμβουλεύει μια άλλη του φίλη με αναπηρία: 

«Αποφάσισε ότι θα περπατήσεις και θα περπατήσεις» (σελ. 222).  Αν ληφθεί υπόψη και η 

πίστη των γονιών που τονίζεται σε όλο το βιβλίο, υπονοείται πως η αναπηρία είναι κάτι που 

μπορεί να θεραπευτεί, αν υπάρχει πίστη και υπομονή.  

Ο χαρακτήρας με αναπηρία ηρωποιείται:  μέχρι και στην εξώπορτα του εξοχικού ο 

πατέρας κρέμασε ένα χαρτί: «Εδώ είναι το σπίτι του ήρωα Χαράλαμπου!!!». Λέει στη σ. 112 ο 

πατέρας «Ο Χαράλαμπος είναι ένας θρύλος, άρχισε κοιτώντας στο φακό. Ένας μύθος. Είναι 

ένα παιδί το οποίο κατάφερε να γεφυρώσει την αβεβαιότητα με την ελπίδα, το σκοτάδι με το 

φως, την αδράνεια με την ενέργεια και τέλος το απόν με το παρόν της ζωής» εκτός του ότι ο 

Χαράλαμπος παρουσιάζεται ως ήρωας στα λόγια αυτά του πατέρα φαίνεται και η ταύτιση της 

αναπηρίας με το σκοτάδι, την αδράνεια και το απόν της ζωής. Τελικά είναι τέτοιο το θάρρος 

του Χαράλαμπου που κερδίζει και το βραβείο Θάρρους της Ακαδημίας Αθηνών.  

Γίνεται λόγος και για την αδυναμία του κοινωνικού συστήματος να στηρίξει τις 

προσπάθειες αποκατάστασης. Μια άλλη μητέρα με παιδί που είχε την ίδια αναπηρία με το 

Χαράλαμπο αναγκάζεται να αφήσει μόνο του το παιδί της στο κέντρο, λόγω έλλειψης 

χρημάτων, με αποτέλεσμα να σταματήσει το παιδί να προσπαθεί και να μην έχει καμιά 

βελτίωση. Δικαιολογεί την απόφασή της να γυρίσει ως εξής: «- Έχω άλλο ένα παιδί, Γιάννα. 

Γερό. Και με χρειάζεται εδώ. Δε θέλω να καταλήξω να χάσω ΔΥΟ παιδιά στο τέλος.» Τα 

παιδιά με αναπηρία, δηλαδή, θεωρούνται ως «χαμένα» παιδιά και ως βάρος για την 

οικογένεια. 

Στη σ. 130 ο μπαμπάς, η μαμά και η Χριστίνα γελούν σαρκαστικά, όταν, κατά τη 

διάρκεια της εκπομπής, τους ρωτούν, αν στον αγώνα τους είχαν τη στήριξη του κράτους και 
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τονίζουν την αδιαφορία με την οποία τους αντιμετώπισαν και τις υποσχέσεις που τους 

έδωσαν, χωρίς στην ουσία να κάνουν τίποτε. «Αυτό το παιδί μου στοίχισε 200 εκατομμύρια. 

Δυο πολυκατοικίες!» 

Η σχέση ανάμεσα στα αδέρφια είναι ζεστή, τρυφερή. Η Χριστίνα ζηλεύει καμιά φορά, 

γιατί νιώθει πως παραγκωνίζεται, αγαπά όμως πολύ τον αδερφό της. Για την αναπηρία του δε 

ντράπηκε ποτέ. Σκέφτεται μάλιστα κάποια φορά, όταν ο αδερφός της της λέει πως μετά την 

εγχείρηση θα περπατά κανονικά: «Ναι, σίγουρα θα περπατούσε κι αυτός κανονικά. Σκέτα κι 

ανιαρά όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Χωρίς ν’ απλώνει τα χέρια σα χαμηλωμένα φτερά. 

Χωρίς να ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά» (σ. 176).   

Γλώσσα: «σακάτης» (σ.25), «αξιοπερίεργο» (σ. 52) «Α, το καημένο! Αχ, το 

συφοριασμένο» (σ. 53) «Πο-πο! Γιατί; Το κακόμοιρο!» (σ. 57) «Μια τραγωδία και ένα θαύμα! 

» (σ. 95) (Τίτλος εφημερίδας για την περίπτωση του Χαράλαμπου ) 

«…της είπε να τον καθίσει στο καροτσάκι πάλι. Ο μπαμπάς τράβηξε τα μάτια του από 

κει ζεματισμένος. Εκείνο το καροτσάκι τον έκαιγε. – Λοιπόν, Αυτό θα είναι βαρίδι στην 

προσπάθειά σου, του είχε πει από την πρώτη κιόλας φορά που το είχε φέρει στο σπίτι. – Μα μ’ 

αυτό θα κινούμαι! Είχε απαντήσει ο Χαράλαμπος. – Όσο θα νομίζεις ότι μ’ αυτό θα κινείσαι, 

θα σου είναι βαρίδι! είχε τελειώσει μια και καλή την κουβέντα ο μπαμπάς»(σελ. 40). 

 «είχε μείνει στάσιμη (εν. τη βελτίωσή της) η καημένη»(σ. 72) 

 

36. Ψάχνοντας το Νέμο, 2003, Disney, Ελληνικά Γράμματα 

 

Ο Νέμο, ένα μικρό ψαράκι- κλόουν που έχει το ένα του πτερύγιο μικρότερο από το 

άλλο, ζει στον ωκεανό μαζί με τον πατέρα του. Έρχεται η ώρα να πάει στο σχολείο,  αλλά ο 

πατέρας του φοβάται υπερβολικά τους κινδύνους του ωκεανού και προσπαθεί να τον 

προστατεύσει. Ο Νέμο είναι ένα ψαράκι όπως όλα τα άλλα, λίγο περισσότερο περίεργο και 

λίγο περισσότερο ατίθασο. Θυμώνει με τον πατέρα του που το επιτηρεί και απομακρύνεται, 

πλησιάζοντας μια βάρκα. «- Ξέρεις καλά ότι δεν πρέπει να απομακρύνεσαι. Με το μικρό σου 

πτερύγιο δεν μπορείς να κολυμπήσεις καλά!»(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση), του φωνάζει ο 

Μάρλιν, ο πατέρας του, αλλά ο Νέμο δεν ακούει και βρίσκεται πολύ γρήγορα στο δίχτυ ενός 

βατραχανθρώπου που μαζεύει ψάρια  για ενυδρεία. Ο Μάρλιν απελπίζεται και ψάχνει 

απεγνωσμένα να τον βρει με τη βοήθεια μιας φίλης του, της Ντόρη. Ο Νέμο βρίσκεται στο 

ενυδρείο ενός οδοντίατρου μαζί με άλλα ψάρια που προσπαθούν να αποδράσουν. Ο Νέμο 

τους βοηθά στα σχέδιά τους, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Όλα φοβούνται, ιδιαίτερα για το 

μικρό τους φίλο, το Νέμο, γιατί έχουν μάθει από το φίλο τους, τον πελεκάνο, πως ο 
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οδοντίατρος ετοιμάζεται να δώσει για δώρο το Νέμο στην κόρη του που είναι δολοφόνος 

ψαριών. Στο μεταξύ ο Μάρλιν και η Ντόρη ταξιδεύουν στον ωκεανό, περνώντας πολλές 

περιπέτειες και τελικά φτάνουν στο Σίδνεϋ όπου βρίσκεται το ιατρείο του οδοντογιατρού. Ο 

πελεκάνος τους σώζει από κάτι πεινασμένους γλάρους και τους βοηθά να ανεβούν στο 

οδοντιατρείο για να βρουν το Νέμο. Εκείνη την ώρα ο οδοντογιατρός έχει πιάσει σε μια 

σακούλα το Νέμο και τον δίνει στην κόρη του, αλλά ο Νέμο κάνει τον πεθαμένο. Η κόρη του 

θυμώνει, κουνά τη σακούλα κι ο Νέμο εκτοξεύεται στο πτυελοδοχείο, από όπου ταξιδεύει για 

τον ωκεανό. Ο Μάρλιν όμως που δεν καταλαβαίνει πως είναι κόλπο, πιστεύει πως ο γιος του 

είναι νεκρός και φεύγει μόνος του, θλιμμένος. Η Ντόρη βρίσκει τυχαία το Νέμο και τον 

οδηγεί στον πατέρα του. Στην επιστροφή ο Νέμο σώζει τη Ντόρη που πιάστηκε με άλλα 

ψάρια στα δίχτυα ενός ψαρά και τελικά γυρίζουν πίσω όλοι ευτυχισμένοι! 

 

Εικόνες: 

Στη διαφορετικότητα του Νέμο δε δίνει κανείς σημασία. Αναφέρεται δύο μόνο φορές 

σε όλη την ιστορία, όταν ο πατέρας τον προειδοποιεί  ότι με το μικρό του πτερύγιο  δεν είναι 

εύκολο να κολυμπήσει καλά και όταν ο Νέμο στο ενυδρείο σφηνώνεται στο φίλτρο. «- 

Μπορείς να βγεις μόνος σου, του λέει ο Γκιλ, ο αρχηγός. – Το δεξί μου πτερύγιο είναι πιο 

μικρό! κλαψουρίζει ο Νέμο. Όταν, όμως, ο Γκιλ του δείχνει το δικό του που είναι κομμένο στη 

μέση, ο Νέμο παίρνει θάρρος και καταφέρνει να ελευθερωθεί» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Κανείς δε φαίνεται να προσέχει την αναπηρία του και δεν αποτελεί αυτή το λόγο για τον 

οποίο ο πατέρας του είναι υπερπροστατευτικός. 

Ο Νέμο δεν ενοχλείται από αυτήν, έχει φίλους, δεν απομονώνεται και δε διστάζει να 

μπαίνει σε επικίνδυνες περιπέτειες.  Είναι κεντρικό   πρόσωπο της ιστορίας, η πλοκή 

στρέφεται γύρω από τη δράση του, αποτελεί ρόλο πρότυπο, χωρίς να ηρωποιείται. Γενικά, το 

βιβλίο φαίνεται απαλλαγμένο από στερεοτυπικές απεικονίσεις και παρόλο που ο Νέμο 

καταφέρνει να σωθεί και σώζει και το κοπάδι με τα ψάρια δεν είναι το κατόρθωμά του αυτό 

που του χαρίζει την αγάπη των άλλων. Δεν είναι άλλωστε προικισμένος με υπεράνθρωπα 

χαρίσματα, είναι ένα ψάρι όπως όλα τα άλλα της ηλικίας του.   

Αφήγηση τριτοπρόσωπη με διάλογους  

Τέλος χαρούμενο 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

37. Ο Τριγωνοψαρούλης, 1997, Ηλιόπουλος Β., Εκδ. Πατάκη  

 



207 
 

  

Ο Τριγωνοψαρούλης, εκτός από την αστεία του εμφάνιση, έχει να αντιμετωπίσει και 

μεγάλες δυσκολίες στο σχολείο των ψαριών όπου άρχισε να πηγαίνει. Όλοι τον κοροϊδεύουν, 

γιατί δεν μπορεί να σχεδιάσει κανένα άλλο σχήμα εκτός από τριγωνάκια. «- Τριγωνοψαρούλη, 

είσαι ο τελευταίος μαθητής! Μόνο τριγωνάκια ξέρεις να σχεδιάζεις, του έλεγαν! – Είσαι 

τεμπέλης, φώναζαν τα καλαμαράκια και τον χτυπούσαν με τα πλοκάμια τους. – Δεν προσπαθείς, 

είσαι αφηρημένος και απρόσεκτος, του έλεγε η κυρα-Σουπιά, η δασκάλα του. Ήταν τόσο 

δυστυχισμένος! …Στο διάβασμα τα πράγματα δεν πήγαιναν καλύτερα. Ακόμα κι αν ήξερε να 

διαβάσει, τα έχανε κι έκανε λάθος. Η κυρά- Σουπιά θύμωνε και πάλι τον κατσάδιαζε…..Ούτε 

και στο διάλειμμα τα άλλα ψαράκια του συμπεριφέρονταν καλύτερα. Δεν τον έκαναν παρέα, μια 

και ήθελαν να παίζουν πάντα με τους καλύτερους μαθητές. Το σχολείο ήταν γι’ αυτόν ένα 

μαρτύριο….Καθόταν λοιπόν μόνος του στη γωνιά ενός βράχου κι έτρωγε το πλαγκτό του, 

σχεδίαζε τα τριγωνάκια του και καμιά φορά σιγοτραγουδούσε μελαγχολικά:  

Δεν είμαι χαζούλης, 

δεν είμαι κουτός, 

είμαι ο Τριγωνοψαρούλης 

και είμαι διαφορετικός»(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Ωστόσο,  σε μια δύσκολη στιγμή, όταν τα ψαράκια κινδυνεύουν να πιαστούν στα 

δίχτυα ενός ψαρά, ο Τριγωνοψαρούλης είναι αυτός που τα προειδοποιεί και τα σώζει: «Ήρωά 

μου μας έσωσες, του φωνάζει μια γλώσσα» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Τελικά, όλοι τον 

θαυμάζουν, όταν είναι ο μόνος που βρίσκει λύση για να καταστραφεί το νέο δίχτυ, ώστε να 

μην κινδυνεύουν πια: « Ο Τριγωνοψαρούλης έμεινε στην ιστορία της κοινωνίας του βυθού σαν 

το πιο έξυπνο ψάρι. Έγινε ο σοφός που σε όλους είχε μια συμβουλή να δώσει. Η ιστορία του 

διδάσκεται ακόμα και σήμερα από τις σουπιές στα σχολεία. όλα τα είδη των ψαριών λένε πως 

ήταν συγγενής τους. Πολλά μικρά ψαράκια έχουν τη φωτογραφία του στο βραχάκι τους»(χωρίς 

αρ. σελ. στην έκδοση).  

 

Εικόνες: Ο Τριγωνοψαρούλης γίνεται αντικείμενο σαρκασμού, απομονώνεται και 

νιώθει δυστυχισμένος. Κανείς δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητά του μέχρι τη στιγμή που 

αποδεικνύει σε όλους πως είναι ο πιο ικανός, ο πιο εργατικός και ο πιο έξυπνος. Η ηρωική 

του πράξη τον δικαιώνει και κάνει τους άλλους να ντρέπονται για την άσχημη συμπεριφορά 

τους.  

Αφήγηση : τριτοπρόσωπη με διάλογο 

Γλώσσα: παράξενο, αστείο, περίεργο, «- Τι είν’ τούτο», σκέφτηκε η δασκάλα του όταν 

τον αντίκρισε, τεμπέλης, χαζούλης, κουτός 
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Τέλος χαρούμενο 

 

38. Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια, 1998, Αγγελική Βαρελλά, Άγκυρα 

 

Ένας φτωχός τσαγκάρης ζούσε με τη γυναίκα του κοντά σε ένα ποτάμι. Ήταν 

δυστυχισμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί, όμως μια μέρα βρήκαν έξω από 

την πόρτα τους ένα καλάθι με ένα μωρό κι ένα σημείωμα: «Με λένε Ηλία, να με αγαπάτε…»  . 

η χαρά τους ήταν απερίγραπτη. Λάτρεψαν το μικρό Ηλία και ο τσαγκάρης κάθε μέρα του 

έφτιαχνε καινούρια παπουτσάκια για να τα φορέσει όταν θα μεγάλωνε. Όταν όμως ο Ηλίας 

έγινε τριών ετών κατάλαβαν πως δεν πρόκειται να περπατήσει: «… ο τσαγκάρης μουρμούρισε 

για πρώτη φορά παραπονεμένα ένα γιατί. – Γιατί, Θεέ μου, γιατί; Κρατούσε ένα παπουτσάκι 

στο χέρι, το έβλεπε και δάκρυζε» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση).  Μέρα με τη μέρα ο πόνος του 

γινόταν μεγαλύτερος «Πικραμένος πήγαινε τώρα πια στη δουλειά του ο τσαγκάρης. Και ήταν 

σα να είχε σύννεφα το τσαγκαράδικο. Τόσο σκοτεινό του φαινόταν. Το σφυρί χτυπούσε σφυριές 

στην καρδιά του. Η τανάλια του’ σφιγγε τα μηνίγγια….Ο τσαγκάρης, μαζί με τα παπούτσια, 

σόλιαζε τώρα και τον πόνο του. Κι όταν τον τσάκιζε ο καημός, παρατούσε τις στάμπες και τα 

εργαλεία του, τραβούσε κατά τον ποταμό και τον πετροβολούσε. – Το παιδί μου είναι αδύνατο. 

Μόνο οι δυνατοί τα καταφέρνουν! Ξεφώνιζε ο τσαγκάρης» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

Ο Ηλίας μεγάλωνε και ήταν ένα παιδί χαρούμενο και γελαστό. Είχε αποδεχτεί την α. 

του και το μόνο που τον στεναχωρούσε ήταν που έβλεπε τους γονείς του να μαραζώνουν, 

επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει. Όταν ρώτησε τη μητέρα του γιατί δεν μπορεί να 

περπατήσει κι εκείνος όπως τα άλλα παιδιά, εκείνη του είπε ένα παραμύθι, πως τάχα ανέβηκε 

στον ουρανό να πει από κοντά το όνομά του στα αγγελάκια και καθώς ανέβαινε του έπεσε το 

ένα του παπουτσάκι, έσκυψε εκείνος από τη μεταξένια κούνια που τον ανέβαζε  να το πιάσει, 

έχασε την ισορροπία του κι έπεσε, χτυπώντας τα πόδια του. Τον παρηγόρησε το παραμύθι τον 

Ηλία και του άρεσε τόσο που άρχισε κι εκείνος να λέει παραμύθια. Άλλες από τις ιστορίες 

του ήταν αστείες κι άλλες σοφές, όμως όλες ήταν όμορφες κι άρχισαν και οι φίλοι του να 

γράφουν μαζί του. «Έγραψε όμορφες, αισιόδοξες ιστορίες για τα παιδιά που, όπως εκείνος, 

ήτανε τυχερά μέσα στην κακοτυχία τους. Για παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στην αγάπη, όπως 

εκείνος. Για παιδιά που μετρούσαν αυτά που είχαν κι όχι αυτά που τους έλειπαν, όπως 

εκείνος….Έβαζε το χαρτί με το παραμύθι διπλωμένο στα τέσσερα μέσα σ’ ένα παπουτσάκι κάθε 

φορά και το έριχνε στον ποταμό» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Το ποτάμι έπαιρνε το 

παπούτσι και το ταξίδευε και ήταν χαρούμενο, γιατί ήξερε πως κάποιο παιδάκι θα έβρισκε 

την ιστορία, θα τη διάβαζε και θα μαλάκωνε η ψυχή του. 
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Εικόνες: ο Ηλίας αποδέχεται την αναπηρία του, έχει φίλους, δεν είναι απομονωμένος, 

είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του. Οι γονείς του και ιδιαίτερα ο πατέρας του πονούν 

αφάνταστα για το παιδί τους, βλέπουν την αναπηρία σαν εμπόδιο, φοβούνται πως δε θα τα 

καταφέρει.  

Χρειάζεται να ακούσει τα λόγια του περιβολάρη ο πατέρας που του λέει πόσο καλό κι 

έξυπνο παιδί είναι ο Ηλίας και πόσο όμορφες ιστορίες γράφει- σε αντίθεση με το δικό του γιο 

που δεν μπορεί να «πάρει τα γράμματα» - για να πάψει να είναι οργισμένος. Ηρεμεί και όταν 

βλέπει κι ένα παιδί που είναι λυπημένο, επειδή δεν έχει παπούτσια και γυρίζει ξυπόλυτο και 

συνειδητοποιεί πως κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα. Τελικά ο Ηλίας τα 

καταφέρνει, χωρίς όμως να ηρωποιηθεί. Κυρίως επικρατεί η σκέψη πως όλοι οι άνθρωποι 

είναι διαφορετικοί και η αναπηρία δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν όμορφα 

πράγματα στη ζωή τους. 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη 

Τέλος αισιόδοξο 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

39. Μπίλυ ο Ανάποδος, 2006, Σαμ ΜακΚάλεν, εκδ. Καστανιώτη 

 

Ο Μπίλυ είναι ένα αγόρι που όλα πάνω του είναι διαφορετικά κι ανάποδα. Τα μαλλιά 

του, τα ρούχα του και οι λέξεις του καθώς μιλάει. Φορά γυαλιά αλλά συνεχίζει να μη βλέπει 

καλά και περπατά με το κεφάλι κατεβασμένο από ντροπή, ελπίζοντας πως δε θα τον προσέξει 

κανείς, κάτι που φυσικά ποτέ δε γίνεται. «Γεια σου Ανάποδε Μπίλυ! φώναξαν με χαρά οι 

συμμαθητές του, όταν ο Μπίλυ μπήκε στην αίθουσα. – Παιδιά, χαρά γεια, τους χαιρέτησε κι 

εκείνος και όλοι στην τάξη έβαλαν τα γέλια» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Ο Μπίλυ είναι 

πολύ στεναχωρημένος κι εύχεται να έρθει μια μέρα που να περάσει απαρατήρητος για να μη 

νιώθει τόσο διαφορετικός. Ο μάγος Μορίς κάνει την ευχή του πραγματικότητα, χαρίζοντας 

του ένα μαγικό καθρέφτη και προτρέποντάς τον να μπει μέσα. Τον προειδοποιεί, ωστόσο, ότι 

ίσως να μην του αρέσει αυτό που θα ζήσει. Ο Μπίλυ μπαίνει στον καθρέφτη, αλλά δεν 

αλλάζει: «Ανάποδος είμαι να συνεχίζω! φώναξε». (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση) Το επόμενο 

όμως πρωί συνειδητοποιεί πως όλα έχουν αλλάξει εκτός από κείνον. Αν και είναι πρωί 

φαίνεται σα να είναι νύχτα. Αντί να κρατά η κυρία Ποτς τη σκυλίτσα της, είναι η ίδια δεμένη 

στο λουρί και την τραβά η Αντζέλικα, το σκυλάκι της. Ο ταχυδρόμος μαζεύει τα γράμματα 
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από τα σπίτια και τα επιστρέφει στα γραμματοκιβώτια. Στο σχολείο κάνουν μάθημα οι 

μαθητές στους δασκάλους τους και κανείς, μα κανείς δεν του δίνει σημασία. Όμως ο Μπίλυ  

αρχίζει να νιώθει μοναξιά. «Η ευχή του είχε πραγματοποιηθεί. Για μια ολόκληρη μέρα κανείς 

δεν τον είχε προσέξει. Γιατί λοιπόν αισθανόταν τόσο δυστυχισμένος;» Ο μάγος τον βοηθά να 

καταλάβει: «σε προειδοποίησα ότι μπορεί να μη σου αρέσει αυτό που θα συμβεί. Το να είσαι 

διαφορετικός είναι αυτό που σε κάνει να είσαι ΕΣΥ!» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Από τότε 

ο Μπίλυ δεν στεναχωριέται που όλοι τον προσέχουν. Αντίθετα το χαίρεται και περπατά με το 

κεφάλι ψηλά, χωρίς να ντρέπεται. 

 

Εικόνες: Ο Μπίλυ ντρέπεται που είναι διαφορετικός και νιώθει δυστυχισμένος. Οι 

συμμαθητές του και οι φίλοι του δε σέβονται τη διαφορετικότητά του και γελούν μαζί του. 

Όταν ο κόσμος αλλάζει και γίνονται όλοι διαφορετικοί, με το δικό του τρόπο ο καθένας, αλλά 

κανείς δεν τον προσέχει, ο Μπίλυ προτιμά  τελικά να γίνουν όλα όπως πριν και αποδέχεται τη 

διαφορετικότητά του. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή. 

Τέλος χαρούμενο 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη με διάλογο 

 

40. Η μάγισσα Αμπουλίνα (από τη σειρά Μόζα, η γάτα 2), 2005, Σταματοπούλου Ιωάννα, 

εκδ. Κέδρος 

 

Πρόκειται για μια σειρά τεσσάρων βιβλίων που σκοπό έχουν να ενημερώσουν και να   

ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά μέσα από παραμύθια γύρω από  διάφορες αναπηρίες. Το 

συγκεκριμένο βιβλίο έχει ως θέμα του τα κινητικά προβλήματα. Βασικοί ήρωες είναι μια 

γάτα, η Μόζα, που γεννήθηκε τυφλή και η μάγισσα Αμπουλίνα που  ανεβάζει τη Μόζα στη 

μαγική της σκούπα και της δείχνει ένα κέντρο αποκατάστασης ατόμων με κινητικά 

προβλήματα, ένα γυμναστήριο όπου γυμνάζονται τα άτομα με αναπηρίες, διάφορα ειδικά 

όργανα όπως ιμάντες, αναπηρικά καρότσια και ειδικά αυτοκίνητα προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες τους. Η Αμπουλίνα μιλά ακόμα για τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες.   «-

Εκείνος ο κύριος κάθεται σε μια καρέκλα με ρόδες, σαν αυτή που είδαμε στο γυμναστήριο. 

Δουλεύει εδώ; Πώς γίνεται αυτό δηλαδή; Μπορεί να δουλέψει; - Ε, βέβαια, μπορεί να 

δουλέψει. Να περπατήσει δεν μπορεί, τα ΄παμε αυτά. Όχι μόνο μπορεί να δουλέψει, αλλά 

πρέπει. Πώς θα έχει λεφτά για να ζήσει; Αυτό δεν το σκέφτηκες; - Ποπό, δίκιο έχεις! Δεν το 

σκέφτηκα καθόλου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά, όταν είδα για πρώτη φορά έναν άνθρωπο στο καρότσι 
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με τις ρόδες, δε σκέφτηκα τίποτα παραπάνω απ’ αυτό που είδα. Και ένιωσα και λίγο περίεργα, 

δε σου το κρύβω. – Έτσι είναι για πολλούς ανθρώπους. Νομίζουν πως, όταν κάποιος έχει μια 

δυσκολία, όπως να μην περπατάει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτ’ άλλο. Για κλείσε τα ματάκια, 

σου έχω κι άλλη έκπληξη» (σ. 24-25). Και η Αμπουλίνα δείχνει στη Μόζα άτομα με αναπηρίες 

που χορεύουν, που παίζουν μπάσκετ, της μιλά για τους Παραολυμπιακούς. Της δείχνει και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως όταν τα άτομα χωρίς αναπηρίες  δε σέβονται τις 

ανάγκες τους, όπως στην περίπτωση που εμποδίζουν την κίνηση των αναπηρικών καροτσιών 

με το να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στις ειδικές ράμπες. Εξηγεί τις αιτίες που προκαλούν 

προβλήματα κίνησης κατά τη διάρκεια της ζωής ή πριν τη γέννησή μας: «- Ποπό, και μέχρι να 

γεννηθεί το μωρό κανείς δεν ξέρει τίποτα, ε;  

-Μα τι λες τώρα; Η μαμά πηγαίνει τακτικά στο γιατρό και αυτός μπορεί να δει το μωρό 

μέσα στην κοιλιά της με ειδικά μηχανήματα. Έτσι ξέρουν και πότε υπάρχει πρόβλημα. Κι αν 

μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλάζει. Αν όχι, η μαμά γνωρίζει τι πρόβλημα μπορεί αν έχει το παιδί 

της και μαθαίνει να το φροντίζει ανάλογα. Αλλά μείναμε πολύ εδώ. Κλείσε τα μάτια να σε πάω 

κάπου αλλού» (σ. 39). Η Μόζα έχει την ευκαιρία να δει πράγματα που μπορούν να  κάνουν οι 

άνθρωποι όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν τα χέρια τους, όπως το να ζωγραφίζουν 

με τα πόδια ή με το στόμα. Η Μόζα στο τέλος λέει στην Αμπουλίνα πως ένιωσε για όσα είδε: 

« Όταν βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα, μου ‘ρχεται να βάλω τα 

γέλια καμιά φορά. Σαν να μου φαίνονται αστείοι και σίγουρα, περίεργοι. Ευτυχώς που δε μας 

έβλεπαν, γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω τους και ντρεπόμουν να κοιτάω 

τόση ώρα….και κάποια στιγμή φοβήθηκα μήπως πάθω κι εγώ το ίδιο. Καλά, το ότι δε βλέπω το 

’χω συνηθίσει. Να μην μπορώ να περπατήσω κιόλας;… - Μην ανησυχείς. Έτσι νιώθουν και 

πολλοί άνθρωποι και παιδιά όταν βλέπουν κάτι παρόμοιο στο δρόμο. Βλέποντας κάτι τόσο 

διαφορετικό από μας μπορεί να μας φανεί αστείο….Όλα όμως είναι φυσιολογικό να γίνονται. 

Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και αγαπάμε τους συνανθρώπους μας όπως είναι. 

Εμένα πάντως δε θα με πείραζε να έχω φίλους αυτούς τους ανθρώπους αν περνούσα καλά μαζί 

τους» (σ. 43). 

 

Εικόνες: Δεν πρόκειται για μυθιστοριογραφία, αλλά για βιβλίο ενημερωτικό που 

χρησιμοποιεί ως κεντρικά πρόσωπα μια μάγισσα και μια γάτα για να γίνει περισσότερο 

ελκυστικό. Δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί σύγχυση, γιατί 

όλα αυτά που συμβαίνουν τα βλέπει μια γάτα που είναι τυφλή : «- Αμπουλίνα! Φώναξε η 

Μόζα. Έχω άλλη μια ερώτηση. Αφού εγώ δεν βλέπω, πώς τα είδα όλα αυτά; - Όλα αυτά που 

είδες σήμερα έγιναν στο μυαλό σου. Όπως στα όνειρα. Μόνο που όσα είδες σήμερα είναι 
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αλήθεια…» Δεν εστιάζει καθόλου στην αδυναμία της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

των ατόμων με αναπηρίες παρά μονάχα αναφέρεται στην ασυνειδησία κάποιων που 

παρκάρουν στις ράμπες. «- Και δε μου λες Αμπουλίνα, ποιος κανόνισε να υπάρχουν αυτές οι 

ράμπες; - Αυτά τα φροντίζει το κράτος μαζί με όλα όσα βλέπεις γύρω σου για μας τους 

ανθρώπους» (σ. 34). Στερεοτυπικές  εικόνες συναντούμε στα λόγια της Μόζας στο τέλος του 

βιβλίου. Τα άτομα της φάνηκαν περίεργα, αστεία, της προκάλεσαν γέλιο και αμηχανία, την 

έκαναν να φοβηθεί. Το θετικό είναι ότι εστιάζει στις δυνατότητες των ατόμων με 

προβλήματα κίνησης και όχι στις αδυναμίες τους, σε όσα μπορούν και όχι σε όσα δεν 

μπορούν να κάνουν. Ωστόσο, η πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες δεν 

απεικονίζεται απόλυτα ρεαλιστικά καθώς δεν αναφέρονται τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, κοινωνικά οικονομικά και άλλα. 

Αφήγηση: κυρίαρχος ο διάλογος με τριτοπρόσωπη αφήγηση 

Τέλος: δεν υπάρχει  

Γλώσσα: αστείοι, περίεργοι 

 

41. Η λευκή Μόλι (από τη σειρά Μόζα, η γάτα 3), 2005, Σταματοπούλου Ιωάννα, εκδ. 

Κέδρος 

 

Στο τρίτο βιβλίο της σειράς η συγγραφέας μιλά για τα προβλήματα ακοής και 

χρησιμοποιεί ως ήρωες τη Μόζα, την κεντρική ηρωίδα όλων των βιβλίων της, και μια άλλη 

γάτα, τη Μόλι  που έχει προβλήματα ακοής. Η Μόλι είναι η γάτα της μάγισσας Αμπουλίνας 

και πηγαίνει στη Μόζα για να της δείξει πώς ζουν και πώς μαθαίνουν να επικοινωνούν τα 

άτομα που έχουν προβλήματα ακοής. Η Μόλι καταλαβαίνει τη Μόζα διαβάζοντας τα χείλη 

της. Ζητά από τη Μόζα να την οδηγήσει σε ένα λευκό τοίχο και προβάλλει από τα μάτια της 

σαν ταινία μια σχολή τυφλών για να δείξει στη Μόζα πώς μαθαίνουν τα άτομα με 

προβλήματα ακοής  να χρησιμοποιούν τη φωνή τους και πώς  διδάσκονται τη νοηματική 

γλώσσα. Της μιλά για τα ακουστικά βαρηκοΐας και για τους συγγενείς και φίλους που 

μαθαίνουν και εκείνοι τη νοηματική για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους. Η Μόλι 

ανοιγοκλείνει τα μάτια και κάθε φορά νέα εικόνα προβάλλεται στον τοίχο. Η Μόζα μαθαίνει 

πώς επικοινωνούσαν τα άτομα με προβλήματα ακοής στο παρελθόν, με χαρτάκια, δηλαδή, 

όπου έγραφαν όσα ήθελαν να πουν περιμένοντας από το συνομιλητή τους να απαντήσει κι 

εκείνος στο χαρτάκι, καθώς και για το πόσο παράξενοι φαίνονταν οι άνθρωποι με κώφωση 

παλιότερα. « Η εικόνα άλλαξε ξανά κι αυτή τη φορά ακουγόταν μεγάλη φασαρία. Άνθρωποι 

που γελούσαν και κάποιος που έβγαζε περίεργες κραυγές. Η Μόζα τρόμαξε λίγο μόλις το είδε 
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αυτό. – Γιατί τον κοροϊδεύουν αυτόν τον άνθρωπο; Κι αυτός γιατί φωνάζει τόσο περίεργα; Λένε 

τη λέξη κωφάλαλος. Τι σημαίνει αυτό; - Ε, μία μία τις ερωτήσεις. Ο άνθρωπος που φωνάζει 

είναι κωφός. Τότε οι άνθρωποι δεν ήξεραν όσα ξέρουμε εμείς σήμερα, ότι δηλαδή δεν μπορεί 

να μιλάει και κάποιος που δεν ακούει και τον έλεγαν κωφάλαλο…..Δεν είχαν βρει άλλους 

τρόπους να επικοινωνούν και, μια που τους φαινόταν διαφορετικός, προτιμούσαν να γελάνε 

μαζί του παρά να προσπαθήσουν να συνεννοηθούν. – Γι’ αυτό φωνάζει κι εκείνος, ε; Έχει 

θυμώσει μαζί τους που τον κοροϊδεύουν. – Θύμωσε, βέβαια. Σίγουρα είναι δύσκολο όταν δε σε 

δέχονται οι άλλοι, γιατί νομίζουν ότι είσαι διαφορετικός. Αυτά όμως γίνονταν παλιά. Τώρα πια 

οι άνθρωποι ξέρουν πως ο καθένας μας είναι με τον τρόπο του διαφορετικός. – Εμένα πάντως 

μου φάνηκε λίγο αστείο που τους έβλεπα πριν να κουνάνε έτσι περίεργα τα χέρια τους, είπε η 

Μόζα. – Τι να σου πω τώρα. Εμένα πάλι μου φαίνεται αστείο όταν ουρλιάζουν και 

τσακώνονται οι άνθρωποι την ώρα που οδηγούν. Τουλάχιστον εγώ δεν κάνω τόση φασαρία 

χωρίς λόγο» (σ. 33).  Η περιγραφή τελειώνει με μια παρέα παιδιών στο νηπιαγωγείο που, ενώ 

έχουν προβλήματα ακοής, χορεύουν, νιώθοντας τις δονήσεις του πατώματος που πάλλεται 

από τη μουσική. 

 

 

Εικόνες: Και το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και τα υπόλοιπα της σειράς, δεν αποτελεί 

παραμύθι, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλό του, αλλά μια ενημερωτική περιγραφή της ζωής 

των ατόμων με κώφωση. Στερεοτυπικές εικόνες βρίσκονται στην περιγραφή παλαιότερων 

εποχών, τότε που τα άτομα με κώφωση γίνονταν αντικείμενο χλευασμού και ειρωνικών 

σχολίων. Παρόλο, ωστόσο, που η αντίληψη για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες έχει 

βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε, όπως η συγγραφέας, να ισχυριστούμε πως στις 

μέρες μας γίνεται αποδεκτή και σεβαστή η διαφορετικότητά τους. Οι αναφορές της για 

κοινωνική αποδοχή καθώς και η μη επισήμανση των δυσκολιών που τα άτομα αυτά 

αντιμετωπίζουν σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο καταλήγουν στην εξιδανίκευση της 

αναπηρίας τους και σε μη ρεαλιστική απεικόνισή της.  

Αφήγηση: κυριαρχεί ο διάλογος με τριτοπρόσωπη αφήγηση 

Τέλος: δεν υπάρχει  

Γλώσσα: αστείοι, περίεργοι  

 

42. Αργυρώ, 1986, Τζώρτζογλου Νίτσα, εκδ. Κέδρος 
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Η Αργυρώ είναι ένα κορίτσι που ζει στην Ήπειρο με τη γιαγιά, τον πατέρα και τη 

μάνα της. Όλοι στο χωριό την αγαπούν, γιατί είναι ένα κορίτσι όμορφο, λυγερό, θαρραλέο. 

Με το Γιάννο, ένα άλλο αγόρι από το χωριό τους συνδέει μεγάλη φιλία κι ένας έρωτας 

εφηβικός. Ο αδερφός της, ο Ζήσης,  σπουδάζει στην Αθήνα και τους στέλνει συχνά 

γράμματα. Μια μέρα η Αργυρώ τραυματίζεται πολύ σοβαρά από μια ξεχασμένη 

χειροβομβίδα και χάνει τα χέρια της. Η μάνα της, η Βασίλω, όταν έμαθε το νέο από το γιατρό  

«…έφερε τα χέρια στο στήθος και τα ‘σφιξε. Τα ‘σφιξε ώσπου φάνηκαν τα κόκαλα ν’ 

ασπρίζουν. Τα ‘φερε στο στόμα και δάγκωσε τους κόμπους…Ναι, ήτανε δυνατή γυναίκα, δεν 

είχε ξεσπάσει σε κλάματα και υστερίες… 

-Τα χέρια της τα κόψαμε, το δεξί από τον καρπό και το αριστερό κάτω από τον 

αγκώνα…Ο Ζήσης πισωπάτησε κι έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες σαν ν ‘αρνιόταν να δει την 

αδερφή του σακατεμένη, ανάπηρη….- Και πώς θα ζήσει χωρίς χέρια; Έκανε με φοβερή ηρεμία 

(η μάνα) σαν να ρωτούσε πώς θα περπατούσε χωρίς παπούτσια» (σ. 23). Αλλά και η Αργυρώ 

έχει πάρει τη δύναμη της μάνας της. «Λάμψη πονηρή, μαζί και πεισματωμένη πέρασε απ΄τα 

όμορφα καστανά μάτια της. - Είναι για να σας ξεχάσω με τούτα που μου κάνατε; Κι έδειξε τους 

επιδέσμους που θα σκέπαζαν για καιρό τα κολοβωμένα μπράτσα της» (σ. 24). Ο γιατρός της 

υπόσχεται μελλοντική αποκατάσταση και χέρια πλαστικά και η Αργυρώ, αν και καταλαβαίνει 

πόσο πιο δύσκολα θα είναι όλα έξω από το νοσοκομείο, υπόσχεται στον εαυτό της να μη 

χάσει το κουράγιο της. Η γιαγιά δεν αντέχει να δει την Αργυρώ «σακατεμένη» και φεύγει στο 

γιο της που ζει στην Πρέβεζα. Αλλά και η Αργυρώ ξεσπά σε κλάματα όταν γυρίζει σπίτι της 

και νιώθει πως τίποτα πια δε θα είναι εύκολο γι’ αυτήν: «Στο σπίτι έπρεπε να μάθει να 

βοηθιέται μόνη. Δεν το καταδεχότανε να εξαρτάται από τη μάνα! Να τη ζαλίζει και να τη 

στεναχωρά. Κάνε μου τούτο, κάνε μου κείνο…Όχι. Αυτή θα τα κατάφερνε μόνη» (σ. 31). Έτσι  

η Αργυρώ με μεγάλη προσπάθεια καταφέρνει σιγά σιγά πράγματα που της δίνουν όλο και 

μεγαλύτερη αυτονομία. Μαθαίνει να τρώει μόνη της, να σηκώνει το τηλέφωνο, να φορά τις 

κάλτσες της. Στο χωριό βγαίνει για πρώτη φορά μετά το ατύχημα με το κεφάλι ψηλά και 

κανένας δεν τολμά να την λυπηθεί ή να την κοροϊδέψει. «Στα Ζαγοροχώρια με τη βαριά 

κληρονομιά των πολέμων, της θυσίας, του ηρωισμού, ο κόσμος έχει έμφυτο σεβασμό για τα 

παθήματα του ανθρώπου. Σεβασμό περ’ απ’ την αγωγή και τους καλούς τρόπους που ψευτίζουν 

τα αισθήματα. Άγριο και πρωτόγονο σεβασμό, κάτι σαν ένστιχτο που περνά από γενιά σε γενιά 

και θυμίζει τα ζώα όταν γλείφουν τους πληγωμένους συντρόφους τους. Τους Λεκκαίους τους 

εχτιμούσαν στο χωριό…..Λόγος για να πουν την κόρη τους κουλή; Ούτε που το ‘ βαλε ο νους 

τους» (σ. 34). Ο καινούριος γυμνασιάρχης όμως αρνείται να γράψει την Αργυρώ στο 

γυμνάσιο. «Νομίζω πως το δημοτικό θα είναι αρκετό για την κόρη σας….Καταλαβαίνετε πως 
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κάνετε τη θέση μου δύσκολη. Από τη μια δεν μπορώ να αρνηθώ τη μόρφωση, από την άλλη δεν 

μπορώ να δεχτώ μαθήτρια που δε θα είναι σε θέση να παρακολουθά την τάξη της. …Για τις 

περιπτώσεις σαν της κόρης σας υπάρχουν ειδικά ιδρύματα…Η παρουσία της στην τάξη θα 

βλάψει τα άλλα παιδιά. Θα τους αποσπά την προσοχή τους απ’ το μάθημα, θα την πειράζουν, 

θα την κοιτάνε» (σελ. 44). Παρά τις διαμαρτυρίες και τις απειλές της Βασίλως ο 

Γυμνασιάρχης αρνείται να κάνει την εγγραφή. Όλοι οι συμμαθητές της τότε κάνουν αποχή, 

ζητώντας να φοιτήσει και κείνη στο σχολείο και ο Γυμνασιάρχης αναγκάζεται να τη δεχτεί. 

Μάλιστα η Αργυρώ τα πηγαίνει πολύ καλά, μαθαίνει να γράφει και να ζωγραφίζει με τα 

πόδια.  Στο μεταξύ, ο καιρός για την αποκατάσταση φτάνει. Η οικογένεια αποφασίζει να 

στείλει την Αργυρώ με το Ζήση στην Αμερική για να δεχτεί τα πλαστικά χέρια. Όταν 

εγκαταλείπει το χωριό, μια νέα δοκιμασία την περιμένει. Ο κόσμος την κοιτά περίεργα, 

νιώθει πως τη σχολιάζουν. Στην Αμερική όμως περνά απαρατήρητη καθώς πολύς κόσμος με 

αναπηρίες κινείται στους δρόμου. Στο κέντρο αποκατάστασης γνωρίζει κάποιον ζωγράφο που 

αναγνωρίζει το ταλέντο της και της παραδίδει μαθήματα. Όταν γυρίζει στην Ελλάδα παίρνει 

μέρος σε ένα κρατικό διαγωνισμό ζωγραφικής και κερδίζει το πρώτο βραβείο. « Η Λέκκα! 

Ποιος να το ’λεγε! Ανάμεσα σε τόσα κανονικά παιδιά αυτή βρέθηκε η καλύτερη. Αυτή που 

ζωγραφίζει με το πόδι!» (σ. 128). Η επιτυχία της Αργυρώς προκαλεί το μίσος ενός συμμαθητή 

της, του Λάμπρου, που περίμενε να πάρει εκείνος το πρώτο βραβείο. Της μιλά άσχημα και 

ετοιμάζεται να τη χτυπήσει, αλλά την υπερασπίζεται ο Γιάννος αποκαλώντας την «κορίτσι 

του». Ο γιατρός της όταν μαθαίνει τη βράβευση της Αργυρώς μονολογεί «Η θέληση κι η 

λεβεντιά νικούν την κάθε αναπηρία. Ελπίζω το βραβείο της, το κατόρθωμά της να το μάθει όλη 

η Ελλάδα» (σ.137). 

 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη με διάλογο   

Ιατρικό το μοντέλο: η αναπηρία παρουσιάζεται ως προσωπική υπόθεση της Αργυρώς, 

ως προσωπική τραγωδία που μπορεί να ξεπεραστεί με περηφάνια , δύναμη και θέληση. Η 

αναπηρία, ωστόσο, εμφανίζεται και ως τιμωρία- αναφέρεται και στο οπισθόφυλλο- για την 

απερισκεψία της Αργυρώς που έπαιζε με τα παλιοσίδερα. Δεν προκαλεί όμως πουθενά τον 

οίκτο του αναγνώστη και δε χάνει το Γιάννο που εξακολουθεί να αισθάνεται γι ‘ αυτήν όπως 

και πριν. Τελικά, η Αργυρώ ηρωποιείται, βγαίνοντας πρώτη σε πανελλαδικό διαγωνισμό. 

Στερεοτυπικές εικόνες εμφανίζονται στη συμπεριφορά του γυμνασιάρχη που θεωρεί πως ένα 

κορίτσι χωρίς χέρια δεν έχει δικαίωμα στη μάθηση, στη συμπεριφορά του Λάμπρου που δεν 

μπορεί να πιστέψει πώς έχασε από ένα κορίτσι με αναπηρία, στους περαστικούς στο δρόμο 

που γελούν αμήχανα.  
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Γλώσσα: «σακατεμένη» στις σ. 22, 28, «ανήμπορη» στη σ.22, «κολοβωμένα 

μπράτσα» στη σ. 22, «ανίκανη» στη σ. 30, «κουλή» στις σ. 34, 46, 56, 83, 129, 133, 

«κακομοίρα» στη σ. 53, «σακάτισσα» στη σ. 134 

 

43. Δυο παπούτσια με καρότσι, 2007, Ανδρικόπουλος Νικόλας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

 

Ο κύριος Λάζαρος Εαυτούλης αφήνει το αυτοκίνητό του στη ράμπα ενός πεζοδρομίου 

για να αγοράσει παπούτσια, χωρίς να νοιάζεται αν θα εμποδίσει την κίνηση άλλων 

ανθρώπων. «Οχ, βρε αδερφέ, δε βαριέσαι, κάποιοι είναι όλο γκρίνια. Απαγορεύεται να 

παρκάρεις στη ράμπα αναπήρων και τέτοια. Εγώ να ‘μια καλά, να χαίρομαι τα ποδαράκια μου 

και τα καινούρια παπουτσάκια μου, συλλογίζεται και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του» (σ. 

10).  Ξαφνικά πέφτει σε μια τρύπα και, μόλις προσγειώνεται στον πάτο της, συνειδητοποιεί 

πως βρίσκεται σε μια πόλη, την Τροχήλατη Δημοκρατία του Μπορώ,  όπου όλα είναι 

παράξενα. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε αναπηρικά καρότσια, τα κτίρια είναι πολύ κοντά και 

για να περάσει από τις πόρτες πρέπει να είναι πάντα σκυφτός ή να μπουσουλάει. Δεν 

υπάρχουν πεζοδρόμια, ούτε αυτοκίνητα. «Όλα αυτά προκαλούν άγχος και πανικό στον κύριο 

Λάζαρο Εαυτούλη, κάνοντάς τον να θέλει να φύγει απ΄ αυτόν τον τόπο όσο γίνεται πιο 

γρήγορα» (σ. 15). Για να επιστρέψει όμως στην πόλη του που λέγεται Τιμενοιαζειεμένα  

πρέπει να του θεωρήσουν το διαβατήριο στο Υπουργείο. Τότε καταλαβαίνει πως δεν μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τη συγκοινωνία, γιατί όλα στην πόλη εκείνη είναι σχεδιασμένα για 

ανθρώπους με καροτσάκια. Στα κτίρια δεν υπάρχουν σκάλες και επιπλέον νιώθει αμήχανα 

που όλοι τον κοιτάζουν περίεργα, γιατί δεν έχει καρότσι. Ψάχνει κουρασμένος και 

ταλαιπωρημένος ένα δωμάτιο να κοιμηθεί και καθώς σκέφτεται πως ζει έναν ατέλειωτο 

εφιάλτη τον παίρνει ο ύπνος.  

«- Μήπως το αυτοκίνητο με αριθμό 958-327 είναι δικό σας, κύριε; Περιμένω αρκετή 

ώρα για να περάσω από τη ράμπα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρετε τι 

είναι να μην μπορείτε να κάνετε τα πιο απλά πράγματα, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι 

υπάρχουν και άνθρωποι που δυσκολεύονται στη μετακίνησή τους. Και ξαφνικά ο κύριος 

Λάζαρος, σαστισμένος, ανακουφισμένος αλλά κυρίως ντροπιασμένος, ζητάει πολλά συγγνώμη 

και συμπληρώνει: - Ξέρω, κύριε, ξέρω, εμένα θα μου πείτε, ξέρω και παραξέρω…»(σ. 27). 

 

Εικόνες: Έτσι τελειώνει το βιβλίο, με τη συνειδητοποίηση του Λάζαρου  ότι φερόταν 

τόσο καιρό εγωιστικά και χωρίς κατανόηση. Η αναπηρία χρησιμοποιείται για να ωριμάσει ο 

ήρωας που δεν έχει κινητικά προβλήματα. Η μεταφορά του σε έναν κόσμο που είναι 
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οργανωμένος μόνο για άτομα με προβλήματα κίνησης τον  βοηθά να καταλάβει τι σημαίνει 

να είσαι διαφορετικός και πόσο δύσκολο είναι να σου θέτει φραγμούς το περιβάλλον σου. 

Αναφορά στην ανικανότητα της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία, αλλά και στην ατομική ευθύνη που βαρύνει τα άτομα χωρίς αναπηρίες. 

Στερεοτυπικές εικόνες δεν υπάρχουν. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα στην πόλη που 

βρίσκεται για λίγο, εμφανίζονται χαρούμενα, «σχεδόν ευτυχισμένα» (σ. 15) και κινούνται με 

μεγάλη άνεση μια που το περιβάλλον όπου ζουν και κινούνται τους το επιτρέπει.  

Αφήγηση τριτοπρόσωπη με διάλογο και μονόλογο 

Τέλος αισιόδοξο 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

Μοντέλο κοινωνικό 

 

44. Ο Κοντορεβυθούλης, 1990, Σαρλ Περρώ, εκδ. Μίνωας 

 

Στο γνωστό κλασικό παραμύθι του Περρώ, ήρωας είναι ο Κοντορεβυθούλης που 

μόλις φτάνει σε μέγεθος ένα μικρό ρεβίθι. Ο μικρότερος από επτά αδέρφια, αλλά ο πιο καλός, 

ο πιο έξυπνος και ο πιο τολμηρός σώζει πολλές φορές τα αδέρφια του από πολλές 

περιπέτειες, όταν οι γονείς τους αποφασίζουν να τα εγκαταλείψουν στο δάσος, επειδή είναι 

πάμφτωχοι και δεν έχουν μπορούν να τα ταΐσουν. « Και σαν να μην έφτανε η φτώχεια τους, 

είχαν και τον μικρότερο γιόκα τους, που ήταν ο καημένος τόσο λεπτοκαμωμένος και αδύναμος, 

που τη φωνούλα του σπάνια την άκουγαν….Τον καημένο, του κλώτσου και του μπάτσου τον 

είχαν κι όποιος είχε νεύρα τα ξεσπούσε επάνω του. Κι όμως ήταν ο πιο καλός και  μυαλωμένος 

απ’ όλα του τα’ αδέρφια» (χωρίς αριθμό σελ. στην εκδ.).  Αρχικά, κρυφακούει τα σχέδια των 

γονιών του και ρίχνει στο δρόμο χαλικάκια που τον βοηθούν να ξαναγυρίσει μαζί με τα 

αδέρφια του στο πατρικό τους. Τη δεύτερη φορά δεν τα καταφέρνει και χάνονται στο δάσος. 

Όμως ο Κοντορεβυθούλης είναι ο μόνος που δεν πανικοβάλλεται και προσπαθεί να βρει 

λύσεις. Τα παιδιά για κακή τους τύχη βρίσκονται στο σπίτι ενός τρομερού δράκου που τρώει 

παιδιά. Η γυναίκα του προσπαθεί να τα κρύψει, αλλά ο δράκος τα ανακαλύπτει και σχεδιάζει 

να τα σκοτώσει και να τα φάει την επόμενη μέρα. Το βράδυ ο Κοντορεβυθούλης αλλάζει τις 

κορώνες των επτά κοριτσιών του δράκου με τα σκουφάκια των αδερφών του για να ξεγελάσει 

το δράκο, σε περίπτωση που άλλαζε γνώμη και προσπαθούσε να τα σκοτώσει μέσα στη 

νύχτα. Και πάλι η προνοητικότητά του σώζει τα αδέρφια του. Ο δράκος μπερδεύεται και 

σκοτώνει τις κόρες του, ενώ ο Κοντορεβυθούλης το σκάει με  τα αδέρφια του. Όταν ο δράκος 

καταλαβαίνει τι έγινε, φορά τις μαγικές του μπότες και τα κυνηγά. Πάλι με ένα έξυπνο κόλπο 
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ο Κοντορεβυθούλης καταφέρνει να πάρει τις μαγικές μπότες του δράκου, μαζί  με όλο του το 

χρυσάφι και το ασήμι. Γυρίζει σπίτι του, αφού σώζει τα αδέρφια του και την οικογένειά του 

από τη φτώχεια. Γίνεται μάλιστα και προσωπικός αγγελιαφόρος του βασιλιά. «Τούτη η 

ιστορία μας διδάσκει πως ακόμα κι ένας μικροκαμωμένος κι αδύναμος άνθρωπος μπορεί να 

είναι το ίδιο χρήσιμος με τους άλλους και να προσφέρει μάλιστα ευτυχία και χαρά μεγαλύτερη 

στους δικούς του, από αυτήν που κάποιοι δυνατοί και σπουδαίοι είναι ικανοί να δώσουν» 

(χωρίς αριθμό σελ. στην εκδ.). 

 

Εικόνες: ο Κοντορεβυθούλης αποτελεί επιπλέον βάρος για την οικογένεια, δεν τον 

σέβεται κανείς, όλοι τον αποπαίρνουν. Ωστόσο, είναι ο πιο καλός, ο πιο έξυπνος, ο μόνος από 

τα αδέρφια του που δεν κλαίει, που δεν φοβάται. Τα σχέδιά του και το κοφτερό του μυαλό θα 

σώσουν πολλές φορές τα αδέρφια του, αλλά και την οικογένειά του από τη φτώχεια. Ο 

Κοντορεθυθούλης ηρωποιείται στα μάτια των αναγνωστών και δικαιώνεται. 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη 

Γλώσσα: καημένος, τον είχαν του κλώτσου και του μπάτσου 

Τέλος: χαρούμενο 

 

45. Ο εγωιστής Γίγαντας, 1990, Όσκαρ Ουάιλντ , εκδ. Μίνωας 

 

Στο παραμύθι του αυτό ο Όσκαρ Ουάιλντ χρησιμοποιεί ένα γίγαντα για να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών. Ο γίγαντας αυτός, εγωιστής, σκληρός 

και άγριος στην αρχή της ιστορίας, μεταμορφώνεται σιγά σιγά με τη βοήθεια ενός μικρού 

παιδιού σε ένα τρυφερό, ευαίσθητο κι ευγενικό πλάσμα που αγαπά τα παιδιά, τα πουλιά, την 

άνοιξη και τη φύση: «- Τι κάνετε εδώ μέσα;, φώναξε με άγρια βραχνή φωνή και τα παιδιά το ‘ 

βαλαν στα πόδια. – Ο δικός μου κήπος είναι μόνο για ΜΕΝΑ!…Ήταν ένας πολύ εγωιστής 

γίγαντας» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Όταν διώχνει τα παιδιά ο γίγαντας, μένει μόνος, η 

άνοιξη φεύγει κι η βαρυχειμωνιά έρχεται στον κήπο του. Χιόνι, αέρας, κρύο και παγωνιά. 

Αρχίζει να αναρωτιέται πότε θα φτιάξει ο καιρός, αλλά οι άλλες εποχές τον θεωρούν πολύ 

εγωιστή και δε θέλουν να πάνε στον κήπο του. Μια μέρα ακούει το τραγούδι ενός πουλιού 

και συγκινείται. Αμέσως, τα χιόνια λιώνουν, ο αέρας και το χαλάζι σταματούν. « Και τ’ άλλα 

παιδιά. Όταν είδαν ότι ο Γίγαντας δεν ήταν πια κακός, γύρισαν πίσω τρέχοντας και μαζί τους 

ήρθε η άνοιξη! Αυτός ο κήπος είναι τώρα πια κατάδικός σας παιδιά μου, είπε ο Γίγαντας» 

(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Ξεχωρίζει ένα από τα παιδιά, το πλησιάζει, το κάνει φίλο του, 

αλλά ο μικρούλης χάνεται και κάνει πολύ καιρό να τον δει. Όταν μια μέρα βλέπει το αγόρι 
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στον κήπο του, χαρούμενος το πλησιάζει , όμως βλέπει στα χέρια και τα πόδια του μικρού 

σημάδια από καρφιά και θέλει να εκδικηθεί αυτόν που του τα έκανε. «-Μη, έκανε το παιδί. 

Αυτές είναι πληγές αγάπης. – Ποιος είσαι; ρώτησε ο γίγαντας κι ένα παράξενο δέος τον 

κυρίεψε και γονάτισε μπροστά στο μικρούλι. Και το παιδί χαμογέλασε στον γίγαντα και του 

είπε. – Κάποτε μ’ άφησες να παίξω στον κήπο σου, σήμερα θα έρθεις εσύ στο δικό μου κήπο, 

τον Παράδεισο. Κι όταν εκείνο το απόγευμα, τα παιδιά έτρεξαν στον κήπο, βρήκαν τον 

Γίγαντα πλαγιασμένο κάτω από το δέντρο, νεκρό, σκεπασμένο ολόκληρο με κάτασπρα 

λουλούδια» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

 

Αφήγηση: τριτοπρόσωπη 

Εικόνες: η σωματική μειονεξία είναι τόσο καθοριστική για την ταυτότητα του ήρωα 

που πια δεν έχει ούτε όνομα. Αναφέρεται ως Γίγαντας. Η μειονεξία του ταυτίζεται και με ένα 

χαρακτήρα δύστροπο και κακό που προτιμά τη μοναξιά από το γέλιο των παιδιών. Όλα αυτά 

βέβαια αλλάζουν, αλλά είναι κυρίαρχα στο παραμύθι και δίνουν τον τίτλο στην ιστορία.  

Το τέλος είναι μελαγχολικό, ο Γίγαντας πεθαίνει, αν και ευτυχισμένος που ξαναείδε 

το μικρό ου φίλο. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

46. Ο Φοίβος… και ο άλλος Φοίβος, 2004, Γκρέκου Γλυκερία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

 

«Ο Φοίβος… και ο άλλος Φοίβος» είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει τη ζωή δύο 

παιδιών, του Φοίβου, ενός παιδιού χωρίς αναπηρία και του άλλου Φοίβου, ενός παιδιού με 

προβλήματα κίνησης. Από το πρωί που ξυπνούν μέχρι το βράδυ που πέφτουν για ύπνο τα δυο 

παιδιά έχουν τις ίδιες εμπειρίες, τις ίδιες ανάγκες, τους ίδιους φόβους. Βιώνουν τα ίδια 

συναισθήματα, χαίρονται όταν τα καταφέρνουν στα αθλήματα, απογοητεύονται όταν δεν τα 

καταφέρνουν στο σχολείο, ντρέπονται όταν κάποιος τους κοροϊδεύει « Η Κατερίνα κι ο 

Φοίβος μαλώνουν. – Να κοιτάς τη μύτη σου. Είναι τόσο αστεία! του λέει η Κατερίνα. Πόσο 

πικράθηκε! “Τι έχει η μύτη μου και με πειράζουν συνεχώς;”  Ο άλλος Φοίβος παίζει στο 

πάρκο. – Χα! Χα! Πώς πας έτσι; του λέει ένα παιδί. Πόσο πικράθηκε! Έχασε το γέλιο του» 

(χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). Βρίσκουν όμως και οι δύο παρηγοριά στους φίλους τους που 

τους αγαπούν: «Αχ, αυτό το κορίτσι! Η Ευγενία. Πόσο καλή είναι! Τι όμορφα ένιωσε όταν του 

είπε:- Έλα Φοίβο, δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. … Πόσο αγαπάει ο άλλος Φοίβος την Όλγα! 

Τον αγκάλιασε και του πέρασαν όλα! Τώρα είναι καλά» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 
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Και τα δυο παιδιά έχουν τα ίδια όνειρα - να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς και 

τους Παραολυμπιακούς αγώνες- τις ίδιες αναμνήσεις από το καλοκαίρι που πέρασε και τις 

ίδιες δυσκολίες καθώς η έλλειψη πεζοδρομίων και τα παρκαρισμένα  αυτοκίνητα τα 

εμποδίζουν να χαρούν τη βόλτα τους: «Το απόγευμα ο Φοίβος βγήκε βόλτα με τον παππού του. 

Παραλίγο να τον χτυπήσει αυτοκίνητο. – Γιατί δεν ανεβαίνετε στο πεζοδρόμιο; φωνάζει ο 

οδηγός. – Πεζοδρόμιο; Που το βλέπετε εσείς; ρώτησε ο παππούς. Αυτή η βόλτα έμεινε στη 

μέση. Η γιαγιά του άλλου Φοίβου κουράστηκε. Μια στο δρόμο, μια στο πεζοδρόμιο! Πού να 

περπατήσουν; Επιστροφή στο σπίτι» (χωρίς αρ. σελ. στην έκδοση). 

 

Εικόνες: Στόχος της συγγραφέα είναι να δείξει στους μικρούς αναγνώστες πως όλα τα 

παιδιά, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια 

συναισθήματα και τα ίδια δικαιώματα. Ο άλλος Φοίβος1 είναι ένα παιδί όπως ο Φοίβος, αν 

και η χρήση της λέξης «άλλος» στην ονομασία του και μάλιστα στον τίτλο τονίζει το 

διαχωρισμό ανάμεσα σε «εμάς», τους «φυσιολογικούς»,  και στους «άλλους», τα άτομα με 

αναπηρίες. Ωστόσο, μόνο ο τίτλος φέρει μια στερεοτυπική εικόνα και όχι το κείμενο ή η 

εικονογράφηση του βιβλίου, καθώς και οι δύο ήρωες αντιμετωπίζονται ισότιμα από τους 

ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Γίνεται αναφορά και στην αδυναμία της κοινότητας να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.  

Τέλος: Η μέρα των δυο παιδιών τελειώνει και τα βρίσκει στο κρεβάτι τους να κάνουν 

χαρούμενες σκέψεις.  

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

47. Μια μαγική νύχτα (από τη σειρά Μόζα, η γάτα 1), 2005, Σταματοπούλου Ιωάννα, 

εκδ. Κέδρος   

 

Στον πρώτο τόμο της σειράς αυτής η συγγραφέας παρουσιάζει τη Μόζα μια μικρή 

γάτα που γεννήθηκε με τύφλωση, αλλά δε γνωρίζει το πρόβλημά της μέχρι που το μαξιλάρι 

της αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίο πέφτει πάνω στα έπιπλα του σπιτιού: «…Απλώς δεν 

μπορείς να με δεις γιατί δεν έχεις μάτια… Η Μόζα ταράχτηκε τόσο πολύ που τα ‘χασε. Τι 

είναι τα μάτια; Και για πιο λόγο θα έπρεπε αυτή να τα έχει; Και τι σχέση έχουν τα μάτια με το 

φως και το σκοτάδι;» (σ.6). Στην κουβέντα μπαίνει και ο διακόπτης, η πόρτα, η σόμπα του 

                                                 
1 Η συγγραφέας αναφέρει στο εισαγωγικό της σημείωμα: «Ο τίτλος επιλέχτηκε για να τονίσει την αναγνώριση της 
ύπαρξης της διαφορετικότητας. Ο άλλος Φοίβος, το παιδί με αναπηρία, γίνεται «άλλος» μέσα από τη δική του 
ιδιαιτερότητα, αλλά κυρίως μέσα από την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν». 
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σπιτιού που την κάνει να καταλάβει πως χρησιμοποιεί την αίσθηση της αφής για να μην 

καίγεται, τα παπούτσια που της λένε πως με την ακοή καταλαβαίνει πότε η κυρία της 

πηγαίνει για ύπνο, το δίπλωμα που της εξηγεί πως δεν είναι εύκολο μια γάτα που δε βλέπει να 

κυκλοφορεί στο δρόμο, η εγκυκλοπαίδεια που της εξηγεί γιατί οι άνθρωποι με τύφλωση που 

περπατούν με μπαστούνι της φαίνονται αστείοι: « Καμιά φορά είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι 

κάποιος είναι διαφορετικός από μας. Και ειδικά αν του λείπει κάτι που εμείς έχουμε, μπορεί 

να τον θεωρούμε αστείο ή περίεργο. Μπορεί να φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα πάθουμε κι 

εμείς ή μπορεί να μην ξέρουμε πώς να φερθούμε , οπότε, από ντροπή, απλώς γελάμε. Κι αν 

το λες εσύ που είσαι τυφλή, φαντάσου οι άνθρωποι που βλέπουν τι μπορεί να λένε. – Έχεις 

δίκιο. Με συγχωρείς. Ήταν άδικο αυτό που είπα. Η Μόζα ντράπηκε πολύ για την αγένειά της. 

– Σε συγχωρώ, είπε το βιβλίο. Καλύτερο είναι να σκεφτόμαστε αυτά που μπορεί να κάνει 

κάποιος και όχι αυτά που δεν μπορεί.» (σ. 24-25). Της εξηγεί στη συνέχεια πως τα άτομα με 

προβλήματα όρασης μπορούν να διαβάσουν ειδικά βιβλία, να φοιτήσουν σε ειδικά σχολεία, 

να πάνε στο πανεπιστήμιο, να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. «Μαθαίνουν να ζουν με τη 

δυσκολία τους. Όπως κι εσύ. … Άλλωστε δυσκολίες μπορεί να έχουμε όλοι μας. Δε 

χρειάζεται να έχουμε πρόβλημα στην όραση για να βρούμε τρόπους να κάνουμε τα πράγματα 

καλύτερα» (σ.30). Η Μόζα ικανοποιείται με όλα αυτά που έμαθε κι όταν την παίρνει, ο ύπνος 

βλέπει τα πιο γλυκά όνειρα. 

 

Αφήγηση τριτοπρόσωπη, αλλά με πολλούς διάλογους. 

Εικόνες: Στερεοτυπικές εικόνες δεν υπάρχουν. Αν και δεν πρόκειται για παραμύθι, 

όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο και στον πρόλογο του βιβλίου, η συγγραφέας στοχεύει στο 

να πάρουν οι μικροί αναγνώστες πληροφορίες γύρω από τα άτομα με προβλήματα όρασης 

και να δώσει απαντήσεις στα πιθανά ερωτήματά τους. Εστιάζει κυρίως στις δυνατότητες και 

όχι στις αδυναμίες των ατόμων με προβλήματα όρασης και εξηγεί – όπως και στα άλλα τεύχη 

της σειράς- τις αιτίες για τις οποίες τα άτομα χωρίς αναπηρίες αντιμετωπίζουν με περιέργεια 

και αμηχανία οποιαδήποτε μειονεξία. Πρόθεση της συγγραφέα είναι η ενημέρωση γύρω από 

την τύφλωση με σκοπό την αποφυγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων και στο συγκεκριμένο 

βιβλίο η αναπηρία αποδίδεται ρεαλιστικά ( ενώ σε άλλα βιβλία της σειράς η Μόζα, αν και με 

τύφλωση βλέπει όσα της δείχνουν οι άλλοι), αν και εξιδανικευμένα, αφού δε γίνεται λόγος 

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες  σε μια κοινωνία που δεν 

ικανοποιεί τις ανάγκες τους. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή.  
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48. Το βουνό των μάγων (από τη σειρά Μόζα, η γάτα 4), 2005, Σταματοπούλου Ιωάννα, 

εκδ. Κέδρος   

 

H Μόζα συναντά τον Τάλι, από το βουνό των νάνων κι εκείνος της εξηγεί τι 

συμβαίνει, όταν δε λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος και δημιουργούνται δυσκολίες σε 

ολόκληρο το σώμα. Της λέει πως το μυαλό μας κανονίζει τα πάντα. Αν θα μιλήσουμε, πώς θα 

μιλήσουμε, αν θα μπορούμε να σκεφτόμαστε, πώς θα κινούμαστε. Εξηγεί, επίσης, τις αιτίες 

που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί  και την ηλικία στην οποία μπορεί να παρουσιαστεί. Με τη 

βοήθεια ενός μαγικού φερμουάρ βρίσκονται σε ένα ειδικό σχολείο όπου φοιτούν παιδιά με 

σύνδρομο Down. Της Μόζας της φαίνονται πως όλα μοιάζουν: «Όχι βέβαια, δεν είναι 

αδερφάκια, απάντησε ο Τάλι. Τα παιδιά αυτά έχουν το σύνδρομο Down, που σου έλεγα 

νωρίτερα. Έχουν σκιστά μάτια, κάπως πιο στρογγυλό κεφάλι και φουσκωτά χειλάκια. Κι 

επειδή οι άνθρωποι που έχουν το σύνδρομο Down μοιάζουν λίγο ως πολύ μεταξύ τους, γι’ 

αυτό σου φαίνεται πως είναι αδέρφια» (σ. 20). Ο Τάλι τής δείχνει στη συνέχεια όλα όσα 

μπορούν να κάνουν τα παιδιά με σύνδρομο Down. Η Μόζα μαθαίνει και για την εγκεφαλική 

παράλυση, για τις αιτίες που την προκαλούν, για τις δυσκολίες των ατόμων με την αναπηρία 

αυτή   στην κίνηση, αλλά και για τις δυνατότητές τους. Ο Τάλι της λέει πως πολλά άτομα με 

εγκεφαλική παράλυση ζωγραφίζουν ή φτιάχνουν άλλες κατασκευές που τις πουλάνε για να 

μπορέσουν να ζήσουν και καταλήγουν και οι δυο στο συμπέρασμα πως είναι πολύ σημαντικό 

να βοηθήσουν όλοι στον αγώνα τους αυτό, αγοράζοντας τις κάρτες τους. Μετά τον 

προβληματισμό της Μόζας για το πόσο δύσκολο είναι να είναι κλεισμένα αυτά τα παιδιά στα 

ειδικά σχολεία, ο Τάλι της δείχνει την Ειδική Ολυμπιάδα « Τελικά είναι φοβερό τι μπορεί να 

κάνει ο άνθρωπος όταν έχει θέληση είπε η Μόζα. Μπράβο τους!» (σ.41). Η ιστορία τελειώνει 

με τη συνάντηση της Μόζας με τη Μόλι και τη μάγισσα Αμπουλίνα στη γιορτή που έχουν 

ετοιμάσει προς τιμήν τους οι νάνοι στο βουνό τους.  

 

Αφήγηση τριτοτοπρόσωπη με πολλούς διαλόγους. 

Εικόνες:Και στο τεύχος αυτό υπάρχει σύγχυση σε σχέση με το πρόβλημα όρασης της 

Μόζας. Αν και έχει τύφλωση, καταφέρνει να βλέπει όλα όσα της δείχνουν οι άλλοι, αλλά και 

όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο που ζει. Εξηγείται το γεγονός ως εξής: «Καλά εσύ έμαθες να 

χρησιμοποιείς τα μάτια της φαντασίας σου, μια που μπορείς να με δεις» (σ.11). Ωστόσο, η 

Μόζα δε βλέπει απλώς πράγματα που της διηγούνται οι άλλοι, αλλά, και πριν την εμφάνισή 

των συνομιλητών της, βλέπει πράγματα στο χώρο που δεν της τα λέει κανείς και που δε 

γίνεται να τα έχει φανταστεί. 
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Τονίζεται η σημασία των ειδικών σχολείων και η αδυναμία της ενσωμάτωσης. 

«Κάποια έχουν πολύ μικρό πρόβλημα και μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. 

Κάποια άλλα όμως δεν μπορούν να μάθουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει, λοιπόν, 

να έρθουν σε ειδικό σχολείο, για να μπορέσουν να μάθουν τα ίδια πράγματα που μαθαίνουμε 

όλοι , αλλά με διαφορετικό τρόπο, από ειδικούς δασκάλους» (σ. 22).  

Και πάλι δε γίνεται αναφορά στην κοινωνική διάκριση που τα άτομα αυτά υφίστανται, 

ούτε για την υποχρέωση που έχει το κράτος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τους. Η 

φιλανθρωπία, είναι ίσως σημαντική, αλλά δε λύνει τα σοβαρά προβλήματα που τα άτομα 

αυτά αντιμετωπίζουν.  

Τελειώνει η ιστορία, όπως και στα άλλα βιβλία της σειράς με τη χαρά της Μόζας για 

όσα έμαθε για τα άτομα με  σύνδρομο Down και εγκεφαλική παράλυση  

Γλώσσα πολιτικά ορθή. 

 

49.  www.thelonaxero.com,  2006, Τζάκλιν Ουίλσον, (ιστοσελίδα, όπου γράφουν παιδιά 

με αναπηρία) 

 

Την ιστοσελίδα αυτή ανοίγει στο Διαδίκτυο ο κύριος Σπιντ, ένας ιδιόρρυθμος αλλά 

καλόκαρδος δάσκαλος ενός σχολείου για να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του να 

γράφουν εκεί ό,τι τους απασχολεί, ζητώντας συμβουλές από τους υπόλοιπους, χωρίς να 

φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους αναγνωρίσουν. Ολοένα και περισσότεροι μαθητές την 

επισκέπτονται είτε για να πουν τα προβλήματά τους είτε για να δώσουν συμβουλές. Η Χόλι 

είναι ένα από αυτά τα παιδιά που γράφει για την καινούργια μαμά που πρόκειται να 

αποκτήσει και για το πόσο πολύ της κοστίζει αυτό. Ο Γκρεκ γράφει για ένα κορίτσι που του 

αρέσει, η Κλερ για τους εφιάλτες που βλέπει, η Σαμάνθα για τον πατέρα της που έφυγε από 

το σπίτι. Η Νατάσα, ένα παιδί με πολλαπλή αναπηρία που επισκέπτεται το σχολείο όπου 

δουλεύει ο κύριος Σπιντ μια φορά την εβδομάδα γράφει στην ιστοσελίδα πόσο 

στεναχωρημένη είναι, γιατί δεν μπορεί να λάβει μέρος στην παράσταση που οργανώνει το 

σχολείο της: « Εγώ ούτε να τραγουδήσω μπορώ, ούτε να απαγγείλω, ούτε να χορέψω. Έτσι κι 

αλλιώς, κανένας δεν περιμένει από μένα να κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ ούτε να μιλήσω δεν 

μπορώ ούτε να περπατήσω. Αλλά  δεν πειράζει. Τα καταφέρνω κι έτσι όπως είμαι. Βρίσκομαι 

σε αναπηρικό καροτσάκι. Είναι ηλεκτροκίνητο και μερικές φορές προσποιούμαι ότι κυνηγάω τα 

άλλα παιδιά. Έχω κι ένα μηχάνημα για να μιλάω. Τα δάχτυλά μου πατάνε τρεμουλιαστά 

διάφορα κουμπιά και στη συνέχεια ακούγονται λέξεις…Συνήθως διαλέγω λέξεις μικρές, απλές 

και εύκολες, γιατί μιλάω με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι. Βέβαια όλοι οι άλλοι νομίζουν πως είμαι 
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καθυστερημένο. Η αλήθεια είναι πως δείχνω για καθυστερημένο. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ»(σ. 113-

114). Η Νατάσα μιλάει για τον εαυτό της, για το ειδικό σχολείο που πηγαίνει, για το πόσο της 

άρεσε ο κύριος Σπιντ γιατί, σε αντίθεση με όλους όσους τη βλέπουν, δεν την αντιμετώπιζε 

σαν μωρό, επειδή βρισκόταν σε αναπηρικό καροτσάκι και ούτε δίσταζε να την κοιτά στα 

μάτια καθώς της μιλούσε, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Μιλά και για τις επιδόσεις στο 

σχολείο της που πολλές φορές εύχεται να μην ήταν πολύ υψηλές για να μην τη φωνάζουν τα 

άλλα παιδιά «φυτούκλα», «σπαστικό», «μπούφο» : «Και άμα κανείς έχει μια αναπηρία δεν 

πρέπει να είναι ευαίσθητος. Υπήρξαν φορές που χρειάστηκε να το παίξω πολύ παχύδερμο για να 

μη με πληγώσουν αυτά που μου έλεγαν» (σ.115). Η Νατάσα περιγράφει τις δυσκολίες του να 

έχει κάποιος μια αναπηρία: «Όταν έχεις μια αναπηρία είναι πάντα τόσο φανερό. Δεν μπορείς 

να κρυφτείς πίσω από άλλα παιδιά ή να κρυφτείς σε μια γωνιά της τάξης για να μη σε βλέπουν.. 

είσαι πάνω στην αναπηρική σου καρέκλα, και συχνά έχεις δίπλα σου κι αυτόν που σε βοηθάει. 

Δεν μπορείς να ψιθυρίσεις διάφορα μυστικά όταν είσαι αναγκασμένος να μιλάς μέσα από ένα 

μηχάνημα. Δεν μπορείς καν να έχεις μυστικά»(σ.117). Η Νατάσα δεν αργεί να κάνει φίλη της 

τη Λίζα. Η Λίζα δε θέλει να πάρει μέρος στην παράσταση, αλλά φτιάχνει τα σκηνικά. Την 

παροτρύνει να ζωγραφίσει κι αυτή με το στόμα, αλλά δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά και 

αγανακτεί: «Δέκα σε όλα τα μαθήματα. Αλλά στα εύκολα, συνηθισμένα πράγματα που οι άλλοι 

τα θεωρούν δεδομένα εγώ είμαι εντελώς ανίκανη. Είμαι παγιδευμένη στο μωρουδίστικο σώμα 

μου, ανίκανη να φροντίσω τον εαυτό μου παίρνω μηδέν στο περπάτημα, στην ομιλία, στο να 

πηγαίνω τουαλέτα μόνη μου, να χτενίζω τα μαλλιά μου, οτιδήποτε αφορά τέλος πάντων την 

αυτοεξυπηρέτησή μου. Σκέτο μηδενικό» (σ.123). Η Νατάσα καλεί την καινούρια της φίλη για 

καφέ και αν και φοβάται πως εκείνη θα αρνηθεί η Λίζα την επισκέπτεται; «Πολλά παιδιά δεν 

έχουν πρόβλημα να είμαστε φίλοι στο σχολείο, αλλά δε θέλουν να κάνουν κολλητή παρέα με 

κάποια σαν εμένα. Η Λίζα όμως δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, το χάρηκε μάλιστα» (σ.127) . Τότε 

μαθαίνει πως η φίλη της έχει προβλήματα στο σπίτι, γιατί ο μπαμπάς της μεθάει και χτυπά τη 

μητέρα της. Η Νατάσα της προτείνει να γράψει κι εκείνη στην ιστοσελίδα και της 

εκμυστηρεύεται πως κι εκείνη έγραψε πως θα ήθελε να πάρει μέρος στην παράσταση. Τυχαία 

με το μηχάνημά της λέει τους γνωστούς στίχους του τραγουδιού «don’t worry, be happy” Το 

αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και στα δυο κορίτσια γεννιέται η ιδέα να φτιάξουν ένα τραγούδι 

με ραπ μουσική και να το τραγουδήσουν στην παράσταση. Αποφάσισαν να γράψουν στίχους 

για την ιστοσελίδα του κυρίου Σπιντ. Η Λίζα θα έλεγε τους στίχους και η Νατάσα θα 

τραγουδούσε σα ρεφραίν το στιχάκι «don’t worry, be happy”.  Τελικά η παράσταση είχε 

τρομερή επιτυχία και τους βοήθησε όλους να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. 
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 Αφήγηση: πρωτοπρόσωπη- αφηγείται η ίδια η Νατάσα 

Εικόνες : ρεαλιστική η απεικόνιση της αναπηρίας. Αναφέρονται οι δυσκολίες χωρίς 

όμως να προκαλείται οίκτος στον αναγνώστη. Η Νατάσα φαίνεται πως συγκεντρώνει τα 

περίεργα βλέμματα των συμμαθητών της και προκαλεί σχόλια ειρωνικά, αλλά κάνει και 

φίλους, όπως τη Λίζα και τον Κύριο Σπιντ, έχει την αγάπη των δικών της κάνει όνειρα, έχει 

σχέδια και καταφέρνει να πραγματοποιήσει την επιθυμία της, να πάρει μέρος στην 

παράσταση του σχολείου. Είναι ένα συνηθισμένο παιδί χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες, παρά 

μόνο  καλές  επιδόσεις στο σχολείο και δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη (αναφέρεται μόνο ότι έχει 

όμορφα μαλλιά). 

Τέλος αισιόδοξο.   

 

Γλώσσα: καθυστερημένο, χαζή 

 

50. Ο αδερφός της Ασπασίας, 1993, Μάνος Κοντολέων, εκδ. Πατάκη 

 

Ο Δαμιανός είναι οχτώ χρονών όταν αποφασίζει, μιμούμενος τη μεγαλύτερή του 

αδερφή, την Ασπασία, να γράφει τις σκέψεις του σε ένα ημερολόγιο. Οι γονείς του είναι 

συγγραφείς και φαίνεται πως κληρονόμησε το ταλέντο τους, αφού μόλις τελείωσε ο πρώτος 

τόμος του ημερολογίου, έγινε βιβλίο, το βιβλίο που εμείς διαβάζουμε. Στο ημερολόγιο ο 

Δαμιανός γράφει τις αναμνήσεις του και τις προσπάθειές του να πετύχει τους στόχους που 

βάζει, τις μεγάλες αποφάσεις του, όπως τις λέει. Μια από αυτές ήταν στο παρελθόν να μιλά 

σωστά γιατί είχε ένα πρόβλημα στην άρθρωση «Πριν από μερικά χρόνια, λοιπόν, δε μιλούσα 

και πολύ σωστά. Το «σ» δεν το πρόφερα καθαρά, ούτε το «δ» ούτε το «τ». Αλλά εμένα δε με 

πείραζε. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους όταν με ακούγανε, λέγανε “”Καλέ, τι 

χαριτωμένα που μιλάει!” και, αν τύχαινε οι συμμαθητές μου να μην καταλαβαίνουν με την 

πρώτη τι τους έλεγα, εγώ, δίχως να σκοτίζομαι, τους το ξανάλεγα. Έπειτα, όλους τους άκουγα 

να λένε: «Ε, θα στρώσει. Μόλις μεγαλώσει, θα μιλά πιο καθαρά! » (σ. 54-55). Οι γονείς του 

κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, τυχαία, στη διάρκεια ενός επιτραπέζιου 

παιχνιδιού, όταν ο Δαμιανός είπε το «σχήμα» «συσήμα» : «Και τότε ο μπαμπάς έπαθε σοκ. 

…-Πες «σχέδιο»,  μου ζήτησε ο μπαμπάς.  Είπα: «Σεσέδιο!». Ο μπαμπάς γούρλωσε τα μάτια. 

- Πες «σχολείο!» Αυτό το είπα καλά: «Σχχχολείο!»…Ε, σχεδόν καλά…..Πες εκείνο, πες το 

άλλο…βγήκε στη φόρα πως η ομιλία μου είχε τα χάλια της. Το βράδυ ο μπαμπάς και η μαμά 

άρπαξαν το τηλέφωνο κι άρχισαν να τηλεφωνούν σε διάφορους ειδικούς, γνωστούς γνωστών 

κτλ. Και μετά πήραν την απόφασή τους: χρειαζόμουν μαθήματα ορθοφωνίας» (σ.57). Τα 
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μαθήματα ξεκινούν και ο Δαμιανός μαθαίνει και κάνει προόδους: «Όλα όσα μου έλεγε η 

κυρία Ορθοφωνία τα μάθαινα(άσχετα αν μετά ξεχνούσα να βάζω τη γλώσσα μου στη σωστή 

της θέση). Όλα εκτός από εκείνο το «λ», όταν είχε δίπλα του το «ι» ή το «ε». «Λι!» έλεγε η 

κυρία. «Γλι!» έλεγα εγώ» (σ.59). Ο Δαμιανός μετά από 4 μαθήματα κουράστηκε και ζήτησε 

από τους γονείς του να σταματήσει. Τους είπε μάλιστα πως ντρεπόταν τους φίλους του, γιατί 

θα τον κορόιδευαν αν μάθαιναν πως έκανε μαθήματα για να μάθει να μιλά σωστά. «Τώρα, 

μεταξύ μας, δεν το πίστευα κάτι τέτοιο. Πού ήταν δα η ντροπή να μάθει κανείς να μιλά 

σωστά! Αλλά το είπα για να τους κάνω να το δούνε…από την άλλη μεριά, που λένε. Έτσι κι 

έγινε. Το κόλπο έπιασε» (σ. 61). Τα μαθήματα σταματούν, οι γονείς του του λένε πως είναι 

καθαρά θέμα εξάσκησης και πως πρέπει στο εξής να εξασκηθεί μόνος του. Ο Δαμιανός 

αμελεί τις ασκήσεις, αλλά με αφορμή μια εκδήλωση για την παρουσίαση ενός παιδικού 

βιβλίου  μιας συγγραφέα, φίλης του μπαμπά του, στην οποία του ζητήθηκε να διαβάσει ένα 

απόσπασμα, ο Δαμιανός με τη βοήθεια ενός κασετοφώνου διορθώνει τα λάθη του και 

μαθαίνει να μιλά σωστά. Ο Δαμιανός μιλά στο βιβλίο για τη σχέση των γονιών του, για τη 

σχέση του με την αδερφή του, την Ασπασία, που τη ζηλεύει λίγο γιατί είναι μεγαλύτερη, 

αλλά την αγαπά κιόλας, για τους συμμαθητές του, για τις απόκριες και τα Χριστούγεννα, για 

το τι γίνεται όταν αρρωσταίνει, για τον παππού και τη γιαγιά του και φυσικά για τις μεγάλες 

αποφάσεις που παίρνει, μια απ’ τις οποίες είναι να συμμαζέψει το δωμάτιό του.   

 

Το βιβλίο τελειώνει με την ιστορία της έκδοσής του. Ο Δαμιανός αναθέτει στην 

αδερφή του να του βρει έναν τίτλο για να της αποδείξει πόσο την αγαπά. 

Πρωτοπρόσωπη: μιλά ο ίδιος ο Δαμιανός.  

Εικόνες:  Η αφήγηση του προβλήματος της άρθρωσης που αντιμετώπισε ο Δαμιανός 

είναι μέρος μόνο των αναμνήσεών του και καταλαμβάνει μικρό μέρος στο βιβλίο. Δε δίνεται 

σε αυτό μεγάλη έκταση, ούτε φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα. Και οι γονείς του φαίνεται 

να θορυβήθηκαν στην αρχή, στη συνέχεια όμως συμφωνούν να διακόψει τα μαθήματα και 

δεν είναι καθόλου πιεστικοί σε ότι αφορά στις ασκήσεις που πρέπει να κάνει. Κανείς στο 

σχολείο, συμμαθητής ή εκπαιδευτικός, δε φαίνεται να τον κοροϊδεύει ή να ασχολείται με το 

πρόβλημα που έχει. Ακόμα κι όταν ο Δαμιανός κάνει πρόβες για το απόσπασμα που θα 

διαβάσει πριν την εκδήλωση, ο πατέρας δίνει συμβουλές που είναι γενικές και δεν τονίζουν 

το πρόβλημα της άρθρωσης: «Πιο αργά! Πιο σιγά! Πιο δυνατά! Όχι τόσο άχρωμα!» (σ. 70). 

Ο Δαμιανός έχει ρόλο προτύπου στο βιβλίο, δεν προκαλεί τον οίκτο, η προσωπικότητά του 

αναπτύσσεται ολόπλευρα και παρά του ότι ο τίτλος του στερεί τη δική του ταυτότητα και τον 

ορίζει ως τον αδερφό κάποιου- γεγονός που δικαιολογείται από το συγγραφέα ως απόφαση 
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της ίδιας της αδερφής που ένιωσε αδικημένη από τα σχόλια του μικρού ήρωα- στο βιβλίο 

καθόλου δεν παραγκωνίζεται και διατηρεί πάντα βασικό ρόλο. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή 

 

51. Ελπίδα ή Λουίζα, 2000, Ζωή Κανάβα, εκδ. Εστία 

 

Ο Κωνσταντίνος και ο Άγγελος είναι δυο αδέρφια που ζουν στην Αθήνα και περνούν 

τα καλοκαίρια τους στον Πόρο, όπου χαίρονται τη θάλασσα και τα παιχνίδια με τους φίλους. 

Ένα βράδυ κι ενώ βρίσκονται στην Αθήνα, ο Άγγελος υπνοβατεί και πέφτει από το 

παράθυρο. Η ζωή όλων ανατρέπεται και κυρίως του Άγγελου που μένει αναίσθητος πολλές 

μέρες. Όταν συνέρχεται, δε θυμάται τίποτα, δε μπορεί να περπατήσει ούτε να μιλήσει και 

πρέπει να διδαχτεί τα πάντα από την αρχή. Κάνει θεαματικές προόδους και σύντομα, με τη 

βοήθεια όλων στο σπίτι, μαθαίνει να περπατά, να μιλά, να διαβάζει, να λογαριάζει. 

Επανέρχεται σταδιακά και η μνήμη του και το μόνο διάστημα που δεν μπορεί να θυμηθεί 

είναι αυτό του ατυχήματος. Ωστόσο, η όρασή του δεν επανέρχεται και ο Άγγελος δεν μπορεί 

να δει.  Οι γονείς του αφιερώνουν στον Άγγελο όλη τους τη φροντίδα και παραμελούν τον 

Κωνσταντίνο «Κανένας δε νοιαζόταν για την απουσία μου. Ούτε μ’ αναζητούσε. Στο σπίτι 

γύριζα όταν με θέριζε η πείνα» (σ. 105). Ο Άγγελος σιγά σιγά μεγαλώνει κι ενδιαφέρεται να 

πάει στη Σχολή Τυφλών, όμως η μητέρα του προσπαθεί να τον αποθαρρύνει, πιστεύοντας 

πως κάποια μέρα θα δει. Στα κλασικά σχολεία δεν τον δέχονται και ο πατέρας πρέπει να βάζει 

κάθε φορά μέσον για να φοιτήσει σε κάποιο από αυτά. Παρά τις δυσκολίες, ο Άγγελος 

καταφέρνει να μπει στη θεολογική σχολή και να κερδίσει και μια υποτροφία για σπουδές στη 

Γερμανία. Στην προσπάθειά του αυτή τον στηρίζουν και τον βοηθούν πάντα και οι δυο του 

γονείς. Το καλοκαίρι μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, ο Άγγελος γνωρίζει 

τη Λιλίκα, που παραθερίζει στον Πόρο. Ερωτεύονται   και η σχέση τους κρατά κάποιους 

μήνες, πριν όμως φύγει ο Άγγελος στη Γερμανία, χωρίζουν. Τα δυο αδέρφια πάνε διακοπές 

στον Πόρο, όταν ένα πρόβλημα υγείας του πατέρα, τον υποχρεώνει να μπει στο νοσοκομείο. 

Γυρίζοντας στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος παρατηρεί τον αδερφό του στο πρόσωπο: «Μια 

χαρακιά αυλάκωνε το πλατύ του μέτωπο. Θύμιζε το ποταμάκι, όπως το ζωγράφισε στην 

κάρτα που προόριζε για τη Λουίζα (ένα κοριτσάκι που του άρεζε πριν το ατύχημα). Από τις 

δυο όχθες του η λύπη με τη χαρά, σαν γεφυράκι, έσμιγαν τα χέρια. 

 

Αφήγηση: πρωτοπρόσωπη. Αφηγείται ο αδερφός του Άγγελου, ο Κωνσταντίνος. 
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Εικόνες:Η τύφλωση του Άγγελου δεν αποδίδεται ρεαλιστικά. Υπάρχουν πολλά 

σημεία όπου ο ήρωας φαίνεται να κινείται στο χώρο σα να βλέπει. Για παράδειγμα, ο 

Άγγελος ζητά από τον αδερφό του να σταθούν πλάι πλάι  μπροστά στον καθρέφτη για να 

δουν τη διαφορά τους και ο Άγγελος παρατηρεί: «Σε περνώ ένα κεφάλι, παρατήρησε. Είμαι 

πιο μεγάλος» (σ.112). Αλλά και όταν τα αδέρφια είναι στη βεράντα και περιμένουν να πέσει 

κάποιο αστέρι για να κάνουν μια ευχή, ο Άγγελος κάποια στιγμή φωνάζει πριν ο αδερφός του 

του δώσει το σύνθημα: «-Νάτο! λέει με πόνο. Έπεσε. – Πώς! Βλέπεις; Δεν έκρυψα την 

έκπληξή μου. Και μας κοροϊδεύεις όλους παρασταίνοντας τον τυφλό!» (σ. 117). Η υπόνοια 

του Κωνσταντίνου πως ο αδερφός του βλέπει φαίνεται και σε άλλα σημεία «- Ο παπα-

Γιώργης…Πάλι μου πέρασε η ιδέα μήπως βλέπει. Γιατί δεν μοίραζε αντίδωρο μόνο ο παπα-

Γιώργης. Πώς κατάλαβε ότι εκείνος του το έδωσε!» (σ. 127) 

Αλλά και οι δυσκολίες που συνήθως έχουν τα άτομα με τύφλωση στη μετακίνηση δεν 

αναφέρονται. «Ήρθε ο πατέρας; ρώτησε ο Άγγελος με λαχτάρα (ενώ ο πατέρας απλά 

εμφανίζεται , δίχως να μιλήσει). Και χωρίς να περιμένει απόκριση, έβγαλε από τα μάτια του 

τα γυαλιά , τα παράτησε πάνω στο γραφείο και τράβηξε για την κουζίνα» (σ.115). «Και τότε 

βλέπω τον Άγγελο (που περπατούσε μόνος του χωρίς τη βοήθεια του αδερφού του ή κάποιου 

μπαστουνιού) να σκύβει και να κόβει ένα, που μόλις είχε ανοίξει τα τριγωνικά του πέταλα 

στον ήλιο. Απόρησα. Πώς κατάφερε και το ξεχώρισε, αφού κι η μυρωδιά τους είναι τόσο 

διακριτική που, σχεδόν, περνά απαρατήρητη;» (σ.224). Αλλά και σε άλλα σημεία ο Άγγελος 

δείχνει πώς απλώνει στο χαρτί μια σταγόνα μελάνι και την κοιτά συνεπαρμένος, ή 

αναγνωρίζει κάρτες από το άλμπουμ με τις φωτογραφίες, κάνοντας συνέχεια τον 

Κωνσταντίνο να απορεί αν βλέπει στα αλήθεια. Ο μπαμπάς των παιδιών εξηγεί το φαινόμενο: 

«…η φύση δεν είναι άδικη. Θα δυναμώσει τις άλλες σου αισθήσεις. Τόσο μάλιστα, που το 

κενό δε θα το νιώθεις σχεδόν καθόλου. Η όσφρηση, ή αφή, η ακοή θα γίνουν τα μάτια σου. 

Μα θα αναπτυχθεί και μια αίσθηση που η επιστήμη με τα μέσα που διαθέτει σήμερα, δεν 

μπορεί ακόμα να την εντοπίσει. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι υπάρχει, υπάρχει στους 

τυφλούς, ενώ οι βλέποντες δεν τη γνωρίζουν» (σ.138). 

Η μητέρα αρνείται την ταυτότητα αναπηρίας του παιδιού της. « - Αποκλείεται να 

φοιτήσεις εσύ σε αυτή τη Σχολή, …Είναι κάτω από το μπόι σου και από τις δυνατότητές σου. 

Θα φοιτήσεις σε κανονικό σχολείο, βλεπόντων!» (σ.140) Δε θέλει να μάθει ο γιος της τη 

μέθοδο Μπράιγ, δε θέλει να φοιτήσει σε σχολή τυφλών, επιμένει πως το πρόβλημα θα 

αποκατασταθεί σύντομα, ενώ ο πατέρας αντιμετωπίζει την  κατάσταση περισσότερο 

ρεαλιστικά.  
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Η αναπηρία του Άγγελου φαίνεται πως σημαδεύει την οικογένεια και είναι 

συνυφασμένη με τη θλίψη: «Μετά το ατύχημα του Άγγελου, ακόμη και τις ονομαστικές μας 

γιορτές και τα γενέθλιά μας μεταξύ μας τα γιορτάζαμε…..Και το βιολί του μπαμπά δεν 

ξαναβγήκε από τη θήκη του να συνοδέψει τις χαρές μας. Μα κι οι χαρές μας θαρρείς πως 

ήτανε λειψές» (σ. 121). 

Σε μερικά σημεία του βιβλίου γίνεται αναφορά στην κοινωνική αδικία που υφίστανται 

άτομα με αναπηρία: «…όπως σίγουρα θα το άξιζαν και ποιος ξέρει πόσα άλλα παιδιά που 

ακόμα και η πολιτεία επέμενε να τα θεωρεί πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, 

αγνοώντας τα προκλητικά. Τα εμπιστευόταν ή, πιο σωστά τα εγκατέλειπε στα φιλανθρωπικά 

αισθήματα του καθενός» (σ.155). Ο πατέρας γίνεται πρόεδρος στο Ίδρυμα Τυφλών. «…θα 

μπορούσε να αγωνίζεται όχι μόνο για ‘κείνον, αλλά και για όλα τα παιδιά που, για κάποιο 

λόγο, στερήθηκαν το φως τους. Αυτός δεν ήταν λόγος να στερηθούν και το δικαίωμα στη 

μόρφωση. Ή να μη τους δοθεί η ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις όποιες δυνατότητές τους, 

ώστε να έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία που είναι μέλη της» (σ. 

163).  Διάκριση κοινωνική φαίνεται και από το γεγονός ότι η συμμετοχή του στις εισαγωγικές 

σχολής στο πανεπιστήμιο, δεν αντιμετωπίζεται θετικά από τη δ/νση της σχολής.  

Στερεοτυπική εικόνα της αναπηρίας φαίνεται στη σ. 109, όταν ένας γείτονας λέει στον 

Κωνσταντίνο για να τον παρηγορήσει, επειδή παραπονιέται πως δεν τον προσέχουν, πως 

εκείνου δεν του αρέσει να τον περιποιούνται. «Στο κάτω κάτω δεν είμαι ούτε μωρό ούτε 

ανάπηρος». 

Ο Άγγελος σε γενικές γραμμές δεν προκαλεί τον οίκτο, έχει ρόλο πρότυπο, βάζει 

στόχους και τους πετυχαίνει χάρη στην επιμονή του, δεν οικτίρει τον εαυτό του ούτε και 

κάποιος άλλος το κάνει από το φιλικό ή οικογενειακό του περιβάλλον. 

Γλώσσα πολιτικά ορθή. 

Τέλος χαρούμενο και μελαγχολικό μαζί.  

 

52. Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα; 2004, Μαρκ Χάντον, εκδ. Ψυχογιός 

 

Ο Κρίστοφερ, ένα παιδί με αυτισμό, γράφει με τη βοήθεια της Σόμπαν, της δασκάλας 

του, ένα βιβλίο, προσπαθώντας να βρει αρχικά ποιος σκότωσε το σκυλί της γειτόνισσάς του 

και στη συνέχεια καταγράφοντας όλα όσα του συμβαίνουν στην προσπάθειά του να βρει τη 

μητέρα του, που έφυγε από το σπίτι λίγα χρόνια πριν. Ο Κρίστοφερ έχει πιθανότατα αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger), είναι αριθμομνήμονας, έχει τρομερές 

επιδόσεις στα μαθηματικά, αλλά και μεγάλες διαταραχές στη συμπεριφορά του που ο ίδιος 
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απαριθμεί ως εξής: « Α. Δε μιλάω σε ανθρώπους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Β. Δεν τρώω 

ούτε πίνω τίποτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γ. Δε μου αρέσει να με αγγίζουν. Δ. Στριγκλίζω 

με όλη μου τη δύναμη, όταν είμαι θυμωμένος ή συγχυσμένος. Ε. Δε μου αρέσει να 

στριμώχνομαι σε πολύ μικρούς χώρους μαζί με άλλους ανθρώπους. Στ. Όταν είμαι θυμωμένος 

ή σαστισμένος σπάω πράγματα. Ζ. Βογκάω. Η. Δε μου αρέσουν ούτε τα κίτρινα ούτε τα καφετιά 

πράγματα και αρνούμαι ν’ αγγίξω κίτρινα πράγματα ή καφετιά πράγματα Θ. Αρνούμαι να 

χρησιμοποιήσω την οδοντόβουρτσά μου αν την έχει αγγίξει  κάποιος άλλος. Ι. Δεν τρώω το 

φαγητό μου, αν ένα είδος τροφής έχει ακουμπήσει ένα άλλο. ΙΑ. Όταν οι άνθρωποι θυμώνουν 

μαζί μου δεν το αντιλαμβάνομαι. ΙΒ. Δε χαμογελάω. ΙΓ. Λέω πράγματα που οι άλλοι θεωρούν 

χυδαία. ΙΔ. Κάνω χαζομάρες. ΙΕ. Δέρνω τους άλλους. ΙΣΤ. Μισώ τη Γαλλία. ΙΖ. Όταν βρω 

ευκαιρία οδηγώ το αυτοκίνητο της μητέρας μου» ΙΗ. Τσατίζομαι όταν κάποιος αλλάξει θέση 

στα έπιπλα» (σ. 72). Ο Κρίστοφερ δεν καταλαβαίνει τους ανθρώπους, αγαπά τα σκυλιά, 

γίνεται πολύ επιθετικός, όταν κάποιος τον αγγίξει και μισεί τα ψέματα. Έτσι, όταν 

ενοχοποιείται ότι εκείνος σκότωσε το σκυλί της κυρίας Σίαρς, αρχίζει να ψάχνει το δολοφόνο 

του και ανακαλύπτει πως το σκότωσε ο ίδιος ο πατέρας του σε ένα καβγά με την κυρία Σίαρς. 

Ο πατέρας του του εκμυστηρεύεται πως θύμωσε πολύ, γιατί ήθελε να μείνουν όλοι μαζί, αλλά 

εκείνη ενδιαφερόταν μόνο για το σκυλί της.  Εκτός από αυτό, ο Κρίστοφερ μαθαίνει πως ο 

πατέρας του του είπε ψέματα πως η μητέρα του είχε πεθάνει. Ανακάλυψε κάποια γράμματα 

που εκείνη του έστελνε, από το καινούριο της σπίτι στο Λονδίνο, όπου ζούσε με το νέο της 

σύντροφο, τον άντρα της κυρίας Σίαρς, αλλά ο πατέρας του δεν του τα φανέρωσε ποτέ. Χάνει 

έτσι την εμπιστοσύνη του στον πατέρα του, αρχίζει να φοβάται για τη ζωή του και φεύγει 

κρυφά από το σπίτι του για να βρει τη μητέρα του. Στο ταξίδι με το τρένο φοβάται πολύ, γιατί 

βρίσκεται μόνος του σε καινούρια και στενάχωρα μέρη, με πολλούς και άγνωστους 

ανθρώπους. Τον κυνηγούν οι αστυνομικοί, χάνει το ποντίκι του, τον Τόμπι, κινδυνεύει να τον 

χτυπήσει το τρένο, αλλά μετά από πολλές περιπέτειες φτάνει στη μητέρα του. Εκείνη 

χαίρεται πολύ  όταν τον βλέπει, αλλά πολύ γρήγορα αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς ο 

σύντροφός της δεν τον θέλει στο σπίτι, ο πατέρας του Κρίστοφερ έρχεται και τον ζητά πίσω 

κι εκείνη χάνει τη δουλειά της. Ο Κρίστοφερ αναστατώνεται ξανά, γιατί με αυτή τη 

μετακίνησή του αναγκάζεται να χάσει τις εξετάσεις των μαθηματικών για τις οποίες είχε 

προετοιμαστεί πολύ. Τα πράγματα φτιάχνουν σιγά σιγά, όταν η μητέρα του παίρνει τον 

Κρίστοφερ, γυρίζουν πίσω, νοικιάζουν ένα μικρό σπίτι και ο Κρίστοφερ δίνει επιτέλους τις 

εξετάσεις όπου παίρνει άριστα. Ο πατέρας του του αγοράζει ένα σκύλο και προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη του.  
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Αφήγηση πρωτοπρόσωπη. Αφηγείται ο ίδιος ο Κρίστοφερ. 

Εικόνες: ρεαλιστικά αποδίδεται η κατάσταση του Κρίστοφερ, χωρίς ωστόσο να 

προκαλείται οίκτος στον αναγνώστη. Ο Κρίστοφερ δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός, έχει 

ρόλο πρότυπο, αφού προσπαθεί να εξιχνιάσει ένα φόνο, γράφει ένα βιβλίο, αποφασίζει ένα 

επικίνδυνο ταξίδι και μπλέκει σε περιπέτειες. Οι γείτονες δείχνουν να του φέρονται 

διαφορετικά, αφού του εξηγούν περισσότερα πράγματα, καθώς του μιλούν, αλλά δεν τον 

ειρωνεύονται ούτε τον απαξιώνουν. Οι γονείς του δε μοιρολατρούν, ούτε δείχνουν να 

δυσανασχετούν με την κατάστασή του. Μόνο η μητέρα του του γράφει σε ένα της γράμμα, 

προσπαθώντας να του εξηγήσει γιατί έφυγε από το σπίτι: « Δεν ήμουν πολύ καλή μητέρα, 

Κρίστοφερ. Ίσως αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αν εσύ ήσουν διαφορετικός, κι εγώ να 

ήμουν καλύτερη σ’ αυτό. Όμως να που έτσι ήρθαν τα πράγματα» (σ. 149). 

Οι συνομήλικοι από τα άλλα σχολεία φαίνεται να κοροιδεύουν τον Κρίστοφερ και τα 

άλλα παιδιά από το σχολείο ειδικής αγωγής: « Όμως κι αυτό είναι βλακεία (το να 

χρησιμοποιείς τη φράση ειδικές ανάγκες αντί για τις λέξεις σπαστικό, ανάπηρο, και μογγολάκι), 

γιατί μερικές φορές τα παιδιά από το σχολεία στο τέρμα του δρόμου μας βλέπουν από το 

σχολικό και φωνάζουν «Ειδικές ανάγκες! Ειδικές ανάγκες! Εγώ όμως δεν τους δίνω καμιά 

σημασία, γιατί δεν ακούω τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος. Κι εμένα μόνο με ξύλα και πέτρες με 

ρίχνεις κάτω κι έχω και τον ελβετικό στρατιωτικό σουγιά μου, έτσι και κάνουν πως με δέρνουν. 

Κι άμα τους σκοτώσω, θα είναι αυτοάμυνα και δε θα πάω φυλακή» (σ.68). 

Ο Κρίστοφερ είναι απομονωμένος, όχι όμως γιατί οι άλλοι τον περιθωριοποιούν, αλλά 

λόγω του συνδρόμου που τον κάνει να νιώθει ασφάλεια όταν είναι μόνος του. «Νομίζω πως 

θα γινόμουν ένας πολύ καλός αστροναύτης. …Πρέπει να σου αρέσει να είσαι μόνος σου μέσα σε 

ένα μικροσκοπικό διαστημόπλοιο χιλιάδες χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης και να μη σε 

πιάνει κλειστοφοβία ή νοσταλγία  ή παράνοια. Εμένα μου αρέσουν στ’ αλήθεια οι μικροί χώροι, 

με την προϋπόθεση να μην είναι κανείς άλλος εκεί μέσα μαζί μου» (σ. 76). 

Τέλος: Αισιόδοξο. Ο Κρίστοφερ κάνει όνειρα πως θα ξαναδώσει εξετάσεις στα 

Μαθηματικά και στη Φυσική για να περάσει στο Πανεπιστήμιο, χαίρεται με το σκυλάκι που 

του χάρισε ο πατέρας του και υπάρχει η ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί η σχέση του με τον 

πατέρα του.  

Γλώσσα: σπαστικά σ.44  σπαστικό, ανάπηρο, και μογγολάκι σ.68 

 

53. Ονειροφύλακες, 2004, Αγγελική Δαρλάση, εκδ. Πατάκη 
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Η Έρση, γεννιέται στη χώρα των  που βρίσκεται μακριά από τα όρια του κόσμου που 

γνωρίζουμε, χαμένη στα βάθη της καρδιάς. Όσοι ζουν εκεί έχουν μια αποστολή: να φυλάγουν 

τα όνειρα των ανθρώπων, να τα κρατούν ζωντανά και να βοηθάνε τους ανθρώπους να μην τα 

ξεχνάνε. Για το λόγο αυτό, όλοι οι Ονειροφύλακες γεννιούνται με  ένα ζευγάρι μεγάλα και 

διάφανα φτερά στην πλάτη τους, για να μπορούν να κάνουν πτήσεις μακρινές και να 

κουβαλούν τα όνειρα των ανθρώπων στους απέραντους ονειρόδρομους. Όσοι όμως τύχει να 

έχουν αδύναμα ή μικρά φτερά δεν είναι καλοδεχούμενοι, θεωρούνται κατώτεροι και άχρηστοι 

και εξορίζονται στο γκέτο όπου ζουν  σε άθλιες συνθήκες. «Αυτό, άλλωστε, ήταν μια 

προκατάληψη πολλών χρόνων. Πώς να την αλλάξει κανείς; Οι περισσότεροι Ονειροφύλακες 

πίστευαν πως όσοι είχαν αδύναμα φτερά δεν ήταν σε θέση να κάνουν τα όνειρα των ανθρώπων 

να πετάξουν ψηλά. Άρα, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν επιτελούσαν το σκοπό τους.  

Ήταν, λοιπόν, αρκετό αυτό για να τους θεωρούν κατώτερους κι ήταν επόμενο να τους 

κοροϊδεύουν, να τους προσβάλλουν και να τους απομονώνουν. Με αυτόν τον τρόπο οι 

Ονειροφύλακες με τα μικρά φτερά αναγκάζονταν να ζουν στο περιθώριο» (σ. 34). « Δεν τους 

θεωρούσαν ίσους με τους άλλους Ονειροφύλακες, τους περιφρονούσαν και τους ανάγκαζαν να 

ζουν ως μειονότητα εκεί στο γκέτο. Τα σπίτια τους ήταν παλιά και γκρεμισμένα και βρόμικα…» 

(σ.83). Έτσι γεννήθηκε και η Έρση: μ’ ένα ζευγάρι μικρά, πολύχρωμα κι ασθενικά φτερά. Αν 

και ο πατέρας της ανήκε στο ανώτατο σώμα των ονειροφυλάκων και ήταν από τις πιο παλιές 

και αξιοσέβαστες οικογένειες στη χώρα του, όλοι τον λυπούνται, όταν βλέπουν τη μικρή του 

κόρη: «- Καημένο κορίτσι…Τώρα πάει. Είναι καταδικασμένη…. Τι θλιβερή ιστορία! Είναι να 

τους λυπάσαι».(σ.25) Ο Έζρα και η Αϊσέ, οι γονείς της, αποφασίζουν να την απαλλάξουν από 

τα καθήκοντα των Ονειροφυλάκων, αφού πρώτα ζητούν την άδεια από το συμβούλιο. Στην 

προσπάθειά τους να προστατεύσουν τη μικρή από τα κακόβουλα σχόλια και τις ειρωνείες των 

υπόλοιπων την απομακρύνουν από όλους τους υπόλοιπους Ονειροφύλακες κι έτσι η 

μικρούλα Έρση νιώθει αφάνταστη μοναξιά. Καθώς μεγαλώνει, δεν καταφέρνει να πετάξει και 

νιώθει ακόμα περισσότερο μόνη και ξένη. Τότε είναι που οι γονείς της παίρνουν τη μεγάλη 

απόφαση: να θυσιαστούν για να τη σώσουν. Φωνάζουν το γέροντα Ορφέα και τον πείθουν να 

της φτιάξει ένα μεγάλο μεταξένιο ύφασμα με όμορφα όνειρα, τα ομορφότερα του κόσμου, για 

να της κρατούν συντροφιά. Η απόφασή τους αυτή από τη μια θα δυνάμωνε τα φτερά της 

αγαπημένης τους κόρης, από την άλλη όμως σήμαινε πως θα έπρεπε οι ίδιοι να εξοριστούν   

στη χώρα των ανθρώπων και να χάσουν για πάντα τα δικά τους φτερά. 

Ο Έζρα και η Αϊσέ αυτοεξορίζονται και αφήνουν τη μικρή Έρση να μεγαλώσει μόνη 

με τα όνειρά της. Όταν βγαίνει από τον πύργο, όλοι τη ζηλεύουν, γιατί είναι η μόνη 

Ονειροφύλακας που έχει τα δικά της όνειρα και την περιφρονούν, γιατί τα φτερά της είναι 
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πολύ διαφορετικά από τα δικά τους. Απελπισμένη, αρχίζει να ψάχνει τους γονείς της και 

φτάνει στο γκέτο, πιστεύοντας πως τους βρει εκεί. Κι εκεί την αντιμετωπίζουν όμως με 

εχθρότητα, γιατί τη θεωρούν προνομιούχα. Βρίσκει, ωστόσο, κάποιους φίλους, ανάμεσά τους 

και το Βίκτωρ, που νιώθουν οργή για τις συνθήκες που οι ανώτεροι τους επιβάλλουν και 

προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανήμπορους όσο μπορούν. Αυτοί θα βοηθήσουν την Έρση, 

βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, να περάσει μέσα από επικίνδυνες χαράδρες και μονοπάτια 

με εφιάλτες για να περάσει στη χώρα των ανθρώπων. Εκεί θα χάσει τα φτερά της, θα βρει 

όμως το μικρό Αλή, το παιδάκι που δεν είχε όνειρα, γιατί η Έρση, η Ονειροφύλακάς του, 

γεννήθηκε αδύναμη και διαφορετική. Καταφέρνει τελικά, να τον κάνει να ονειρευτεί, 

δίνοντας λίγη χαρά στην άχαρη και δύσκολη ζωή του.  

 

Αφήγηση: Τριτοπρόσωπη και πρωτοπρόσωπη: μιλά η ίδια η Έρση από τη στιγμή που 

βγαίνει από τον πύργο όπου την είχαν αφήσει οι γονείς της.  

Εικόνες: Το μοντέλο της ηρωποίησης εμφανίζεται κι εδώ. Στη σ. 35 ο πατέρας της 

Έρσης θυμίζει τις ιστορίες του Σείριου- που αν και είχε αδύναμα φτερά είχε απαράμιλλο 

θάρος- και της Αηδόνας που, παρόλη την αδυναμία της φωνής της, είχε φωνή εξαίσια. Στόχος 

του είναι να πείσει το Συμβούλιο να απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις και να αντιμετωπίσει 

ισότιμα τους Ονειροφύλακες του γκέτο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.  

Η Έρση ζει απομονωμένη το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, βιώνει την καχυποψία 

και τα ειρωνικά σχόλια των άλλων , περιθωριοποιείται και νιώθει πως δεν ανήκει πουθενά. « 

…κι όπως συχνά συμβαίνει σε όλες τις χώρες, έτσι κι εκεί, στη μακρινή χώρα των 

Ονειροφυλάκων, δεν ήθελε κανείς να έχει σχέσεις με κάποια που ήταν διαφορετική απ’ αυτούς» 

(σ.65). 

Πολλές φορές γίνεται, επίσης, λόγος για την ομορφιά της Έρσης ως αντιστάθμισμα 

για την αδυναμία της. Αυτό που όμως τη χαρακτηρίζει είναι η καλοσύνη της και η 

γενναιότητά της. Δε διστάζει να θυσιάσει τη σιγουριά που θα ένιωθε δίπλα στους λιγοστούς 

της φίλους για να βρει το αγοράκι στη χώρα των ανθρώπων που είχε χάσει τα όνειρά του 

εξαιτίας της αδυναμίας της.    

Γλώσσα: κακομοίρα, παιδί προβληματικό, κατώτερης τάξης… Πώς ν΄ αντέξει η 

κακομοίρα; (σ.51)  

καημένο κορίτσι, θλιβερή ιστορία, να τους λυπάσαι! (σ. 25) 

Το τέλος είναι αισιόδοξο άλλα και μελαγχολικό, αφού ο Αλή καταφέρνει να 

ονειρευτεί, αλλά η Έρση χάνει για πάντα τα φτερά της, τους φίλους της και τα δικά της 

όνειρα. 
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2. Γραφήματα - Πίνακες 
 
 
 

 
Γράφημα 7: έτος έκδοσης- είδος βιβλίου 
 
 
  
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,912(a) 3 ,178
Likelihood Ratio 5,779 3 ,123
Linear-by-Linear 
Association 3,659 1 ,056

N of Valid Cases 
53   

a  6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
 
Πίνακας 1: έτος έκδοσης- είδος βιβλίου 
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Γράφημα 8: έτος έκδοσης- γλώσσα 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,453(a) 3 ,024
Likelihood Ratio 9,804 3 ,020
Linear-by-Linear 
Association 8,610 1 ,003

N of Valid Cases 
53   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,08. 
 
Πίνακας 2: έτος έκδοσης- γλώσσα 

 
Πίνακας 2α : έτος έκδοσης- αφήγηση 
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Γράφημα 9: έτος έκδοσης- μοντέλο 

   Crosstabulation 
 
Count  

  μοντέλο Total 

  
ιατρικό-
ατομικό κοινωνικό 

η αναπηρία 
παρουσιάζεται ως 

μία ακόμα 
ανθρώπινη 
κατάσταση   

έτος έκδοσης  -1980 3 0 1 4 
  1981-1989 2 0 1 3 
  1990-1999 11 4 6 21 
  2000-2007 7 6 12 25 
Total 23 10 20 53 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,074(a) 6 ,415
Likelihood Ratio 7,332 6 ,291
Linear-by-Linear 
Association 3,509 1 ,061

N of Valid Cases 
53   

a  8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 
Πίνακας  3: έτος έκδοσης- μοντέλο 
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Γράφημα 10: έτος έκδοσης – είδος του ήρωα ή του ατόμου με υπερφυσικές ικανότητες 

   Crosstabulation 
 
Count  

είδος του ήρωα ή του 
ατόμου με υπερφυσικές 

ικανότητες 

  δεν υπάρχει υπάρχει Total 
-1980 2 2 4
1981-1989 2 1 3
1990-1999 15 6 21

έτος έκδοσης 

2000-2007 22 3 25
Total 41 12 53

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,943(a) 3 ,268
Likelihood Ratio 3,862 3 ,277
Linear-by-Linear 
Association 3,715 1 ,054

N of Valid Cases 
53   

a  5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,68. 
 
Πίνακας 4: έτος έκδοσης – είδος του ήρωα ή του ατόμου με υπερφυσικές ικανότητες 
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Γράφημα 11: έτος έκδοσης – είδος του ουδέτερου 

 
Crosstabulation 

 
Count  

Είδος του ουδέτερου 
  δεν υπάρχει δεν υπάρχει  Total 

-1980 4 0 4
1981-1989 2 1 3
1990-1999 12 9 21

etos_ekdosis 

2000-2007 15 10 25
Total 33 20 53

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,738(a) 3 ,434
Likelihood Ratio 4,100 3 ,251
Linear-by-Linear 
Association 1,431 1 ,232

N of Valid Cases 
53   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 
  
Πίνακας 5: έτος έκδοσης – είδος του ουδέτερου 
 

 

2000-20071990-19991981-1989-1980

Έτος  έκδοσης

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Pe
rc

en
t 

υπάρχει 
δεν υπάρχει 

Είδος  του ουδέτερου 

12.1

6.1% 
   5% 

36.4

45% 

45,5

50% 



238 
 

  
 

 

 

Γράφημα 12: έτος έκδοσης – είδος ήρωα 

 Crosstabulation 
 
Count  

είδος ήρωα 
  βασικός δευτερεύων Total 

-1980 3 1 4
1981-1989 1 2 3
1990-1999 19 2 21

έτος έκδοσης 

2000-2007 23 2 25
Total 46 7 53

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,805(a) 3 ,032
Likelihood Ratio 5,908 3 ,116
Linear-by-Linear 
Association 3,146 1 ,076

N of Valid Cases 
53   

a  6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
 

Πίνακας 6: έτος έκδοσης – είδος ήρωα  
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2,2

28.6

41,3
28,6

50% 

28,6
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Γράφημα 13: έτος έκδοσης – εικόνες  
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 17,075(a) 3 ,001
Likelihood Ratio 20,373 3 ,000
Linear-by-Linear 
Association 15,519 1 ,000

N of Valid Cases 
53   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,42. 
 
Πίνακας 7: έτος έκδοσης – εικόνες  
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 Γράφημα 14: έτος έκδοσης – έμφαση στη μοναδικότητα και στις ομοιότητες των ατόμων  
 
 
 
 
 
 
  
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,433(a) 3 ,143
Likelihood Ratio 6,804 3 ,078
Linear-by-Linear 
Association 4,724 1 ,030

N of Valid Cases 
53   

a  5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,68. 
 
 

Πίνακας 8: έτος έκδοσης – έμφαση στη μοναδικότητα και στις ομοιότητες των ατόμων 
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0,0%

Pe
rc

en
t 

 δεν τονίζονται οι ομοιότητες 

 

έμφαση στις ομοιότητες 

Έμφαση στη μοναδικότητα και στις 
ομοιότητες των ατόμων     

7.3% 9.8% 

25% 

43.9

75% 

39% 
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Γράφημα 15: έτος έκδοσης – έμφαση στις ικανότητες και όχι στη μειονεξία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,862(a) 3 ,076
Likelihood Ratio 8,343 3 ,039
Linear-by-Linear 
Association 6,224 1 ,013

N of Valid Cases 
53   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,30. 
 
Πίνακας 9: έτος έκδοσης – έμφαση στις ικανότητες και όχι στη μειονεξία 
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Γράφημα 16: έτος έκδοσης- απόδοση της αναπηρίας 

 Crosstabulation 
 
Count  

απόδοση 

  

ρεαλιστικές-
συγκυριακή 
κατάσταση 

μη 
ρεαλιστική Total 

-1980 0 4 4
1981-1989 2 1 3
1990-1999 11 10 21

Έτος έκδοσης 

2000-2007 14 11 25
Total 27 26 53

 
 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,724(a) 3 ,193
Likelihood Ratio 6,275 3 ,099
Linear-by-Linear 
Association 2,308 1 ,129

N of Valid Cases 
53   

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,47. 
 
Πίνακας 10: έτος έκδοσης- απόδοση της αναπηρίας 

2000-20071990-19991981-1989-1980

έτος έκδοσης 

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Percent 

42,3% 
38,5% 

3,8% 

15,4% 

51,9% 

40,7% 

7,4% 
… 

μη ρεαλιστική

ρεαλιστική/ ως  
συγκυριακή 
κατάσταση 

απόδοση της 
αναπηρίας
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Γράφημα 17: γλώσσα – ηλικιακές ομάδες 

 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,148(b) 1 ,042    
Continuity 
Correction(a) 2,974 1 ,085    

Likelihood Ratio 4,059 1 ,044    
Fisher's Exact Test     ,062 ,043 
Linear-by-Linear 
Association 4,070 1 ,044    

N of Valid Cases 53      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,74. 
 
Πίνακας 11: γλώσσα – ηλικιακές ομάδες 
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Γράφημα 18: απόδοση  της αναπηρίας – ηλικιακές ομάδες  

 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,160(a) 2 ,125
Likelihood Ratio 4,143 2 ,126
Linear-by-Linear 
Association 3,232 1 ,072

N of Valid Cases 
53   

 
a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 
 
Πίνακας 12: απόδοση  της αναπηρίας – ηλικιακές ομάδες  
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Γράφημα 19: απεικονίσεις αναπηρίας – ηλικιακές ομάδες 

 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,742(b) 1 ,098    
Continuity 
Correction(a) 1,837 1 ,175    

Likelihood Ratio 2,750 1 ,097    
Fisher's Exact Test     ,136 ,088 
Linear-by-Linear 
Association 2,690 1 ,101    

N of Valid Cases 53      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,25. 
 
Πίνακας 13: απεικονίσεις αναπηρίας – ηλικιακές ομάδες 
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Γράφημα 20: είδος απεικόνισης (το άτομο με αναπηρία αποτελεί ντροπή για την οικογένεια) – 
ηλικιακές ομάδες 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,122(b) 1 ,042    
Continuity 
Correction(a) 2,143 1 ,143    

Likelihood Ratio 3,725 1 ,054    
Fisher's Exact Test     ,077 ,077 
Linear-by-Linear 
Association 4,045 1 ,044    

N of Valid Cases 53      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,21. 
 
 
Πίνακας 14:  είδος απεικόνισης (το άτομο με αναπηρία αποτελεί ντροπή για την οικογένεια) – 
ηλικιακές ομάδες 

εφηβικά παιδικά 
ηλικιακές ομάδες 

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent

75,0% 

25,0% 26,5% 

73,5% 

υπάρχει 
δεν υπάρχει 

είδος του ατόμου που 
αποτελεί ντροπή για την 

οικογένεια 
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Γράφημα 21: είδος απεικόνισης (το άτομο με αναπηρία αποτελεί βάρος για την οικογένεια ή την 
κοινωνία) – ηλικιακές ομάδες 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,668(b) 1 ,031    
Continuity 
Correction(a) 3,037 1 ,081    

Likelihood Ratio 4,282 1 ,039    
Fisher's Exact Test     ,045 ,045 
Linear-by-Linear 
Association 4,580 1 ,032    

N of Valid Cases 53      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,42. 
 
Πίνακας 15: είδος απεικόνισης (το άτομο με αναπηρία αποτελεί βάρος για την οικογένεια ή την 
κοινωνία) – ηλικιακές ομάδες 
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Γράφημα 22:  τέλος – ηλικιακές ομάδες 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,547(a) 2 ,014
Likelihood Ratio 9,662 2 ,008
Linear-by-Linear 
Association ,022 1 ,883

N of Valid Cases 
53   

a  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,81. 
 
Πίνακας 16:  τέλος – ηλικιακές ομάδες 

 
 Τέλος 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
αισιόδοξο 38 71,7 71,7 71,7 
Θλιβερό/ μελαγχολικό 9 17,0 17,0 88,7 
Αδιάφορο ή χωρίς 
τέλος(π.χ.ενημερωτικά) 6 11,3 11,3 100,0 

Valid 

Total 53 100,0 100,0   
 
Πίνακας 17 α:  τέλος 
 

εφηβικά παιδικά
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τέλος 
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Γράφημα 23:  εικόνες– ηλικιακές ομάδες 

 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,283(b) 1 ,038    
Continuity 
Correction(a) 3,132 1 ,077    

Likelihood Ratio 4,347 1 ,037    
Fisher's Exact Test     ,071 ,038 
Linear-by-Linear 
Association 4,202 1 ,040    

N of Valid Cases 53      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,55. 
 
Πίνακας 18:  εικόνες– ηλικιακές ομάδες 
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Γράφημα 24: φύλο συγγραφέα – γλώσσα 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,797(b) 1 ,180    
Continuity 
Correction(a) 1,073 1 ,300    

Likelihood Ratio 1,783 1 ,182    
Fisher's Exact Test     ,229 ,150 
Linear-by-Linear 
Association 1,761 1 ,184    

N of Valid Cases 50      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,80. 
 
Πίνακας 19: φύλο συγγραφέα – γλώσσα 
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Γράφημα 25: φύλο συγγραφέα –  απεικονίσεις  

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,676(b) 1 ,196    
Continuity 
Correction(a) ,984 1 ,321    

Likelihood Ratio 1,715 1 ,190    
Fisher's Exact Test     ,238 ,161 
Linear-by-Linear 
Association 1,642 1 ,200    

N of Valid Cases 50      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,14. 
 
Πίνακας 20: φύλο συγγραφέα –  απεικονίσεις 
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Γράφημα 26: φύλο συγγραφέα –  μοντέλο 

 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,877(a) 2 ,144
Likelihood Ratio 3,876 2 ,144
Linear-by-Linear 
Association 2,730 1 ,099

N of Valid Cases 
50   

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,40. 
 
Πίνακας 21: φύλο συγγραφέα –  μοντέλο 
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Γράφημα 27 :  φύλο  ήρωα –  φύλο συγγραφέα 

  
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,628(a) 2 ,099
Likelihood Ratio 5,293 2 ,071
Linear-by-Linear 
Association 1,140 1 ,286

N of Valid Cases 
50   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,40. 
  
Πίνακας 22: φύλο συγγραφέα –  μοντέλο 
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Γράφημα 28: φύλο συγγραφέα –  έμφαση στις ικανότητες 

 

 

 
  
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,853(b) 1 ,091    
Continuity 
Correction(a) 1,931 1 ,165    

Likelihood Ratio 2,923 1 ,087    
Fisher's Exact Test     ,136 ,082 
Linear-by-Linear 
Association 2,796 1 ,094    

N of Valid Cases 50      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,82. 
 
  
Πίνακας 23: φύλο συγγραφέα –  έμφαση στις ικανότητες 
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Γράφημα 29: φύλο συγγραφέα –  είδος του ανυπεράσπιστου 
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Γράφημα 30: φύλο συγγραφέα –  είδος αναπηρίας 
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Γράφημα 31: γλώσσα- καταγωγή συγγραφέα 

 

  
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,328(b) 1 ,249    
Continuity 
Correction(a) ,727 1 ,394    

Likelihood Ratio 1,360 1 ,243    
Fisher's Exact Test     ,370 ,198 
Linear-by-Linear 
Association 1,302 1 ,254    

N of Valid Cases 52      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,92. 
 
 
 
 Πίνακας 24: γλώσσα- καταγωγή συγγραφέα 
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Γράφημα 32: μοντέλο- καταγωγή συγγραφέα  

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,696(a) 2 ,035
Likelihood Ratio 7,042 2 ,030
Linear-by-Linear 
Association 5,966 1 ,015

N of Valid Cases 
52   

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,85. 
 
 

Πίνακας 25: μοντέλο- καταγωγή συγγραφέα 
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Γράφημα 33: εικόνες - καταγωγή συγγραφέα  

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,627(b) 1 ,202    
Continuity 
Correction(a) ,979 1 ,322    

Likelihood Ratio 1,645 1 ,200    
Fisher's Exact Test     ,258 ,161 
Linear-by-Linear 
Association 1,596 1 ,207    

N of Valid Cases 52      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,23. 
 
Πίνακας 26: εικόνες - καταγωγή συγγραφέα  
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Γράφημα 34: απόδοση αναπηρίας- καταγωγή συγγραφέα  

  
 
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,989(a) 2 ,030
Likelihood Ratio 7,134 2 ,028
Linear-by-Linear 
Association ,005 1 ,946

N of Valid Cases 
52   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,92. 
 
Πίνακας 27: απόδοση αναπηρίας- καταγωγή συγγραφέα  

έλληναςξένος 
καταγωγή συγγραφέα

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent 

20%

80%
76,9%

23,1%

52,4%
47,6%

η αναπηρία ως 
συγκυριακή 
κατάσταση 

μη ρεαλιστική
ρεαλιστική

απόδοση της 
αναπηρίας 
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Γράφημα 35:καταγωγή συγγραφέα –  είδος αναπηρίας 
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% 
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% 
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% 

72,7
% 

πολλαπλή αναπηρία 

προβλήματα 
λόγου/μαθησιακές 

ψυχικές διαταραχές 

νοητική στέρηση 

αισθητηριακές 
αναπηρίες 

κινητικά 
προβλήματα

σωματική μειονεξία 

είδος αναπηρίας
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Γράφημα 36: καταγωγή συγγραφέα – είδος του ουδέτερου 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,540(b) 1 ,111    
Continuity 
Correction(a) 1,684 1 ,194    

Likelihood Ratio 2,521 1 ,112    
Fisher's Exact Test     ,144 ,098 
Linear-by-Linear 
Association 2,491 1 ,114    

N of Valid Cases 52      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,31. 
 
Πίνακας 28: καταγωγή συγγραφέα – είδος του ουδέτερου 
 

έλληνας ξένος 
καταγωγή συγγραφέα

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Pe
rc

en
t 

47,4%
52,6%

69,7%

30,3%

υπάρχει 
δεν υπάρχει 

είδος του ουδέτερου 
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Γράφημα 37:  Καταγωγή συγγραφέα - είδος του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του 

  
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,457(b) 1 ,063    
Continuity 
Correction(a) 1,893 1 ,169    

Likelihood Ratio 5,184 1 ,023    
Fisher's Exact Test     ,143 ,077 
Linear-by-Linear 
Association 3,391 1 ,066    

N of Valid Cases 52      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,92. 
 

Πίνακας 29:  καταγωγή συγγραφέα - είδος του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του 

 

 

έλληναςξένος 
καταγωγή συγγραφέα

 

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Pe
rc

en
t 

100,0%

… 

57,4%

42,6%

υπάρχει

δεν υπάρχει 
 
είδος του χειρότερου 
εχθρού για τον εαυτό του 
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Γράφημα 38:  καταγωγή συγγραφέα - είδος  του ατόμου που αποτελεί βάρος για την οικογένεια 
ή την κοινωνία 

 

έλληναςξένος 
καταγωγή συγγραφέα

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent

87,5% 

12,5% 

56,8% 

43,2% 

υπάρχει 
δεν υπάρχει 

 

Είδος του ατόμου που αποτελεί 
βάρος για την οικογένεια ή την 

ί  
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Γράφημα 39:  καταγωγή συγγραφέα - είδος  του ατόμου που αποτελεί ντροπή για την οικογένεια   

 

 

 

 

 

έλληναςξένος 

καταγωγή συγγραφέα

100,0%

80,0%

60,0%
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20,0%

0,0%
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 υπάρχει 

Είδος  του ατόμου που αποτελεί ντροπή 
για  την οικογένεια
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Γράφημα 40: καταγωγή  συγγραφέα - είδος  του ατόμου που προκαλεί τον οίκτο 

 

  

Γράφημα 41:  καταγωγή συγγραφέα - είδος  του περιθωριοποιημένου και κοινωνικά 
αποκλεισμένου 

έλληναςξένος 

Καταγωγή συγγραφέα 

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent 

72,2% 

27,8% 

55,9% 

44,1% 

υπάρχει 

δεν  υπάρχει 

                 Είδος του 
περιθωριοποιημένου  και του 

 
κοινωνικά αποκλεισμένου 

έλληνας ξένος 
καταγωγή  συγγραφέα 

 

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent 

86,7% 

13,3
% 

51,4
% 

48,6% 

υπάρχει 

δεν υπάρχει 

  Είδος  του ατόμου που προκαλεί τον οίκτο 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
κορίτσι 11 20,8 20,8 20,8 
αγόρι 32 60,4 60,4 81,1 
άλλο(ζώο, άτομο χωρίς 
αναπηρία) 10 18,9 18,9 100,0 

Valid 

Total 53 100,0 100,0   
 
Πίνακας 30: φύλο ήρωα/ίδας 

 

 

 

 

 

Γράφημα 42: φύλο ήρωα- φύλο συγγραφέα 

 

άλλο (ζώο, άτομο χωρίς 
αναπηρία)

αγόρικορίτσι

φύλο ήρωα 

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent 

17,6% 

76,5% 

5,9% 

21,2% 

48,5% 

30,3% 

άντρας
γυναίκα

φύλο συγγραφέα 
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Γράφημα 43: φύλο ήρωα- είδος του κακού και δύστροπου 

 

Γράφημα 44: φύλο ήρωα- είδος του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του 

 

άλλο (ζώο, άτομο χωρίς  
αναπηρία) 

αγόρι κορίτσι 

φύλο ήρωα 
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rc

en
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αναπηρία)
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φύλο ήρωα 

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%
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t 

… 
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… 

20,8%

56,2%

22,9%

υπάρχει

δεν υπάρχει 

είδος του κακού και 
δύστροπου 
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Γράφημα 45: φύλο ήρωα- είδος του ανυπεράσπιστου 

      

Γράφημα 46: φύλο ήρωα - μοντέλο 

 

άλλο(ζώο, άτομο χωρίς  

αναπηρία) 

αγόρι κορίτσι 
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Γράφημα 47: φύλο ήρωα – έμφαση στις ομοιότητες 

 

 

 

μοντέλο

23 43,4 43,4 43,4
10 18,9 18,9 62,3

20 37,7 37,7 100,0

53 100,0 100,0

ιατρικό-ατομικό
κοινωνικό
η αναπηρία
παρουσιάζεται ως μία
ακόμα ανθρώπινη
κατάσταση
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Πίνακας 31: Μοντέλο 

 

άλλο (ζώο, άτομο χωρίς  
αναπηρία) 

αγόρι κορίτσι 

φύλο ήρωα 

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent 

12,2%

73,2%

14,6%

41,7%

16,7%

41,7%

δεν τονίζονται οι 
ομοιότητες

έμφαση στις 
ομοιότητες

έμφαση στη μοναδικότητα  

και τις ομοιότητες των ατόμων 
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Γράφημα 48: μοντέλο – είδος του ήρωα ή του ατόμου με υπερφυσικές ικανότητες 

 

Γράφημα 49: μοντέλο – είδος του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του 

η αναπηρία 
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με υπερφυσικές ιδιότητες
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 Γράφημα 50: μοντέλο – είδος του κακού και δύστροπου 

 

Γράφημα 51: μοντέλο – είδος του ανυπεράσπιστου 
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Γράφημα 52: μοντέλο – είδος του ατόμου που αποτελεί ντροπή για την οικογένεια 

 

Γράφημα 53: μοντέλο – γλώσσα 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,293(a) 2 ,016
Likelihood Ratio 8,618 2 ,013
Linear-by-Linear 
Association 8,131 1 ,004

N of Valid Cases 
53   

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,77. 
 
Πίνακας 32: μοντέλο – γλώσσα 

 

 

 

 

Γράφημα 54: μοντέλο – ρόλος ήρωα 

η αναπηρία 
παρουσιάζεται ως μία 
ακόμα ανθρώπινη 

κατάσταση

κοινωνικόιατρικό-ατομικό
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αντιπρότυπο

ασήμαντος -
αδιάφορος 

ρόλος πρότυπο

ρόλος ήρωα
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Γράφημα 55: μοντέλο – απεικονίσεις 

 

 

 

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 37,155(a) 2 ,000
Likelihood Ratio 47,194 2 ,000
Linear-by-Linear 
Association 35,667 1 ,000

N of Valid Cases 
53   

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,53. 
 
Πίνακας 33: μοντέλο – απεικονίσεις 

 

η αναπηρία 
παρουσιάζεται ως μια 
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απεικονίσεις
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Γράφημα 56: μοντέλο – εικόνες (αρνητικά/θετικά – ουδέτερα φορτία) 

 
 

 
 

Πίνακας 34: μοντέλο- εικόνες (αρνητικά/θετικά – ουδέτερα φορτία) 

Chi-Square 
Tests 

16,029 a 2 ,000 
16,985 2 ,000 
14,559 1 ,000 

53 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4,72. 

a. 

  Crosstabulation

Count 

18 5 23 
3 7 10 

4 16 20 

25 28 53 

ιατρικό- ατομικό
κοινωνικό
η  αναπηρία   
ως μία ακόμα 
ανθρώπινη κατάσταση 

μοντέλο 

Total 

αρνητικά
-θετικά  φορτία 

ουδέτερα 
φορτία 

εικόνες 

Total 

η αναπηρία 
απρουσιάζεται ως μία 
ακόμα ανθρώπινη 

κατάσταση

κοινωνικόιατρικό-ατομικό

μοντέλο

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Percent 

57,1%

25%
17,9% 16%

12%

72% 

ουδέτερα φορτία

αρνητικά/θετικά
φορτία

εικόνες 
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Πίνακας 35: Μοντέλο- έμφαση στις ικανότητες και όχι στις μειονεξίες 

 Crosstabulation 
 
Count  

ηλικιακές ομάδες 
  παιδικά εφηβικά Total 

μυθιστοριογραφία 30 16 46 είδος βιβλίου 
ενημερωτικό 7 0 7

Total 37 16 53
 
Πίνακας 36: είδος βιβλίου* ηλικιακές ομάδες 

    Crosstabulation 
 
Count  

εικόνες 

  
αρνητικά/ 

θετικά φορτία 
ουδέτερα 
φορτία Total 

μυθιστοριογραφία 
24 22 46

είδος 
βιβλίου 

ενημερωτικό 1 6 7
Total 25 28 53

 
Πίνακας 37: είδος βιβλίου* εικόνες 

 

Chi-Square Tests 

8,369 a 2 ,015 
8,701 2 ,013 

8,069 1 ,005 

53 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4,34. 

a. 

 Crosstabulation

Count 

5 18 23 
5 5 10 

13 7 20 

23 30 53 

ιατρικό -ατομικό 
κοινωνικό 
η αναπηρία  παρουσιάζεται 

 
ως  μία ακόμα 
ανθρώπινη κατάσταση 

μοντέλο 

Total

έμφαση στις 
ικανότητες 

  δεν τονίζονται οι  
ικανότητες 

έμφαση στις ικανότητες και_ 
όχι στις μειονεξίες 

Total
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   Crosstabulation 
 
Count  

είδος του κακού και 
δύστροπου 

  δεν υπάρχει υπάρχει Total 
μυθιστοριογραφία 41 5 46είδος βιβλίου 
ενημερωτικό 7 0 7

Total 48 5 53
 
Πίνακας 38: είδος βιβλίου* είδος του κακού και δύστροπου 

 

 Crosstabulation 
 
Count  

είδος του χειρότερου 
εχθρού για τον εαυτό του 

  δεν υπάρχει υπάρχει Total 
μυθιστοριογραφία 41 5 46  

 είδος βιβλίου ενημερωτικό 7 0 7
Total 48 5 53

 
Πίνακας 39: είδος βιβλίου* είδος του χειρότερου εχθρού για τον εαυτό του 

 
Πίνακας 40: είδος βιβλίου* είδος του βάρους για την οικογένεια ή την κοινότητα 

 

 
Πίνακας 41: είδος βιβλίου* είδος του ανυπεράσπιστου 

 

 Crosstabulation 
Count 

42 4 46 
7 0 7 

49 4 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

δεν υπάρχει υπάρχει 

είδος  του 
ανυπεράσπιστου 

 
Total

 Crosstabulation 

Count 

38 8 46 
7 0 7 

45 8 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

δεν υπάρχει υπάρχει 

είδος του βάρους για 
την οικογένεια 

 
ή την κοινότητα

 
Total
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Πίνακας 42: είδος βιβλίου* είδος του ατόμου που προκαλεί τον οίκτο 

 

 
Πίνακας 43: είδος βιβλίου* είδος του ατόμου που αποτελεί  ντροπή για  την οικογένεια 

 
Πίνακας 44: είδος βιβλίου* έμφαση στη μοναδικότητα 

 
Πίνακας 45: είδος βιβλίου* έμφαση στις ικανότητες 

 
Crosstabulation 

Count 

17 29 46 
6 1 7 

23 30 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

έμφαση στις 
ικανότητες 

δεν τονίζονται 
οι ικανότητες 

έμφαση στις ικανότητες και 
όχι στις μειονεξίες 

Total

 
Crosstabulation 

Count 

6 40 46 
6 1 7 

12 41 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

έμφαση στις
ομοιότητες 

δεν τονίζονται οι 
ομοιότητες 

έμφαση στη μοναδικότητα 

 
και τις ομοιότητες των 

ατόμων 

Total 

  
 Crosstabulation 

Count 

42 4 46 
7 0 7 

49 4 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

δεν υπάρχει υπάρχει 

είδος   του ατόμου 
που αποτελεί  ντροπή 

 
για  την οικογένεια

 
Total

 
Crosstabulation

Count 

31 15 46 
7 0 7 

38 15 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

δεν υπάρχει υπάρχει 

είδος του ατόμου 

 
που προκαλεί τον οίκτο 

 
Total



280 
 

  
 

 
 
 

 
 
Πίνακας 46: είδος βιβλίου* μοντέλο 
 
 
 

 
Πίνακας 47: είδος βιβλίου* εικόνες 
 
 

 
  
Πίνακας 48: είδος αναπηρίας- έτος έκδοσης 

  Crosstabulation

Count 

1 1 4 6 12 
1 1 6 5 13 
0 0 0 3 3 
2 0 1 6 9 
0 0 1 1 2 

0 0 2 3 5 

0 1 7 1 9 
4 3 21 25 53 

σωματική αναπηρία 
κινητικά προβλήματα 
αισθητηριακές αναπηρίες 
νοητική στέρηση 
ψυχικές  διαταραχές 
προβλήματα 
λόγου/μαθησιακές 
πολλαπλή αναπηρία 

Είδος 
αναπηρίας  

Total

-1980 1981-1989 1990-1999 2000-2007 
Έτος έκδοσης 

Total

Crosstabulation 
Count 

24 22 46 
1 6 7 

25 28 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

αρνητικά/θετικά 
φορτία 

ουδέτερα 
φορτία 

εικόνες 

Total

 Crosstabulation 

Count 

22 8 16 46 
1 2 4 7 

23 10 20 53 

μυθιστοριογραφία 
ενημερωτικό 

είδος βιβλίου 

Total

ιατρικό-ατο 
μικό κοινωνικό 

η αναπηρία 
παουσιάζεται 
ως μία ακόμα 
ανθρώπινη 
κατάσταση

μοντέλο 

Total



281 
 

  
 

 
 
  
Πίνακας 49: είδος αναπηρίας- γλώσσα 

 
 
  

  Crosstabulation

Count 

7 5 12 
7 6 13 
2 1 3 
1 8 9 
0 2 2 

2 3 5 

1 8 9 
20 33 53 

σωματική αναπηρία
κινητικά προβλήματα 
αισθητηριακές αναπηρίες 
νοητική στέρηση
ψυχικές διαταραχές
προβλήματα 
λόγου/μαθησιακές
πολλαπλή αναπηρία

είδος αναπηρίας

Total

πολιτικά ορθή στερεοτυπική 
γλώσσα

Total
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