ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μορφές του “Άλλου” σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα
βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Διπλωματική Εργασία
της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας
Κορτσάρη Ολυμπίας,
Υποτρόφου Ι.Κ.Υ.
Α.Μ. 202514

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005

1

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μορφές του “Άλλου” σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα
βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια,
Υπότροφος Ι.Κ.Υ.:
Κορτσάρη Ολυμπία
Α.Μ. 202514
Διμελής Επιτροπή:
Επιβλέπουσα: Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Καθηγήτρια Φιλολογίας Π.Τ.Δ.Ε
Ε.Κ.Π.Α.
Μέλος: Βίκυ Πάτσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................................4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ..............................................................................................5
Ταυτότητα – Ετερότητα.......................................................................................5
Ιστορική αναδρομή ..........................................................................................8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ .......................................................................................13
Ετερότητα και Λογοτεχνία ................................................................................13
Ιστορική αναδρομή στην ελληνική λογοτεχνία .............................................16
Ο Άλλος στη λογοτεχνία για παιδιά ...............................................................19
Συγκριτική Στερεοτυπολογία ή Πολιτισμική Εικονολογία ...........................25
Η έννοια του στερεοτύπου.............................................................................30
Μεθοδολογία..................................................................................................36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ..............................................................................................39
Εικονογραφημένες μικρές ιστορίες ...................................................................39
Η εικονογράφηση στις μικρές ιστορίες .............................................................44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ........................................................................................47
Η ετερότητα στην ξένη ελληνόγλωσση λογοτεχνία για παιδιά πρώτης σχολικής
ηλικίας................................................................................................................47
Α. Ζώα ανθρωποποιημένα .................................................................................51
I. Ο Βάτραχος κι ο Ξένος ...............................................................................52
II. Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ!........................................................61
III. Ο μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάρος ...............................................71
IV. Το γεύμα των Λύκων ................................................................................79
Β. Ζώα που μιλούν με ανθρώπινα αισθήματα ...................................................85
I. Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας.....................................................................85
ΙΙ. Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά .......................................................................91
ΙΙΙ. ΤΙΝΚΑ Το μικρότερο προβατάκι του κόσμου! ..........................................98
Γ. Άτομα σε ρεαλιστικές καταστάσεις ............................................................107
Ι. Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους..............................................107
ΙΙ. Το Καπέλο της Δεσποινίδος Χάνικατ .......................................................112
ΙΙΙ. Ο νάνος και η Γαριδούλα .......................................................................118
IV. Με τα μάτια της καρδιάς ........................................................................123
V. Η Αργυρώ γελάει .....................................................................................130
VI. Ο άνθρωπος με την κόκκινη μύτη ..........................................................133
Δ. Χιουμοριστικές και φανταστικές καταστάσεις ...........................................139
I. Η Σκιά της Πριγκίπισσας ..........................................................................139
II. Τα παιδιά του δάσους ..............................................................................148
III. Το Κάτι Άλλο ..........................................................................................156
IV. Ένα αβγό από αλλού..............................................................................162
V. Ο γίγαντας και τα πουλιά .........................................................................167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ......................................................................................174
Συμπεράσματα .................................................................................................174
Επίλογος...........................................................................................................178
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................180

3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το θέμα της
ετερότητας στη Λογοτεχνία για παιδιά. Πρόκειται για ένα θέμα που λίγο έχει
αναλυθεί και μόνο σποραδικά στον ελλαδικό χώρο· κυρίως σε επιμέρους
εργασίες. Η ταυτότητα και η ετερότητα αποτελούν δύο έννοιες με πολλαπλές
προεκτάσεις, οι οποίες στη σημερινή εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της
επιστημονικής γνώσης και της πρωτοφανούς τεχνολογικής εξέλιξης, της
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας της αγοράς και της ταχείας ανάπτυξης
υπερεθνικών θεσμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούν νέες ενδιαφέρουσες
διαστάσεις. Στόχος της εργασίας μας υπήρξε εξαρχής η προσπάθεια διερεύνησης
του κατά πόσον σήμερα οι συγγραφείς κατορθώνουν μέσα από τη μυθοπλασία να
αποδομήσουν τα στερεότυπα για την εικόνα του Άλλου και να αναδείξουν την
αξία της διαφορετικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Για την ανάλυση των
βιβλίων

μας,

τα

οποία

–σημειωτέον-

συναποτελούν

τα

ξενόγλωσσα,

μεταφρασμένα στα ελληνικά, παιδικά βιβλία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ
των ετών 1990-2004 και που προσεγγίζουν λογοτεχνικά το θέμα της ετερότητας,
χρησιμοποιήσαμε το μεθοδολογικό μοντέλο της πολιτισμικής εικονολογίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ταυτότητα – Ετερότητα
Η μελέτη της προέλευσης και της ιστορίας των ανθρώπινων κοινωνιών
αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα σημαντική ερμηνευτική πτυχή που οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η εξήγηση των ιστορικών συμβάντων απαιτεί την ιστορική
αναδρομή στους τρόπους προσδιορισμού της σχέσης των ατόμων με τους
“άλλους”. Οι “άλλοι” είναι είτε “μη άνθρωποι”, δηλαδή θεοί, θεότητες, πνεύματα,
ζώα, μηχανές είτε “διαφορετικοί άνθρωποι”, δηλαδή αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι,
“περιθωριακοί”, πάσης φύσεως μειονότητες, καθώς και γυναίκες –όταν πρόκειται
για ανδροκρατούμενες κοινωνίες.
«Ο τρόπος κατανόησης του “άλλου” προσδιορίζει την επικοινωνιακή
δομή μιας κοινωνίας» 1 , αφού η έννοια της ταυτότητας, παρόλο που, σύμφωνα με
ορισμένους ισχυρισμούς αναφέρεται σ’ ένα “φαντασιακό αντικείμενο”, βρίσκεται
στο επίκεντρο της διαλεκτικής σχέσης του ενός και του πολλαπλού. Οι έννοιες
του εαυτού και του άλλου είναι κατά βάση συμπληρωματικές, δομικά συστατικά
του αισθήματος της προσωπικής ταυτότητας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η
έννοια της “ετερότητας” αποτελεί «βασικό στοιχείο για κάθε κοινωνιογνωστικό
σύστημα κατηγοριοποιήσεων και αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος» 2 και
παράλληλα την «αναγκαία, συστατική, αλλά ταυτόχρονα και την πιο
προβληματική συνιστώσα της ταυτότητας» 3 .
Η ύπαρξη όμως του “άλλου” δηλώνει ως ένα σημείο την αμφισβήτηση
του “εγώ”, ενώ συγχρόνως προσδιορίζει το βαθμό ανεκτικότητας που διακρίνει
κάθε ομάδα ανθρώπων. Το άτομο εκτελεί διαρκώς μια διττή διαδικασία
ενσωμάτωσης / διαφοροποίησης, που του επιτρέπει να ζει αρμονικά στην
κοινωνία: από τη μια πλευρά επιδιώκει να βρίσκει κοινά χαρακτηριστικά με άλλα
1

«Εμείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Ερευνών, Χρ. Κωνσταντοπούλου – Λ. Μαράτου-Αλιπράντη – Δ. Γερμανός – Θ. Οικονόμου
(επιμ.), εκδ. τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2000, σ. 11.
2

Ό.π., σ. 12.

3

Ό.π., σ. 12.

5

άτομα και να ενσωματώνεται σε πάσης φύσεως συλλογικές οντότητες και από την
άλλη να διαφοροποιείται από άλλους και να συγκροτεί μια ξεχωριστή μονάδα.
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η αυτογνωσία και η συνειδητοποίηση της
ταυτότητάς μας περνάει μέσα από την αποδοχή της ταυτότητας του άλλου.
Είναι αναμφισβήτητα απόλυτα φυσιολογική η διάθεση κάθε ανθρώπου να
ενώνεται με τους άλλους για να αποτελέσει μαζί τους μια οντότητα και να
αναζητά σε αυτούς ομοιότητες και κοινά χαρακτηριστικά που θα συναποτελέσουν
τα στοιχεία της ταυτότητας της ομάδας, στοιχεία διαφορετικότητας σε σύγκριση
με όσους δεν ανήκουν σε αυτήν. Επομένως, η έννοια της “ταυτότητας” θέτει τα
όρια της “ετερότητας”. Όπως αναφέρει άλλωστε ο Κλ. Ναυρίδης η ταυτότητα
είναι «[..] το δυναμικό αποτέλεσμα μιας διαρκούς αντιπαράθεσης, μιας αντίστιξης
ανάμεσα σε ένα “μέσα” και ένα “έξω”…» 4 . Αυτή ακριβώς η διατύπωση
παραπέμπει στην άποψη του Ch. Taylor, ο οποίος εμμένει ότι, επειδή η ταυτότητα
διαμορφώνεται

μέσα

από

μια

διαλογική

διαδικασία

αναγνώρισης,

η

πραγματοποίηση τού ιδανικού της αυθεντικότητας προϋποθέτει την αναγνώριση
από τους άλλους της προσωπικής και ιδιαίτερης ταυτότητας του καθενός 5 .
Στη σημερινή εποχή η συζήτηση για τις έννοιες της ταυτότητας και της
ετερότητας επανέρχεται στο προσκήνιο πιο επίκαιρη παρά ποτέ.
Σύμφωνα με τον M. Parès I Maicas 6 ανάμεσα στους βασικότερους
παράγοντες “κατασκευής” ταυτότητας συγκαταλέγονται η επικράτεια, η εθνική
κυριαρχική ομάδα, οι κοινωνικές δομές, η ιστορία, η “κουλτούρα”, η γλώσσα, η
θρησκεία, το πολιτικό-νομικό σύστημα, η οικονομική ανάπτυξη, η εκπαίδευση
και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Από την πλευρά του σε μία μελέτη του ο E.
Hobsbawm 7 αναγνωρίζει τέσσερα κριτήρια που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο
κατά τη συγκρότηση της ταυτότητας του ατόμου: ι) την ιδεολογία, ιι) την
ιστοριογραφία που σχετίζεται με την εθνική αναφορά, ιιι) τη λογοτεχνία, που
4

Πρόκειται για τη διατύπωση του Κλ. Ναυρίδη στην «Εισαγωγή» του στο συλλογικό έργο

Ταυτότητες, επιμ. Κλ. Ναυρίδη & Ν. Χρηστάκη, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1997.
5

Βλ. A. Gutmann, Πολυπολιτισμικότητα, μτφρ. Φ. Παιονίδης, εκδ. Πόλις, Αθήνα 1977, σ. 83.

6

Βλ. M. Parès I Maicas, Η κατασκευή της πραγματικότητας από τα Μ.Μ.Ε., εκδ. Αλεξάνδρεια,

Αθήνα 1997, σ. 50.
7

Βλ. σχετικά E. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1870 μέχρι σήμερα, μτφρ. Χρυσ. Νάντις,

εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, επ.
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επεξεργάζεται, αναπλάθει, δραματοποιεί και αφηγείται την καθημερινή ζωή και
ιv) τη γλώσσα, που αποτελεί το βασικότερο εργαλείο κοινωνικοποίησης.
Γενικότερα, ο προσδιορισμός της ταυτότητας, ως «νοητικής κατασκευής
που διαμορφώνεται μέσα από μακρόχρονες και πολύπλοκες ιστορικές,
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες» 8 , βρίσκεται σήμερα στο
επίκεντρο των διαφόρων θεωρητικών αναζητήσεων που θέτουν ερωτήματα
αναφορικά με τη φύση, τη μορφή και τις διαδικασίες διαμόρφωσής της. Το
βέβαιον είναι ότι η ταυτότητα εμπεριέχει την ύπαρξη του Άλλου, δηλαδή τη
διαφορετικότητα.
Πάντως είναι γεγονός ότι ο όρος “ταυτότητα” παρουσιάζεται ως
ιδιαιτέρως δύσκολος να ορισθεί. Μάλιστα σήμερα δεν είναι λίγοι οι ερευνητές
που αμφισβητούν την ταυτότητα ως έννοια, διότι υποστηρίζουν ότι είναι
ιδεολογικά συνυφασμένη με τη φυλάκιση του “εγώ” σε δεσμευτικά, βιολογικά εν
γένει, πλαίσια 9 . Χαρακτηριστικά για το θέμα αυτό είναι όσα σημειώνει σε μελέτη
του ο Κ. Βρύζας: «Η ταυτότητα είναι μια λέξη αμφίσημη. Από τη μια μεριά
σημαίνει την απόλυτη ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις,
πράγματα ή σύμβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο αντίστοιχα. Από
την άλλη μεριά, αντίθετα, υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που
διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι από κάτι άλλο. Και ανάμεσα υπάρχει μια
αμφιβολία: ταυτότητα σημαίνει αυτό που κάποιος ισχυρίζεται πως είναι. Στην
πραγματικότητα όμως, οι ορισμοί των ταυτοτήτων ανήκουν στη δικαιοδοσία
εκείνων που ορίζουν με όλες τις σημασίες της λέξης, δηλαδή σ’ αυτούς που
οριοθετούν, διαμορφώνουν και εξουσιάζουν. Και τούτο, γιατί η επαλήθευση των
ισχυρισμών για την ταυτότητα εξαρτάται μάλλον από τη δύναμη που έχει ο
ισχυριζόμενος να επιβάλλει την άποψή του παρά από το δίκιο του» 10 .
8

Λάουρα Μαράτου – Αλιπράντη, «Εισαγωγή Α΄ ενότητας» στο «εμείς» και οι «άλλοι» αναφορά

στις τάσεις και τα σύμβολα, ό.π., σ. 33.
9

Φυσικά όμως δεν είναι δυνατόν να απορρίπτουμε επιστημονικά μια έννοια -μακραίωνη όσο και

η παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη- μόνο και μόνο επειδή κάποια στιγμή εξυπηρέτησε τα
συμφέροντα μιας κυρίαρχης ως σήμερα ρατσιστικής ιδεολογίας. Πρόκειται για πρακτική που δεν
προάγει τη γνώση.
10

Κ. Βρύζας, Παγκόσμια Επικοινωνία, Πολιτιστικές Ταυτότητες, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997, σ.

169.
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Ιστορική αναδρομή
Στο σύγχρονο κόσμο όλες οι κοινωνίες είναι ετερογενείς με τον τρόπο
τους, ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει σ’ αυτές ένα νέο ρατσισμό, μια νέα
ξενοφοβία, μια νέα μισαλλοδοξία. Όλα αυτά φέρουν το προσωπείο της
πολιτιστικής διαφοράς, η οποία προβάλλεται για να δημιουργηθεί η ετερότητα και
να δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός. Οι εικόνες του άλλου, όπως δημιουργήθηκαν
στο πέρασμα των αιώνων που προηγήθηκαν της γένεσης του σύγχρονου κόσμου,
παραμένουν φορτισμένες με μια ισχυρή νοσηρότητα, διότι προβάλλουν μια
πολιτιστική πραγματικότητα, η οποία μοιάζει να υπερισχύει της βιολογικής ή της
κοινωνιολογικής αλήθειας, ενώ μπορούν αναμφίβολα να επανενεργοποιήσουν
αντανακλαστικά φόβου και απόρριψης, κατατρύχοντας τη μνήμη μας και
τροφοδοτώντας τις φαντασιώσεις μας.
Στόχος μας αρχικά είναι να αναζητήσουμε τα αίτια της δημιουργίας, αλλά
και της διαιώνισης αυτών των εικόνων. Ο ξένος ιδωμένος ως τέρας ή ζώο ανήκει
σε ένα στερεότυπο που αντέχει στο χρόνο και ενδημεί στο υποσυνείδητό μας.
Πρόκειται εν γένει για ένα ον που δεν ακολουθεί τους δικούς μας κανόνες, δεν
είναι ανθρώπινο ον. Στην αρχαιότητα θα μπορούσε κανείς να επισημάνει το
παράδειγμα των Λαιστρυγόνων και των Κυκλώπων της Οδύσσειας, στην Ευρώπη
του Μεσαίωνα ο ξένος εικονίζεται στις Μυθολογικές Ζωολογίες, στο φαντασιακό
του 20ου αιώνα τη θέση αυτή κατέχει ο γιέτι, ο τρομερός χιονάνθρωπος των
Ιμαλαΐων, ενώ τα ανθρωποειδή - εξωγήινοι, οι φανταστικοί κάτοικοι άλλων
πλανητών

αποτελούν

μία

νέα

μεταμόρφωση

του

διαφορετικού

που

δημιουργήθηκε, προκειμένου να δικαιολογήσει κάθε είδος αποκλεισμού 11 .
11

Πολλά κι ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τις «Μυθολογίες του ξένου» αναφέρονται στη

μελέτη της Κατερίνας Στενού, Εικόνες του Άλλου. Η ετερότητα: από τον μύθο στην προκατάληψη,
μτφρ. Σάρα Μπενβενίστε - Μαρία Παπαδήμα, εκδ. Εξάντας-Unesco, Αθήνα 1998, στο ομώνυμο
κεφάλαιο, στις σσ. 14-69.
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Ο φόβος για καθετί ξένο και άγνωστο ενυπάρχει, δηλαδή, ήδη στις
αρχαϊκές, παραδοσιακές κοινωνίες για τις οποίες ο Mircea Eliade γράφει ότι
«αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους σαν ένα μικροσκόπιο. Πέρ’ απ’ τα όρια
αυτού του κλειστού κόσμου αρχίζει η περιοχή του αγνώστου, του άμορφου. Από
τη μια μεριά το διάστημα, που έχει χαρακτήρα κόσμου, αφού είναι κατοικημένο
και οργανωμένο. Κι απ’ την άλλη, έξω απ’ αυτό το οικείο διάστημα, η άγνωστη
και τρομερή έκταση με τους δαίμονες, τα φαντάσματα, τους νεκρούς, τους
απόκοσμους, με ένα λόγο, το χάος, ο θάνατος, η νύχτα» 12 . Αλλά και κατά την
πρώτη ιστορική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας ο ξένος προκαλούσε αισθήματα
φόβου, μίσους, περιφρόνησης και λειτουργούσε ως το πλάσμα που ενσάρκωνε τις
δυνάμεις του κακού, ενώ αποτελούσε παράγοντα αποσύνθεσης και διάλυσης των
κοινωνιών.
Στη δημιουργία τόσο των μυθολογιών του αποκλεισμού όσο και των
θεωριών του ρατσισμού η Ευρώπη διαδραμάτισε καθ’ όλη τη διάρκεια της
ιστορίας ένα σπουδαιότατο, αν όχι πρωτεύοντα, ρόλο. Αξιοσημείωτο είναι
μάλιστα το γεγονός ότι, παρόλο που οι μύθοι αυτοί προέρχονται από την
Αρχαιότητα και φθάνουν έως την Αναγέννηση, με έμφαση στη μυθολογική
κυρίως περίοδο, ριζώνονται, πολλαπλασιάζονται και ισχυροποιούνται, ενώ το
άνοιγμα στον κόσμο και η ανακάλυψη νέων οριζόντων θα έπρεπε να τους
αποδυναμώσει ή να τους ξεριζώσει.
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν κι εμάς». Στη φαινομενικά αθώα αυτή
φράση διακρίνει κανείς ένα απέραντο στρώμα προκαταλήψεων στο συλλογικό
φαντασιακό. Ο Ηρόδοτος, ο «πατέρας της ιστορίας», όπως χαρακτηρίστηκε,
κοροϊδεύει τους Αιγυπτίους, διότι απλούστατα λειτουργούν διαφορετικά από τους
συντοπίτες του και σημειώνει ότι: «καθιέρωσαν ήθη και έθιμα αντίθετα από τους
άλλους ανθρώπους, αφού εις τον τόπον τους αι γυναίκες συχνάζουν εις την
αγοράν και κάνουν το λιανικό εμπόριο, ενώ οι άντρες μένουν στο σπίτι και
υφαίνουν. […] Ουρούν αι γυναίκες ορθαί, οι άνδρες καθιστοί. Κάνουν την
ανάγκη τους μέσα εις το σπίτι, τρώγουν όμως έξω εις τον δρόμο…».
Στους μύθους υπάρχει μια ισχυρή λογική αρνητικής διάκρισης: ο ξένος,
του οποίου η όψη (ανάστημα, χρώμα επιδερμίδας), οι κοινωνικές συμπεριφορές
12

Mircea Eliade, Εικόνες και σύμβολα, μτφρ. Άγγελος Νίκας, εκδ. Αρσενίδης, Αθήνα 1994, σ. 50.
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(διατροφή, σεξουαλικότητα) και οι πολιτιστικές αναφορές (κυρίως γλωσσικές ή
θρησκευτικές) διαφέρουν σημαντικά από αυτές της κυρίαρχης ομάδας, μπορεί να
ταυτιστεί με τα «τέρατα», τα οποία είναι ακόμη πιο τρομακτικά ακριβώς επειδή
είναι φανταστικά.
Ο ρατσισμός, ως ιδεολογική “κατασκευή”, εμφανίζεται όμως για πρώτη
φορά στην Ευρώπη ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα, όταν, με την ανακάλυψη του
Νέου Κόσμου και την εγκατάσταση εκεί των πρώτων Ευρωπαίων, γεννιέται και
το αποκιοκρατικό σύστημα. Σήμερα, η έννοια του ρατσισμού διαφοροποιείται,
παίρνοντας τη μορφή του “πολιτισμικού ρατσισμού” μιας και δε χαρακτηρίζει τις
διαφορές μεταξύ “ανώτερων” και “κατώτερων” φυλών, αλλά συσχετίζεται με την
πολιτισμική ταυτότητα, τις πολιτισμικές διαφορές, το δικαίωμα στη διαφορά
καθώς και το πρόβλημα της μετανάστευσης 13 .
Μέχρι το 19ο αιώνα, οπότε και σημειώθηκε μια μεγάλης σημασίας
αλλαγή, η αντίληψη του “άλλου” συνδεόταν -τουλάχιστον για τη δυτική σκέψημε τη θρησκευτική διαφοροποίηση. Κατά το 19ο αιώνα ο “άλλος” αρχίζει να
συνδέεται με τη “φυλή”. Κάθε νέο άτομο που γεννιέται ανήκει σε μια
συγκεκριμένη φυλή της οποίας φέρει τα χαρακτηριστικά. Κάποια χαρακτηριστικά
όμως θεωρήθηκαν “σημαντικώτερα” από κάποια άλλα με αποτέλεσμα και οι
αντίστοιχες φυλές να ονομασθούν “ανώτερες” από άλλες 14 . Αυτό που αποτελεί
κυρίαρχο γνώρισμα τούτης της ιδεολογίας –που δεν είναι άλλη από τη ρατσιστική
ιδεολογία- βέβαια είναι η άποψη ότι κάθε ένας είναι “καταδικασμένος” να
παραμείνει εφ’ όρους ζωής στη θέση στην οποία βρέθηκε κατά τη γέννησή του.
Στη σημερινή εποχή ο όρος “φυλή” έχει υποκατασταθεί από τον όρο
“πολιτισμός”, αντιστοίχως η “φυλετική καθαρότητα” από την “πολιτισμική
ταυτότητα”, ενώ η έννοια της “ανισότητας” από αυτήν της “διαφοράς” 15 . Η
13

Βλ. σχετικά Ζήσης Παπαδημητρίου, «Ρατσισμός και μετανάστευση», στο Η Ευρώπη

Αντιμέτωπη με το Φαινόμενο του Ρατσισμού, εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα 1995, σσ. 50-62.
14

Την εποχή εκείνη άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι εθνικοί μύθοι που αναφέρονταν σε

“ευγενή”, “ανώτερα”, “πολιτισμένα” έθνη σε αντιδιαστολή με άλλα που θεωρήθηκαν
“απολίτιστα” και “βάρβαρα”.
15

Όπως αναφέρει η Χρ. Κωνσταντοπούλου αυτή ακριβώς η σύγχρονη έννοια της “διαφοράς”

σχετίζεται: «1) κατ’ αρχήν όπως είναι φυσικό, μ’ αυτόν καθεαυτόν τον ορισμό του “άλλου” (τα
χαρακτηριστικά δηλαδή της κρατούσας εθνο-κεντρικής θεώρησης) και 2) με την αγωνία της
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“ετερότητα” σήμερα μπορεί να σημαίνει είτε την εθνική διαφορετικότητα, την
πολιτισμική ιδιαιτερότητα, είτε την κοινωνική έκφραση ή παρουσία που ξεφεύγει
από αυτό που κάθε ομάδα θεωρεί “φυσιολογικό”. Στις σύγχρονες μεταμοντέρνες
κοινωνίες εμφανίζεται και μια τρίτη εκδοχή της διαφορετικότητας που
αναφέρεται και χαρακτηρίζει όσους σκέφτονται “διαφορετικά”, όσους δηλαδή
αμφισβητούν την τεχνολογική πρόοδο ως τη μία και μοναδική “αλήθεια”.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία πάντως πρέπει τελικώς να οδηγηθούμε στο
συμπέρασμα ότι «οι άλλοι είμαστε εμείς», αφού η συνάντηση με την ετερότητα
είναι στην πραγματικότητα συνάντηση με τον εαυτό μας. Ελπίδα μας δίδει το
γεγονός ότι την ίδια εποχή που σφυρηλατήθηκαν τα στερεότυπα που διαπνέουν
ακόμη και σήμερα τους μηχανισμούς του αποκλεισμού, σκιαγραφούνται δειλά
κάποιοι θεμελιακοί μύθοι της ανοχής.
Η J. Kristeva θεωρεί ότι ο ξένος γεννιέται τη στιγμή που το άτομο
διαπιστώνει τη διαφορετικότητά του και ολοκληρώνεται όταν ο καθένας
αναγνωρίσει ότι όλοι μας είμαστε ξένοι 16 . Αναφέρει, επιπλέον, ότι «η έννοια
ξένος έχει σήμερα, ουσιαστικά, μια νομική σημασία: δηλώνει αυτόν που δεν έχει
την υπηκοότητα της χώρας όπου κατοικεί» 17 , ενώ λίγο παρακάτω σημειώνει:
«[…] αυτή η κατάσταση του να είναι κανείς διαφορετικός μπορεί να φανεί ως
κατάληξη της ανθρώπινης αυτονομίας […] κι επομένως μπορεί να είναι η μείζων
απεικόνιση ενός από τα θεμελιώδη και ουσιαστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν
έναν πολιτισμό» 18 . Η Kristeva μας θυμίζει, ακόμη, ότι ο Φρόυντ υπεστήριζε πως
ο μόνος τρόπος για να μην καταδιώκουμε τον ξένο είναι να τον ανακαλύψουμε
μέσα μας.
Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι εάν, στα πλαίσια μιας οικονομικής
και πολιτικής ενοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα κατορθώσουν οι άνθρωποι
να ζήσουν μαζί με τους άλλους, να είναι άλλοι χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς
ισοπέδωση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται στον πρόλογο του βιβλίου του
«αυθεντικότητας» (της «καθαρότητας» -μη επιμειξίας) ενός πολιτισμού». Βλ. σχετικά «εμείς» και
οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, ό.π., σ. 23.
16

Βλ. σχετικά Julia Kristeva, Ξένοι μέσα στον εαυτό μας, μτφρ. Βασίλειος Πατσογιάννης, επιμ.

Στέφανος Ροζάνης, εκδ. Sripta, Αθήνα 2004, σσ. 11-13.
17

Julia Kristeva, ό.π., σ. 57.

18

Julia Kristeva, ό.π., σ. 57.
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Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια
Κοινωνία της Ετερότητας ο Jim Cummins, παραθέτοντας τα λόγια του Σκωτσέζου
ψυχολόγου R.D. Laing: «Κανένας δεν ενεργεί ή δε βιώνει μέσα σε κενό .. κάθε
ταυτότητα απαιτεί ένα “άλλο”» 19 . Άλλωστε, αυτό που χρειάζεται να
αντιληφθούμε είναι αυτό που σημειώνει ο Κάρλος Φουέντες: «Είμαστε
υποταγμένοι στην κριτική του άλλου. Όσο βλέπουμε, άλλο τόσο μας βλέπουν.
[…] Ανακαλύπτουμε πως μόνο μια νεκρή ταυτότητα είναι μια σταθερή
ταυτότητα» 20 .
Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, θα εξετάσουμε έναν από τους παράγοντες
συγκρότησης της ταυτότητας του ατόμου που, με βάση τη θεωρία του E.
Hobsbawm είναι η λογοτεχνία –και πιο συγκεκριμένα εν προκειμένω η
λογοτεχνία για παιδιά- ώστε να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο οι σημερινοί
συγγραφείς για παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της ετερότητας, πώς το
παρουσιάζουν στη νέα γενιά και κατά πόσον συντάσσονται και αυτοί με τη σειρά
τους στην προσπάθεια που λαμβάνει χώρα σήμερα να συμβιώσουν οι άνθρωποι,
ξεπερνώντας τις επιμέρους διαφορές τους.

19

Jim Cummins, Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια

Κοινωνία της Ετερότητας, εισαγωγή – επιμέλεια Ελένη Σκούρτου, μτφρ. Σουζάνα Αργύρη, εκδ.
Gutenberg (Διαπολιτισμική Παιδαγωγική / 5), Αθήνα 2002, σ. 10.
20

Κάρλος Φουέντες, «Ξενοφοβία», στο Σε αυτά πιστεύω. Αυτοβιογραφικά σημειώματα, μτφρ.

Αμαλία Βασιλακάκη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2004, σ. 225.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ετερότητα και Λογοτεχνία
Κανένα έργο, ακόμη κι ένα φαινομενικά απλό παιδικό βιβλίο, δεν είναι
δυνατόν να είναι ολότελα απαλλαγμένο από κάποια, στοιχειώδη έστω, ιδεολογική
φόρτιση. Η έννοια της ιδεολογίας, η οποία διαπερνά, λοιπόν, αναμφίβολα το
σύνολο των λογοτεχνικών κειμένων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια πεδίο έρευνας
και αντιπαράθεσης των θεωρητικών της Λογοτεχνίας. Σύμφωνα με το Oxford
English Dictionary ιδεολογία είναι: «ένα συστηματικό σχήμα ιδεών, σχετιζόμενο
συνήθως με την πολιτική ή την κοινωνία ή με τη συμπεριφορά μιας τάξης ή μιας
κοινωνικής ομάδας, που αποβλέπει να δικαιολογήσει ενέργειες, ιδιαίτερα αυτές
που υποστηρίζονται απόλυτα ή υιοθετούνται σαν να αποτελούν συνολική άποψη
και διατηρούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των πραγμάτων και η
ροή των γεγονότων» 21 .
Ανάμεσα στους έλληνες κριτικούς μελετητές της Παιδικής Λογοτεχνίας ο
Ηρακλής Καλλέργης γράφει: «Η ιδεολογία –που με απλά λόγια είναι ένα
σύστημα ιδεών που εκφράζει μιαν αντίληψη για τον κόσμο και την ιστορία μέσα
από την οπτική μιας ομάδας, μιας τάξης ή μιας πολιτικής παράταξης- έχει δύο
βασικά γνωρίσματα: α) Στηρίζεται σε κάποιες εσωτερικές αρχές. β) Διακρίνεται
για την έντονη τάση μεταβολής της κοινωνικής πραγματικότητας. Σε τελευταία
ανάλυση, όλες οι ιδεολογίες διεκδικούν το προνόμιο όχι μόνο να ερμηνεύσουν
τον κόσμο, αλλά και να τον αλλάξουν» 22 . Σε κάθε περίπτωση, και λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, είναι φανερό ότι πρόκειται εν γένει για όρο πολύπλευρο,
που άπτεται πολλών επιστημών. Είναι πάντως σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι
21

Ο ορισμός παρατίθεται εδώ όπως τον καταγράφει η Μένη Κανατσούλη στο Μ. Κανατσούλη,

Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, εκδ. τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα
2000, σελ. 15. Εκεί η συγγραφέας στην υποσημείωση 1. αναφέρει ότι αυτός περιλαμβάνεται στο
άρθρο του P. Hollindale, “Ideology and the Children’s Book”, στο Literature for Children.
Contemporary Criticism (επιμ. Peter Hunt), Routledge, London & New York 1992, σ. 19. Το
άρθρο

αυτό

υπάρχει

μεταφρασμένο

στο

διαδίκτυο

στην

ιστοσελίδα:

http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/TheoryResearch/Hollindale.htm
22

Ηρ. Καλλέργης, «Το πρόβλημα της ιδεολογίας στα παιδικά λογοτεχνήματα», στο Προσεγγίσεις

στην Παιδική Λογοτεχνία, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1995, σ. 138.
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κάθε είδος γραφής είναι ιδεολογικό, στο μέτρο που κάθε γραφή είτε προβάλλει,
είτε παράγει κάποιες αξίες, ενώ παράλληλα συνδέεται με ένα συγκεκριμένο
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.
Περάν όμως της ιδεολογίας που είναι εμφανής και προβάλλεται άμεσα
στο λογοτέχνημα, υπάρχει και η “παθητική ιδεολογία”, οι ιδεολογικές δηλαδή
κατευθύνσεις που «ξεφεύγουν των συνειδητών προθέσεων του συγγραφέα (…)
αφού πολλές φορές οι λεκτικές του επιλογές ή ο τρόπος διάρθρωσης της πλοκής
μαρτυρούν ιδεολογικές σκοπιμότητες άλλου είδους από αυτές που νομίζει ότι
προωθεί» 23 . Πρόκειται δηλαδή για τη μεταφορά ενός συγκεκαλυμμένου
ιδεολογικού φορτίου μέσω μίας υφέρπουσας ιδεολογικής διάστασης του
κειμένου.
Η ιδεολογία εντέλει, όποια μορφή και αν λαμβάνει σε ένα λογοτεχνικό
κείμενο, αντιμετωπίζει και αναφέρεται κατά τεκμήριο όχι μόνο σε κοινωνικά
προβλήματα και καταστάσεις της εκάστοτε εποχής, αλλά εκφράζει και αντιλήψεις
τις οποίες επιδιώκει ο συγγραφέας να παρουσιάσει, να αναλύσει και επ’ αυτών να
τοποθετηθεί. Επομένως, είναι αισθητή η διαφοροποίησή της σε διαφορετικές
ιστορικές περιόδους, καθώς και σε αλλότρια κοινωνικά περιβάλλοντα.
Κυρίαρχο ιδεολογικό θέμα που απασχολεί εντόνως τους λογοτέχνες, ιδίως
τα

τελευταία

χρόνια,

είναι

αυτό

της

ετερότητας.

Στην

εποχή

της

παγκοσμιοποίησης, που βιώνουμε σήμερα, η τεράστια συζήτηση που έχει έλθει
στο προσκήνιο αναφορικά με τη διαφορετικότητα δε θα μπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστη τη λογοτεχνία, αφού η τελευταία –όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως- αντλεί τα θέματά της από την πραγματικότητα, την οποία
μεταπλάθει, ενώ ενσωματώνει τα ζητήματα που απασχολούν την εποχή. Ο στόχος
τούτης της ενασχόλησης είναι διττός: πρόκειται αρχικώς για μία διαδικασία
λογοτεχνικής αναπαράστασης της κοινωνίας, ενώ συγχρόνως επιδιώκει να
αποδώσει ή και να καλλιεργήσει διαπολιτισμικές σχέσεις.
Η ύπαρξη πολυπολιτισμικών κοινωνιών κατέστησε αναγκαία τη
συνύπαρξη ατόμων με ποικίλες και πολυεπίπεδες διαφορές, γεγονός που επέφερε
σημαντικές αλλαγές στη στόχευση και της παιδικής και νεανικής λογοτεχνικής
23

Μ. Κανατσούλη, Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, εκδ. τυπωθήτω – Γιώργος

Δαρδανός, Αθήνα 2000, σελ. 23.
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παραγωγής, αλλά και αυτής για ενηλίκους. «Μέσα από αυτή τη θεματική, η
φιγούρα του εμιγκρέ, του Άλλου, αρχίζει να παίρνει τη θέση της στη […]
λογοτεχνία, η οποία, πραγματευόμενη θέματα πολυπολιτισμικά και οικουμενικά,
συνιστά

έναν

τόπο

πολιτισμικών

ανταλλαγών

και

αποδοχής

της

διαφορετικότητας, αλλά και προσφέρει πρότυπα συμπεριφοράς στους […]
αναγνώστες της, εφόσον είναι καθολικά αποδεκτό ότι το λογοτεχνικό βιβλίο
αποτελεί φορέα κοινωνικών και πολιτισμικών αναπαραστάσεων. Μέσω του
λογοτεχνικού βιβλίου καλλιεργούνται στάσεις και μεταβιβάζονται αξίες και
πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη συναισθηματική σφαίρα της
προσωπικότητας και συνεπώς επηρεάζουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις
επιλογές του ατόμου» 24 . Γενικότερα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η επαφή με
τον Άλλο –που είναι στην ουσία και μια επαφή με τον Εαυτό, εφόσον η
αναζήτηση της ετερότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση διαμόρφωσης της
ταυτότητας- συναντάται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα βιβλία με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε πολυπολιτισμική λογοτεχνία 25 .
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην
πορεία της ελληνικής λογοτεχνίας, από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους
έως σήμερα, ώστε να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο περάσαμε από την ανάγκη
ύπαρξης μιας εθνικής λογοτεχνίας, που θα καταδεικνύει και θα ενισχύει την
ελληνική ταυτότητα, έως τις μέρες μας, οπότε και η ενασχόληση με τη
διαφορετικότητα καθίσταται αναγκαία λόγω των νέων κοινωνικών συνθηκών που
εξελίσσονται, μιας και έγινε αντιληπτό ότι, όπως το Εγώ δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς το Άλλο, έτσι και η εικόνα που ένας λαός έχει για τον εαυτό του δεν μπορεί
να διαφανεί παρά μόνο σε σχέση ή και σε αντιδιαστολή προς την εικόνα του
Άλλου, του ξένου.

24

Βασιλική Λαλαγιάννη, «Αναπαραστάσεις του Αφρικανού στην Παιδική Λογοτεχνία», περ.

διαδρομές, τχ. 9-10, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2003, σ. σ. 10-11.
25

Βλ. Μ. Κανατσούλη, Αμφίσημα της παιδικής λογοτεχνίας, εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα

2002, σσ. 28-32.
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Ιστορική αναδρομή στην ελληνική λογοτεχνία
Με το τέλος της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων
Πολέμων διαλύθηκαν οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες και δημιουργήθηκαν στην
Ευρώπη τα πρώτα έθνη-κράτη, οπότε και κρίθηκε απαραίτητη η διαμόρφωση
εθνικής συνείδησης μέσω της ιστορίας, καθώς και της λογοτεχνίας, η οποία
συνέβαλε σημαντικά σ’ αυτό. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, μετά την Ελληνική
Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, η
ελληνική λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια ενίσχυσης και
διεύρυνσης της ελληνικής συνείδησης με στόχο τον προσδιορισμό της φυλετικής
συνέχειας του ελληνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εστίαση των
συγγραφέων σε ο,τιδήποτε είναι ελληνικό, ενώ ο Άλλος, όταν κάνει την εμφάνισή
του, ενσωματώνεται και αυτός στη διαδικασία ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας.
Ο Άλλος είναι κατά βάσιν Τούρκος και λιγότερο συχνά Ευρωπαίος. Όταν δε ο
ξένος είναι Αφρικανός 26 «ταυτίζεται με τα θρησκευτικά του πιστεύω και όλες τις
απορρέουσες συνδηλώσεις: Είναι ο μωαμεθανός, ο μουσουλμάνος, ο κατακτητής,
ο αιώνιος εχθρός των χριστιανών» 27 .
Αντίστοιχες παραστάσεις βρίσκουμε και σε κείμενα των αρχών του 20ου
αιώνα. Έτσι, για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Ο φτωχός άγιος επανεμφανίζεται μια σειρά στερεοτυπικών αντιλήψεων: «Οι
Αφρικανοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα ιστορικά δεδομένα που αφορούν
26

Οι Αφρικανοί κάνουν την εμφάνισή τους σε ένα από τα πρώτα νεοελληνικά μυθιστορήματα, το

μυθιστόρημα του Ιάκωβου Πιτζιπιού Η ορφανή της Χίου ή ο θρίαμβος της αρετής (1839). Η
έμφαση εδώ δίδεται στο σύνθεση της εικόνας ενός Αλγερινού “βάρβαρου” πειρατή, η οποία
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν της «πεφωτισμένης Ευρώπης […] Η σχεδόν μυθική μορφή
του Αλγερινού πειρατή Βαρβαρόσα διαπερνά όλη τη λαϊκή ελληνική λογοτεχνία». Βλ. Βασιλική
Λαλαγιάννη, «Αναπαραστάσεις του Αφρικανού στην Παιδική Λογοτεχνία», περ. διαδρομές, τχ. 910, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2003, σ. σ. 9-10.
27

Βασιλική Λαλαγιάννη, ό.π.
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την πειρατεία και τη λεηλασία των νησιών του Αιγαίου. […] Οι Αφρικανοί
αποτελούν για τον Έλληνα και χριστιανό ορθόδοξο συγγραφέα ένα λογοτεχνικό
πεδίο περιορισμένο από ιδεολογικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς κώδικες,
τους οποίους αντλεί μέσα από το κοινωνικό φαντασιακό» 28 .
Ο ιστορικός ρομαντισμός με κύριο εκφραστή τον Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο ενισχύει την ανάγκη της εθνικής ανασυγκρότησης, ενώ η
ύπαρξη της Μεγάλης Ιδέας, εξαίρει το εθνικό φρόνημα, που στον πνευματικό
χώρο βρίσκει εκφραστές τον Π. Γιαννόπουλο, τον Ι. Δραγούμη, την Π. Στ. Δέλτα,
κ.ά.
Μετά το 1880 το ενδιαφέρον των λογοτεχνών «…άρχισε να κατευθύνεται
με νέα ένταση και αποφασιστικότητα προς τον εντοπισμό, τον ορισμό και την
περιγραφή εκείνων των πτυχών της ελληνικής ζωής που παρέμεναν αμόλυντες
από την ευρωπαϊκή επίδραση» 29 . Εκτεταμένες είναι για το λόγο αυτό οι αναφορές
στον παραδοσιακό τρόπο ζωής της ελληνικής υπαίθρου, ιδιαιτέρως εμφανείς στην
ποίηση του Γ. Δροσίνη, στο έργο του Κ. Κρυστάλλη και ως ένα βαθμό και στην
ποίηση του Κ. Παλαμά. Τούτη η στροφή προς την ελληνική παράδοση, τα ήθη
και τα έθιμα εν γένει της Ελλάδος ενισχύεται από την εμφάνιση της επιστήμης
της Λαογραφίας με τον πρωτοπόρο λαογράφο Ν. Πολίτη, ο οποίος ασκεί
καθοριστική επίδραση στους πεζογράφους της εποχής όσον αφορά στην επιλογή
της θεματολογίας τους.
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η πολιτική και πνευματική ζωή
της Ελλάδας παρουσιάζει εμφανή τα σημάδια της πόλωσης και των εσωτερικών
συγκρούσεων. Το 1922, με τη μικρασιατική καταστροφή, διαψεύδεται οριστικά
το απολυτρωτικό όνειρο και καταρρέει η έννοια της “Μεγάλης Ιδέας”, γεγονός

28

Βασιλική Λαλαγιάννη, «Αναπαραστάσεις του Αφρικανού στην Παιδική Λογοτεχνία», περ.

διαδρομές, τχ. 9-10, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2003, σ. σ. 9-10.
29

Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, μτφρ. Ευαγγελία Ζουργού –

Μαριάννα Σπανάκη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996, σ. 102. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα
λόγια του Γ. Ψυχάρη, ο οποίος στο Ταξίδι μου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένα έθνος, για να γίνη
έθνος, θέλει δύο πράματα· να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάμη φιλολογία δική του».Βλ. Γ.
Ψυχάρης, Το Ταξίδι μου, επιμ. Ά. Αγγέλου, εκδ. Ερμής (Ν.Ε.Β.), Αθήνα 1971, σ. 37 (1η έκδ.
1888).
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που κατέστησε αναγκαία τη ριζική επανεξέταση των εννοιών της ελληνικότητας
και της εθνικής ταυτότητας.
Τα γεγονότα αυτά δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη
λογοτεχνική παραγωγή, μέσω της οποίας εκφράζεται η διαδικασία αναζήτησης
ενός νέου ιδεολογικού στίγματος. Το στίγμα αυτής της “νέας εποχής” δίνει ο Γ.
Θεοτοκάς, μία από τις ηγετικές μορφές της αυτοαποκαλούμενης ‘γενιάς του
τριάντα’ με το Ελεύθερο Πνεύμα 30 , όταν σημειώνει: «… ο δρόμος που
περπατήσαμε ως σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ή θα σβήσει η νεοελληνική
ποίηση ή, νικώντας τη σημερινή απελπισία της, αντιδρώντας εναντίον του εαυτού
της, θα επιστρέψει απότομα στην πρώτη νιότη, θα ξαναβαφτιστεί στις καρδιές
των κοριτσιών και των εφήβων. […] Μην ξεχνάτε πως πρόκειται για αγόρια και
κορίτσια του εικοστού αιώνα, αρκετά πρωτότυπα πλάσματα. Η νιότη τους, αν
εκφραστεί ποτέ σε στίχους, μπορεί να σας παραξενέψει. Τους φαντάζουμαι
ρωμαλέα παιδιά, γυμνασμένα, με ελεύθερες κινήσεις και ζωηρά χρώματα. […]
Βρίσκουν πολλή ομορφιά στη μεγάλη ορμή του αιώνα τους κι αφού βρίσκουν
ομορφιά, να είστε βέβαιοι πως κάποτε θα βρουν και τέχνη. Ποιος μπορεί να
προβλέψει σήμερα τι είδος τέχνη θα είναι; Θα είναι πάντως κάτι εντατικό και
βαθύ, μια έξαρση για ζωντανούς. Ένα αεροπλάνο, στον ουρανό της Ελλάδας,
απάνω από τον Παρθενώνα, αναδίνει μια αρμονία καινούργια που δε τη συνέλαβε
ακόμα κανείς. […] Αλλά πρέπει κάποιος να λάβει τον κόπο να την ανακαλύψει.
Είναι η ώρα κατάλληλη για τολμηρούς σκαπανείς» 31 . Διαπιστώνει κανείς,
διαβάζοντας τούτες τις λίγες γραμμές, πως ο Θεοτοκάς επιθυμεί, μην έχοντας
ριζοσπαστικές τάσεις, να συγκεράσει το αεροπλάνο με τον Παρθενώνα, τη
δύναμη δηλαδή της παράδοσης με τη σύγχρονη εποχή.
Η γενιά του ’30 επεδίωξε να επαναπροσδιορίσει την παράδοση.
Κατέρρευσε το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας και η εθνική ιδεολογία είχε
30

Ο Γ. Θεοτοκάς δημοσιεύει το Ελεύθερο Πνεύμα με το ψευδώνυμο Ορέστης Διγενής. Πρόκειται

για το μανιφέστο της γενιάς του τριάντα, όπως το χαρακτήρισαν μετέπειτα πολλοί μελετητές, ή το
«πρώτο τεκμήριο της αυτογνωσίας» της σύμφωνα με τον Κ.Θ. Δημαρά. Βλ. Γ. Θεοτοκάς,
Ελεύθερο Πνεύμα, επιμ. Κ.Θ. Δημαράς, εκδ. Ερμής (Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη), Αθήνα 1973, σ.
λβ΄.
31

Γ. Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, επιμ. Κ.Θ. Δημαράς, εκδ. Ερμής (Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη),

Αθήνα 1973, σσ. 69, 70 επ.
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ανάγκη από μια νέα “μυθολογία”. Ο Καρυωτάκης διεπίστωσε την παρακμή της
ελληνικής ιδεολογίας, αλλά δεν πρότεινε κάτι νέο. Ο Σεφέρης έδειξε το νέο
δρόμο και προσπάθησε να συνδέσει την Ευρώπη με το παρελθόν της Ελλάδας και
με την αρχαιότητα.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρείται μια μεγάλη στροφή
στην ελληνική λογοτεχνία, αφού ο Άλλος παρουσιάζεται πλέον απαλλαγμένος
από μυθικές φαντασιώσεις ή ιστορικές αναφορές. Αυτό οφείλεται κατά κύριο
λόγο στα ελληνικά μεταναστευτικά ρεύματα από τα οποία άντλησαν τα θέματά
τους οι συγγραφείς και μίλησαν για τη συνύπαρξη των Ελλήνων με διαφορετικές
εθνοτικές ομάδες και ασχολήθηκαν με θέματα ταυτότητας και ετερότητας.

Ο Άλλος στη λογοτεχνία για παιδιά
Όχι μόνο όμως οι συγγραφείς βιβλίων για ενηλίκων, αλλά και όσοι
γράφουν παιδικά βιβλία επηρεάζονται αναπόφευκτα από τις προσωπικές τους
απόψεις και αντιλήψεις, όταν πρόκειται να επιλέξουν τι θα συμπεριλάβουν και τι
όχι στα κείμενά τους, όταν πλάθουν ιστορίες και χαρακτήρες, όταν καθορίζουν τη
φύση των συγκρούσεων, όταν επιδιώκουν να βρουν τρόπους, για να απεικονίσουν
τα θέματά τους και να εκφράσουν τις αξίες τους. Επομένως, τα βιβλία εκφράζουν
την προσωπική ιδεολογία των συγγραφέων τους, άμεσα ή έμμεσα, συνειδητά ή
ασυνείδητα, γίνονται φορείς ιδεών και θέσεων, με το ενδεχόμενο να πείθουν τους
μικρούς αναγνώστες.
Η Παιδική Λογοτεχνία παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Λογοτεχνία για
ενηλίκους και επηρεάζεται από αυτές. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα δέχεται
πολλές ξένες επιδράσεις, καθώς μεταφράζονται τα έργα αλλόγλωσσων
συγγραφέων, π.χ. του Ντίκενς, του Άντερσεν και του Ντεφόου. Λιγοστά είναι τα
πρωτότυπα έργα, με σημαντικότερο το Γεροστάθη (1858) του Λ. Μελά, έργο που
επεδίωξε να καλλιεργήσει το εθνικό φρόνημα και το ήθος της ελληνικής
νεολαίας, παραμένοντας στο προσκήνιο για ένα περίπου αιώνα. Το 1879
εκδίδεται Η Διάπλασις των παίδων, ένα περιοδικό που απευθύνεται αποκλειστικά
σε παιδιά και κυριάρχησε στο χώρο της Παιδικής λογοτεχνίας επί επτά περίπου
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δεκαετίες, ξεπερνώντας σε διάρκεια κυκλοφορίας κάθε άλλο σύγχρονό της
ελληνικό παιδικό περιοδικό, ενώ παράλληλα γαλούχησε πνευματικά και
διαπαιδαγώγησε πολλές γενιές νέων ανθρώπων. Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο
αυτό ότι στο 19ο αιώνα η ελληνική λογοτεχνία που χαρακτηρίζεται από
θρησκευτικότητα, πατριωτική έξαρση και διδακτισμό, λειτούργησε ως “παιδική”
λογοτεχνία 32 .
Στις αρχές του 20ου αιώνα, με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1917,
γράφεται από την Π. Στ. Δέλτα το πρώτο της βιβλίο, το Για την πατρίδα (1909)
και από το Ζ. Παπαντωνίου Τα ψηλά βουνά (1918), ενώ κυρίαρχη είναι και η
φυσιογνωμία του Γρ. Ξενόπουλου μέσα από τις στήλες της Διάπλασης των
Παίδων. Η νοησιαρχία, ο ηθικοδιδακτισμός και η προβολή του τρίπτυχου
«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» εξακολουθούν βέβαια να κυριαρχούν.
Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι και στα ελληνικά βιβλία που
γράφονται για παιδιά εκείνη τη δεδομένη χρονική περίοδο στις περιγραφές του
Άλλου κυριαρχεί η χρήση στερεότυπων αντίστοιχων με αυτά που εμφανίζονται
στη λογοτεχνία των ενηλίκων. Η Διάπλασις των παίδων, που αποτελεί
αναμφίβολα ένα από τα κύρια αναγνώσματα των ελληνόπουλων, ασχολείται,
μεταξύ άλλων, με την ιστορία, η οποία «γίνεται παιδαγωγικό μέσο, παρελθόν,
παρόν, επικαιρότητα· διαμορφώνει την εθνική συνείδηση και το εθνικό φρόνημα,
εμπνέει και καθοδηγεί» 33 . Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συντάκτες του περιοδικού
οδηγούνται ακόμη και σε χαρακτηρισμούς για συγκεκριμένους λαούς. Έτσι, οι
Τούρκοι ονομάζονται «βάρβαροι και άτιμοι», ενώ οι Βούλγαροι «εχθροί».
Αναφορικά δε με τη σημασία των διαφόρων φυλών, αν και δεν υπάρχει,
σύμφωνα με τη μελετήτρια του περιοδικού κα Β. Πάτσιου, πουθενά ξεκάθαρα
διατυπωμένη άποψη περί υπεροχής της λευκής φυλής, τα διάφορα μεμονωμένα
διδακτικά –όπως λέγονται- αφηγήματα επιδιώκουν να περάσουν συγκεκριμένες
ιδέες για τη μαύρη φυλή. Χαρακτηριστικό είναι το αφήγημα «Μαύρα χέρια», το
οποίο έχει ως θέμα του την καθαριότητα. Σ’ αυτό, το μαύρο χρώμα «…ταυτίζεται

32

Βλ. Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Το θαυμαστό ταξίδι. Μελέτες για την Παιδική Λογοτεχνία, εκδ.

Πατάκη, Αθήνα 1995, σ. 17. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται βέβαια και στην Ευρώπη.
33

Βίκυ Πάτσιου, «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922) Το πρότυπο και η συγκρότησή του, εκδ.

Καστανιώτη, Αθήνα 21995, σ. 131.
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έμμεσα με το βρώμικο και προκαλεί φόβο. Όταν η ηρωίδα λερώνει τα χέρια
της 34 , “κλαίει, κλαίει πολύ, διότι της ήλθε μία ιδέα πως ημπορεί τα χέρια της να
μείνουν πάντα μαύρα, αράπικα!” 35 » 36 .
Αντίστοιχο παράδειγμα εντοπίζεται και στο Μάγκα της Π.Σ. Δέλτα, όπου
διάχυτος είναι ο υποβιβασμός των ντόπιων Αιγυπτίων σε αντιπαραβολή με την
τάξη των λευκών αποικιοκρατών. Οι Αιγύπτιοι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας
χαρακτηρίζονται περιφρονητικά “μαύροι” και “αράπηδες”, που μυρίζουν άσχημα
και γυρνούν ξυπόλυτοι, είναι κλέφτες και παλιάνθρωποι, απολίτιστοι εν γένει:
«Σιχαινόμουν τον Αράπη που μύριζε αραπίλα σαν όλους τους μαύρους, που έχουν
ιδιαίτερη, βαριά μυρωδιά. Σιχαινόμουν τα γυμνά τους πόδια, τα βρώμικα σπίτια,
που κάθε λίγο έβγαζαν τσίκνα από καμένο λάδι, και που απ’ όλα ξεθύμαινε μια
βόχα από κλεισούρα και ανθρωπίλα. […] Έξαφνα ο μαύρος μού ξέφυγε,
αφήνοντας ένα κομμάτι πανί στα δόντια μου, κι έτρεξα κατά τη σκάλα. Όρμησα
πίσω του. Γύρευα τα γυμνά του πόδια. […] –Αηδία, αηδία είναι τούτους ο τόπος!
Φώναξα. Κάθε Αράπης είναι και ένας κλέφτης, και ένας παλιάνθρωπος. Όλοι
βρωμούν και όλοι μ’ επιβουλεύονται!» 37 .
Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής και του
εμφυλίου εγκαινιάζεται μία νέα περίοδος στην ιστορία της Ελληνικής Παιδικής

34

Βίκυ Πάτσιου, ό.π., σ. 140.

35

Η Διάπλασις των παίδων, τόμ. 14, τχ. 23, 15 Δεκεμβρίου 1888, σ. 167.

36

Αναφορικά με το ίδιο θέμα είναι χαρακτηριστικό ότι εν γένει το παιδικό αυτό περιοδικό

επιδιώκει με κάθε αφορμή να ενισχύει το εθνικό φρόνημα και να τονίζει την υπεροχή των
Ελλήνων έναντι των υπολοίπων λαών. Έτσι, σε ερώτηση που θέτει προς τους συνδρομητές του
«Ποίον ξένον έθνος αγαπάτε περισσότερον;» αυτοί απαντούν «Δεν αγαπώ κανέν, εκτός της
Ελλάδος!» ή «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Βλ. σχετικά Η Διάπλασις των παίδων, τόμ. 4, αρ. 7, 15
Φεβρουαρίου 1897, σ. 51. Ίδια λογική διαπνέει και το ποίημα του Δ. Γρ. Καμπούρογλου «Ο
κισσός», το οποίο δημοσιεύεται στο τόμ. 4, αρ. 21, 17 Μαΐου 1897, στη σ. 163.
«Σ’ ένα πλούσιο περιβόλι/ όπου το θαυμάζουν όλοι,/ τι δεν είχε φυτεμένο/ ακριβό, ξενοφερμένο!/
[…] Ήρθε βαρυχειμωνιά,/ παγωνιά μεγάλη/ και τον κήπο μ’ απονιά/ κάνει σε μεγάλο χάλι./ Ένα
μόνο ζωντανό,/ καταπράσινο, τρανό,/ θάβρης μέσα ’ς τα καϊμένα,/ τα κιτρινομαυρισμένα/
φραγκοσέλινα: τον κισσό τον Έλληνα!».
37

Π.Σ. Δέλτα, Ο Μάγκας, εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 41960, σ. 200 επ.
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Λογοτεχνίας, η οποία θα ανθίσει ιδίως μετά το 1974 38 . Οι σημαντικές πολιτικές,
κοινωνικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές αλλαγές στην Ελλάδα, αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη προετοιμάζουν ένα έδαφος εύφορο για την πλούσια,
εκρηκτική όπως συχνά χαρακτηρίζεται, παραγωγή παιδικών λογοτεχνημάτων με
διευρυμένη θεματολογία. Πρωτοπόροι στις νέες αντιλήψεις εμφανίζονται η Άλκη
Ζέη και η Ζωρζ Σαρή.
Στη σημερινή εποχή εισήλθαν στην Ελλάδα πολλοί ξένοι, οικονομικοί ή
πολιτικοί μετανάστες κυρίως από γειτονικές βαλκανικές χώρες, καθώς και από
ορισμένες αραβικές. Το τεράστιο αυτό ρεύμα μετακίνησης πληθυσμών είχε ως
αποτέλεσμα το άνοιγμα και την ετερογένεια των σύγχρονων κοινωνιών, την
αποδυνάμωση των παραδοσιακών θεσμών και παράλληλα την εμφάνιση
φαινομένων ξενοφοβίας, ρατσισμού και πολλών μορφών αποκλεισμού του
Άλλου. Αυτή η νέα διαμόρφωση της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας κοινωνίας
έφερε στο προσκήνιο τις έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας, οι οποίες
έγιναν

αντικείμενο

έντονου

προβληματισμού

και

αντιπαραθέσεων

που

καταγράφονται σε συζητήσεις στα Μ.Μ.Ε., σε επιστημονικά άρθρα, καθώς και
στη Λογοτεχνία.
Πράγματι η Λογοτεχνία και ειδικότερα η Λογοτεχνία για παιδιά
εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό σε θέματα που αφορούν την ατομική ή συλλογική
ταυτότητα 39 , τη συνύπαρξη, την επικοινωνία και εν τέλει την αποδοχή των
“διαφορετικών” ανθρώπων. Στόχος των συγγραφέων είναι να προσεγγίσουν
38

Ακόμη όμως και ως το 1955, οπότε και εκδίδεται το βιβλίο για παιδιά της Γ. Ταρσούλη Τη

Υπερμάχω Στρατηγώ, κυριαρχούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους Άλλους. Στο εν λόγω βιβλίο
οι Άλλοι ενοποιούνται και εξομοιώνονται, εμφανίζονται ως «…μία ομοιογενής μάζα με κοινούς
τρόπους ζωής και νοοτροπίας, που συνίστανται στην πολεμική τους ικανότητα, στην έλλειψη
κοινωνικής οργάνωσης, απλώς στη σύνθεσή τους σε φύλα, στο νομαδικό βίο, στην αγωνιώδη
προσπάθειά τους να κατακτήσουν νέα εδάφη, […] ενώ δεν τους αναγνωρίζεται καμιά συμβολή
στην κουλτούρα της ανθρωπότητας». Βλ. σχετικά Μένη Κανατσούλη «Ο ρατσισμός στο ελληνικό
παιδικό βιβλίο» στο δίτομο έργο Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη, επιμ. Άντα ΚατσίκηΓκίβαλου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1994, τόμ. 2, σσ. 200, 201 επ.
39

Βλ. Β. Λαμπρόπουλος, «Μεθοριακή λογοτεχνία και κριτική» στο βιβλίο Α. Σπυροπούλου και

Θ. Τσιμπούκη (επιμ.), Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Διεθνείς προσανατολισμοί και
διασταυρώσεις, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2002, σσ. 57-58.
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θέματα που απασχολούν σήμερα τις κοινωνίες και να ευαισθητοποιήσουν το
σύγχρονο άνθρωπο, και εν προκειμένω το μικρό παιδί, για την ύπαρξη
προκαταλήψεων, πολιτισμικών, κοινωνικών ή άλλων διαφορών. Η λογοτεχνία
ευαισθητοποιεί και συγκινεί τους αναγνώστες κάθε ηλικίας, αλλά συνάμα
πληροφορεί, προβληματίζει και διαμορφώνει αξίες και στάσεις ζωής, ιδεολογία εν
γένει. Η πολυπολιτισμική λογοτεχνία, λοιπόν, υπακούοντας στις απαιτήσεις της
σύγχρονης εποχής, θίγει το θέμα της ετερότητας και μέσω της διαδικασίας της
ταύτισης του παιδιού – αναγνώστη με κάποιον εκ των ηρώων συμβάλλει στην
αποδοχή του Άλλου. «Η τέχνη με τη φαντασία θα αποσπάσει το Εγώ από το
φυσικό εαυτό του και την ιδιοτέλεια της ταυτότητάς του και θα το μεταφέρει στη
θέση του Άλλου» 40 .
Με τα παραπάνω σχετίζεται και το κίνημα της πολιτικής ορθότητας, το
οποίο αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως
αποτέλεσμα των πιέσεων που άσκησαν συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. οι αλλοεθνείς,
οι έγχρωμοι, οι φεμινίστριες, οι φονταμεταλιστές, οι ομοφυλόφιλοι, τα άτομα με
ειδικές ανάγκες, οι περιβαλλοντολόγοι, ακόμη και οι διατροφολόγοι. Όλες αυτές
οι ομάδες προέβαλαν τις απαιτήσεις τους μεταξύ άλλων και στους εκδότες
παιδικών βιβλίων και περιοδικών. Η λογοτεχνία για παιδιά άρχισε να ενθαρρύνει
πολυπολιτισμικές και πολυεθνικές αναφορές στα παιδικά βιβλία, στα σχολικά
βιβλία και στα περιοδικά.
Είναι αναμφίβολα ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός ότι τα παιδιά αυτών των
ομάδων μπορούν ανάμεσα στα διάφορα βιβλία να διαβάσουν ιστορίες για τις
ρίζες τους, την ιστορία τους, τη φυλή τους, καθώς και να ταυτιστούν με ήρωες
που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις ή ενδεχόμενες σωματικές ή άλλες
αναπηρίες με τις δικές τους. Επιπλέον, στα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας δίδεται η
δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με άλλες χώρες και πολιτισμούς και να
αναπτύξουν σεβασμό για κάθε μορφής διαφορετικότητα.
Η

παγκοσμιοποίηση,

είτε

το

θέλουμε

είτε

όχι,

αποτελεί

μια

πραγματικότητα που διαμορφώνει τις κοινωνικές συνθήκες σε παγκόσμιο
επίπεδο. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν «θα μπούμε όλοι σε ένα παγκόσμιο
40

Τασούλα Τσιλιμένη, «Η έννοια της διαφορετικότητας στις μικρές ιστορίες», περ. διαδρομές, τχ.

9-10, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2003, σ. 25.
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χωνευτήρι

που

θα

ανακατέψει

και

θα

ισοπεδώσει

τις

πολιτισμικές

διαφορετικότητες ή μήπως η πολιτισμική διαφορετικότητα, η πολιτιστική
ταυτότητα πρέπει –και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει αλλιώς- να
διατηρηθεί; Η πολιτισμική διαφορετικότητα μήπως είναι αυτή που, σε έναν
παγκόσμιο χάρτη που θα ήθελε να προβάλλει την ομοιομορφία, αντιτείνει
επίμονα την πρωτοτυπία, το ξεχωριστό, το μοναδικό;» 41 . Πολύ συχνά θα
διαπιστώσει κανείς ότι η δική μας ετερότητα μπορεί να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε καλύτερα την ετερότητα των ‘άλλων’. Η γνωριμία δηλαδή με το
διαφορετικό αποτελεί το καλύτερο μέσο σύγκλισης ανάμεσα σε ποικίλες
ετερότητες.
Σε διεθνές επίπεδο, λοιπόν, παρατηρείται σήμερα μεγάλη κινητικότητα
στη συγγραφή και στη μελέτη παιδικών βιβλίων με κυρίαρχο θέμα τους την
ύπαρξη του “Άλλου” και τη συμβίωση του με τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας.
Ιδίως σε χώρες όπως είναι οι Η.Π.Α. και κάποιες ευρωπαϊκές, όπου η κοινωνία
προσιδιάζει σε ένα μωσαϊκό ομάδων ποικίλης προέλευσης, η προβολή και η
κατανόηση της διαφορετικότητας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Η ελληνική
κοινωνία είναι γεγονός ότι ακόμη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ομοιογένεια σε
σύγκριση με άλλα κράτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταδιακά δεν εμφανίζει μια
αυξανόμενη ανομοιογένεια του πληθυσμού.
Τα παραπάνω στοιχεία προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης –
κυρίως στη νέα γενιά- αισθήματος σεβασμού για καθετί διαφορετικό. «[…] Το
θέμα της πολιτιστικής ταυτότητας υπό το πρίσμα μιας παγκόσμιας κοινότητας, η
οποία μάλιστα οραματίζεται να συνδέσει τους διαφορετικούς πολιτισμούς, η
έμφαση στην πολιτισμική διαφορετικότητα, όπως αναφύεται μέσα από την
πολιτισμική συνύπαρξη των κρατών, γίνεται το ζητούμενο από διεθνείςδιακρατικούς οργανισμούς» 42 . Άλλωστε, εκείνη η λογοτεχνία που καταγράφει τα
κοινωνικά φαινόμενα «αποτελεί έναν από τους κυριότερους τόπους εγγραφής της

41

Μένη Κανατσούλη, Αμφίσημα της Παιδικής Λογοτεχνίας. (Ανάμεσα στην ελληνικότητα και την

πολυπολιτισμικότητα), εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2002, σσ. 17-18.
42

Μένη Κανατσούλη, Αμφίσημα της Παιδικής λογοτεχνίας…, ό.π., σ. 24.
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ετερότητας και ένα από τα κυριότερα μέσα κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε
θέματα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού» 43 .

Συγκριτική Στερεοτυπολογία ή Πολιτισμική Εικονολογία
Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, στο επίκεντρο της φιλολογικής έρευνας
βρίσκεται η εικόνα του Άλλου, όπως αυτή παρουσιάζεται στα λογοτεχνικά
κείμενα, καθώς και οι

έννοιες “ταυτότητα”, “ετερότητα” και “πολυφωνία”.

Γίνεται αντιληπτό ότι η λογοτεχνία κατέστη ανάγκη να γίνει αντικείμενο μελέτης
από επιστήμονες διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως είναι η Ιστορία, η
Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας, η Πολιτική Ψυχολογία κ.ά. Πιο συγκεκριμένα,
στο χώρο της Λογοτεχνίας ο κλάδος της Συγκριτικής Γραμματολογίας, ο οποίος
θέτει στο επίκεντρο του προβληματισμού του το ζήτημα της ετερότητας,
ονομάζεται συγκριτική στερεοτυπολογία ή πολιτισμική εικονολογία (imagologie) 44 .
Κάθε άνθρωπος αποτελεί μέλος κάποιας μικρότερης ή μεγαλύτερης
ομάδας, με αποτέλεσμα να σχηματίζει τόσο για τον ίδιο του τον εαυτό και για τα
43

Βασιλική Λαλαγιάννη, «Αναπαραστάσεις του Αφρικανού στην Παιδική Λογοτεχνία», περ.

διαδρομές, τχ. 9-10, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2003, σ. 14.
44

Η Ιmagologie είναι ένας νέος σχετικώς κλάδος της Συγκριτικής Γραμματολογίας. Οι λιγοστές

εργασίες που έχουν γραφεί αναφορικά με ειδικά θέματα της Ιmagologie εντοπίζονται κυρίως στη
γερμανική και κάποιες στη γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια συνολική μελέτη για
την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη σημερινή της θέση μέσα στα πλαίσια της συγκριτικής έρευνας
της λογοτεχνίας, ενώ κάποιες περιοχές δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς, όπως το θέμα της
μεθοδολογίας. Ο όρος Ιmagologie είναι δανεισμένος από την ορολογία της γαλλικής
εθνοψυχολογίας, όπου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Oliver Brachfeld στο άρθρο του
“ Note sur l’ imagologie ethnique” στη Revue de psychologie des peuples 17 (1962). Πρόκειται
για όρο με ετυμολογία μισή λατινική, μισή ελληνική και για το λόγο αυτό παρουσιάζει δυσκολία
στη μετάφρασή του. Εκτός από πολιτισμική εικονολογία, που είναι ο όρος που προτείνει η
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου στη μελέτη της Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη
Λογοτεχνία. Ζητήματα Ιστορίας και Μυθοπλασίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1998, σ. 239 και εξής, η
Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού προτείνει την απόδοση «Συγκριτική Στερεοτυπολογία των
εθνικών εικόνων στη λογοτεχνία» ή συντομότερα Συγκριτική Στερεοτυπολογία. Βλ. σχετικά
Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού Εισαγωγή στη Συγκριτική Στερεοτυπολογία των εθνικών
χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 13-15.
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υπόλοιπα μέλη της ομάδας όσο και για όσους δεν ανήκουν σ’ αυτήν μία –συχνά
απλουστευμένη, σχηματική και επίμονη- εικόνα, ένα στερεότυπο. Στη διαδικασία
σχηματισμού των διαφόρων μορφών στερεοτύπων η λογοτεχνία διαδραματίζει,
μεταξύ άλλων, σημαντικό ρόλο, διότι έχει και το προνόμιο να μεταφέρει αυτά τα
στερεότυπα μακροπρόθεσμα, αφού μένει και διαβάζεται επί αιώνες.
Ο κλάδος της πολιτισμικής εικονολογίας αποτελεί στην ουσία μία νέα
μέθοδο ανάγνωσης και ερμηνευτικής προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων με
στόχο

τη

διερεύνηση

του

τρόπου

με

τον

οποίο

η

πραγματικότητα

αντικατοπτρίζεται στη λογοτεχνία, περισσότερο ή λιγότερο παραμορφωμένη,
οδηγώντας έτσι στην παραγωγή ή αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας 45 .
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μελετητές εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη
στερεοτύπων, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και
διαιωνίζονται μέσα από τη μυθοπλασία των λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και
την επίδραση τους στην πρόσληψη λογοτεχνικών έργων, στη λογοτεχνική κριτική
και εν γένει στην ιστορία της λογοτεχνίας.
Σε μεγάλο βαθμό κάθε λογοτεχνικό έργο είναι αποτέλεσμα της εποχής
κατά την οποία γράφεται, με συνέπεια να επηρεάζεται τόσο από το ιστορικό
πλαίσιο και τις συλλογικές αναπαραστάσεις, όσο και από την τρέχουσα αντίληψη
περί αισθητικής. Αναφορικά με τις αναπαραστάσεις της ετερότητας, εύκολα
αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτές καθορίζονται από τις στάσεις και τις πρακτικές
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, οι εσωτερικές ή διεθνείς συνθήκες
υπαγορεύουν ως ένα βαθμό μια θετική ή αρνητική φόρτιση απέναντι στον Άλλον.
Ένας συγγραφέας που γράφει κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
είναι εύκολο να αναπαράγει την στερεοτυπική εικόνα του Γερμανού. Αντιστοίχως
σήμερα ένας Αμερικανός συγγραφέας δεν μπορεί να μην επηρεάζεται από τη
συλλογική κυρίαρχη αντίληψη για το μουσουλμανικό στοιχείο ως θρησκευτική ή
πολιτισμική έκφραση.
Το λογοτεχνικό κείμενο, λοιπόν, είναι σε θέση να ενσωματώνει και να
υιοθετεί, να παραλλάσσει και να μορφοποιεί ή να απορρίπτει και να αποδομεί
στοιχεία του συλλογικού φαντασιακού. Το ζήτημα που θέτει και ερευνά η
45

Βασ. Πάγκαλου, «Μεταμόρφωση και εικονολογία: Ο πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του αιώνος του

Ιάκωβου Πιτζιπίου», περ. Διαβάζω, τχ. 417, Απρίλιος, Αθήνα 2001, σ. 107.
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πολιτισμική εικονολογία είναι σε ποιο βαθμό οι συγγραφείς αναπαράγουν τα
συλλογικά εθνικά και πολιτισμικά στερεότυπα της εποχής τους ή επιχειρούν μέσα
από τα κείμενά τους να τα αμφισβητήσουν και τελικώς να τα ανατρέψουν. Αυτό
δηλ. που μας παρέχει η εικονολογική ανάλυση ενός λογοτεχνικού έργου είναι η
επανεξέταση των εθνικών και πολιτισμικών στερεοτύπων, όπως αυτά έχουν
καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και αναπαρίστανται αφηγηματοποιημένα και
εικονοποιημένα από τους συγγραφείς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το εκάστοτε
ιστορικό και κοινωνικό συγκείμενο.
Το ερώτημα το έχει θέσει εύστοχα η Φρ. Αμπατζοπούλου: «πόσο οι
συγγραφείς μιας εποχής, όταν χρησιμοποιούν εικόνες του Άλλου, κρίνουν και
υπονομεύουν την κυρίαρχη ιδεολογία, πόσο αποφεύγουν να κολακέψουν τις
αισθητικές συνήθειες του αναγνωστικού κοινού, πόσο επινοητικοί και βαθύτερα
επαναστατικοί αποδεικνύονται στη χρήση αυτών των εικόνων, και ποιες τεχνικές
επινοούν για τον σκοπό αυτό;» 46 . Το παραπάνω ερώτημα προσδίδει στην
διαδικασία εξέτασης των λογοτεχνικών απεικονίσεων έναν ενδολογοτεχνικό και
αισθητικό χαρακτήρα 47 . Με άλλα λόγια η συμβολή της στην αισθητική
αξιολόγηση του κειμένου μπορεί να εντοπιστεί στην αποδόμηση της
στερεοτυπικής εικόνας, παρ’ όλο που αυτό αποτελεί μια απλουστευτική αντίληψη
περί αισθητικής ανάλυσης 48 .
Σε κάθε περίπτωση, τα στερεότυπα είτε υφίστανται και λειτουργούν ως
σκηνικό για την υπόθεση αυτή καθαυτή, είτε στηρίζουν το βασικό θέμα του
έργου και επηρεάζουν αποφασιστικά την εξέλιξή του. Η αισθητική αξία του
λογοτεχνικού έργου έγκειται «στην ένταση του ερεθίσματος που προκαλεί το
κείμενο στον αναγνώστη ώστε, με βάση τη θεωρία της πρόσληψης του H.R.
Jauss, να μην ικανοποιείται με το απλό διάβασμα του κειμένου, αλλά να αυξάνει
τον ορίζοντα των προσδοκιών του. […] Καταρχήν, αυτό που προσδοκά ο
αναγνώστης … είναι μία συνηθισμένη, “παραδοσιακή” παρουσίαση των …
46

Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η πολιτισμική εικονολογία και οι στόχοι της», περ. Διαβάζω, τχ. 417,

Απρίλιος, Αθήνα 2001, σ. 94.
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Μια από τις κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει η πολιτισμική εικονολογία είναι ότι έχει ένα

εξωλογοτεχνικό προσανατολισμό, διερευνώντας ζητήματα και χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά
εργαλεία που προσιδιάζουν σε άλλες επιστημονικές περιοχές.
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Φρ. Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν διαγμώ…, ό.π., σ. 248.
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στερεοτύπων. Περιμένει δηλαδή η παρουσίαση του ξένου να ανταποκρίνεται στις
απόψεις και τις θέσεις που έχει ήδη ο ίδιος διαμορφώσει. Στις περιπτώσεις αυτές
ο ορίζοντας προσδοκίας του … δεν ευρύνεται: επομένως, …, η αισθητική αξία
του κειμένου- όσον αφορά στη συμβολή των … στερεοτύπων σ’ αυτήν- είναι
περιορισμένη. Αντίθετα, αν τα … στερεότυπα παρουσιάζονται “αποφορτισμένα”
ή με αποκλίσεις από την αναμενόμενη μορφή τους, τότε το αισθητικό δυναμικό
τους αυξάνει. Το κριτήριο αυτό … δεν μπορεί να αποτελεί απόλυτο μέτρο για την
ούτως ή άλλως σύνθετη και πολύπλευρη αισθητική αξιολόγηση ενός κειμένου.
Πάντως, …., θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεικτικό ώστε σε συνδυασμό με την
αξιολόγηση κι άλλων παραμέτρων του κειμένου να συμβάλλει έστω και μερικά
στον προσδιορισμό της αισθητικής αξίας ενός κειμένου» 49 .
Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε ότι η εικονολογία δεν μελετά μόνο τις
στερεοτυπικές εικόνες, δεν ενδιαφέρεται μόνο για το πώς αναπαράγονται οι
συλλογικές αναπαραστάσεις για τον εθνικό και πολιτισμικό Άλλο. Η εικονολογία
επισύρει την προσοχή όχι μόνο στις αρνητικές φορτίσεις αλλά και στην αντίθετη
εκδοχή, όπου προβάλλονται ιδιαιτέρως θετικά στοιχεία της εικόνας του
διαφορετικού, δηλαδή στον υπερτονισμό θετικών χαρακτηριστικών της εικόνας
του.
Ένα ζήτημα ουσίας που προκύπτει από την εικονολογική ανάλυση ενός
κειμένου αφορά στην ενασχόληση του μελετητή κυρίως με τον κοινωνικο –
ιδεολογικό χαρακτήρα του κειμένου και την απομάκρυνση από την αισθητική του
ανάλυση. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την εικονολογική ανάλυση το κείμενο
αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως μια μαρτυρία και δευτερευόντως ως λογοτεχνικό
έργο. Αναμφίβολα η πολιτισμική εικονολογία αποτελεί μια νέα θεώρηση των
λογοτεχνικών κειμένων που υπερβαίνει την απλή αισθητική ή μορφολογική τους
ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη το ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
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Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού, ό.π., σ. 90. Αντίστοιχη άποψη εκφράζει και η Φρ.

Αμπατζοπούλου, όταν σημειώνει ότι «η εικόνα του ξένου στα λογοτεχνικά έργα είναι ανάλογη
προς τη δημιουργική φαντασία του συγγραφέα. Έργα κλειστά, προσηλωμένα στη στερεοτυπία ή
σε υφολογικά κλισέ, δεν είναι ίδιον ισχυρής δημιουργικής φαντασίας». Βλ. Φρ. Αμπατζοπούλου,
ό.π., σ. 249.
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Για την περαιτέρω μελέτη μας κρίνεται αναγκαία η διασαφήνιση της
έννοιας του στερεοτύπου. Αυτό διατυπώνεται με γενικευτικές κρίσεις και
χαρακτηρισμούς που αφορούν άτομα κάποιας ομάδας, η οποία στιγματίζεται και
περιθωριοποιείται. Βασικό γνώρισμα του στερεοτύπου είναι η υπερβολή στην
απόδοση αρνητικών, αλλά και θετικών χαρακτηριστικών στην ταυτότητα του
Άλλου.
Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί –κάτι το οποίο αναλύθηκε
διεξοδικά στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας- ότι ήδη από την
αρχαιότητα ο ξένος παρουσιάζεται ως εν δυνάμει επικίνδυνος, ως ένα άτομο που
το χαρακτηρίζει το άγνωστο, το ανοίκειο, η απόσταση από την κυρίαρχη ομάδα, η
οποία οφείλει να προστατευθεί. «Ζούμε», όπως αναφέρει και ο Κάρλος Φουέντες,
«στη διαρκή συνάντηση με αυτό που δεν είμαστε, δηλαδή με το διαφορετικό» 50 .
Η εικόνα που υπάρχει για το διαφορετικό σε μια κοινωνία και η οποία
μπορεί να χτισθεί από πληροφορίες, προκαταλήψεις, πολιτισμικούς μύθους ή
ακόμη και «να παραπέμπει σε ένα φαντασιακό απόθεμα του υποκειμένου που
συγκροτεί, μέσα από τη σχέση του με τον εαυτό του, τον φαντασιακό Άλλο» 51
μεταβιβάζεται στην επόμενη γενιά. Επιπλέον, το στερεότυπο εμπεριέχει και μια
αξιολογική διάσταση, η οποία οδηγεί σε μια ιεραρχική κατάταξη των ιδιοτήτων
που αποδίδονται στον άλλον, νομιμοποιώντας έτσι πολύ συχνά πρακτικές
αποκλεισμού, ρατσισμού και φανατισμού. Στην κατασκευή των στερεοτύπων εν
γένει δε λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα, καθώς και ο
«καθαρά υποκειμενικός χαρακτήρας των προτερημάτων ή των ελαττωμάτων» 52 .
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Κάρλος Φουέντες, ό.π. σ. 225.
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Δ. Αναγνωστοπούλου, «Λογοτεχνία και Ετερότητα: Η έννοια και η εικόνα του ξένου και του

διαφορετικού σε λογοτεχνικές αφηγήσεις για παιδιά» στον τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου
«Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές» που έλαβε χώρα στην Αθήνα 29,30
Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2002, επιμ. Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα 2004, σ. 350.
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Η έννοια του στερεοτύπου
Στην επιστήμη της θεωρίας της λογοτεχνίας χρησιμοποιούνται οι όροι:
εικόνα, στερεότυπο, λογοτεχνικός τύπος ως δάνεια από άλλες επιστήμες. Πιο
συγκεκριμένα, στις κοινωνικές επιστήμες το στερεότυπο έχει συνδεθεί κατεξοχήν
με τη φυλετική προκατάληψη και αποτελεί τη συλλογική παράσταση μιας
κοινωνικής ομάδας που αναφέρεται σε άλλα έθνη, φύλα ή τάξεις. Ο Walter
Lippmann, με το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί ο όρος στερεότυπο, υποστηρίζει
σε μελέτη του ότι αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μέσα από εικόνες που
είναι σχηματισμένες ήδη στα κεφάλια μας (pictures in our heads), εικόνες από
δεύτερο χέρι, που διαμεσολαβούν στη σχέση μας με το πραγματικό 53 . Αυτό
σημαίνει, επομένως, ότι η άποψή μας για τη ζωή και τον κόσμο μάς δίδεται στην
ουσία έτοιμη μέσα από τους κώδικες επικοινωνίας μας, τις τέχνες, και τις πάσης
φύσεως δραστηριότητές μας, αφού έχει ήδη προσδιορισθεί από τον πολιτισμό της
κοινωνίας στην οποία ανήκουμε.
Για την επιστήμη της Ψυχολογίας το στερεότυπο είναι μια ιδέα που
υπάρχει εκ των προτέρων, που δεν έχει αποκτηθεί δηλαδή με την εμπειρία και
που επιβάλλεται στα μέλη μιας ομάδας. Κύριο γνώρισμά του είναι ότι
αναπαράγεται, δε μεταβάλλεται και στηρίζεται συνήθως σε μία γενίκευση.
Αποτελεί στην ουσία τη λεκτική συγκεκριμενοποίηση της προκατάληψης. Χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου μιας ομάδας αποδίδονται
στην τελευταία κάποια γενικά, πάγια και επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά.
Ο ορισμός που καταγράφεται σε επιστημονικά λεξικά είναι ο εξής: «Το
στερεότυπο είναι μια μονόπλευρη, υπερβολική και συνήθως προκατειλημμένη
θεώρηση μιας ομάδας, φυλής, ή τάξης ανθρώπων και συνήθως συνδέεται με το
ρατσισμό και την προκατάληψη του φύλου. Τα στερεότυπα παρουσιάζουν συχνή
αντίσταση στην αλλαγή ή στη διόρθωση, ακόμη και όταν υπάρχουν ενδείξεις που
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αλληλεγγύης» .
Η Αμπατζοπούλου από την πλευρά της χαρακτηρίζει τα στερεότυπα «μια
ακατέργαστη ομάδα νοητικών απεικονίσεων του κόσμου. […] Διαιωνίζουν μια
απαραίτητη αίσθηση της διαφοράς ανάμεσα στον “εαυτό” και το “αντικείμενο”,
που γίνεται ο “Άλλος”» 55 . Κάθε κοινωνία προσφέρει στους ανθρώπους
στερεότυπα ώστε με τη βοήθειά τους να αντιλαμβάνονται αυτοί τον κόσμο που
τους περιβάλλει και να συνεννοούνται μεταξύ τους. Τις τελευταίες δεκαετίες ο
όρος εικόνα χρησιμοποιείται στη θέση του στερεότυπου. Η εικόνα όμως δεν
ταυτίζεται κατ’ ανάγκην με το στερεότυπο· μπορεί απλώς να το αναπαριστά. Η
εικόνα θα μπορούσε να ορισθεί ως το σύνολο εκείνων των χαρακτηριστικών που
προσγράφονται από ένα άτομο ή μία ομάδα σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα,
αποδίδοντας μια λιγότερο ή περισσότερο παραμορφωμένη απεικόνιση της
πραγματικότητας.
Εάν θελήσουμε να συνοψίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το
σχηματισμό των στερεοτύπων θα μπορούσαμε να πάρουμε τις παρακάτω τρεις
κατηγορίες:
α) αυτοί που πηγάζουν από την απευθείας εμπειρία του ατόμου και την
προσωπική του επαφή με το περιβάλλον,
β) εκείνοι που προέρχονται από εμπειρίες από την περιοχή του
πρωτογενούς πλαισίου κοινωνικοποίησης του ατόμου και καθορίζουν τη
συμπεριφορά του με μίμηση και υιοθέτηση μορφών συμπεριφοράς της
κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει το άτομο, και
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Nicholas Abercrombie – Stephen Hill – Bryan S. Turner (1984), Λεξικό Κοινωνιολογίας, εκδ.

Πατάκη, Αθήνα 1987, σ. 325. Χαρακτηριστικός είναι και ο εξής ορισμός που συμπεριλαμβάνεται
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Αθήνα 1992, σσ. 349-350.
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γ) όσοι πηγάζουν από τα μέσα επικοινωνίας, π.χ. βιβλία, τηλεόραση,
ραδιόφωνο, θέατρο, λογοτεχνία, εμπειρία τρίτων κ.λ.π. και επομένως θεωρούνται
δευτερογενείς 56 .
Η θεωρία της λογοτεχνίας χρησιμοποιεί τον όρο στερεότυπο με αυτήν
ακριβώς τη σημασία. Έτσι, στα λογοτεχνικά έργα οι συγγραφείς αντλούν τις
εικόνες από στερεότυπα και συλλογικές παραστάσεις της κοινωνίας στην οποία
ζουν, τις οποίες όμως φυσικά τροποποιούν και αναδημιουργούν με τη βοήθεια της
φαντασίας. Τούτη η διαπίστωση μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η “εικόνα” που
υπάρχει στο κείμενο μπορεί να αναπαράγει πιστά κάποιο στερεότυπο, αλλά είναι
πιθανόν να μην ταυτίζεται πλήρως με αυτό. Για το λόγο αυτό η εικόνα εξετάζεται
πάντα ως συστατικό του κειμένου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κειμενικά
στοιχεία.
Οι αναπαραστάσεις της εικόνας του Άλλου στη λογοτεχνία είτε
προβάλλονται στους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, είτε ενυπάρχουν στην πλοκή
οπότε και διαρθρώνονται από τη συγκεκριμένη αφηγηματική δομή, τη χρονική
σειρά των γεγονότων, το σκηνικό κ.ά. Αναφορικά με τους λογοτεχνικούς ήρωες,
εξετάζεται ο τρόπος που ο συγγραφέας συνθέτει τα πρόσωπα, τα θετικά ή τα
αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία τους προσδίδει, το ιδεολογικό πλαίσιο, καθώς
και στοιχεία όπως «την ολοκλήρωση, διάσπαση, εξέλιξη ή στασιμότητά τους
εντός του κειμένου, την “τυπικότητα” ή την πολυπλοκότητά τους, την ταύτιση
που ενθαρρύνουν ή την ανοικείωση που προκαλούν…» 57 . Όσον αφορά δε στις
τεχνικές της αφήγησης, υπάρχουν κάποιες που αναπαράγουν τις συλλογικές
αναπαραστάσεις για τον Άλλο και άλλες που συμβάλλουν στην αποδόμησή τους,
όπως η αυτο-αναφορικότητα, η πολυπρισματική αφήγηση και ο εσωτερικός
μονόλογος 58 , μιας και πρόκειται για στρατηγικές μέσα από τις οποίες ο κόσμος
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Βλ. σχετικά Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού, ό.π., σ. 21.
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δίδεται ιδωμένος από μια ειρωνική σκοπιά, ενώ παράλληλα αμφισβητούνται οι
συλλογικές παραστάσεις 59 .
Ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι ποια κριτήρια καθορίζουν τόσο
την κατασκευή αυτών των λογοτεχνικών απεικονίσεων του Άλλου όσο και την
πρόσληψή τους από τον αναγνώστη. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τον παράγοντα
συγγραφέας και τις ιδεολογικές του θεωρήσεις. Οι εικόνες που προβάλλονται
καθορίζονται εν μέρει από τις κοινωνικές, ηθικές κ.λ.π. πεποιθήσεις του ως
αποτέλεσμα της επίδρασης του κοινωνικο – πολιτισμικού πλαισίου εντός του
οποίου δρα και κινείται.
Το άλλο άκρο σε αυτό το δίπολο της λογοτεχνικής απεικόνισης μίας
κατάστασης δεν αφορά μόνο τον τρόπο που κατασκευάζεται και προβάλλεται από
τον γράφοντα, αλλά και από τις ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές καταβολές
του αναγνώστη, σύμφωνα με τις θεωρίες της πρόσληψης. Λειτουργεί δηλαδή
αυτό που ο W. Iser ονόμασε «ορίζοντα προσδοκιών του αναγνώστη» 60 , όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως. Επομένως, η τελική εικόνα που διαμορφώνει ο
εκάστοτε αναγνώστης για τον Άλλο συναρτάται τόσο από τα εσωκειμενικά
στοιχεία όσο και από εξωκειμενικές πληροφορίες, ατομικές απόψεις και κρίσεις,
γενικεύσεις και στερεοτυπικές ιδέες 61 . Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι «το πώς
προσλαμβάνει ο αναγνώστης τις εικόνες αυτές εξαρτάται αφενός από την
κειμενική κατασκευή του Άλλου, αλλά και από τις εξωκειμενικές κατασκευές που
φέρει εντός του ο αναγνώστης και κινητοποιούνται κατά την αναγνωστική
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Πρόκειται, σύμφωνα με τη Φρ. Αμπατζοπούλου, για «στρατηγικές που υπονομεύουν τις κοσμο-

εικόνες και τις αξίες της κυρίαρχης ομάδας και τις συναντούμε σε είδη λογοτεχνίας, όπως αυτά
του φανταστικού και του γκροτέσκου». Φρ. Αμπατζοπούλου, ό.π.
60

Η θεωρία της πρόσληψης αναπτύσσεται διεξοδικά στα έργα των εκφραστών της: Hans-Robert

Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main

1994 και
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Wolfang Iser, Der implizite Leser, W. Fink Verlag, München 1994 και Der Akt des Lesens, W.
3

Fink Verlag, München 31994, όπου διαγράφεται η φαινομενολογική ανάλυση της λογοτεχνικής
εμπειρίας του αναγνώστη.
61

Δ. Αναγνωστοπούλου, «Λογοτεχνία και Ετερότητα: Η έννοια και η εικόνα του ξένου και του

διαφορετικού σε λογοτεχνικές αφηγήσεις για παιδιά», ό.π., σ. 351.
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πράξη» 62 . Άλλωστε η συνειδητή ιδεολογία που πρεσβεύει ο συγγραφέας μπορεί
να είναι σε διάσταση με την υπάρχουσα σε λανθάνουσα μορφή. Στο σημείο αυτό
αποδεικνύεται για άλλη μια φορά καταλυτικός ο ρόλος του αναγνώστη.
Μιλώντας τώρα για την παιδική λογοτεχνία, τα πράγματα περιπλέκονται,
μιας και το πεδίο είναι πρόσφορο για τη δημιουργία ισχυρών ταυτίσεων με τους
λογοτεχνικούς ήρωες να κινούνται πάνω στο δίπολο καλός – κακός, φίλος –
εχθρός 63 . Το άτομο αρχίζει να ενστερνίζεται στερεότυπα για την κοινωνία στην
οποία ζει ήδη από την παιδική του ηλικία οπότε και αρχίζει να διακρίνει μέσα του
το “καλό” από το “κακό”, το “επιτρεπτό” από το “απαγορευμένο”. Οι
παραστάσεις αυτές τού είναι απαραίτητες, για να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και
να συνεννοείται με τους συνανθρώπους του. Μπορούμε να αναφέρουμε το
παράδειγμα της αρνητικής κοινωνικής αναπαράστασης του μαύρου χρώματος.
Από πολύ νωρίς το παιδί δείχνει μια προτίμηση στο λευκό έναντι του μαύρου
χρώματος, η οποία ενισχύεται κατά την διαδικασία της κοινωνικοποίησής του.
Αυτή

η

χρωματική

αξιολογική

στάση

συνδέεται

με

τη

διαμόρφωση

συγκεκριμένων φυλετικών στάσεων και προκαταλήψεων. Οι Williams και
Morland 64 επισημαίνουν μεταξύ των παραγόντων που διαμορφώνουν αυτή τη
φυλετική διαστρέβλωση την επίδραση της παιδικής λογοτεχνίας στην ενίσχυση
του συνειρμού λευκό – θετικό και μαύρο – αρνητικό μέσω του συμβολισμού
λευκό – καλοσύνη και μαύρο – κακία.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας και της αίσθησης του
“ανήκειν” σε μία ομάδα είναι μία διαδικασία που τοποθετείται από τους

62

Τ. Καγιαλής, «Σημειώσεις για τη γραφή και την ανάγνωση του Άλλου», συλ. τόμ. Ξένος, ο

άλλος μου εαυτός, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1999, σ. 25.
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Σύμφωνα με τη Φρ. Αμπατζοπούλου τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν ένα εξαιρετικά

κατάλληλο πεδίο για να διερευνήσει κανείς τη λειτουργία των στερεοτυπικών εικόνων ακριβώς
επειδή η πράξη της αφήγησης διενεργείται μέσα από διπολικές κατηγοριοποιήσεις των προσώπων
σε ήρωες και αντιήρωες, φίλους και εχθρούς, καλούς και κακούς. Βλ. Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η
πολιτισμική εικονολογία και οι στόχοι της», περ. Διαβάζω, ό.π., σ. 93.
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Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. περισσότερες πληροφορίες στις μελέτες των Williams και Morland

(1976),

στις

ιστοσελίδες:

http://www.tolerance.cz/courses/texts/Race.rtf

και

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3848/is_199806/ai_n8784835
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ερευνητές στην παιδική ηλικία, ήδη στα προσχολικά έτη, οπότε και
διαμορφώνεται η στάση των παιδιών απέναντι στη φυλή και την εθνοτική τους
ομάδα. Όπως άλλωστε έχουν αποδείξει και διάφορες έρευνες, τα παιδιά
συνηθίζουν να παρατηρούν και να υπερτονίζουν ένα επουσιώδες χαρακτηριστικό
και να παραβλέπουν τη συνολική εκτίμηση, αφού δεν είναι σε θέση να ατενίσουν
συνολικά κάτι, αλλά εμμένουν σε μία λεπτομέρεια. Αυτή η επικέντρωση αποτελεί
βασική γενεσιουργό αιτία των στερεοτύπων.
Όσο πιο νωρίς και πιο συχνά επαναλαμβάνονται αυτά τα στερεότυπα τόσο
πιο πολύ ισχυροποιούνται και συνεπώς λιγοστεύουν οι πιθανότητες να
επαναξιολογηθούν από τη μετέπειτα πείρα.
Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, παρατηρείται μια προσπάθεια συγγραφής
παιδικών βιβλίων που να παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους απεικόνισης της
πραγματικότητας, θίγοντας καίρια θέματα, όπως αυτά του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας, της αποδοχής του διαφορετικού, των διαφυλικών σχέσεων.
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Μεθοδολογία
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε στα παιδικά
λογοτεχνικά βιβλία τη μεθοδολογία που προτείνει η θεωρία της Πολιτισμικής
Εικονολογίας 65 , θεωρώντας ότι μπορεί να ενταχθεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης έρευνας. Βέβαια, λαμβάνουμε υπόψη μας ότι γενικότερα κάθε
μεθοδολογική πρόταση αποτελεί απλώς ένα ευρύ πλαίσιο αναφοράς, το οποίο
επανακαθορίζεται από τον εκάστοτε ερευνητή με βάση τις ιδιαίτερες
μεθοδολογικές ανάγκες και απαιτήσεις του θέματος που μελετά. Στην εν λόγω
εργασία, λοιπόν, εξετάσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε “διαφορετικού”
ήρωα, δοκιμάζοντας εν μέρει τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου
εικονολογικής

ανάλυσης.

Όπως επισημαίνει

η

Φρ. Αμπατζοπούλου

η

εικονολογική ανάλυση «προϋποθέτει την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του
κειμένου, σε λεκτικό και θεματικό επίπεδο». Πρόκειται για μια διπλή ανάγνωση
του κειμένου η οποία πραγματοποιείται τόσο οριζόντια –δηλαδή στον άξονα της
αφηγηματικής λειτουργίας και των χρονικών ακολουθιών της δράσης- όσο και
κάθετα –δηλαδή στον άξονα των μεταφορών, των συμβολισμών και των μύθων
που διαπερνούν το κείμενο.
Η ανάλυση έχει έναν εξελικτικό χαρακτήρα, ακολουθώντας μια
συγκεκριμένη και κατά στάδια οργανωμένη πορεία. Πρόκειται δηλαδή για μια
πολυεπίπεδη ανάλυση που εξετάζει τις λεκτικές και αφηγηματικές επιλογές, τον
τρόπο με τον οποίο συνυφαίνονται ιστορικά και μυθοπλαστικά στοιχεία, τη
χρήση των συμβόλων και των μύθων κ.λ.π.
Στο πρώτο επίπεδο εξετάζονται οι λέξεις, τα λεκτικά δηλ. σχήματα που
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Οι λέξεις αποτελούν το όχημα «μεταφοράς» του
μηνύματος στον αναγνώστη και έχουν ένα ιδιαίτερο κάθε φορά, ανάλογα με τη
χρήση, εννοιολογικό και σημασιολογικό φορτίο. Πολύ συχνά η επιλογή
συγκεκριμένων λέξεων καθώς και η συχνή επανάληψή αυτών σηματοδοτεί την
65

Βλ. σχετικά, Φρ. Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν Διωγμώ…, ό.π., σ. 253. Η Φρ. Αμπατζοπούλου

σημειώνει στο βιβλίο της ότι η μεθοδολογική της πρόταση ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον
Daniel-Henri Pageaux, "De l’ imagerie culturelle à l’ imaginaire", στο Pierre Brunel - Yves
Chevrel (επιμ.), Précis de littérture comparée, PUF, Παρίσι 1989, σσ. 145 κ.ε.
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ύπαρξη στερεοτυπικών εικόνων. Αν αντλήσουμε πληροφορίες από την
κοινωνιολογία της γλώσσας, η οποία αντιμετωπίζει το γλωσσικό φαινόμενο ως
μέρος της κοινωνικής διαδικασίας, θα διαπιστώσουμε πως οι λέξεις καθώς και οι
συντακτικές και γραμματικές επιλογές εμπεριέχουν πλήθος κοινωνικών
πληροφοριών, ιδεολογικών μηνυμάτων και παραπληρωματικών νοημάτων 66 .
Σε ένα δεύτερο επίπεδο μελετάται η ιεράρχηση των σχέσεων μεταξύ του
Εγώ, που συχνά είναι ο αφηγητής, και του Άλλου. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία
που θέτει ο ερευνητής υπό παρατήρηση σ’ αυτό το στάδιο είναι η ποιότητα των
σχέσεων, η καταγραφή των διαπολιτισμικών συγκρούσεων, καθώς και ο τρόπος
κατανομής της παρουσίας του άλλου στην αφηγηματική πλοκή.
Ένα άλλο πεδίο διερεύνησης είναι αυτό του χώρου του Άλλου. Η Φρ.
Αμπατζομπούλου τονίζει την ανάγκη εξέτασης του «βαθμού μυθοποίησης του
χώρου του ξένου» αναφερόμενη στην απουσία συνέχειας και στην ύπαρξη
αντιθετικών αναφορών στην περιγραφή του χώρου. Ο στόχος της εικονολογικής
ανάλυσης είναι να εντοπίσει και να μελετήσει αυτές ακριβώς τις αντιθέσεις που
ενυπάρχουν στην περιγραφή του «οικείου» χώρου και του χώρου του «άλλου». Η
αποσαφήνιση αυτής της διπολικότητας στις χωροταξικές περιγραφές συμβάλλει
στην αποκρυπτογράφηση των στερεοτυπικών εικόνων. Αντιστοίχως με το χώρο,
εξετάζεται και ο βαθμός μυθοποίησης του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου, ο
οποίος μπορεί να είναι είτε γραμμικός και κατά συνέπεια αμετάκλητος, είτε
κυκλικός, επιτρέποντας έτσι την επανάληψη και αποκλείοντας την εξέλιξη της
εικόνας 67 .
Σ’ αυτό το επίπεδο εξετάζονται επίσης οι αρχές οργάνωσης και
ιεράρχησης των πολιτισμικών σχέσεων, δηλ. όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία
συνθέτουν την ετερότητα και θέτουν σαφή όρια διαχωρισμού ανάμεσα στο
«Εγώ» και στο «Άλλος». Τέτοια στοιχεία είναι η ενδυμασία, το παρουσιαστικό,
το βλέμμα, οι χειρονομίες, ο τρόπος ομιλίας κ.λπ. Σκοπός της εικονολογικής
ανάλυσης βέβαια δεν είναι η απλή καταγραφή αυτών των στοιχείων που
συνθέτουν την εικόνα του ξένου, αλλά κυρίως η μελέτη των μηχανισμών
66

Α. Φραγκουδάκη, Γλώσσα και Ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της Ελληνικής Γλώσσας.

εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1999, σελ. 23-24.
67

Φρ. Αμπατζοπούλου, ό.π. σελ. 255.

37

επιλογής τους από το συγγραφέα, καθώς και η κοινωνική και πολιτισμική τους
σημασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Εικονογραφημένες μικρές ιστορίες
Η εικονογραφημένη μικρή ιστορία είναι μέρος του εικονογραφημένου
βιβλίου. Ο αντίστοιχος όρος στην αμερικανική βιβλιογραφία είναι «picture story
books» 68 . Αναφορικά με το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο έχουν δοθεί αρκετοί
ορισμοί. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, τον οποίο καταγράφει ο S. Lane «[…]
είναι το βιβλίο που το περιεχόμενό του εκφράζεται με εικόνες» 69 , ενώ ένας άλλος
μελετητής, ο Αντώνης Μπενέκος σημειώνει: «Σήμερα, όταν μιλάμε για παιδικό
εικονογραφημένο βιβλίο, εννοούμε αυτό που θα αποκαλούσα σε ελληνική
απόδοση του ξένου όρου “εικονοβιβλίο”. Δηλαδή βιβλίο που το περιεχόμενό του
εκφέρεται ενσυνείδητα, είτε αποκλειστικά μέσω των εικόνων του είτε με τη
συνδρομή του λόγου σε ισορροπημένη και λειτουργικά εναρμονισμένη αναλογίαοργανική σύνδεση γλωσσικού-εικαστικού κώδικα» 70 . Ένας τρίτος, ο Γ.Δ.
Κιτσαράς, επισημαίνει: «Στη σημερινή χρήση της γλώσσας ορίζεται ως
εικονοβιβλίο ένα βιβλίο σχεδιασμένο για παιδιά από 2 μέχρι 8 ετών, με
αναρίθμητες εικονογραφήσεις και λίγο ή καθόλου κείμενο» 71 .
Η έννοια του εικονοβιβλίου (picture-book) αντιπαρατίθεται σε αυτήν του
εικονογραφημένου βιβλίου (illustrated book). Ο P. Hunt παρατηρεί ότι η διάκριση
εστιάζεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο οργάνωσης και προβολής του υλικού 72 . Ο
P. Nodelman με τη σειρά του καταγράφει την άποψη του, λέγοντας: «[…] στο
εικονοβιβλίο λέξεις και εικόνες συνεισφέρουν με διαφορετικούς τρόπους στο
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J.W. Stewing, Looking at Picture Books, Highsmith Press, Wisconsin 1995.

69

S. Lane, Down the Rabbit Hole, Atheneum, 1976, σ.47.
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Αντ. Μπενέκος, «Παιδευτικές Λειτουργίες του Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου:
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Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1993, σ. 21.
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Πήτερ Χαντ, Κριτική, θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία, μτφρ. Ευγενία Σακελλαριάδου – Μένη

Κανατσούλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1991, σ. 235.
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συνολικό αποτέλεσμα της αφήγησης» 73 . Αξιοσημείωτο είναι, άλλωστε, ότι στο
εικονοβιβλίο η εικόνα, ο λόγος και τα τεχνικά μέσα λειτουργούν παραστατικά,
αλλά συνυπάρχουν αρμονικά, διότι στοχεύουν στην πληρέστερη παρουσίαση της
αφήγησης 74 .
Η εικονογραφημένη μικρή ιστορία, ως προς το περιεχόμενό της, ανήκει
στο είδος μικρή ιστορία και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας. Η Μ. Κανατσούλη, στην προσπάθειά της να την ορίσει,
δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Η μικρή ιστορία μοιάζει με το παραμύθι, μοιάζει με
το διήγημα, τουλάχιστον ως προς την έκταση. Δεν είναι όμως τίποτε από τα δύο.
Πρόκειται για ένα είδος αφηγήματος που έχει κάποια παραμυθιακή ιστορία, δεν
ακολουθεί πιστά όμως τις προδιαγραφές του παραμυθιού, καθώς στόχος του είναι
η μετάδοση κάποιων γνώσεων χρήσιμων για την παιδική ηλικία» 75 .
Η Ρ. Σιβροπούλου αναφέρει ότι τη χαρακτηρίζουμε εικονογραφημένη
μικρή ιστορία, προκειμένου να τη διακρίνουμε από το εικονογραφημένο
παραμύθι ή διήγημα, την εικονογραφημένη μυθολογία, τα εικονογραφημένα
βιβλία χωρίς λόγια ή το εικονοβιβλίο 76 .
Συνθέτοντας τα προηγούμενα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο όρος
εικονογραφημένη μικρή ιστορία αναφέρεται σε ένα νέο λογοτεχνικό είδος της
Παιδικής Λογοτεχνίας, το οποίο χρησιμοποιεί τόσο την «πολυσημία της εικόνας»
όσο και τη «ζωτικότητα του γραπτού λόγου» 77 , προκειμένου να μεταδώσει
πολλαπλά μηνύματα.

73
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Η εικόνα χαρίζει στο παιδί – αναγνώστη μία νέα θέαση των πραγμάτων,
αφού του παρουσιάζει την πραγματικότητα γύρω του, ευαισθητοποιώντας το και
οξύνοντας την ευαισθησία και τη δυνατότητά του για κριτική σκέψη. Ο λόγος, με
τη σειρά του, περιέχοντας, αναμφίβολα, παραμυθιακά στοιχεία και γνωρίσματα,
επιδιώκει τη γνωριμία του παιδιού με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον
και την πολυδιάστατη ζωή του, απεικονίζοντας «[…] ρεαλιστικές σκηνές της
ζωής του παιδιού και των ενηλίκων, καθώς και πολιτισμικές πανανθρώπινες
αξίες» 78 .
Η τέχνη της εικόνας και η τέχνη του λόγου διαπλέκονται μεταξύ τους,
ενισχύοντας και επεκτείνοντας, κατά περίσταση, η μία την άλλη. Οι λέξεις, τις
περισσότερες φορές, κινούνται παράλληλα με τις εικόνες, ενώ σε δισέλιδα
παρουσιάζονται και ολοκληρώνονται μικρές θεματικές ενότητες, στοιχείο που
εξασφαλίζει «[…] την παρατεταμένη νοηματική συνέχεια και καθιστά τις
εικονογραφημένες μικρές ιστορίες μοναδικές» 79 .
Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι η εικονογραφημένη μικρή ιστορία
είναι μία αυτοτελής λογοτεχνική σύντομη αφήγηση που αποδίδει το περιεχόμενό
της με την ταυτόχρονη χρήση λόγου και εικόνας και απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με στόχο την αισθητική απόλαυση,
καθώς και τη μετάδοση γνώσεων ή απόψεων στο μικρό αναγνώστη .
Βασικά γνωρίσματα της εικονογραφημένης μικρής ιστορίας
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εικονογραφημένης μικρής ιστορίας είναι
τα εξής:
•

Εικόνες και κείμενο έχουν ίση αξία. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η
εικόνα και ο λόγος διαθέτουν μεταξύ τους μια αντιστικτική σχέση ισοτιμίας.
Κανένα από τα δύο δε λειτουργεί χωρίς την παράλληλη παρουσία του άλλου.
«Οι εικόνες αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής που δεν περιέχονται στις λέξεις,
αλλά και οι λέξεις περικλείουν νοήματα που δεν μπορούν να παρουσιάσουν οι

78

Τασ. Τσιλιμένη, Οι Μικρές Ιστορίες κατά την Εικοσαετία 1970-1990. Γραμματολογική,
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εικόνες» 80 . Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την εικονογράφηση των μικρών
ιστοριών είναι ο εικονοπλαστικός ρεαλισμός. Οι βασικοί ήρωες συχνά
αναπαρίστανται ξεκάθαρα σε ευκρινείς φόρμες και σε σαφή περιγράμματα
και σχήματα.
•

Το θέμα. Τις περισσότερες φορές το θέμα των εικονογραφημένων μικρών
ιστοριών συνιστούν πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα, στην πλειοψηφία
τους διασκεδαστικά, τα οποία παρουσιάζονται με συμβολικό ή αλληγορικό
τρόπο, ενώ παράλληλα διεγείρουν τον προβληματισμό του μικρού
αναγνώστη, αφού τα ζητήματα που θίγονται αναφέρονται σε τομείς της
καθημερινής ζωής των ανθρώπων και απασχολούν την κοινωνία.

•

Πλοκή. Η ιδιαιτερότητα της πλοκής στην εικονογραφημένη μικρή ιστορία
είναι ότι στην ουσία δίδει έμφαση σε ένα και μόνο γεγονός του οποίου τη
γραμμική συνέχεια παρακολουθούμε και το οποίο αποτελεί τον κεντρικό
άξονα. Οι επιμέρους πράξεις ακολουθούν η μία την άλλη με λογικό τρόπο,
χωρίς παρεκβάσεις ή επιστροφή σε παλαιότερα περιστατικά. Σε κάθε
περίπτωση πάντως είναι ευδιάκριτα η αρχή, η μέση και το τέλος.

•

Χαρακτήρες. Ο αριθμός των χαρακτήρων είναι περιορισμένος. Ο συγγραφέας
ξεδιπλώνει τις πράξεις συγκεκριμένων προσώπων, ζώων ή άψυχων
αντικειμένων,

εύκολα

αναγνωρίσιμων

από

τους

αναγνώστες,

που

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα της αφήγησης.
•

Γλώσσα. Οι λέξεις και οι ιδέες που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των
εικονογραφημένων μικρών ιστοριών χαρακτηρίζονται από απλότητα,
σαφήνεια και αμεσότητα. Ωστόσο, επιλέγονται από την πλευρά τους και
“δυσκολότερες” λέξεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από τα συμφραζόμενα,
αλλά και από τις εικόνες. Κύριο γνώρισμα αποτελεί η επανάληψη κάποιων
λέξεων, στοιχείο που συμβάλλει στην κατανόηση του κειμένου, το οποίο το
καθιστά διασκεδαστικό και δημιουργεί το αίσθημα της οικειότητας, που είναι
αναγκαίο για το μικρό παιδί.

•

Άμεση αντίληψη της εικόνας. Στις εικονογραφημένες μικρές ιστορίες οι
πληροφορίες που παρέχονται μέσω των εικόνων στους αναγνώστες είναι
ξεκάθαρες, μιας και το θέμα διακρίνεται ευκρινώς από το φόντο. Αυτό,
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βεβαίως, δε σημαίνει ότι όλα γίνονται άμεσα αντιληπτά, καθώς κάποιες
λεπτομέρειες ανακαλύπτονται σταδιακά, αν και αυτές αποσαφηνίζονται
συνηθέστερα από το κείμενο. Σημαντικά είναι ακόμα τα συναισθήματα και η
ατμόσφαιρα που αποπνέουν οι εικόνες. Δε διαπιστώνεται πάντως ύπαρξη
διφορούμενων σχεδίων.
•

Συντομία. Οι εικόνες συμπληρώνουν και δεν επαναλαμβάνουν το κείμενο,
χαρίζοντας στο είδος την οικονομία που του είναι απαραίτητη. Αποτελούν
ουσιαστικό μέρος της ιστορίας και όχι προέκταση αυτής.

•

Χρόνος – Χώρος. Ο χρόνος είναι καθορισμένος, καθώς τα γεγονότα
τοποθετούνται σε συγκεκριμένη χρονική σειρά και συνδέονται τόσο με όσα
προηγήθηκαν όσο και με εκείνα που έπονται. Οι έννοιες του χρόνου και του
χώρου είναι αλληλένδετες. Οποιαδήποτε αλλαγή στο χώρο επεκτείνεται και
στο χρόνο με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει
διαρκώς υπόψη του και τα δύο, για να είναι σε θέση να κατανοήσει την
εξιστόρηση των συμβαινόντων. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος και ο χρόνος
χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Όπως επισημαίνει και η Τασούλα Τσιλιμένη
οι μικρές ιστορίες είναι μια «πραγματική αφήγηση» 81 . Αναφορικά δε με το
χώρο και πάλι η ίδια σημειώνει πως όλα συμβαίνουν στο οικείο, στο γνώριμο
και προσιτό περιβάλλον του παιδιού: στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στην
πόλη, στο χωριό ή στην εξοχή.
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Η εικονογράφηση στις μικρές ιστορίες
Είναι γεγονός ότι η εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στη λογοτεχνία για παιδιά, στοιχείο το οποίο έχει τονισθεί
ιδιαιτέρως από ψυχολόγους, παιδαγωγούς και εικονογράφους. Πέραν της
αισθητικής τους αξίας, οι εικόνες καλλιεργούν την παιδική φαντασία και
αισθητική, οξύνουν την παρατηρητικότητά των παιδιών, ενώ, παράλληλα,
διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Στη δεκαετία του 1980 η εικονογράφηση των βιβλίων για παιδιά αποκτά
μία νέα μορφή, που στόχο έχει την ερμηνεία και το μετασχηματισμό 82 του ορατού
κόσμου κι όχι τόσο την πιστή αντιγραφή του, ενώ λειτουργεί συχνά αυτόνομα σε
σχέση με το κείμενο. Σύμφωνα με τον Πολυδεύκη Ασωνίτη, η εικονογράφηση
«κατά το μεγαλύτερο μέρος της αποκτά έναν καινοφανή-φανταστικό χαρακτήρα,
πράγμα αναμενόμενο μπρος στις ευνοϊκότερες, συγκριτικά με παλαιότερα,
κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και παιδαγωγικές πρακτικές. Πρόκειται,
συνοπτικά, για μια σχεδιαστική αντίληψη η οποία:
α. εγκαταλείπει την πλανεμένη πεποίθηση ότι η εικονογράφηση πρέπει να
γίνεται στα μέτρα του παιδιού ·
β. ακολουθεί το δρόμο της μεταμόρφωσης του πραγματικού και
γ. παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα της νοητικής διαχείρισης του κόσμου
μέσα από πολλαπλές εκδοχές αισθητικής ερμηνείας. Παράλληλα όμως, έστω και
σε μικρό ποσοστό, η συμβατική σύνταξη της εικονογράφησης συνεχίζει να
υφίσταται» 83 .
Γενικότερα, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι το κεντρικό θέμα των
σύγχρονων εικονογράφων για το παιδί είναι ο «φανταστικός χώρος» 84 μέσα από
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αναφορές στον ήδη γνωστό κόσμο, αλλά και στην επισήμανση των δυνατοτήτων
μεταβολής του.
Σε κάθε περίπτωση στόχος των σημερινών εικονογραφημένων ιστοριών
είναι η συλλογή πληροφοριών από μέρους του αναγνώστη τόσο από το κείμενο
όσο και από αυτά που διαδραματίζονται στις εικόνες. Με άλλα λόγια οι εικόνες
λειτουργούν ως το μέσο που “μεταφράζει” κατά μία έννοια τα όσα λέει το
κείμενο και παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν το νόημα και την
εξέλιξη της πλοκής 85 . Οι λέξεις και οι εικόνες αλληλεπιδρούν διαρκώς,
μεταβιβάζοντας στα παιδιά το σύγχρονο πολιτισμό.
Η εικονογραφική αυτή αντίληψη απαιτεί από το μικρό αναγνώστη να
λειτουργήσει ως ενεργητικός και όχι ως παθητικός δέκτης των όσων λέγονται και
καταδεικνύονται στο βιβλίο, είναι πολυσημική και εμπεριέχει πληθώρα
σημαινομένων, τα οποία αναγνωρίζονται σε διαφορετικό βαθμό από κάθε
αναγνώστη. Το κείμενο διαδραματίζει φυσικά σημαίνοντα ρόλο στην αναγνώρισή
τους, αποκτά «…έτσι μια μεγαλύτερη επικοινωνιακή αξία και μπορεί να γίνει
ένας κατάλληλος φορέας μορφωτικών και αισθητικών αξιών όσον αφορά στο
παιδί» 86 .
Οι πρώτες πληροφορίες για το βιβλίο δίδονται ήδη από το σχήμα και το
μέγεθός του. Σύμφωνα και πάλι με τον P. Nodelman ένα βιβλίο που το πλάτος
του είναι μεγαλύτερο από το ύψος του αφήνει περισσότερα περιθώρια δράσης να
αναπτυχθεί το φόντο όπου εκτυλίσσεται η δράση, να δοθεί με περισσότερες
εικονικές λεπτομέρειες αυτό που στη λογοτεχνική θεωρία ορίζουμε ως σκηνικό.
Αντιθέτως, βιβλία που έχουν μεγαλύτερο ύψος από πλάτος, δίνουν περισσότερη
έμφαση στους χαρακτήρες που απεικονίζουν 87 . Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και
το πλαίσιο, αφού εικόνα χωρίς πλαίσιο θεωρείται ότι απεικονίζει τα πράγματα
αντικειμενικά και δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να δει τα πράγματα από
μέσα, κάτι που δε συμβαίνει, όταν υπάρχει αυτό. Επιπροσθέτως, στην πρώτη
περίπτωση κείμενο και εικόνα διαπλέκονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εισχωρεί το
ένα μέσα στο άλλο και να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην αφήγηση.
85
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Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σχέση της εικόνας με τη σελίδα, αλλά και τα
χρώματα που χρησιμοποιούνται, τα οποία επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τη
συνολική ατμόσφαιρα των βιβλίων. Οι εικονογράφοι ασχολούνται ιδιαιτέρως και
με την παρουσίαση των ηρώων, τη θέση τους στο χώρο, τον τονισμό των
πρωταγωνιστών, καθώς και την ανάδειξη του χαρακτήρα τους και των ηθικών
τους αρχών.
Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι η εικονογράφηση με τη σημερινή
της μορφή εξοικειώνει τα παιδιά με την τέχνη και χαρίζει σ’ αυτά αισθητική
απόλαυση, αναπτύσσει την αφαιρετική τους ικανότητα, την αίσθηση του χώρου
και την οπτική τους αντίληψη, διεγείρει τη φαντασία και διευρύνει τις εμπειρίες
του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ετερότητα στην ξένη ελληνόγλωσση λογοτεχνία για παιδιά
πρώτης σχολικής ηλικίας.
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια κατά το δυνατόν ενδελεχής
εξέταση των μικρών ιστοριών της μεταφρασμένης παιδικής λογοτεχνίας που
αναπτύσσουν το στοιχείο του διαφορετικού με σκοπό την επαφή και την
εξοικείωση

του

παιδιού

–

αναγνώστη

με

τη

διαφορετικότητα,

την

πολυπολιτισμικότητα, εν γένει με ζητήματα ιδεολογίας. Στόχος μας υπήρξε
εξαρχής να διερευνήσουμε εάν οι συγγραφείς αναπαράγουν στερεότυπα –εάν
δηλαδή αντιμετωπίζουν τον Άλλο με βάση τις υπάρχουσες προκαταλήψεις- ή εάν
κατορθώνουν, μέσα από την αφήγησή τους, να τα αποδομήσουν, «αντιτιθέμενοι
στις συλλογικές παραστάσεις της πολιτισμικής μας πραγματικότητας» 88 .
Διαβάζοντας τα βιβλία, διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένα από αυτά η
διαφορετικότητα αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη σωματική αναπηρία, στο
αλλότριο χρώμα του δέρματος και άλλοτε χαρακτηρίζεται από μια γενικότητα, η
οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παραπέμπει σε κάποια εθνοτική ή φυλετική
ομάδα (π.χ. Τσιγγάνοι) ή σε άτομα με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις,
οπότε στην περίπτωση αυτή ο αναγνώστης προφανώς την ερμηνεύει με βάση τις
εμπειρίες του.
Η ετερότητα, κύριο γνώρισμα των σημερινών πολυπολιτισμικών
κοινωνιών, χαρακτηρίζεται από εννοιολογική ευρύτητα. Η Τασούλα Τσιλιμένη,
προσπαθώντας να την οριοθετήσει, αναφέρεται σε διαφορές που αφορούν «τον
κοινωνικο-οικονομικό τομέα, το φύλο, τη γλώσσα, τον πολιτισμό που φέρει ο
καθένας μέσα του ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας, τα θρησκευτικά και
πολιτικά πιστεύω και ιδεώδη, τις σωματικές ιδιαιτερότητες και γενικότερα καθετί
που χαρακτηρίζει ένα άτομο ως διαφορετικό» 89 . Η Βασιλική Λαλαγιάννη από την
88
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πλευρά της αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Στις ιστορίες για μικρότερα παιδιά η
δόμηση της εικόνας του Άλλου και το πλέγμα των σχέσεων του Εαυτού με τον
έγχρωμο Άλλο μεταφέρονται κυρίως στον αλληγορικό κόσμο των ζώων» 90 .
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο “διαφορετικός” ήρωας είτε επιδιώκει
–αρχικώς τουλάχιστον- να απαλλαγεί από το “πρόβλημά” του, είτε συνειδητά
διατηρεί το στοιχείο της διαφορετικότητάς του. Σε όλες πάντως τις ιστορίες
καταρρίπτεται η άποψη για αναγκαιότητα ομοιογένειας και ομοιομορφίας και
προτάσσεται η ανάπτυξη πλουραλισμού και πολυφωνίας.
Είναι, τέλος, σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ορισμένα από τα κείμενα που
εξετάστηκαν οι διακρίσεις απέναντι στους “άλλους” δεν προέρχονται μόνο από
μεμονωμένα άτομα, αλλά και από επίσημους θεσμούς του κράτους, π.χ. σχολείο,
αστυνομία, εργασία, καθώς και από ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Επομένως, η
αντίθεση στην ετερότητα δεν έχει αποκλειστικά ατομικό χαρακτήρα, αλλά
επεκτείνεται και σε ευρύτερες ομάδες που εκδηλώνουν στάσεις ξενοφοβίας,
εθνοκεντρισμού και ρατσισμού.
Τα μοτίβα της αντιμετώπισης του αλλότριου που καταγράφονται στις
ιστορίες που αναλύθηκαν είναι ο αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση, η
επιθετικότητα, η εχθρότητα και η μισαλλοδοξία. Φυσικά, δίπλα σε όλα αυτά
υφίσταται και η αντίθετη πλευρά, την οποία άλλοτε εκφράζει ένας εκ των
βασικών ηρώων και άλλοτε ο ίδιος ο αφηγητής. Ο τελευταίος, λειτουργώντας ως
παντογνώστης-αφηγητής, παρουσιάζει εκ των προτέρων τα γεγονότα στην
πραγματική τους διάσταση, υπαγορεύοντας με εύσχημο τρόπο στο μικρό
αναγνώστη να φορτισθεί συγκινησιακά, να ταυτισθεί μαζί του, να αναμένει και να
προσδοκά τη δικαίωση του αδικημένου, από τους περισσοτέρους, “άλλου”, με
αποτέλεσμα τη σταδιακή αποδόμηση του ρατσιστικού στερεοτύπου. Πρόκειται
για μία προσπάθεια «… ανατροπής και “αποκαθήλωσης” του εξωκειμενικού
στερεοτύπου του ξένου μέσα από τον τονισμό των θετικών στοιχείων της στάσης
και της εικόνας τους…» 91 .

90

Βασιλική Λαλαγιάννη, «Αναπαραστάσεις του Αφρικανού στην Παιδική Λογοτεχνία», περ.

διαδρομές, τχ. 9-10, Άνοιξη – Καλοκαίρι 2003, σ. 12.
91

Δ. Αναγνωστοπούλου, ό.π., σ. 351.
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Οι μικρές εικονογραφημένες ιστορίες που αναλύσαμε μπορούν να χωρισθούν
σε επιμέρους κατηγορίες 92 .
Εάν επιδιώξουμε να τα κατηγοριοποιήσουμε με βάση τους χαρακτήρες και
τις καταστάσεις στις οποίες αυτοί συμμετέχουν μπορούμε να τα μοιράσουμε ως
εξής:
•

Ζώα ανθρωποποιημένα

Τέτοια βιβλία είναι: Ο Βάτραχος κι ο Ξένος, Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΑΣ ΤΟ
ΓΟΥΡΟΥΝΙ!, Ο μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάρος, Το γεύμα των Λύκων
•

Ζώα που μιλούν με ανθρώπινα αισθήματα
Στη συγκεκριμένη εργασία τα βιβλία που εντάσσονται σε τούτη την

κατηγορία είναι: Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας, Η Μιμή με τα μεγάλα
αυτιά, ΤΙΝΚΑ, το μικρότερο προβατάκι του κόσμου.
•

Άτομα σε ρεαλιστικές καταστάσεις
Οι ιστορίες που ενσωματώνονται εδώ είναι: Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος

από τους άλλους, Το καπέλο της Δεσποινίδος Χάνικατ, Ο νάνος και η
Γαριδούλα, Με τα μάτια της καρδιάς, Η Αργυρώ γελάει, Ο άνθρωπος με την
κόκκινη μύτη.
•

Χιουμοριστικές και φανταστικές καταστάσεις
Εδώ εντάσσονται τα παρακάτω βιβλία: Η Σκιά της Πριγκίπισσας 93 , Τα

παιδιά του δάσους, Το Κάτι Άλλο, Ένα αβγό από αλλού, Ο γίγαντας και τα
πουλιά.
92

Για την κατηγοριοποίηση των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών κρατούμε αυτήν που

προτείνει και χρησιμοποιεί η Ρένα Σιβροπούλου στο βιβλίο της Ταξίδι στον κόσμο των
εικονογραφημένων μικρών ιστοριών…, ό.π., σσ. 18-23.
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93

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα μπορούσε ενδεχομένως να χαρακτηρισθεί έντεχνο παραμύθι –με τον

όρο, φυσικά, να χρησιμοποιείται ως αντιδιαστολή στον όρο λαϊκό παραμύθι και χωρίς να σημαίνει
ότι το τελευταίο στερείται τέχνης. Καταρχάς, ξεκινάει όπως τα παραμύθια με τη γνωστή, συνήθη
φράση: «Ζούσε κάποτε…», ενώ «… οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν και όταν ο άνθρωπος» -εν
προκειμένω η πριγκίπισσα και ο υπηρέτης της- είναι ανίσχυροι «… γίνεται κάποιο θαύμα,…» και
η σκιά της πριγκίπισσας επιστρέφει στο σώμα της. Βλ. σχετικά Μ. Κανατσούλη, Εισαγωγή στη
Θεωρία και Κριτική …, ό.π., σσ. 51-58 επ.
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Α. Ζώα ανθρωποποιημένα
Τα ανθρωποποιημένα ζώα έχουν μακρά παράδοση στη λογοτεχνία για παιδιά
είτε στους μύθους είτε στις συλλογές παραμυθιών είτε στα έντεχνα παραμύθια.
Τα ζώα χρησιμοποιούν ανθρώπινες ιδιότητες, οι οποίες όμως δεν είναι
απαλλαγμένες από ζωικά χαρακτηριστικά.
Για να είναι επιτυχής ο ανθρωπομορφισμός οι μελετητές υποστηρίζουν ότι το
ζώο, παρόλο που παρουσιάζεται με τρόπο πιστευτό ως ανθρώπινο ον, πρέπει να
διατηρεί κάτι από τη φυσικότητά του. Τα ανθρωποποιημένα ζώα μιλούν,
ντύνονται με ρούχα, έχουν οικογενειακή ζωή που προσιδιάζει στους ανθρώπους,
διαθέτουν ανθρώπινα προτερήματα και ελαττώματα 94 . Χάρη στην ανιμιστική
διάθεση του παιδιού τα ζώα μιλούν και αισθάνονται σαν άτομα με αποτέλεσμα
αυτή η οικειότητα που δημιουργούν στον αναγνώστη να βοηθά το συγγραφέα να
περάσει τα μηνύματά του.
Ο λογοτέχνης σε αυτήν την περίπτωση κάνει χρήση ενός τεχνάσματος που
διευκολύνει τη διαδικασία της ταύτισης. Όπως αναφέρει και η Μ. ΓεωργίουΝίλσεν, μέσα στη σταθερότητα του εγώ του, μπορεί ο αναγνώστης να διατηρεί
την ταυτότητά του και συνάμα να υποδύεται αυτήν κάποιου άλλου, την οποία είτε
την αποδέχεται είτε την απορρίπτει, οπότε συνταυτίζεται με τον ήρωα-ζώο ή
διαφοροποιείται από αυτό 95 .

94

Βλ. Β. Αγγελοπούλου, «Τα Ζώα στην Παιδική Λογοτεχνία», περ. διαβάζω, τχ. 51, Αθήνα 1982,

σσ. 95-96.
95

Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Μια Φορά κι έναν Καιρό ήταν ένας Άντερσεν, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα

1994, σ. 40.
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I. Ο Βάτραχος κι ο Ξένος
Πρόκειται για ένα βιβλίο του Μαξ Βέλθουις, το οποίο πρωτοεκδόθηκε
στην αγγλική γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο Andersen Press Ltd. στο Λονδίνο το
1993 με τίτλο Frog and the stranger. Στα ελληνικά κυκλοφόρησε το Μάρτιο του
1995 από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Μάνου Κοντολέων.
Τα ζώα στο δάσος ζουν ήρεμα μέχρι τη στιγμή που φθάνει ένας ξένος
Ποντικός. Το Γουρούνι και η Πάπια τον αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, αφού
θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πλάσμα βρώμικο και αναιδές. Μόνο ο Βάτραχος
τον επισκέπτεται και προσπαθεί να τον προσεγγίσει. Όταν όμως ο Ποντικός τούς
βοηθά σε κρίσιμες στιγμές, διαπιστώνουν πως ίσως δεν είναι και τόσο κακός όσο
αρχικώς είχαν φαντασθεί.
Ο Μαξ Βέλθουις είναι εκτός από συγγραφέας και εικονογράφος του
βιβλίου. Γεννήθηκε στη Χάγη το 1923, έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει
πολλά παιδικά βιβλία. Το βιβλίο του Ο Βάτραχος κι ο Ξένος ανήκει σε μία
ευρύτερη σειρά βιβλίων με κεντρικό ήρωα το Βάτραχο.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Ήδη στην πρώτη πρόταση του κειμένου εμφανίζεται η λέξη “ξένος”. Ο
συγγραφέας γράφει: «Μια μέρα, ένας ξένος πήγε και κατασκήνωσε στην άκρη
του δάσους» 96 . Δεν αναφέρει για ποιο ζώο πρόκειται, αρκείται να τον
χαρακτηρίσει “ξένο”, λέξη που στην πορεία επαναλαμβάνεται πολλές φορές,
προφανώς σκόπιμα, για τις συνδηλώσεις που κρύβει μέσα της και την ύπαρξη
στερεοτυπικών εικόνων που σηματοδοτεί 97 .
96

Μαξ Βελθούις, Ο Βάτραχος κι ο Ξένος, μτφρ. Μάνος Κοντολέων, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 42000,

σ. 9.
97

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει τους διαφόρους ορισμούς που δίδονται σε

Λεξικά για τη λέξη “ξένος”. Έτσι το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής αναφέρει: «ξένος: 1. που δεν
είναι δικός μου, που δε μου ανήκει, 2α. που δεν είναι πολίτης της χώρας στην οποία βρίσκεται, β.
που κατάγεται ή που προέρχεται από άλλη χώρα, 3α. που δε μου είναι οικείος, που μου είναι
άγνωστος ή που δεν έχει σχέση μ’ εμένα, α1. για κπ. Που δεν τον γνωρίζω, που μου είναι
άγνωστος // για κπ. που δε μου είναι οικείος, α2. που είναι άσχετος, που δεν έχει σχέση με κτ ή με
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Το Γουρούνι, μόλις αντικρίζει τον νέο κάτοικο του δάσους, τρέχει να
ενημερώσει τους φίλους του, την Πάπια και το Βάτραχο. « […] Πώς είναι;» 98 το
ρωτούν ανήσυχοι κι εκείνο τους απαντά: «Κατά τη γνώμη μου, μοιάζει μ’ ένα
βρομιάρη ποντίκαρο» 99 . Εδώ έχουμε την πρώτη λεκτική αναφορά στο είδος του
ζώου που αντιπροσωπεύει τον “άλλο”, συνοδευόμενο βέβαια από το
χαρακτηρισμό “βρομιάρης”.
Οι αντιδράσεις των δύο ζώων είναι εντελώς διαφορετικές. Η Πάπια, χωρίς
δεύτερη σκέψη, λέει: «Και τι θέλει εδώ πέρα; Πρέπει να έχει κανείς τα μάτια του
δεκατέσσερα με τα ποντίκια. […] Είναι κάτι κλεφταράδες» 100 . Όταν ο Βάτραχος
μάλιστα τη ρωτάει πώς το ξέρει, αυτή δε διστάζει να απαντήσει: «Μα τι λες
τώρα! Δεν υπάρχει και κανείς που να μην το γνωρίζει!» 101 . Άρα μέχρι εκείνη την
στιγμή έχουμε δύο χαρακτηρισμούς για το ποντίκι-ξένο: “βρώμικος” και
“κλέφτης” και μάλιστα οι λέξεις που χρησιμοποιεί δεν αποτελούν απλά
ουσιαστικά, αλλά μεγεθυντικά: “βρομιάρης” και “κλεφταράς”, προφανώς για να
δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε όσα λέει.
Γρήγορα πάντως τα γεγονότα που περιγράφει ο συγγραφέας προβάλλουν
την αντίθετη εικόνα για τον Ποντικό. Ακριβώς για να τονίσει τούτη την
αντίθεση 102 στον αναγνώστη, ο Μαξ Βέλθουις σημειώνει: «Αλλά κάτι τέτοιο δεν
ήταν αλήθεια. Ο Ποντικός συνέχεια με κάτι ασχολιότανε. Μάζεψε ξύλα και με
μεγάλη μαστοριά έφτιαξε ένα τραπέζι κι ένα παγκάκι. Όπως ήταν ψέμα και το ότι

κπ., β. που δεν ανήκει στην κοινωνική ομάδα, στην οικογένεια κτλ. για την οποία γίνεται λόγος //
[αρχ. ξένος «φιλοξενούμενος, ξένος, παράξενος», Βλ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998, σ. 938.
98

Μαξ Βελθούις, Ο Βάτραχος κι ο Ξένος, ό.π., σ. 10.

99

Ό.π., σ. 10.

100

Ό.π., σ. 10

101

Ό.π., σ. 10.

102

Οι λέξεις και οι εκφράσεις που στο απόσπασμα σημειώνονται με πλάγια γράμματα από τη

γράφουσα καταμαρτυρούν την προφανή διάθεση του συγγραφέα να επισημάνει στο μικρό
αναγνώστη ότι δεν είναι αληθή όσα αρνητικά και με ρατσιστική διάθεση εκφράζονται για τον
ποντικό από την πλειοψηφία των ζώων.
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τάχα ήταν βρομιάρης. Είναι αλήθεια πως έδινε μια τέτοια εντύπωση, αλλά στην
πραγματικότητα δεν ήταν⋅ πήγαινε συχνά στο ποτάμι και πλενότανε» 103 .
Αξίζει να επισημανθούν στο σημείο αυτό οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο
συγγραφέας, προκειμένου να αναιρέσει όσα αρνητικά έχουν ειπωθεί για τον
Ποντικό. Επαναλαμβάνει ότι αυτά που ελέχθησαν «δεν ήταν αλήθεια. […] ήταν
ψέμα.

Είναι

αλήθεια

πως

έδινε

μια

τέτοια

εντύπωση,

αλλά

στην

πραγματικότητα…» 104 .
Όταν η Πάπια και το Γουρούνι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι αρκετά
ισχυροί, για να απομακρύνουν από τον τόπο τους τον Ποντικό, χρησιμοποιώντας
προσβλητικές εκφράσεις, καταφεύγουν στο Λαγό, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον
πνευματικό άνθρωπο της δικής τους κοινωνίας. Στην επίσκεψή τους τούς
ακολουθεί και ο Βάτραχος, παρόλο που έχει αντίθετη αίσθηση για τα πράγματα.
Ο Λαγός συνοψίζει σε μία φράση την άποψη ότι η διαφορετικότητα δεν είναι από
μόνη της αρνητική. «Μπορεί να είναι διαφορετικός από εμάς, αλλά δεν κάνει
τίποτε κακό και το δάσος στ’ αλήθεια ανήκει σε όλους» 105 .
Ο συγγραφέας τοποθετεί μάλλον εσκεμμένα τη λέξη διαφορετικός στο
σημείο αυτό και μάλιστα την εκφέρει διαμέσου του “σοφού” λαγού με στόχο να
θέσει ανοιχτά πλέον το κυρίαρχο θέμα της μικρής αυτής ιστορίας, τη
διαφορετικότητα, για να επιδιώξει αμέσως μετά να αναπαραγάγει μία
χαρακτηριστική στιχομυθία ανάμεσα σε ανθρώπους με αντικρουόμενη ιδεολογική
τοποθέτηση, όταν προσπαθούν να ορίσουν ποιος είναι διαφορετικός.
Τα λόγια αυτά αρκούν, για να επιβεβαιώσει την άποψή του ο Βάτραχος, ο
οποίος από εκείνη την στιγμή κάνει παρέα με τον Ποντικό χωρίς να φοβάται. Η
Πάπια και το Γουρούνι όμως δεν πείθονται. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία
ανάμεσα στο Βάτραχο και την Πάπια: « -Δεν πρέπει να τριγυρίζεις μ’ αυτό το
βρομοποντικό. […] -Γιατί όχι; -Γιατί είναι διαφορετικός από εμάς. […] -Τι θα πει
διαφορετικός; […] -Όλοι είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. –Λάθος.
[…] Εμείς είμαστε όλοι από εδώ. Αυτός έρχεται από άλλο μέρος» 106 . Πρόκειται
103

Ό.π., σ. 15.

104

Ό.π., σ. 15.

105

Ό.π., σ. 19.

106

Ό.π., σ. 21.
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για την κουβέντα που καθημερινά ακούγεται στις σύγχρονες κοινωνίες ανάμεσα
σε όσους δεν προβληματίζονται με την παρουσία ξένων και σε όσους αρνούνται
να τους αποδεχθούν και απαιτούν την άμεση απομάκρυνσή τους μόνο και μόνο
επειδή είναι “διαφορετικοί”, χωρίς, βεβαίως, να συνειδητοποιούν αυτό που λέει
με τόση φυσικότητα ο Βάτραχος, ότι δηλαδή, κατά μία έννοια, όλοι μεταξύ μας
είμαστε διαφορετικοί.
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στη μικρή αυτή ιστορία υπάρχει το δίπολο Εμείς – Άλλοι. Αυτό όμως που
τής προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην κοινωνία
του Εμείς υπάρχει ένα άτομο που προσεγγίζει τον ξένο χωρίς προκαταλήψεις.
Άρα εντός της κοινωνίας του Εμείς υφίστανται δύο μικρότερες ομάδες: η
πλειοψηφία που περιγράφεται ως καχύποπτη με το διαφορετικό και ένας που
διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στη συμπεριφορά του και προσεγγίζει τον Άλλο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις πρώτες εικόνες του βιβλίου δεν εμφανίζεται,
όπως άλλωστε και δεν ονομάζεται ο “ξένος”, αλλά το Γουρούνι να τρέχει όταν «
[…] τον πρωτόδε» 107 .
Την άλλη μέρα όμως ο Βάτραχος σπεύδει να ενημερώσει τους φίλους του
για τη θετική εικόνα που απεκόμισε από τον Ποντικό. «Ο τύπος φαίνεται να είναι
εντάξει» 108 , τους λέει. Το Γουρούνι όμως παραμένει δύσπιστο και του εφιστά την
προσοχή: «Πρόσεχε! […] Μη ξεχνάς πως είναι ένας βρομοποντικός» 109 . Το
Γουρούνι εδώ προσωποποιεί με χαρακτηριστικό τρόπο τους ανθρώπους εκείνους,
οι οποίοι, έχοντας μια συγκεκριμένη στερεοτυπική άποψη, δυσκολεύονται να
σκεφθούν με ευρύτητα πνεύματος, ακόμη και όταν οι άλλοι τούς παρουσιάζουν
μια ξεκάθαρη εικόνα, διαφορετική από εκείνη που οι ίδιοι έχουν. Δεν αρκούνται
μάλιστα σε όσα οι ίδιοι πιστεύουν, αλλά επιδιώκουν να επιβάλλουν την άποψή
τους και στους υπολοίπους.

107

Ό.π., σ. 9.

108

Ό.π., σ. 14.

109

Ό.π., σ. 14.
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Η Πάπια έρχεται να ενισχύσει τις σαφείς επιφυλάξεις που εκφράζει το
Γουρούνι, λέγοντας: «Μωρέ, βάζω στοίχημα πως θα μας φάει όλο το φαγητό,
δίχως να δουλέψει ούτε μια μέρα. […] Τα ποντίκια είναι αναιδή και
τεμπέλικα» 110 .

Συντόμως

πάντως

τα

γεγονότα

που

περιγράφονται

θα

παρουσιάσουν αντίθετη εικόνα για τον Ποντικό.
Κάποια μέρα ο Βάτραχος αποφασίζει να επισκεφθεί τον Ποντικό, για να
συνομιλήσει μαζί του και να διαπιστώσει “ιδίοις όμμασι” τι συμβαίνει μαζί του.
Ο Ποντικός στην κουβέντα τους αναφέρει ότι ξέρει να γράφει, να διαβάζει και να
μιλάει τρεις γλώσσες, στοιχείο που εντυπωσιάζει το Βάτραχο. Στη συνέχεια
έρχεται και το Γουρούνι, το οποίο με καχυποψία και έντονο ύφος ρωτάει τον
“ξένο” από πού είναι. «Από παντού και από πουθενά» 111 , του απαντάει ατάραχος
ο Ποντικός. Η απάντησή του εξοργίζει το Γουρούνι που του φωνάζει να
επιστρέψει πίσω στον τόπο καταγωγής του.
Δύο είναι τα βασικά σημεία που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε εδώ: α)
καταρρίπτεται η άποψη της Πάπιας ότι τα ποντίκια είναι “αναιδή και
τεμπέλικα” 112 , αφού ο Ποντικός ξέρει να γράφει και να διαβάζει, ενώ είναι και
γλωσσομαθής, καθώς και ιδιαιτέρως ευγενής, παρόλο που το Γουρούνι τού μιλάει
110

Ό.π., σ. 14.

111

Ό.π., σ. 16. Τα στοιχεία που καταγράφονται εδώ αναφορικά με τον Ποντικό θα μπορούσε να

μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως αυτός αποτελεί το προσωπείο ενός Ρομ, ενός
Τσιγγάνου, αφού αναφέρει ότι κατάγεται ‘από παντού και από πουθενά’, ότι ζει στην άκρη του
δάσους και μάλιστα σε σκηνή, ενώ ο χώρος γύρω του εικάζεται ότι είναι βρώμικος κι ο ίδιος
τεμπέλης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσιδιάζουν στους Τσιγγάνους. Η επόμενη φράση του
Ποντικού ενισχύει τα παραπάνω: «Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο», ενώ αργότερα ο συγγραφέας θα
επισημάνει ότι ο Ποντικός «είχε ταξιδέψει πάρα πολύ και είχε εντυπωσιακές εμπειρίες να
θυμηθεί», ενώ «[…] τα βράδια τούς έλεγε συναρπαστικές ιστορίες για δράκους στην Κίνα και για
άλλα το ίδιο συναρπαστικά πράγματα που έτυχε να έχει συναντήσει στα ταξίδια του». Βλ. Ό.π., σ.
18, 20, 28 επ. Οι Τσιγγάνοι ζούσαν ανέκαθεν στο περιθώριο των πόλεων και των οικισμών, συχνά
δίπλα «στις πιο ασύμβατες προς κατοικία χρήσεις γης –νεκροταφεία, σκουπιδότοποι,
βιομηχανικές περιοχές- εκφράζοντας εκεί τα έντονα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας
τους». Βλ. σχετικά Έφη Καραθανάση, «Στο περιθώριο της κοινωνίας. Διακρίσεις και διωγμοί
ωθούν τους Τσιγγάνους στην απομόνωση και την γκετοποίηση», Ταξιδεύοντας με τους Τσιγγάνους,
αφιέρωμα στην εφημερίδα Η Καθημερινή, ένθετο «Επτά Ημέρες», Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1995, σελ.
22.
112

Μαξ Βελθούις, Ο Βάτραχος κι ο Ξένος, ό.π., σ. 14.
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με αγένεια, β) το έντονο ύφος που διαθέτει το Γουρούνι, όταν απευθύνει το λόγο
στον Ποντικό, στοιχείο που χαρακτηρίζει τα άτομα που διαθέτουν στερεοτυπικές
απόψεις για καθετί διαφορετικό και επιδιώκουν με τα λόγια τους να υποτιμήσουν
τους “άλλους”.
Το Γουρούνι δε διστάζει να τον προσβάλει: «Βάζω στοίχημα πως τα ξύλα
που έφτιαξες αυτό το παγκάκι τα έκλεψες» 113 . «Το δάσος ανήκει σε όλους», του
απαντάει με αξιοπρέπεια, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Βελθούις.
Παρατηρούμε ότι στην προκλητική και ρατσιστική διάθεση του Γουρουνιού ο
Ποντικός διατηρεί την ψυχραιμία του, δεν εκνευρίζεται και προσπαθεί να
αποδείξει εμπράκτως ότι δεν του αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Δεν καταφέρνει
όμως να κρύψει και το παράπονό του, την πικρία του, όπως αναφέρει ο
λογοτέχνης: «Ναι, ναι! είπε με πικρία ο Ποντικός. Για όλα εγώ φταίω. Για όλα τα
στραβά φταίει κάποιος Ποντικός». Είναι συνήθης τακτική των κοινωνιών να
υποστηρίζουν πως για καθετί άσχημο και για κάθε παρανομία που λαμβάνει χώρα
ευθύνεται πάντα ο “Άλλος”, ο οποίος λειτουργεί ως εξιλαστήριο θύμα 114 , και
ποτέ κάποιος “δικός τους”.
Γρήγορα όμως όλα θα αλλάξουν άρδην στην κοινωνία των ζώων, αφού,
όταν θα πάρει φωτιά το σπίτι του Γουρουνιού, το ποντίκι όχι μόνο θα βοηθήσει
θαρραλέα στην πυρόσβεση, αλλά θα επισκευάσει και την στέγη του σπιτιού,
ξεχνώντας την άσχημη συμπεριφορά του πρώτου στο πρόσωπό του. Κάποιες
μέρες αργότερα θα σώσει και το Λαγό από βέβαιο πνιγμό. Τα δύο αυτά
περιστατικά διαφοροποιούν τη συμπεριφορά όλων των ζώων απέναντι στο
ποντίκι. Τώρα πια όλοι συμφωνούν ότι είναι «[…] ευγενικός, χαμογελαστός,
έτοιμος πάντα να προσφέρει τη βοήθειά του» 115 .
Κάποια στιγμή ο Ποντικός αποφασίζει να φύγει για την Αμερική, γεγονός
που ενισχύει την εντύπωσή μας ότι ο συγγραφέας θα μπορούσε να υπαινίσσεται
τη νομαδική ζωή των Τσιγγάνων 116 . Για το Βάτραχο, την Πάπια, το λαγό και το
113

Ό.π., σ. 18.

114

Βλ. σχετικά Ντένους Πρας, Γεννηθήκαμε ρατσιστές;, μτφρ. Άννα Παπασταύρου, εκδ. Πατάκη,

Αθήνα 1997, σ. 56 επ.
115

Μαξ Βελθούις, Ο Βάτραχος κι ο Ξένος, ό.π., σ. 26.

116

«Οι Τσιγγάνοι γεννιούνται στο δρόμο και μεγαλώνουν στο δρόμο σαν να ήταν η ζωή μια

γέφυρα, που έπρεπε να τη διασχίσουν, χωρίς ποτέ να χτίσουν σπίτι πάνω της». Πρόκειται για
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Γουρούνι ο Ποντικός είναι πλέον φίλος τους και τον αποχαιρετούν με δάκρυα στα
μάτια, εκείνον το «[…] βρομιάρη, αλλά χαριτωμένο, χαρούμενο, φιλικό και
πανέξυπνο Ποντικό» 117 .
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Ο καινούριος επισκέπτης του δάσους «κατασκήνωσε στην άκρη του
δάσους» 118 . Δεν πηγαίνει δηλαδή να ζήσει κοντά στους άλλους, παρά μόνο κάπου
σε μια άκρη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιλογή του χώρου της
αφηγηματικής δράσης μπορεί να λειτουργεί ως μετωνυμία της εγκατάλειψης και
του αποκλεισμού του “Άλλου”. Επίσης, ο συγγραφέας αναφέρει ότι
«κατασκηνώνει». Τα όσα αναφέρει αργότερα παραπέμπουν –όπως σημειώθηκε
και προηγουμένως- ενδεχομένως στις συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον
πολιτισμό των Ρομ, των Τσιγγάνων δηλαδή.
Ο Ποντικός βρίσκει όμως, χωρίς να το γνωρίζει, έναν υποστηρικτή στο
πρόσωπο του Βατράχου. Ο τελευταίος δεν πείθεται ότι ο Ποντικός είναι
“επικίνδυνος” και αποφασίζει να διερευνήσει μόνος του την κατάσταση. Το
πρώτο βράδυ, λοιπόν, προσεγγίζει το μέρος όπου έχει κατασκηνώσει ο ξένος.
«Μια όμορφη μυρωδιά απλωνότανε τριγύρω, κι ο Βάτραχος σκέφτηκε πως όλα
έδειχναν πολύ ζεστά και φιλικά» 119 .

Στο σημείο αυτό καταρρίπτεται πολύ

γρήγορα ο ένας εκ των δύο χαρακτηρισμών που είχαν δοθεί αβίαστα στο ποντίκι
–και ανεφέρθησαν στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσής μας, αυτός που τον ήθελε
“βρώμικο”. Επιπλέον, το περιβάλλον περιγράφεται ως “φιλικό”, λέξη που
στέκεται αντιθετικά στην κάθε άλλο παρά φιλική διάθεση που είχαν, αρχικώς
τουλάχιστον, έναντι του ποντικού τα ζώα του δάσους.

ινδική παροιμία, όπως αυτή καταγράφεται από τον Μπρους Τσάτουιν στο βιβλίο Τα μονοπάτια
των τραγουδιών, μτφρ. Σοφία Φιλέρη, εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1990, σ. 227.
117

Μαξ Βελθούις, Ο Βάτραχος κι ο Ξένος, ό.π., σ. 31.

118

Ό.π., σ. 9.

119

Ό.π., σ. 11.
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β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με αποτέλεσμα να υπάρχει
εξέλιξη στην αφήγηση. Στο τέλος της ιστορίας ο Ποντικός αποφασίζει να φύγει
και να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά η άποψη του άλλων ζώων για τους ποντικούς
έχει πλέον διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από αυτήν που είχαν αρχικώς.
Σχέση λόγου - εικόνας
Το σχήμα του βιβλίου είναι τετράγωνο, το πλάτος και το μήκος του
δηλαδή είναι ίσα, οπότε, με βάση πάντα τις θεωρίες περί εικονογράφησης, δίδεται
έμφαση τόσο στο σκηνικό όσο και στη δράση των ηρώων. Οι εικόνες βρίσκονται
εντός πλαισίου και κάτω από αυτές βρίσκεται το ολιγόλογο –σε κάθε σελίδακείμενο. Στις πρώτες σελίδες ο ξένος δε φαίνεται στις ζωγραφιές. Επομένως,
μπορούμε να τον ‘δούμε’ μόνο μέσα από τις λέξεις. Εικονίζεται για πρώτη φορά
στο δισέλιδο 12-13. Από την εικόνα αυτή και πέρα παρουσιάζεται πάντα μόνος
του ή παρέα με το Βάτραχο, ο οποίος είναι ο μόνος από την κοινωνία του Εμείς
που τον προσεγγίζει. Τα άλλα ζώα ο εικονογράφος τα τοποθετεί σε απόσταση από
τον Ποντικό, πάντα να του μιλούν σε έντονο ύφος ή να του έχουν γυρισμένη την
πλάτη. Αντίθετες οι εικόνες που θα δει ο αναγνώστης παρακάτω, όταν απειλείται
η ζωή και η περιουσία του Γουρουνιού και του Λαγού. Ο Ποντικός είναι αυτός
που σπεύδει να προσεγγίσει το χώρο της κοινωνίας του Εμείς και να τους
βοηθήσει. Από εκείνο το σημείο και πέρα τα πράγματα αλλάζουν, στοιχείο το
οποίο καταγράφεται και διαμέσου της εικονογράφησης. Όλα τα ζώα εικονίζονται
να συνυπάρχουν αρμονικά και να αναπτύσσουν μαζί δραστηριότητες.
Ο Μαξ Βέλθουις με αυτό του το βιβλίο κατορθώνει να μιλήσει με
ιδιαίτερη ευαισθησία για ένα τόσο επίκαιρο θέμα, αυτό της διαφορετικότητας στο
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σύγχρονο κόσμο 120 . Μέσα από τον αλληγορικό κόσμο των ζώων παρουσιάζει τις
πολλαπλές αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι στον “ Άλλο ”. Η πλειοψηφία
των ατόμων στέκεται -αρχικώς τουλάχιστον- πολύ αρνητική στην παρουσία των
ξένων. Κάποιοι λίγοι είναι πιο ψύχραιμοι και λιγότερο επιφυλακτικοί, δίνοντάς
τους την ευκαιρία να αποδείξουν το αληθινό τους πρόσωπο. Η συγκεκριμένη
ιστορία έχει αίσιο τέλος, αφού μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά ο “ξένος”
κατορθώνει να πείσει για την αθωότητά του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα
του και να κερδίσει τη συμπάθεια της κοινωνίας που τον υποδέχεται.
Επιπρόσθετα, είναι αξιοσημείωτο ότι ο ήρωάς μας αρνείται να απεμπολήσει την
ταυτότητα του, η προοπτική αυτή δεν του περνάει στιγμή από το μυαλό. Εμμένει
σταθερός και αντιμετωπίζει κάθε αρνητική συμπεριφορά με ψυχραιμία ώσπου να
κατορθώσει να τους πείσει.

120

Είναι χαρακτηριστική η αφιέρωση του συγγραφέα, την οποία διαβάζουμε στη σ. 6 του βιβλίου:

«Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται σ’ όλα τα ζώα που ζουν πάνω στη Γη, άσχετα με ποιο χρώμα ή
μορφή έχουν». Ό.π., σ. 6.
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II. Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ!
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από την Claudia Fries και πρωτοκυκλοφόρησε
με τον τίτλο A PIG IS MOVING! από τη Siphano Picture Books στο Λονδίνο το
1999. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από την Πόπη Πατεράκη και εκδόθηκε από
τις εκδόσεις Ζεβρόδειλος το 1999.
Στην πολυκατοικία όπου διαμένουν η κότα, ο λαγός και η αλεπού
μετακομίζει ένας νέος ένοικος που δεν είναι άλλος από το Θοδωρή, το γουρούνι.
Η αντίδραση όλων είναι άμεση μιας και θεωρούν ότι πρόκειται για ένα βρώμικο
ζώο. Οι παρεξηγήσεις όμως που στην αρχή δημιουργούνται γρήγορα θα λυθούν
και ο Θοδωρής θα γίνει ο καλύτερός τους φίλος.
Το βιβλίο αυτό ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων που έχουν ήρωες ζώα
ανθρωποποιημένα, ζώα που είναι οικεία στα παιδιά: μία κότα, ένας λαγός, μία
αλεπού και ένα γουρούνι. Τα ζώα παρουσιάζονται και ζουν ως άνθρωποι · μιλούν,
φορούν ρούχα, επισκέπτονται το ένα το άλλο και έχουν οικογενειακή ζωή.
Συμβιώνουν σε μία μικρή πολυκατοικία. Για την αλεπού δε η συγγραφέας
αναφέρει ότι είναι συνταξιούχος καθηγητής με το όνομα Αλεπουδέλης 121 . Είναι
επίσης χαρακτηριστικό ότι τα ζώα – ένοικοι της οικοδομής ασχολούνται με
καθημερινές ασχολίες, π.χ. με το άπλωμα των ρούχων. Μιλούν, αισθάνονται και
φέρονται σαν άνθρωποι. Πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές αντλούμε από τις
πράξεις τους, από τα λόγια τους, αλλά και από τα σχόλια του αφηγητή.
Την αφήγηση ακολουθεί και η εικονογράφηση, η οποία εισέρχεται εντός
του κειμένου –ή καλύτερα, το κείμενο εμφιλοχωρεί στην εικονογράφηση. Ο
χώρος όπου διαμένουν τα ζώα που πρωταγωνιστούν στην ιστορία μας δε διαφέρει
σε τίποτα από τον αντίστοιχο ανθρώπινο. Εικονίζονται διαμερίσματα, ο
ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας, σαλόνι με τζάκι, κουζίνα με όλα τα γνωστά
αντικείμενα, ακόμη και σχεδιαστήριο και δρόμοι με καταστήματα.

121

Η αλεπού θεωρείται παραδοσιακά έξυπνη και ενδεχομένως αυτός είναι ο λόγος που η

συγγραφέας της αποδίδει την ιδιότητα του καθηγητή.
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Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Η κότα εύχεται ο νέος ενοικιαστής που θα έρθει στην πολυκατοικία να
είναι «ήσυχος και νοικοκυρεμένος όπως εμείς». Με τούτη τη φράση η
συγγραφέας θέτει δύο ζητήματα: α) χρησιμοποιεί τη λέξη εμείς οπότε και
οριοθετεί την ομάδα στην οποία “ανήκουν” οι τρεις εκ των πρωταγωνιστών μας:
η κότα, ο λαγός και η αλεπού, στοιχείο, βέβαια, που την αντιδιαστέλλει ανοιχτά
με το νέο ζώο, το γουρούνι, το οποίο προφανώς ενσαρκώνει το “άλλο” και β)
δίδει δύο βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας του “εμείς”, τα οποία
θεωρούνται και τα πλέον σημαντικά, για να τονισθούν. Πρόκειται για ζώα ήσυχα
και νοικοκυρεμένα, δηλαδή για πλάσματα που δεν ενοχλούν τους γύρω τους και
είναι τακτικά στις δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.
Το νέο ζώο που έρχεται να συμβιώσει με τα υπόλοιπα είναι ένα γουρούνι,
το οποίο ονομάζεται από τους υπολοίπους “βρωμερό ζώο”, “παλιογούρουνο”.
Στην πορεία λαμβάνουν χώρα κάποια τυχαία περιστατικά, στα οποία –αρχικώς
τουλάχιστον- επιβεβαιώνεται η άποψη ότι τα γουρούνια είναι βρώμικα και
ακατάστατα ζώα. Όπως σημειώνει στην αρχή καθενός από αυτά η Fries, η
υποτιθέμενη άσχημη συμπεριφορά του γουρουνιού είναι αναμενόμενη από τα
υπόλοιπα ζώα, τα οποία δε δείχνουν να εκπλήσσονται. «Ο πρώτος που
συναντήθηκε με το γουρούνι ήταν ο καθηγητής Αλεπουδέλης. […] Και δεν
εξεπλάγη καθόλου, όταν είδε πως, καθώς κουβαλούσε ένα καλάθι με ξύλα για το
τζάκι, είχε λερώσει το πεζοδρόμιο με σκουπίδια» 122 .
Η συγγραφέας περιγράφει το γουρούνι, χρησιμοποιώντας λέξεις και
φράσεις που αποδίδουν κάποια στερεοτυπικά χαρακτηριστικά του 123 , τα οποία

122

Claudia Fries, Ο γείτονάς μας το γουρούνι, μτφρ. Πόπη Πατεράκη, εκδ. Ζεβρόδειλος, Αθήνα

1999, σ. 10.
123

Δεν είναι τυχαίο, προφανώς, που η συγγραφέας χρησιμοποιεί στη θέση του Άλλου ένα

γουρούνι. Είναι οικείες στα μικρά παιδιά σχετικές στερεοτυπικές απόψεις αναφορικά με το
γουρούνι, ότι δηλαδή πρόκειται για ζώο που του αρέσει και ζει μέσα στη βρωμιά. Μέσα από τον
αλληγορικό κόσμο των ζώων, η Fries θα αποδομήσει σταδιακά την προκατάληψη ότι το γουρούνι
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στη συνέχεια, φυσικά, αναιρεί. «Αυτό το γουρούνι γέμισε σκουπίδια το
πεζοδρόμιο 124 . […] Το γουρούνι κουβαλούσε λάσπη –μάλιστα, λάσπη λασπένιαστο διαμέρισμά του και… είχε πασαλείψει όλο το διάδρομο με γουρουνίσιες
πατημασιές 125 !!! […] Λάσπη αληθινή έφερε στην πολυκατοικία μας αυτός ο
βάρβαρος! Τους κοινόχρηστους χώρους τούς έχει κάνει σωστό χοιροστάσιο 126 ».
Όταν

τελικά

διαπιστώνουν

ότι

έχουν

κάνει

λάθος

νιώθουν

“ντροπιασμένοι”. Η χρήση τούτης της λέξης αποδίδει σε όλη του τη διάσταση
αυτό που ένιωσαν τα τρία ζώα, διότι δεν είχαν εισέλθει καν στη διαδικασία να
διερευνήσουν τι συμβαίνει με το γουρούνι, παρά μόνο βιάστηκαν να βγάλουν
συμπεράσματα στηριζόμενοι στις προκαταλήψεις τους.

ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Όλοι μας είμαστε δέσμιοι αντιλήψεων, ιδεών και εικόνων που
καθορίζονται από ένα σύνολο αξιών και κανόνων της κυρίαρχης κουλτούρας που
λειτουργεί ως πρότυπο για την εκτίμηση της ετερότητας. Ο αρχέγονος φόβος που
εμπνέει αισθήματα δέους και εχθρότητας ωθεί στο περιθώριο καθετί
‘‘διαφορετικό’’. Οι Άλλοι θεωρούνται από τους περισσοτέρους πλάσματα που
είναι πολύ διαφορετικά από την πλειοψηφία. Οι περισσότεροι αισθάνονται αν μη
τι άλλο άβολα από την παρουσία τους, νιώθουν ότι απειλούνται, φοβούνται ότι θα
χάσουν τα κεκτημένα τους, ότι οι Άλλοι θα διαταράξουν την καθημερινότητά
τους.

είναι ‘βρώμικο ζώο’, στοχεύοντας να προβληματίσει τους μικρούς αναγνώστες αναφορικά με
αντίστοιχες απόψεις που υφίστανται στην κοινωνία για κάποιες ομάδες «ξένων».
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Ό.π., σ. 20. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η εύστοχη χρήση της λέξης “χοιροστάσιο”,

που αποτελεί βεβαίως το στάβλο για τα γουρούνια, αλλά παράλληλα έχει και δεύτερη σημασία με
αρνητική χροιά. Πρόκειται μεταφορικά για χαρακτηρισμό χώρου πολύ βρώμικου. Για τους
ορισμούς βλ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), σ. 1476.
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Έτσι ξεκινάει και η συγγραφέας την αφήγησή της, περιγράφει τα ζώα που
διαμένουν στην πολυκατοικία να εκφράζουν επιφυλάξεις για τον ξένο ένοικο της
πολυκατοικίας, όπου διαμένουν. Η Γωγώ η κότα, όταν μαθαίνει ότι στην
πολυκατοικία που ζει με το Νικόλα το λαγό και τον καθηγητή Αλεπουδέλη θα
έρθει ένας καινούργιος νοικάρης, εκφράζει την ευχή να είναι ήσυχος και
νοικοκυρεμένος. Η Fries γράφει: «Δεν πέρασε πολλή ώρα, κι ακούστηκαν βήματα
στην είσοδο. Ο Νικόλας ο λαγός, η Γωγώ η κότα και ο καθηγητής Αλεπουδέλης
πετάχτηκαν στη σκάλα, για να δουν τον καινούργιο Νοικάρη. Και τον είδαν! Δεν
ήταν ούτε αλεπού, ούτε λαγός ή κότα. Δεν ήταν καν γάτα ή έστω και
τυφλοπόντικας» 127 .
Ήδη από τα πρώτα αυτά λόγια της συγγραφέως αντιλαμβανόμαστε ότι ο
ερχομός ενός διαφορετικού ζώου προβληματίζει τα ζώα. Γρήγορα οι αντιδράσεις
για το νέο ένοικο που δεν είναι άλλος από ένα γουρούνι θα γίνουν εντονότατες: «
“Δεν είναι δυνατόν…” μουρμούρισε έκπληκτος ο καθηγητής Αλεπουδέλης. “Ένα
γουρούνι!” “Αυτό είναι αίσχος!” είπε χωρίς ανάσα ο Νικόλας. “Ένα γουρούνι
στην πολυκατοικία μας!” “Να μου το θυμηθείτε… Θα έχουμε κακά
ξεμπερδέματα!” είπε θυμωμένη η Γωγώ. “Το γουρούνι είναι το πιο βρωμερό
ζώο…” Και ο καθηγητής Αλεπουδέλης, όπως και ο Νικόλας ο λαγός,
συμφώνησαν απόλυτα μαζί της!» 128 . Είναι φανερή η στερεοτυπική άποψη που
εκφράζουν και οι τρεις ήρωές μας. Πριν καν προλάβουν να του μιλήσουν και το
γνωρίσουν είναι βέβαιοι ότι το γουρούνι είναι βρώμικο και θα έχει αρνητική
κατάληξη η συμβίωσή τους.
Στην πορεία τα τρία ζώα σκέπτονται και λειτουργούν καχύποπτα, γεγονός
που οδηγεί σε μία σειρά παρεξηγήσεων, τις οποίες ο παντογνώστης – αφηγητής
φροντίζει να λύνει άμεσα στον αναγνώστη και μάλιστα πολύ πριν γίνει γνωστή η
αλήθεια στους ήρωες. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι και τα τρία ζώα, όταν
συναντούν το γουρούνι, το αποφεύγουν και κάνουν πως δεν το βλέπουν 129 .
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Ό.π., σ. 9.

129

Πρόκειται για συνήθεις πρακτικές των ατόμων απέναντι στο διαφορετικό: περιφρόνηση,

απομόνωση, διωγμός, αδιαφορία, υποτίμηση.
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Η πρώτη παρεξήγηση δημιουργείται όταν η αλεπού βλέπει το γουρούνι
στο δρόμο να κουβαλάει ξύλα για το τζάκι και να λερώνει το πεζοδρόμιο με
σκουπίδια. Δεν εκπλήσσεται βέβαια καθόλου για τούτη την πράξη του νέου του
συγκατοίκου, όπως μας ενημερώνει η Fries, αφού ξέρει ότι όλα τα γουρούνια
είναι βρώμικα. Σπεύδει μάλιστα να ενημερώσει και την κότα για το συμβάν. «
“Πάω να δω κι εγώ”, είπε η Γωγώ η κότα – αλλά, όταν βγήκε στο δρόμο, τα
βρήκε όλα καθαρά. “Θα τα σκούπισε ο καημένος ο κύριος Αλεπουδέλης”,
σκέφτηκε. Αλλά δεν είχε δίκιο. Το ίδιο το γουρούνι είχε σκουπίσει το πεζοδρόμιο
και το δρόμο, προτού ανέβει στο όμορφο διαμέρισμά του, για ν’ ανάψει το
τζάκι» 130 .
Ανάλογη είναι και η δεύτερη παρεξήγηση που δημιουργείται αμέσως
μετά. Η Γωγώ σφουγγαρίζει τη σκάλα, την ώρα που περνάει το γουρούνι και του
πέφτει από τα χέρια το αλεύρι που κουβαλούσε. Ούτε η κότα εκπλήσσεται, αφού
και αυτή έχει την ίδια αρνητική γνώμη για το γουρούνι. «Η Γωγώ πήγε να τα
προλάβει όλα στο Νικόλα το λαγό. “Το είδα με τα μάτια μου”, είπε τρέμοντας
από τη σύγχυση. “Αυτό το παλιογούρουνο σκόρπισε αλεύρι στην είσοδο. Και
μόλις που την είχα σφουγγαρίσει…” “Πάω να δω κι εγώ”, είπε ο Νικόλας –αλλά,
όσο και να έψαξε, η είσοδος του φάνηκε πεντακάθαρη. “Θα την
ξανασφουγγάρισε η καημένη η Γωγώ”, σκέφτηκε. Αλλά δεν είχε δίκιο. Το ίδιο το
γουρούνι είχε σκουπίσει το πάτωμα και το είχε σφουγγαρίσει κιόλας, για να
λάμπει όπως πριν. Μετά, ανέβηκε στην καλοσυγυρισμένη του κουζίνα και άρχισε
να ετοιμάζει μουστοκούλουρα» 131 .
Στην τρίτη παρεξήγηση πρωταγωνιστής είναι ο λαγός και το περιστατικό
αντίστοιχο με τα δύο προηγούμενα. Ο λαγός συναντά το γουρούνι, το αποφεύγει,
ωστόσο το παρακολουθεί από απόσταση να κουβαλάει λάσπη στο σπίτι του και
να γεμίζει το διάδρομο «γουρουνίσιες πατημασιές!!!» 132 . «Ο Νικόλας έτρεξε
καρφωτός στη Γωγώ και στον καθηγητή Αλεπουδέλη. “Αυτό πάει πολύ! Είναι
απίστευτο, απαράδεκτο, ανήκουστο! Λάσπη, σας λέω. Λάσπη αληθινή έφερε
στην πολυκατοικία μας αυτός ο βάρβαρος! Τους κοινόχρηστους χώρους τούς έχει
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κάνει σωστό χοιροστάσιο.” “Πάμε να δούμε κι εμείς”, είπαν μ’ ένα στόμα η
Γωγώ και καθηγητής – αλλά, όσο και να έψαξαν, κι έψαξαν πάνω και κάτω, κι
έψαξαν μέσα και έξω, δεν είδαν τίποτα.

“Θα τα καθάρισε ο καημένος ο

Νικόλας”, σκέφτηκαν. Αλλά δεν είχαν δίκιο. Το ίδιο το γουρούνι είχε καθαρίσει.
Και μάλιστα ήταν πηλός αυτό που είχε καθαρίσει, κι όχι λάσπη. Μετά είχε πλύνει
το πάτωμα με σαπουνάδα –τρία χέρια, παρακαλώ- προτού ήσυχα κι ωραία, μπει
στο εργαστήριό του για να φτιάξει κεραμικά» 133 .
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλη τη διάρκεια της μικρής ιστορίας, χάρη
στην ύπαρξη του παντογνώστη αφηγητή, ο αναγνώστης γνωρίζει ότι όσα
αρνητικά λέγονται για το γουρούνι, εκφράζοντας τη στερεοτυπική σκέψη και τη
ρατσιστική διάθεση των τριών πρωταγωνιστών, είναι αναληθή και αναμένει
προφανώς στο τέλος την αναίρεσή τους και τη δικαίωση του γουρουνιού.
Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι και στις τρεις περιπτώσεις τα τρία ζώα
που διαδοχικά συναντούν τυχαία το γουρούνι κάνουν ότι δεν το βλέπουν. «Ο
πρώτος που συναντήθηκε με το γουρούνι ήταν ο καθηγητής Αλεπουδέλης.
Τρόπος του λέγειν, δηλαδή, ότι συναντήθηκε, γιατί ο καθηγητής έκανε πως δεν
είδε τον καινούργιο. Κοντοστάθηκε όμως λίγο παραπέρα, για να δει τι θα έκανε
το γουρούνι 134 . […] Λίγο αργότερα, ήταν η σειρά της Γωγώς της κότας να
συναντηθεί με το γουρούνι. Τρόπος του λέγειν, δηλαδή, ότι συναντήθηκε, γιατί κι
εκείνη έκανε πως δεν το είδε. Κρύφτηκε, όμως κάτω από τη σκάλα, για να δει τι
θα έκανε πάλι αυτό το γουρούνι 135 . […] Λίγο αργότερα, έφτασε η στιγμή που ο
Νικόλας ο λαγός θα συναντιόταν με το γουρούνι. Τρόπος του λέγειν, δηλαδή, ότι
συναντήθηκε, γιατί κι αυτός έκανε πως δεν το είδε. Το ακολούθησε, ωστόσο, από
κάποια απόσταση, γιατί αυτό που συνέβαινε ήταν ανήκουστο…» 136 . Πρόκειται
για τη γνωστή συμπεριφορά που έχουν όλοι όσοι διαθέτουν την προκατάληψη
πως οι “ξένοι”, οι “άλλοι” είναι επικίνδυνοι. Για το λόγο αυτό, από τη μία πλευρά
κρατούν τον Άλλο σε απόσταση, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρούν καχύποπτα τη
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συμπεριφορά του, αναμένοντας την στιγμή που αυτός θα υποπέσει σε ολίσθημα,
προκειμένου να έχουν ένα λόγο να τον κατηγορήσουν ανοιχτά.
Οι τρεις, εξαγριωμένοι με το γουρούνι, ένοικοι της πολυκατοικίας όμως,
οι οποίοι δε γνωρίζουν την πραγματικότητα σχετικά με το τελευταίο αποφασίζουν
να το πείσουν να συμμορφωθεί –όπως χαρακτηριστικά λένε- με τον κανονισμό
της πολυκατοικίας, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούν να του κάνουν
έξωση.
Οι προηγούμενες παρεξηγήσεις λύνονται στη συνέχεια άμεσα, όταν τα
τρία ζώα επισκέπτονται το Θοδωρή και ντρέπονται που βιάστηκαν να βγάλουν
συμπεράσματα. Από την αμήχανη θέση στην οποία βρίσκονται τους βγάζει το
γουρούνι, που τους καλεί να πιουν τσάι, να φάνε μουστοκούλουρα και να παίξουν
ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει φτιάξει μόνο του με πηλό, γεγονός που αλλάζει
άρδην τη στάση των τριών.

ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Τα γεγονότα της μικρής αυτής ιστορίας διαδραματίζονται σε μία μικρή
πολυκατοικία, η οποία –όπως σημειώνεται και παραπάνω- δε διαφέρει από τις
αντίστοιχες ανθρώπινες με τη διαφορά ότι κατοικείται από ζώα.
Ο χώρος της κοινωνίας του Εμείς είναι –σύμφωνα πάντα με τις
παραδοσιακές

αντιλήψεις-

καθαρός,

τακτοποιημένος

και

φροντισμένος.

Αντιθέτως, η ρατσιστική αντίληψη για τον Άλλο θέλει το χώρο του βρώμικο,
ακατάστατο και αφρόντιστο. Αυτήν στερεοτυπική άποψη καταγράφει αρχικά η
συγγραφέας, για να την καταρρίψει όμως στην πορεία με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο.
Τα ζώα διαθέτουν καθαρά και τακτοποιημένα διαμερίσματα. Έχουν όμως
την εντύπωση ότι το γουρούνι θα έχει βρώμικο σπίτι, ακριβώς επειδή είναι
γουρούνι. Η εικόνα που αντικρίζουν όταν ο Θοδωρής τούς ανοίγει την πόρτα
είναι εντελώς διαφορετική. Όλα είναι καθαρά, φροντισμένα και τακτοποιημένα,
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ενώ το γουρούνι ζητάει συγγνώμη για τις φορές που λέρωσε την πολυκατοικία,
επισημαίνοντας ότι φρόντισε άμεσα να την καθαρίσει. Άλλωστε η συγγραφέας
μας έχει ήδη ενημερώσει ότι το διαμέρισμα του Θοδωρή είναι “όμορφο” 137 με
“καλοσυγυρισμένη, πεντακάθαρη, τακτοποιημένη κουζίνα” 138 , ενώ εντός του
υπάρχει και εργαστήριο για την κατασκευή κεραμικών από πηλό.
Πολύ γρήγορα, λοιπόν, το γουρούνι δικαιώνεται ανοικτά από τη θετική
συμπεριφορά των γειτόνων του και το στερεότυπο που θέλει όλα τα γουρούνια να
είναι βρώμικα ανατρέπεται. « “ Έχεις φτιάξει υπέροχα το διαμέρισμά σου,
Θοδωρή” είπε ο Νικόλας ο λαγός, καθώς ξάπλωνε αναπαυτικά στην πολυθρόνα,
δίπλα στο τζάκι. “Είναι πανέμορφο!” συμφώνησαν με μια φωνή η Γωγώ η κότα
και ο καθηγητής Αλεπουδέλης. Κι αμέσως σκέφτηκαν πόσο ωραία θα περνούσαν
όλοι μαζί, τώρα που έρχονταν οι γιορτές. Ήταν, τελικά, καταπληκτικός αυτός ο
καινούργιος τους γείτονας!» 139 .
Η συμπεριφορά της κότας, του λαγού και της αλεπούς που συναποτελούν
την κοινωνία του “εμείς” αναπαριστά τη γνωστή ξενοφοβική και καχύποπτη
συμπεριφορά μίας κλειστής κοινωνίας, που αρνείται να δεχθεί στους κόλπους της
νέα μέλη, διαφορετικά, αφού πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα διαταράξει την
ομοιογένεια και την ηρεμία της. Η κλειστή κοινωνία αυτών των τριών ζώων δε
θέλει να υποδεχθεί ένα νέο μέλος, ένα γουρούνι, αφού τα υπόλοιπα μέλη της πριν
καλά καλά το γνωρίσουν, αποφεύγουν όχι μόνο να του μιλήσουν και να το
συναναστραφούν, αλλά και το θεωρούν υπεύθυνο για ο,τιδήποτε αρνητικό
λαμβάνει χώρα, στην προκειμένη περίπτωση για τα σκουπίδια στο δρόμο και τη
βρωμιά στη σκάλα και στο πάτωμα, χωρίς καν να εξετάσουν, πώς ακριβώς έγιναν
τα πράγματα.
Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι το γουρούνι μέχρι την τελευταία στιγμή
δεν έχει καταλάβει την εχθρική διάθεση των γειτόνων του. Παρουσιάζεται ως ένα
πλάσμα μοναχικό και συνάμα καλοπροαίρετο, που ζει και εργάζεται αθόρυβα.
«Ούτε που περνούσε από το μυαλό του γουρουνιού πως οι συγκάτοικοί του
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ετοιμάζονταν για πόλεμο! 140 […] “Α, καλώς ορίσατε”, είπε το γουρούνι λίγο
ξαφνιασμένο –δεν περίμενε επισκέψεις τόσο σύντομα, βλέπετε 141 ».
Στην πορεία όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ο μικρός αναγνώστης έχει ήδη
προετοιμασθεί για τη θετική εξέλιξη, χάρη στα σχόλια της συγγραφέως, που εδώ
λειτουργεί –όπως ανεφέρθη και προηγουμένως- ως παντογνώστης-αφηγητής.
Έτσι, λοιπόν, αναμένει το τέλος της ιστορίας, κατά το οποίο το γουρούνι
δικαιώνεται, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το στερεότυπο που θέλει τα γουρούνια
βρώμικα και ακατάστατα ζώα. Μάλιστα, η διάψευση τούτης της γενίκευσης δε
γίνεται μόνο μέσα από τα λόγια, αλλά, κατά κύριο λόγο, από τις πράξεις του ζώου
αυτού. Η συγγραφέας περιγράφει το όμορφο, καθαρό και νοικοκυρεμένο
διαμέρισμα του Θόδωρου, τη φιλόξενη διάθεσή του, καθώς και την καλοσύνη του
που συγκινεί τα υπόλοιπα ζώα, τα οποία στην αρχή φέρθηκαν καχύποπτα και
ρατσιστικά.
β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Ο χρόνος της αφήγησης και στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται,
καθώς περνάει ο καιρός, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής αναφορά στις ημέρες. Στο
τέλος της διήγησης η άποψη της πλειοψηφίας για τον Άλλο εμφανίζεται
διαφοροποιημένη, θετική πλέον και συνιστά μία στάση αποδοχής αυτού.
Σχέση λόγου - εικόνας
Το βιβλίο αυτό έχει μεγαλύτερο ύψος παρά πλάτος με αποτέλεσμα να
δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στους ήρωες, με βάση τις θεωρίες για την
εικονογράφηση. Οι εικόνες δεν έχουν πλαίσιο, αντιθέτως κείμενο και εικόνα
διαπλέκονται μεταξύ τους και το ένα εισέρχεται στο άλλο. Αυτό που είναι
χαρακτηριστικό σε αυτήν την εικονογράφηση είναι ότι το γουρούνι εικονίζεται
πάντα μόνο του και μάλιστα σε διαφορετική σελίδα από τα υπόλοιπα τρία ζώα.
140
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Είναι φανεροί, λοιπόν, ακόμα και διαμέσου των εικόνων οι δύο πόλοι: η κοινωνία
του Εμείς από τη μία πλευρά και η κοινωνία του Άλλου από την άλλη. Οι τρεις
ήρωες –αλεπού, κότα, λαγός- παρουσιάζονται να παρατηρούν το γουρούνι
διαρκώς, με καχύποπτο βλέμμα, με περιφρόνηση, αλλά και με γυρισμένη πλάτη
κάθε φορά που αυτό περνάει από κοντά τους. Επιπλέον, οι ζωγραφιές δίνουν τις
επιπλέον πληροφορίες στο μικρό αναγνώστη –αυτές που, όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, παρέχονται και από τον παντογνώστη αφηγητή σχετικά με την
πραγματικότητα για το γουρούνι. Στο τέλος, φυσικά, όπως συμβαίνει και με τα
υπόλοιπα βιβλία το ύφος των τριών ζώων μετατρέπεται σε απολογητικό, ενώ η
εικονογράφος, προκειμένου να δείξει ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να
συνυπάρξουν αρμονικά στους ίδιους χώρους, τοποθετεί και τα τέσσερα ζώα στην
ίδια σελίδα.
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III. Ο μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάρος
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε και εικονογραφήθηκε από την Κίτυ Κρόουθερ
και κυκλοφόρησε με τον τίτλο Mon ami Jim αρχικώς στη γαλλική γλώσσα από
τον εκδοτικό οίκο l’ école des loisirs στο Παρίσι το 1996. Στα ελληνικά
μεταφράσθηκε από την Ελίνα Μαρμαρίδου και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Σύγχρονοι Ορίζοντες το 1998.
Ο μαύρος κότσυφας, ο Ιάκωβος, αποφάσισε μια μέρα να ταξιδέψει και να
γνωρίσει τον κόσμο. Ο πρώτος που συνάντησε ήταν ο άσπρος γλάρος, ο Τζίμης, ο
οποίος τον προσκάλεσε στο σπίτι του. Στο χωριό του Τζίμη ζούσαν μόνο άσπροι
γλάροι που αντιμετώπισαν με καχυποψία τον Ιάκωβο. Γρήγορα όμως ο Ιάκωςβος
θα κερδίσει τη συμπάθεια όλων χάρη σε μια μοναδική ικανότητα που διαθέτει, το
γεγονός ότι ξέρει να διαβάζει.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Η διαφορετικότητα στο συγκεκριμένο βιβλίο γίνεται αντιληπτή ήδη από
τον τίτλο του: Ο μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάρος. Οι δύο βασικοί ήρωες
είναι πουλιά, αλλά ο ένας είναι μαύρος και ο άλλος άσπρος και οι δύο αυτές
αντίθετες λέξεις αντιπαραβάλλονται προτού καν αρχίσει η διήγηση.
Στην κοινωνία των λευκών γλάρων ταξιδεύει ένας μαύρος κότσυφας.
Μόλις φθάνουν εκεί ο Ιάκωβος διαπιστώνει με έκπληξη: «Τι παράξενο χωριό.
[…] Όλα τα πουλιά είναι ίδια, σαν τον Τζίμη!» 142 . Η λέξη “ίδια” εδώ έχει
ιδιαίτερη σημασία, αφού ο μαύρος κότσυφας εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι
όλοι γύρω του είναι ίδιοι μεταξύ τους και διαφορετικοί από αυτόν. Γρήγορα,
λοιπόν, νιώθει τα βλέμματα να συγκεντρώνονται πάνω του. «Γιατί όλοι με
κοιτάζουν περίεργα;» 143 , ρωτάει έκπληκτος τον Τζίμη. Ο τελευταίος όμως
απαντάει με φυσικότητα: «Μα πρώτη φορά βλέπουν ένα τόσο μαύρο πουλί, σαν
142
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εσένα» 144 . Η λέξη περίεργα στο σημείο αυτό εκφράζει το χαρακτηριστικό τρόπο
με τον οποίο κοιτούν, αν μη τι άλλο, οι περισσότεροι τους Άλλους.
Στα ίδια πλαίσια κινούνται και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται
για τους ξένους, τους οποίους παραθέτει και η συγγραφέας, προκειμένου να
μεταφέρει στον αναγνώστη τη στερεοτυπική συμπεριφορά προς το διαφορετικό,
αλλά και να την ανατρέψει στην πορεία. Έτσι, οι γλάροι, πλην του Τζίμη, τον
χαρακτηρίζουν “παράξενο”, του δείχνουν αντιπάθεια και του γυρίζουν την πλάτη,
«[…], οι γλάροι δεν έδειξαν να τον συμπαθούν και του γύρισαν την πλάτη» 145 .
Πρόκειται για χαρακτηριστικές αντιδράσεις που συναντούμε και στις μέρες μας,
αφού κάθε διαφορετικό άτομο σε μία κοινωνία αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερο,
παράξενο και η πλειοψηφία το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Ακόμη και όσοι εξ
αυτών το αποδέχονται έχουν συνείδηση ότι οι υπόλοιποι το βλέπουν καχύποπτα.
Στην πορεία η συγγραφέας ανατρέπει άρδην την προκατάληψη που
υπάρχει για τους μαύρους με αφορμή ένα τυχαίο περιστατικό, το οποίο θα
αναλυθεί παρακάτω. Οι γλάροι αρχίζουν να εκτιμούν τον κότσυφα και
εκδηλώνουν τη συμπάθεια τους ποικιλοτρόπως στο πρόσωπό του. Η ουσία είναι
ότι γίνεται πλέον χρήση λέξεων, που αποδεικνύουν τούτη την αλλαγή. «Όλοι τους
θέλουν να γνωρίσουν τον Ιάκωβο, τον κότσυφα. Τώρα πια οι γλάροι δεν τον
αποφεύγουν. Ίσα-ίσα που τον αγαπούν και θέλουν την παρέα του. Τον
καλημερίζουν μ’ ένα χαμόγελο ως τ’ αυτιά και χαίρονται που ζει στο χωριό
τους» 146 .
Εάν απομονώσει κάποιος και διαβάσει συγκριτικά τις λέξεις και τις
φράσεις που επιλέγει η συγγραφέας στην αρχή της διήγησής της και στο τέλος, θα
αντιληφθεί τη μεταστροφή στη στάση και στη συμπεριφορά της κοινωνίας του
Εμείς έναντι στον Άλλο: «όλοι με κοιτάζουν περίεργα», «παράξενο πουλί», «οι
δύο φίλοι φεύγουν απ’ το λιμάνι με σκυμμένα τα κεφάλια», «με τα καλύτερα
λόγια μιλούσαν στην αγορά για τον κότσυφα. Τι σπουδαίος, τι μορφωμένος, τι
ενδιαφέρων…», «Τώρα πια οι γλάροι […] τον καλημερίζουν μ’ ένα χαμόγελο ως
τ’ αυτιά και χαίρονται που ζει στο χωριό τους». Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι η
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αφήγηση ξεκινάει με τη φράση «[…] δεν τον συμπαθούν και του γύρισαν την
πλάτη» και ολοκληρώνεται ως εξής: «ο Ιάκωβος είναι ευτυχισμένος, που οι
γλάροι τον αγαπούν και τον εκτιμούν τόσο πολύ».
Οι δύο όροι που αντιπαρατίθενται φαινομενικά, αλλά και ουσιαστικά, ήδη
στον τίτλο του βιβλίου που εξετάζεται, υφίστανται αντιθετικά και στο τέλος της
διήγησης. Αυτήν τη φορά όμως, με τον τρόπο που τοποθετούνται μέσα στην
πρόταση, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι, αν και τόσο διαφορετικοί, οι μαύροι
και οι άσπροι κατορθώνουν τελικώς να συμβιώσουν αρμονικά και να ζήσουν
στον ίδιο χώρο χαρούμενοι. «Ο Ιάκωβος αγάπησε κι αυτός τους γλάρους. Έγινε
δάσκαλος κι έμαθα τα γλαροπούλια να διαβάζουν μόνα τους βιβλία. Ο μαύρος
κότσυφας κι οι άσπροι γλάροι, έζησαν μαζί για πολλά-πολλά χρόνια –κι ακόμη
ζουν- ευτυχισμένοι» 147 .

ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχει διαπιστωθεί ότι η
πλειοψηφία των ατόμων που ανήκουν στην κυρίαρχη ομάδα διαθέτουν έναντι των
διαφορετικών, αν μη τι άλλο, επιφυλακτική στάση. Στις περισσότερες
περιπτώσεις πάντως υπάρχουν και κάποιες μικρές ομάδες που εκφράζουν τη
συμπάθεια και την υποστήριξή τους στους Άλλους. Στο παρόν βιβλίο ο Άλλος, τον
οποίο ενσαρκώνει ο μαύρος κότσυφας, εισπράττει από την κοινωνία του Εμείς
τόσο θετική όσο και αρνητική αντιμετώπιση.
Ο πρώτος που συναντάει, καθώς φθάνει στην πολιτεία των γλάρων είναι ο
λευκός γλάρος Τζίμης. Και οι δύο αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με θετική
διάθεση. Μάλιστα ο Τζίμης δε διστάζει να καλέσει τον Ιάκωβο στο σπίτι του,
αφού δεν προβληματίζεται για το διαφορετικό τους χρώμα.
Γρήγορα όμως ο μικρός αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των
λευκών αντιμετωπίζει το διαφορετικό με καχυποψία και περιέργεια· όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η συγγραφέας «[…] οι γλάροι δεν έδειξαν να τον
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συμπαθούν και του γύρισαν την πλάτη» 148 . Αυτή τους η στάση, βεβαίως, ακόμη
και από το γλάρο, ο οποίος θεωρεί τον κότσυφα φίλο του, εκλαμβάνεται ως
αναμενόμενη, αντιθέτως προβληματίζει και φέρνει σε δύσκολη θέση τον
κότσυφα. « “Γιατί όλοι με κοιτάζουν περίεργα;” ρώτησε ο Ιάκωβος. “Μα πρώτη
φορά βλέπουν ένα τόσο μαύρο πουλί, σαν εσένα”, του απάντησε ο γλάρος» 149 .
Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτός που ενσαρκώνει το Εγώ με τη θετική
διάθεση όμως απέναντι στο διαφορετικό υποστηρίζει τον τελευταίο στους
ομοίους του, όταν όλοι γύρω του τού φέρονται ρατσιστικά. Δε διστάζει μάλιστα
να τους ενημερώσει, όταν του ζητούν με περιέργεια πληροφορίες για τον
κότσυφα, ότι πρόκειται για τον αγαπημένο του φίλο. «“Ποιο είναι τούτο το
παράξενο πουλί;” ρώτησε ο καπετάν-Γλάρος. “Είναι ο Ιάκωβος, ο κότσυφας,
μένει πέρα εκεί στο δάσος” είπε ο Τζίμης. “Ο Ιάκωβος είναι ο αγαπημένος μου
φίλος”» 150 . Η ουσιαστική υποστήριξη του γλάρου απέναντι στον κότσυφα
φαίνεται και σε μία φράση της συγγραφέως, η οποία στηρίζεται και ενισχύεται
από την εικονογράφηση: «Οι δύο φίλοι φεύγουν απ’ το λιμάνι με σκυμμένα τα
κεφάλια. “Αφού είναι έτσι, δε θα ξανάρθουμε στο χωριό”, λέει ο Τζίμης» 151 .
Η αρνητική αντιμετώπιση των έτερων τούς οδηγεί στην απομόνωση και
στην επιθυμία να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. Αυτό αποτελεί συνήθη
πρακτική όσων νιώθουν ότι δεν είναι αποδεκτοί από την κοινωνία υποδοχής.
Επιλέγουν να μην εμφανίζονται στους δημόσιους χώρους, για να μην αποτελούν
αντικείμενο σχολιασμού και αρνητικής αντιμετώπισης.
Το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται από την Κίτυ Κρόουθερ να λαμβάνει
χώρα και στη δική της μικρή ιστορία. Ο Ιάκωβος νιώθει πολύ άσχημα από τη
συμπεριφορά των γλάρων απέναντί του και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει
στο μέρος από το οποίο ήρθε. Ο Τζίμης όμως τον αποτρέπει και του προτείνει ως
λύση να μην ξαναεμφανισθούν στο χωριό. Παρόλο που η απομάκρυνση των δύο
φίλων από το λιμάνι φαντάζει ως καλή λύση, ο Ιάκωβος εξακολουθεί να είναι
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στεναχωρημένος. Η παρηγοριά όμως που του προσφέρει ο Τζίμης κάνουν τον
κότσυφα να σκεφθεί τουλάχιστον έχει έναν πραγματικό φίλο.
Το εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη πλοκή όμως είναι ότι ο γλάρος
στέκεται δίπλα στον κότσυφα και αποφασίζει να τον στηρίξει μέχρι τέλους.
Ακόμη κι αν αναγκαστεί να φύγει από το χωριό των γλάρων, υπόσχεται να τον
ακολουθήσει στη δική του πατρίδα, όπου φυσικά θα είναι αυτός ο διαφορετικός
ανάμεσα στους άλλους κότσυφες.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο ακόμη η συγγραφέας επιδιώκει να ανατρέψει τη
στερεοτυπική άποψη που θέλει τους μαύρους να μην είναι ιδιαιτέρως μορφωμένοι
και μάλιστα να χρησιμοποιήσει αυτό ακριβώς το στοιχείο, για να προκαλέσει τη
θετική αντιμετώπιση του Άλλου. Πολύ συχνά οι μαύροι θεωρούνται αμόρφωτοι,
αγράμματοι

και απολίτιστοι 152 . Με την περιγραφή

ενός περιστατικού

αποδυναμώνεται η προκατάληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι ακόμη, ότι δηλαδή
οι μαύροι δε διαθέτουν παιδεία. Μέσα από τη μυθοπλασία δε, τονίζεται ο
θαυμασμός που γεννά στην κοινωνία των γλάρων η ξεχωριστή ικανότητα του
κότσυφα να διαβάζει, ο οποίος τελικώς γίνεται δάσκαλος των μικρών γλάρων 153 .
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Εδώ η συγγραφέας επιχειρεί να ανασκευάσει την ιδεολογία της χρωμάτωσης, του colorism,

σύμφωνα με την οποία το μαύρο χρώμα της επιδερμίδας σχετίζεται με τη βρωμιά, τη φυσική και
κοινωνική κατωτερότητα. Βλ. σχετικά το κεφάλαιο «Ιδέες που σκοτώνουν. The Bluest Eye» στο
συλλογικό τόμο Τόνι Μόρρισον, επιμ. Γιώργος Καλογεράς – Δόμνα Παστουρματζή, εκδ.
Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 69. Σχετικό είναι και αυτό που
αναφέρει ο Ντένους Πρας: «Θα χρειαστούν δύο χιλιετίες ωσότου πάψει η μαύρη επιδερμίδα να
αποτελεί έγκλημα και να καταδικάζεται σε σκλαβιά. Όμως, απαλλάχτηκαν άραγε οι μαύροι
οριστικά από τη διαφορετικότητά τους; […] Μετά τριάντα αιώνες, …, η πραγματικότητα της
μαύρης επιδερμίδας δημιουργεί υποχρέωση στον κάτοχό της να απολογηθεί!». Βλ. Ντένους Πρας,
Γεννηθήκαμε ρατσιστές;, ό.π., σσ. 80, 93 επ.
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Θα άξιζε ενδεχομένως στο σημείο αυτό να σημειωθεί το γεγονός ότι τόσο στη συγκεκριμένη

μικρή ιστορία όσο και σε άλλες που θα αναλυθούν αργότερα, π.χ. στο βιβλίο Το γεύμα των Λύκων,
οι συγγραφείς, στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τις αρνητικές προκαταλήψεις για τους
Άλλους, καθώς και τα μειωτικά σχόλια που εκφράζονται γι’ αυτούς, τους περιγράφουν ως
πλάσματα που έχουν πολλές ικανότητες και τους τοποθετούν σε θέσεις συχνά “ανώτερες” από
όσους ανήκουν στην κοινωνία του Εμείς. Έτσι, ο κότσυφας εδώ γίνεται δάσκαλος των γλάρων,
ενώ στο γεύμα των Λύκων το γουρουνάκι γίνεται Σεφ και ο λύκος βοηθός του.
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Με αφορμή, λοιπόν, ένα σεντούκι με παλαιά βιβλία που βρίσκει ο
πρωταγωνιστής γλάρος, τα οποία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει για προσάναμμα,
ο κότσυφας τού εξηγεί ότι τα βιβλία είναι σημαντικό να τα διαβάζουν οι κάτοχοί
τους. Άλλωστε στο δικό του χωριό «όλος ο κόσμος αγαπάει τα βιβλία. Όλοι
διαβάζουν από μικρά παιδιά…» 154 . Εδώ οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ο μαύρος ξέρει
να διαβάζει και επιπλέον με τα λόγια του ενισχύει την έννοια της φιλαναγνωσίας.
Αντιθέτως, ο λευκός ετοιμάζεται να κάψει τα βιβλία, για να ζεσταθεί.
Επιπλέον, ο κότσυφας μαθαίνει στο γλάρο να διαβάζει. Η είδηση
διαδίδεται σε όλο το χωριό. Ένας μικρός γλάρος λέει στη μητέρα του: «Αυτός ο
κότσυφας δεν πρέπει να ’ναι τόσο κακός, όσο λένε» 155 , ενώ αυτή με τη σειρά της
λέει στις φίλες της ότι πρόκειται για ένα πουλί σπουδαίο, μορφωμένο και
ενδιαφέρον 156 . Σύντομα όλοι οι γλάροι επιθυμούν να επισκεφθούν και να
γνωρίσουν τον Ιάκωβο. «Τώρα πια οι γλάροι δεν τον αποφεύγουν. Ίσα-ίσα που
τον αγαπούν και θέλουν την παρέα του. Τον καλημερίζουν μ’ ένα χαμόγελο ως τ’
αυτιά και χαίρονται που ζει στο χωριό τους» 157 .
Ο αναγνώστης καθώς προχωρά στην αφήγηση της ιστορίας παρακολουθεί
την πορεία ενός ξένου μέσα σε μία κοινωνία, στην οποία είναι ο διαφορετικός. Η
πλήρης απόρριψη –με την εξαίρεση ενός μόνο εκπροσώπου της- μετατρέπεται
σταδιακά σε απόλυτη αποδοχή 158 .
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Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο κότσυφας στην αρχή είναι απορριπτέος από την κοινωνία

του Εμείς λόγω της χρωματικής του διαφορετικότητας, αλλά στη συνέχεια γίνεται αποδεκτός,
χάρη σε μία άλλη ετερότητά του, το γεγονός ότι γνωρίζει να διαβάζει. Το στοιχείο αυτό θα
μπορούσε ενδεχομένως να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και όσοι έχουν
προκαταλήψεις σχετικά με το διαφορετικό, αυτό δεν ισχύει συλλήβδην για όλες τις μορφές
ετερότητας. Άλλες εκλαμβάνονται ως αρνητικές, άλλες όμως παρουσιάζονται θετικές. Η
συγγραφέας επιλέγει να προσδώσει στη διαφορετικότητά του μια θετική διάσταση. Δεν τον
εξομοιώνει δηλαδή με την πλειοψηφία, αντιθέτως ενισχύει την ετερότητά του. Έτσι, του αποδίδει
ξεχωριστά χαρίσματα, χάρη στα οποία θα κερδίσει τη συμπάθεια των υπολοίπων. Με αυτόν τον
τρόπο η συγγραφέας προβάλλει ως επιτακτικό αίτημα την αναγνώριση της διαφορετικότητας,
προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή συμβίωση των ανθρώπων.

76

ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Τα γεγονότα της μικρής αυτής ιστορίας διαδραματίζονται εξαρχής στο
χώρο του Εμείς. Από την αρχή ο μαύρος κότσυφας ζει εντός της κοινωνίας των
λευκών γλάρων, στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία
αποδοχής του από το κοινωνικό σύνολο. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός
ότι ο Τζίμης –ο λευκός γλάρος που του συμπαρίσταται- από την πρώτη στιγμή
τον βάζει μέσα στο σπίτι του.
β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Ο χρόνος της αφήγησης και στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται,
καθώς περνάει ο καιρός, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής αναφορά στις ημέρες. Στο
τέλος της διήγησης η άποψη της πλειοψηφίας για τον Άλλο εμφανίζεται
διαφοροποιημένη, θετική πλέον και συνιστά μία στάση αποδοχής αυτού.

Σχέση λόγου - εικόνας
Η εικονογράφηση συνυπάρχει με το κείμενο και το ακολουθεί, κάνοντας
φυσικά ακόμη εντονότερη τη διαφορά του χρώματος ανάμεσα στα δύο πουλιά. Σε
κάθε σελίδα –με εξαίρεση τέσσερις, στις οποίες η εικονογράφηση είναι
ολοσέλιδη- υπάρχουν τρεις μικρές εικόνες εντός κύκλου, δίπλα σε κάθε πρόταση
ή μικρή παράγραφο. Το σχήμα του βιβλίου είναι τετράγωνο, το πλάτος και το
μήκος του δηλαδή είναι ίσα, οπότε, με βάση πάντα τις θεωρίες περί
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εικονογράφησης, δίδεται έμφαση τόσο στο σκηνικό όσο και στη δράση των
ηρώων.
Στο βιβλίο αυτό, ακριβώς επειδή η διαφορετικότητα έγκειται στο έτερο
χρώμα, η εικονογράφηση βοηθά να εντυπωθεί η αντίθεση λευκού – μαύρου στο
μυαλό του μικρού αναγνώστη. Επιπλέον, τονίζεται και μία άλλη αντίθεση· η καλή
σχέση του άσπρου γλάρου και του μαύρου κότσυφα –τα δυο πουλιά
παρουσιάζονται διαμέσου των εικόνων αγαπημένα και αγκαλιασμένα να κάνουν
ό,τι κάνουν δυο καλοί φίλοι- καθώς και η ρατσιστική αντιμετώπιση των
υπολοίπων γλάρων προς το μαύρο κότσυφα: στα πρόσωπά τους ζωγραφίζεται η
καχυποψία, η δυσπιστία, ακόμη και το γεγονός ότι δεν τον κοιτούν στα μάτια, του
γυρνούν την πλάτη και τον αντιμετωπίζουν με επιτιμητικό βλέμμα. Στο τέλος,
βεβαίως, του βιβλίου, καθώς το στερεότυπο σταδιακά αποδομείται, όλα τα πουλιά
αρχίζουν να συνυπάρχουν και να περνούν καλά μαζί, χωρίς να δίδεται έμφαση
στο διαφορετικό τους χρώμα.
Διαπιστώνουμε ότι αυτό το βιβλίο θίγει το θέμα της διαφορετικότητας
μεταξύ λευκών και μαύρων ατόμων στις σύγχρονες κοινωνίες. Η συγγραφέας
απευθύνεται σε παιδιά και χρησιμοποιεί τον αλληγορικό κόσμο των ζώων,
αναφερόμενη όμως ξεκάθαρα στη διαφορά του χρώματος. Ενδιαφέρουσα είναι
και η ανατροπή του γνωστού στερεότυπου ότι οι λευκοί είναι μορφωμένοι, ενώ οι
μαύροι όχι. Με χιούμορ, ζωντάνια, με κείμενο μικρό, αλλά εύστοχο επιτυγχάνει
να παρουσιάσει το πρόβλημα, καθώς και τα συναισθήματα των εμπλεκομένων σε
αυτό και στο τέλος να ανατρέψει το στερεότυπο. Με απλά λόγια παρουσιάζει μία
μικρογραφία ανθρώπινης κοινωνίας εντός της οποίας υπάρχουν τόσο αυτοί –η
πλειοψηφία- που αντιμετωπίζουν με καχυποψία και αρνητισμό το διαφορετικό
όσο και εκείνοι οι λίγοι που, γνωρίζοντας την άποψη που κυριαρχεί, επιλέγουν να
φερθούν με συμπάθεια στον “Άλλο”.
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IV. Το γεύμα των Λύκων
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον Geoffroy de Pennart και εκδόθηκε
αρχικώς με τον τίτλο Le dejeuner des Loups στα Γαλλικά από τις εκδόσεις
Kaleidoscope το 1998. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από το Γιάννη Παπαδόπουλο
και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος το 1999.
Ο Μελέτης, το μικρό γουρουνάκι, κάνει αμέριμνο βόλτα στο δάσος, όπου
παραμονεύει ο Λουκάς ο λύκος. Ο τελευταίος τον αρπάζει με σκοπό να τον ταΐσει
και, όταν παχύνει αρκετά, να τον φάει με την οικογένειά του. Ο Μελέτης όμως
μαγειρεύει, καθαρίζει, φροντίζει το Λουκά, ενώ συγχρόνως του κρατάει καλή
παρέα με αποτέλεσμα να κερδίσει πολύ γρήγορα την συμπάθεια και να κάνει το
λύκο να αλλάξει τα αρχικά σχέδια που είχε γι’ αυτόν.
Πρόκειται

για

μια

παραλλαγή

του

κλασικού

παραμυθιού

Η

Κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός λύκος, αφού στην προκειμένη περίπτωση αντί να
κάνει αμέριμνη βόλτα στο δάσος η Κοκκινοσκουφίτσα, κάνει ο Μελέτης, το
μικρό γουρουνάκι, παρακούοντας τις συμβουλές της μητέρας του, με αποτέλεσμα
να τον πιάσει ο λύκος. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα η ιστορία εξελίσσεται
διαφορετικά. Το συγκεκριμένο μάλιστα βιβλίο ανήκει, επομένως, περισσότερο
στην κατηγορία των εντέχνων παραμυθιών και όχι στις μικρές ιστορίες.
Ο Μελέτης προσπαθεί να σκεφθεί έναν τρόπο, για να σωθεί από τον κακό,
πεινασμένο λύκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ήρωας σε τούτο το κείμενο δεν
αποδέχεται τη μοίρα του, που στερεοτυπικά θέλει το λύκο να τρώει τα γουρούνια,
χωρίς αυτά να αντιστέκονται, αλλά αντιδρά και μάλιστα με έξυπνο τρόπο,
προκειμένου να σωθεί.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Στο συγκεκριμένο βιβλίο συμβαίνει κάτι που δε παρατηρήθηκε σε κανένα
από τα υπόλοιπα που εξετάστηκαν. Επιβεβαιώνεται μέσα από όσα γράφονται ότι
οι έννοιες του Εγώ και του Άλλου είναι σχετικές και αλληλοεξαρτώμενες. Το Εγώ
δεν υπάρχει χωρίς το Άλλο και αντιστρόφως, ενώ οι ρόλοι τους εναλλάσσονται
αναλόγως με την οπτική γωνία του καθενός. Έτσι, το Γουρούνι αποτελεί τον Άλλο
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για το Λύκο, αλλά και ο Λύκος αποτελεί το διαφορετικό για το Γουρούνι 159 . Το
στοιχείο αυτό φαίνεται έντονα στα παρακάτω λόγια: «”Τελικά, είναι μάλλον
συμπαθητικός αυτός ο Λουκάς” σκέφτεται ο Μελέτης. “Κρίμα που είναι
λύκος…” “Ξέρει πραγματικά να ζει καλά αυτός ο Μελέτης” σκέφτεται ο Λουκάς.
“Κρίμα που είναι γουρουνάκι” 160 .
Τα άτομα που απαρτίζουν την κυρίαρχη ομάδα λειτουργούν με ένα
αίσθημα ανωτερότητας, υποτιμώντας τους Άλλους και φροντίζοντας με κάθε
ευκαιρία να τονίζουν τη δύναμή τους. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται εν
προκειμένω από το ακόλουθο περιστατικό. Το γεύμα που έχει ετοιμάσει ο
Μελέτης, καθώς και τα μουσικά κομμάτια που τους παίζει αργότερα στο πιάνο
εντυπωσιάζουν όλους τους προσκεκλημένους, όλους εκτός από τον Ιγκόρ, τον
πατέρα του Λουκά. Η διαμαρτυρία του συνοψίζεται στο ρατσιστικό και λίαν
απαξιωτικό ερώτημα που θέτει: « “Αρκετά, σταματήστε!” πετάγεται ο Ιγκόρ.
“Μα έχετε τρελαθεί όλοι; Δε βλέπετε ότι διασκεδάζετε με ένα γουρούνι;”» 161 . Ο
Ιγκόρ δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι λύκοι μπορούν να διασκεδάσουν με όσα κάνει
ένα γουρούνι, παρόλο που όλοι οι υπόλοιποι νιώθουν πολύ καλά με όσα
διαδραματίστηκαν και επαινούν το Μελέτη.
Η συμπεριφορά του προσιδιάζει στη χαρακτηριστική συμπεριφορά των
ανθρώπων που κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα και, παρόλο που μπορεί
οι ξένοι όχι απλώς να μην τους ενοχλούν, αλλά και να τους συντρέχουν ή ακόμη
και να τους ψυχαγωγούν, όπως συμβαίνει εδώ, αυτοί εμμένουν στην άποψή τους
και θεωρούν ότι ένας “Άλλος”, διαφορετικός από αυτούς δεν μπορεί να τους
προσφέρει τίποτα θετικό. Στην πορεία, βεβαίως, θα αλλάξει γνώμη, με αφορμή
ένα περιστατικό που αναλύεται παρακάτω, και θα διατυπώσει τούτη την αλλαγή
159

Ο Λύκος δηλαδή από την δική του σκοπιά θεωρεί πως αντιπροσωπεύει το Εγώ, οπότε το

Γουρούνι φαντάζει στα μάτια του ως ο Άλλος. Από την πλευρά του το Γουρούνι λειτουργεί ως το
Εγώ, με αποτέλεσμα ο Λύκος να διαδραματίζει το ρόλο του Άλλου. Στο σημείο αυτό ο
συγγραφέας προβάλλει στο μικρό αναγνώστη την άποψη ότι «… η συνάντηση με την ετερότητα
είναι η συνάντηση με τον εαυτό μας. […] “οι άλλοι είμαστε εμείς”». Βλ. Κατερίνα Στενού,
Εικόνες του Άλλου…, ό.π., σ. 10.
160

Geoffroy de Pennart, Το γεύμα των Λύκων, μτφρ. Γιάννης Παπαδόπουλος, εκδ. Παπαδόπουλος,

Αθήνα 1999, σ. 18.
161

Ό.π., σ. 31.
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με τα παρακάτω χαρακτηριστικά λόγια: «“Ε λοιπόν” είπε ο Ιγκόρ “να ξέρεις ότι
θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος ανάμεσά μας!”» 162 . Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι
παραδέχεται μεν το συγκεκριμένο γουρούνι, αλλά όχι και το σύνολο αυτών,
στοιχείο που γίνεται αντιληπτό από τη φράση: « “Απίστευτο, το έφτιαξε! Η
εξάτμιση δεν καπνίζει πια και η μηχανή δουλεύει ρολόι. Δίκιο είχε η γυναίκα μου:
εσύ δεν είσαι ένα συνηθισμένο γουρουνάκι. Και, επιπλέον, είσαι πολύ θαρραλέος
– εγώ στη θέση σου νομίζω ότι θα την είχα κοπανήσει » 163 .

ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στο παρόν βιβλίο η σχέση των δύο πρωταγωνιστών περνάει από όλα τα
στάδια, αφού αρχικώς παρουσιάζεται, όπως υφίσταται στη στερεοτυπική μας
αντίληψη –ο Λύκος, ως δυνατότερος, αρπάζει το Γουρουνάκι και αποφασίζει να
το ταΐζει μέχρι να μεγαλώσει αρκετά ώστε να το φάει. Στην πορεία όμως τα δύο
ζώα έρχονται πολύ κοντά και καταλήγουν να γίνουν δυο πολύ καλοί φίλοι, χωρίς
μάλιστα να το καταλάβουν.
«Αυτός ο Λουκάς φαίνεται ότι εκτιμά τα ωραία πράγματα στη ζωή.
Λοιπόν, θα βάλω τα δυνατά μου» 164 . Με αυτά τα λόγια ο Μελέτης αποφασίζει να
καταστήσει τον εαυτό του αναγκαίο στο Λύκο, για να μην καταλήξει στο πιάτο
του τελευταίου 165 . Αρχίζει, λοιπόν, να καθαρίζει, να μαγειρεύει νοστιμότατα
φαγητά, να παίζει πιάνο, να τραγουδά 166 , να του μαθαίνει παιχνίδια με την
τράπουλα και να του διαβάζει παραμύθια.

162

Ό.π., σ. 36.

163

Ό.π., σσ. 35-36.

164

Ό.π., σ. 13.

165

Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον στα βιβλία

που εξετάστηκαν, οι Άλλοι γίνονται αποδεκτοί ακριβώς επειδή καθιστούν τους εαυτούς τους
χρήσιμους.
166

Είναι αξιοσημείωτο εδώ το διακείμενο. Ο συγγραφέας μας ενημερώνει ότι ο Μελέτης

αποφεύγει να παίξει στο πιάνο δύο συγκεκριμένα κομμάτια, Ο Πέτρος και ο Λύκος, καθώς και το
Ποιος φοβάται το μεγάλο κακό Λύκο. Ένας επαρκής αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται το
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Παρόλα τα λεγόμενά τους όμως και τη στερεοτυπική αντίληψη που
εκφράζουν αμφότεροι, μιας και μεγάλωσαν, πιστεύοντας ότι δεν είναι εφικτό να
συνυπάρξουν, ασυναίσθητα αρχίζουν να κάνουν παρέα. Συνυπάρχουν όλη τη
μέρα, αναπτύσσουν δραστηριότητες συντροφικά και περνούν όμορφα. Μετά από
αρκετές μέρες ο Λουκάς, ο λύκος, λέει στο Μελέτη: «Έπρεπε να σε είχα φάει
αμέσως μόλις σε είδα. Τώρα δεν μπορώ να σε φάω πια, γιατί έγινες φίλος
μου» 167 . Πρόκειται για το σημείο που ανατρέπεται ξεκάθαρα πλέον το
στερεότυπο. Δύο αλλότριες οντότητες ξεκίνησαν να συνυπάρχουν και, παρ’ όλες
τις αρχικές προβλέψεις και των δύο, όχι μόνο ξεπέρασαν το γεγονός της
διαφορετικότητάς τους, αλλά έγιναν και καλοί φίλοι, τόσο καλοί που ανέτρεψαν
τους νόμους της φύσης που επιτάσσουν πως οι λύκοι τρώνε τα γουρούνια.
Μάλιστα ο Geoffroy de Pennart κάνει ένα ακόμη βήμα και κατά τη
διαδικασία του μαγειρέματος περιγράφει το μεν γουρούνι, αν και πιο ανίσχυρο
συγκριτικά με το λύκο, ως σεφ, το δε λύκο, που παραδοσιακά διαδραματίζει το
ρόλο του δυνατού, ως βοηθό του γουρουνιού. Εντύπωση προκαλεί, επιπλέον, ότι
ο Μελέτης είναι αυτός που ξέρει να μαγειρεύει καθαρά, τακτικά και νόστιμα –
ζητάει άλλωστε και τη συμβουλή της μητέρας του επ’ αυτού- στοιχείο που
έρχεται να καταρρίψει de facto άλλη μία προκατάληψη, ότι δηλαδή τα γουρούνια
είναι βρώμικα και άτακτα.
Κάποια στιγμή φθάνει η μέρα που η οικογένεια του λύκου –μια καθόλα
τυπική πολυμελής οικογένεια που θυμίζει τις αντίστοιχες ανθρώπινεςεπισκέπτεται το σπίτι του Λουκά και, βλέποντας το γουρουνάκι, θεωρούν όλοι
πως το αυτονόητο είναι να το μαγειρέψουν και να το φάνε. Τα γεγονότα θα τους
απογοητεύσουν, προς στιγμήν βέβαια, ενώ ο πατέρας του Λουκά δε διστάζει να
πει: « “Τι; Άκουσα καλά; Ο φίλος σου ο Μελέτης; Και πού ακούστηκε ένας λύκος
να είναι φίλος με ένα γουρουνάκι; Να μαγειρέψουμε αυτό το μεζέ αμέσως
και…”» 168 .

μεν πρώτο για το γνωστό μουσικό έργο του Σεργκέι Προκόφιεφ, ενώ το δεύτερο για το γνωστό
αμερικάνικο-αγγλικό παιχνιδάκι “Who’s afraid of the big bad wolf?”.
167

Ό.π., σ. 21.

168

Ό.π., σ. 27.
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Το γεύμα που έχει ετοιμάσει ο Μελέτης, καθώς και τα μουσικά κομμάτια
που

τους

παίζει

αργότερα

στο

πιάνο

εντυπωσιάζουν

όλους

τους

προσκεκλημένους, όλους εκτός από τον Ιγκόρ, τον πατέρα του Λουκά. Ακόμη
όμως και ο Ιγκόρ πείθεται ότι το γουρούνι δεν είναι τόσο “κακό” όσο θεωρούσε
αρχικώς, όταν ο Μελέτης του επισκευάζει το αυτοκίνητο. Το τέλος του
παραμυθιού, λοιπόν, έχει αισιόδοξο χαρακτήρα, αφού ο ήρωας δικαιώνεται και
καταλαμβάνει τη θέση που του αξίζει. Έχει φερθεί με καλοσύνη και φροντίδα σε
όλους και όλοι τον παραδέχονται, επειδή λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και
όχι επειδή είναι Άλλος, έτερος, διαφορετικός από την πλειοψηφία.
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Τα γεγονότα της μικρής αυτής ιστορίας διαδραματίζονται εξαρχής στο
χώρο του Εμείς. Από την αρχή το μικρό γουρούνι που ενσαρκώνει τον Άλλο ζει
μέσα στο σπίτι του Λύκου και στην πορεία οικειοποιείται το χώρο του Εγώ. Στο
βιβλίο αυτό όμως, σε αντίθεση με το προηγούμενο που αναλύθηκε, ο αρχικός
στόχος του Λύκου, όταν βάζει το Γουρούνι στο χώρο του είναι να τον
εκμεταλλευτεί και δεν ενεργεί, έχοντας θετική διάθεση απέναντί του. Στην πορεία
όμως η συνύπαρξή τους βοηθά αμφοτέρους να αποδεχθεί το ένα το άλλο.
β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Και σε αυτό το κείμενο ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται,
καθώς περνάει ο καιρός, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής αναφορά στις ημέρες. Στο
τέλος της διήγησης η άποψη της πλειοψηφίας για τον Άλλο εμφανίζεται
διαφοροποιημένη, θετική πλέον και συνιστά μία στάση αποδοχής αυτού.
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Σχέση λόγου - εικόνας
Καταρχάς το συγκεκριμένο βιβλίο έχει μεγαλύτερο ύψος από πλάτος,
στοιχείο, που, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, δίνει περισσότερη έμφαση στους
χαρακτήρες που απεικονίζονται. Επιπλέον, οι εικόνες βρίσκονται εντός πλαισίου,
στοιχείο που δεν επιτρέπει την παρέμβαση του αναγνώστη στα τεκταινόμενα της
αφήγησης. Η εικονογράφηση του βιβλίου ακολουθεί το κείμενο, χωρίς να
προσθέτει επιπλέον πληροφορίες στον αναγνώστη. Η εικόνα καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο μέρος κάθε σελίδας, σε αντίθεση με το κείμενο που βρίσκεται στο
κάτω μέρος της και δεν ξεπερνά τις πέντε – επτά σειρές.
Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των εικόνων αυτού του βιβλίου πρέπει να
δοθεί στις εκφράσεις που καταγράφει ο εικονογράφος στα πρόσωπα των ηρώων,
οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της μεταξύ τους σχέσης. Αρχικώς το Γουρουνάκι
έχει μια τρομαγμένη έκφραση, ενώ ο Λύκος παρουσιάζεται ως ο έχων τη δύναμη,
αυτός δηλαδή που ελέγχει τα πράγματα. Καθώς όμως η σχέση αυτή εξελίσσεται,
το Γουρουνάκι είναι πιο ήρεμο και αρχίζει να κερδίζει έδαφος 169 . Η σχέση των
δύο διαφορετικών πλασμάτων αποκτά εντέλει ισοτιμία κι αυτό καταγράφεται
πλέον και στην εικονογράφηση, όταν στη σ. 21 Λύκος και Γουρουνάκι κάθονται
δίπλα - δίπλα και παίζουν μαζί πιάνο, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται,
καθήμενοι αντικριστά, να διαβάζουν αστείες ιστορίες και να γελούν παρέα. Το
στερεότυπο ανατρέπεται πλήρως διαμέσου της εικονογράφησης στην τελευταία
σελίδα (σ. 37), όταν ο εικονογράφος βάζει το Γουρουνάκι να χορεύει με μία
μικρή Λύκαινα. Η χρήση τον ενεστώτα και του παρατατικού δίνει πειστικότητα,
ζωντάνια και αμεσότητα στην αφήγηση.

169

Για παράδειγμα στη σ. 17 το Γουρουνάκι κάθεται σταθερά στην καρέκλα του απέναντι στο

Λύκο και του μαθαίνει χαρτιά, ενώ αμέσως μετά, όταν του διαβάζει παραμύθια, σηκώνει το χέρι
του, όπως θα έκανε ένας δάσκαλος, στοιχείο που δίνει έμφαση στην ανωτερότητά του.
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Β. Ζώα που μιλούν με ανθρώπινα αισθήματα
Στην περίπτωση αυτή τα ζώα διατηρούν βασικώς τα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσματα, τη φυσιογνωμία τους δηλαδή ως ζώα, αλλά διαθέτουν και ορισμένες
ανθρώπινες ιδιότητες. Βιώνουν σε παραδοσιακά ζωικά περιβάλλοντα, όπως είναι
τα λιβάδια, οι στάβλοι, οι ζούγκλες ή οι ζωολογικοί κήποι, αλλά μιλούν όπως οι
άνθρωποι, έχουν ανθρώπινα συναισθήματα και προβλήματα.

I. Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας
Το βιβλίο του Ντέιβιντ Μακ Κι κυκλοφόρησε αρχικώς στην αγγλική
γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο Andersen Press Ltd. στο Λονδίνο το 1989 με τίτλο
Elmer. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από την Αθηνά Α. Ανδρουτσοπούλου και
έκανε την πρώτη του έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη το Φεβρουάριο του 1996.
Ο Έλμερ είναι ένας ελέφαντας, ο οποίος δε μοιάζει με κανέναν άλλο,
αφού το χρώμα του δεν είναι γκρι. Ο Έλμερ είναι πολύχρωμος και κάνει τους
υπόλοιπους ελέφαντες να γελούν με τα αστεία του. Νιώθοντας άσχημα που
διαφέρει από όλους, αποφασίζει να αλλάξει χρώμα και να γίνει γκρι. Διαπιστώνει
όμως ότι με το νέο του χρώμα περνάει απαρατήρητος…

Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Το κεντρικό θέμα και αυτού του βιβλίου είναι η ετερότητα. Μέσα από τη
χρήση κατάλληλα επιλεγμένων λέξεων ο συγγραφέας επιδιώκει αρχικώς να
εισαγάγει τον αναγνώστη στο θέμα και να ορίσει τους δύο πόλους: την κοινωνία
του Εμείς και αυτήν του Άλλου.
Είναι χαρακτηριστικές οι πρώτες σειρές της μικρής αυτής ιστορίας, καθώς
και η σχετική εικονογράφηση που ακολουθεί το κείμενο: «Ήταν μια φορά κι έναν
καιρό ένα κοπάδι ελέφαντες. Ελέφαντες μεγάλοι κι ελέφαντες μικροί, ελέφαντες
αδύνατοι κι ελέφαντες χοντροί, άλλοι ψηλοί κι άλλοι κοντοί. Κάποιοι έτσι,
κάποιοι αλλιώς, καθένας διαφορετικός, μα όλοι πάντα χαρωποί κι όλοι τους ίδιο
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χρώμα: γκρι» 170 . Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι ελέφαντες, αν και διαφέρουν σε
αρκετά χαρακτηριστικά τους, είναι όλοι γκρι, στοιχείο το οποίο τονίζεται
ιδιαιτέρως από το συγγραφέα, προφανώς για να το αντιδιαστείλει αμέσως μετά με
το παράξενο, πολύχρωμο δέρμα του κεντρικού μας ήρωα, του Έλμερ. Ήδη ο
πρώτος

χαρακτηρισμός

του

είναι

αξιοσημείωτος·

«ο

Έλμερ

ήταν

διαφορετικός» 171 . Ο συγγραφέας με αυτήν του την πρόταση δίνει το στίγμα, ότι
αυτό που τον απασχολεί είναι η διαφορετικότητα.
«Ο Έλμερ δεν είχε διόλου χρώμα ελεφαντένιο» 172 . Το δέρμα του δεν
έμοιαζε δηλαδή με αυτό των υπολοίπων ελεφάντων. Και αυτή η λέξη εντείνει τη
διαφορά και περιχαρακώνει τον Έλμερ στα όρια του Άλλου.
Η ψυχολογία του ατόμου που διαφέρει από την πλειοψηφία, ακόμη κι αν
δεν εισπράττει αρνητική συμπεριφορά από αυτήν, είναι άσχημη. Ο Άλλος,
βλέποντας ότι διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από τους
υπολοίπους, νομίζει ότι γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και κοροϊδίας, με
αποτέλεσμα να ψάχνει τρόπους να απαλλαγεί από αυτά.
Την εικόνα της ψυχοσύνθεσής του ο Ντέιβιντ Μακ Κι την περιγράφει με
τις ακόλουθες φράσεις: «ο Έλμερ […] είχε βαρεθεί πια να είναι διαφορετικός.
“Πού ξανακούστηκε ένας ελέφαντας το πρωί να είναι παρδαλός;” […] “Γι’ αυτό
γελούν μαζί μου οι άλλοι”» 173 . Στόχος του είναι να πάψει να διαφέρει και, όταν το
καταφέρνει, ο συγγραφέας σημειώνει: «[…] ο Έλμερ είχε γίνει τώρα πια σαν
όλους τους ελέφαντες» 174 .

170

Ντέιβιντ Μακ Κι, Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας, μτφρ. Αθηνά Α. Ανδρουτσοπούλου, εκδ.

Πατάκη, Αθήνα 1996, σ. 7.
171

Ό.π., σ. 9.

172

Ό.π., σ. 9.

173

Ό.π., σ. 12. Οι φράσεις που σημειώνονται από τη γράφουσα με πλάγια αποδεικνύουν όσα

ελέχθησαν παραπάνω αναφορικά με την ψυχολογία του Έλμερ. Αξίζει να επισημανθεί ότι και εδώ
φαίνεται κάτι που είχε σημειωθεί και σε άλλο βιβλίο, που αναλύθηκε. Οι έννοιες του Εγώ και του
Άλλου είναι σχετικές. Οι ελέφαντες αντιμετωπίζουν εαυτούς ως τους εκπροσώπους του Εμείς και
τον Έλμερ ως Άλλο. Αντιστρόφως, ο Έλμερ θεωρεί πως είναι το Εγώ με τους υπολοίπους να
φαντάζουν στα μάτια του ως οι Άλλοι, στοιχείο που διαπιστώνεται ξεκάθαρα και από τα λόγια του.
Βλ. σχετικά και υποσ. 159.
174

Ό.π., σ. 18.
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ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως –στο πρώτο επίπεδο- το
συγκεκριμένο βιβλίο θίγει το επίκαιρο θέμα της ετερότητας με έναν ιδιάζοντα
τρόπο. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία δεν περιθωριοποιεί
τον Άλλο, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά το πλάσμα που αντιλαμβάνεται ότι
διαφέρει από την κυρίαρχη ομάδα νιώθει άσχημα και επιδιώκει να γίνει ίδιος με
τους υπολοίπους.
Το αξιοσημείωτο, λοιπόν, στη μικρή αυτή ιστορία είναι πως οι ελέφαντες
δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με τον Έλμερ. Ο ίδιος ο παρδαλός μας
ήρωας νιώθει άσχημα που διαφέρει. «Μια νύχτα ο Έλμερ αδύνατον να κοιμηθεί.
Σκεφτόταν κάτι. Και το κάτι που σκεφτόταν ήταν πως είχε βαρεθεί πια να είναι
διαφορετικός. “Πού ξανακούστηκε ένα ελέφαντας να είναι παρδαλός;”
αναρωτιόταν. “Γι’ αυτό γελούν μαζί μου οι άλλοι”» 175 . Με αυτά του τα λόγια ο
Έλμερ αντιδιαστέλλει τον εαυτό του από τους άλλους όπως τους ονομάζει,
αντιλαμβανόμενος την ετερότητά του.
Επιλέγει, λοιπόν, να απαλλαγεί από αυτήν και να αποκτήσει κι αυτός γκρι
χρώμα όπως οι υπόλοιποι, με αποτέλεσμα, βεβαίως, ενώ προηγουμένως όλα τα
ζώα τον αναγνώριζαν, μετά την αλλαγή του χρώματος γίνεται ένας ακόμη
ελέφαντας. Το γεγονός αυτό στην αρχή τον ευχαριστεί ιδιαιτέρως. « “Καλημέρα,
ελέφαντα!” του έλεγαν όλα τούτη τη φόρα. Και σε όλα τους ο Έλμερ απαντούσε
“καλημέρα” χαμογελαστά, όλος χαρά που δεν τον αναγνώριζε κανένα. Όταν
πλησίασε ο Έλμερ στο κοπάδι του ξανά, οι ελέφαντες δε σάλεψαν καθόλου.
Κανένας δεν τον πρόσεξε που προσπαθούσε να περάσει ανάμεσα τους» 176 .
Ήταν εκείνη η στιγμή που ο ήρωάς μας συνειδητοποίησε ότι, χάνοντας το
ιδιαίτερο χρώμα του, που τον διαφοροποιούσε από τους άλλους, απώλεσε και την
ταυτότητα του, εξομοιώθηκε με τους άλλους και έπαψε να είναι ξεχωριστός 177 .
175

Ό.π., σ. 10.

176

Ό.π., σσ. 21, 23.

177

Έρευνες που έχουν διενεργηθεί αναφορικά με το θέμα σημειώνουν πως πολύ συχνά άτομα, τα

οποία επεδίωξαν να εξομοιωθούν με την πλειοψηφία, με στόχο να μην είναι δακτυλοδεικτούμενοι
και να μην αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού, αν και τα κατάφεραν, εντέλει έχασαν την
ταυτότητά τους, στοιχείο που επέφερε σ’ αυτούς πληθώρα ψυχολογικών προβλημάτων. Βλ.
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Τούτη η εξέλιξη δεν του ήταν ευχάριστη και γι’ αυτό προσπάθησε να γίνει
αντιληπτός, βγάζοντας μια κραυγή. Αυτό όμως που τον πρόδωσε τελικώς ήταν η
βροχή, χάρη στην οποία επανήλθε το χρώμα του. Οι υπόλοιποι ελέφαντες
χάρηκαν πολύ με την τροπή που πήραν τα πράγματα, μιας και, όπως φάνηκε,
προτιμούσαν τον Έλμερ πολύχρωμο. Μάλιστα, για να δείξουν αυτή τους την
προτίμηση, αποφάσισαν μία μέρα το χρόνο όλοι να βάφονται και να γίνονται
παρδαλοί κι αυτός να γίνεται γκρι 178 .
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Τα γεγονότα της μικρής αυτής ιστορίας διαδραματίζονται εξαρχής στο
χώρο του Εμείς. Ο Έλμερ, που ενσαρκώνει στη διήγηση το έτερο ζει εξαρχής
εντός της κοινωνίας των ελεφάντων χωρίς πρόβλημα. Απλώς στην πορεία,
αντιλαμβανόμενος τη διαφορετικότητά του, επιθυμεί όχι να αλλάξει χώρο, αλλά
να εξομοιωθεί με την πλειοψηφία, συνεχίζοντας να συμβιώνει με αυτήν.
β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με αποτέλεσμα να υπάρχει
εξέλιξη σ’ αυτήν. Μέσα από τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων ο συγγραφέας
καταλήγει στην άποψη ότι η ετερότητα δεν αποτελεί πρόβλημα στις
διαπροσωπικές σχέσεις. Μάλιστα τελειώνει το βιβλίο του λέγοντας: «Μάλιστα,
για να δείξουν αυτή τους την προτίμηση, αποφάσισαν μία μέρα το χρόνο όλοι να

σχετικά James Banks, Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση, μτφρ. Νικηφόρος Σταματάκης,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004, σ. 24.
178

Το στοιχείο αυτό παραπέμπει ίσως στις μέρες που έχουμε οι άνθρωποι να θυμόμαστε διάφορα

θέματα που μας απασχολούν. Ανάμεσα σ’ αυτές τιμούμε και την Παγκόσμια Ημέρα για την
εξάλειψη των φυλετικών και άλλων διακρίσεων.
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βάφονται και να γίνονται παρδαλοί κι αυτός να γίνεται γκρι» 179 . Στο σημείο αυτό,
λοιπόν, χρησιμοποιεί αυτήν τη χρονική επανάληψη, για να δώσει διάσταση
διάρκειας του μηνύματος που επιθυμεί να μεταφέρει.

Σχέση λόγου - εικόνας
Αναφορικά με την εικονογράφηση και σ’ αυτό το βιβλίο λόγω σχήματος είναι τετράγωνο- θεωρούμε ότι δίνεται έμφαση τόσο στους χαρακτήρες όσο και
στο σκηνικό της δράσης. Οι εικόνες δε διαθέτουν πλαίσιο, με αποτέλεσμα λέξεις
και ζωγραφιές να διαπλέκονται, έχοντας ένα αισθητικώς άρτιο αποτέλεσμα. Τα
χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι έντονα, στοιχείο που είναι εύλογο, αρκεί να
σκεφθεί κανείς ότι αυτά διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην αφήγηση, αφού
αυτά σηματοδοτούν την έννοια της διαφορετικότητας. Χαρακτηριστικό είναι
επίσης το γεγονός ότι και διαμέσου της εικονογράφησης καταγράφεται αυτό που
περιγράφεται και στη διήγηση, ότι δηλαδή ο Έλμερ, αν και διαφορετικός από την
πλειοψηφία, δε ζει απομονωμένος. Παρατηρώντας, λοιπόν, τις εικόνες
διαπιστώνουμε ότι, σε αντίθεση με άλλα βιβλία που αναλύθηκαν όπου ο Άλλος
τουλάχιστον στην αρχή εικονίζεται τις περισσότερες φορές ακόμη και σε
διαφορετική σελίδα από την κοινωνία του Εμείς, στην ιστορία του Ντέιβιντ Μακ
Κι όλοι οι ελέφαντες, ανεξαρτήτως χρώματος, ζουν και παίζουν μαζί και είναι
ζωγραφισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Έλμερ είναι αυτός που απομακρύνεται
από το χώρο του και επιδιώκει με κάθε τρόπο να απεμπολήσει την ετερότητά του.
Αργότερα, όταν γίνεται κι αυτός γκρι, εύστοχα ο εικονογράφος φτιάχνει τρία
δισέλιδα (σσ. 22-23, σσ. 24-25 και σσ. 26-27) με γκρι ελέφαντες, στις οποίες -με
βάση τα όσα λέγονται στο κείμενο- υπάρχει και ο Έλμερ, αλλά τώρα πια ο
αναγνώστης δεν είναι σε θέση να τον εντοπίσει. Το τελευταίο δισέλιδο (σσ.34-35)
θα μπορούσε και μόνο χάρη στην εικονογράφησή του να θεωρηθεί ύμνος στη
διαφορετικότητα, αφού εικονίζονται όλοι οι ελέφαντες να παίζουν και να
179

Το στοιχείο αυτό παραπέμπει ίσως στις μέρες που έχουμε οι άνθρωποι να θυμόμαστε διάφορα

θέματα που μας απασχολούν. Ανάμεσα σ’ αυτές τιμούμε και την Παγκόσμια Ημέρα για την
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διασκεδάζουν, διαθέτοντας ο καθένας ένα δικό του και συνάμα διαφορετικό από
τους υπολοίπους χρώμα, ενώ ο Έλμερ έχει γίνει γκρι. Με την εικόνα αυτή
τελειώνει το βιβλίο, μεταφέροντας στους αναγνώστες του το μήνυμα ότι όλα τα
όντα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά και να μπουν ο ένας στη θέση του
άλλου, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις διαφορές τους, αλλά, φυσικά, δίχως να
αρνούνται την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.
Ο Ντειβιντ Μακ Κι κάνει σε αυτήν τη μικρή ιστορία την ανατροπή. Σε
αντίθεση με τις υπόλοιπες ιστορίες που εξετάσαμε, σε τούτη εδώ η
διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται από όλους ως κάτι φυσιολογικό που δεν
προβληματίζει κανέναν. Ο μόνος που δε νιώθει καλά είναι ο ίδιος ο Έλμερ, ο
οποίος βιώνει την ετερότητα και αποφασίζει να λάβει δραστικά μέτρα,
προκειμένου να γίνει ίδιος με όλους. Κι όμως, αυτό δεν αρέσει στους άλλους
ελέφαντες. Για να του το δείξουν συμφωνούν να αποκτούν άπαξ το χρόνο τη
“διαφορετικότητα” του πολύχρωμου ελέφαντα κι αυτός να παίρνει το δικό τους
χρώμα. Έτσι, ο συγγραφέας κάνει μια καινοτομία και βάζει το “εγώ” στη θέση
του “άλλου” και το “άλλο” στη θέση του “εγώ”, προφανώς για να υποδηλώσει το
μήνυμα ότι οι έννοιες είναι σχετικές και αλληλοεξαρτώμενες, αλλά και πως η
διαφορετικότητα δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητική. Αντιθέτως, της προσδίδει
θετική χροιά, τοποθετώντας την σε μια νέα διάσταση.
Ο συγγραφέας στο παρόν βιβλίο, δηλαδή, μοιάζει να στηρίζεται σε
θεωρητικές απόψεις σχετικές με την έννοια της ταυτότητας και της ετερότητας, οι
οποίες συνοψίζονται εύγλωττα ως εξής: «Η ταυτότητα του κάθε υποκειμένου έχει
δύο αξεχώριστες προϋποθέσεις: αφενός τη δυνατότητα του υποκειμένου να
αναγνωρίζεται με διάρκεια και σταθερότητα στο χρόνο ως ίδιο με τον εαυτό του,
ακόμη κι όταν υιοθετεί συμπεριφορές εκ πρώτης όψεως αντιφατικές μεταξύ τους,
… αφετέρου τη δυνατότητα του υποκειμένου να αναγνωρίζεται με διάρκεια και
σταθερότητα στο χρόνο ως διαφορετικό από τα άλλα υποκείμενα, ακόμη κι όταν
υιοθετεί συμπεριφορές εκ πρώτης όψεως παρόμοιες» 180 .

180

Μιχάλης Ψημμίτης, «Η ατομική επιλογή ως παράγοντας πολιτισμικής ταυτότητας σε συνθήκες

πολυπλοκότητας: Η περίπτωση της αλληλεγγύης», στο «εμείς» και οι «άλλοι» …, ό.π., σ. 86.
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ΙΙ. Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά
Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά γράφτηκε από τον Kester Schlenz,
εικονογραφήθηκε από την Andrea Hebrock και κυκλοφόρησε με τον τίτλο Kleine
Maus, ich mag dich από την Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
αρχικώς στη γερμανική γλώσσα στη Γερμανία το 1999. Στα ελληνικά αποδόθηκε
από το Βαγγέλη Τασιόπουλο και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Σύγχρονοι
Ορίζοντες το 2000.
Η Μιμή είναι μια μικρή και όμορφη ποντικίνα. Αυτό που την κάνει όμως
να ξεχωρίζει είναι τα δύο της μεγάλα αφτιά. Για το λόγο αυτό τα άλλα ζώα του
δάσους την κοροϊδεύουν και την απομακρύνουν από τις παρέες τους. Στο δρόμο
της θα συναντήσει τον πράσινο Βατραχούλη με τις μαύρες βούλες που γρήγορα
θα γίνει ο καλύτερός της φίλος. Ο Βατραχούλης θα της αποδείξει εμπράκτως ότι
δεν πρέπει να στεναχωριέται για τα αφτιά της, αφού χάρη σε αυτά μπορεί να
κάνει πράγματα που τα άλλα ποντίκια ούτε τα φαντάζονται.

Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Όπως έχει αναφερθεί σε πολλά σημεία αυτής της εργασίας, οι λέξεις, με
τις συνδηλώσεις που κουβαλούν, διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην
προσπάθεια χειρισμού της διαφορετικότητας από τους συγγραφείς. Στο εν λόγω
βιβλίο ο Kester Schlenz ασχολείται με το θέμα της ετερότητας ατόμων με κάποια
σωματική “δυσπλασία”, τη θέση τους στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς και τον
τρόπο αντιμετώπισής τους τόσο από τους Άλλους όσο και από τον ίδιο τους τον
εαυτό.
Ο συγγραφέας ήδη στις πρώτες γραμμές του κειμένου σημειώνει:
«Κάποτε, στα βάθη ενός καταπράσινου δάσους, στο ξακουστό χωριό των
ποντικών, ζούσε η όμορφη ποντικίνα η Μιμή. Η Μιμή δεν ήταν σαν τα άλλα
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ποντίκια. Τα δυο τεράστια αφτιά της την έκαναν ξεχωριστή» 181 . Δύο είναι οι
λέξεις – κλειδιά που πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε. Η Μιμή είναι
“όμορφη”, παρόλο που έχει μεγάλα αυτιά. Αυτό σημαίνει ότι η σωματική της
ιδιαιτερότητα δεν την εμποδίζει να είναι ευπαρουσίαστη. Αντιθέτως, το στοιχείο
αυτό την κάνει “ξεχωριστή”. Πρόκειται για μια λέξη που στη γλώσσα μας έχει
θετική χροιά, όπως άλλωστε φαίνεται και από τον ορισμό που δίδεται παρακάτω.
Ξεχωριστός είναι, σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) «αυτός
που ξεχωρίζει, γιατί έχει μεγαλύτερη ένταση και γιατί γίνεται ή υπάρχει
αποκλειστικά για κάποιον ή για κάτι, που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους, που
διακρίνεται ως καλός ή καλύτερος˙ εκλεκτός, διαλεχτός» 182 . Εντέχνως, ο
συγγραφέας αποφεύγει τη λέξη “διαφορετικός” που οδηγεί σε επιφυλακτική
στάση.
Στην προκειμένη περίπτωση ο “διαφορετικός” αναφέρεται κατά πάσα
πιθανότητα σε άτομο με ειδικές ανάγκες χωρίς φυσικά αυτό να αποκλείει και
κάποια άλλη μορφή διαφορετικότητας.
Τα σχόλια που εκφέρει μία μεγάλη μερίδα της κοινωνίας του Εμείς είναι
αν μη τι άλλο περιπαικτικά για το άτομο με την εμφανή ετερότητα, τα οποία
λέγονται είτε μπροστά στο άτομο είτε και ερήμην του. Σε κάθε περίπτωση πάντως
είναι αναμενόμενη η περιθωριοποίηση του Άλλου και η

βίωση άσχημων

συναισθημάτων.
Στο συγκεκριμένο κείμενο είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις που
καταδεικνύουν ξεκάθαρα τη στάση και τη συμπεριφορά των ζώων στη Μιμή, τα
οποία μάλιστα δε διστάζουν να της αποδώσουν και κοροϊδευτικά παρατσούκλια.
«“Σαν παλιοκουτάλες είναι τ’ αφτιά σου”, της φώναζαν και γελούσαν τ’ άλλα
ζώα του δάσους. “Μιμή κουταλαφτού”, την ονόμασε η ποντικοπαρέα. […]
“Κοιτάξτε τα μούτρα της!” φώναζαν τ’ άλλα ποντίκια και την περιγελούσαν » 183 .
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Κέστερ Σλέντς – Αντρέα Χέμπροκ, Η Μιμή με τα μεγάλα αυτιά, απόδοση: Βαγγέλης

Τασιόπουλος, εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2000, σ. 8.
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Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, ό.π., σ. 945.
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Κέστερ Σλέντς – Αντρέα Χέμπροκ, Η Μιμή με τα μεγάλα αυτιά, ό.π., σ. 10. Εάν απομονώσει

κάποιος τις φράσεις: “Σαν παλιοκουτάλες είναι τ’ αφτιά σου”, “γελούσαν”, “κουταλαφτού την
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Η Μιμή συνειδητοποιεί την ετερότητά της, νιώθει άσχημα με όσα της λένε
και απομονώνεται, γεγονός που φαίνεται από τις ακόλουθες χαρακτηριστικές
φράσεις: «[…] η Μιμή […] κατάλαβε πως δεν ήταν αστείο. Ντρεπόταν για τ’
αφτιά της κι ήταν πολύ λυπημένη. […] Δεν την ήθελαν πια στη συντροφιά τους,
έτσι σταμάτησε να κάνει παρέα μαζί τους, κλείστηκε στον εαυτό της, έπαψε να
γελάει και να χαίρεται, ώσπου το πρόσωπό της έμοιαζε με μαύρο σύννεφο. … η
Μιμή καθόταν ολομόναχη… Τα μάτια της θόλωσαν και δάκρυα άρχισαν να
τρέχουν στα μάγουλά της. … έχυνε ποτάμια δάκρυα από τα μικρούτσικα μάτια
της» 184 .
Η Μιμή, συνειδητοποιώντας τη διαφορά της, είναι διαρκώς λυπημένη και
απόμακρη, νιώθει μόνη και αποζητά την ομοιογένεια με τους άλλους. «Το
στοιχείο της μοναξιάς προβάλλεται έντονα και εύστοχα. Είναι κοινό
χαρακτηριστικό όλων όσοι νιώθουν να διαφέρουν. “Αχ, πόσο θα ’θελα κι εγώ να
’χω μικρά αφτιά”, μονολογεί η Μιμή, και με αυτή τη φράση αποκαλύπτει όχι
μόνο την κρυφή επιθυμία της, αλλά τη γενικότερη κοινωνική αντιμετώπιση της
διαφοράς» 185 .
Τα πλάσματα που αντιμετωπίζουν την απόρριψη από τον περίγυρό τους,
λόγω της διαφορετικότητάς τους, αναζητούν απεγνωσμένα την υποστήριξη και τη
φιλία έστω ενός ατόμου και πολύ συχνά βρίσκουν παρηγοριά στο πρόσωπο ενός
που βιώνει αντίστοιχες καταστάσεις 186 . Κάτι ανάλογο συνέβη και στην ποντικίνα
της ιστορίας μας, η οποία αλλάζει άρδην ψυχολογία όταν γνωρίζει και πιάνει
φιλίες με ένα βάτραχο, στοιχείο που διαπιστώνεται από τις ακόλουθες φράσεις
του συγγραφέα: «Η σαύρα […] διέδωσε πως είδε μετά από πολύ καιρό τη Μιμή
να σκάει ένα χαμόγελο. […] Η Μιμή, μ’ ένα πλατύ χαμόγελο, λέει […] “Να που
τ’ αφτιά μου είναι σε κάτι χρήσιμα”. […] Ευτυχισμένοι οι δύο φίλοι… […] … η
ονόμασε η ποντικοπαρέα” “την περιγελούσαν”, θα διαπιστώσει ότι όλοι λειτουργούν σα μία
παρέα –κοινωνία του Εμείς, περιπαίζοντας τη Μιμή.
184

Ό.π., σσ. 10, 13 επ.
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Τασούλα Τσιλιμένη, «Η έννοια της διαφορετικότητας στις μικρές ιστορίες», περ. διαδρομές, τχ.
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Στην προκειμένη περίπτωση η ποντικίνα βρίσκει τη συμπαράσταση και την αληθινή φιλία στο

πρόσωπο ενός Βατράχου, ο οποίος, κι αυτός με τη σειρά του αποτελεί τον Άλλο για την κοινωνία
των Ποντικών, τόσο γιατί δεν είναι Ποντικός, όσο και γιατί έχει ιδιαιτέρως μεγάλα πόδια.
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Μιμή απλώνει τα χέρια της κι αγκαλιάζει τον αγαπημένο της φίλο. Χαίρεται,
γελάει, ξεχειλίζει από ευτυχία για πρώτη φορά στη ζωή της» 187 .
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στην περίπτωση που η διαφορετικότητα ενός ατόμου αναφέρεται σε ένα
εξωτερικό του χαρακτηριστικό, η αντιμετώπισή του από την πλειοψηφία των
ατόμων είναι -η τουλάχιστον ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια οπότε και οι κοινωνίες
προσπάθησαν να γίνουν πιο ανεκτικές απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκεςλίαν ρατσιστική, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγείται στη μοναξιά και στη
γκετοποίηση.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο συγκεκριμένο βιβλίο, όπου η Μιμή, η
ποντικίνα, που εδώ αποτελεί προσωπείο του Άλλου, εξαιτίας του υπερβολικού
μεγέθους των αυτιών της, γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας από την κοινωνία του
Εμείς. Η συμπεριφορά των τελευταίων είναι έκφραση της στερεοτυπικής
συμπεριφοράς όσων θεωρούν ότι ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό ενός πλάσματος,
που το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα είναι από μόνο του ικανό να
χαρακτηρίσει και να στιγματίσει το σύνολο της προσωπικότητάς τους. Έτσι,
χωρίς να εξετάσουν τίποτα περαιτέρω, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να
γνωρίσουν τη Μιμή. Αντιθέτως, της φέρονται πολύ άσχημα και την
απομονώνουν.
Τη λύση στο πρόβλημα της μικρής ποντικίνας έρχεται να δώσει ο
πράσινος Βατραχούλης, ο οποίος διαθέτει μεγάλα πόδια, ενώ δεν έχει αυτιά.
Στόχος του συγγραφέα εδώ είναι μάλλον να παρουσιασθεί η διαφορετικότητα ως
κάτι “φυσικό”, αφού ο Βατραχούλης επισημαίνει στη Μιμή τη χρησιμότητα των
αυτιών της. Τα αυτιά της μπορούν να λειτουργήσουν ως στέγαστρο για τη βροχή
και να την κρατήσουν στεγνή, να δημιουργήσουν ρεύματα αέρα για να τη
δροσίσουν, αλλά και να τη ζεστάνουν τις κρύες μέρες. Σταδιακά, και χάρη στη
συμπαράσταση και τη φιλία του Βατραχούλη, η ποντικίνα αρχίζει να
συμφιλιώνεται με τη διαφορετικότητά της και να αναζητά τα θετικά
αποτελέσματα αυτής, ενώ αποκτά αυτοπεποίθηση και κατορθώνει τελικώς και με
187
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τη βοήθεια των μεγάλων της αυτιών να πετάξει. Η πτήση της αντιμετωπίζεται με
ενθουσιασμό από τα άλλα ζώα, τα οποία τη χειροκροτούν και επιζητούν τη φιλία
της. «Χαίρεται, γελάει, ξεχειλίζει από ευτυχία για πρώτη φορά στη ζωή της. Τα
άλλα ζώα χειροκροτούν και φωνάζουν: “Ζήτω! Η Μιμή γελάει! Η Μιμή είναι
ευτυχισμένη! Ζήτω! Ζήτω!” Από τότε όλοι ήθελαν να είναι φίλοι της».
Ο συγγραφέας όμως κλείνει την αφήγησή του με την εξής αξιοσημείωτη
παρατήρηση: «Όμως ο καλύτερος φίλος της Μιμής, ο πιο αγαπημένος, είναι ένας.
Ο πράσινος Βατραχούλης με τις πράσινες βούλες. Αυτός την έμαθε να αγαπά τον
εαυτό της, να χαίρεται τη ζωή, να είναι ευτυχισμένη». Με τα τελευταία αυτά
λόγια ο Kester Schlenz τονίζει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης και της
αλληλεγγύης από την πλευρά των φίλων για την υποστήριξη οποιουδήποτε
προβλήματος. Με λεπτό χιούμορ και φυσικότητα εκθέτει τα γεγονότα,
προβληματίζει και ευαισθητοποιεί τους μικρούς αναγνώστες. Στο μικρό παιδί,
μάλιστα, που διαβάζει αυτό το βιβλίο, δίδεται μία λύση, στην περίπτωση που
αντιμετωπίζει ένα αντίστοιχο πρόβλημα, αφού είναι δυνατόν να ταυτιστεί με την
ηρωίδα ή να αναγνωρίσει στο πρόσωπό της κάποιο μέλος της οικογένειάς του,
ένα συμμαθητή του ή ένα φιλικό πρόσωπο.
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Κατά την ανάπτυξη της σχέσης και της επαφής του Εγώ με το Άλλο η
συμπεριφορά της κυρίαρχης ομάδας έναντι του έτερου, οδηγεί τον τελευταίο όχι
μόνο σε ψυχολογική απομόνωσή του όσο και σε κυριολεκτική και ουσιαστική
χωροταξική περιθωριοποίηση.
Αυτό έλαβε χώρα και στην περίπτωση της μικρής ποντικίνας με τα μεγάλα
αυτιά. Η ρατσιστική στάση των υπολοίπων Ποντικών την οδηγεί να κάθεται «[…]
ολομόναχη πάνω σ’ ένα μεγάλο φύλλο κι έκανε κούνια» 188 .

188

Ό.π., σ. 13.
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β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Και σε αυτό το κείμενο ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται,
καθώς περνάει ο καιρός, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής αναφορά στις ημέρες. Στο
τέλος της διήγησης η άποψη της πλειοψηφίας για τον Άλλο εμφανίζεται
διαφοροποιημένη, θετική πλέον και συνιστά μία στάση αποδοχής αυτού.
Σχέση λόγου - εικόνας
Το ύψος του βιβλίου είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του, στοιχείο που
δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες. Πρόκειται για εικόνες δίχως πλαίσιο
και με έντονα χρώματα που κερδίζουν την προσοχή του αναγνώστη. Η
εικονογράφηση στο συγκεκριμένο βιβλίο ακολουθεί το κείμενο χωρίς να δίνει σε
όποιον το διαβάζει επιπλέον πληροφορίες. Παρόλ’ αυτά όμως παρουσιάζει τη
μικρή ποντικίνα με τα μεγάλα της αυτιά, στοιχείο που βοηθά το μικρό παιδί να τη
φανταστεί καλύτερα και να συνειδητοποιήσει τη διαφορά της έναντι των
υπολοίπων ζώων. Η Μιμή τοποθετείται στην εικόνα διαρκώς θλιμμένη και πάντα
απομακρυσμένη από την πλειοψηφία ή σε χώρους που δεν υπάρχει άλλος
ποντικός. Διαπιστώνουμε ότι εικονογραφικά ξαναβρίσκει το χαμόγελό της, όταν
συναντά το Βάτραχο. Ειδική μνεία χρειάζεται να γίνει στις δύο τελευταίες εικόνες
του βιβλίου. Στην πρώτη εξ αυτών (σ. 33) η Μιμή και ο Βάτραχος περπατούν
ανάμεσα –ως να παρελαύνουν- από τους υπολοίπους ποντικούς, οι οποίοι τους
χειροκροτούν χαμογελαστοί. Πρόκειται για τη στιγμή της αποδοχής του Άλλου
από την κοινωνία του Εμείς. Στη δεύτερη (σ. 35), με την οποία κλείνει και το
βιβλίο, παρατηρούμε τα δύο διαφορετικά και μεταξύ τους, καθώς και με τους
υπολοίπους, πλάσματα, την Ποντικίνα και το Βάτραχο να στέκονται
αγκαλιασμένοι και να κοιτούν μπροστά. Η εικόνα αυτή στέλνει ένα αισιόδοξο
μήνυμα ότι όλοι μπορούν να συνυπάρξουν μελλοντικά όσο κι αν διαφέρουν
μεταξύ τους, διότι αυτό που έχει τελικώς σημασία είναι η κατανόηση, η αποδοχή,
αλλά συγχρόνως και η διατήρηση της διαφορετικότητας του καθενός. Γενικά, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι «η εικονογράφηση, δυναμική όσο και το κείμενο,
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αποκαλύπτει συναισθήματα, προθέσεις, καταστάσεις και αναδεικνύει τα στοιχεία
που φανερώνουν την αναγνωστική πρόθεση του κειμένου» 189 .
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ΙΙΙ. ΤΙΝΚΑ Το μικρότερο προβατάκι του κόσμου!
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από την Rainy Dohaney και κυκλοφόρησε
αρχικώς από την Renée French σε συνεργασία με την Atheneum Books for
Young Readers, Simon & Schuster Children’s Publishing Division στη Νέα
Υόρκη το 2003. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από τη Μαρία Αγγελίδου και
εκδόθηκε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος το 2003. Πρόκειται για μια
χαριτωμένη μικρή ιστορία με πλούσια εικονογράφηση και περιορισμένο,
σχετικώς, κείμενο που μπλέκεται μέσα στις εικόνες, οι οποίες –σημειωτέονκαταλαμβάνουν ολόκληρες τις σελίδες.
Στο σπιτάκι του γέρου βοσκού ζούσαν πέντε πρόβατα. Το τελευταίο από
αυτά το έλεγαν Τίνκα και ήταν το μικρότερο προβατάκι του κόσμου. Για το λόγο
αυτό όλοι το απομάκρυναν, όλοι εκτός από το Σούτι, το σπουργίτη. Μεταξύ τους
αναπτύσσεται μια ισχυρή φιλία, ενώ η Τίνκα με την πάροδο του χρόνου
συνειδητοποιεί πόση αξία έχει η διαφορετικότητά της.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Στο συγκεκριμένο βιβλίο θίγεται το θέμα της διαφορετικότητας. Ο Άλλος
είναι στην προκειμένη περίπτωση ένα πλάσμα πολύ μικρότερο από το
φυσιολογικό σε μέγεθος. Το άτομο που έχει ένα τόσο εμφανές χαρακτηριστικό
που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα αντιμετωπίζεται με περιπαικτική, αν μη τι
άλλο, διάθεση, γίνεται αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού και νιώθει άσχημα
έναντι των υπολοίπων.
Τούτα τα στοιχεία γίνονται αντιληπτά στον αναγνώστη μέσα από τη
χρήση κατάλληλα επιλεγμένων λέξεων και φράσεων. «Τα βράδια, όταν ερχότανε
η ώρα για ύπνο, όλα τα πρόβατα μπαίνανε στο παχνί –μόνο η Τίνκα έμενε χώρια,
σε δικό της κρεβατάκι, στη γωνιά του αχυρώνα. “Γιατί να μην έρθω κι εγώ να
κοιμηθώ μαζί σας;” τα παρακαλούσε. “Πρόβατο είμαι κι εγώ!” “Όχι, Τίνκα. Είσαι
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πολύ μικρή. Θα σε πατήσουμε χωρίς να το θέλουμε και θα σε κάνουμε λιώμα”
της έλεγαν» 190 .
Είναι πολύ αντιπροσωπευτική η φράση αυτών των όντων, που εξαιτίας
της ιδιαιτερότητάς τους, βιώνουν την περιθωριοποίηση –η Τίνκα λέει ότι την
ανάγκαζαν να κοιμάται “χώρια”- και την αδικία, διότι τους αντιμετωπίζουν ως το
Άλλο, το διαφορετικό. Η Τίνκα διαμαρτύρεται, λέγοντας πως είναι κι αυτή
πρόβατο, ασχέτως εάν είναι μικρότερη σε μέγεθος από το αναμενόμενο.
Αντίστοιχη διαμαρτυρία εκφράζουν σήμερα και οι άνθρωποι που βιώνουν τη
ρατσιστική αντιμετώπιση της κοινότητας του Εμείς, επειδή π.χ. είναι μαύροι,
αλλόθρησκοι ή αλλοεθνείς και για το λόγο αυτό λένε: «Είμαστε κι εμείς
άνθρωποι και δε μας αξίζει αυτή η συμπεριφορά».
Είναι εύστοχες οι φράσεις και οι λέξεις που επιλέγει να χρησιμοποιήσει
στη μικρή αυτή ιστορία η συγγραφέας της. Έτσι περνά αβίαστα στο μικρό
αναγνώστη τόσο η στερεοτυπική συμπεριφορά όσων απαρτίζουν το Εμείς, όσο
και η ζωή στο περιθώριο που βιώνουν οι Άλλοι. «Και η καημένη η Τίνκα ένιωθε
τόσο μοναχούλα της, που την έπαιρνε ο ύπνος με δάκρυα» 191 .
Σε όλα τα βιβλία που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία επιλέγεται
πάντα ένα συγκεκριμένο περιστατικό, με αφορμή το οποίο οι σχέσεις του Εγώ με
το Άλλο φθάνουν στα άκρα και στη συνέχεια βελτιώνονται. Στην προκειμένη
κατάσταση αφορμή αποτελεί μία μεγάλη αράχνη, την οποία η Τίνκα, λόγω της
μικροσωμίας της δεν μπορεί να δει. Οι υπόλοιποι γελούν μαζί της. «Η κακομοίρα
η Τίνκα ούτε να τη ΔΕΙ την αράχνη δεν έφτανε» 192 .
Η ειρωνεία και ο χλευασμός είναι έκδηλος στα λόγια των προβάτων, ενώ
και εδώ η Rainy Dohaney επιλέγει εύστοχα να χαρακτηρίσει την Τίνκα
“κακομοίρα”. «“Κρίμα που δε φτάνεις να τη δεις” […]“Ναι, κρίμα! Πολύ κρίμα”
[…] “Μη γελάτε” παραπονέθηκε η Τίνκα…» 193 . Η Τίνκα έχει συνείδηση της
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ετερότητάς της και αντιλαμβάνεται ότι αυτό της δυσχεραίνει τη ζωή. «Κρίμα που
είμαι τόσο μικρή και δε φτάνω ούτε να τη δω…» 194 .
Τα διαφορετικά άτομα έχουν πάντα την ανάγκη μίας φιλίας, που θα τους
στηρίξει, προκειμένου να μη ζουν εντελώς μόνοι. Λόγια ουσιαστικά, φιλίας και
συμπάθειας εκφέρονται από ένα σπουργίτι, το οποίο προσιδιάζει –κι αυτό
προφανώς δεν είναι τυχαίο- σε μέγεθος με την Τίνκα. «[...]“φιλενάδα” [...]“μικρή,
μικρούλα κι ομορφούλα” την παρηγόρησε ο Σούτι» 195 .
Στόχος της συγγραφέως είναι να καταδείξει πόσο σχετικές είναι οι έννοιες
“μικρό” - “μεγάλο” και, προκειμένου να το πραγματοποιήσει, χρησιμοποιεί, πέρα
από το σπουργίτη, και τις ακόλουθες φράσεις. “Ψηλά, ψηλά, πολύ ψηλά
ανέβηκαν οι δυο φίλοι. Κι από κει πάνω ο αχυρώνας και το κοτέτσι και τ’ άλλα
πρόβατα ήταν μικρούτσικα. Τόσα δα. Τα χωράφια κι οι λόφοι έμοιαζαν με την
κουβερτούλα που είχε η Τίνκα στο κρεβάτι της. “Μου φαίνεται πως είμαι το
μεγαλύτερο πρόβατο του κόσμου” φώναξε η μικρή ενθουσιασμένη» 196 . Με τον
τρόπο αυτό καταρρίπτεται πολύ γρήγορα ο μύθος ότι το μικρό μέγεθος είναι
αρνητικό χαρακτηριστικό, αφού το μικρό εξαρτάται πάντα από το μέγεθος αυτού
με το οποίο το συγκρίνεις.
Στην πορεία, τα άτομα που έχουν εισπράξει τη ρατσιστική αντιμετώπιση
των γύρω τους, εξαιτίας της ετερότητάς τους ενδυναμώνονται, όταν βρουν
φίλους, καθώς και μόλις νιώσουν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Τότε
αντιλαμβάνονται πως δεν είναι μεμπτό να διαφέρεις και αντιμετωπίζουν την
κατάσταση με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Έτσι, η Τίνκα αρχίζει να νιώθει
διαφορετική, αλλά αυτήν τη φορά μοιάζει να χαίρεται, μιας και αυτό, η
διαφορετικότητά της δηλαδή, την κάνει ξεχωριστή. « “Ε, Σούτι… Το ξέρεις ότι
άλλο ιπτάμενο πρόβατο δεν υπάρχει στον κόσμο; Μόνο εγώ” έλεγε η Τίνκα και
γελούσε» 197 .
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο σε τούτη τη μικρή ιστορία είναι η εύστοχη
επιλογή των λέξεων. Είναι γνωστό –και αναφέρθηκε ήδη και στο δεύτερο
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κεφάλαιο της εργασίας μας- πως οι λέξεις, καθώς και οι συντακτικές και
γραμματικές

επιλογές,

εμπεριέχουν

πλήθος

κοινωνικών

πληροφοριών,

ιδεολογικών μηνυμάτων και παραπληρωματικών νοημάτων. Στην προκειμένη
περίπτωση, η συγγραφέας, ακριβώς, για να δείξει ότι τα πράγματα αρχίζουν να
αλλάζουν για την Τίνκα, καθώς και για να τονίσει τη διαφοροποίηση στην
ψυχολογία της, επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ξεχωριστό, η οποία –όπως
σημειώσαμε αναλυτικά στην ανάλυση του βιβλίου Η Μιμή με τα μεγάλα αυτιάστην ελληνική γλώσσα έχει θετική χροιά. «Κι όπως πετούσαν πάνω από χωράφια
και λόφους, η Τίνκα κατάλαβε ότι ανυπομονούσε να βρεθεί στο κρεβατάκι της.
Στο δικό της ξεχωριστό κρεβατάκι» 198 .
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Και σε αυτή τη μικρή ιστορία οι βασικοί ήρωες είναι ανθρωποποιημένα
ζώα –για την ακρίβεια πρόκειται για πέντε αδελφούλες προβατίνες- οι οποίες
συμβιώνουν όπως τα υπόλοιπα ζώα, στο παχνί ενός γέρου βοσκού. Οι τέσσερις
είναι μεγάλες και μόνο η Τίνκα είναι πολύ μικρή και για το λόγο αυτό την
απομονώνουν και δε θέλουν να κοιμάται μαζί τους, γεγονός που τη στεναχωρεί
ιδιαιτέρως. Το σημαντικότερο συναίσθημα των πλασμάτων –ανθρώπων ή ζώωνπου διαφέρουν είναι η μοναξιά και η απομόνωση από την κυρίαρχη ομάδα. «Και
η καημένη η Τίνκα ένιωθε τόσο μοναχούλα της, που την έπαιρνε ο ύπνος με
δάκρυα» 199 .
Πράγματι, λοιπόν, στο βιβλίο αυτό η πρωταγωνίστρια είναι πολύ μικρή σε
μέγεθος με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα πρόβατα να μην τη συναναστρέφονται και
να μη θέλουν να κοιμάται μαζί τους. Αντιθέτως, την περιθωριοποιούν.
Συνήθως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όσοι βιώνουν την
απόρριψη από τους περισσοτέρους λόγω της ετερότητάς τους επιδιώκουν να
βρουν έστω κι έναν συμπαραστάτη, τον οποίο ευφυώς επιλέγει εδώ η συγγραφέας
να είναι ένα σπουργίτι. Το σπουργίτι, ως γνωστόν, είναι μεν μικρό σε μέγεθος,
αλλά για το είδος του η μικροσωμία δεν αποτελεί πρόβλημα, μιας και όλα τα
198
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σπουργίτια είναι μικροσκοπικά. Η Τίνκα μέσα στην απόγνωσή της βρίσκει τη
φιλία στο πρόσωπο ενός μικρού σπουργίτη, του Σούτι. «Είχε, πάντως, ΕΝΑ
φιλαράκι η Τίνκα. Τον Σούτι, το σπουργίτη. Αυτός πάντα έβρισκε τρόπο να την
κάνει να γελάει» 200 .
Τα πλάσματα που έχουν μία σωματική ιδιαιτερότητα αντιμετωπίζουν
μεταξύ

άλλων

και

δυσκολία

να

ανταποκριθούν

σε

καταστάσεις

της

καθημερινότητας, αφού σε διαφόρους τομείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν
τις δραστηριότητες των υπολοίπων. Αυτό το γεγονός αποτελεί άλλον έναν λόγο
να σχολιασθούν αρνητικά.
Η Τίνκα, λοιπόν, αποτελεί πάντα αντικείμενο κοροϊδίας μέσα στο
αγρόκτημα. Όταν στο λιβάδι κάνει την επίσκεψή της μία τεράστια αράχνη, όλα τα
πρόβατα την κοιτούν με θαυμασμό και θέλουν να την προσεγγίσουν, αλλά δεν τα
καταφέρνουν. Η μικρούλα πρωταγωνίστριά μας από την πλευρά της εκφράζει την
επιθυμία να κατορθώσει να τη δει, μιας και είναι πολύ κοντούλα και φαντάζει
ανέφικτο να μπορέσει έστω να της ρίξει μια ματιά. «“Αχ, πέστε μου κι εμένα πώς
είναι” ρώτησε τα πρόβατα ένα ανοιξιάτικο πρωινό. “Είναι πανέ-εεε-εεεμορφη”
βέλαξε η Μίλα. “Είναι τε-εεε-εεεράστια” αναστέναξε η Γουέλντα. “Κρίμα που δε
φτάνεις να τη δεις” ρουθούνισε η Μέλντα. “Ναι, κρίμα! Πολύ κρίμα” είπε κι η
Γουίλα. Κι όλες γέλασαν. “Μη γελάτε” παραπονέθηκε η Τίνκα λαχανιασμένη,
καθώς προσπαθούσε να σταθεί στα νύχια των ποδιών της πάνω σ’ ένα χαλικάκι,
μήπως και κατάφερνε να δει μιαν ακρούλα έστω από τη γιγάντια αράχνη. Μα όσο
κι αν αγωνιζότανε, τίποτα δεν είδε» 201 .
Εάν στη ζωή του πλάσματος που ενσαρκώνει το Άλλο συμβεί κάτι που το
βοηθήσει να αντιληφθεί ότι τελικώς η διαφορετικότητά του δεν έχει αρνητική
διάσταση, αποκτά σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ενώ αρχίζει συχνά να
υποστηρίζει την ταυτότητά του και να μη θέλει να την απαρνηθεί, όπως αρχικά.
Έπειτα από πρόταση της Τίνκα, τα δύο ζώα, το προβατάκι και το
σπουργιτάκι, αποφασίζουν να πετάξουν μαζί, το ένα στην πλάτη του άλλου. Το
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αίσθημα είναι παράδοξο. Η Τίνκα φωνάζει με ενθουσιασμό: «Μου φαίνεται πως
είμαι το μεγαλύτερο πρόβατο του κόσμου!» 202 .
Τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα και τα πρόβατα πίσω στο κτήμα
ανησυχούν, ενώ μία από τις προβατίνες νιώθει και τύψεις που την κορόιδεψε.
«“Λες να στενοχωρέθηκε που την κορόιδεψα;” κλαψούρισε η Γουέλντα» 203 .
Πετώντας τα δύο ζώα, φθάνουν πάνω από αυτό, που από μακριά έμοιαζε
με μία τεραστίων διαστάσεων αράχνη. Διαπιστώνουν όμως πως πρόκειται στην
πραγματικότητα για χιλιάδες μικροσκοπικά μοβ λουλουδάκια. Η εξέλιξη αυτή
χαροποιεί πολύ την Τίνκα, διότι για πρώτη φορά έχει κάνει κάτι που δεν
κατόρθωσαν να πράξουν οι υπόλοιπες προβατίνες, παρόλο το μέγεθός της. « “Δεν
είναι αράχνη! Δεν είναι αράχνη!” έμπηξε τις φωνές η Τίνκα. “Κάτσε και θα δεις τι
έχει να γίνει όταν θα το πω σ’ αυτά τα ανόητα πρόβατα μόλις γυρίσουμε στο
σπίτι” 204 .
Η Τίνκα επιστρέφει στον αχυρώνα, έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει ότι
έχει πολλές δυνατότητες. Κατάφερε, χάρη στην ευστροφία της και στο θάρρος
της όχι μόνο να προσεγγίσει τη “μεγάλη αράχνη”, πράγμα που οι υπόλοιπες
τέσσερις, αν και πιο μεγαλόσωμες και πιο ρωμαλέες από αυτήν, απέφυγαν να
πράξουν, αλλά και να λύσει το μυστήριο που κρυβόταν πίσω από αυτό το
τεράστιο έντομο. Η διαδικασία του ταξιδιού, αλλά και η κατάληξή του τη γέμισαν
αυτοπεποίθηση και τη βοήθησαν να καταλάβει ότι το να έχει κάποιος μία
σωματική ή άλλη ιδιαιτερότητα δεν τον εμποδίζει να ζει φυσιολογικά.
Καμιά φορά μάλιστα η ιδιαιτερότητα μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη,
όπως συνέβη και στην περίπτωση της Τίνκα. «Η Μίλα άκουσε πρώτη τα μικρά
σιγανά βηματάκια. “Εσύ είσαι, Τίνκα;” Μουρμούρισε νυσταγμένη. “Ναι, εγώ
είμαι. Μόλις γύρισα. Είχα πάει να δω τη μεεεεε-νεξεδένια αράχνη” απάντησε
ψιθυριστά η Τίνκα κρατώντας τα γέλια της. “Τη μενεξεδένια αράχνη!” Τα
τέσσερα πρόβατα πετάχτηκαν πάνω με τα μάτια ορθάνοιχτα. Η νύστα τους είχε
κάνει φτερά. “Πώς κατάφερες να φτάσεις ως εκεί;” “Δε φοβήθηκες;” “Γιατί δεν
έρχεσαι να κοιμηθείς εδώ, κοντά μας, να μας τα πεις όλα;” “Θα προσέχουμε! Δε
202

Ό.π., σ. 25.

203

Ό.π., σ. 30.

204

Ό.π., σ. 29.

103

θα σε πατήσουμε!” Η Τίνκα όμως χαμογέλασε κι όλο ευγένεια απάντησε: “Θα
σας τα πω όλα το πρωί”. Ύστερα προχώρησε στη γωνίτσα της. Στο κρεβατάκι
της. Που ήταν μικρό και ζεστό και… πάνω απ’ όλα… κατάδικό της» 205 .
Η Τίνκα με δύναμη μεγάλη πλέον ειρωνεύεται αυτή με τη σειρά της τις
υπόλοιπες προβατίνες, αλλά πάντα με ευγένεια, όπως τονίζει η Rainy Dohaney.
Έχει βιώσει την απόρριψη και γι’ αυτό δε θέλει να φερθεί με ανάλογο τρόπο και
να υποτιμήσει τα άλλα ζώα. Οι προβατίνες αντιλαμβάνονται το λάθος τους, αλλά
η Τίνκα λειτουργεί με ανωτερότητα και συνειδητοποιεί την προσωπική της αξία
και τη μοναδικότητά της που την κάνει όχι διαφορετική, αλλά ξεχωριστή.
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Στις σχέσεις του Εγώ με το Άλλο παρατηρείται πολύ συχνά μία
προσπάθεια χωροταξικής περιθωριοποίησης του διαφορετικού. Στόχος τούτης της
ενέργειας είναι τόσο η προσπάθεια υποτίμησης του Άλλου και η επίδειξη της
δύναμης και της ανωτερότητας του Εγώ με την τοποθέτησή του σε ένα
οριοθετημένο πλαίσιο όσο και η ελαχιστοποίηση της δυνατότητας επαφής των
δύο.
Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση οι τέσσερις, μεγάλες σε μέγεθος και
άρα “δυνατότερες” –κατά τη δική τους πάντα άποψη- προβατίνες αναγκάζουν τη
μικρούλα Τίνκα να κοιμάται μόνη της, απομακρυσμένη, σε μία γωνία. Στην
πορεία, βέβαια, μόλις το μικρό προβατάκι συνειδητοποιήσει την αξία της
ετερότητάς της, παύει να στεναχωριέται για τούτη την “γκετοποίηση”. Αντιθέτως
μάλιστα εκφράζει την άποψη ότι το κρεβάτι της δεν έχει σημασία πού βρίσκεται.
Αρκεί που είναι δικό της.
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β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Και σε αυτό το κείμενο ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται,
καθώς περνάει ο καιρός, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής αναφορά στις ημέρες. Στο
τέλος της διήγησης η άποψη της πλειοψηφίας για τον Άλλο εμφανίζεται
διαφοροποιημένη, θετική πλέον και συνιστά μία στάση αποδοχής αυτού.
Σχέση λόγου - εικόνας
Η εικονογράφηση δεν είναι οριοθετημένη εντός πλαισίων. Αντιθέτως,
κυριαρχεί, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου με τις λέξεις να
εισέρχονται εντός της. Το τετράγωνο σχήμα του βιβλίου χαρίζει ισοτιμία,
αφήνοντας περιθώρια, για να αναπτυχθεί το φόντο της δράσης, καθώς και να
εξελιχθούν οι χαρακτήρες. Η διαφορά μεγέθους της Τίνκα από τα υπόλοιπα
τέσσερα πρόβατα γίνεται πλέον εμφανής μέσα από τις εικόνες, ήδη στο πρώτο
δισέλιδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παρόν βιβλίο, ακριβώς για να φανεί η
περιθωριοποίηση του Άλλου από την κοινωνία του Εμείς, η Τίνκα εικονίζεται
πάντα σε διαφορετική σελίδα από τις άλλες προβατίνες, κλαμένη και
στεναχωρημένη. Η πρώτη φορά που τη βλέπουμε να γελάει είναι όταν δίπλα της
βρίσκεται το σπουργίτη, το οποίο η εικονογράφος φτιάχνει ισομέγεθες με αυτήν.
Χάρη στην εικονογράφηση ο μικρός αναγνώστης αντιλαμβάνεται καλύτερα κι
αυτό που τονίζει η συγγραφέας, ότι οι έννοιες ‘μικρό-μεγάλο’ είναι σχετικές και
αλληλοεξαρτώμενες 206 . Εάν παρατηρήσει κανείς την εικονογράφηση στην
τελευταία σελίδα του βιβλίου (σ. 36), θα διαπιστώσει ότι πλέον η διαφορά
μεγέθους της Τίνκα από τα υπόλοιπα τέσσερα πρόβατα δεν είναι τόσο εμφανής
όσο στην αρχή. Αυτό δε σημαίνει ότι η Τίνκα μεγάλωσε, αλλά ότι έπαψε πια να
ενοχλείται από τη διαφορετικότητά της κι ένιωσε ισότιμη με την κοινωνία του
Εμείς.
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Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μία μικρή ιστορία με πολύ χαριτωμένη
εικονογράφηση και με ένα κείμενο που αγγίζει, κατά τη γνώμη μας, το παιδίαναγνώστη. Το στοιχείο πάντως που χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως την πλοκή είναι η
κλιμάκωση, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση. Από το ανώτερο σημείο
και έπειτα αρχίζει η αλλαγή της πορείας του θέματος και είμαστε πλέον σε θέση
να μαντέψουμε και το αποτέλεσμα της δράσης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό
είναι πως το μικρό παιδί, που ενδεχομένως βιώνει την απόρριψη από τον
κοινωνικό του περίγυρο στο σχολείο και στις παρέες του, λόγω της εξωτερικής
του εμφάνισης και της μικροσωμίας του, φαινόμενο σύνηθες στις ηλικίες που
αναφέρεται το βιβλίο αυτό, διαβάζοντας τις περιπέτειες της Τίνκα μπορεί να
ταυτισθεί μαζί της και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς και
αυτογνωσία, στοιχεία αναγκαία που θα το ενδυναμώσουν και θα το βοηθήσουν να
αντιμετωπίσει επιτυχώς όσα περνάει.
Αυτό που επιτυγχάνει η συγγραφέας είναι να αξιοποιήσει τη μυθοπλασία,
αποφεύγοντας κάθε ίχνος διδακτισμού και ηθικολογίας, πράγμα που γίνεται
αντιληπτό κυρίως στο τέλος, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ολοκληρώσει
την ιστορία του, χωρίς να καταλήγει με κάποιο ηθικό δίδαγμα. Το σημαντικό και
σ’ αυτό το βιβλίο, όπως και στη Μιμή με τα μεγάλα αυτιά, αυτό που τονίζεται η
θετική διάσταση της διαφορετικότητας του ήρωα 207 . Μέσα από τις λέξεις και τις
φράσεις που διαλέγει με αριστοτεχνικό τρόπο, αλλά και διαμέσου της
εικονογράφησης το μικρό παιδί δίδει μόνο του απαντήσεις πολύ σημαντικές στο
πρόβλημα της διαφορετικότητας σήμερα.
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Εν προκειμένω η Τίνκα, εάν ήταν μεγαλύτερη, δε θα μπορούσε ποτέ να πετάξει και να λύσει το

μυστήριο της αράχνης, αφού το μικρό της μέγεθος είναι αυτό που την ευνοεί και της χαρίζει τη
δυνατότητα να σταθεί πάνω στην πλάτη του μικρού σπουργιτιού.
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Γ. Άτομα σε ρεαλιστικές καταστάσεις
Στην περίπτωση αυτών των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών οι ήρωες είναι
άνθρωποι που συμμετέχουν σε ρεαλιστικές καταστάσεις, έχουν μία καθημερινή
ζωή, έγνοιες, προβλήματα, χαρές, όνειρα και λύπες, αντίστοιχα με αυτά των
αναγνωστών, οπότε εδώ η ταύτιση είναι άμεση.

Ι. Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους
Το

βιβλίο

αυτό

γράφτηκε

από

την

Μπάρμπαρα

Σέλινγκ

και

εικονογραφήθηκε από την Πατ Σόρις με τη συνεργασία της δρ Μπέρνις Μπερκ
του Bank Street College of Education. Με τον τίτλο I’m Not So Different
πρωτοκυκλοφόρησε το 1986 από τη Western Publishing Co. Στα ελληνικά
εκδόθηκε από τις εκδόσεις Δωρικός στην Αθήνα το 1991 ως βιβλίο της σειράς:
«Μάθε για τη ζωή».
Η μικρή ηρωίδα του βιβλίου μας είναι καθηλωμένη σε μια αναπηρική
καρέκλα. Οι γονείς της όμως της φέρονται όπως σε κάθε φυσιολογικό παιδί, της
προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για μια κανονική ζωή και συγχρόνως της
μαθαίνουν ότι και οι υποχρεώσεις της απέναντι στην κοινωνία είναι οι ίδιες με
όλους.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Οι λέξεις που χρησιμοποιεί η συγγραφέας στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι
κατάλληλα επιλεγμένες, σε μία προσπάθεια να καταρριφθούν οποιαδήποτε
στερεότυπα υπάρχουν στη κοινωνία αναφορικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ωστόσο, το κείμενο στην προκειμένη περίπτωση γράφτηκε από μία λογοτέχνη σε
συνεργασία με μία γιατρό και, εάν διαβασθεί από κάποιον μελετητή της
Λογοτεχνίας για παιδιά, θα γίνει αντιληπτό ότι σε πολλά σημεία οι εκφράσεις και
γενικά το ύφος της γραφής στερείται λογοτεχνικότητας. Προσιδιάζει περισσότερο
σε ένα βιβλίο που γράφτηκε με συγκεκριμένη παιδαγωγική στόχευση.
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Έτσι, ανάμεσα στη διήγηση, θα εντοπίσει κανείς φράσεις, όπως οι
ακόλουθες, με τις οποίες οι συγγραφείς απευθύνονται στο παιδί-αναγνώστη,
προκειμένου να του εξηγήσουν τι ακριβώς είναι η σωματική αναπηρία και ποιες
οι επιπτώσεις της στο άτομο: «Μπορεί να νομίζεις πως η αναπηρική μου καρέκλα
με κάνει διαφορετική. Θαρρώ πως αυτό νομίζουν οι περισσότεροι, γιατί πολλοί
κοντοστέκονται και με κοιτάζουν περίεργα. Η μαμά μού εξήγησε πως οι
άνθρωποι με κοιτούν έτσι επειδή λυπούνται που δεν μπορώ να περπατήσω σαν κι
αυτούς. Ο μπαμπάς πάλι μου είπε πως φοβούνται να μου πουν κάτι για να μη με
πληγώσουν. 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
τόσο διαφορετική» 208 .
Αναφέρεται

ανοιχτά

η

περιέργεια

με

την

οποία

οι

άνθρωποι

αντιμετωπίζουν το διαφορετικό άτομο κι ο οίκτος που νιώθουν γι’ αυτό. Το
κοριτσάκι που βιώνει την ετερότητα παρουσιάζεται να έχει συνείδηση αυτής,
αλλά την αντιμετωπίζει ψύχραιμα και δηλώνει ότι δε νιώθει διαφορετική. Λίγο
παρακάτω θα πει: «Στο πίσω μέρος υπήρχε ένα ασανσέρ για το προσωπικό και τ’
άτομα με ειδικές ανάγκες. Τέτοιο είμαι κι εγώ». Το μικρό κορίτσι σημειώνει και
τα θετικά που έχει, ζώντας πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, στοιχεία που,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την κάνουν να νιώθει ξεχωριστή 209 .
Γενικότερα, πάντως, η διαφορετικότητα στεναχωρεί τα άτομα που τη
βιώνουν, όσο συμβιβασμένα κι αν είναι μ’ αυτήν. Έτσι, λοιπόν, η ηρωίδα κάποια
στιγμή θα αναφωνήσει: «Δε μ’ αρέσει που είμαι διαφορετική!» 210 . Η απάντηση
του πατέρα της συνοψίζει σε μία πρόταση μία αλήθεια πάνω στην οποία
στηρίζονται όλες οι σύγχρονες θεωρίες για την πολυπολιτισμικότητα: «Μα,
Γατούλα, ο καθένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλον. […] Το ότι είσαι
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Μπάρμπαρα Σέλινγκ, Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους, μτφρ. Μαρία Κλάδου, εκδ.

Δωρικός, Αθήνα 1991, σσ. 7-8.
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Για τη σημασία της λέξεως “ξεχωριστή” στην ελληνική γλώσσα, βλ. και σ. 93 της ίδιας

εργασίας.
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διαφορετική δεν πρέπει να σε σταματήσει σε τίποτα. Μπορείς να είσαι πολύ καλή
σε πολλά άλλα πράγματα» 211 .
Είναι γεγονός ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, αλλά μεταξύ μας διαφέρουμε σε
πολλά και η ταυτότητά μας συγκροτείται από πληθώρα στοιχείων, που μας
εντάσσει και σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδας. Αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία του
καθενός προτείνουν σήμερα οι διάφοροι ερευνητές να διατηρήσουμε ώστε να
ζήσουμε αρμονικά χωρίς να εξομοιωθούμε.
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης του βιβλίου, οι
συγγραφείς παρουσιάζουν μία μάλλον εξιδανικευμένη κατάσταση την οποία
βιώνει το κοριτσάκι που φέρει αυτή την αναπηρία, προφανώς θέλοντας να την
προβάλουν ως πρότυπο για ανάλογες περιπτώσεις.
Το μικρό κορίτσι στη συνέχεια περιγράφει την καθημερινότητά του,
προσπαθώντας να εξηγήσει στους αναγνώστες ότι ζει απολύτως φυσιολογικά,
όπως ακριβώς και όλοι οι συνομήλικοί του, μιας και ντύνεται μόνο του, βιώνει
μία συνηθισμένη οικογενειακή ζωή, πηγαίνει με το λεωφορείο στο σχολείο του,
παίζει και κολυμπάει.
Αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε δύο σημεία. Η ηρωίδα μας
αναφέρει

ότι

αυτή

πλέον

δεν

αντιμετωπίζει

πρόβλημα,

λόγω

της

διαφορετικότητάς της, αλλά παρουσιάζει εν συντομία μία αντίστοιχη κατάσταση,
την οποία βιώνει ένα αγόρι, του οποίου η ετερότητα έγκειται στο γεγονός ότι
είναι κοκκινομάλλης. «… Πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα. Ο Κεν δυσκολεύεται
λιγάκι τώρα, επειδή μόλις μας ήρθε από άλλο σχολείο κι είναι ο μοναδικός
κοκκινομάλλης! Ο καημενούλης ο Κεν! Αλλά θα το ξεπεράσει κι αυτό, όπως κι
εγώ… χρόνος χρειάζεται… και λίγο γέλιο. Εγώ του πιάνω κουβέντα και κάθομαι
μαζί του την ώρα του φαγητού, γιατί αυτό τον βοηθάει» 212 .
Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται
η οικογένεια του μικρού κοριτσιού. Αντιμετωπίζουν το παιδί τους ως ισότιμο
211
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μέλος του σπιτιού, δεν του προσφέρουν μόνο δικαιώματα, αλλά του μαθαίνουν
ότι έχει και υποχρεώσεις. Αυτό είναι ακριβώς το κρίσιμο στοιχείο που
αποδεικνύει ότι η “διαφορετικότητα” της ηρωίδας δεν γίνεται αντικείμενο ούτε
χλευασμού και κοροϊδίας, αλλά ούτε και πεδίο οίκτου από κανένα. «Κάποτε
κάποιος μου είπε: “Είσαι τυχερή. Γλιτώνεις τις αγγαρείες.” Όχι, αυτά δε γίνονται
στο σπίτι μου. Η μαμά με βάζει να κάνω το μερτικό μου. Λέει πως έχουμε όλοι
ευθύνες και υποχρεώσεις κι εγώ δεν είμαι αλλιώτικη από τους άλλους. Κι έτσι, αν
κι η μαμά στρώνει το κρεβάτι μου κι ο αδελφός μου βγάζει τα σκουπίδια, εγώ
στρώνω το τραπέζι, καθαρίζω το δωμάτιό μου και ταΐζω το σκύλο. Και κάθε
Σάββατο παρά Σάββατο, πλένω και το αυτοκίνητο» 213 .
Ο πατέρας της με τη σειρά του φροντίζει να την ενδυναμώνει και να της
παρέχει όσα αυτός θεωρεί αναγκαία, για να μπορέσει να επιβιώσει χωρίς
πρόβλημα στην κοινωνία: «Ο μπαμπάς περιμένει από μένα να κάνω περισσότερα
πράγματα απ’ ό,τι τα συνηθισμένα παιδιά. Λέει πως πρέπει να έχω περισσότερες
γνώσεις κι ικανότητες που θα με βοηθήσουν να συμπληρώσω αυτά που δεν
μπορώ να κάνω» 214 .
Συνολικά εξετάζοντας το βιβλίο δεν είναι εφικτό να εξηγηθεί πώς
εξελίσσεται η σχέση του Εγώ και του Άλλου, αφού ανάμεσα τους δεν υπήρχε
κάποια κατάσταση που διαφοροποιήθηκε στην πορεία. Οι συγγραφείς φροντίζουν
ήδη από την πρώτη σελίδα του βιβλίου να καταρρίψουν τις προκαταλήψεις
σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Είναι γνωστό ότι στα άτομα με ειδικές ανάγκες παρέχονται μία σειρά
διευκολύνσεων, προκειμένου να μπορεί να ζήσει στη σημερινή κοινωνία,
δραστηριοποιούμενο σε όλους τους τομείς της χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο

213

Ό.π., σ. 14.

214

Ό.π., σ. 15.
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χώρος, λοιπόν του Άλλου δε διαφέρει από αυτόν του Εγώ· αντιθέτως βρίσκεται
προσαρμοσμένος εντός του.
«… Στο πίσω μέρος υπήρχε ένα ασανσέρ για το προσωπικό και τ’ άτομα
με ειδικές ανάγκες. Τέτοιο είμαι κι εγώ. Ένιωσα πως ήμουν κάτι το ξεχωριστό
καθώς ανεβαίναμε με το ασανσέρ στο δεύτερο διάζωμα. Ο μπαμπάς κι η Μπέκυ
κάθισαν σε κανονικά καθίσματα, δίπλα στο διάδρομο. Εγώ κάθισα πάνω στο
διάδρομο, με το καροτσάκι μου. Ήταν υπέροχα, γιατί δεν υπήρχε κανένας
μπροστά μου κι έβλεπα τα πάντα. […] Ευτυχώς υπήρχε ειδική τουαλέτα γι’
αναπηρικές καρέκλες. Η πόρτα ήταν αρκετά φαρδιά για να χωράνε τα
καροτσάκια. Υπήρχε ακόμα κι ένας όμορφος, χαμηλός νιπτήρας για να πλύνω τα
χέρια μου» 215 .
Είναι πολύ σπουδαίο που τονίζονται οι διευκολύνσεις που έχει ένα άτομο
με ειδικές ανάγκες με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί-αναγνώστης, το οποίο
ενδεχομένως αντιμετωπίζει μία ανάλογη κατάσταση, να ταυτιστεί με τη μικρή
ηρωίδα και να μη νιώσει μειονεκτικά όταν διαφέρει σε κάποιες περιπτώσεις από
την πλειοψηφία.
Σχέση λόγου - εικόνας
Το βιβλίο αυτό αποτελεί άλλη μία μικρή ιστορία που θίγει το θέμα της
διαφορετικότητας και πιο συγκεκριμένα την ετερότητα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Η εικονογράφηση κινείται παράλληλα με το κείμενο, καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο μέρος της σελίδας και δεν προσθέτει περαιτέρω πληροφορίες˙
αντιθέτως ακολουθεί πιστά τα λόγια της συγγραφέως. Οι εικόνες παρουσιάζουν
στιγμιότυπα του σημερινού ρεαλιστικού κόσμου. Η ηρωίδα εικονίζεται να
βρίσκεται πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, κάνοντας ωστόσο ό,τι κάνει κάθε παιδί
της ηλικίας της. Τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού στόχος τόσο των
συγγραφέων όσο και της εικονογράφου αποτελεί η επισήμανση ότι τα άτομα με
ειδικές ανάγκες δεν είναι, όπως τονίζεται και στον τίτλο, αλλιώτικα από τα άλλα.

215
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ΙΙ. Το Καπέλο της Δεσποινίδος Χάνικατ
Το Καπέλο της Δεσποινίδος Χάνικατ γράφτηκε από τον Τζεφ Μπριμπό,
εικονογραφήθηκε από την Γκέιλ ντε Μάρκεν και κυκλοφόρησε με τον τίτλο Miss
Hunnicutt’s Hat από την Scholastic Inc. στη Νέα Υόρκη το 2000. Στα ελληνικά
μεταφράσθηκε από την Κώστια Κοντολέων και εκδόθηκε από τις εκδόσεις
Άγκυρα το 2003.
Οι κάτοικοι της μικρής πόλης του Λίτλτον τρέχουν, προκειμένου να
προετοιμασθούν για την επίσκεψη της Βασίλισσας. Η ντροπαλή δεσποινίς
Χάνικατ βγαίνει από το σπίτι της, φορώντας ένα εντυπωσιακό καπέλο με ένα
αληθινό κοτόπουλο στη κορυφή του. Οι στενοκέφαλοι συμπολίτες της
σκανδαλίζονται, αντιδρούν πολύ αρνητικά στη θέα αυτού του καπέλου και της
ζητούν να το βγάλει. Η δεσποινίς Χάνικατ όμως υπερασπίζεται με πάθος το
δικαίωμά της να φοράει ό,τι θέλει, ενώ η επίσκεψη της Βασίλισσας θα γίνει η
αιτία για μια μεγάλη ανατροπή των γεγονότων.
Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στο συγκεκριμένο βιβλίο και το κάνει να
διαφέρει από τα υπόλοιπα που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία είναι το
γεγονός ότι η ηρωίδα του βιβλίου, η δεσποινίς Χάνικατ δεν παρουσίαζε μία
εγγενή διαφορετικότητα. Ήταν μία απλή, συνηθισμένη κοπέλα. Μάλιστα, όπως
σημειώνει ο Τζεφ Μπριμπό, «Από χαρακτήρα της ήταν ήσυχος τύπος και δεν της
άρεσαν διόλου οι καβγάδες με τους συμπολίτες της, γι’ αυτό φρόντιζε να μην
τους δυσαρεστεί και να κάνει σχεδόν πάντα εκείνο που οι άλλοι ζητούσαν απ’
αυτήν» 216 . Η ετερότητά της παρουσιάζεται μία συγκεκριμένη ημέρα. «…, η
δεσποινίς Χάνικατ θα έκανε τα ψώνια της και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη την ίδια
πάντα ώρα· η μόνη αλλαγή που επέτρεψε στον εαυτό της αυτή τη φορά, ήταν να
φορέσει το καινούργιο της καπέλο που ήταν φερμένο από το Παρίσι, μόνο που
τούτο το καπέλο ήταν κομματάκι ασυνήθιστο» 217 . Υπογραμμίζουμε τη λέξη με
την οποία ονομάζει ο συγγραφέας τη διαφορετικότητα: «ένα καπέλο κομματάκι
216
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ασυνήθιστο». Κι όμως, αν και δεν παρουσίαζε σπουδαία διαφορά αυτό το
κομμάτι ρουχισμό, προκάλεσε αργότερα μεγάλη αναστάτωση στην πόλη Λιτλτον.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Ο συγγραφέας επιθυμεί να δώσει έμφαση στη στερεοτυπική διάθεση που
χαρακτηρίζει τους κατοίκους της πόλης και γι’ αυτό σημειώνει χαρακτηριστικά:
«Οι κάτοικοι της Λίτλον πίστευαν πως έπρεπε όλοι ν’ ακολουθούν κατά γράμμα
τη μόδα κι αν κάποιος δεν συμμορφωνόταν, τον θεωρούσαν εντελώς
παράξενο» 218 . Σημαντική είναι και η λέξη “παράξενο”, η οποία είναι δηλωτική
του τρόπου αντιμετώπισης της ετερότητας από την πλειοψηφία. Ήδη, βεβαίως, ο
αφηγητής έχει κάνει μία νύξη αναφορικά με το καπέλο της ηρωίδας, το οποίο έχει
χαρακτηρίσει «[…], κάτι παράξενο και διαφορετικό» που «υπήρχε σήμερα πάνω
της». Η επανάληψη της λέξης “διαφορετικό”, του ομόρριζου ρήματος “διαφέρω”,
καθώς και του επιθέτου “παράξενος”, λειτουργούν ενδεχομένως ως μία
προοικονομία του τι πρόκειται να επακολουθήσει.
Ένα άλλο στοιχείο που χρειάζεται να επισημάνουμε αναφορικά με τις
λέξεις που εύστοχα χρησιμοποιεί η συγγραφέας είναι τα επίθετα με τα οποία
χαρακτηρίζει την ηρωίδα, όταν περιγράφει τον τρόπο που απαντάει στις
κατηγορίες των άλλων. Απαντάει “αποφασιστικά” «[…] με φωνή που είχε γίνει
τώρα δυνατή και αποφασιστική…» 219 . Αυτό σημαίνει ότι ο έτερος στην
προκειμένη περίπτωση δεν ενοχλείται ούτε μία στιγμή από τα σχόλια των τρίτων,
αλλά υπερασπίζεται τη διαφορετικότητά της και δεν είναι διατεθειμένη να
εξομοιωθεί με την πλειοψηφία, αλλά ούτε και να απομονωθεί, όπως συνέβη στις
περισσότερες από τις υπόλοιπες μικρές ιστορίες που αναλύσαμε.
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Πολύ συχνά η διαφορετικότητα ενός ατόμου μπορεί να μην ενοχλεί
ουσιαστικά μία κοινωνία, αλλά παρόλ’ αυτά να γίνεται αντικείμενο αρνητικού
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σχολιασμού, επειδή θεωρείται ότι αλλοιώνει την εικόνα που σχηματίζουν κάποιοι
τρίτοι γι’ αυτήν.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σ’ αυτήν τη μικρή ιστορία. Οι κάτοικοι του
Λίτλτον αντιδρούν πολύ αρνητικά στην εμφάνιση της δεσποινίδας Χάνικατ με το
ασυνήθιστο καπέλο. Αυτό που κατά μείζονα λόγο τους ενοχλεί είναι ότι η ηρωίδα
επέλεξε να το φορέσει τη μέρα που την πόλη θα επισκεφθεί η βασίλισσα. « “Δεν
σκέφτεσαι πως μόλις σε δει σ’ αυτά τα χάλια η Βασίλισσα”, έβαλε πάλι τις φωνές
η κυρία Μακσνούτ, “δεν πρόκειται να σταματήσει καθόλου στην πόλη μας! Δεν
πρέπει να μείνει στο κεφάλι σου λεπτό παραπάνω!”» 220 . Γρήγορα «…όλοι… ήταν
έξω φρενών μαζί της» 221 .
Μάλιστα, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνολικά η
ομάδα του Εμείς στρέφεται εναντίον του Άλλου, του μιλάει άσχημα, το σχολιάζει
αρνητικά και προσπαθεί να το πείσει να εξομοιωθεί μαζί της. « “Κοιτάξτε χάλια!”
φώναξε μια γυναίκα. “Τι θα σκεφτεί για μας η Βασίλισσα;” είπε μια άλλη.
“Φτάνει από στιγμή σε στιγμή!” τους προειδοποίησε μια τρίτη. “Εσύ φταις για
όλα! Βγάλε πια αυτό το απαίσιο καπέλο!” άρχισαν να φωνάζουν όλοι στη
δεσποινίδα Χάνικατ» 222 . Στο σημείο αυτό η συγγραφέας τοποθετεί ευδιάκριτα
τους δύο αντίθετους πόλους και τους οριοθετεί. Από τη μία πλευρά στέκεται η
κοινωνία του Εμείς και από την άλλη, εντελώς μόνη της, η Άλλη.
Ωστόσο –κι αυτό αποτελεί το αξιοσημείωτο στοιχείο της ιστορίας- η
δεσποινίς Χάνικατ, αν και κανείς δεν της συμπαρίσταται, δεν πτοείται από τα
σχόλια των άλλων και υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην ετερότητα. « “Πολλά
πράγματα δεν ξέρω”, είπε η δεσποινίς Χάνικατ. “Αυτό, όμως, που σίγουρα ξέρω
είναι πως θα πρέπει να έχω το δικαίωμα να φοράω ό,τι μου αρέσει”» 223 και λίγο
αργότερα σημειώνει: « “Δεν… δεν νομίζω πως είμαι υποχρεωμένη να κάνω αυτό
που μου ζητάτε”, […] “Είμαι απολύτως σίγουρη πως έχω το δικαίωμα να φοράω
ό,τι μου αρέσει”…» 224 .
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Το εύρημα όμως στο παρόν βιβλίο είναι καινοφανές. Η συγγραφέας
επιλέγει μέσω της μυθοπλασίας να επιβεβαιώσει τις σύγχρονες απόψεις των
θεωρητικών που υποστηρίζουν ότι σε τελική ανάλυση όλοι οι άνθωποι είναι κατά
μία έννοια διαφορετικοί. Το επιχείρημα, λοιπόν, που χρησιμοποιεί η ηρωίδα,
προκειμένου να πείσει τους συντοπίτες της ότι έχει δικαίωμα να φοράει ό,τι θέλει
στηρίζεται στη διαπίστωση πως όλοι οι κάτοικοι έχουν ιδιαιτερότητες, πράγμα
που σημαίνει ότι εάν τιμωρηθεί η ίδια για την ετερότητά της, πρέπει να τιμωρηθεί
όλη η πόλη κι ο καθένας χωριστά για τη δική του διαφορετική συνήθεια. «[…]
“Κάθε βράδυ ακριβώς στις οτκώ, ο κύριος Γιάντα φοράει το πουά εσώρουχό του
και κάνει ταχυδακτυλουργικά κόλπα”. […] “Ας πάμε τώρα στι δεσποινίδα
Μπίσμπι”, συνέχισε … “Μιλάει στις γάτες της λες και είναι άνθρωποι και τις
ντύνει με ρούχα. Μα θα πρέπει να ομολογήσω πως είναι πολύ κομψά τα ρούχα
που τους φοράει”. “Κι εσείς, κύριε Δήμαρχε-” […] “Λοιπόν”, είπε … “αν
ετοιμάζεστε να με βάλετε φυλακή γιατί έκανα κάτι που εσείς θεωρείτε ανόητο,
τότε θα πρέπει να βάλετε ολάκερη την πόλη εκεί μέσα, επίσης! Επειδή, όπως
βλέπετε, είναι το ίδιο ανόητοι κι εκείνοι, όπως κι εγώ”» 225 .
Η λύση δίνεται όταν την πόλη επισκέπτεται η βασίλισσα, η οποία
εντυπωσιάζεται από το καπέλο της δεσποινίδας Χάνικατ και την προσεγγίζει
φιλικά. Από την επόμενη μέρα οι κάτοικοι του Λίτλτον αρχίζουν να φορούν
αντίστοιχα καπέλα και η διαφορετικότητα γίνεται πλέον συνήθεια. Με τον τρόπο
αυτό η συγγραφέας αποδεικνύει ότι η ετερότητα είναι μία σχετική έννοια, που
αναφέρεται σε συγκεκριμένη πλειοψηφία και στο πώς αυτή την κρίνει, ενώ έχει
μάλλον θετική διάσταση.
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Τα γεγονότα της μικρής αυτής ιστορίας διαδραματίζονται εξαρχής στο
χώρο του Εμείς. Η δεσποινίς Χάνικατ, που ενσαρκώνει στη διήγηση το έτερο ζει
εξαρχής εντός της κοινωνίας και μάλιστα χωρίς να διαφέρει σε κάτι. Η ετερότητά
225
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της είναι επίκτητη και εμφανίζεται στην πορεία, μία μέρα που επιλέγει να φορέσει
ένα πολύ ιδιαίτερο καπέλο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ηρωίδα
κατορθώνει να επιβιώσει εντός του χώρου των Άλλων, υπερασπιζόμενη με
παρρησία τη διαφορετικότητά της.
β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Και σε αυτό το κείμενο ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται
μέσα σε μία ημέρα, και μάλιστα μέσα σε ένα πρωινό, με αναφορά, βεβαίως σε
στοιχεία του παρελθόντος. Η ετερότητα της ηρωίδας κάνει την εμφάνισή της ένα
πρωινό κάποιας Τρίτης, αντιμετωπίζεται στερεοτυπικά από την κοινωνία, αλλά,
χάρη στην παρέμβαση της βασίλισσας, αποκτά θετική διάσταση.
Σχέση λόγου – εικόνας
Στο συγκεκριμένο βιβλίο η εικονογράφηση κινείται παράλληλα με το
κείμενο χωρίς να προσθέτει περαιτέρω πληροφορίες˙ αντιθέτως ακολουθεί πιστά
τα λόγια της συγγραφέως. Οι εικόνες παρουσιάζουν στιγμιότυπα του σημερινού
ρεαλιστικού κόσμου. Η εικονογράφηση δεν είναι οριοθετημένη εντός πλαισίων.
Αντιθέτως, κυριαρχεί, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου με τις
λέξεις να εισέρχονται εντός της. Το τετράγωνο σχήμα του βιβλίου χαρίζει
ισοτιμία, αφήνοντας περιθώρια, για να αναπτυχθεί το φόντο της δράσης, καθώς
και να εξελιχθούν οι χαρακτήρες. Οι εικόνες που φιλοτέχνησε η Γκέιλ ντε
Μάρκεν τονίζουν σε κάθε περίπτωση ακόμη περισσότερο τη διαφορετικότητα της
ηρωίδας, την οποία τής χαρίζει το καπέλο που φοράει.
Αυτό που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο βιβλίο απ’ όλα τα υπόλοιπα είναι το
γεγονός ότι ο Άλλος, παρόλο που δε διαθέτει κανέναν απολύτως σύμμαχο,
υπερασπίζεται το δικαίωμά του στη διαφορετικότητα, στηριζόμενος μάλιστα στην
άποψη ότι κάθε άνθρωπος διαφέρει σε κάτι από τους υπολοίπους. Επομένως, η
συγγραφέας, μέσα από μία ενδιαφέρουσα πλοκή, αποδεικνύει ότι η ετερότητα
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είναι σχετική και εξαρτάται από την κοινωνία εντός της οποίας εμφανίζεται. Η
διαφορετικότητα ενός ατόμου ενδέχεται, όταν παρουσιάζεται σε μία ομάδα να
μην ενοχλεί κανέναν, ενώ το ίδιο ακριβώς στοιχείο μπορεί σε κάποιο άλλο
περιβάλλον να φαντάζει παράξενο.
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ΙΙΙ. Ο νάνος και η Γαριδούλα
Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ο Ερίκ Σαβουαζά, έκλαιγε όταν ήταν
μικρός, επειδή ήταν κοντός. Για το λόγο αυτό, συγκινημένος από τα παιδιά που
πρέπει να κάνουν κάθε μέρα ενέσεις με ορμόνες για να ψηλώσουν, δημιούργησε
το μικρό Μαξίμ και έγραψε Το νάνο και τη Γαριδούλα. Πρόκειται για ένα βιβλίο
που εκδόθηκε αρχικώς στο Παρίσι από τις εκδόσεις Nathan στα Γαλλικά,
εικονογραφήθηκε από το Φρεντερίκ Ρεμπενά και στη συνέχεια μεταφράσθηκε
από τον Ανδρέα Καρακίτσιο και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τον εκδοτικό
οίκο Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Ο Μαξίμ είναι ένα πολύ κοντό αγόρι 11 ½ ετών. Δεν είναι εντελώς μόνος,
διότι αγαπάει τον εαυτό του, όπως μας λέει ήδη στις πρώτες δύο σειρές του
κειμένου ο Μαξίμ. Οι άλλοι τον προσέχουν μόνο και μόνο επειδή τους φαίνεται
αστείος, αλλά κι αυτός με τη σειρά του αντιστέκεται μ’ έναν ιδιότυπο τρόπο,
κοροϊδεύοντάς τους από μέσα του. Ακόμη και οι ίδιοι του οι γονείς δεν είναι σε
θέση να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ψάχνει, λοιπόν, εναγωνίως ένα φίλο,
γιατί αν είχε κάποιον θα αισθανόταν λιγότερο κοντός. Απελπισμένος στέλνει
γράμματα στην εφημερίδα, στη στήλη «Ο ταχυδρόμος της καρδιάς» και βρίσκει
ανταπόκριση: η Γαριδούλα είναι μια κοντούλα σαν κι αυτόν, ακροβάτις.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Στο συγκεκριμένο βιβλίο οι λέξεις είναι αυτές που παίζουν τον κυρίαρχο
ρόλο στην ανάπτυξη του θέματος της διαφορετικότητας, αφού κατορθώνουν να
μεταδώσουν στον αναγνώστη τα βαθύτερα συναισθήματα που βιώνει το
διαφορετικό άτομο.
Το αγόρι, αν και πολύ μικρό σε ηλικία, γνωρίζει την ετερότητά του και
εισπράττει ρατσιστική συμπεριφορά από τους γύρω του, οι οποίοι, όπως
συμβαίνει τις περισσότερες φορές δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και
παρατσούκλια, δηλωτικά της κατάστασης που επιδιώκουν να χλευάσουν. «Είμαι
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πολύ κοντός, κοντούτσικο σχεδόν όσο ένα πιτσιρίκι πέντε χρονών. Στο σχολείο
με φωνάζουν νάνο» 226 .
Τον πόνο που νιώθει, όταν οι άλλοι σχολιάζουν το ύψος του, τον
συγκρίνει με τον πόνο που νιώθει, όταν γρατζουνάει το γόνατό του. «Είναι
σκληρό να ψηλώνεις τόσο αργά κι ακόμη σκληρότερο να ξέρεις πως δε θα
ψηλώνεις για πολύ καιρό» 227 . Είναι μεγάλη η ανάγκη του για έναν καλό κι
αληθινό φίλο 228 . Είναι « […] σκληρό κι […] άδικο» 229 αυτό που του συμβαίνει.
«Εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι ποτέ δε θα είμαι σαν τους άλλους» 230 , λέει λίγο
παρακάτω το μικρό αγόρι. Ειρωνεύεται κι αυτοσαρκάζεται, τονίζοντας: «Αντί να
μείνω μεγάλος νάνος δηλαδή, θα καταλήξω μικρός γίγαντας… Κι ο κόσμος θα με
δεχτεί υποχρεωτικά, όπως είμαι» 231 .
Είναι μεγάλη η ανάγκη για αποδοχή της ετερότητας από την πλειοψηφία
για το άτομο που τη βιώνει και αυτό παρουσιάζουν οι παρακάτω φράσεις. Θεωρεί
ότι οι άνθρωποι στο μέλλον δε θα έχουν άλλη επιλογή από το να τον δεχθούν
όπως ακριβώς είναι. «Είναι στιγμές που με φαντάζομαι καθισμένο, κάπου στο
δρόμο, ν’ απλώνω το χέρι στους περαστικούς, παρακαλώντας τους: - Έναν πόντο,
καλοί μου άνθρωποι, δώστε μου έναν πόντο! Μα κανείς δε με καταλαβαίνει,
κανείς δε σταματάει» 232 . Οραματίζεται πως κάποια στιγμή θα ζητιανεύει πόντους,
όπως οι φτωχοί ζητιανεύουν χρήματα.
«Αν ήμουν λιγότερο μόνος, θα ένιωθα λιγότερο κοντός» 233 . Αυτή η
φράση κρύβει την αλήθεια του βιβλίου, ότι δηλαδή η μοναξιά του οφείλεται στο
χαμηλό του ύψος. Τα κορίτσια, που τόσο αποζητά την προσοχή και την παρέα
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τους, τον « […] βρίσκουν ασήμαντο, μόλις κάπως σοβαρότερο από ένα
έντομο» 234 . Ο εσωτερικός μονόλογος του ήρωα καθηλώνει τον αναγνώστη.
Οι Άλλοι, παρόλο που γνωρίζουν ότι διαφέρουν από την κοινωνία του
Εμείς, δεν το παραδέχονται με ευκολία ανοιχτά σε όλους. Κάτι ανάλογο
συμβαίνει και με τον ήρωά μας, ο οποίος, όταν γράφει την αγγελία στην
εφημερίδα, επιλέγει με μεγάλη προσοχή τις λέξεις με τις οποίες θα περιγράψει τον
εαυτό

του:

«ΜΑΞΙΜ.

ΕΝΤΕΚΑΜΙΣΙ

ΧΡΟΝΩΝ.

ΝΕΑΡΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ,

ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΨΗΛΟΣ. ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΝΕΑΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΜΑΖΙ» 235 .
Στα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο Μαξίμ δεν αναφέρει ότι είναι κοντός·
αντιθέτως γράφει ‘όχι πολύ ψηλός’. Χρησιμοποιεί δηλαδή την αντίθετη λέξη με
το ‘όχι πολύ’ μπροστά ώστε να αποφύγει το επίθετο ‘κοντός’ με όλα τα αρνητικά
σημαινόμενα. Προτάσσει μάλιστα το επίθετο ‘όμορφος’, για να προϊδεάσει τον
πιθανό αναγνώστη. Αλλά και η φράση ‘για να μεγαλώσουν μαζί’ υποδηλώνει
ενδεχομένως την ελπίδα που τρέφει ο Μαξίμ ότι κάποια στιγμή θα ψηλώσει.
Ο συγγραφέας παίζει όμως και με τις λέξεις «ψηλός / κοντός», «ψηλά /
χαμηλά», για να δείξει τη σχετικότητα των όρων 236 . Ούτε η επιλογή του
επαγγέλματος της Γαριδούλας είναι τυχαία, αφού οι ακροβάτες βρίσκονται ψηλά
κι έτσι με τον τρόπο αυτό «ψηλώνουν», ενώ από το ύψος που βρίσκονται οι
θεατές δεν μπορούν να διακρίνουν, εάν όντως είναι «κοντοί» ή «ψηλοί» στην
πραγματικότητα.
Η Γαριδούλα του λέει: « - Τύποι σαν εμάς καλοπερνούν, όταν είναι
ακροβάτες. Στο χώμα είμαστε μικροί. Αλλά ψηλά, στον αέρα, κυριαρχούμε σ’
ολόκληρο τον κόσμο, και κανείς δε μας βρίσκει πια μικρόσωμους. Νιώθουμε
σπουδαίοι εκεί πάνω» 237 . Διαπιστώνουμε ότι και τα δύο παιδιά ψάχνουν να βρουν
έναν τρόπο να νιώσουν κι αυτοί ισότιμοι με τους άλλους. Γι’ αυτό ο Μαξίμ
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αναφέρει στον πατέρα του ότι θέλει να ακολουθήσει το τσίρκο, όταν αυτό φεύγει.
«Θα γίνω ακροβάτης και στα κομμάτια οι ενέσεις και οι ορμόνες. Όταν βρίσκεσαι
εκεί ψηλά, δε μετράει το ανάστημα» 238 .
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στην παρούσα εργασία έχει αναφερθεί πολλάκις ότι οι άνθρωποι που
διαφέρουν από την πλειοψηφία εισπράττουν μία στερεοτυπική, ρατσιστική
συμπεριφορά από αυτήν. Στο Μαξίμ συμβαίνουν εν πολλοίς ανάλογα
περιστατικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ούτε οι ίδιοι του οι γονείς είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν ψύχραιμα την κατάσταση: «[…] Όταν έγινα οχτώ
χρονών κι ήμουν ίσα μ’ ένα πιθηκάκι, οι γονείς μου απελπισμένοι με πήγαν σε
κάποιο σπουδαίο καθηγητή. Κι εκείνος τούς είπε: -Πρόκειται για μια σοβαρή
περίπτωση. Εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι ποτέ δε θα είμαι σαν τους άλλους. Η
μητέρα μου λιποθύμησε. Ο πατέρας κοίταξε τον ουρανό, λες κι ο υπεύθυνος
κρυβόταν σε κάποιο σύννεφο» 239 .
Για το Μαξίμ, όμως, όπως και για όλους τους ανθρώπους, έχει μεγάλη
σημασία η εύρεση ενός αληθινού φίλου. Αναγκάζεται, λοιπόν, να βάλει αγγελία
σε μία εφημερίδα, προκειμένου να βρει σύντροφο. Μέσα από αυτήν τη
διαδικασία γνωρίζει τη Γαριδούλα, ένα κοριτσάκι μόλις 10 χρονών, που είναι
εξίσου κοντό και εργάζεται στο τσίρκο ως ακροβάτης. Η Γαριδούλα του δείχνει
πώς να ανέβει και να ισορροπήσει σ’ ένα λεπτό σκοινί. «Από τότε που γνώρισα
τη Γαριδούλα, λοιπόν, δεν ένιωθα ούτε μικρός ούτε μόνος. Κι όμως σωματικά δεν
είχα αλλάξει καθόλου» 240 .
Ο συγγραφέας επιλέγει ένα άτομο που αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα
με τον ήρωα να τον προσεγγίσει. Η Γαριδούλα, ωστόσο, σε αντίθεση με το Μαξίμ
έχει συμβιβασθεί με την ετερότητά της και έχει την έχει αποδεχθεί. Η
συναναστροφή μαζί της θα βοηθήσει τον πρωταγωνιστή της μικρής αυτής
ιστορίας να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει λόγος να απαρνηθεί αυτό που είναι, μιας
238
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και η διαφορετικότητά του δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για μία
φυσιολογική ζωή.
Σχέση λόγου - εικόνας
Στη μικρή αυτή ιστορία κυριαρχεί το κείμενο. Η εικονογράφηση
περιορίζεται σε λιγοστές ολοσέλιδες εικόνες, ενώ κατά διαστήματα εμφανίζονται
και μικρότερα σχέδια που εμφιλοχωρούν σ’ αυτό είτε στο πλάι είτε από πάνω. Το
ύψος του βιβλίου είναι μεγαλύτερο από το πλάτος, με αποτέλεσμα να δίδεται
μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες. Στις περισσότερες ζωγραφιές εικονίζεται
ο Μαξίμ ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, προκειμένου να φανεί η υψομετρική
τους διαφορά. Το βλέμμα του είναι πάντα σκυθρωπό και μελαγχολικό, μέχρι τη
στιγμή που συναντά τη Γαριδούλα, όποτε το χαμόγελο επιστρέφει στα χείλη του.
Άλλωστε με την ηρωίδα έχει το ίδιο ύψος, στοιχείο που επίσης αποτυπώνεται στις
εικόνες.
Στο

συγκεκριμένο

βιβλίο

ο

συγγραφέας

θίγει

το

θέμα

της

διαφορετικότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την αντιμετώπιση
αυτών από την κοινωνία. Αρχικώς παρουσιάζει τα συνήθη στερεότυπα που
εκφράζει η κοινωνία του Εμείς για όσους διαφέρουν από το μέσο όρο. Τα
στερεότυπα αυτά είναι τόσο ισχυρά που ασκούν επίδραση στον ήρωα με
αποτέλεσμα να θέλει αυτός να απαρνηθεί την ταυτότητά του. Στην πορεία αυτά
ανατρέπονται μέσω της μυθοπλασίας και το διαφορετικό άτομο αποδέχεται
ασμένως την ετερότητά του, ξεκινώντας μία φυσιολογική ζωή.
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IV. Με τα μάτια της καρδιάς
Το βιβλίο αυτό που εκδόθηκε αρχικώς στο Παρίσι από τις εκδόσεις
Nathan στα Γαλλικά, γράφτηκε από τον Τιερί Λενέν και εικονογραφήθηκε από το
Φιλίπ Πουαριέ. Στην Ελλάδα πρωτοκυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο
Σύγχρονοι Ορίζοντες σε μετάφραση Ανδρέα Καρακίτσιου το 2001.
Ο Ουγκό είναι τυφλός, αλλά θέλει οπωσδήποτε να ζήσει μαζί με
ανθρώπους που δεν είναι τυφλοί. Αφήνει, λοιπόν, το ειδικό οικοτροφείο στο
οποίο μένει, γίνεται δεκτός σε ένα «κανονικό σχολείο» και μαθαίνει στους
συμμαθητές του να τον αποδέχονται. Δε θέλει να τον λυπούνται ούτε να τον
κοροϊδεύουν. Καταφέρνει το πρώτο, αλλά χάνει στο δεύτερο: αυτός ο
διαφορετικός αγαπάει την Αϊσά, μία Αφρικανοπούλα από το Μάλι. Κι εκεί
στηρίζονται τα άλλα παιδιά: ο τυφλός είναι ερωτευμένος με τη νεγρούλα! είναι το
μήνυμα που επαναλαμβάνεται. Χωρίς μεγάλα λόγια και πολυλογίες, ο ήρωας
τοποθετείται στην κοινωνία, που θα μπορούσε να είναι αληθινή, και ζητάει να τον
σέβονται. Απαιτεί δηλαδή αυτό που έτσι κι αλλιώς όλοι οφείλουμε στους Άλλους.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Στο βιβλίο αυτό οι λέξεις και ο τρόπος που επιλέγονται από το συγγραφέα
διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην παρουσίαση του θέματος της ετερότητας
στον αναγνώστη. Αξίζει, επιπλέον, να σημειώσουμε ότι η πρωτοπρόσωπη
αφήγηση του τυφλού ήρωα δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητας στο παιδί, το
οποίο μπορεί να ταυτισθεί με τον Ουγκό και να βιώσει όσα του συμβαίνουν.
Οι άνθρωποι που φέρουν κάποια σωματική αναπηρία έχουν συνείδηση της
διαφορετικότητάς τους και αντιλαμβάνονται ότι ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο
κοροϊδίας. Για να αποφύγει τέτοιες καταστάσεις ο ήρωάς μας προσπαθεί να έχει
επαρκείς γνώσεις, γιατί, όπως σημειώνει: «Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι σε
κείνο το σχολείο, που είχε μαθητές οι οποίοι βλέπουν, κανείς δε θα με κορόιδευε
και κανείς δε θα με λυπόταν» 241 . Εδώ γίνεται ένας πρώτος λεκτικός διαχωρισμός
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του Άλλου, που είναι τυφλός, από τη μαθητική κοινότητα, που αποτελείται από
«μαθητές που βλέπουν».
Παρακάτω ο Ουγκό δε διστάζει με αφοπλιστικό τρόπο να εκφράσει και τα
συναισθήματά του: «Επιτέλους έφτασε ο Σεπτέμβρης. Τότε, ενώ το σχολείο ήταν
ακόμη άδειο, εγκατέστησα τον υπολογιστή μου στην τάξη, έμαθα τις θέσεις των
θρανίων, να μετακινούμαι στους διαδρόμους και να μπαινοβγαίνω στις τουαλέτες
δίχως πρόβλημα. Έτσι, δε θα φοβόμουν τη Δευτέρα, που θα άρχιζε κανονικά η
σχολική χρονιά» 242 . Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις «δίχως πρόβλημα» και
«δε θα φοβούμουν», οι οποίες μας μεταφέρουν τη ψυχική κατάσταση του μικρού
παιδιού, το οποίο λαμβάνει τα μέτρα του, προκειμένου να μην προκαλέσει
περαιτέρω σχόλια από τους συμμαθητές του.
Τα σχόλια για καθετί διαφορετικό δε λείπουν ποτέ και συνεπώς
υφίστανται και την

πρώτη μέρα του σχολείο: «…η παρουσία μου έκανε

εντύπωση. Άκουγα παντού γύρω μου μουρμουρητά και ψιθύρους…» 243 και λίγο
παρακάτω: «Αλλά παραξενεύτηκα, επειδή γύρω μου δεν άκουγα κανένα
μαχαιροπίρουνο να χτυπάει, κανένα στόμα να μασάει. Απασχολημένοι με μένα –
να με παρατηρούν-, οι άλλοι δεν κατάλαβαν ότι είχαν μείνει σιωπηλοί
εντελώς» 244 . Σε τούτο το σημείο γίνεται και ο διαχωρισμός του Εγώ από τους
Άλλους, αφού ο Ουγκό τους χαρακτηρίζει «οι άλλοι», εννοώντας τους βλέποντες.
Ο ήρωας όμως παρουσιάζεται θαρραλέος και λέει για τον εαυτό του: «[…],
μίλησα καθαρά. Δε δείλιασα καθόλου, επειδή είμαι τυφλός» 245 . Με τη φράση του
αυτή θέλει να μας δείξει ότι θα μπορούσε και να δειλιάσει, όπως προφανώς
πολλοί τυφλοί άνθρωποι, όμως ο ίδιος επιδεικνύει πυγμή και μιλά με παρρησία.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο όμως υφίστανται δύο άνθρωποι διαφορετικοί
από την πλειοψηφία: ο Ουγκό, που όπως προαναφέρθηκε είναι τυφλός, αλλά και
η Αϊσά που είναι μαύρη. Όλοι, λοιπόν, την αποκαλούν υποτιμητικά: «η
Νεγρούλα» 246 . Όλοι, εκτός από τον Ουγκό, ο οποίος, έχοντας βιώσει την
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ετερότητα, στεναχωριέται και όπως λέει χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που την
άκουγα, η λέξη εκείνη τρυπούσε την καρδιά μου. […] …δεν μπορούσα να πω σε
κείνους τους άλλους πως ήταν ηλίθιοι» 247 . Η φράση του αυτή αποδίδει λακωνικά
όσα αισθάνεται το άτομο που διαφέρει όταν ο περίγυρός του το κοροϊδεύει.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η επιλογή συγκεκριμένων λέξεων
καθώς και η συχνή επανάληψή αυτών σηματοδοτεί την ύπαρξη στερεοτυπικών
εικόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μήνυμα που λαμβάνει στον
υπολογιστή του ο Ουγκό. «[…] Σαν να επαναλάμβανε την αναγγελία μιας
οποιασδήποτε άσκησης, ο υπολογιστής έλεγε συνέχεια: “Ο τυφλός είναι
ερωτευμένος με τη Νεγρούλα. Ο τυφλός είναι ερωτευμένος με τη Νεγρούλα. Ο
τυφλός είναι ερωτευμένος με τη Νεγρούλα. Ο τυφλός είναι ερωτευμένος με τη
Νεγρούλα. Ο τυφλός είναι ερωτευμένος με τη Νεγρούλα. Ο τυφλός είναι…” Οι
λέξεις γέμιζαν ασφυκτικά το κεφάλι μου σαν χιονοστιβάδα. “Ο τυφλός είναι
ερωτευμένος με τη Νεγρούλα. Ο τυφλός είναι ερωτευμένος με τη Νεγρούλα. Ο
τυφλός είναι ερωτευμένος με τη Νεγρούλα…” Μπορούσα να σταματήσω τη
φωνή και να σβήσω το μήνυμα. Αλλά μου ήταν αδύνατο να αντιδράσω. Οι
φράσεις συνέχιζαν να στριφογυρίζουν στο κεφάλι μου. Και κείνο πήγαινε να
σπάσει. Τότε κύλησαν από τα μάτια μου τα δάκρυα» 248 .
Η φράση που επαναλαμβάνεται μεταφέρει μέσα από τρεις λέξεις το
στερεότυπο που θέλει να καταρρίψει ο συγγραφέας. Η κοινωνία χλευάζει έναν
τυφλό που τολμάει(!) να είναι ερωτευμένος με μία μαύρη κοπέλα. Εδώ
υποκρύπτονται πολλές προκαταλήψεις. Αρχικώς πώς είναι δυνατόν ένας τυφλός
να τρέφει ερωτικά αισθήματα και μάλιστα για μία νέγρα, ενώ παράλληλα πώς
είναι δυνατόν η τελευταία να έχει εμπνεύσει τον έρωτα; Ο Τιερί Λενέν θέτει
ανοιχτά το ζήτημα των δικαιωμάτων των διαφορετικών ανθρώπων. Μοιάζει να
θέτει ευθέως το ερώτημα στον αναγνώστη του κατά πόσο άτομα που
παρουσιάζουν μία ιδιαιτερότητα δικαιούνται να ζουν και να νιώθουν όσα η
πλειοψηφία. Οι απαντήσεις δε δίδονται ανοιχτά. Το μικρό παιδί καλείται να
προβληματισθεί και να τις δώσει μόνο του.

247

Ό.π., σ. 22.

248

Ό.π., σσ. 32-33.

125

ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στη μικρή αυτή ιστορία ο Τιερί Λενέν περιγράφει τη σχέση του τυφλού
Ουγκό με την κοινωνία του Εμείς, τη σχέση της μαύρης Αϊσά με την κοινωνία του
Εμείς, καθώς και τη σχέση του Ουγκό με την Αϊσά.
Ο Ουγκό επιλέγει να βρεθεί από το αποστειρωμένο περιβάλλον του
οικοτροφείου για τυφλούς στο οποίο ζούσε σε ένα κανονικό σχολείο, όπου τα
παιδιά που φοιτούν δεν παρουσιάζουν προβλήματα οράσεως. Στην αρχή
αντιμετωπίζεται

με

καχυποψία,

γεγονός

για

το

οποίο

είναι

–όπως

προαναφέρθηκε- προετοιμασμένος και λαμβάνει τα μέτρα του ώστε να μη δίνει
λαβές για σχόλια. Στην πορεία όμως γίνεται αποδεκτός, μέχρι τη στιγμή που
ερωτεύεται την Αϊσά, οπότε γίνεται εκ νέου αντικείμενο σχολιασμού, αυτήν τη
φορά όμως όχι για την τύφλωσή του, αλλά για την ύπαρξη μίας μαύρης στη ζωή
του.
Από την άλλη πλευρά η Αϊσά δεν έχει δυνατότητα επιλογής. Είναι μαύρη
και φυσικά παρακολουθεί το σχολείο της περιοχής στην οποία ζει, μία περιοχή
που κατοικείται κατά μείζονα λόγο από λευκούς. Το χρώμα της, καθώς και η
σχέση της με τον Ουγκό σχολιάζονται κοροϊδευτικά από τους συνομηλίκους της,
οι οποίοι εκφράζουν τη γνωστή ρατσιστική άποψη ότι οι μαύροι δεν έχουν
δικαίωμα στον έρωτα, ιδίως με λευκούς.
Ο συγγραφέας τοποθετεί αυτούς τους δύο Άλλους να συναναστρέφονται
μεταξύ τους. Ανάμεσά τους υπάρχει αλληλοκατανόηση, διότι και οι δύο έχουν
εισπράξει κατά καιρούς την καχυποψία και τη ρατσιστική αντιμετώπιση της
κοινωνίας. Ο συγγραφέας όμως χρησιμοποιεί κι ένα ακόμη τέχνασμα,
προκειμένου να αποδομήσει σταδιακά τα στερεότυπα για τους μαύρους. Ο μόνος
που αποδέχεται από την αρχή την Αϊσά είναι ο Ουγκό, διότι, μεταξύ των άλλων
που προαναφέρθησαν, είναι τυφλός.
«Εκείνη ήταν “μαύρη”, αυτοί “λευκοί”. Δεν ήξερα τα χρώματα και δε μ’
ένοιαζαν. Το δέρμα της Αϊσά μπορεί να ήταν “βιολετί” και το δικό τους
“πορτοκαλί”. Αυτό δεν άλλαζε τίποτε για μένα. Ό,τι μου άρεσε ήταν εκείνο που
άκουγα στην καρδιά της… Συχνά, οι άνθρωποι που βλέπουν δεν ασχολούνται με
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την καρδιά των άλλων. Πιστεύουν μάλιστα πως το πιο σημαντικό είναι αυτό που
βλέπουν με τα μάτια τους. Έτσι, τα μάτια τους αποφασίζουν σχεδόν για όλα όσα
τούς αφορούν. Επιπλέον, κάθε φορά που τα μάτια τους κοιτάζουν κάποιον, που
δεν είναι όμοιος με κείνους, το βλέμμα τους γίνεται άγριο» 249 .
Στο σημείο αυτό δικαιολογείται και ο τίτλος του βιβλίου Με τα μάτια της
καρδιάς. Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Τιερί Λενέν είναι ότι οι άνθρωποι
μπορεί να διαφέρουν σε διάφορα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία όμως
είναι δευτερεύοντα. Αυτό που έχει σημασία τελικώς είναι ο τρόπος που νιώθουν
και «βλέπουν» με την καρδιά τους.
Όμως, ο συγγραφέας κάνει κι ένα βήμα παραπέρα στο κεφάλαιο που
τιτλοφορείται «Ο ωκεανός». Σ’ αυτό η Αϊσά προσπαθεί να εξηγήσει τα
διαφορετικά χρώματα που έχουν τα στοιχεία της φύσης. «…το κίτρινο είναι σαν
τον ήλιο που ζεσταίνει το δέρμα, το πράσινο σαν τη μυρωδιά του νοτισμένου
χόρτου το πρωί, το μπλε σαν τον ωκεανό, όταν στέκεσαι μπρος του» 250 . Η
ποικιλία των χρωμάτων αποδεικνύεται ως ο λόγος της ομορφιάς της φύσης.
Μέσα από τη λογοτεχνία ο συγγραφέας σκοπεύει, χωρίς ίχνος διδακτισμού και
ηθικών εξαγγελιών, να καταρρίψει την προκατάληψη αναφορικά με το μαύρο
χρώμα. Θέλει να δείξει δηλαδή στο μικρό παιδί ότι το διαφορετικό χρώμα μόνο
αρνητικές συνδηλώσεις διαθέτει. «[…] Κι αυτά ήταν τα χρώματά μας. Τα
χρώματα της αγάπης μας. Τα χρώματα που οι άλλοι πάσχιζαν να βρομίσουν» 251 .
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Συνήθως τα παιδιά που έχουν κάποια σωματική αναπηρία δεν
παρακολουθούν τα σχολεία στα οποία φοιτά η πλειοψηφία, αλλά πηγαίνουν σε
ειδικά ιδρύματα, αφού υπάρχει η εντύπωση ότι δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συνηθισμένων σχολείων. Έτσι και ο ήρωάς
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μας αρχικώς φοιτά, για την ακρίβεια ζει σε ένα οικοτροφείο για τυφλά παιδιά, το
οποίο όμως του φαίνεται ανιαρό και δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί «ένα κανονικό
σχολείο» 252 . Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι πολύ συχνά η ίδια η κοινωνία θέτει
σαφή όρια ανάμεσα στο χώρο του Εγώ και στο χώρο του Άλλου, τα οποία όμως ο
Άλλος τις περισσότερες φορές θέλει να σπάσει, για να βρεθεί κι αυτός στο χώρο
του Εγώ, επιδιώκοντας να επιβιώσει εκεί.
Σχέση λόγου - εικόνας
Στη μικρή αυτή ιστορία, όπως και στην προηγούμενη –Ο νάνος και η
Γαριδούλα- κυριαρχεί το κείμενο. Η εικονογράφηση περιορίζεται σε λιγοστές
ολοσέλιδες εικόνες, ενώ κατά διαστήματα εμφανίζονται και μικρότερα σχέδια
που εμφιλοχωρούν σ’ αυτό είτε στο πλάι είτε από πάνω. Το ύψος του βιβλίου
είναι μεγαλύτερο από το πλάτος, με αποτέλεσμα να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση
στους χαρακτήρες. Το χαρακτηριστικό των εικόνων είναι τα έντονα χρώματα, τα
οποία προφανώς χρησιμοποιούνται από τον εικονογράφο, για να δηλώσουν αυτό
που σημειώθηκε ότι αναφέρεται ανοικτά και από το συγγραφέα στο κεφάλαιο «Ο
ωκεανός», ότι δηλαδή η χρωματική ποικιλία είναι αναγκαία και κάνει τη ζωή μας
ομορφότερη.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί η πληροφορία την οποία δίδει ο
εικονογράφος του βιβλίου στο μικρό βιογραφικό σημείωμα που υπάρχει στο
τέλος του βιβλίου, για να καταδείξει τον τρόπο που το εικονογράφησε: «Το αγόρι
που αφηγείται την ιστορία αυτού του βιβλίου δε βλέπει, αλλά ακούει πολλά. Για
να εικονογραφήσει τον κόσμο του Ουγκό, ο Φιλίπ Πουαριέ άκουσε, με τη σειρά
του, αυτούς τους ήχους και τους μετέτρεψε σε ζωγραφιές» 253 .
Στο

συγκεκριμένο

βιβλίο

ο

συγγραφέας

θίγει

το

θέμα

της

διαφορετικότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και όσων είναι μαύροι.
Αυτό που καθιστά τη μικρή αυτή ιστορία μοναδική είναι το γεγονός ότι τα
στερεότυπα για τη διαφορετικότητα αποδομούνται με έντεχνο τρόπο μέσα από τη
μυθοπλασία, που θέλει δύο έτερους –τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με την
252

Ό.π., σ. 10.

253

Ό.π., σ. 45.
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πλειοψηφία- ανθρώπους να αναπτύσσουν μία ιδιαίτερη σχέση, που στηρίζεται
στην ανακάλυψη των θετικών στοιχείων της διαφορετικότητάς τους. Τα ίδια τα
άλλα παιδιά παίζουν το ρόλο του αφηγητή και μας εξομολογούνται σκέψεις και
συναισθήματα που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητά τους.
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V. Η Αργυρώ γελάει
Πρόκειται για ένα βιβλίο των Τζιν Γουίλλις και Τόνυ Ρος, το οποίο
πρωτοεκδόθηκε στην αγγλική γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο Andersen Press Ltd.
στο Λονδίνο το 1999 με τίτλο Susan Laughs. Στα ελληνικά κυκλοφόρησε το
Μάιο του 2001 από τις εκδόσεις Πατάκη σε απόδοση Φίλιππου Μανδηλαρά.
Η Αργυρώ είναι ένα μικρό κοριτσάκι που γελάει, τραγουδάει, χορεύει,
κολυμπάει και βιώνει συναισθήματα φυσιολογικά, όπως όλα τα παιδιά της
ηλικίας της. Στην πορεία όμως ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι η ηρωίδα του
βιβλίου έχει μια μικρή διαφορά: βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις 254
Το βιβλίο αυτό διαθέτει ελάχιστο κείμενο, το οποίο μάλιστα στηρίζεται
στην απλούστερη των συντάξεων: ρήμα – υποκείμενο. Το υποκείμενο είναι
πάντα: Η Αργυρώ. Τα ρήματα και οι ρηματικές εκφράσεις είναι: γελάει,
τραγουδάει, πετάει, κάνει κούνια, χαμογελάει, είναι καλή, είναι πονηρή, είναι
χαρούμενη, είναι λυπημένη, χορεύει, ιππεύει, κολυμπάει, κρύβεται, γελάει,
τσαλαβουτάει, στριφογυρνάει, λύνει ασκήσεις, νιώθει αδύναμη, κλαίει, νιώθει
δυνατή, ζωγραφίζει, κοιμάται, φοβάται. Με τα απλά αυτά ρήματα οι συγγραφείς
επιδιώκουν να μεταφέρουν το μήνυμα στο μικρό αναγνώστη ότι η μικρή ηρωίδα
κάνει ό,τι ένα οποιοδήποτε παιδάκι της ηλικίας της και βιώνει συναισθήματα
αναμενόμενα για ένα μικρό άτομο. Αν και λιγοστές, λοιπόν, οι λέξεις στηρίζουν
απολύτως το στόχο των δύο συγγραφέων, γεγονός το οποίο θα φανεί στο τέλος,
όταν θα διαπιστώσουμε, αυτήν τη φορά από την εικονογράφηση, ότι η Αργυρώ
είναι διαφορετική, βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Η ετερότητά της όμως δεν
την εμποδίζει να λειτουργεί όπως και οι συνομήλικοί της. Αυτό τονίζεται και με

254

Αξίζει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι το παρόν βιβλίο δεν προσφέρεται για πλήρη

εφαρμογή του μεθοδολογικού προτύπου της πολιτισμικής εικονολογίας, αφού το λογοστό του
κείμενο δεν μπορεί να στηρίξει το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο της ανάλυσης.
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τις τελευταίες φράσεις των συγγραφέων: «Αυτή είναι η Αργυρώ: ένα παιδάκι σαν
εμένα ένα παιδάκι σαν κι εσένα» 255 .
Στη μικρή αυτή ιστορία δεν υφίσταται Άλλος. Η Αργυρώ είναι η
πρωταγωνίστρια, η οποία ζει μία φυσιολογική ζωή και τίποτα από όσα
καταγράφονται ή εικονίζονται έως την προτελευταία σελίδα δε σημειούν την
τροπή που θα πάρει η ιστορία. Οι συγγραφείς δεν τοποθετούν την κοινωνία του
Εμείς, προφανώς για να καταδείξουν ότι δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα σ’ αυτήν
και την Αργυρώ. Η διαφορετικότητά της δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
για τη συμμετοχή της σε καθετί που κάνουν ή νιώθουν οι υπόλοιποι.
Σχέση λόγου - εικόνας
Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του βιβλίου είναι η έντονη παρουσία
της εικονογράφησης, η οποία κινείται παράλληλα με το –λιγοστό σε κάθε
περίπτωση- κείμενο. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι εάν το εν λόγω βιβλίο δεν
αναγνωσθεί, αλλά διαβαστεί μεγαλόφωνα σε κάποιον, ο οποίος δε βλέπει τις
εικόνες, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ότι η μικρή Αργυρώ βρίσκεται
καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, καθώς αυτό φαίνεται μόνο στην τελευταία
εικόνα της ιστορίας.
Η εικονογράφηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε τούτο το βιβλίο.
Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες η εικονογράφηση, αναλόγως με τη σχέση που
διατηρεί με το κείμενο, είναι άλλοτε ερμηνευτική και άλλοτε αφηγηματική 256 . Η
ερμηνευτική εικονογράφηση αφορά σε «[…] εικόνες οι οποίες επεκτείνουν το
κείμενο και του προσθέτουν νέο εννοιολογικό πλούτο…» 257 , ενώ η αφηγηματική
«[…] αντανακλά τις λέξεις του συγγραφέα» 258 . Στο μεγαλύτερο μέρος του
βιβλίου Η Αργυρώ γελάει κυριαρχεί η αφηγηματική εικονογράφηση, αφού ο Τζιν
255

Τζιν Γουίλλις – Τόνυ Ρος, Η Αργυρώ γελάει, απόδοση Φίλιππος Μανδηλαράς, εκδ. Πατάκη,

Αθήνα 2001, σ. 30.
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Βλ. Πολυδεύκης Ασωνίτης, Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, εκδ.

Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σ. 40.
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Τζων Σπινκ, Τα παιδιά ως αναγνώστες, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990, σ. 102.
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Γουίλλις σε κάθε του ζωγραφιά –σημειωτέον ότι όλες οι ζωγραφιές βρίσκονται
εντός πλαισίου- αναπαριστά αυτό που διηγείται με λέξεις ο Τόνυ Ρος ακριβώς
από κάτω. Στην τελευταία σελίδα όμως δημιουργεί μια εικόνα που θα την
εντάσσαμε στην ερμηνευτική εικονογράφηση. Έχει άλλωστε προαναφερθεί ότι
δίχως αυτή δε θα κατανοούσαμε την κεντρική ιδέα του βιβλίου, που θέλει τη
μικρή μας ηρωίδα να ενσαρκώνει ένα κοριτσάκι με κινητικά προβλήματα.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μία άποψη της διαφορετικότητας, καθώς και
την αποδοχή της. Μιλάει για την Αργυρώ, η οποία προσωποποιεί μια
ιδιαιτερότητα, ανήκοντας σε μια κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες 259 .
Πρόκειται για μια μικρή ιστορία γραμμένη ανάλαφρα, με μια «κοινότοπη, απλή
ειλικρίνεια. Παρουσιάζει καταστάσεις και συναισθήματα χωρίς να αξιολογεί,
αφήνοντας χώρο για σκέψη» 260 . Όπως επισημαίνει η Μαρίζα Ντεκάστρο, το εν
λόγω βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία, όταν
βρίσκονται στη συγκεκριμένη φάση της ζωής τους «[…] παρατηρούν με
περιέργεια το ένα το άλλο προσπαθώντας, ίσως, να κάνουν φίλους» 261 . Το παιδίαναγνώστης, λοιπόν θα μπορούσε ενδεχομένως να σκεφθεί, διαβάζοντάς το ότι η
Αργυρώ μπορεί να κάνει τα πάντα, όλα όσα είναι σε θέση να κάνει ένα παιδί της
ηλικίας της και άρα τίποτα δεν το εμποδίζει να την συναναστραφεί. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται ο στόχος του λογοτέχνη να καταπολεμήσει τον καθημερινό
ρατσισμό που βιώνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να βοηθήσει το μικρό παιδί
να αντιληφθεί ότι η ιδιαιτερότητα κάποιων ατόμων δεν αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για την επαφή μαζί τους, έχοντας ίσως την προοπτική μέσα του να
συμβάλει και αυτός με τον τρόπο του στην αλλαγή της κρατούσας αντίληψης.
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Βλ. Μαρίζα Ντεκάστρο, «Μη φοβάσαι το διαφορετικό. Μερικοί ήρωες με ειδικές ανάγκες και

η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία των συνομηλίκων τους», «ΤΟ ΆΛΛΟ ΒΗΜΑ», ΤΟ ΒΗΜΑ,
Αθήνα, Κυριακή 29 Ιουλίου 2001, σ. 32.
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VI. Ο άνθρωπος με την κόκκινη μύτη
Ο άνθρωπος με την κόκκινη μύτη γράφτηκε από την Ούρζελ Σέφλερ,
εικονογραφήθηκε από τη Γιούτα Τιμ και κυκλοφόρησε με τον τίτλο Alle nannten
ihn Tomate αρχικώς στη γερμανική γλώσσα. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από τη
Ρένα Ρώσση – Ζαΐρη και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Μίνωας το 1994 (σειρά:
Σύγχρονα παραμύθια).
Στους δρόμους μιας πόλης κάνει την εμφάνισή του ένας άνδρας με
κόκκινο κασκόλ και παράξενο καπέλο. Αλλά αυτό που κυρίως τον ξεχωρίζει είναι
η κατακόκκινη μύτη του εξαιτίας της οποίας όλοι τον φωνάζουν Ντομάτα. Η
διαφορετικότητά του φοβίζει τους κατοίκους της πόλης και όταν γίνεται μια
ληστεία σπεύδουν συνολικά να τον ενοχοποιήσουν. Ο Ντομάτας αναγκάζεται,
λοιπόν, να εγκαταλείψει την πόλη και να κρυφτεί στο δάσος. Την στιγμή όμως
που όλα στα μάτια του φαντάζουν δύσκολα, θα γίνει η ανατροπή…
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Ο τίτλος του βιβλίου, όπως και στα περισσότερα από όσα αναλύθηκαν
στην παρούσα εργασία, είναι δηλωτικός του θέματος. Ήδη, λοιπόν, στην
επικεφαλίδα, καθώς και στις πρώτες σειρές του κειμένου, καταγράφεται το
στοιχείο της διαφορετικότητας του κεντρικού μας ήρωα. Έχει μία μεγάλη μύτη
«κόκκινη σαν ντομάτα» 262 . Μάλιστα είναι τόσο κόκκινη που «οι άνθρωποι στους
δρόμους τον έδειχναν και γέλαγαν» 263 , αλλά και τα παιδιά φώναζαν: « -Κοιτάχτε
αυτόν τον ξένο, τι αστεία μύτη που έχει. Μοιάζει με ντομάτα!» 264 .
Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην εύστοχη επιλογή των λέξεων από
τη συγγραφέα: «τον έδειχναν και γέλαγαν». Πράγματι, οι εκπρόσωποι της
κοινωνίας του Εμείς, κοιτούν έντονα τον Άλλο, συχνά καρφώνουν τα μάτια τους
πάνω του και γελούν μαζί του, με αυτό του το χαρακτηριστικό που τον κάνει να
262
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διαφέρει.

Δε

διστάζουν

μάλιστα

να

οδηγηθούν

σε

περιπαικτικούς

χαρακτηρισμούς: «μύτη σαν ντομάτα», «αστεία μύτη» και αργότερα «ο
Ντοματάνθρωπος».
Αυτό που αξίζει ίσως να σημειωθεί εδώ είναι ότι στο συγκεκριμένο άτομο
οι υπόλοιποι απομονώνουν ένα και μόνο χαρακτηριστικό του, αυτό που τον κάνει
να ξεχωρίζει. Έτσι, στη μυθοπλασία δεν υπάρχει καμία περαιτέρω περιγραφή για
αυτόν. Εάν, για παράδειγμα, επιδιώξουμε να τον περιγράψουμε με όσες
πληροφορίες μας δίδονται από το κείμενο το μόνο σαφές και ξεκάθαρο είναι η
μύτη του. Είναι προφανής η πρόθεση της συγγραφέως να καταδείξει αυτήν
ακριβώς τη συνήθεια της πλειοψηφίας να επικεντρώνεται στην ειδοποιό διαφορά
του “Άλλου” και να τον χαρακτηρίζει μόνο από αυτό.
Για να μη φαίνεται η μύτη του ο άγνωστος άνδρας επεδίωξε να κρύψει τη
μύτη του με το κασκόλ του και τότε τα παιδιά αυθορμήτως είπαν: « -Κρύβει το
πρόσωπό του. Θα πρέπει να είναι κλέφτης!» 265 . Η ενέργειά του να καλύψει τη
διαφορετικότητά του παρεξηγείται και αποτελεί ένδειξη ενοχής. Για άλλη μια
φορά έρχεται στο προσκήνιο ένας χαρακτηρισμός, βαρύτερος τώρα. Είναι ξένος
και παράξενος, άρα και κλέφτης. Η συγγραφέας αναπαράγει εσκεμμένα τούτο το
στερεότυπο. Ο διαφορετικός ταυτίζεται λεκτικά με τον εγκληματία.
Η χαρά των κατοίκων της πόλης, όταν ο ήρωας συλλαμβάνεται έπειτα από
μήνες, καταγράφεται στις ακόλουθες φράσεις: « - Συνέλαβαν τον ξένο! [….]
Επιτέλους, συνέλαβαν τον Ντομάτα!» 266 . Σ’ αυτό το «επιτέλους» συνοψίζεται
όλη η αγανάκτηση και η επακόλουθη ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι,
προφανώς, ένιωθαν ανασφαλείς, γνωρίζοντας πως κάποιος ξένος κυκλοφορεί
ανάμεσά τους.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, αν και αρχικώς
φεύγει κυνηγημένος από την πόλη, μόλις αρχίζει να εισπράττει θετική
συμπεριφορά από την κοινωνία γύρω του, όχι μόνο αποδεικνύεται ως απολύτως
συμβιβασμένος με την ταυτότητά του, αλλά δε διστάζει να δηλώσει ότι δεν έχει
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πρόβλημα να τον αποκαλούν «κύριο Ντομάτα». « - Να με φωνάζετε Ντομάτα,
απάντησε ο άντρας. Όλοι έτσι με φωνάζουν. Συνήθισα πια» 267 .
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Η οργάνωση αυτού του κειμένου, θεμελιωμένη στο διπολικό άξονα
αποδοχή-απόρριψη, καταλήγει στην αισιόδοξη συνύπαρξη του Εαυτού με τον
Άλλο.
Είναι σύνηθες φαινόμενο να αποδίδονται στους “Άλλους” αρνητικά
χαρακτηριστικά που επισύρουν το φόβο, την άμεση απομάκρυνση και την
απομόνωσή τους και κάτι ανάλογο συμβαίνει σε τούτη τη μικρή ιστορία. Ένας
άνθρωπος που φέρει κάποιο ιδιάζον εξωτερικό χαρακτηριστικό γίνεται
αντικείμενο χλευασμού, περιφρόνησης και στην πορεία το εξιλαστήριο θύμα 268 ,
όταν λαμβάνει χώρα στη μικρή πολιτεία μία ληστεία.
« -Είδα κάποιον ξένο στο πάρκο! είπε ένα κοριτσάκι στον υπαστυνόμο. –
Κι εγώ είδα έναν παράξενο άντρα που φορούσε ένα αστείο καπέλο κι ένα κασκόλ
να τρέχει στην πλατεία, είπε ο φούρναρης, που είχε κατάστημα δίπλα στην
τράπεζα. –Ο άνθρωπος που με έκλεψε είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με ένα
ύποπτο κασκόλ, είπε ο κοσμηματοπώλης. Ο ύποπτος φοράει καπέλο και κόκκινο
κασκόλ, έγραψε ο υπαστυνόμος στο σημειωματάριό του. –Θα πρέπει να ήταν
αυτός ο άντρας με την κόκκινη μύτη, είπε το κοριτσάκι» 269 . Ξαφνικά, λοιπόν,
όλοι στρέφονται κατά του ανθρώπου με την κόκκινη μύτη και δε διστάζουν να
δηλώσουν: « -Ο Ντοματάνθρωπος το έκανε!» 270 .
Χωρίς κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο οι κάτοικοι της πόλης σπεύδουν να
του “κολλήσουν την ταμπέλα” του κλέφτη. Κάτι αντίστοιχο θα δούμε να
συμβαίνει και στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές μας κοινωνίες. Οι παράνομες
πράξεις πολύ συχνά αποδίδονται στους ξένους, ενώ για την αύξηση της
267
268

Ό.π., σ. 26.
Ο Ντένους Πρας σημειώνει σχετικά: «Πάντα χρειάζεται ένα θύμα. Κάποιος πρέπει να

πληρώσει για τους Άλλους, να πληρώσει ακριβά, συχνά με τη ζωή τους. Βλ. Ντένους Πρας,
Γεννηθήκαμε ρατσιστές;, ό.π., σ. 56.
269

Ούρζελ Σέφλερ, Ο άνθρωπος με την κόκκινη μύτη, ό.π., σ. 11.

270

Ό.π., σ. 12.

135

εγκληματικότητας ευθύνονται και πάλι αυτοί. « -Είναι ο Ντομάτας, ο κλέφτης!
Βοήθεια!» 271 .
Ο «Άλλος» σε αυτήν την περίπτωση απομακρύνεται άμεσα και με τη
θέλησή του –μιας και δεν έχει άλλη επιλογή- από την κοινωνία που με τη
συμπεριφορά της τον έχει ήδη απορρίψει. «Ο καημένος ο Ντομάτας τα ’χασε και
το ’βαλε στα πόδια. Δε σταμάτησε να τρέχει, μέχρι που άφησε την πόλη πίσω
του» 272 . Αρχίζει να κρύβεται σαν να είναι πραγματικός υπαίτιος όσων έχουν γίνει,
με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πιστέψει κι ο ίδιος την ενοχή του. «[…] Όταν
ξύπνησε, το κρύο ήταν αβάσταχτο. Μάζεψε ξύλα κι άναψε μια μικρή φωτιά, αλλά
την έσβησε γρήγορα, γιατί φοβήθηκε μήπως τον προδώσει ο καπνός. Οι μέρες
περνούσαν και ο Ντομάτας άρχισε να πεινάει όλο και περισσότερο. Μονάχα τη
νύχτα ξεγλιστρούσε από την κρυψώνα του. Τότε τρύπωνε στους κοντινούς
κήπους περπατώντας στα νύχια των ποδιών του κι άρπαζε λίγα καρότα και
πατάτες. Μια φορά βρήκε ανοιχτό το παράθυρο ενός υπογείου, πήδησε μέσα κι
ανακάλυψε μια παλιά κουβέρτα κι ένα βάζο μαρμελάδα. Φαίνεται που οι
άνθρωποι που τα παράτησαν εκεί δεν τα ήθελαν. Κι όμως, ο Ντομάτας ένιωσε
άσχημα που τα πήρε. “Τώρα είμαι πραγματικός κλέφτης”, σκέφτηκε» 273 . Οι
άνθρωποι που βιώνουν τη ρατσιστική συμπεριφορά της πλειοψηφίας κλείνονται
στον εαυτό τους, αποσύρονται από ό,τι τους πληγώνει, επιλέγουν τη μοναξιά και
ζουν φοβισμένοι. Στην πορεία ενδέχεται να ενοχοποιήσουν τον εαυτό τους, ενώ
κάποιες φορές αυτή τους η σκέψη τούς οδηγεί και σε πραγματικά εγκλήματα.
Στην συνέχεια, βεβαίως, όπως συνήθως συμβαίνει, τα εγκλήματα
εξιχνιάζονται και διαπιστώνεται ότι ο Άλλος αδίκως έχει κατηγορηθεί. Η
συγκεκριμένη κοινωνία παραδέχεται το λάθος της και αποφασίζει να προσφέρει
δουλειά στο άτομο που έχει αδικήσει.
Η συγγραφέας επιλέγει να ολοκληρώσει την αφήγησή της με την εικόνα
του Ντομάτα να παίζει με τα παιδιά. Μαζί τους νιώθει χαρούμενος, διότι τον
αγαπούν χωρίς να ενδιαφέρονται για τη διαφορετικότητά του. «[…] Και τώρα
βρισκόταν ανάμεσα σε φίλους. Τα παιδιά τον αγαπούσαν. Δεν έμοιαζαν να
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νοιάζονται για τη μεγάλη του μύτη. Ήξεραν πως ήταν φίλος τους, πως τους
αφιέρωνε κάθε του λεπτό. Ο Ντομάτας ποτέ στη ζωή του δεν είχε νιώσει τόση
ευτυχία» 274 .
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο Άλλος επιδιώκει να ζήσει στο χώρο του Εμείς,
αλλά, μόλις γίνεται αντιληπτή η διαφορετικότητά του, ο τρόπος αντιμετώπισης
της πλειοψηφίας προς το πρόσωπό του τον αναγκάζει να τραπεί σε φυγή και να
απομονωθεί στο δάσος, όπου δημιουργεί το δικό του χώρο. Παρόλ’ αυτά, στο
τέλος της ιστορίας, ο έτερος γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία, στοιχείο που
σηματοδοτείται και από την επιστροφή του στο χώρου του Εμείς.
β) Μυθοποίηση του ιστορικού και αφηγηματικού χρόνου
Και σε αυτό το κείμενο ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός με
αποτέλεσμα να υπάρχει εξέλιξη στην αφήγηση. Τα γεγονότα διαδραματίζονται,
καθώς περνάει ο καιρός, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής αναφορά στις ημέρες. Στο
τέλος της διήγησης η άποψη της πλειοψηφίας για τον Άλλο εμφανίζεται
διαφοροποιημένη, θετική πλέον και συνιστά μία στάση αποδοχής αυτού.
Σχέση λόγου - εικόνας
Η εικονογράφηση ακολουθεί το κείμενο χωρίς να δίδει επιπλέον
πληροφορίες. Οι περισσότερες εικόνες βρίσκονται εντός πλαισίου με τις λέξεις να
τοποθετούνται είτε δίπλα είτε πάνω από αυτές. Το ύψος είναι μεγαλύτερο από το
πλάτος, στοιχείο που επιτρέπει την ανάπτυξη των χαρακτήρων. Η εικαστική
απόδοση της διαφορετικότητας την κάνει εντονότερη στο μυαλό του αναγνώστη.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των πρώτων σελίδων, όπου φαίνονται οι
274
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κάτοικοι της πόλης ανά ομάδες να κρυφογελούν πίσω από την πλάτη του ήρωα,
να τον δείχνουν και στη συνέχεια να απομακρύνονται τρομαγμένοι.
Αξιοσημείωτος είναι και ο τρόπος που παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής
κυνηγημένος να απομακρύνεται προς το δάσος. Η πρώτη φορά που βλέπουμε τον
Ντομάτα να χαμογελάει είναι στην τελευταία σελίδα, όπου βρίσκεται ανάμεσα
στα παιδιά. Παρατηρούμε μάλιστα να βγάζει το καπέλο του και να το βάζει στο
καπέλο ενός παιδιού. Το καπέλο συμβολίζει την προσπάθεια προφύλαξης και
κάλυψης της ετερότητάς του. Τα παιδιά όμως δεν ενδιαφέρονται για την κόκκινη
μύτη του και το γεγονός αυτό τον κάνει ευτυχισμένο. Τούτο θέλει να καταδείξει η
εικονογράφος: η ευτυχία του Ντομάτα δεν καταγράφεται μόνο στο πρόσωπό του,
αλλά σημειούται εύγλωττα με την κίνηση της απομάκρυνσης του καπέλου.
Πρόκειται για ένα ακόμη βιβλίο που επιδιώκει να καταγράψει μέσα από
τη μυθοπλασία τη στερεοτυπική, προκατειλημμένη συμπεριφορά της κοινωνίας
του Εμείς απέναντι στα άτομα που φέρουν κάποια ειδοποιό διαφορά από την
πλειοψηφία. Στη συνέχεια, και πάλι μέσω της αφήγησης των γεγονότων, γίνεται
αντιληπτό ότι οι ξένοι δεν ευθύνονται για όσα αρνητικά συμβαίνουν, μόνο και
μόνο επειδή ενσαρκώνουν τον Άλλο. Το στερεότυπο, λοιπόν, σταδιακά
αποδομείται και διαφοροποιείται η συμπεριφορά των πολλών απέναντι στο
διαφορετικό. Αλλά και ο ίδιος ο κεντρικός ήρωας, που αποτελεί το προσωπείο του
έτερου συμβιβάζεται με τη διαφορετικότητά του και ζει εντός της κοινωνίας
χαρούμενος, χωρίς πια να νιώθει μοναξιά.
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Δ. Χιουμοριστικές και φανταστικές καταστάσεις

Σε αυτήν την τέταρτη και τελευταία κατηγορία οι ήρωες εμπλέκονται σε
φανταστικές καταστάσεις χιουμοριστικές ή μη, που προκαλούν την απόλαυση
των παιδιών μέσω της αυθεντικότητας, της φαντασίας, του χιούμορ και του
ενδιαφέροντος ύφους 275 .

I. Η Σκιά της Πριγκίπισσας
Η Σκιά της Πριγκίπισσας γράφτηκε από τον Πολ Τιές, εικονογραφήθηκε
από τον Κριστόφ Μερλέν και κυκλοφόρησε με τον τίτλο L’ ombre de la princesse
αρχικώς στα Γαλλικά από τον εκδοτικό οίκο Editions La Découverte et Syros στη
Γαλλία το 1998. Μάλιστα, όπως σημειώνεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, η
Γαλλική έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διεθνούς
Αμνηστίας. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από την Πόλυ Βασιλάκη και εκδόθηκε
από τις εκδόσεις “Κάστωρ” το 2001.
Η Κασσιόπη, η ιδιότροπη ξανθιά πριγκίπισσα, αγοράζει ένα μαύρο
Αφρικανόπουλο, το ονομάζει Σενεγάλη, τον κάνει υπηρέτη της και τον τυραννάει.
Κάποια μέρα η σκιά της εξαφανίζεται μυστηριωδώς και τότε όλοι την
απομακρύνουν από κοντά τους, όλοι εκτός από τον Σενεγάλη…
Πριν αρχίσει η ανάλυση του βιβλίου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το
συγκεκριμένο κείμενο δεν αποτελεί μία μικρή ιστορία, όπως τα υπόλοιπα που
αναλύονται στην προκειμένη εργασία, αλλά ένα έντεχνο παραμύθι, διότι διαθέτει
αρκετά από εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο λογοτεχνικό
είδος. Αρχίζει όπως όλα τα παραμύθια: «Ζούσε κάποτε μια ξανθιά πριγκίπισσα
που είχε τ’ όνομα ενός αστεριού. Την έλεγαν Κασσιόπη» 276 . Ο χρόνος και ο
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τόπος δεν προσδιορίζονται. Η ηρωίδα μας ήταν βασιλοπούλα και ζούσε κάποτε σε
κάποιον τόπο.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Στο συγκεκριμένο παραμύθι υπάρχουν δύο βασικοί πρωταγωνιστές, οι
οποίοι ενσαρκώνουν το δίπολο Εγώ – Άλλος. Ανάμεσά τους υπάρχουν τεράστιες
διαφορές και αντιθέσεις, οι οποίες καταγράφονται πρωταρχικώς λεκτικά: «…ο
Σενεγάλης υπηρετούσε πιστά την Κασσιόπη, …την πριγκίπισσα. […] Η νεαρή
πριγκίπισσα ντυνόταν … με καινούργια φορέματα …., ενώ ο μικρός της σκλάβος
φορούσε πάντα ένα φτωχικό, λινό, λευκό παντελόνι» 277 .
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι, ενώ στην εικονογράφηση είναι
ξεκάθαρο πως ο Σενεγάλης είναι μαύρος, στο κείμενο δεν αναφέρεται αρχικώς
ανοιχτά, δε γίνεται δηλαδή χρήση της συγκεκριμένης λέξης, αλλά επιλέγεται η
έκφραση «σκοτεινό πρόσωπο» 278 . Τόσο όμως από τα λόγια του συγγραφέα όσο
και από τις εικόνες ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η σχέση των δύο παιδιών
είναι σχέση αφέντη-δούλου.
Ο συγγραφέας επιδιώκει να βρει κάποιο κοινό στοιχείο των δύο
πρωταγωνιστών και διαπιστώνει ότι, όταν η μέρα είναι ηλιόλουστη, το αγόρι και
η σκιά της πριγκίπισσας έχουν το ίδιο ακριβώς χρώμα, είναι και τα δύο μαύρα.
«Ο μεσημεριάτικος ήλιος μπήκε από το παράθυρο κι έκανε να λάμπουν το
κατάλευκο μαρμάρινο δάπεδο και το φόρεμά της που είχε το χρώμα των
κρυστάλλων. Την ώρα εκείνη το μαύρο δέρμα του αγοριού, η μαύρη του σκιά και
η σκιά της πριγκίπισσας είχαν το ίδιο ακριβώς χρώμα» 279 . Με αυτό το
λογοτεχνικό τέχνασμα ο Π. Τιές κατορθώνει να αποδομήσει σταδιακά την
αρνητική διάσταση του μαύρου χρώματος, παρουσιάζοντας την πραγματικότητα,
ότι οι σκιές όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως χρώματος, είναι μαύρες.
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ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Η Κασσιόπη, με βάση τα λεγόμενα του αφηγητή, ήταν ιδιαιτέρως
κακομαθημένη και μάλλον άπληστη: «Τα καπρίτσια της […] φόβιζαν όλο το
βασίλειο. […] ξερίζωνε τα λουλούδια, κατέστρεφε τα ρολόγια, έσκιζε τα
φορέματα των υπηρετριών της κι έβριζε τους υπουργούς του πατέρα της. Ο
βασιλιάς τη μάλωνε, η βασίλισσα έκλαιγε, αλλά ποτέ κανένας δεν την
τιμωρούσε» 280 . Κάποια μέρα αποφάσισε να αγοράσει από ένα δουλέμπορο ένα
μαύρο Αφρικανόπουλο για υπηρέτη της. Επρόκειτο για «[…] ένα αγόρι περίπου
στην ηλικία της, που το πουλούσαν γυμνό, εκεί, σ’ ένα δρομάκι στο
σκλαβοπάζαρο» 281 , το οποίο καταγόταν από την περιοχή κοντά στον ποταμό
Σενεγάλη.
Στο σημείο αυτό καταγράφεται το πρώτο στοιχείο διαφορετικότητας των
δύο πρωταγωνιστών. Πρόκειται για δύο νεαρά παιδιά, διαφορετικού φύλου, τα
οποία, παρόλο που έχουν περίπου την ίδια ηλικία, διαθέτουν αλλότρια βιώματα
και αντίθετες πορείες ζωής. Η Κασσιόπη είναι γεννημένη και μεγαλωμένη μέσα
σε ένα παλάτι μέσα στα πλούτη. Ο Σενεγάλης 282 , αντιθέτως, είναι φτωχός και, αν
και πολύ μικρός, πωλείται γυμνός σε μία αγορά σκλάβων, για να γίνει υπηρέτης.
Φυσικά, το κορίτσι και το αγόρι μιλούν διαφορετικές γλώσσες.
Για πολλά χρόνια τα δύο παιδιά ζουν δίπλα δίπλα, αλλά πολύ
διαφορετικά, αφού η μεν πριγκιποπούλα διαθέτει πληθώρα ανέσεων και μία
γενικότερη ευμάρεια, σε αντιδιαστολή με το «[…] μικρό της σκλάβο» 283 , ο
οποίος «[…] φορούσε πάντα ένα φτωχικό, λινό, λευκό παντελόνι. Ο Σενεγάλης
της έκανε αέρα με μια μεγάλη βεντάλια από φτερά και βάδιζε πίσω της
κρατώντας μιαν ομπρέλα. Της πρόσφερε γονατιστός να πιει από κούπα ολόχρυση,
να φάει σ’ ασημένιο δίσκο. Τη νύχτα, καθόταν πλάι στο κρεβάτι της και περίμενε
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διαταγές της. Εκείνη έβλεπε το σκοτεινό του πρόσωπο καθώς αποκοιμιόταν και
το ξανάβρισκε με το ξύπνημα της» 284 .
Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι, όπως μας αναφέρει ο αφηγητής, η
Κασσιόπη συχνά αναρωτιέται για την καταγωγή του Σενεγάλη, χωρίς όμως να
μας εξηγεί για ποιο λόγο: «[…], η πριγκίπισσα αναρωτιόταν τίνος γιος ήταν
αυτός: κάποιου Αφρικανού βασιλιά, ενός φτωχού χωρικού ή μήπως κάποιου
μάγου που γνώριζε τη γλώσσα της φωτιάς, του ανέμου, της χλόης και του
νερού;…» 285 .
Παρόλη την αρνητική συμπεριφορά της Κασσιόπης προς το Σενεγάλη,
έχουμε την πρώτη ένδειξη ότι ο τελευταίος αρχίζει να την ερωτεύεται: « Ο
Σενεγάλης χτένιζε τα μακριά ξανθά μαλλιά της κάθε πρωί και τη νύχτα την
κοίταζε καθώς εκείνη κοιμόταν… Αναρωτιόταν αν καμιά φορά η πριγκίπισσα τον
ονειρευόταν…» 286 . Την ίδια στιγμή ο Π. Τιές εκφράζει έναν αντίστοιχο υπαινιγμό
για την ηρωίδα μας: «Η Κασσιόπη έγινε η πιο όμορφη κοπέλα στο βασίλειο.
Πενήντα πρίγκιπες την ήθελαν για γυναίκα τους, αλλά εκείνη αρνιόταν. Το έκανε
σίγουρα από περηφάνια, γιατί αυτή δεν αγαπούσε κανέναν, εκτός…» 287 .
Ο Σενεγάλης κάποια μέρα τολμάει να εκφράσει τη θέλησή του να
αγαπήσει και να αγαπηθεί, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους υπόλοιπους
άνδρες, που έχουν έρθει από μακριά, όπως κι αυτός. Η απάντηση της
πριγκιποπούλας είναι αποστομωτική. Του επισημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να
ονειρεύεται και να νιώθει συναισθήματα, τα οποία είναι αυτονόητα για όλους
τους ανθρώπους.
«Μια μέρα, η Κασσιόπη αγόρασε ένα καινούριο φόρεμα που είχε το
χρώμα των κρυστάλλων και γόβες που λαμπύριζαν σα δυο αστέρια. Διέταξε το
Σενεγάλη να της φορέσει τις γόβες. Χαμογέλασε βλέποντας το δούλο της να
γονατίζει μπροστά της και του είπε: -Απόψε στο χορό, όλοι οι πρίγκιπες θα
χορέψουν μαζί μου. Έρχονται από μακριά γιατί με αγαπούν. Ο Σενεγάλης
σήκωσε το πρόσωπό του κι είπε: -Εγώ ήρθα από πολύ πιο μακριά, με τα χέρια
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δεμένα και με μια θηλιά στο λαιμό. Παρόλα αυτά, πάνω στο καράβι και μες στο
σκλαβοπάζαρο, ονειρευόμουν ν’ αγαπήσω και ν’ αγαπηθώ. –Σώπα! φώναξε η
πριγκίπισσα. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα ούτε να ονειρεύεσαι, ούτε και ν’ αγαπάς.
Είσαι ο δούλος μου και ξέρεις πολύ καλά πως μπορώ να σε τιμωρήσω, να σε
ξαναπουλήσω ή και να σε σκοτώσω» 288 .
Πρόκειται για τη συνήθη συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν στην
υπηρεσία τους άλλους, και δη μαύρους, για τους οποίος εκφράζουν την άποψη ότι
είναι λιγότερο άνθρωποι από τους υπολοίπους και, επομένως, διαθέτουν λιγότερα
δικαιώματα. Η συμπεριφορά τους προς τους τελευταίους είναι ρατσιστική και
σκαιά. Τους αντιμετωπίζουν ως αντικείμενα που τα κατέχουν και μπορούν να
ασκούν εξουσία επάνω τους. Θεωρούν ότι οι υπηρέτες τους δε δικαιούνται να
αισθάνονται, να ερωτεύονται και να ονειρεύονται, όπως μπορούν όλοι, μην
κατανοώντας πως η ψυχή και η σκέψη δεν περιορίζονται και δε φυλακίζονται.
Στη συνέχεια, για ανεξήγητους αρχικώς λόγους, η Κασσιόπη χάνει τη σκιά
της. Περνάει για το λόγο αυτό σε μία νέα κατάσταση, κατά την οποία αυτή πλέον
διαφέρει από την πλειοψηφία και βιώνει την απόρριψη που εισπράττουν όλοι οι
διαφορετικοί. «Η Κασσιόπη έμεινε μόνη. […] Η σκιά της […] είχε χαθεί. Η
πριγκίπισσα βάδιζε, χόρευε, έτρεχε όπως πρώτα, αλλά χωρίς της σκιά της. Τα
παραμύθια λένε πως μόνο οι μάγισσες δεν έχουν σκιά. Οι κάτοικοι του βασιλείου
πίστεψαν πως η νεαρή πριγκίπισσά τους ήταν καταραμένη, αφού έχασε τη σκιά
της. Το ίδιο πίστεψαν ο βασιλιάς κι η βασίλισσα. Όσο για τους πρίγκιπες, αυτοί
έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν. Τα παιδιά, τα σκυλιά, τ’ άλογα έφευγαν μακριά από
την Κασσιόπη. Οι υπουργοί ήθελαν να τη διώξουν απ’ τη χώρα, οι άνθρωποι του
παλατιού αρνιόντουσαν να την πλησιάσουν, οι γονείς της να της μιλήσουν. Μόνο
ο Σενεγάλης δεν τη φοβόταν. Συνέχιζε να την υπηρετεί, το ίδιο σιωπηλός όπως
πάντα» 289 .
Ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω από την ξανθιά
πριγκίπισσα απομακρύνθηκαν μόλις έγινε μια Άλλη χωρίς προηγουμένως να
αναζητήσουν την αιτία της διαφορετικότητάς της, αλλά και τη σημασία της ή τις
ανύπαρκτες επιπτώσεις που είχε στην κοινωνία. Μόνο και μόνο επειδή διέφερε
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από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό την απέρριψαν και την οδήγησαν στην
απομόνωση. Ο μοναδικός που δεν έχει αντίστοιχη συμπεριφορά, αλλά
εξακολουθεί να παραμένει πιστός είναι ο υπηρέτης της, ίσως γιατί έχει νιώσει ο
ίδιος

την

περιθωριοποίηση

λόγω

της

ετερότητάς

του.

Η

κατάσταση

στεναχωρούσε πολύ την Κασσιόπη, η οποία μαράζωνε κάθε μέρα. «Μέρα με τη
μέρα, η Κασσιόπη αδυνάτιζε, μαραινόταν κι όλο απορούσε» 290 . Αυτό αποτελεί
άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που παρατηρείται σε περιπτώσεις απομόνωσης
του αλλότριου ατόμου.
Στην πορεία της αφήγησης ο συγγραφέας μάς αποκαλύπτει πως ο
Σενεγάλης κατόρθωσε να πάρει τη σκιά της πριγκίπισσας και να την κάνει
σκλάβα του, ακριβώς όπως αυτή είχε για σκλάβο της το μικρό αφρικανόπουλο. Ο
ήρωάς μας όμως επέτυχε και κάτι άλλο σημαντικότερο, απομονώνοντας τη
πριγκιπική σκιά. Έπαψε να νιώθει διαφορετικός από την Κασσιόπη, αφού, όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως, η σκιά είναι μαύρη όπως και αυτός: «Ο
Σενεγάλης έπαιζε τη φλογέρα για πολλή ώρα, ώσπου… πήρε το χέρι της σκιάς
μες στο δικό του και χόρεψαν μαζί κάτω από το φως του φεγγαριού. Κι είχαν,
αγόρι και σκιά, το ίδιο χρώμα» 291 .
Όταν η Κασσιόπη ζητά από το Σενεγάλη να της επιστρέψει τη σκιά της –
το στοιχείο δηλαδή που η έλλειψή του την κάνει διαφορετική- ο τελευταίος της
ζητά ως αντάλλαγμα την ελευθερία του –το δικό του στοιχείο που αντιστοίχως η
έλλειψή του τον κάνει Άλλο. Εντέλει, ο Σενεγάλης υποχωρεί πρώτος, της
επιστρέφει τη σκιά της, κι είναι αυτό ακριβώς που βοηθά την Κασσιόπη να
καταλάβει ότι τον αγαπάει. « -Εσύ μου έκανες τα μάγια και μετά μ’ ελευθέρωσες.
Τώρα ξέρω ότι σ’ αγαπώ, ομολόγησε η πριγκίπισσα. –Κι εγώ το ίδιο… ψιθύρισε
ο νεαρός σκλάβος» 292 .
Τα δύο παιδιά είναι πλέον σε θέση να αντιληφθούν ότι όσα τους ενώνουν
είναι περισσότερα και σημαντικότερα από αυτό που τους κάνει να διαφέρουν. Το
έτερο χρώμα τους και η αλλότρια καταγωγή τους δεν είναι αρκετά, για να τους
κρατήσουν άλλο μακριά. «Λίγες μέρες αργότερα, ο Σενεγάλης και η Κασσιόπη
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άφησαν πίσω τους το παλάτι, χωρίς να τους πάρει είδηση κανείς. Έφτασαν στο
λιμάνι, ανέβηκαν σ’ ένα μεγάλο ιστιοφόρο κι ανοίχτηκαν στη θάλασσα,
αναζητώντας μιαν άλλη χώρα, εκεί όπου θα μπορούσαν ν’ αγαπηθούν ελεύθερα.
Ο Σενεγάλης έριξε τη δερμάτινη φλογέρα του στα κύματα κι η Κασσιόπη δέκα
ολόχρυσα φλουριά, το ένα μετά το άλλο. Ελεύθεροι πια αγκαλιάστηκαν και
φιλήθηκαν. Κι ενώ ο ήλιος έλουζε το γαλάζιο ουρανό, τα καταπράσινα νερά, τα
κατάλευκα πανιά, στο δέρμα τους λαμπύριζαν αμέτρητοι κρύσταλλοι από την
αρμύρα της θάλασσας» 293 .
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
γ) Ιεράρχηση των πολιτισμικών σχέσεων (ενδυμασία, παρουσιαστικό,
βλέμμα, χειρονομίες, τρόπος ομιλίας κ.ά)
Η αντίθεση ανάμεσα στο Εγώ και στο Άλλο δίδεται ακόμη και μέσα από
την ενδυμασία, το παρουσιαστικό, το βλέμμα, τις χειρονομίες και τον τρόπο
ομιλίας των δύο πρωταγωνιστών. Η Κασσιόπη φορούσε χρωματιστά φορέματα,
χρυσαφικά και μαργαριτάρια. Αγόραζε ό,τι ήθελε, έπαιρνε ζώα χωρίς όμως να τα
αγαπάει και γρήγορα «…τα χτυπούσε και τα παρατούσε» 294 . Κάποια στιγμή δε
διστάζει να αγοράσει ένα νεαρό αγόρι. Η συμπεριφορά της καταδεικνύει άτομο
κακομαθημένο, ανάγωγο, που θεωρεί ότι μπορεί να αγοράσει τα πάντα, ακόμη
και την ευτυχία, με τα χρήματα. «Τα καπρίτσια της φόβιζαν όλο το βασίλειο. […]
ξερίζωνε τα λουλούδια, κατέστρεφε τα ρολόγια, έσκιζε τα φορέματα των
υπηρετριών της κι έβριζε τους υπουργούς του πατέρα της. Ο βασιλιάς τη μάλωνε,
η βασίλισσα έκλαιγε, αλλά ποτέ κανένας δεν την τιμωρούσε» 295 .
Για να φανεί ο έτερος πόλος στο δίπολο των δύο ηρώων ο συγγραφέας
σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η νεαρή πριγκίπισσα ντυνόταν τώρα με καινούργια
φορέματα που είχαν το χρώμα του δάσους και της καταιγίδας, της πυρκαγιάς ή
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του ωκεανού, ενώ ο μικρός της σκλάβος φορούσε πάντα ένα φτωχικό, λινό, λευκό
παντελόνι» 296 .
Οι χειρονομίες και ο τρόπος που φέρονται ο ένας στον άλλο διαφέρουν
ριζικά: «Ο Σενεγάλης της έκανε αέρα με μια μεγάλη βεντάλια, …της πρόσφερε
γονατιστός να πιει από κούπα ολόχρυση, να φάει σ’ ασημένιο δίσκο. Τη νύχτα,
καθόταν πλάι στο κρεβάτι της και περίμενε τις διαταγές της» 297 . Αντιθέτως, η
Κασσιόπη του φερόταν πάρα πολύ άσχημα, επειδή ήταν μαύρος, κι η ίδια
συμπεριφερόταν ρατσιστικά σ’ αυτόν, τον περιφρονούσε και τον διέταζε, λόγω
του χρώματός του. «…ο Σενεγάλης δε γλίτωνε από την οργή της Κασσιόπης
…» 298 .
Ο συγγραφέας σημειώνει ότι η Κασσιόπη είναι τόσο σκληρή που δε
διστάζει ακόμη και να χαμογελάσει, βλέποντας το Σενεγάλη να γονατίζει
μπροστά της και τον αντιμετωπίζει απαξιωτικά, όπως συνήθιζαν επί αιώνες να
φέρονται οι λευκοί στους μαύρους και να κάνουν διακρίσεις εις βάρους τους.
Θεωρούσαν ότι εξαιτίας του διαφορετικού τους χρώματος δεν είχαν δικαίωμα να
απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά με αυτούς 299 . « -Σώπα! Φώναξε η πριγκίπισσα. Εσύ
δεν έχεις δικαίωμα ούτε να ονειρεύεσαι, ούτε και ν’ αγαπάς. Είσαι ο δούλος μου
και ξέρεις πολύ καλά πως μπορώ να σε τιμωρήσω, να σε ξαναπουλήσω ή να σε
σκοτώσω» 300 . Όσο άσχημα όμως κι αν του φέρεται η Κασσιόπη, αυτός της
δείχνει τρυφερότητα.
Σχέση λόγου - εικόνας
Το βιβλίο διαθέτει ολοσέλιδες εικόνες εκτός πλαισίου με το κείμενο να
τοποθετείται εντός τους. Το ύψος του είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του, με
αποτέλεσμα να δίδεται έμφαση στους χαρακτήρες. Τα χρώματα δεν είναι έντονα,
ωστόσο είναι απαραίτητα, καθότι αναδεικνύουν τη χρωματική διαφορετικότητα
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των δύο ηρώων, αλλά και το γεγονός ότι η σκιά όλων των ανθρώπων είναι μαύρη.
Το τελευταίο αποτελεί και το στοιχείο που οδηγεί τελικώς στη λύση της ιστορίας
και στη προσέγγιση των πρωταγωνιστών. Κατά τ’ άλλα ο εικονογράφος
κατορθώνει να σκιαγραφήσει το χαρακτήρα της Κασσιόπης, τον τρόπο που
αντιμετωπίζει το Σενεγάλη, καθώς και τη γενικότερη εξέλιξη της σχέσης τους.
Πρόκειται για ένα βιβλίο – ύμνο στη διαφορετικότητα. Το σπουδαίο είναι
ότι μέσα από τη λογοτεχνία, χωρίς να αλλοιώνεται ή να χάνεται στιγμή η
λογοτεχνική αξία του κειμένου, ο συγγραφέας κατορθώνει να περάσει
πανανθρώπινα μηνύματα, που αφορούν όλους μας, στους μικρούς αναγνώστες. Η
κατάσταση σκιαγραφείται με ρεαλιστικά χρώματα. Οι μαύροι δούλοι και η
ρατσιστική αντιμετώπισή τους είναι μία πραγματικότητα ακόμη και στις μέρες
μας. Εντούτοις, μέσα από τη μυθοπλασία, αλλά και με την επικουρία της
εικονογράφησης, η οποία κινείται παράλληλα με το κείμενο, ο Π. Τιες
επιτυγχάνει να αρθρώσει αντιρατσιστικό λόγο και να εξηγήσει ότι όλοι οι
άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, γλώσσας ή καταγωγής έχουν τα ίδια
δικαιώματα στη Γη και μπορούν να συνυπάρχουν, να ζουν αρμονικά, να
ερωτεύονται, να ονειρεύονται και να επιλέγουν οι ίδιοι υπό ποιες συνθήκες θα
επιβιώσουν. «Είναι αυτό που θέλησε να προωθήσει η Διεθνής Αμνηστία που
υποστήριξε τη γαλλική έκδοσή του: στην παγκόσμια κοινότητα όπου ζούμε όλοι
είμαστε άξιοι εκτίμησης ανεξαρτήτως των φυλετικών και άλλων διαφορών που
υπάρχουν μεταξύ μας» 301 .
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II. Τα παιδιά του δάσους
Τα παιδιά του δάσους γράφτηκαν από το Ρούντολφ Χέρφουρτνερ,
εικονογραφήθηκαν από τον Άντονι Μπορατίνσκι και κυκλοφόρησαν αρχικώς στη
γερμανική γλώσσα με τον τίτλο WALDKINDER από τις εκδόσεις Verlag St.
Gabriel στη Βιέννη το 1997. Στα ελληνικά μεταφράσθηκαν από τη Χαρά Στρώνη
και εκδόθηκαν από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΩΡ το 1999.
Ένα αγόρι ζούσε κάποτε κλεισμένο σ’ έναν όμορφο κήπο. Εκεί διέθετε τα
πάντα όσα χρειαζόταν, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να βγει έξω. Μια μέρα όμως,
με την παρότρυνση της κούκλας του, βγήκαν έξω μαζί από μια τρύπα στη μάντρα.
Περπατώντας, έφθασαν στο δάσος, όπου συνάντησαν τρία παιδιά, το παιδί της
τρύπας, το παιδί των πουλιών και το παιδί των νερών, που μιλούσαν αλλόκοτες
γλώσσες. Γρήγορα, ανάμεσα στα τέσσερα παιδιά θα αναπτυχθεί μια ισχυρή φιλία.

Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Ο συγγραφέας περιγράφει αρχικώς τον τρόπο ζωής του μικρού αγοριού
και στη συνέχεια τον αντίστοιχο των παιδιών του δάσους. Ολοκληρώνοντας
καθεμία από τις περιγραφές σημειώνει: «Το αγόρι […] έτσι κι αλλιώς τα είχε όλα
ή μήπως όχι;» 302 . «Έτσι ζούσαν τα τρία αυτά παιδιά στο δάσος. […] Δεν ήταν
λυπημένα. Έτσι κι αλλιώς τα είχαν όλα όσα χρειάζονταν ή μήπως όχι;» 303 . Με
αυτές τις δύο φράσεις ενεργοποιεί το μικρό αναγνώστη να σκεφθεί ότι κάτι
ενδέχεται να λείπει από τη ζωή όλων των παιδιών, οπότε του εξάπτει την
περιέργεια για τη συνέχεια, ενώ συγχρόνως περνάει το μήνυμα ότι δεν αρκούν τα
υλικά αγαθά, για να φέρουν στους ανθρώπους πληρότητα.
Στερεοτυπικά, η έννοια του διαφορετικού επισύρει αισθήματα φόβου στο
άτομο που τον προσεγγίζει, καθώς ο ξένος θεωρείται παραδοσιακά επικίνδυνος.
302
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Τα παιδιά, όταν πρωτοαντικρύζουν το παιδί με την κούκλα νιώθουν περίεργα,
αλλά και το παιδί με την κούκλα αρχικώς τουλάχιστον τρομάζουν κι αυτό
καταγράφεται με την εύστοχη επιλογή των ακόλουθων λέξεων. «Τα παιδιά […]
σε μια λακκούβα με χόρτα ανακάλυψαν το αγόρι. Δε φαίνεται να είναι
επικίνδυνο, σκέφτηκαν … […] Το παιδί των νερών …φοβήθηκε λιγάκι. Αλλά και
τ’ άλλα δυο παιδιά του δάσους φοβήθηκαν. Η περιέργειά τους έφταιγε, που τα
είχε κάνει απρόσεκτα» 304 . «Η κούκλα άρχισε …να φοβάται. Όμως το αγόρι την
καθησύχασε λέγοντας: “Δεν είναι επικίνδυνα παιδιά, είναι μόνο λυπημένα”» 305 .
Η σχέση των δύο πόλων, του Εμείς και των Άλλων εξελίσσεται και
γρήγορα ο φόβος δίνει τη θέση του στην εξοικείωση και σταδιακά στη φιλία. Ο
συγγραφέας, για να δείξει ότι το μικρό αγόρι αισθάνεται άνετα πλέον στο χώρο
των Άλλων βάζει στο στόμα του την ακόλουθη φράση: «“Μπορώ να ζήσω πολύ
καλά μέσα στο δάσος” είπε “και δεν είμαι μόνο μου”». Και όταν οι μεγάλοι που
έχουν αναλάβει να το φροντίζουν το ρωτούν ποια είναι τα τέσσερα παιδιά, εκείνο
με παρρησία απαντάει: «Είναι οι φίλοι μου» 306 .
ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Ο Ρ. Χέρφουρτνερ αναφέρεται στους κατοίκους του δάσους, τα τρία
παιδιά: το παιδί της τρύπας, το παιδί των πουλιών και το παιδί των νερών. Και τα
τρία μαζί ονομάζονται συνολικά “παιδιά του δάσους” και αντιπροσωπεύουν την
κοινωνία των Άλλων, μία κοινωνία στην οποία δεν ανήκει ο πρωταγωνιστής μας.
Τα τρία αυτά πλάσματα όμως είναι και μεταξύ τους διαφορετικά, μιας και το
καθένα έχει τις δικές του συνήθειες. «[…] Έτσι ζούσαν τα τρία αυτά παιδιά στο
δάσος. Μαζί αλλά και χώρια το ένα από το άλλο» 307 .
Αναζητούν το πλάσμα που κάνει το θόρυβο και διαπιστώνουν ότι
πρόκειται για ένα αγόρι. «Τα ρούχα του ήταν σκισμένα κι έτρεμε παρόλο που η
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νύχτα ήταν ζεστή. Αστραφτερά δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του κι έπεφταν
πάνω στην κούκλα του. Δε φαίνεται να είναι επικίνδυνο, σκέφτηκαν τα παιδιά του
δάσους» 308 . Τούτη η τελευταία φράση είναι χαρακτηριστική των προκαταλήψεων
που διαθέτουμε οι άνθρωποι για το διαφορετικό. Ό,τι είναι διαφορετικό είναι εν
δυνάμει επικίνδυνο και αντιμετωπίζεται, αρχικώς τουλάχιστον, με καχυποψία και
επιφύλαξη.
Εντούτοις, το παιδί περιγράφεται σε άσχημη κατάσταση και μάλιστα
κλαμένο. Τα δάκρυα στα μάτια του συγκινούν τα τρία παιδία, τα οποία, παρόλο
που είναι διαφορετικά, γνωρίζουν ότι «[…] νερό στα μάτια σημαίνει λύπη». Το
στοιχείο αυτό τα κλονίζει και τα συγκινεί.
Η κούκλα από την πλευρά της εκφράζει κι αυτή φόβους ότι ενδέχεται τα
παιδιά του δάσους, καθότι άλλα να είναι και επικίνδυνα 309 . «Όμως το αγόρι την
καθησύχασε λέγοντας: “Δεν είναι επικίνδυνα παιδιά, είναι μόνο λυπημένα”» 310 .
Διαπιστώνουμε ότι αυτό που ενώνει τα τέσσερα πλέον παιδιά και διαλύει
οποιαδήποτε καχυποψία είναι το κλάμα και η λύπη, τα οποία μοιάζουν να είναι
κοινά για όλους. Μάλιστα, γρήγορα η ύπαρξη των τριών παιδιών θα δώσει
κουράγιο στο μικρό μας ήρωα. «Κι επειδή τώρα πια δεν ήταν μόνο του μέσα στο
σκοτεινό δάσος, σταμάτησε να κλαίει» 311 .
Το αγόρι απευθύνεται στην κούκλα και τότε τα άλλα τρία παιδιά ακούν τη
φωνή του, η οποία στα αυτιά τους ηχεί αλλότρια. «Το αγόρι είχε ωραία φωνή,
απαλή και καθαρή. Τέτοια φωνή δεν είχαν ξανακούσει ποτέ πριν τα παιδιά του
δάσους» 312 . Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη μεταξύ
τους επικοινωνία. Καθότι δεν κατανοεί το ένα το άλλο το παιδί των νερών κάνει
πρώτο την κίνηση και προσφέρει στον πρωταγωνιστή μας ένα κοχύλι, προφανώς
308
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συγγραφέας καταδεικνύει ότι για τα παιδιά του δάσους το παιδί ενσαρκώνει τον Άλλο. Από την
άλλη πλευρά, το παιδί και η κούκλα θεωρούν τα παιδιά του δάσους διαφορετικούς, Άλλους. Το
σημαντικό είναι ότι οι μεν φοβούνται τους δε και αντιστρόφως, ακριβώς λόγω της
διαφορετικότητάς τους.
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ως ένδειξη καλής θέλησης και συμπάθειας. Το ακολουθούν τα άλλα δύο,
χαρίζοντάς του το μεν παιδί της τρύπας μία όμορφη και λεία πέτρα, το δε άλλο
των πουλιών ένα μήλο. Οι κινήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές από το μικρό
αγόρι, που λέει: «Τώρα δε χρειάζεται πια να κλαίμε» 313 , ενώ η κούκλα από την
πλευρά της επισημαίνει: «Δε γνωρίζουν τη γλώσσα μας αλλά εγώ τα
καταλαβαίνω» 314 .
Το αγόρι αμέσως μετά αρχίζει την προσπάθεια να επικοινωνήσει με λέξεις
με τους τρεις νέους φίλους του. « “Κλαίω!”», είπε το αγόρι. « “Κλαίω!” τιτίβισε
το παιδί των πουλιών, γρύλισε το παιδί της τρύπας, κελάρυσε το παιδί του νερού.
Ήταν η πρώτη λέξη που έμαθαν τα παιδιά του δάσους» 315 . Πολύ γρήγορα θα
μάθουν και τη δεύτερη λέξη τους. «[…] Το αγόρι γέλασε, το ίδιο κι η κούκλα.
“Μπορώ να ζήσω πολύ καλά μέσα στο δάσος” είπε “και δεν είμαι μόνο μου.
Αυτά που λέτε είναι για γέλια”. “Γέλια!” γρύλισε το παιδί της τρύπας, τιτίβισε το
παιδί των πουλιών και κελάρυσε το παιδί του ρυακιού. Αυτή ήταν η δεύτερη
λέξη, που έμαθαν τα παιδιά του δάσους» 316 .
Είναι φανερή η πρόθεση του συγγραφέα να αποδείξει ότι είναι εφικτό
παιδιά άγνωστα μεταξύ τους, με εγγενείς διαφορετικότητες να συνυπάρξουν
αρμονικά χωρίς να φοβάται το ένα το άλλο και μάλιστα να επινοήσουν τρόπους,
προκειμένου να βρουν κώδικες επικοινωνίας, αναζητώντας κοινούς τόπους 317 .
«Τη νύχτα εκείνη κοιμήθηκαν όλα μαζί στη λακκούβα με τα χόρτα και κανένα
δεν ένιωθε φόβο για το άλλο» 318 .
Αργότερα, θα μάθουμε ότι τα τέσσερα παιδιά κατάγονται στην κυριολεξία
από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Η κούκλα αποτελεί έναν ακόμη κοινό τόπο
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χρώματος, θρησκείας, εθνότητας, προελεύσεως ή κουλτούρας κλαίνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
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των παιδιών όλου του κόσμου, το συνδετικό κρίκο που χρησιμοποιεί ο Ρ.
Χέρφουρτνερ, για να προκαλέσει τις διηγήσεις των παιδιών και να τα ενώσει
μεταξύ τους. «“Πέστε μας την ιστορία σας” είπε η κούκλα στα παιδιά του δάσους.
“Στ’ αλήθεια, καταλαβαίνει τι λένε;” ρώτησε το αγόρι. “Τι κούκλα θα ήμουν αν
δεν μπορούσα να καταλάβω όλα τα παιδιά του κόσμου!”» 319 .
Το παιδί της τρύπας κατάγεται από την Ανατολή, αυτό του νερού από το
Βορρά, των πουλιών από τη Δύση, ενώ ο βασικός ήρωάς μας από το Νότο.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το ένα εξ αυτών, το παιδί του νερού, είναι
κορίτσι. Μέσα από τις ιστορίες των παιδιών είναι ορατές οι δυσκολίες που και τα
τέσσερα αντιμετώπισαν στον πρότερο βίο τους, οι οποίες, άλλωστε, τα οδήγησαν
στη μοναξιά του δάσους, όπου, τελικώς, βρήκε το ένα το άλλο. Το αγόρι από την
Ανατολή έφυγε μακριά εξαιτίας της φτώχειας και της πείνας που αντιμετώπιζε η
οικογένειά του. Το κορίτσι από το Βορρά τοποθετήθηκε από τους ίδιους του τους
γονείς μέσα σε ένα καλάθι και το πήρε το ρυάκι. Το αγόρι από τη Δύση κρύφτηκε
στο δάσος, για να γλιτώσει από τον πόλεμο. Τέλος, το αγόρι από το Νότο θέλησε
να ζήσει ελεύθερο, αφού ζούσε κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι.
Η φτώχεια, η πείνα, ο πόλεμος, οι διακρίσεις του φύλου, καθώς και η
στέρηση της ελευθερίας συναποτελούν τις πρωταρχικές αιτίες για τις οποίες ένα
άτομο αποφασίζει να φύγει μακριά από τη χώρα του και από τις ρίζες του. Κατά
συνέπεια, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα τέσσερα αυτά παιδιά στην
πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικούς τύπους μεταναστών ή
προσφύγων στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι
στόχος του συγγραφέα είναι να υπερκεράσει όλες τις διαφορετικότητες των
τεσσάρων παιδιών και να αναδείξει όσα τα ενώνει. Σε αυτήν ακριβώς την
κατεύθυνση βρίσκονται και οι προσπάθειες των σύγχρονων κοινωνιολόγων, που
προτείνουν την αναζήτηση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που κάνουν
όλους τους ανθρώπους ίσους χωρίς όμως να παραμερίζουν τα ειδοποιά τους
στοιχεία, αυτά που τους χαρακτηρίζουν.
Η κούκλα επιτυγχάνει να φέρει ακόμα πιο κοντά τα παιδιά, τόσο που να
ονομάζονται μεταξύ τους φίλοι. «“Φίλοι!” τιτίβισε το παιδί των πουλιών, γρύλισε
το παιδί της τρύπας και κελάρυσε το παιδί του νερού. Αυτή ήταν η τρίτη λέξη που
319
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έμαθαν τα παιδιά του δάσους. “Φίλοι!” ξαναείπαν και γέλασαν γιατί η λέξη
ακουγόταν αστεία, έτσι όπως την έλεγαν, τιτιβίζοντας, γρυλίζοντας και
κελαρύζοντας» 320 . Το κάθε παιδί με τη δική του προφορά αρθρώνει την
καινούρια λέξη, θέλοντας να προσεγγίσει τα άλλα τρία.
Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις των μεγάλων, που εδώ αντιπροσωπεύουν το
κράτος, την εξουσία ή τους νόμους, η φιλία τους όχι μόνο δεν αλλοιώνεται, αλλά
αποδεικνύεται ισχυρότερη από κάθε απαγόρευση. «[…] Βρήκαν εύκολα το δρόμο
γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα μονοπάτι, που να μην το γνώριζαν τα παιδιά του
δάσους. Μπροστά στην τρύπα του τοίχου του κήπου στέκονταν η Μαγείρισσα, ο
Γελωτοποιός κι ο Κουκλογιατρός. Σαν είδαν τα τέσσερα παιδιά να έρχονται από
το δάσος, τρόμαξαν κι έβαλαν τις φωνές: “Ποια είναι αυτά τα μικρά άγρια
ζωάκια;” “Εγώ κι οι φίλοι μου” αποκρίθηκε το αγόρι και γλίστρησε μέσα από την
τρύπα, στον κήπο. “Φίλοι!” επανέλαβαν τα παιδιά του δάσους και χώθηκαν κι
αυτά από πίσω του. “Όχι, όχι!” φώναξαν οι τρεις μεγάλοι “Αυτό δε γίνεται!”
Αλλά να που έγινε. Και πολύ καλά μάλιστα. Τα παιδιά έκαναν το κέφι τους κι
έπαιξαν όλη τη μέρα» 321 .
ΙΙΙ) Τρίτο επίπεδο:
α)Ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου
Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου περιγράφεται αρχικώς ο χώρος του
σπιτιού, εντός του οποίου ζει προστατευμένο το παιδί-ήρωας της ιστορίας μας και
με τον οποίο στη συνέχεια ο συγγραφέας αντιδιαστέλλει το δάσος. Στο δάσος το
μικρό παιδί, αν και έχει για σύντροφό του την κούκλα του, νιώθει απροστάτευτο
κι όλα του φαίνονται εχθρικά και απειλητικά. Πρόκειται στην ουσία για το χώρο
των Άλλων, ένα περιβάλλον στο οποίο δεν ανήκει και για το λόγο αυτό
αισθάνεται άβολα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κήπος, όπου ζει ο μικρός ήρωας έχει έναν
υψηλό τοίχο, που τον απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο γνωρίζει
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ότι απαγορεύεται να προσεγγίσει. «Κάπου-κάπου η κούκλα του έλεγε: “Έλα,
πάμε να δούμε πίσω από τον τοίχο”. “Όχι, δεν επιτρέπεται!” της απαντούσε το
αγόρι» 322 . Ο τοίχος οριοθετεί σαφώς το χώρο του Εμείς από αυτόν του Άλλου,
ενώ φέρνει στο νου μας εικόνες από τείχη που έχουν υψωθεί κατά καιρούς σε
διάφορες χώρες του κόσμου, ως ισχυρό όριο, για να αποκόψουν μία πόλη ή μία
χώρα, από ό,τι βρίσκεται έξω από αυτά και θεωρείται «επικίνδυνο» για τους
κατοίκους της.
Ο χώρος του δάσους, σε αντίθεση με τον ήρωά μας, είναι οικείος στους
κατοίκους του. Άλλωστε, το δάσος είναι δικό τους, είναι όπως θα διαβάσουμε
παρακάτω “το δάσος τους” 323 . Γι’ αυτό και «[…]γνώριζαν τα πάντα μέσα στο
δάσος τους: όλα τα ζώα, όλα τα φυτά κι όλους τους θορύβους» 324 . Επομένως,
καθετί αλλότριο κινεί, αν μη τι άλλο, το ενδιαφέρον τους. «Να όμως που αυτή τη
νύχτα ακούστηκε στο δάσος ένας θόρυβος, που δεν τον ήξεραν κι αμέσως
άρχισαν να ψάχνουν» 325 .
Το σημαντικό που λαμβάνει χώρα σε τούτη τη μικρή ιστορία είναι το
γεγονός ότι τόσο το μικρό αγόρι προελαύνει στο περιβάλλον του δάσους, που
μέχρι κάποια χρονική στιγμή αποτελούσε το χώρο του Άλλου, όσο και τα τρία
παιδιά εισέρχονται στον κήπο του αγοριού, που γι’ αυτά αντιπροσώπευε το χώρο
του Άλλου. Επομένως, η πορεία εδώ είναι αμφίδρομη, αφού το Εγώ εισέρχεται
στα χωροταξικά όρια του Άλλου και αντιστρόφως.
Σχέση λόγου - εικόνας
Στο συγκεκριμένο βιβλίο σε κάθε αριστερή σελίδα υπάρχει κείμενο και σε
κάθε δεξιά εικόνα, η οποία συμβαδίζει με τα λόγια του συγγραφέα. Το σχήμα του
βιβλίου είναι τετράγωνο, δίδοντας έτσι έμφαση στους χαρακτήρες και στο
σκηνικό της δράσης. Οι εικόνες βρίσκονται εντός πλαισίου. Χωρίς να προσθέτουν
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κανένα επιπλέον στοιχείο στην αφήγηση και στην εξέλιξη της πλοκής η
εικονογράφηση είναι εξαιρετική και λίαν ελκυστική για τον αναγνώστη.
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III. Το Κάτι Άλλο
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από την Κάθριν Κέιβ, εικονογραφήθηκε από τον
Κρις Ρίντελ και κυκλοφόρησε αρχικώς στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο
Something Else από την Viking/Penguin Group/Penguin Books στο Λονδίνο το
1994. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από τη Ρένα Τουρκολιά-Κυδωνιέως και
εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη τον Απρίλιο του 1997.
Σε ένα σπίτι πάνω σε ένα λόφο ζούσε κάποτε εντελώς μόνο του το Κάτι
Άλλο. Δεν είχε κανέναν φίλο, διότι, όταν πήγαινε να προσεγγίσει τα ζώα, το
έδιωχναν, λέγοντάς του ότι είναι διαφορετικό. Προσπαθούσε καθημερινά, λοιπόν,
να τους μοιάσει, αλλά κάθε του προσπάθεια απλώς απεδείκνυε πόσο διαφορετικό
είναι. Κάποια μέρα εμφανίζεται το Κατιτί, ένα πλάσμα τελείως διαφορετικό από
τα άλλα, και του ζητάει να γίνουν φίλοι.

Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Το παρόν βιβλίο θίγει κατά βάσιν το θέμα της διαφορετικότητας, η οποία
γίνεται αντιληπτή από το μικρό αναγνώστη με δύο τρόπους: λεκτικά και
εικαστικά. Ήδη από τις πρώτες σειρές της μικρής αυτής ιστορίας δίδεται το
στίγμα της ετερότητας. Το πλάσμα αυτό που ακόμη και από το όνομά του
καταλαβαίνουμε ότι δε μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα –το λένε το Κάτι Άλλο- ζει
μόνο του, απομονωμένο και χωρίς κανένα φίλο.
Στα λόγια των εκπροσώπων της κοινωνίας του Εμείς καταγράφεται η
ρατσιστική διάθεση, μέσα από τη στερεοτυπική φράση: «Αχ, δεν είσαι σαν κι
εμάς. Είσαι κάτι άλλο. Δεν μπορείς να μείνεις μαζί μας 326 […] Δεν είναι η θέση
σου εδώ» 327 .
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Δύο φράσεις της συγγραφέως σκιαγραφούν τις συνθήκες ζωής και τα
συναισθήματα του μικρού ήρωα: «Σ’ έναν ανεμοδαρμένο λόφο πάνω, σ’ ένα
σπιτάκι, ζούσε μοναχούλι το Κάτι Άλλο χωρίς κανένα μα κανένα φιλαράκι» 328 .
Και γι’ αυτό «…έκανε ό,τι μπορούσε για να μοιάσει στους άλλους». Με τούτη
την πρόταση η Κάθριν Κέιβ τονίζει την ανάγκη του πρωταγωνιστή να εξομοιωθεί
με την πλειοψηφία, για να γίνει αποδεκτός. Πρόκειται για τη συνήθη πρακτική
πολλών διαφορετικών ατόμων, που επιλέγουν να απαρνηθούν την ετερότητά τους,
για να γίνουν αποδεκτοί.
Η συγγραφέας, παίζοντας εκ νέου με τις λέξεις, εισάγει στην ιστορία της
ένα νέο ήρωα, το Κατιτί. Το τελευταίο όμως παρουσιάζεται εξοικειωμένο με την
ταυτότητά του. Γνωρίζει ότι διαφέρει, αλλά δεν τον ενοχλεί. Του αρέσει,
εντούτοις, που συναντά το Κάτι Άλλο: «-Είδες λοιπόν; φώναξε το πλασματάκι.
Είμαι σαν κι εσένα! Είσαι κάτι άλλο, ΚΙ ΕΓΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΜΑΙ!» 329 . Είναι
χαρακτηριστικό ότι το όνομα του πρώτου ήρωα –Το Κάτι Άλλο- χρησιμοποιείται
από το Κατιτί μέσα στη φράση του, οπότε ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί
ότι δεν πρόκειται ακριβώς για όνομα, αλλά για την προσπάθεια της συγγραφέως
να δηλώσει με εύσχημο τρόπο την ετερότητα αυτού του πλάσματος.
Πάλι με μία λέξη τονίζεται η διαφορετικότητα στο τέλος του βιβλίου,
αυτήν τη φορά όμως για να διαφανεί ότι από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει
ανασταλτικό παράγοντα για την αρμονική συνύπαρξη των ατόμων. «Ήταν
διαφορετικοί, αλλά τα πήγαιναν μια χαρά» 330 .

ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στην προκειμένη περίπτωση η Κάθριν Κέιβ παρουσιάζει τον κεντρικό
ήρωα ως ένα πλάσμα που έχει επίγνωση ότι διαφέρει από όλους, αφού όλοι του το
λένε. «Ήξερε ότι ήταν Κάτι Άλλο, επειδή του ’λεγαν όλοι. Άμα πήγαινε να κάτσει
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κοντά τους ή να κάνει μια βόλτα μαζί τους ή να παίξει μαζί τους, όλοι του ’λεγαν:
Αχ, δεν είσαι σαν κι εμάς. Είσαι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μείνεις μαζί μας» 331 .
Ο ήρωας δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη διαφορετικότητά του και
επιδιώκει να απαλλαγεί από αυτήν. «Το Κάτι Άλλο έκανε ό,τι μπορούσε για να
μοιάσει στους άλλους. Χαμογελούσε κι έλεγε “Γεια χαρά!” όπως έλεγαν και οι
άλλοι. Έφτιαχνε ζωγραφιές. Έπαιζε τα παιχνίδια που παίζανε και οι άλλοι, όταν,
βέβαια, το αφήνανε να παίξει. Έφερνε μαζί του και το κολατσιό του, σε
χαρτοσακούλα, όπως και οι άλλοι» 332 .
Παρόλ’ αυτά, ό,τι και εάν κάνει, δεν κατορθώνει να γίνει σαν κι αυτούς,
μιας και διαφέρει όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και στον τρόπο που βλέπει και
αντιμετωπίζει τα πράγματα. « “Δεν είναι η θέση σου εδώ” του είπαν. “Δεν είσαι
σαν κι εμάς. Είσαι κάτι άλλο”» 333 . Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην
περίπτωση που ένας άνθρωπος διαπιστώνει ότι διαφέρει από τους άλλους.
Προσπαθεί με κάθε μέσο να υιοθετήσει τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής εν γένει
των πολλών, προκειμένου να γίνει σαν κι αυτούς, αλλά τις περισσότερες φορές
αποτυγχάνει. Η συμπεριφορά των υπολοίπων προσιδιάζει σε αντίστοιχες
ανθρώπινων κοινωνιών, στις οποίες, όταν εμφανίζεται κάποιος αλλότριος από το
συνηθισμένο, οι περισσότεροι τον αντιμετωπίζουν με εχθρική διάθεση και τον
απομονώνουν.
Τα άτομα που εισπράττουν αρνητική συμπεριφορά από τους γύρω τους,
επειδή διαφέρουν, αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και γίνονται με τη σειρά
τους καχύποπτα και εχθρικά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί όταν κάποια μέρα την
πόρτα του πρωταγωνιστή μας θα χτυπήσει ένα πλάσμα που δεν το είχε ξαναδεί
και που δε μοιάζει με κανένα άλλο.
Αρχικώς το αντιμετώπιζει με δυσπιστία, αλλά το Κατιτί –όπως λεγόταν το
νέο αυτό ον- του απαντά: « -Αν με ξέρεις λέει; Το Κατιτί έσκασε στα γέλια. Και
βέβαια με ξέρεις! Για κοίταξέ με καλά! Άντε ντε, κοίτα με! Το Κάτι Άλλο το
κοίταξε. Γύρισε γύρω από το πλασματάκι, το κοίταξε απ’ όλες τις μεριές. Δεν
ήξερε τι να πει, γι’ αυτό δεν είπε τίποτα. –Είδες λοιπόν; Φώναξε το πλασματάκι.
331

Ό.π., σσ. 8-9.

332

Ό.π., σ. 11.

333

Ό.π., σ. 14.
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Είμαι σαν κι εσένα! Είσαι κάτι άλλο, ΚΙ ΕΓΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΜΑΙ! Άπλωσε πάλι την
πατούσα του και χαμογέλασε» 334 . Παρόλ’ αυτά το Κάτι Άλλο είναι επιφυλακτικό
με το Κατιτί και το αντιμετωπίζει στην αρχή με την ίδια ρατσιστική διάθεση που
εισέπραξε το ίδιο από τα υπόλοιπα ζώα. « -Σαν κι εμένα; είπε; Μα δεν είσαι σαν
κι εμένα! Και για να σου πω την αλήθεια, δε μοιάζεις με τίποτα απ’ όσα έχω δει.
Να με συγχωρείς, αλλά οπωσδήποτε δεν είσαι ΣΑΝ ΚΙ ΕΜΕΝΑ! Πήγε μέχρι την
πόρτα και την άνοιξε: -Καληνύχτα, είπε. Το πλασματάκι κατέβασε την πατούσα
του αργά αργά. –Α, έτσι έ; είπε. Έδειχνε λυπημένο και μικρούλι, σαν να ζάρωσε
ξαφνικά. Κάτι θύμιζε στο Κάτι Άλλο, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι
ακριβώς» 335 .
Το Κάτι Άλλο συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι φέρεται στο Κατιτί άσχημα,
ακριβώς όπως του είχαν φερθεί του ιδίου, λόγω της

διαφορετικότητάς του.

Θυμάται πως ένιωθε μέσα του, όταν βίωνε αντίστοιχες καταστάσεις και
διαφοροποιεί αμέσως τη στάση του: «Κι ενώ προσπαθούσε να θυμηθεί, το
πλασματάκι έφυγε. Τότε, ξαφνικά, το Κάτι Άλλο θυμήθηκε. –Περίμενε! Φώναξε.
Μη φεύγεις! Έτρεξε ξοπίσω του όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Κι όταν το έφτασε,
άρπαξε την πατούσα και την κράτησε σφιχτά. –Δεν είσαι σαν κι εμένα, αλλά ΔΕ
ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ! Άμα θες, μπορείς να έρθεις να μείνεις μαζί μου. Και
το πλασματάκι έμεινε μαζί του» 336 .
Διαπιστώνουμε ότι το Κάτι Άλλο, ακριβώς επειδή έχει εισπράξει την
εχθρική

συμπεριφορά

των

άλλων

εξαιτίας

της

διαφορετικότητάς

του

αντιλαμβάνεται εγκαίρως πόσο άσχημα φέρεται και κυρίως πόσο μόνο νιώθει το
Κάτιτι και αποφασίζει στιγμιαία να αλλάξει στάση και να γίνει φιλικός.
Επιπρόσθετα, δηλώνει ότι παρόλο που το Κατιτί δεν του μοιάζει, δεν το
ενδιαφέρει. Μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά και να κάνουν πράγματα μαζί
χωρίς να είναι ίδιοι.

334

Ό.π., σ. 21.

335

Ό.π., σ. 22.

336

Ό.π., σσ. 24-25.
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Στο τέλος της ιστορίας την πόρτα των δύο πλασμάτων χτυπά ένα τρίτο
άτομο, αυτήν τη φορά ένα μικρό παιδί 337 , το οποίο στα μάτια τους όμως φαντάζει
ως κάτι τελείως διαφορετικό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, βεβαίως, το αντιμετωπίζουν
αμφότερα ανοιχτόκαρδα, αφού: «Και, όταν κάτι αλλιώτικο και πολύ πολύ
περίεργο τους χτύπησε την πόρτα, δεν είπαν ότι δεν τους έμοιαζε ή ότι η θέση του
δεν ήταν μαζί τους. Απλά στριμώχτηκαν λίγο στην πολυθρόνα και του έκαναν
χώρο να κάτσει κι αυτό μαζί τους» 338 .
Σχέση λόγου - εικόνας
Οι εικόνες καταλαμβάνουν ολόκληρες τις σελίδες του βιβλίου με το
κείμενο να εισέρχεται εντός τους. Το ύψος του βιβλίου είναι μεγαλύτερο από το
πλάτος, στοιχείο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες. Είναι
αξιοσημείωτο ότι και στις εικόνες του βιβλίου παρουσιάζεται μία κοινωνία που
αποτελείται από διαφόρων ειδών ζώα, ενώ ο ήρωάς μας εικονίζεται ως κάτι
εντελώς διαφορετικό, ως ένα πλάσμα που δε μοιάζει ούτε με ζώο, αλλά ούτε και
με άνθρωπο. Στη σ. 8 εικονίζεται το Κάτι Άλλο να κοιτάει τον εαυτό του στον
καθρέπτη και να εντοπίζει την ετερότητά του. Στη σ. 9 είναι πολύ ευδιάκριτες
στην εικονογράφηση οι δύο ομάδες: η ομάδα του Εμείς και η αντίστοιχη του
Άλλου. Στην πρώτη συμμετέχουν όλα τα ζώα, ενώ στη δεύτερη είναι μόνο του το
Κάτι Άλλο και οι δύο αυτές ομάδες τοποθετούνται από τον εικονογράφο
αντιμέτωπες η μία με την άλλη. Η εικονογράφηση, η οποία ακολουθεί το κείμενο,
παρουσιάζει τα ζώα να κοιτούν με αυστηρότητα το Κάτι Άλλο και να το διώχνουν
από την κοινωνία τους. Στο μεγαλύτερο μέρος της μικρής αυτής ιστορίας το Κάτι
Άλλο εικονίζεται μόνο του, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που καταφθάνει το
Κατιτί, ένα εξίσου εικαστικά παράξενο ζώο.

337

Αυτό το μικρό παιδί που φαίνεται στην τελευταία εικόνα του βιβλίου –ενώ δεν αναφέρεται

καθόλου στο κείμενο, μιας και η συγγραφέας επιλέγει να το χαρακτηρίσει απλώς κάτι πολύ
αλλιώτικο και περίεργο- θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί-αναγνώστης του εν λόγω
βιβλίου. Το παιδί που το διαβάζει μπορεί να ταυτισθεί μαζί του ώστε να συνειδητοποιήσει ότι
είναι απολύτως φυσιολογική η συνύπαρξη μεταξύ ατόμων φαινομενικά αλλότριων.
338

Ό.π., σσ. 28-29.
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Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια μορφή διαφορετικότητας ως προς την
εμφάνιση, αλλά και τον τρόπο ζωής. Στην αρχή ο ήρωας, που αντιπροσωπεύει τον
Άλλο δεν αποδέχεται την ετερότητά του και επιδιώκει να εξομοιωθεί με την
κοινωνία του Εμείς, προκειμένου να μη βιώνει την απομόνωση και τη μοναξιά.
Στην πορεία όμως συνειδητοποιεί πως το να είναι κανείς διαφορετικός από την
πλειοψηφία δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη
συνύπαρξη των όντων. Το στοιχείο όμως που χρειάζεται να τονισθεί εδώ είναι
ότι, παρόλο που στα περισσότερα βιβλία που εξετάσαμε στην παρούσα εργασία ο
Άλλος γίνεται αποδεκτός στην πορεία από το κοινωνικό σύνολο, εδώ δε
μαθαίνουμε εάν τελικώς αλλάζει κάτι αναφορικά με τη σχέση του διαφορετικού
ήρωα με την πλειοψηφία. Ο συγγραφέας αρκείται απλώς στο να τονίσει ότι το
Κάτι Άλλο συμβιβάζεται με την ετερότητά του.

161

IV. Ένα αβγό από αλλού
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από την Αγγέλικα Γκλιτς, εικονογραφήθηκε από
την Ίμκε Ζένιχσεν και κυκλοφόρησε αρχικώς στη γερμανική γλώσσα με τον τίτλο
Das Findel-ei από τον εκδοτικό οίκο K. Thienemanns Verlag στη Στουτγάρδη και
στη Βιέννη το 1999. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από την Αγνή Βάρδα και
εκδόθηκε από τις εκδόσεις άμμος το Φεβρουάριο του 2000.
Κάποια μέρα πέφτει ένα αβγό από τον ουρανό μέσα στη φωλιά της
φτερωτής Φρουφρούς. Από το αυγό αυτό βγαίνει ένα παράξενο ζωάκι που μιλάει
με περίεργο τρόπο. Τα υπόλοιπα ζώα δεν ξέρουν ούτε από πού προέρχεται, ούτε
με τι μοιάζει και για το λόγο αυτό όλοι το αποφεύγουν. Σύντομα όμως θα έρθει η
μαμά του από ένα μακρινό πλανήτη να το αναζητήσει.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Ήδη ο τίτλος του βιβλίου μας προετοιμάζει ότι το θέμα σχετίζεται με ένα
αυγό που ήρθε από αλλού. Η λέξη αλλού είναι η χαρακτηριστική, αφού υπονοεί τη
διαφορετικότητα.
Η πρώτη ένδειξη ετερότητας δίδεται λεκτικά ήδη στη δεύτερη σελίδα της
διήγησης. Από το αυγό που πέφτει από τον ουρανό ξεπροβάλει ένα ζωάκι, που δε
λέει «Γεια σου Μαμά!», όπως τα υπόλοιπα, αλλά «Γεια σου Μουμού!».
Πρόκειται αρχικώς για μία διαφορά που εντοπίζεται στη γλώσσα. Από εκείνη τη
στιγμή και πέρα η γλώσσα του μικρού ήρωα θα ξενίζει όλα τα ζώα που το
προσεγγίζουν.
Αυτή η διαφορετικότητα που παρουσιάζει ο Ούμπου στον τρόπο που
μιλάει, καθώς και στο παρουσιαστικό και τις συνήθειές του, θα τον οδηγήσει
στην απομόνωση, αφού προηγουμένως όλοι τον έχουν αντιμετωπίσει με
ρατσιστική διάθεση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις περιφρονητικές φράσεις
που χρησιμοποιούν: «Παιδί σου είναι αυτό; Χου, δεν θα το έλεγα. Λογικά, αυτό
είναι καμηλοπάρδαλη» 339 . «Η μαμά Βούλα σήκωσε τη μύτη της περιφρονητικά.

339

Αγγέλικα Γκλιτς, Ένα αβγό από αλλού, μτφρ. Αγνή Βάρδα, εκδ. Άμμος, Αθήνα 2000, σ. 10.
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“Όταν τρώνε δεν μιλάνε” του είπε» 340 . «“Τρως σαν γουρούνι” είπε
αγανακτισμένα. “Δεν θεωρώ τα γουρούνια κατάλληλη παρέα για τη μικρή
Βουβούλα […] Αν ακολουθήσεις αυτό το μυρμηγκόδρομο” του είπε “θα
συναντήσεις κι άλλα πολλά γουρούνια. Γουρούνια σαν εσένα”» 341 .
Κάποια στιγμή χαρακτηρίζεται από τα μυρμήγκια που συναντάει ‘ξένο
σώμα’. Πέραν της λέξης ‘ξένος’ που χρησιμοποιείται και καταδεικνύει την
ετερότητα του μικρού ήρωα, η φράση αυτή έχει στην ελληνική γλώσσα αρνητική
σημασιοδότηση, αφού χρησιμοποιείται, για να δηλώσει ότι κάποιος είναι
παρείσακτος σε μία ομάδα ατόμων και πρέπει να απομακρυνθεί. «[…] “Ξένο
σώμα στην ανατολική είσοδο της μυρμηγκοφωλιάς” φώναξε ο αρχιμύρμηγκας
υπηρεσίας. “Με το ένα, με το δύο, με το τρία, τσιμπήστε το όλα μαζί στον ποπό”.
Αλλά το δέρμα του Ούμπου ήταν τόσο σκληρό που δεν τσιμπιόταν. Όλα μαζί τα
μυρμήγκια, λοιπόν, σήκωσαν τον Ούμπου, τον πήγαν μακριά… πολύ μακριά από
τη φωλιά τους και τον άφησαν στο ξέφωτο της ζούγκλας» 342 .
Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνει τη διήγησή της η Αγγέλικα Γκλιτσς
είναι πολύ σημαντικός, διότι αντιστρέφει τις θέσεις του Εγώ και του Άλλου. Ενώ
μέχρι τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου ο Ούμπου και η μητέρα του ήταν οι
διαφορετικοί στη γη, αργότερα τα ζώα της γης είναι οι έτεροι σε έναν μακρινό
πλανήτη, στην πατρίδα του Ούμπου. «Ουπό πού ήρθουνε πουρούξενοι ξένοι;» 343 .
Εδώ η λέξη ‘ξένος’ τοποθετείται στα χείλη των «εξωγήινων» ζώων. Η
συγγραφέας, με αυτό το τέχνασμα, θέλει προφανώς να καταδείξει στο μικρό
αναγνώστη ότι η ομάδα του Εμείς και η ομάδα των Άλλων είναι σχετικές, καθώς η
μία εξαρτά την ύπαρξή της από την άλλη 344 .

340

Ό.π., σ. 12.

341

Ό.π., σ. 14.

342

Ό.π., σ. 17.

343

Ό.π., σ. 28.

344

Πρόκειται για ένα μοντέλο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σε πολλά από τα βιβλία με

θέμα τη διαφορετικότητα.
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ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Στη μικρή αυτή ιστορία εξελίσσεται η σχέση ενός εξωγήινου ζώου που
έφθασε κατά λάθος, προτού να γεννηθεί, στη Γη με τα γήινα ζώα. Αυτό είναι και
το κρίσιμο στοιχείο της αφήγησης. Ο Ούμπου δεν έχει ζήσει αλλού, οπότε δε
διαθέτει μέτρο σύγκρισης και δεν αντιλαμβάνεται ότι διαφέρει.
Το μικρό πλάσμα όμως μιλάει μία ιδιάζουσα γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα δε
μοιάζει με κανένα άλλο, μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσιδιάζει σε
ιπποπόταμο.
Ωστόσο, αυτό που ξενίζει τη “μητέρα” του -τουλάχιστον αρχικώς- είναι
αποκλειστικά και μόνο η γλώσσα που μιλάει. «“Άκου προσεκτικά μικρέ” είπε
αυστηρά η φτερωτή Φρουφρού. “Εγώ δεν είμαι η Μουμού σου. Εγώ είμαι η
Μαμά σου”. “Μουμού” επέμεινε ο Ούμπου. “Όχι, παιδί μου. Ξαναπές αργά ό,τι
σου λέω: Μ-α-μ-ά!” “Μουμού!” “ΜΑΜΑ, ΜΑΜΑ, ΜΑΜΑ!” “Μουμού,
Μουμού, Μουμού!”. Έκαναν μάθημα τόσες ώρες, που παραπονέθηκε στο τέλος η
Σοφία, η κουκουβάγια από τον τρίτο όροφο» 345 .
Ο λόγος που η φτερωτή Φρουφρού δεν ασχολείται αρχικώς με την
εμφάνιση του “παιδιού” της θα γίνει αντιληπτός αργότερα. Όπως και κάθε άλλη
μάνα έτσι κι αυτή δε συνειδητοποιεί την αλλόκοτη εμφάνιση του Ούμπου, διότι
θεωρεί ότι το έχει γεννήσει 346 . Μόνο όταν η σοφή κουκουβάγια τής επισημαίνει
την ετερότητα του Ούμπου κλονίζεται και λαμβάνει δραστικά μέτρα. « […] “Χου,
ησυχία πια!” φώναξε. “Γιατί χαλάτε τον κόσμο; Δεν μ’ έχετε αφήσει να κλείσω
μάτι!” “Μαθαίνω στο παιδί μου να μιλάει σωστά” απάντησε η Φρουφρού. “Κάνει
ένα γλωσσικό λάθος”. Με τα μάτια καρφωμένα στον Ούμπου η κουκουβάγια
Σοφία ρώτησε: “Παιδί σου είναι αυτό; Χου, δεν θα το έλεγα. Λογικά, αυτό είναι
καμηλοπάρδαλη”. “Και πού βρέθηκε η καμηλοπάρδαλη στη φωλιά μου;”

345

Ό.π., σσ. 8-9.

346

Όλοι μας ξέρουμε ότι για μία μητέρα το παιδί της φαντάζει στα μάτια της το ομορφότερο του

κόσμου.
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μονολόγησε με απορία η φτερωτή Φρουφρού. Σε αυτό, όμως, ούτε η
κουκουβάγια Σοφία δεν μπορούσε ν’ απαντήσει» 347 .
Όταν η Φρουφρού και η κουκουβάγια αποφασίζουν ότι ο Ούμπου δεν
είναι παιδί της πρώτης το απομακρύνουν από την περιοχή τους και το τοποθετούν
εκεί όπου ζουν οι καμηλοπαρδάλεις, μιας και πιστεύουν ότι πρόκειται για
καμηλοπάρδαλη. «Απόθεσαν, λοιπόν, τον Ούμπου στην κοιλάδα με τις
καμηλοπαρδάλεις» 348 .
Από την πλευρά της, η Βούλα, η καμηλοπάρδαλη, δεν αντιλαμβάνεται τον
Ούμπου ως ένα πλάσμα με ξεχωριστή εξωτερική εμφάνιση. Το μόνο που την
ξενίζει και τελικώς την αναγκάζει να τον διώξει είναι ο τρόπος που μιλάει. «[…]
Εκεί έμενε η μαμά Βούλα με την κόρη της, τη Βουβούλα. Έτρωγαν το πρωινό
τους τριφύλλι και μασούσαν ευγενικά χωρίς να ρίχνουν ψίχουλα. “Μουμού”
φώναξε χαρούμενα ο Ούμπου. “Τι κάνεις; Είσαι κουλού;” Η μαμά Βούλα σήκωσε
τη μύτη της περιφρονητικά. “Όταν τρώνε δεν μιλάνε” του είπε. “Δες τι καλούς
τρόπους έχει η μικρή Βουβούλα”. Και συνέχισε να μασάει αριστοκρατικά.
Έσκυψε ο Ούμπου να βοσκήσει κι αυτός, αλλά του κάθισε ένα τριφύλλι στην
προβοσκίδα … και τού ’φερε φτέρνισμα. Προσπάθησε να κρατηθεί, αλλά ήταν
αδύνατον. “Ουουψούου!” Δυστυχώς φτερνίστηκε στο πρόσωπο της μαμάς
Βούλας. Η μαμά Βούλα παραλίγο να λιποθυμήσει. “Τρως σαν γουρούνι” είπε
αγανακτισμένα. “Δεν θεωρώ τα γουρούνια κατάλληλη παρέα για τη μικρή
Βουβούλα”. Κι έδειξε στον Ούμπου το δρόμο για το χοιροστάσιο. “Αν
ακολουθήσεις αυτό το μυρμηγκόδρομο” του είπε “θα συναντήσεις κι άλλα πολλά
γουρούνια. Γουρούνια σαν εσένα”. “Κουλού! Ουντίο” είπε ο Ούμπου. Κι άρχισε
να περπατάει βιαστικά» 349 .
Για άλλη μία φορά, λοιπόν, ο μικρός Ούμπου απομακρύνεται βιαίως από
μία περιοχή όπου συμβιώνει συγκεκριμένη ομάδα ζώων, τούτη τη φορά εξαιτίας
του τρόπου που τρώει. Η συγγραφέας όμως δεν μας μιλάει καθόλου για τα
συναισθήματα του πρωταγωνιστή, ο οποίος παρουσιάζεται, αν και πολύ πολύ
μικρός σε ηλικία, να κυκλοφορεί μόνος του σε άγνωστους τόπους. Αυτό έχει ως
347

Ό.π., σ. 10.

348

Ό.π., σ. 10.

349

Ό.π., σσ. 12-14.
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αποτέλεσμα ο αναγνώστης να μη γνωρίζει κατά πόσο βιώνει τη μοναξιά και την
απόρριψη από τα υπόλοιπα ζώα ο Ούμπου 350 .
Ο Ούμπου μένει μόνος του στο απέραντο δάσος και φωνάζει, γιατί έχει
προφανώς την ανάγκη να επικοινωνήσει με κάποιον. Ο μόνος που είναι εκεί και
τον ακούει είναι ο κροκόδειλος, ο οποίος ετοιμάζεται να τον φάει, αλλά την
τελευταία στιγμή τον σώζει η μητέρα του που «[…] είχε έρθει από το μακρινό
πλανήτη Ούμπουνους για να βρει το χαμένο παιδί της. Το μοναδικό της αβγό είχε
τιναχτεί από τη φωλιά με την έκρηξη ενός ηφαιστείου και είχε χαθεί στο
διάστημα» 351 .
Στο βιβλίο αυτό η σχέση του μικρού ήρωα με την κοινωνία του Εμείς δεν
εξελίσσεται, αφού ως το τέλος ο Ούμπου περιθωριοποιείται απ’ όλους. Στην
προσπάθειά του να επιβιώσει δε βρίσκει κανένα σύμμαχο, ούτε συμβαίνει κάτι,
που θα τον βοηθήσει να γίνει αποδεκτός. Στο μόνο σημείο που δίδεται μία
απάντηση στη διαφορετικότητα από τη συγγραφέα είναι όταν τα γήινα ζώα
εκτοξεύονται στο διάστημα, οι όροι αντιστρέφονται και γίνονται ‘ξένοι’ για τα
εξωγήινα ζώα.
Σχέση λόγου - εικόνας
Η εικονογράφηση κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο, καταλαμβάνοντας σχεδόν
πάντα το σύνολο των σελίδων. Εντός των εικόνων εισέρχεται το ολιγόλογο
κείμενο. Το τετράγωνο σχήμα του επιτρέπει να δοθεί έμφαση τόσο στους
χαρακτήρες όσο και στο σκηνικό, όπου εξελίσσεται η δράση. Τα χρώματα, αν και
έντονα, δεν καθηλώνουν τον αναγνώστη. Η διαφορετικότητα του ήρωα δε
σκιαγραφείται λεκτικά μόνο στο κείμενο, αλλά παρουσιάζεται και εικαστικά. Η
εικονογράφος σχεδιάζει τον Ούμπου ως ένα πλάσμα που μοιάζει ταυτόχρονα με
ιπποπόταμο και καμηλοπάρδαλη.

350

Ίσως όμως η συγγραφέας θέλει να τονίσει ακριβώς αυτό το στοιχείο που προαναφέρθηκε, ότι

δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητά του ως πρόβλημα, αφού
δεν ξέρει ότι διαφέρει.
351

Ό.π., σ. 22.
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V. Ο γίγαντας και τα πουλιά
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τη Ghislaine Biondi, εικονογραφήθηκε από
τη Rebecca Dautremer και κυκλοφόρησε με τον τίτλο

Le Géant aux oiseaux

αρχικώς στη γαλλική γλώσσα από τη Hachette Livre / Gautier – Languereau το
2000. Στα ελληνικά μεταφράσθηκε από τη Βίκη Τσιώρου και κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Αίσωπος το 2001.
Ο Ροδόλφος, ένας πολύ ψηλός και πολύ παχύς γίγαντας, εγκαταλείπει μια
μέρα την πολιτεία όπου ζούσε, νιώθοντας ιδιαιτέρως πικραμένος και μόνος από
την αρνητική συμπεριφορά των ανθρώπων, και αποφασίζει να ζήσει στα βάθη
ενός απέραντου δάσους. Μια ανοιξιάτικη μέρα ένα πουλάκι πέφτει από τη φωλιά
του στα πόδια του γίγαντα, ο οποίος το παίρνει υπό την προστασία του μέχρι να
μεγαλώσει. Το πουλάκι θα νιώσει ευγνωμοσύνη για το Ροδόλφο και μεταξύ τους
θα αναπτυχθεί μια ισχυρή φιλία.
Ι) Πρώτο επίπεδο: λέξεις
Οι λέξεις και σε αυτό το βιβλίο είναι εύστοχα επιλεγμένες, προκειμένου
να μεταφερθεί στα παιδιά το μήνυμα του σεβασμού της διαφορετικότητας.
Ήδη ο τίτλος του βιβλίου ενέχει μία αντίθεση και εισάγει τον αναγνώστη
στο θέμα, προτού ξεκινήσει η διήγηση. Από τη μία πλευρά ο γίγαντας και από την
άλλη τα πουλιά, που σίγουρα μπροστά του φαντάζουν μικροσκοπικά, στοιχείο
που ενισχύεται και από τη σχετική εικονογράφηση του εξωφύλλου. Άλλωστε και
η λέξη γίγαντας από μόνη της έχει στη γλώσσα μας, μεταξύ άλλων, και μία
αρνητική σημασιοδότηση 352 .

352

Ο ορισμός που δίδεται στο Λεξικός της Κοινής Νεοελληνικής είναι ο ακόλουθος: «1α. άνθρωπος

του οποίου οι διαστάσεις και το ύψος ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο, β. αυτός που ξεπερνά
κατά πολύ τους ομοίους του σε δύναμη, αντοχή, ικανότητες, κτλ., 2. στην ελληνική μυθολογία,
ονομασία ανθρωπόμορφων μυθικών όντων με υπερφυσικές διαστάσεις και τρομερές δυνάμεις,
που ήταν γιοι του Ουρανού και της Γης // πρόσωπο του παραμυθιού με υπερφυσικές διαστάσεις,
πνεύμα αγαθοποιό ή κακοποιό. Βλ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, ό.π., σ. 309.
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Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, στην περίπτωση που
ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα πλαίσια, γίνονται αντικείμενο αρνητικού
σχολιασμού από την πλειοψηφία και τον οδηγούν στην απομόνωση. «Ο
Ροδόλφος είναι ψηλός, πολύ ψηλός, τόσο ψηλός […] … είναι χοντρός, πολύ
χοντρός, τόσο χοντρός […] … είναι μόνος, πολύ μόνος, τόσο μόνος που από τότε
που συνάντησε άνθρωπο για τελευταία φορά, το φεγγάρι φάνηκε στον ουρανό
αμέτρητες βραδιές» 353 . Με αυτές τις τρεις απλές φράσεις ο αναγνώστης φτιάχνει
μέσα του το προφίλ του Ροδόλφου – είναι υπέρμετρα ψηλός και χοντρός- και
αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο βιώνει τη μοναξιά 354 .
Η συγγραφέας μάς αναφέρει ότι ο Ροδόλφος είναι υπέρμετρα ψηλός και
χοντρός και για το λόγο αυτό νιώθει πολύ μόνος. «Ο Ροδόλφος είναι μόνος, πολύ
μόνος, τόσο μόνος που από τότε που συνάντησε άνθρωπο για τελευταία φορά, το
φεγγάρι φάνηκε στον ουρανό αμέτρητες βραδιές. […] έφυγε μακριά από τα
βλέμματα όλων εκείνων που τον κορόιδευαν. Έφυγε μακριά κι απ’ όλα τα πικρά
λόγια που τα δάκρυά του δεν κατάφεραν να σβήσουν» 355 . Ήδη από τις πρώτες
σελίδες της ιστορίας έχουμε την ένδειξη ότι όλοι έχουν απομονώσει το γίγαντα,
λόγω της διαφορετικότητάς του. Το συναίσθημα που κυριαρχεί μέσα του είναι η
μοναξιά, η οποία τον ακολουθεί μαζί με τα πικρά, κοροϊδευτικά λόγια που άκουσε
και τον γέμισαν δάκρυα. Η ειρωνεία της κοινότητας του Εμείς απέναντι στο Άλλο
άτομο, που έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση και την περιθωριοποίηση του
τελευταίου, αποτελεί τη συνηθέστερη αντιμετώπιση των πολλών απέναντι σε
εκείνον που διαφέρει 356 .
353

Ghislaine Biondi, Ο γίγαντας και τα πουλιά, μτφρ. Βίκη Τσιώρου, εκδ. Αίσωπος, Αθήνα 2001,

σσ. 6, 7, 9.
354

Είναι αξιοσημείωτο ότι για να δείξει η συγγραφέας πόσο ψηλός, χοντρός και μόνος είναι ο

ήρωάς μας, για κάθε χαρακτηριστικό που του προσδίδει χρησιμοποιεί τρία επίπεδα: ψηλός, πολύ
ψηλός, τόσο ψηλός που…, χοντρός, πολύ χοντρός, τόσο χοντρός…, μόνος, πολύ μόνος, τόσο μόνος
που…. Με τον τρόπο αυτό, καθώς και για καθένα από τα τρία επίπεδα χρησιμοποιεί μεγαλύτερα
γράμματα, θέλει να δείξει ότι όσο ακραίο είναι το μέγεθός του τόσο μεγάλη είναι και η μοναξιά
που νιώθει.
355

Ό.π., σσ. 9-10.

356

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το εύστοχο κείμενο που με λίγα λόγια

παρουσιάζει αναλλοίωτη την πραγματικότητα, η εικονογράφηση συμβάλλει αποφασιστικά στην
κατανόηση από πλευράς του μικρού αναγνώστη των συναισθημάτων που βιώνει ο γίγαντας.
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Λίγο παρακάτω η λέξη μόνος θα καταργηθεί και στη θέση της η
συγγραφέας θα χρησιμοποιήσει τη λέξη φίλος. Όταν ο γίγαντας βρίσκει το μικρό
πουλί παύει να νιώθει εγκαταλελειμμένος, αφού έχει πλέον ένα φίλο. «[…] το
πουλάκι μεγαλώνει και σιγά σιγά βγάζει χρωματιστά φτερά. […] Ο αέρας του
ψιθυρίζει στ’ αφτί δυο τρεις συμβουλές κι εκείνο, με δυο φτερουγίσματα, έρχεται
και κουρνιάζει στον ώμο του Ροδόλφου, που είναι κατασυγκινημένος γιατί ο
μικρός φίλος του δεν τον εγκατέλειψε» 357 . Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου,
λοιπόν, επαναλαμβάνονται οι λέξεις ‘μόνος’, ‘πικρά λόγια’, ‘δάκρυα’, ενώ τώρα
κυριαρχούν οι λέξεις ‘φίλος’, ‘συγκίνηση’. Ο γίγαντας κλαίει και πάλι μόνο που
τώρα τα δάκρυά του είναι δάκρυα χαράς και ανακούφισης.
Μπορούμε να αντιπαραβάλλουμε την πρώτη και την τελευταία φράση του
βιβλίου, προκειμένου να καταδείξουμε τη διαφοροποίηση στην ψυχολογία του
γίγαντα. «Ο Ροδόλφος είναι ψηλός, πολύ ψηλός, τόσο ψηλός που τα μάτια του
γαργαλούν τα σύννεφα. Ο Ροδόλφος είναι χοντρός, πολύ χοντρός, τόσο χοντρός
που η Γη στενάζει σε κάθε βήμα του. Ο Ροδόλφος είναι μόνος, πολύ μόνος, τόσο
μόνος που από τότε που συνάντησε άνθρωπο για τελευταία φορά, το φεγγάρι
φάνηκε στον ουρανό αμέτρητες βραδιές 358 . […] Ο Ροδόλφος είναι ψηλός, πολύ
ψηλός, είναι ένας γίγαντας. Ο Ροδόλφος είναι χοντρός, πολύ χοντρός, κι είναι
επιτέλους ευτυχισμένος ανάμεσα στα πουλιά» 359 . Αυτό που έχει σημασία είναι
ότι ο γίγαντας εξακολουθεί να είναι γίγαντας, δηλαδή δεν απεμπόλησε την
ταυτότητά του. Απλώς έγινε αποδεκτός για αυτό που είναι. Ο τρόπος χειρισμού,
λοιπόν, του θέματος από τη συγγραφέα συνάδει με τις θεωρίες για τη
διαφορετικότητα, που υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν
στη Γη, διατηρώντας ο καθένας την ιδιαιτερότητά του, αφού πάντα υπάρχουν σε
αυτήν στοιχεία που είναι θετικά και προάγουν την κοινωνική ζωή.

357

Ό.π., σ. 20.

358

Ό.π., σσ. 6, 7, 9.

359

Ό.π., σσ. 28-29.
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ΙΙ) Δεύτερο επίπεδο: Η ιεράρχηση του Εγώ και του Άλλου
Όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση του πρώτου επιπέδου, και σ’ αυτό το
βιβλίο παρουσιάζεται το δίπολο Εμείς – Άλλος. Η κοινωνία του Εμείς
αντιμετωπίζει με ρατσιστική διάθεση τον Άλλο, τον κοροϊδεύει και τον
αποδιώχνει, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσει στην απομόνωση. Στην ουσία τον
εξορίζει, αφού η αρνητική τους συμπεριφορά εξαναγκάζει το γίγαντα να
εγκαταλείψει την πόλη του 360 .
Πράγματι, ο Ροδόλφος απομακρύνεται και αποφασίζει να ζήσει μόνος του
στο δάσος παρέα με τα ζώα, με πλάσματα δηλαδή που δε σχολιάζουν την
ετερότητά του. Είναι φανερό ότι επιζητά με κάθε τρόπο την ασφάλεια, την ηρεμία
και τη σιγουριά. «Σήμερα ο Ροδόλφος ζει στα βάθη ενός απέραντου δάσους.
Κάνει παρέα με τα δέντρα, με τα πουλιά που χορεύουν καβάλα στον άνεμο, με
κάθε λογής ζώα και μοιράζεται τα μυστικά τους» 361 .
Κάποια μέρα πέφτει στην αγκαλιά του ένα νεογέννητο πουλάκι, το οποίο
ο Ροδόλφος περιθάλπει, το φροντίζει και το μεγαλώνει. Ανάμεσα στα δύο αυτά
τόσο διαφορετικά πλάσματα αναπτύσσεται μία ιδιαίτερη φιλία. Ο μεν γίγαντας
δίνει στο μικρό πουλί όλη την αγάπη που έκρυβε μέσα του και δεν του είχε δοθεί
η ευκαιρία να διοχετεύσει κάπου αλλού. Το πουλάκι με τη σειρά του βρίσκει στο
Ροδόλφο τη θαλπωρή και το χάδι που στερήθηκε, πέφτοντας από τη φωλιά του.
Το σπουδαίο εδώ είναι ότι για πρώτη φορά στη ζωή του ο Ροδόλφος είναι εν
δυνάμει, αλλά την ισχύ που διαθέτει την προσφέρει, για να προστατεύσει ένα
πλάσμα· χρησιμοποιεί δηλαδή αυτήν ακριβώς τη διαφορετικότητά του γόνιμα,
προκειμένου να βοηθήσει κάποιο ζωντανό και συνάμα ανήμπορο ον 362 .
360

Η περιφρόνηση, η απομόνωση και η εξορία είναι συνήθεις πρακτικές των κοινωνιών απέναντι

στο διαφορετικό. Βλ. σχετικά Ντένους Πρας, Γεννηθήκαμε ρατσιστές;, ό.π., σσ. 36-49 επ.
361
362

Ghislaine Biondi, Ο γίγαντας και τα πουλιά, ό.π., σ. 12.
Και σε αυτό το βιβλίο η συγγραφέας εφαρμόζει ένα μοντέλο που συναντήσαμε κατά την

ανάλυση μας σε πολλά από τα βιβλία που αναλύθηκαν και κυρίως σε αυτά που η ετερότητα του
ατόμου σχετίζεται με κάποια ‘δυσμορφία’ της εξωτερικής εμφάνισης, που παραπέμπει δηλαδή
στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ιδιαιτερότητά τους προβάλλεται αρχικώς, για να καταδειχθεί ο
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Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το πουλάκι δεν εγκαταλείπει το
φίλο του, όταν είναι πλέον σε θέση να ζήσει μόνο του, στοιχείο πρωτόγνωρο για
το Ροδόλφο, μιας και έως εκείνη τη στιγμή είχε βιώσει την απόρριψη από τους
ανθρώπους. «Και ένα πρωί, που η δροσιά σκορπίζει αθόρυβα χάντρες βροχής,
αφήνει τη γλυκιά ζεστασιά του πουκαμίσου για να δοκιμάσει τα φτερά του. Ο
αέρας του ψιθυρίζει στ’ αφτί δυο τρεις συμβουλές κι εκείνο, με δυο
φτερουγίσματα, έρχεται και κουρνιάζει στον ώμο του Ροδόλφου, που είναι
κατασυγκινημένος γιατί ο μικρός φίλος του δεν τον εγκατέλειψε. Έχει στ’
αλήθεια δεθεί μ’ αυτό το φτερωτό στρογγυλό πλασματάκι» 363 .
Η φιλία του τεράστιου γίγαντα και του μικρού πουλιού γίνεται ισχυρότερη
κάθε μέρα, ενώ και οι επόμενες γενιές πουλιών εξακολουθούν να ζουν δίπλα στο
Ροδόλφο. «Ο Ροδόλφος και ο φίλος του δε χωρίζονται στιγμή, ούτε για ένα βήμα
ούτε για ένα φτερούγισμα κι οι μέρες περνούν γλυκά με τη φιλία τους να
φουντώνει. […] Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, όλα τα πουλιά της φωλιάς
πετούν χαρωπά γύρω από τον Ροδόλφο, κάνοντας χίλια δυο ακροβατικά στον
αέρα. […] Κάθε γωνίτσα και γωνιά του πουκαμίσου γίνεται και μια φωλιά από
χόρτα, άχυρα και πούπουλα, απ’ όπου τιτιβίζουν ένα σωρό μικροί φαγάδες» 364 .
Η Ghislaine Biondi αναφέρει ξεκάθαρα ότι η ζωή του γίγαντα έχει
αλλάξει ριζικά, αφού για πρώτη φορά δε νιώθει μόνος και έχει φίλους γύρω του
που τον αγαπούν πραγματικά γι’ αυτό που είναι. Η διαφορετικότητά του δεν
αποτελεί πλέον εμπόδιο, πηγή πικρίας και απογοήτευσης. «Όλα αυτά τα πουλιά,
που πάνε κι έρχονται φτεροκοπώντας σαν χρωματιστά βέλη, έχουν αλλάξει τη
ζωή του Ροδόλφου. Τώρα γελά και τραγουδά τη χαρά του με το τιτίβισμα και το
κελάηδισμα των φίλων του. Ο Ροδόλφος είναι ψηλός, πολύ ψηλός, είναι ένας
γίγαντας. Ο Ροδόλφος είναι χοντρός, πολύ χοντρός, κι είναι επιτέλους
ευτυχισμένος ανάμεσα στα πουλιά» 365 .

αρνητικός τρόπος που την αντιμετωπίζει η πλειοψηφία, αλλά στην πορεία αναδεικνύεται η θετική
της διάσταση. Στο παρόν βιβλίο, εάν ο ήρωας δε διέθετε γιγαντιαίες διαστάσεις, δε θα μπορούσαν
να βρουν καταφύγιο στο σώμα του τα πουλιά.
363

Ό.π., σ. 20.

364

Ό.π., σσ. 21, 25, 26 επ.

365

Ό.π., σσ. 26, 28, 29.
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Σχέση λόγου - εικόνας
Πέρα από το εύστοχο κείμενο που με λίγα λόγια παρουσιάζει αναλλοίωτη
την

πραγματικότητα,

η

εικονογράφηση

συμβάλλει

αποφασιστικά

στην

κατανόηση από πλευράς του μικρού αναγνώστη των συναισθημάτων που βιώνει ο
γίγαντας. Πρόκειται για μία εξαιρετική εικονογράφηση, που κυριαρχεί στο
βιβλίο. Οι εικόνες, εκτός πλαισίων, καταλαμβάνουν ολόκληρες τις σελίδες κι
απλώς το κείμενο εμφιλοχωρεί εντός τους. Το ύψος του βιβλίου είναι μεγαλύτερο
από το πλάτος του, ακριβώς, για να δοθεί έμφαση στους χαρακτήρες, αλλά και
για να φανεί, ενδεχομένως, το μέγεθος του γίγαντα, συγκριτικά πάντα με τους
υπολοίπους, αλλά και με τα πουλιά 366 . Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακόμη
και ο τρόπος σχεδιασμού των γραμμάτων ακολουθούν το νόημα και τις εικόνες.
Για να καταδειχθεί το ύψος του γίγαντα οι λέξεις ‘ψηλός, πολύ ψηλός, τόσο
ψηλός’ είναι φτιαγμένες από γράμματα που διαρκώς «ψηλώνουν» (σ.6), ενώ,
αντιστοίχως, για να φανεί το πάχος του οι λέξεις ‘χοντρός, πολύ χοντρός, τόσο
χοντρός’ είναι καταγεγραμμένες με γράμματα που διαρκώς «παχαίνουν» (σ.7).
Αντιστοίχως, όταν το κείμενο αναφέρει ότι τα πουλιά κελαηδούν και ότι ο
γίγαντας είναι χαρούμενος τα γράμματα σχηματίζουν καμπύλες γραμμές, ως να
«πετούν» κι αυτά. Αξιοσημείωτος είναι και ο τρόπος που η εικονογράφος
επιδιώκει να μεταδώσει την άσχημη, ρατσιστική συμπεριφορά των ανθρώπων
απέναντι στο γίγαντα. Στις σελίδες 10 και 11 εικονίζεται η πολιτεία των
ανθρώπων με το σύνολο των κατοίκων να έχει κατακλύσει τα μπαλκόνια των
σπιτιών και να κοροϊδεύει το γίγαντα. Ο Ροδόλφος με τη σειρά του παρουσιάζεται
να φεύγει κυνηγημένος και κλαμένος.
Το κείμενο είναι ποιητικά δοσμένο και περνάει τα μηνύματα χωρίς ίχνος
διδακτισμού ή ηθικολογίας. Στο βιβλίο κυριαρχεί η εικονογράφηση με ζωντανά
και γλυκά χρώματα που ακολουθούν τα λόγια της συγγραφέως. Οι λέξεις
μπλέκονται αρμονικά μέσα στις εικόνες, οι οποίες καταλαμβάνουν το σύνολο των
366

Όπως σημειώσαμε και στην ΤΙΝΚΑ Το μικρότερο προβατάκι του κόσμου!, το μέγεθος είναι

πάντα σχετικό και εξαρτάται με το αντικείμενο που λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης. Βλ. σχετικά
την ανάλυση του βιβλίου που προηγείται.
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σελίδων, κάνοντας μάλιστα κυματισμούς, ενώ αυξομειώνεται το μέγεθος των
γραμμάτων με στόχο την απόδοση, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, συναισθημάτων και
καταστάσεων 367 . Ο γίγαντας και τα πουλιά αποτελεί μία μικρή ιστορία ύμνο σε
κάθε λογής διαφορετικότητα.

367

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να καταδειχθεί ο όγκος του γίγαντα, όταν αυτός περιγράφεται τα

γράμματα γίνονται μεγαλύτερα και παχύτερα. Παράλληλα, όπου γίνεται λόγος για τα πουλιά οι
λέξεις παρουσιάζονται κυματιστά, ακριβώς για να φανεί το πέταγμα και το τιτίβισμά τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Συμπεράσματα
Τα βιβλία που αναλύθηκαν αναπτύσσουν το θέμα της διαφορετικότητας
με τρόπο ευρηματικό, αναδεικνύοντας την πολυσημία του και τονίζοντας το
δικαίωμα στη διαφορά, τη διατήρηση και το σεβασμό της μοναδικότητας, καθώς
και την αποδοχή εκείνων των στοιχείων που καθιστούν κάθε άτομο ξεχωριστό.
Τα στοιχεία που εντοπίζονται σε όλα τα κείμενα συντάσσονται στο
ακόλουθο μοτίβο: το αίσθημα της μοναξιάς, της έλλειψης αυτοπεποίθησης και
της ανασφάλειας που βιώνει ο έτερος, η καχυποψία της κοινωνίας του Εμείς, η
καταλυτική συμπαράσταση κάποιων –λιγοστών πάντα- φίλων στην αντιμετώπιση
αυτών των καταστάσεων και των δυσχερειών που ανακύπτουν, η παράλληλη
καταγραφή στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών από την πλευρά της
πλειοψηφίας, η εν συνεχεία αποδόμησή τους μέσω της μυθοπλασίας, καθώς και η
ταυτόχρονη προσπάθεια ανάδειξης των θετικών αποτελεσμάτων της ετερότητας.
Κοινή συνισταμένη όλων των ιστοριών είναι τελικώς η αποδοχή του
“διαφορετικού” από την κοινωνία και η θετική έκβαση της πλοκής. Πίσω από
αυτό κρύβεται προφανώς η πρόθεση των συγγραφέων να ευαισθητοποιήσουν το
παιδί-αναγνώστη ώστε να ζήσει μελλοντικά σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία –η
οποία άλλωστε σήμερα αποτελεί μία νέα πραγματικότητα- στην οποία θα σέβεται
κάθε άτομο και θα συνυπάρχει αρμονικά με τους Άλλους χωρίς να εμφορείται από
ρατσιστικές ιδέες και να έχει προκαταλήψεις.
Στην
μεθοδολογικό

ανάλυσή
πρότυπο

μας

καταλυτικό

της

ρόλο

πολιτισμικής

φυσικά

διαδραμάτισε

εικονολογίας,

το

το

οποίο

χρησιμοποιήσαμε. Σκοπός του είναι –όπως προαναφέρθηκε- να βοηθήσει το
μελετητή να διαπιστώσει πώς διαπλέκονται στον ιστό του κειμένου και πώς
ιεραρχούνται λέξεις και μοτίβα, και πώς με τα υλικά αυτά κατασκευάζεται η
ετερότητα. Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι στις
συγκεκριμένες μικρές ιστορίες μελετήθηκε παράλληλα και η εικονογράφηση,
καθώς στα εικονογραφημένα βιβλία και οι εικόνες από την πλευρά τους
συμμετέχουν στην παρουσίαση και στη σταδιακή αποδόμηση των στερεοτύπων.
Έτσι, η χρήση συγκεκριμένων λέξεων και η επανάληψη αυτών, ο τρόπος
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ιεράρχησης των σχέσεων ανάμεσα στο Εγώ και στο Άλλο, ο τρόπος κατανομής
τους στην εξιστόρηση των καταστάσεων, καθώς και η εξέταση του βαθμού
μυθοποίησης του χώρου και του χρόνου και των χαρακτηριστικών εκείνων –
κοστούμια, χειρονομίες, τρόπος ομιλίας κ.ά.- που συνθέτουν την εικόνα του
Άλλου σε σχέση πάντα με το Εγώ μας οδήγησαν σε πολύτιμα συμπεράσματα
σχετικά με τον τρόπο που σκιαγραφείται η εικόνα του Άλλου και την ύπαρξη
στερεοτύπων ή μη αναφορικά με αυτόν σε βιβλία για παιδιά προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας.
Αξίζει στο σημείο αυτό να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι το διαφορετικό
άτομο στα βιβλία που αναλύθηκαν αντιμετωπίζει την ετερότητά του με δύο
τρόπους. Σ’ εκείνα –και είναι τα περισσότερα- όπου ο Άλλος έχει κάποια εμφανή
σωματική ιδιαιτερότητα και επιδιώκει να απεμπολήσει την ταυτότητά του,
προκειμένου να γίνει κι αυτός φυσιολογικός –με την έννοια που δίνει στον όρο
αυτό η κοινότητα του Εμείς. Πρόκειται για τα βιβλία: Έλμερ, ο παρδαλός
ελέφαντας, Το Κάτι Άλλο, Η Μιμή με τα μεγάλα αυτιά, Ο νάνος και η Γαριδούλα,
Με τα μάτια της καρδιάς, ΤΙΝΚΑ Το μικρότερο προβατάκι του κόσμου. Φυσικά,
στην πορεία αποδέχεται τη διαφορετικότητά του, διότι, με τη βοήθεια αυτών που
του συμπαρίστανται, ανακαλύπτει σ’ αυτήν κάποια θετικά στοιχεία.
Εξαίρεση αποτελούν οι ιστορίες: Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους
άλλους και Η Αργυρώ γελάει στα οποία, αν και οι δύο ηρωίδες βρίσκονται σε
αναπηρικό καροτσάκι, οι συγγραφείς τις παρουσιάζουν ως παιδιά που
δραστηριοποιούνται ποικιλοτρόπως, όπως και οι συνομήλικοί τους, με
αποτέλεσμα να μην εκφράζουν σε κανένα σημείο της διήγησης την επιθυμία να
μη διαφέρουν.
Αντιθέτως, στα υπόλοιπα βιβλία, στα οποία η διαφορετικότητα του ήρωα
παραπέμπει σε αλλότριο έθνος, φύλο, καταγωγή, κουλτούρα κ.ά, αυτός δεν
αρνείται την ταυτότητά του, ούτε προσπαθεί να την κρύψει, παρόλο που έχει
συνείδηση ότι διαφέρει. Μάλιστα, με τη στάση του και την ενγένει συμπεριφορά
του επιδιώκει να ανατρέψει τα εκάστοτε στερεότυπα. Στο μοντέλο αυτό
εμπίπτουν τα ακόλουθα κείμενα: Η Σκιά της Πριγκίπισσας, Το Καπέλο της
Δεσποινίδος Χάνικατ, Τα παιδιά του δάσους, Ένα αβγό από αλλού, Ο Βάτραχος κι
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ο Ξένος, Ο μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάρος, Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΑΣ ΤΟ
ΓΟΥΡΟΥΝΙ!.
Ιδιαίτερη υποκατηγορία συναποτελούν τα βιβλία Ο άνθρωπος με την
κόκκινη μύτη και Ο γίγαντας και τα πουλιά, όπου οι πρωταγωνιστές δεν αντέχουν
την κατακραυγή και τις κατηγορίες που υφίστανται από τους συνανθρώπους τους
και αποφασίζουν να μην απαρνηθούν –μιας και δεν μπορούν ούτως ή άλλως- την
ταυτότητά τους, αλλά να ζήσουν απομονωμένοι μακριά από την κοινότητα που
τους έχει περιθωριοποιήσει. Βεβαίως, στην πορεία της εξιστόρησης των
γεγονότων, θα βρεθούν λιγοστοί φίλοι, που θα τους αποδεχθούν γι’ αυτό που
είναι και θα τους χαρίσουν την ευτυχία.
Συνοψίζοντας ακολούθως τα παραπάνω θα μπορούσαμε να σημειώσουμε
ότι οι ήρωες των μικρών ιστοριών και των παραμυθιών που αναλύθηκαν, όποια
μορφή του Άλλου κι αν ενσαρκώνουν, υποσκάπτουν τη ρατσιστική ιδεολογία και,
χάρη στην ενδιαφέρουσα μυθοπλασία, καθώς και στην ελκυστική και πρωτότυπη
εικονογράφηση,

που

εντοπίσθηκε

στα

περισσότερα,

κατορθώνουν

να

αποδυναμώσουν οποιαδήποτε ρατσιστική ιδεολογία και να παρουσιάσουν
ρεαλιστικά τη σύγχρονη πραγματικότητα της πολυφωνίας και της ετερογένειας με
στόχο τη διαμόρφωση μίας νέας γενιάς ατόμων που θα είναι εξοικειωμένα με την
ετερότητα και θα διαθέτουν διαπολιτισμική συνείδηση. Θα είναι δηλαδή ικανά να
συνομιλούν με το “άλλο”, που αποτελεί αναμφίβολα «[...] το απαραίτητο
συμπλήρωμα της ανθρώπινης πραγματικότητας» 368 .
Σε κάθε περίπτωση πάντως τα κείμενα που εξετάστηκαν προσπαθούν να
περάσουν στο μικρό αναγνώστη εικόνες του Άλλου, οι οποίες χτίζονται, όπως
φάνηκε και στη διεξοδική ανάλυσή τους, σταδιακά, τόσο από εσωκειμενικές
σχέσεις και συστατικά, όσο και από εξωκειμενικές αναπαραστάσεις και
ιδεολογικές απηχήσεις. Μέσα από το παλίμψηστο της ετερότητας επιδιώκουν στο
σύνολό τους να εξοικειώσουν θετικά το παιδί με τον κόσμο του διαφορετικού και
να αποδομήσουν μέσα του, όσο αυτό είναι εφικτό, τα στερεότυπα και τις

368

Δρ. Βύρων Π. Πισσαλίδης, «Διαπολιτισμική επικοινωνία και λογοτεχνία. Διαπολιτισμικές

σχέσεις – Λογοτεχνικές συγκρίσεις», στο Λογοτέχνες και Λογοτεχνία στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης (Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου), Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Καρδίτσας,
Καρδίτσα 2004, σ. 166.
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προκαταλήψεις για τον ξένο. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Tahar Ben Jelloun, «[...]
ένα παιδί είναι ακόμη διαθέσιμο, ακόμα ανοιχτό για να μάθει και να διαμορφωθεί.
Ένας μεγάλος που πιστεύει στην ‘ανισότητα των φύλων’ είναι δύσκολο να
πειστεί. Τα παιδιά, αντίθετα, μπορούν ν’ αλλάξουν. Γι’ αυτό έχει γίνει το σχολείο,
για να τους μαθαίνει ότι οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ίσοι ως προς τα
δικαιώματα και διαφορετικοί, για να διδάξει ότι η ανθρώπινη πολυμορφία είναι
πλούτος, όχι ελάττωμα» 369 .
Αυτό που τελικώς αναδύεται ως ιδέα από το σύνολο των μικρών ιστοριών
και των παραμυθιών με τα οποία ασχοληθήκαμε είναι ότι η ταυτότητα δεν είναι
και δεν πρέπει να αποτελεί αιτία απομόνωσης και εσωτερισμού, αλλά «το κύριο
διαπραγματευτικό μας στοιχείο στο διάλογο με το “άλλο”, κατά τη διαδικασία της
αμοιβαίας – διαλογικής αναγνώρισή της» 370 . Επομένως, κάθε προσπάθεια
διατήρησης, καθώς και βαθμιαίας υπέρβασής της ίσως οδηγήσει όλους και
ιδιαιτέρως τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες αυτού του κόσμου, στη διεκδίκηση
μίας

πολυπολιτισμικής

ταυτότητας,

όπου

«[...]

η

διαφορετικότητα

θα

μετουσιώνεται σε σώμα πολυφωνικό, πλουραλιστικό, πολυσυλλεκτικό, με λίγα
λόγια, διαπολιτισμικό» 371 .

369

Tahar Ben Jelloun, Ο Ρατσισμός όπως τον Εξήγησα στην Κόρη μου, μτφρ. Αγγέλα Βερυκοκάκη,

εκδ. «Νέα Σύνορα – Λιβάνη», Αθήνα 1998, σ. 77.
370

Δρ. Βύρων Π. Πισσαλίδης, «Διαπολιτισμική επικοινωνία και λογοτεχνία. Διαπολιτισμικές

σχέσεις – Λογοτεχνικές συγκρίσεις», ό.π., σ. 171.
371

Δρ. Βύρων Π. Πισσαλίδης, Διαπολιτισμικότητα & Λογοτεχνία, εκδ. Ανικούλας, Θεσσαλονίκη

2003, σ. 21.
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Επίλογος
Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η συνομιλία με τον Άλλο
αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα της ανθρώπινης πραγματικότητας. Είναι
σημαντικό να βρισκόμαστε σε ένα διαρκή διάλογο με το ανοίκειο, το ξένο, ακόμα
και το βαρβαρικό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι κανένας πολιτισμός δεν είναι άμοιρος
επιμείξεων. Το αντίθετο, η πολυμορφία συνιστά πλούτο για το λαό που γνωρίζει
να την αξιοποιεί προς όφελός του.
Τα παραπάνω συνοψίζουν την κεντρική ιδέα των συγγραφέων όλων των
βιβλίων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία. Στόχος τους είναι να γίνει
συνείδηση των νέων ανθρώπων και αυριανών πολιτών ότι η δυσπιστία απέναντι
στην όποιας μορφής ετερότητα και ο αποκλεισμός της συνιστούσαν ανέκαθεν ένα
από τα μείζονα προβλήματα της ανθρωπότητας και, επομένως, σήμερα
καθίσταται περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά αναγκαία η επιτυχής
αντιμετώπισή τους. Έτσι, καταστάσεις που σχετίζονται με το ατομικό και το
γενικό, με το τοπικό και το παγκόσμιο, με την ταυτότητα και την ετερότητα τις
μετασχηματίζουν σε λογοτεχνική πραγματικότητα 372 .
Το στοιχείο στο οποίο δίδεται έμφαση μέσω της μυθοπλασίας είναι η
ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα κάθε ζωντανού πλάσματος και του αγαθού της
ζωής του, καθώς και η σημασία διατήρησής αυτών. Προτάσσεται επιπλέον η
χρησιμότητα της διαφορετικότητας για τον εμπλουτισμό τόσο σε ατομικό όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο. Άλλωστε η ιστορία έχει δείξει ότι, αν και στην αρχή η
παρουσία των Άλλων φάνταζε απειλητική, στην πορεία αποδείχθηκε ανανεωτική.
Όπως σημειώνει και ο Χρήστος Ροζάκης: «[…] ο ξένος ως ο άλλος μου
εαυτός, μοιάζει να καλεί σε εγρήγορση τη φωνή μιας βαθύτερης συνείδησης, μιας
λυτρωτικής συνείδησης της πραγματικότητας που μας επιτρέπει να δούμε καθαρά
ότι, σε τελευταία ανάλυση, όλα είναι μέσα μας, κι όλοι καταπολεμούμε τους
διαφορετικούς, κάθε φορά, εαυτούς μας» 373 . Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουν
όλες οι μικρές ιστορίες και τα παραμύθια που μελετήθηκαν, ότι δηλαδή το Εγώ
Βλ. σχετικά Ζ.Ι. Σιαφλέκης, «Από το εθνικό στο παγκόσμιο: Μυθοπλασία και λογοτεχνική
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θεωρία» στο Σύγκριση, 14, 2003, σσ. 5-19.
373

Χρήστος Ροζάκης, «Ξένος, ο άλλος μου εαυτός;», συλ. τόμ. Ξένος, ο άλλος μου εαυτός, ό.π., σ.

22.
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δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον Άλλο και άρα η ετερότητα συνιστά αναπόσπαστο
στοιχείο της ταυτότητάς μας.
Όπως σημειώνει και η συγγραφέας Γκίτα Σερένυ ο ρατσισμός είναι μέσα
μας. Τον αποκαλεί «ενδόμυχο ρατσισμό» και υποστηρίζει ότι είναι στη φύση του
ανθρώπου να φοβάται το διαφορετικό 374 . Είναι δύσκολο να αλλάξουν, λοιπόν, οι
κοινωνικές στάσεις και γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο ήδη τα πρώτα
αναγνώσματα που προσφέρονται στα μικρά παιδιά να θίγουν το θέμα της
ετερότητας,

ώστε

να

καταρρίπτονται

σταδιακά

τυχόν στερεότυπα

και

προκαταλήψεις που υφίστανται στην κοινωνία αναφορικά με τους διαφορετικούς
ανθρώπους.

374

Βλ. σχετικά Τα Νέα - Πρόσωπα 21ος αιώνας, τχ. 146, 22 Δεκεμβρίου 2001.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Λογοτεχνία για παιδιά
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