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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αξία της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η 

αδιαφιλονίκητη αξία της κρίνεται στη σημασία που έχουν τα βιβλία αυτά στην 

πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων. Η παρούσα 

εργασία εξετάζει τον τρόπο απεικόνισης του χαρακτήρα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία (ε.ε.α./α.), καθώς και του άμεσου οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος στη σύγχρονη παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Η μελέτη 

συνιστά μία ποιοτική έρευνα, η οποία βασίστηκε στην ερμηνευτική μέθοδο. Η μέθοδος 

ανάλυσης και επεξεργασίας των βιβλίων ήταν η ανάλυση περιεχομένου. To δείγμα της 

μελέτης ήταν 70 βιβλία Ελλήνων συγγραφέων και που έχουν εκδοθεί από το 2000 μέχρι 

το 2017. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε ότι η αναπηρία που απεικονίζεται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι η κινητική αναπηρία ή άλλες μορφές αναπηρίας (όπως η 

σωματική διαφορά) και ότι η αναπηρία των ατόμων είναι κυρίως εκ γενετής. Οι 

χαρακτήρες με ε.ε.α./α. ανήκουν κυρίως σε πυρηνική οικογένεια, ενώ η μητέρα είναι 

αυτή που συμπαραστέκεται σε μεγάλο βαθμό στον χαρακτήρα. Η οικογένεια, οι φίλοι 

και οι εκπαιδευτικοί συνιστούν βασικά πλέγματα στήριξης για τον χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α., ενώ η στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι κατά βάση αρνητική. Το 

γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι τα παιδικά και εφηβικά βιβλία συνάδουν με 

την επιστήμη της ειδικής αγωγής καθώς τα περισσότερα από αυτά αποδίδονται με 

ρεαλισμό, ώστε να προσελκύσουν τους νέους αναγνώστες να εντρυφήσουν στον κόσμο 

της διαφορετικότητας. 
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ABSTRACT 

The value of childhood and adolescent literature is indisputable. However, its 

undeniable value is judged by the importance of these books in the multilateral 

development and integration of children and adolescents. This essay examines how 

modern childhood and adolescent literature represent character with special educational 

needs and/or disability, as well as the immediate family and social environment. The 

study is a qualitative research based on the interpretative method. Data analysis was 

based on content analysis. The sample of the study constituted of 70 books by Greek 

writers and was published between 2000 and 2017. Data analysis showed that the 

disability represented in a greater proportion is motor disability as well as other forms 

of disability (such as physical disparity) were generally inherent forms. In a mainly 

nuclear family, the mother is the one who provides the rock solid support the child 

needs to flourish. However, the secondary environment of characters with disabilities 

made up of family, teachers and friends also play a key role. The attitude of the social 

environment towards the characters with disability is generally negative. The overall 

conclusion of the study is that children and teenage books are in line with the science of 

special education as most of them are rendered realistically to attract new readers into 

the world of diversity. 
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Πρόλογος 

Ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με συνταξιδιώτες τους/τις  

μαθητές/τριες μου μελετήσαμε το παραμύθι Η Αργυρώ γελάει των Τζιν Γουίλλις και 

Τόνυ Ρος στο πλαίσιο του μαθήματος των «Βιβλιοπεριπετειών», μιας καινοτομίας του 

σχολείου μας σαν μάθημα «Φιλαναγνωσίας». Όταν διαβάζεις αυτό το παιδικό βιβλίο 

δεν αντιλαμβάνεσαι πως αυτό το κορίτσι που κάνει όσα κάνουν τα παιδιά της ηλικίας 

του είναι καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό αποκαλύπτεται μόνο στην 

τελευταία σελίδα. Ο αφηγητής, αλλά και ο εικονογράφος αποκρύπτουν επιμελώς την 

αναπηρία της Αργυρώς. Το αποτέλεσμα αυτής της έκπληξης ήταν να ζητηθεί εκ μέρους 

των μαθητών/τριών μια ακόμη ανάγνωση του βιβλίου για να επαναξιολογήσουν όσα 

περιγράφονται και αποκρύπτονται με επιμέλεια.  

Είναι αξιοσημείωτο πως πάντα το διαφορετικό κεντρίζει το ενδιαφέρον, αλλά και 

την περιέργεια. Συνήθως το διαφορετικό είναι και απορριπτέο, οπότε δεν αφιερώνουμε 

τον απαιτούμενο χρόνο για να ανακαλύψουμε τη μοναδικότητά του. Τα σύγχρονα 

παιδικά εικονογραφημένα και εφηβικά βιβλία προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα με 

φαντασιακές ή ρεαλιστικές ιστορίες που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των 

αναγνωστών μέσω της ταύτισης με τον ήρωα (Χατζηδημητρίου – Παράσχου, 2008).  

Οι δάσκαλοι/ες, λοιπόν, ως αρωγοί και διαμεσολαβητές ανάμεσα στο λογοτεχνικό 

κείμενο και τους/τις μαθητές/τριες είναι αυτοί που οφείλουν να εντρυφήσουν 

στους/στις μαθητές/τριες στον κόσμο της διαφορετικότητας μέσω των βιβλίων και να 

τους οδηγήσουν στην αποδοχή (Παπαδάτος, 2009). Αυτός είναι ο απώτερος στόχος της 

παρούσας έρευνας: να ανακαλύψουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή την έρευνα το 

δικό τους εφαλτήριο – βιβλίο που θα οδηγήσει τη σχολική τους τάξη στην 

ευαισθητοποίηση και κατανόηση. 
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Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών στην «Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που μου έδωσε το 
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το ενδιαφέρον που έδειξε κατά την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας. 

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην οικογένειά μου και στον άνθρωπο που ήταν δίπλα 

μου καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας συμμεριζόμενοι τους στόχους μου και την 

αγάπη μου για την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. 
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Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια κοινωνία που τα πρότυπά της είναι ιδεατά και αψεγάδιαστα. 

Κατακρίνουμε τις αδυναμίες των άλλων και αποφεύγουμε το διαφορετικό. Στόχος των 

εκπαιδευτικών θα έπρεπε να είναι το να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν τον εαυτό τους 

και τις αδυναμίες τους ή να αποδέχονται τη διαφορετικότητα φτιάχνοντας μια 

ισορροπημένη προσωπικότητα (Λάττα, 2009). 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός καλού παιδικού ή εφηβικού βιβλίου, καθώς 

ένα καλό παιδικό βιβλίο καλλιεργεί τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Βοηθάει το 

παιδί να εξοικειωθεί με τα προβλήματα της κοινωνίας, να τα ενστερνιστεί και να βιώσει 

καλύτερα τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή να γίνει αυτό που λέμε 

«σωστός άνθρωπος» μέσα στην κοινωνία όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δεμερτζής 

(Αναγνωστόπουλος & Δελώνης, 1988). 

Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., η 3
η
 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για 

τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Αναπηρίες. Αφορμώντας από αυτή την ημέρα, 

κρίθηκε κατάλληλο υλικό στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας μιας σχολικής τάξης, η 

τέρψη και το εφαλτήριο προβληματισμού και ευαισθητοποίησης απέναντι σε αυτό το 

θέμα, ένα παιδικό βιβλίο με χαρακτήρα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες. 

Ο προβληματισμός της εν λόγω έρευνας αφορά τη μελέτη παιδικών και εφηβικών 

λογοτεχνικών βιβλίων με χαρακτήρες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

(ε.ε.α./α.). Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί πώς η παιδική λογοτεχνία  

πραγματεύεται και αναπαριστά τους χαρακτήρες αυτούς και πώς το οικογενειακό και 

άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον. Επίσης, εξετάζει εάν η λογοτεχνική απεικόνιση 

συνάδει με την ειδική αγωγή.  
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Η αναδίφηση στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία ανέδειξε ελλιπή αριθμό 

μελετών απεικόνισης χαρακτήρων με ε.ε.α./α. στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία σε 

συνδυασμό με την ειδική αγωγή. Η πρωτοτυπία της έρευνας συνιστά στο ότι συνδυάζει 

δύο επιστημονικά πεδία, την ειδική αγωγή και τη λογοτεχνία.  Άλλωστε, ο Γεώργιος 

Σεφέρης έχει περιγράψει χαρακτηριστικά: «Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και 

παραβολές είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα, γιατί η φρίκη δεν κουβεντιάζεται…». 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Προβληματική της έρευνας 

1.1.Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 

Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, όλα φαίνονται όμορφα και 

ξέγνοιαστα, χωρίς προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως μέσα στα μάτια ενός παιδιού, το 

«διαφορετικό» φαντάζει μεγαλύτερο και ξένο με αποτέλεσμα να περιθωριοποιείται. Η 

λογοτεχνία μπορεί να ανατρέψει αυτή την περιθωριοποίηση. 

Οι κυριότεροι φορείς που μπορούν να επιφέρουν αλλαγή στις αντιδράσεις, τη 

συμπεριφορά και την οπτική των παιδιών απέναντι στα παιδιά με ιδιαίτερα 

προβλήματα, είναι το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον. Στο να οδηγήσουμε τα 

παιδιά σε δρόμους αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς και της ολοκλήρωσης της 

προσωπικότητάς τους, συστηματικά συμβάλλει η λογοτεχνία. Τα παιδικά βιβλία 

μπορούν «να γεφυρώνουν τον κόσμο που προβάλλουν με αυτόν της καθημερινής 

εμπειρίας του παιδιού, να συμφιλιώνουν το αλλότριο με το οικείο. Τα παραμύθια δεν 

εισάγουν το παιδί μόνο στην ιστορία του λογοτεχνικού κειμένου αλλά και στην 

προσωπική του ιστορία, ώστε να αποτελούν εξαίρετη πνευματική τροφή των παιδιών 

γι’ αυτό» (Παπανούτσος, 1980, σ.118-9). 

Γι’ αυτό η έρευνα εστιάζεται στο εξής ερευνητικό ερώτημα: Πώς τα παιδικά 

βιβλία παρουσιάζουν το αλλότριο στα παιδικά μάτια και πώς μεταφέρουν τη 

συμπεριφορά του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος απέναντι στο διαφορετικό 

και ποια μηνύματα φέρουν; Πώς η λογοτεχνία συνδέεται με την επιστήμη της ειδικής 

αγωγής; 

1.2.Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να εξετάσει την απεικόνιση της ειδικής 

εκπαιδευτικής ανάγκης/αναπηρίας σε παιδιά και εφηβικά βιβλία της σύγχρονης 

λογοτεχνίας. Ειδικότερα, εξετάζονται  πώς η παιδική λογοτεχνία  πραγματεύεται και 

αναπαριστά τους χαρακτήρες με ε.ε.α./α., καθώς και το οικογενειακό και άμεσο 
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κοινωνικό περιβάλλον των χαρακτήρων. Επίσης, εξετάζεται εάν η λογοτεχνική 

απεικόνιση συνάδει ή όχι με την πραγματικότητα της ειδικής αγωγής. 

Ειδικότερα, με την παρούσα έρευνα πραγματοποιείται εμβάθυνση σε εσωτερικά 

και εξωτερικά χαρακτηριστικά των χαρακτήρων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες, στον ρόλο του μέσα στην εκάστοτε μυθοπλασία και τον ρόλο του άμεσου 

οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του χαρακτήρα. Παράλληλα, γίνεται 

ανίχνευση της παρουσίασης του βιβλίου και της ιστορίας ως προς τον χαρακτήρα που 

μελετάται.  

1.3.Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερωτήματα που επιδιώκει να προσεγγίσει η παρούσα έρευνα είναι τα 

ακόλουθα:  

- Πώς απεικονίζεται ο χαρακτήρας με ει ε.ε.α./α. στο σύγχρονο και παιδικό βιβλίο; 

- Πώς αποτυπώνεται το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του χαρακτήρα ε.ε.α./α. 

στη σύγχρονη παιδική και εφηβική λογοτεχνία;  

- Πώς αποτυπώνεται το κοινωνικό του περιβάλλον του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στη 

σύγχρονη παιδική και εφηβική λογοτεχνία;  

- Πώς συνδέεται η λογοτεχνική απεικόνιση με την ειδική αγωγή; 

 

Πιο αναλυτικά, η μελέτη επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Πώς απεικονίζεται ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. (φύλλο, ηλικία, χαρακτηριστικά, 

σχολική τοποθέτηση, κεντρικός ή δευτερεύων χαρακτήρας του βιβλίου); 

2. Τι είδους αναπηρία εμφανίζεται και πώς απεικονίζεται (ρεαλιστικά ή 

φαντασιακά); 

3. Πώς απεικονίζεται η οικογένεια και το άμεσο κοινωνικό – περιβάλλον; 

4. Ποια είναι τα βασικά πλέγματα στήριξης για τον  χαρακτήρα με ε.ε.α./α.; 

5. Ποιος είναι ο ρόλος των άλλων μελών τη οικογένειας προς τον χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α.;  

6. Ποιος είναι ο ρόλος του φιλικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος στη ζωή του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α.;   

7. Ποια είναι η στάση και η συμπεριφορά του άμεσου οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α.;  
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8. Ποια η στάση του ατόμου προς την ίδια του την αναπηρία, τα μέλη της 

οικογένειάς του αλλά και με το περιβάλλον; 

9. Η λογοτεχνία συμβαδίζει ή όχι με την επιστήμη της ειδικής αγωγής; Εάν ναι, 

πώς; 

1.4.Αναγκαιότητα και σημαντικότητα της έρευνας 

Η ερευνητική εργασία έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα της 

λογοτεχνίας στην ειδική αγωγή.  Παράλληλα, ερευνήθηκαν οι απεικονίσεις των ατόμων 

με αναπηρία στην ελληνική και διεθνή παιδική βιβλιογραφία (Μάργη, 2016; 

Τσιμπιδάκη, 2015; Ντόβα, 2012; Χρήστου, 2012; Καραγιάννης, 2011; Κάργα, 2008), 

σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας 

(Κορτσάρη, 2005), καθώς και τη συμβολή της λαϊκής λογοτεχνίας στην αγωγή και 

εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σταύρου, 2012). 

 Ο αυξανόμενος αριθμός μελετών και ερευνών πάνω στην παιδική λογοτεχνία με 

εστίαση στη διαφορετικότητα, καταδεικνύει της σημασία της ως θέμα έρευνας. Κατά 

συνέπεια, η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και πρωτότυπη 

συνάμα, καθώς μελετά την παρουσίαση του διαφορετικού και ειδικότερα, της συνθήκης 

της αναπηρίας. Το εν λόγω θέμα κρίνεται σημαντικό και πρωτότυπο, καθώς συνδυάζει 

δύο επιστημονικά πεδία, τη λογοτεχνία και την ειδική αγωγή. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η έρευνα εστιάζει μόνο στην αποτύπωση της συνθήκης της αναπηρίας 

και του οικογενειακού και κοινωνικού πλαισίου με γνώμονα την ειδική αγωγή και όχι 

τη λογοτεχνική και φιλολογική προσέγγιση. Πιο αναλυτικά, η προσέγγιση του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. αλλά και του οικογενειακού και κοινωνικού πλαισίου 

θεμελιώνεται στις αρχές και τη φιλοσοφία της ειδικής αγωγής, μέσα από ένα 

πρωτότυπο δείγμα, το παιδικό και σύγχρονο βιβλίο. 
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1.5. Η οργάνωση της μελέτης 

Η εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: «Εισαγωγή στην προβληματική της έρευνας» 

επεξηγείται το ερευνητικό πρόβλημα της παρούσας έρευνας βασιζόμενο στην 

αναγκαιότητα και σημαντικότητα της ύπαρξής της. Καθορίζεται ο σκοπός και οι 

επιμέρους στόχοι που τέθηκαν και ερμηνεύονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα 

ακολουθεί η σκιαγράφηση του τρόπου που οργανώθηκε η συγκεκριμένη μελέτη. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί τη «Βιβλιογραφική ανασκόπηση» και 

το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποία βασίζεται η μελέτη. Αναζητούνται, δηλαδή, 

έρευνες που έχουν ασχοληθεί με παρόμοια θεματολογία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Εδώ επιχειρείται, επίσης, η αποσαφήνιση των βασικών όρων, δηλαδή της παιδικής και 

εφηβικής λογοτεχνίας και της αναπηρίας. Εξηγείται πως η φύση του παιδικού και 

εφηβικού βιβλίου είχε εξαρχής συνδεθεί με τον ρόλο που αυτό διαδραματίζει στην 

ανάπτυξη του ατόμου. Τον 19
ο
 αιώνα αποκλειστικός του στόχος ήταν ο παιδαγωγικός 

του χαρακτήρας. Το ερώτημα που τέθηκε μετέπειτα αφορούσε τη διαμάχη ανάμεσα 

στον παιδαγωγικό ή αισθητικό του χαρακτήρα (Χατζηδημητρίου – Παράσχου, 2008). 

Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Μεθοδολογία Έρευνας» διεκπεραιώνεται το 

ερευνητικό μέρος της παρούσας έρευνας, δηλαδή επεξηγείται ο ερευνητικός 

σχεδιασμός, το είδος της έρευνας που ακολουθήθηκε (η ποιοτική), η μέθοδος της 

έρευνας (ερμηνευτική) και το είδος ανάλυσης λογικής σκέψης (επαγωγική). Επιπλέον, 

ερμηνεύεται το δείγμα της έρευνας, δηλαδή τα βιβλία που μελετήθηκαν.  

Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Ευρήματα» αναλύονται τα όσα 

βρέθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και εξάγονται συμπεράσματα, ενώ στο 

πέμπτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Συζήτηση» επεξηγούνται, τα αποτελέσματα της 
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έρευνας και επιβεβαιώνονται από παλαιότερες έρευνες και βιβλία ή τροφοδοτούν νέα 

συμπεράσματα. 

Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας εξάγει «Συμπεράσματα και 

Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα». 

Τέλος, παρατίθενται ο «Επίλογος» της μελέτης, η «Βιβλιογραφία» που 

χρησιμοποιήθηκε για να θεμελιωθεί η έρευνα και το «Παράρτημα». 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ο ορισμός που ισχύει σήμερα για την αναπηρία προέρχεται από το Συμβούλιο 

των Υπουργών της Ε.Ο.Κ.: Ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνει τα άτομα με 

σοβαρές ανεπάρκειες ή μειονεξίες που οφείλονται σε σωματικές βλάβες, 

συμπεριλαμβανομένων των βλαβών των αισθήσεων, ή σε διανοητικές ή ψυχικές 

βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας ή 

λειτουργίας, η οποία θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο (Απόφ. του Συμβουλίου 

93/136/ΕΟΚ, 1993 αναφορά Τσιμπιδάκη 2013). 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 3699 για την Ειδική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (το 

2008):  

«Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες 

μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, 

ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική 

αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους 

μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με 

χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, 

χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία 

μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με 

χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως 

γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.» 

2.1.Παιδική κι εφηβική λογοτεχνία 

2.1.1.Παιδική λογοτεχνία 

Ο Κώστας Δεμερτζής, Πρόεδρος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 

(Κ.Ε.Π.Β.), τόνισε χαρακτηριστικά πως «αυτό που λέμε λογοτεχνία για παιδιά είναι 

πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση, ακριβώς επειδή τα παιδιά μας είναι ο σπουδαιότερος 

θησαυρός τον οποίο μπορούμε να έχουμε» (Αναγνωστόπουλος, 1990). 
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Ο Δελώνης (2000) χαρακτηρίζει την Παιδική Λογοτεχνία ή Λογοτεχνία για 

παιδιά και νέους ως έναν φιλολογικό κλάδο που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 

εξαιτίας της πληθώρας παιδικών και εφηβικών βιβλίων. Σκοπός του κλάδου αυτού 

θεωρείται η μελέτη και η κριτική ανάλυση των βιβλίων αυτών. 

Με τον όρο «παιδική λογοτεχνία» αναφέρεται η λογοτεχνία που απευθύνεται σε 

παιδιά και εφήβους περιλαμβάνοντας ιστορίες και δημιουργήματα ειδικά προσεγμένα 

για το κοινό αυτό. Τα έργα αυτά θα μπορούσε να είναι παραμύθια, βιβλία γνώσεων 

πεζά κείμενα ή ακόμα και ποιήματα. Παρατηρείται επίσης συχνά πως αυτής της 

κατηγορίας η λογοτεχνία, δεν τηρεί πιστά τους όρους λογοτεχνικής γραφής, εφόσον 

επιχειρείται η προσαρμογή της ιστορίας σε παιδικό πλαίσιο. (Παπαβασιλείου - 

Χαραλαμπάκη, 2002). Αυτό συμβαίνει, καθώς σκοπός της παιδικής και εφηβικής 

λογοτεχνίας είναι κατά κύριο λόγο, εκτός από την τέρψη, και η μετάδοση μηνυμάτων 

και κοινωνικών αξιών (Καλλέργης, 1995).  

Πολλοί υποστήριζαν πως τα έργα της παιδικής λογοτεχνίας δεν αποτελούν ένα 

αυτόνομο πεδίο τέχνης. Στην πραγματικότητα είναι «το αποτέλεσμα προσαρμογής του 

έντεχνου λόγου στην παιδική αντιληπτικότητα, αισθαντικότητα και δεκτικότητα» 

(Σακελλαρίου, 1987).  

Η έννοια της Παιδικής Λογοτεχνίας προσπαθεί ουσιαστικά να ισορροπήσει 

ανάμεσα σε δύο βασικές ιδέες. Από τη μία η έννοια της ελευθερίας σε αυτή τη μορφή 

τέχνης και από την άλλη η αγωγή που για τους αποδέκτες αυτής της λογοτεχνίας 

(Κανατσούλη, 2007). Η λογοτεχνία εξάλλου διδάσκει γύρω από ευαίσθητα ζητήματα ή 

προσπαθεί να συγκεράσει διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Επιπλέον, προκαλεί τη 

συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα με απώτερο στόχο να επηρεάσει με θετικό τρόπο 

τους αναγνώστες (Saad, 2004). Ο Μερακλής (1987) υποστήριζε πως δεν υπάρχει 

πραγματική σύγκρουση ανάμεσα στην τέχνη και την αγωγή, καθώς η ηθική πλευρά της 

λογοτεχνίας, δεν ακυρώνει τον αισθητικό χαρακτήρα της. 
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Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο έχει παρουσία ενάμιση αιώνα στον ελληνικό χώρο 

κυρίως ως εξωσχολική δραστηριότητα. Αρχικά ο κυριότερος στόχος του ήταν η παροχή 

εγκυκλοπαιδικών γνώσεων στα παιδιά με ηθικοπλαστικό χαρακτήρα μέσω της 

μετάδοσης αξιών και ιδεών. Αυτή η αντίληψη επικρατούσε από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα 

μέχρι τη Μεταπολίτευση. Εν συνεχεία έδαφος άρχισε να κερδίζει ο στόχος της τέρψης, 

καθώς κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματικότητά της η ανταπόκρισή της στη 

χαρά και στο παιχνίδι, αφού απευθύνεται σε μικρές ηλικίες. Προς αυτόν τον σκοπό 

συνέβαλε ουσιαστικά και η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και η συγγραφή 

νέων σχολικών εγχειριδίων (Χατζηδημητρίου -  Παράσχου, 2008). 

Σύμφωνα με την Κατσίκη – Γκίβαλου (1995) η παιδική λογοτεχνία επιδρά 

καταλυτικά στον ψυχικό, συναισθηματικό και νοητικό κόσμο των μικρών αναγνωστών. 

Βοηθά τους μικρούς αναγνώστες να ενσωματωθούν ομαλά στην κοινωνική 

πραγματικότητα μέσα από την προβολή αξιών και ιδανικών. 

Συμπερασματικά, η Χατζηδημητρίου – Παράσχου (2008) υποστηρίζει ότι 

σημαντικό βήμα προς «την ποιοτική, αισθητική και καλλιτεχνική αναβάθμιση της 

παιδικής λογοτεχνίας είναι σαφώς η συρρίκνωση, καλύτερα η απάλειψη του 

διδακτισμού» όχι ως προς το περιεχόμενο, αλλά ως μορφή γλώσσας και ύφους. 

Άλλωστε, η ξεχωριστή σημασία της λογοτεχνίας είναι πως «διδάσκει χωρίς να 

διδάσκει» σύμφωνα με τον Γεώργιο Θέμελη (Αναγνωστόπουλος, 1990). 

Στην ανάδειξη της ωφελιμότητας της παιδικής κι εφηβικής λογοτεχνίας στα 

παιδιά και στους εφήβους σημαντικό ρόλο παίζει η κριτική ανάλυση των έργων αυτών. 

Η κριτική αυτή θα πρέπει να βασίζεται στη θεωρία της Λογοτεχνίας αλλά και της 

εξελικτικής Ψυχολογίας (Χατζηδημητρίου -  Παράσχου, 2008). Αυτό αποτέλεσε και το 

εφαλτήριο της εν λόγω έρευνας. 
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2.1.2.Νεανικό μυθιστόρημα 

Από την Χατζηδημητρίου -  Παράσχου (2008) επισημαίνεται πως, σε αντίθεση με 

το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο, το νεανικό μυθιστόρημα «περιγράφει τη δυναμική 

εμπλοκή των νέων ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθαι». Τα νέα παιδιά εμφανίζονται 

στα νεανικά μυθιστορήματα ως μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα που συγκρούεται 

συστηματικά με τους ενήλικες (Χατζηδημητρίου -  Παράσχου, 2008). 

Τα εφηβικά βιβλία περιγράφουν το δύσκολο πέρασμα από την «αδιαμόρφωτη 

περίοδο της εφηβείας στην ωρίμανση της ενηλικίωσης» (Χατζηδημητρίου -  Παράσχου, 

2008). Πραγματεύονται επί της ουσίας όλα τα σκληρά και επώδυνα θέματα που 

αντιμετωπίζουν οι έφηβοι κατά το πέρασμα αυτό (Καλογήρου, 2006). 

Σύμφωνα με τον Κωτόπουλο (2011) στα εφηβικά λογοτεχνικά αναγνώσματα 

επιδιώκεται ο ρεαλισμός σε όλες τις πτυχές τους. Αυτό πρακτικά δηλώνει το 

περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δράση, οι ήρωες των δράσεων αυτών και κυρίως 

η μυθοπλασία των βιβλίων, η οποία θα πρέπει να αφορά σύγχρονα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι, όπως τα ναρκωτικά, το διαζύγιο, ο αλκοολισμός, η πρόωρη 

εγκυμοσύνη, ο σχολικός εκφοβισμός κ.ά. Στόχος των συγγραφέων θα πρέπει 

ουσιαστικά να είναι η ομαλή μετάβαση των αναγνωστών από την παιδική στην εφηβική 

ηλικία και μετέπειτα στην ενηλικίωση και τις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται. 

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι ήρωες αυτών των βιβλίων είναι έφηβοι, μόνο με 

αυτό τον τρόπο θα ταυτιστούν οι αναγνώστες έφηβοι για τους οποίους προορίζεται το 

εκάστοτε εφηβικό λογοτεχνικό βιβλίο. 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους τη λογοτεχνία, είναι αρκετά 

τολμηρή και ρεαλιστική για να κερδίσει τη δυναμικότητα της ήβης και να εντάξει τους 

νέους στην κοινωνική πραγματικότητα (Τζιόβας, 1987). Η αφήγηση επιχειρείται να 

είναι ελκυστική μέσα από αφηγηματικές τεχνικές για να κρατήσουν αμείωτο το 

ενδιαφέρον των εφήβων. Παράλληλα, τα θέματα που διαπραγματεύονται, αφορούν τις 
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δικές τους ανάγκες και ως επί το πλείστον, ο πρωταγωνιστής – έφηβος καλείται να 

λύσει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από ενήλικες (Χατζηδημητρίου -  

Παράσχου, 2008). 

2.2.Παιδικό βιβλίο και αναπηρία 

Στον ελληνικό χώρο αρκετοί ερευνητές έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στον 

τρόπο απεικόνισης των ατόμων με αναπηρία στην παιδική λογοτεχνία (πώς δηλαδή 

αντιμετωπίζονται οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες από τους 

συγγραφείς των παιδικών βιβλίων) (Μάργη, 2016; Τσιμπιδάκη, 2015; Ντόβα, 2012; 

Χρήστου, 2012; Καραγιάννης, 2011; Κάργα, 2008; Κορτσάρη, 2005; Φαγογένη, 2005; 

Σουνιάδη, 1999).  

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών κινήθηκαν σε κοινά μοτίβα. Συνήθως 

υπάρχει κάποιος διαφορετικός από τους άλλους (που στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου) που βιώνει αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης 

και μοναξιάς. Σε μια καταλυτική ακριβώς στιγμή εμφανίζεται ένα φιλικό συνήθως 

πρόσωπο που βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ταυτόχρονα, 

καταγράφονται οι στερεότυπες συμπεριφορές των ατόμων αυτών και η διστακτική ή 

και κριτική συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντί τους (Κορτσάρη, 2005). Συχνά δεν 

γίνεται ρεαλιστική απεικόνιση των ατόμων με αναπηρία (Κάργα, 2008) ή γίνεται 

κάποια σχετική αναφορά στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (Σουνιάδη, 1999). 

Αντιθέτως, η έρευνα του Καραγιάννη (2011) υποστηρίζει τη ρεαλιστική απεικόνιση 

των ατόμων με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, η Σουνιάδη (1999) τονίζει πως μέσα στα 

παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, τα παιδιά με σωματική αναπηρία έχουν πλήρη συναίσθηση 

της κατάστασής τους και της αποδοχής που δέχονται από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον. 

Ωστόσο, υπάρχει η διαφωνία ανάμεσα στις έρευνες για το θέμα που 

πραγματεύονται τα περισσότερα παιδικά βιβλία με θεματολογία την ειδική αγωγή. 
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Σύμφωνα με τη Σουνιάδη (1999) τα περισσότερα βιβλία αφορούν παιδιά με νοητική 

υστέρηση. Αντιθέτως, η Μάργη (2016) υποστηρίζει πως τα περισσότερα εμβαθύνουν 

στη σωματική διαφορά και την κινητική αναπηρία. 

Ένα ακόμη από τα πρώτα σημεία ενδιαφέροντος για τους ερευνητές, είναι πώς τα 

σύγχρονα παιδικά βιβλία μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο της αλλαγής των 

στάσεων και των αντιλήψεων των παιδιών και της ευαισθητοποίησής τους απέναντι 

στην αναπηρία (Στανιού, 2015; Φαγογένη, 2015; Ντόβα, 2012; Κάργα, 2008; 

Κορτσάρη, 2005; Σουνιάδη, 1999). Όλες οι έρευνες θέτουν το ερώτημα της 

δυνατότητας απαλλαγής απαξιωτικών φαινομένων ή στοιχείων στιγματισμού και 

αποφυγής στερεοτύπων. Σύμφωνα με τις Ντόβα (2012) & Στανιού (2015) στόχος είναι 

η ευαισθητοποίηση των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και η 

κατανόηση και η αποδοχή εκ μέρους τους της διαφορετικότητας.  

Σημαντικό στοιχείο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν πως η απεικόνιση και 

η εμβάθυνση στη συμπεριφορά της οικογένειας και του εξωοικογενειακού 

περιβάλλοντος μέσα στην παιδική λογοτεχνία δεν αποτέλεσε βασικό ερώτημα σε 

μεγάλο πλήθος ερευνών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Σουνιάδη (1999) 

επιχείρησε την αποδόμηση της συμπεριφοράς της οικογένειας μέσα στα παιδικά βιβλία 

που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 1986 – 1998. Σκιαγράφηση της κοινωνικής 

πραγματικότητας επιχειρείται και μέσα στις έρευνες των Καραγιάννη (2011), Ντόβα 

(2012) & Μάργη (2016). Σύμφωνα με τη Ντόβα (2012) η σχέση μητέρας και παιδιού με 

αναπηρία είναι πολύ ισχυρή, καθώς αυτή έχει αναλάβει τη φροντίδα του, ενώ ο πατέρας 

εμφανίζεται σε μικρό αριθμό αναφορών. 

Άλλες έρευνες υποδεικνύουν τη μορφολογία των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων 

με θεματολογία την ειδική αγωγή. Αυτές οι έρευνες αποκρυπτογραφούν τον τίτλο των 

βιβλίων, την εικονογράφηση, τη γλώσσα και εν κατακλείδι τις ιδέες και τους ήρωες 

(Μάργη, 2016; Φαγογένη, 2015). 
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Το υλικό των εν λόγω ερευνών είναι κυρίως τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

(Μάργη, 2016; Στανιού, 2015; Φαγογένη, 2015; Ντόβα, 2012; Χρήστου, 2012; 

Καραγιάννης, 2011; Κάργα, 2008; Κορτσάρη, 2005; Σουνιάδη, 1999). Εντούτοις, μία 

έρευνα (Τσιμπιδάκη, 2015) πραγματοποιήθηκε βασισμένη στα ανθολόγια του 

δημοτικού σχολείου. 

Ως προς τη μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας, η πλειονότητα των ερευνών 

ακολούθησε την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου συγκεκριμένων παιδικών βιβλίων 

(Μάργη, 2016; Στανιού, 2015; Τσιμπιδάκη, 2015; Φαγογένη, 2015; Ντόβα, 2012; 

Χρήστου, 2012; Καραγιάννης, 2011; Κάργα, 2008; Κορτσάρη, 2005; Σουνιάδη, 1999). 

Μόνο μία έρευνα χρησιμοποίησε ποσοτική ανάλυση ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 

φοιτητές σε συνδυασμό όμως με την ποιοτική ανάλυση βιβλίων που έχουν γραφτεί 

στην Ελλάδα με ήρωες παιδιά με ειδικές ανάγκες  σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση 

Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) με θέμα «Διαλεχτά βιβλία για νέους με Ειδικές 

Ανάγκες» (Σουνιάδη, 1999).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι έρευνες έχουν διάσπαρτα ενδιαφέροντα και 

ερωτήματα σχετικά με το παιδικό βιβλίο και τη συσχέτισή του με την ειδική 

εκπαίδευση. Κάποια μοιάζουν κοινά με αυτά που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο, 

ενώ άλλα έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση. Πιο κάτω θα γίνει λόγος στα σχετικά 

με την παρούσα έρευνα. 

Ο Ziegler (2001) ερευνά πώς η λογοτεχνία συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη των 

ατόμων στην κοινωνία. Συμπερασματικά βρέθηκε πως οι μαθητές επηρεάζονται 

σημαντικά κατά την ανάγνωση των εν λόγω βιβλίων με την ειδική θεματολογία μέσα 

από τα μηνύματα που δέχθηκαν ή τον τρόπο επεξεργασίας των βιβλίων μέσα στη 

σχολική τάξη (Wilkins et al., 2016). 

Ως προς το πώς απεικονίζονται οι χαρακτήρες με αναπηρία στην παιδική 

λογοτεχνία, μόνο οι Dyches et al. (2009) μέσα από την έρευνά τους προσπαθούν να 
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δείξουν πώς απεικονίζεται το άτομο με αναπτυξιακή αναπηρία ως προς τον χαρακτήρας 

τους, τις σχέσεις του με τους άλλους και την αλλαγή των στάσεων των άλλων ή και των 

ίδιων των ατόμων με αναπηρία μετά την αλληλεπίδρασή τους με λογοτεχνικά βιβλία 

σχετικής θεματολογίας.   

Η διαφορετικότητα στη λογοτεχνία εμφανίζεται με χαρακτήρες που 

παρουσιάζουν ένα πλήθος διαφορετικών ειδών αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, κινητική ή άλλη σωματική αναπηρία, 

μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία κ.ά.) και έχουν είτε πρωτεύοντα είτε δευτερεύοντα 

ρόλο στην ιστορία του βιβλίου (Gervay, 2004). Σύμφωνα με την Γιαννικοπούλου 

(2009) στόχος των εν λόγω βιβλίων είναι οι χαρακτήρες με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία να γίνουν αποδεκτοί από το περιβάλλον τους μέσω μιας 

δεξιότητας που αναπτύσσουν. 

2.3. Έρευνες σχετικές με το υπό μελέτη θέμα 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφονται προς το παιδικό 

βιβλίο με σκοπό να τονίσουν τη σπουδαιότητά του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του παιδιού και της συναισθηματικής του νοημοσύνης, στην κατανόηση και εκτίμηση 

της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, καθώς και στην παροχή νέου γνωστικού υλικού και 

φαντασίας (Norton, 2007). Παράλληλα, διαπιστώνεται η ανάγκη της σύνδεσης της 

λογοτεχνίας με τον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Καρακίτσιος, 2001). 

Αυτό το κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά 

τις έρευνες σχετικές με το υπό μελέτη θέμα που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα, ενώ η 

δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις έρευνες που διεξήχθησαν στον διεθνή χώρο. Ως μέρος 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τα στοιχεία αυτού του κεφαλαίου και των 

υποενοτήτων του, λήφθηκαν υπόψη άρθρα από συνέδρια ή επιστημονικά άρθρα και 

έρευνες (μεταπτυχιακές & διδακτορικές). 
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Αν και όλες αυτές οι έρευνες αφορούν την παιδική λογοτεχνία και τον 

συγκερασμό της με την ειδική αγωγή, δεν διερευνούν όλες τις ίδιες διαστάσεις ή τα ίδια 

λογοτεχνικά συγγράμματα. Τα ερευνητικά τους ερωτήματα ή τα ερευνητικά εργαλεία 

ποικίλουν ανάλογα με τον ερευνητή.  

2.3.1. Έρευνες στην Ελλάδα  

Μία παλαιότερη μελέτη της Σουνιάδη (1999) με τίτλο Τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες στην παιδική λογοτεχνία αναζητά τα βιβλία που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) με θέμα «Διαλεχτά 

βιβλία για νέους με Ειδικές Ανάγκες» και ήρωες παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή αναπηρία. Σκοπός της είναι η ολόπλευρη ανάλυσή των βιβλίων αυτών από 

ψυχολογική και κοινωνιολογική πλευρά. Πέρα όμως από την ανάλυση των βιβλίων 

προχωρά και στην ανεύρεση της σημασίας που δίνουν οι φοιτητές Παιδαγωγικών 

Τμημάτων και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στη λογοτεχνία.  

Τα βιβλία που εξετάστηκαν είναι 14. Από τη μελέτη τους προέκυψε ότι τα 

περισσότερα βιβλία πραγματεύονται το θέμα της νοητικής υστέρησης. Οι ήρωες 

προκαλούν περισσότερο με τις αντιδράσεις τους και δεν γίνεται λεπτομερής αναφορά 

στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Η οικογένεια αποτελεί το «φρούριο» απέναντι σε 

ένα εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον. Χαρακτηριστική συνιστώσα όλων των  

μυθιστορημάτων είναι το τρίπτυχο «αγάπη – αγώνας – αποδοχή». Ως προς το δεύτερο 

σκέλος της έρευνας που αφορά τους φοιτητές, προέκυψε ότι παρ’ όλο που η 

συντριπτική πλειονότητα ενδιαφέρεται για τη διαφορετικότητα και επιθυμεί την 

εμπλοκή της λογοτεχνίας για την εξάλειψή της, εντούτοις το 50% δεν έχει διαβάσει 

ούτε ένα βιβλίο με χαρακτήρα κάποιο παιδί με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Η Κορτσάρη (2005) στην έρευνά Μορφές του «Άλλου» σε ξενόγλωσσα 

μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας ερευνά κατά πόσο 

οι συγγραφείς ξενόγλωσσων μεταφρασμένων βιβλίων λογοτεχνίας για παιδιά 
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πρωτοσχολικής ηλικίας καταφέρνουν να αποδομήσουν τα στερεότυπα των ατόμων με 

αναπηρία και να αναδείξουν τις αξίες της διαφορετικότητας.  

Μέσα από τη μελέτη 18 ξενόγλωσσων μεταφρασμένων παιδικών βιβλίων 

λογοτεχνίας και την ανάλυσή τους σε τρία επίπεδα (λέξεις, η ιεράρχηση του Εγώ και 

του Άλλου, ο χώρος του Άλλου / αντίθεση οικείου χώρου και χώρου του Άλλου) καθώς 

και της σχέσης κειμένου και εικόνας, βρέθηκε ότι υπάρχει ένα κοινό μοτίβο. Υπάρχει 

σε όλα τα βιβλία κάποιος διαφορετικός από τους άλλους που βιώνει αισθήματα 

χαμηλής αυτοεκτίμησης και μοναξιάς. Σε αυτό το σημείο έρχεται η καταλυτική 

εμφάνιση ενός φίλου που δίνει λύσεις στα προβλήματα του ήρωα. Παράλληλα, 

καταγράφονται οι στερεότυπες συμπεριφορές των ατόμων αυτών και η διστακτική ή 

και κριτική συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντί τους, όπου μετατρέπεται σε αποδοχή 

του διαφορετικού. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μορφή του «Άλλου» μπορεί να 

αφορά κάποια μορφή σωματικής αναπηρίας ή να αποδίδει διαφορετική εθνικότητα, 

κουλτούρα ή καταγωγή. 

Στη μεταπτυχιακή εργασία της Κάργα (2008) με τίτλο Οι απεικονίσεις των 

ατόμων με αναπηρία στην παιδική λογοτεχνία εξετάστηκαν 53 παιδικά βιβλία Ελλήνων 

και ξένων συγγραφέων (μεταφρασμένα στα ελληνικά) που εκδόθηκαν από το 1980 

μέχρι και το 2007. Τα ερωτήματα που απασχόλησαν την εν λόγω έρευνα ήταν αρκετά, 

καθώς προέκυψαν νέα ερωτήματα κατά τη μελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

έλαβε χώρα η συγγραφή του υλικού. Όλα όμως τα ερωτήματα είναι εστιασμένα στις 

κοινωνικές προεκτάσεις της αναπηρίας. Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι δεν γίνεται 

ρεαλιστική απεικόνιση των χαρακτήρων με ε.ε.α./α.. Συνήθως υπερτονίζονται οι 

ικανότητές τους και συχνά παραλείπονται οι μειονεξίες τους. Σπάνια δίνεται ο λόγος 

στους ίδιους να παρουσιάσουν την αναπηρία τους, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι 

ομοιότητες μεταξύ των ατόμων της ιστορίας και όχι οι διαφορές τους. Σημαντικό 

στοιχείο θεωρείται ότι το θέμα της αναπηρίας προσεγγίζεται και παρουσιάζεται 
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διαφορετικά ανάλογα με τον συγγραφέα. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια γίνεται 

προσπάθεια να απαλλαχθεί η αναπηρία από στερεοτυπικά φαινόμενα και οι νεότεροι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν ορθότερη γλώσσα και συναισθηματικά αποφορτισμένη. 

Σε έρευνα που διεξήχθη από τον Καραγιάννη (2011) με τίτλο Το άτομο με 

αναπηρίες και το κοινωνικό πλέγμα στήριξης όπως αναπαρίστανται στα σύγχρονα 

παιδικά/νεανικά βιβλία, με δείγμα έντεκα σύγχρονα παιδικά και εφηβικά βιβλία 

Ελλήνων συγγραφέων της χρονικής περιόδου, ανευρέθηκαν αποτελέσματα που 

επιβεβαιώνονται και από τις υπόλοιπες έρευνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως ο ήρωας με αναπηρία απεικονίζεται ως επί το πλείστον ρεαλιστικά προς αποφυγήν 

της σύγχυσης του αναγνώστη, ωστόσο οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει το άτομο 

βρίσκονται περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας. Ο ήρωας των βιβλίων με 

αναπηρία, αντιμετωπίζει αρνητικές συνθήκες, όχι ως προς τα προβλήματα της 

αναπηρίας τους, αλλά ως προς την περιθωριοποίηση που υφίστανται και τις σχέσεις που 

δημιουργούν με τους άλλους. Το άτομο εμφανίζεται με λιγοστά εφόδια για να 

αντιμετωπίσει την αναπηρία του ή τα προβλήματα που τον βασανίζουν, κάτι που 

κρίνεται απόλυτα ρεαλιστικό. Η μητέρα του εμφανίζεται ως ένας από τους  

σημαντικούς άλλους που αναλαμβάνει τη φροντίδα του, αλλά και οι φίλοι του 

αποτελούν τα σπουδαιότερα πρόσωπα της ζωής τους. Αντίθετα ο πατέρας εμφανίζεται 

ελάχιστα ως πρόσωπο, αλλά όπου εμφανίζεται δίνει σημαντικές εξελίξεις στην ιστορία, 

καθώς είναι το πιο αποφασιστικό και ουσιαστικό μέλος της οικογένειας. Τέλος, το 

μοντέλο με το οποίο προσεγγίζεται η αναπηρία του ήρωα κρίνεται το κοινωνικό. 

Παρόμοια έρευνα διεξάγει η Ντόβα (2012) Η αναπαράσταση της αναπηρίας στα 

εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. Στόχος ήταν μέσα από την ανάλυση της απεικόνισης 

της αναπηρίας στα βιβλία να διερευνηθεί αν αυτά μπορούν να συμβάλουν στην 

ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα αναπηρίας. Μελετώνται 12 εικονογραφημένα 

παιδικά βιβλία που χρονολογούνται από το 1999 έως και το 2012. Μέσα από εφτά 
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καίρια ερωτήματα ανευρέθηκαν τα εξής: σε αντίθεση με την έρευνα της Σουνιάδη 

(1999) φαίνεται πως τα βιβλία αυτά πραγματεύονται διαφόρων ειδών αναπηρίες (αν και 

σε κάποια δεν υπάρχει ρητή αναφορά της αναπηρίας). Κοινό σημείο με την έρευνα της 

Σουνιάδη (1999) φαίνεται πως είναι η μερική αναφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

των ηρώων. Σε όσα υπάρχει επαρκής περιγραφή, φαίνεται να είναι ρεαλιστική. Ωστόσο 

γίνεται συνήθως υπέρμετρη προσπάθεια ανάδειξης των θετικών στοιχείων του 

χαρακτήρα του ήρωα, που βρίσκεται συνήθως σε παιδική ηλικία. Παράλληλα, το εν 

λόγω άτομο βιώνει αρνητικά συναισθήματα από το περιβάλλον του (λύπη, θυμός, 

μοναξιά, απόρριψη). Το παιδί εμφανίζεται να αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες στην 

καθημερινότητά του, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να αξιοποιήσει ποιοτικά τον χρόνο 

του με διάφορες ασχολίες. Υπάρχει μία δυνατή σχέση με τη μητέρα του, αλλά μικρές 

αναφορές στο πρόσωπο του πατέρα. Τέλος, καθοριστικός παράγοντας θεωρείται η 

φιλία και γίνονται μικρές αναφορές στον πλατωνικό έρωτα. 

Στην έρευνα της Χρήστου (2012), Η έννοια της διαφορετικότητας στο σύγχρονο 

εικονογραφημένο αφήγημα (2005 - 2010), εξετάζοντας 19 εικονογραφημένα αφηγήματα 

Ελλήνων συγγραφέων της χρονικής περιόδου 2005 – 2010, αποσαφηνίστηκαν 

σημαντικά στοιχεία της απεικόνισης των ηρώων σε παιδικά βιβλία. Από την  έρευνα 

αυτή προκύπτει ότι η απεικόνιση διαφόρων μορφών διαφορετικότητας, αλλά 

εντονότερη παρουσία της καταγωγής/εθνικότητας. Οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. 

εμφανίζουν έντονο συναισθηματικό κόσμο με αντιφατικά συναισθήματα που 

εξαρτώνται από την αποδοχή του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Δεν εμφανίζεται σε 

όλα τα αφηγήματα η ύπαρξη μιας πυρηνικής οικογένειας, αλλά η παρουσία της όποιας 

μορφής δρα θετικά στην προσωπικότητα του ήρωα. Η μητέρα είναι ο βασικός άλλος 

που έχει αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, ενώ η απουσία του πατέρα δρα αρνητικά. 

Τα αδέρφια ανήκουν σε αυτούς που αποκλείουν τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. και δεν το 

εντάσσουν στα παιχνίδια τους, ωστόσο καταληκτικά εντάσσονται στην παρέα τους και 
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όλοι αισθάνονται περηφάνια. Ως προς τα φιλικά πρόσωπα του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., 

που είναι κυρίως οι συμμαθητές τους, ακολουθούν και αυτοί την  τακτική των 

αδελφών.  Το ευρύτερο περιβάλλον, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί κυρίως 

ενθαρρυντικά, χωρίς να αποκλείονται τα αρνητικά στοιχεία. Οι ήρωες απεικονίζονται 

ρεαλιστικά και η εικονογράφηση συνάδει με το κείμενο. 

Η έρευνα της Τσιμπιδάκη (2015) με τίτλο Η απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

στα ανθολόγια δημοτικού με δείγμα 9 κείμενα από τα ανθολόγια της Α΄-Β΄ Δημοτικού 

και Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού κατέδειξε σημαντικές πτυχές της απεικόνισης των χαρακτήρων 

με ε.ε.α./α. στα παιδικά κείμενα. Αρχικά, οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α., σε όλα τα κείμενα 

(εκτός από ένα), έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και επιβεβαιώνεται από άλλες μελέτες. 

Δεύτερον, το άτομο αυτό, αν και φανερώνεται ως ο πιο αδύναμος κρίκος της ιστορίας, 

εντούτοις, αυτός επιφέρει τη λύση.  Τρίτον, οι περισσότεροι χαρακτήρες με αναπηρία 

είναι αρσενικού γένους και κυρίως σε παιδική ηλικία. Τέταρτον, σε αυτά τα 9 κείμενα 

εμφανίζεται μια ποικιλία αναπηριών και όχι εστίαση σε συγκεκριμένες. 

Μία ακόμη πρόσφατη έρευνα με τίτλο Παιδική Λογοτεχνία και ειδική αγωγή: η 

περίπτωση των ατόμων με αναπηρία (Φαγογένη, 2015) εξετάζει σε έξι παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία με ήρωες παιδιά με αναπηρίες την πλοκή, το εξώφυλλο, τον 

τίτλο, τον τρόπο εστίασης της αναπηρίας, τη σχέση λόγου και εικόνας, τη γλώσσα και 

τις ιδέες που αποπνέουν. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτών των 

βιβλίων είναι πως η κοινή αρχή όλων είναι η ανάγκη των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. (που 

είναι μικρά παιδιά για να ταυτιστούν μαζί τους οι αναγνώστες) για αποδοχή. Σε όλα τα 

βιβλία εντοπίζεται το ακόλουθο μοτίβο: ένα αίσθημα κατωτερότητας των παιδιών με 

αναπηρία, η μοναξιά που βιώνουν λόγω της καχυποψίας της κοινωνίας, η καταλυτική 

συμπαράσταση κάποιων, η εξισορρόπηση της αναπηρίας με θετικά στοιχεία που 

εμφανίζει ο ήρωας και η προσπάθεια ανάδειξης θετικών αποτελεσμάτων της 

ετερότητας. 
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Κοινή θεματολογία εμφανίζει η έρευνα Κόκκινη κλωστή δεμένη, σε καρότσι 

τυλιγμένη, δώσ’ της φόρα να γυρίσει, το καρότσι να κυλήσει. Διερεύνηση της εικόνας των 

ατόμων με αναπηρία στην παιδική λογοτεχνία της Μάργη (2016), αφού εξετάζεται μέσα 

από 80 συγγραφείς και τα βιβλία τους (1983 – 2014) η αναπαράσταση της αναπηρίας 

στα παιδικά βιβλία. Σε αυτή την έρευνα βρέθηκε πως τα περισσότερα βιβλία 

ασχολούνται με το θέμα της σωματικής και κινητικής αναπηρίας, κάτι που δεν γίνεται 

πάντα άμεσα αντιληπτό από τον τίτλο του βιβλίου. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 

συγγραφείς είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από στερεότυπα. Ως προς το φύλο των 

χαρακτήρων με ε.ε.α./α., είναι συνήθως αγόρια και έχουν έναν χαρακτήρα πρότυπο. Το 

τέλος των ιστοριών είναι στα περισσότερα αισιόδοξο και ο κοινωνικός περίγυρος 

αποκτά εν τέλει θετική στάση απέναντι στην εικόνα της αναπηρίας. 

2.3.2. Έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία 

Στην έρευνα της Ziegler (2001), όπου εξέτασε τα διάφορα είδη των αναπηριών 

και τη στάση τους απέναντι στην ένταξη, στις αρνητικές στάσεις που δέχονται τα άτομα 

με αναπηρία και στη σημασία που δίνουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία στην αναπηρία 

τους, βρέθηκε ότι η ένταξη βοηθά τόσο τους μαθητές με αναπηρία όσο και τους 

μαθητές χωρίς αναπηρία. Ταυτόχρονα, η αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά με 

αναπηρίες μπορεί να αλλάξει με κατάλληλη ενδυνάμωση, όπως είναι η λογοτεχνία. Σε 

συνδυασμό βέβαια με τα σχολικά προγράμματα, υπάρχει η  ανάγκη για παροχή δομών 

για την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία έξω από την τάξη.   

Καταλήγοντας, μια προγενέστερη έρευνα των Dyches, Prater & Leininger (2009) 

εξετάζει την απεικόνιση των χαρακτήρων με αναπτυξιακή αναπηρία στη νεανική 

λογοτεχνία και γίνεται ανάλυσή τους σε τέσσερα επίπεδα: α) τον χαρακτήρα-ήρωα, β) 

τις σχέσεις τους με τους άλλους, γ) τις αλλαγές στις στάσεις των ίδιων ή των ατόμων 

του περιβάλλοντός τους και δ) κάποια άλλα ειδικά θέματα. Αναλύθηκαν 41 παιδικά 
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βιβλία που επιλέχθηκαν  για το Dolly Gray Children’s Literature Award 
1
 και τα οποία 

έχουν δημοσιευθεί μεταξύ του 2004 και του 2007. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα είναι πως οι 

περισσότερες από τις απεικονίσεις των χαρακτήρων με αναπτυξιακές διαταραχές 

θεωρήθηκαν ότι είναι ρεαλιστικοί. Πολλοί από τους χαρακτήρες συμβάλλουν με θετικό 

τρόπο και στις οικογένειές τους και μερικοί ακόμη συνέβαλλαν στα σχολεία τους και το 

ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Αν και οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι όλο και 

πιο αποφασιστικοί, οι περισσότερες από τις επιλογές τους, δεν είχαν μεγάλη επίδραση 

στην ιστορία ή στην ανάπτυξη των χαρακτήρων. Οι περισσότερες από τις ιστορίες των 

ατόμων ειπώθηκαν από την άποψη ενός μέλους της οικογένειας, συνήθως έναν αδελφό 

ή και τους ίδιους. Σε πολλά βιβλία, οι χαρακτήρες χωρίς αναπηρίες έχουν μάθει πώς να 

δεχθούν ή να κατανοήσουν το άτομο με αναπτυξιακές αναπηρίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας «Dolly Gray». Το βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας «Dolly Gray» ξεκίνησε 

το 2000 και αναγνωρίζει συγγραφείς, εικονογράφους, εκδότες για υψηλής ποιότητας βιογραφικά και 
φανταστικά βιβλία για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικές, τα οποία απεικονίζουν κατάλληλα 
άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες.  
(http://daddcec.org/Awards/DollyGrayAwards.aspx)  

http://daddcec.org/Awards/DollyGrayAwards.aspx
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Κεφάλαιο 3
ο
: Μεθοδολογία Έρευνας 

3.1. Ερευνητικός σχεδιασμός 

Το θέμα της εν λόγω έρευνας επιδιώκει την ολιστική μελέτη των παιδικών 

εικονογραφημένων και εφηβικών βιβλίων με χαρακτήρες άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Επομένως, η πιο σωστή μεθοδολογία 

προσέγγισης είναι η βιβλιογραφική έρευνα (qualitative research) (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014). 

Το είδος της έρευνας που ακολουθείται από την παρούσα μελέτη είναι η ποιοτική, 

ενώ ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική μέθοδος. 

Στην ερμηνευτική μέθοδο, ο ερευνητής αναλύει και διευκρινίζει κάτι που είναι 

δυσνόητο με απώτερο σκοπό να το καταστήσει σαφές, κατανοητό και άμεσα αντιληπτό. 

Αυτό φανερώνεται αν αναλογιστεί κανείς πως η «ερμηνευτική» μέθοδος παράγεται από 

το ρήμα «ερμηνεύω». Οι Schleiermacher και Dilthey (Γερμανοί φιλόσοφοι και 

θεολόγοι και οι δύο) καθιέρωσαν αυτή την επιστημονική μέθοδο από την ανάγκη να 

καταστεί σαφές το νόημα κάποιου πράγματος. Κάθε προσέγγιση στην ερμηνευτική 

μέθοδο ρίχνει φως σε όλες τις πλευρές του προς ανάλυση αντικειμένου (Πυργιωτάκης, 

2011). 

Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2014),  στην ποιοτική 

έρευνα τα δεδομένα προς μελέτη αφορούν κείμενα ή οπτικοακουστικά υλικά και όλα 

θεωρούνται εξίσου σημαντικά. Άλλωστε στόχος του εκάστοτε ερευνητή αποτελεί η 

απόδοση της πραγματικής εικόνας του ζητήματος και όχι μετάφραση αυτών των 

στοιχείων σε αριθμούς. 

Η ποιοτική έρευνα υφίσταται διάφορες προσεγγίσεις και ταξινομήσεις κατά 

περιόδους από διάφορους μελετητές. Μια από τις πιο γνωστές κατηγοριοποιήσεις είναι 

αυτή της Renata Tesch (1990, αναφορά Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η Tesch (1990) 

διέκρινε 28 προσεγγίσεις, τις οποίες όμως κατέταξε σε 4 βασικούς άξονες: προσεγγίσεις 
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που το ενδιαφέρον τους πλαισιώνει τα χαρακτηριστικά της γλώσσας, την ανακάλυψη 

κανονικοτήτων, την κατανόηση νοήματος κειμένων ή δράσεων και τέλος, τον 

αναστοχασμό. 

3.2.Δείγμα της έρευνας 

Κριτήρια επιλογής δείγματος 

Για τη συλλογή των δεδομένων, εντοπίστηκαν 90 σύγχρονα παιδικά 

εικονογραφημένα και εφηβικά βιβλία στον Ελλαδικό χώρο (δύο εκ των οποίων από την 

Κύπρο) με χαρακτήρες άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

(Πίνακας 1 – Παράρτημα). Η πρώτη έκδοση των βιβλίων αυτών έλαβε χώρα από το 

2000 μέχρι και το 2017. Από τα βιβλία αυτής της θεματολογίας αφαιρέθηκαν όσα 

αφορούν θέματα υγείας (π.χ. παιδική παχυσαρκία, παιδικός καρκίνος, παιδικός 

διαβήτης, θάνατος). Εξαιρούνται, επίσης, όσα βιβλία είναι σύγχρονες επανεκδόσεις 

παλαιότερων χρόνων. Ένας επιπλέον περιορισμός που τέθηκε είναι ότι τα βιβλία αυτά 

έχουν δημιουργηθεί μόνο από Έλληνες συγγραφείς. Η επιλογή των βιβλίων έγινε με 

βάση τη θεματολογία (αναφορά σε χαρακτήρα με ε.ε.α./α.) και τη χρονολογία 

συγγραφής.  

Άξιο αναφοράς κρίνεται πως σε ορισμένο αριθμό βιβλίων ενυπάρχουν 

περισσότερες από μία ιστορίες που μελετώνται ξεχωριστά. Τα βιβλία αυτά είναι: Κανείς 

δεν είναι τέλειος της Κατερίνας Γεωργίου, Το μυστικό τραγούδι της Μάτας της Ειρήνης 

Μάρρα, Ο σκύλος που έχασε την ουρά του της Μαρίας Πυλιώτου. 

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 90 αυτά βιβλία μελετήθηκαν τα 70, καθώς 

κάποια από αυτά κατέστη αδύνατο να βρεθούν, αφού έχουν εξαντληθεί από τον 

εκδοτικό οίκο και δεν δύναται η επανέκδοσή τους ή ο εκδοτικός οίκος έχει κλείσει. 
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Πίνακας 2: Διαχωρισμός των βιβλίων σε εικονογραφημένα και εφηβικά 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ – ΕΦΗΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΔΕΠ-Υ: 

 Βαρβαρούση, Λ. (2003). Ένα γουρούνι… 

με ταλέντο! ΕΠΑθήνα: Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος.  

 

 Παπαλιού, Ντ. (2009). Όταν η Έλλη έγινε 

αόρατη. Αθήνα: Παπαδόπουλος. 

(Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής) 
 

 Γκρέκου, Γ. (2015). Το κόκκινο κουτί. 

Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 

 Πουλάκης, Π. (2006). Ο Αυτός. Αθήνα: 

Κάστωρ.  

 

 Πλήση, Π. (2011). Δεν είμαι τέρας, σου 

λέω! Αθήνα: Κέδρος. (Σύνδρομο 

Άσπεργκερ) 
 

 Αρτζανίδου, Ε. (2012). Δεν ντρέπομαι πια. 

Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Βακιρτζή, Ε. (2014). Το Αυγό. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Μουρίκη, Κ. (2014). Ένας σπέσιαλ 

ήρωας. Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 

Δυσλεξία: 

 Ρουσάκη, Μ. (2010). Τα γράμματα 

χορεύουν. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος.  

 

 Μπουμπουρή, Ρ. (2012). Ο φάλτσος 

νάνος. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

 Μπαμπέτα, Ι. (2016). Ένα παρατσούκλι 

και για μένα, παρακαλώ. Αθήνα: 

Ψυχογιός.  

 

 

Κινητική αναπηρία: 

 Γκρέκου, Γ. (2004). Ο Φοίβος… και ο 

άλλος Φοίβος. Αθήνα: Ελληνικά 

 Κανάβα Ζ. & Κρίπα, Π. (2000). Ελπίδα 

ή Λουίζα. Αθήνα: Εστία. (Τυφλότητα) 

 

 Δαρλάση, Α. (2004). Ονειροφύλακες. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Διαταραχή 

σωματικής ανάπτυξης) 

 

 Ζαννάκη – Λιάλιου, Ι. (2006). Για μια 

σούζα. Αθήνα: Κέδρος. (Σωματική 

αναπηρία) 

 

 Μαργαρίτης, Κ. (2008). Ο 

κονσερβοσυλλέκτης. Αθήνα: Ψυχογιός. 

 

 Μάστορη, Β. (2009). Το ποτάμι ζήλεψε. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Σπαστική 

τετραπληγία) 
 

 Καργιωτίδης, Χ. (2010). Ένας ιδιαίτερος 

μικρός κύριος. Αθήνα: Γλαύκη 

(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 
 

 Ρουσάκη, Μ. (2012). ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ 

ΣΚΟΤΑΔΙ, η συγκλονιστική ιστορία της 

Έλεν Κέλερ. Αθήνα: Κέδρος. 

(Προβλήματα όρασης και ακοής) 
 

 Νικολαΐδου, Ε. (2017). Ο κολλητός μου 

έχει Άσπεργκερ. Ε, και; Αθήνα: Εκδόσεις 

Γρηγόρης. (Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος) 

 

 Παπαδοπούλου, Μ. (2017). Το μπλε που 

αγκαλιάζει. Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία. 

(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 
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Γράμματα.  

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. 

Η μάγισσα Αμπουλίνα. Αθήνα: Κέδρος.  

 

 Ανδρικόπουλος, Ν. (2007). Δύο 

παπούτσια με καρότσι. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.  

 

 Μάττα, Μ. (2008). Η κουκουβάγια με τα 

χρυσά φτερά. Αθήνα: Ζήτη.  

 

 Μάστορη, Β. (2009). Το ποτάμι ζήλεψε. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
 

 Σκορδαλά - Κακατσάκη Ε. (2009). Με 

λένε Ελπίδα. Αθήνα: Άγκυρα.  

 

 Παράσχου, Σ. (2010). Τσίκο – Το σκυλάκι 

που δεν μπορούσε να κουνήσει την ουρά 

του. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική.  

 

 Τσιαμπαλή - Κελεπούρη, Χ. (2010). Ένας 

κήπος στην τάξη μας. Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Σακκά – Νικολακοπούλου, Ν. (2011). Το 

ζωντανό ρομπότ. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη.  

 

 Βάρβογλη – Κασκαβέλη, Λ. (2012). Ο 

Πέτρος κι ο αδερφός του. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος.  

 

 Σταθάτου, Φ. (2013). Το αριστερό μου 

πόδι. Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Αυτζής, Μ. (2014). Τρελό μου αμαξίδιο. 

Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Τσορώνη – Γεωργιάδη, Γ. (2015). Ο 

Γλεντζοφλέβαρος. Αθήνα: Εκδόσεις 

Σαββάλας.  

 

Μαθησιακές Δυσκολίες: 

 Τσιαμπόκαλου, Γ. (2002). Ο κύριος 

Αλφάλφα. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 

 Καστάνη, Ε. (2007). Πετάει, πετάει το 

μυαλό! Αθήνα: Μίνωας. 

 

 Μιχίδη, Α. (2016). Τι τρέχει με τον 

http://www.perizitito.gr/person/skordala-kakatsaki-eydokia/id-5395
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Μπαντού; Αθήνα: Ελληνοεκδοτική. 

 

 

Μειωμένη Ανάπτυξη: 

 Καραγιάννη, Θ. (2007). Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης. Αθήνα: Δαρδανός - 

Φαντασία.  

 

Νοητική Υστέρηση: 

 Ψαραύτη, Λ. (2003). Ο Θωμάς. Αθήνα: 

Άγκυρα.  

 

 Αλεξοπούλου – Πετράκη, Φ. (2011). 

Όνειρα και ελπίδες. Αθήνα: Πανελλήνιος 

Σύλλογος Φροντίδα.  

 

 Αυτζής, Μ. (2011). Ο Ορφέας και οι 

αθλητές του ανέμου. Αθήνα: Ψυχογιός. 

(Νοητική αναπηρία) 

 

Προβλήματα ακοής: 

 Μάρρα, Ε. (2004). Το μυστικό τραγούδι 

της Μάτας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Αλεξοπούλου – Πετράκη, Φ. (2005). 

Φίλοι; … φως φανάρι (2η εκδ.). Αθήνα: 

Παπαδόπουλος. (Κώφωση) 

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. 

Η λευκή Μόλι. Αθήνα: Κέδρος.  

 

 

Προβλήματα ομιλίας: 

 Μάστορη, Β. (2005). Δωριλένια. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Αργυρίου, Μ. (2007). Ο μαγικός ήχος της 

σιωπής. Αθήνα: Εκδόσεις Διάπλαση. 

(Προβλήματα ομιλίας - Αλαλία) 

 

Προβλήματα όρασης: 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2001). Ρίκι. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Η 

Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Ο 

Τίκι εξερευνητής.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη.  

http://www.perizitito.gr/product.php?productid=43165
http://www.perizitito.gr/product.php?productid=43165
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 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). 

Πετάει, πετάει η Σίσι.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη.  

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2004). Η 

Λίλι στο βυθό.  Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. 

Μια μαγική νύχτα. Αθήνα: Κέδρος.  

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2005). Η 

Ρίκι κι ο Σιλβάτικος στην κορυφή του 

κόσμου.  Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Νευροκοπλή, Β. (2008). Το παραμύθι της 

μουσικής. Αθήνα: Λιβάνης.  

 

 Αρτζανίδου, Ε. (2010). Τα γυαλάκια της 

Μαλένας. Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Ρώσση – Ζαΐρη, Ρ. (2010). Το ψαράκι που 

φορούσε γυαλιά. Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Καζάρα, Ε. & Βασιλείου, Χ. (2015). Η 

ζωή μέσα από τα μάτια μου. Εκδόσεις 

Σαΐτα.  

 

Σύνδρομο Down: 

 Αυτζής Μ. (2004). Θέλω μόνο να παίξω 

μαζί σου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

  

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. 

Το βουνό των νάνων. Αθήνα: Κέδρος. 

(Σύνδρομο Down, εγκεφαλική 

παράλυση) 
 

 Μαντά – Λαζάρου, Ε. (2006). Φίλε μου 

εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Το γράμμα 

ενός μοναχικού παιδιού. Λευκωσία: Χρ. 

Νικολάου & Υιοί.  

 

 

Σωματική αναπηρία: 

 Πυλιώτου, Μ. (2001). Ο σκύλος που έχασε 

την ουρά του. Το φτερωτό αλογάκι. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Πριοβόλου, Ε. (2002). Ένα χελωνάκι 

χωρίς καβούκι. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.  
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 Διακαινισάκη, Π. (2003). Ας βγάλουμε 

άλλη φωτογραφία. Αθήνα: Κέδρος. 

(Σωματική – κινητική αναπηρία) 
 

 Παπουτσάκη, Κ & Χατζηγιάννογλου, Θ. 

(2005). Η μέλισσα με το σπασμένο φτερό. 

Αθήνα: Βλάσση Αδελφοί. (Σωματική – 

κινητική αναπηρία)  
 

 Σταμάτη, Α. (2006). Τη νύχτα των 

θαυμάτων. Αθήνα: Κάστωρ. 

 

 Μάστορη, Β. (2007). Η Ψυλλοελένη. 

Αθήνα: Πατάκης. (Σωματική – κινητική 

αναπηρία)  
 

 Φραγκιά, Μ. (2007). Ο δαχτυλοκούτσικος. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

 

 Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, Λ. 

(2008). Ένας μήνας σαν όλους τους 

άλλους. Αθήνα: Ψυχογιός.  

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2008). Η 

Αλίκη στη χώρα των ονείρων.  Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Καστρησίου, Κ. (2010). Πού πας 

χελωνάκι; Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 

(Ακρωτηριασμός) 
 

 Ρίμελ, Χ. Ντ. (2010). Κανείς δεν είναι 

τέλειος. Αθήνα: Μίνωας. (Τεχνητό μέλος) 

 

Άλλες μορφές αναπηρίας – σωματική 

διαφορά: 

 Νικολούδη, Φ. (2000). Το χαρούμενο 

λιβάδι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

(Σωματική διαφορά) 
 

 Κωνσταντινίδου, Μ. (2001). Ο Νιφάδας 

και η Γνώση. Αθήνα: Ρώσση. (Σωματική 

ατέλεια) 
 

 Μάστορη, Β. (2001). Τα μαγικά μου 

αυτιά. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

(Σωματική διαφορά) 
 

 Παπαθανασοπούλου, Μ. (2001). Τι κι αν 

είμαι ασβός; Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

http://www.biblionet.gr/author/54397/Καλλιόπη_Παπουτσάκη
http://www.biblionet.gr/author/54622/Θάλεια_Χατζηγιάννογλου
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(Σωματική διαφορά) 

 Κυρίτση – Τζιώτη, Ι. (2004). Το σπασμένο 

χέρι του Νίνο. Αθήνα: Μικρή Μίλητος. 

(Προσωρινή σωματική αναπηρία) 
 

 Δημουλίδου, Χ. (2005). Ο 

Πρασινοπασχαλιάς. Αθήνα: Λιβάνη. 

(Προβλήματα όρασης και εξωτερική 

εμφάνιση) 
 

 Ανδρικόπουλος, Ν. (2006). Η χώρα με 

τους παράξενους ανθρώπους. Αθήνα: 

Καλέντης. 

 

 Βαρβαρούση, Λ. (2006). Ένα σκουλήκι 

με… φτερά! Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. (Σωματική διαφορά και 

εξωτερική εμφάνιση) 
 

 Γκότση, Α. (2006). Η Μονοστάλακτη. 

Αθήνα: Γράμμα. (Σωματική διαφορά) 

 

 Μαυρολέων, Μ. (2006). Κίκο, η κότα που 

έμαθε να πετάει. Αθήνα: Πατάκης. 

(Σωματική διαφορά) 

 

 Μιχαήλ, Σ. (2006). Ώστε εγώ είμαι ο 

παράξενος, ε! Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. (Σωματική διαφορά) 

 

 Κυρμανίδου, Σ. (2008). Το ταξίδι της 

απορίας. Αυτοέκδοση. (Ψυχική υγεία) 

 

 Πατρόκλου, Λ. (2008). Τα άταχτα 

πλοκάμια. Αθήνα: Κάστωρ. (Παροδική 

αναπηρία) 
 

 Γεωργίου, Κ. (2009). Κανείς δεν είναι 

τέλειος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

(Σωματική διαφορά) 
 

 Παναγιωτόπουλος, Ν. (2009). Ο 

Ιπποπότης και η Νεραϊγελάδα. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. (Διαφορετικότητα 

σε σωματικά χαρακτηριστικά) 
 

 Ρουσάκη, Μ. (2010). Η Μέλπω η 

μοναδική. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. 

 

 Μάστορη, Β. (2011). Το γιγαντοδαχτυλάκι 
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του Λέανδρου. Αθήνα: Μίνωας. 

(Αναπηρία – Γιγαντοδαχτυλία) 
 

 Μπουλώτης, Χ. (2012). Ο Συννεφόγατος. 

Αθήνα: Polaris.  

 

 Παπουτσάκη, Α. (2015). Ιστορία του 

Χωριού που ο καθένας μπορεί να είναι 

όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει (…μια 

ιστορία που δεν τελειώνει). Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. (Σωματική διαφορά 

και εμφάνιση) 
 

 Φουντουλάκη, Ε. (2015). Σανγκουάρο. 

Γλαύκη. 

 

 Μπουμπούσης, Σ. (2016) Μάτα, η 

γουρλομάτα μαύρη γάτα. Αθήνα: 

Ελληνοεκδοτική. (Σωματική διαφορά 

και εμφάνιση) 

 

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε πως πολύ λίγα βιβλία για χαρακτήρες με 

ε.ε.α./α. έχουν γραφτεί για έφηβους. Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 1) αναπαριστά 

αυτή τη σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα παιδικά κι εφηβικά βιβλία που έχουν 

ανάλογο περιεχόμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1. Διάκριση παιδικών κι εφηβικών βιβλίων με χαρακτήρες με ε.ε.α./α. 

10% 

90% 

Διάκριση παιδικών κι εφηβικών βιβλίων 
με ήρωες άτομα με αναπηρία 

Εφηβικά λογοτεχνικά βιβλία Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 
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3.3 Ανάλυση δεδομένων 

Στην ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποίησε μία μικτή μεθοδολογία με 

ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης (ανάλυση περιεχομένου) και ποσοτικές μεθόδους 

(περιγραφική στατιστική).  

Ειδικότερα, η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με τον Krippendorf 

(2004) εστιάζει και αναλύει τα δεδομένα με σκοπό να «γίνουν ορατά», να μπορέσουν 

δηλαδή οι ερευνητές να τα ερμηνεύσουν και να αποδώσουν τα νοήματά τους. Κάτι 

ανάλογο επισημαίνεται και από τον Μπονίδη (1998), ο οποίος ορίζει την ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου ως ερευνητική μέθοδο κατάλληλη να «ανιχνεύει, ερμηνεύει και 

αξιολογεί τόσο το έκδηλο όσο και το λανθάνον περιεχόμενο του μηνύματος της 

επικοινωνίας».  

Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων στην παρούσα ποιοτική έρευνα βασίζεται 

στη θεματική ανάλυση μέσω της επαγωγικής προσέγγισης. Σύμφωνα με τον Μπονίδη 

(2013) η  μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση όχι μόνο βιβλίων ή άλλων 

γραπτών πηγών, αλλά και πηγών προφορικού λόγου, εικόνων, κινηματογραφικών 

ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, μουσικής κ.ά.  

Η θεματική ανάλυση περιεχομένου ακολουθεί τα εξής βήματα: μελέτη και 

εξοικείωση με τα δεδομένα (στη συγκεκριμένη έρευνα δηλαδή τα παιδικά και εφηβικά 

βιβλία), κωδικοποίηση των δεδομένων και αναζήτηση κοινών θεμάτων και τέλος, η 

συγγραφή ερευνητικής εργασίας (Σακαλάκη, 2008). 

Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, 

σύμφωνα με τον Μπονίδη (2013) ακολουθεί μια κυκλική πορεία. Πιο συγκεκριμένα, 

αρχικά ο ερευνητής καλείται να επιλέξει το θέμα προς έρευνα, να συλλέξει τη σχετική 

με το υπό μελέτη θέμα βιβλιογραφία και να διατυπώσει με σαφήνεια τον σκοπό της 

έρευνας και τα ερωτήματά της. Επόμενο βήμα είναι η συλλογή του υλικού και η 

αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής του εν λόγω υλικού. Εν συνεχεία, περιγράφονται 
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τα γενικά χαρακτηριστικά των βιβλίων (τίτλος, συγγραφέας κ.ά.) και του περιεχομένου 

τους για να γνωρίζει ο αναγνώστης όλες τις πτυχές του υλικού που αναλύεται. 

Επισημαίνεται η ερμηνευτική προσέγγιση της ανάλυσης (π.χ. κοινωνική, πολιτική, 

οικονομική) και διατυπώνονται τα ειδικά ερωτήματα της έρευνας. Σε αυτό το σημείο ο 

ερευνητής συγκροτεί το επαγωγικό σύστημα ανάλυσης, κατά το οποίο ο ερευνητής 

βασισμένος στο σύστημα κατηγοριών που έθεσε με τα ειδικά ερωτήματα, μελετά πολύ 

προσεχτικά το κείμενο και εφόσον υπογραμμίσει τις δηλώσεις τις σχετικές με τα 

ερωτήματα, φτιάχνει σύντομους τίτλους σε καθεμία από αυτές. Επεξεργάζεται όλους 

τους τίτλους με κριτικό και συγκρίσιμο τρόπο για να τις ομαδοποιήσει, να τις 

συγχωνεύσει ή να τις διαχωρίσει με υποκατηγορίες. Έπειτα επανεξετάζει τις κατηγορίες 

και τις ομαδοποιήσεις και αν χρειαστεί, τις τροποποιεί. Αναλύει το σύνολο του υλικού 

συγκρίνοντας και τα δεδομένα. Τέλος, ερμηνεύει τις αναλύσεις βασισμένος στα γενικά 

ερωτήματα που έθεσε εξαρχής. 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα εργασία συνδράμουν για τον 

καθορισμό των κατηγοριών ανάλυσης των παιδικών και εφηβικών λογοτεχνικών 

κειμένων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Συνεπώς, προκύπτουν οι ακόλουθοι άξονες: 

Πρώτος θεματικός άξονας: η απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α..  

  Υποκατηγορίες: α) το φύλο του ατόμου με αναπηρία, β) η ηλικία του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α., γ) η σχολική τάξη στην οποία φοιτά, δ) η ρεαλιστική του 

απεικόνιση, ε) το είδος της αναπηρίας του, στ) αν η αναπηρία υπήρξε εκ γενετής ή 

επήλθε αργότερα, ζ) εξωτερική εμφάνιση, η) τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 

προσωπικότητάς του, θ) η θέση του στην κοινωνία, ι) η στάση απέναντι στην ίδια του 

την αναπηρία, ια) η στάση απέναντι στον πατέρα του, ιβ) η στάση απέναντι σε άλλα 

μέλη της οικογένειας, ιγ) η στάση του απέναντι σε φιλικά πρόσωπα και ιδ) η στάση του 

απέναντι στην κοινωνία γενικά, ιε) ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. ως κεντρικός χαρακτήρας 

στην ιστορία ή ως δευτερεύων, ιζ) αφηγητής ιστορίας και είδος αφήγησης. 
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 Δεύτερος θεματικός άξονας: η απεικόνιση του άμεσου οικογενειακού 

περιβάλλοντος του χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. 

Υποκατηγορίες: α) η μορφή της οικογένειας, β) ο αριθμός των μελών της 

οικογένειας, γ) ο ρόλος της μητέρας, δ) ο ρόλος του πατέρα, ε) ο ρόλος των 

αδερφών, στ) το φύλο των αδερφών του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. (στάση απέναντι 

στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. και ο ρόλος τους στην εξέλιξη της ιστορίας). 

Τρίτος θεματικός άξονας: η απεικόνιση του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. 

Υποκατηγορίες: α) η ύπαρξη ή μη άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος 

στους χαρακτήρες με ε.ε.α./α., β) η προέλευση των ατόμων αυτών, γ) ο ρόλος 

των ατόμων αυτών, δ) η συμβολή τους στην εξέλιξη της ιστορίας, ε) η στάση 

τους απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. 

Τέταρτος θεματικός άξονας: Σύνδεση λογοτεχνικής απεικόνισης και ειδικής 

αγωγής. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης και επεξεργασίας 

των δεδομένων μέσω περιγραφικής στατιστικής. Ειδικότερα, η παρουσίαση των 

ευρημάτων έγινε με τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής (ποσοστά και συχνότητες) 

μέσω του λογισμικού  excel. 

Στο Παράρτημα προστίθεται ένας επιπλέον άξονας ανάλυσης των αφηγημάτων 

που αφορούν τη λογοτεχνική προσέγγισή τους και τη μορφή παρουσίασής τους. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Κεφάλαιο 4
ο
: Ευρήματα 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα που συλλέχθηκαν 

από το ερευνητικό κομμάτι βασισμένα στα ερωτήματα που τέθηκαν και τους 

θεματικούς άξονες στους οποίους χωρίστηκαν. 

Αρχικά επιχειρείται μια γενική περιγραφή ως προς τα δεδομένα που ερευνήθηκαν 

και στη συνέχεια ερμηνεύονται με βάση τον θεματικό τους άξονα και παρουσιάζονται 

με σχετικά γραφήματα και πίνακες. Επιπλέον, γίνεται συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα 

αποτελέσματα στα δύο είδη λογοτεχνικών κειμένων που επιλέχθηκαν (παιδικά και 

εφηβικά), καθώς και ολιστική προσέγγιση. 

Διαφαίνεται μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση ανάμεσα στα ευρήματα που 

αφορούν τα παιδικά βιβλία με τα ευρήματα των εφηβικών βιβλίων. Τα εφηβικά βιβλία 

φαίνονται στοχευμένα με αμεσότητα και ρεαλισμό, ενώ τα παιδικά βιβλία εμφανίζουν 

μια ποικιλία αποτελεσμάτων και ερμηνειών. 

4.1. Πρώτος θεματικός άξονας: Η απεικόνιση του χαρακτήρα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

Φύλο του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Ως προς το φύλο του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., παρατηρήθηκε πως η πλειονότητα 

των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. είναι αγόρια ή ζώα στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

και αγόρια στα εφηβικά. 

Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία: 

Σε μία και μοναδική περίπτωση, στο βιβλίο Το ταξίδι της απορίας (Κυρμανίδου, 

2008), ο ήρωας με αναπηρία είναι η μητέρα του πρωταγωνιστή – παιδιού και όχι το ίδιο 

το παιδί. Τρία βιβλία (Δυο παπούτσια με καρότσι, Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 

και Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων) δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο άτομο με 

αναπηρίες, αλλά γίνεται μια διδακτική αναφορά με αφηγηματικό τρόπο σε θέματα 

αναπηρίας. Στο βιβλίο Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων γίνεται αναφορά στα άτομα 
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με σύνδρομο Down και εγκεφαλική παράλυση μέσα από μία ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση/αφήγηση. Τα βιβλία Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα και Δυο 

παπούτσια με καρότσι αναφέρονται στα άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Από την άλλη πλευρά, μόνο ένα παιδικό βιβλίο έχει δύο ήρωες με ε.ε.α./α. και 

κορίτσι και αγόρι: Η ζωή μέσα από τα μάτια μου. Οι ηρωίδες με αναπηρία (κορίτσια) 

είναι μόνο σε 7 παιδικά βιβλία, ενώ οι ήρωες (αγόρια) είναι σε 26. Επιπρόσθετα, σε 22 

βιβλία, οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. είναι ζώα.  

Στα εφηβικά βιβλία: 

Στα εφηβικά βιβλία μόνο 2 από τα 9 έχουν ηρωίδα κορίτσι (Ονειροφύλακες, Μια 

φλόγα στο σκοτάδι), ενώ μόνο ένα στα εννιά έχει ως πρωταγωνιστές δύο παιδιά με 

ε.ε.α/α. , ένα από κάθε φύλο, δηλαδή ένα κορίτσι κι ένα αγόρι (Το μπλε που αγκαλιάζει). 

Τα υπόλοιπα 6 έχουν ως χαρακτήρα με ε.ε.α./α. ένα αγόρι. Αξιοσημείωτο κρίνεται πως 

σε σχέση με τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία, τα εφηβικά δεν έχουν καθόλου 

ιστορίες με ζώα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Φύλο χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στα παιδικά βιβλία 
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παιδικά βιβλία 
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Γράφημα 3. Φύλο χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στα εφηβικά βιβλία 

 

Ηλικία του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Ως προς την ηλικία του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., διαπιστώθηκε μεγάλη 

ποικιλομορφία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε ανάλογη συγκεκριμένη 

αναφορά.  

Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία: 

Πιο συγκεκριμένα, στα περισσότερα παιδικά βιβλία δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

αναφορά στην ηλικία του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. είτε γιατί γίνεται άμεσα αντιληπτή από 

τη σχολική του τάξη, είτε γιατί πρόκειται για ζωάκι. Στα 38 παιδικά αναγνώσματα δεν 

υπάρχει ηλικιακή αναφορά, σε 2 δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο με αναπηρία, 

οπότε δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία (Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα και 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων), ενώ σε 7 οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. είναι 

ενήλικες (Ιστορία του Χωριού που ο καθένας μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι 

θέλει, Τα άταχτα πλοκάμια, Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι, Το ταξίδι της απορίας, Δυο 

παπούτσια με καρότσι, Η ζωή μέσα από τα μάτια μου, Πού πας, χελωνάκι;). Η Δωριλένια 

από το ομώνυμο βιβλίο απεικονίζεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι και τη Β΄ τάξη του 

Δημοτικού σχολείου. 
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Συγκεκριμένη ηλικιακή αναφορά στους χαρακτήρες με ε.ε.α./α. υπάρχει στα 

ακόλουθα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία (Πίνακας 3): 

Πίνακας 3. Ηλικίες χαρακτήρων στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου 5 χρονών 

Τα γράμματα χορεύουν 6 χρονών 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; 6 χρονών 

Ένας σπέσιαλ ήρωας 7 χρονών 

Δεν ντρέπομαι πια 7 χρονών 

Το κόκκινο κουτί 8 χρονών 

Ένας κήπος στην τάξη μας 8 χρονών 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ 8 χρονών 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας 9 χρονών 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 17 χρονών 

Ο Θωμάς 20 χρονών 

Τη νύχτα των θαυμάτων 2.000 χρονών (αρχαίο άγαλμα) 

 

Στα εφηβικά βιβλία: 

Αντιθέτως, ως προς τα εφηβικά λογοτεχνικά βιβλία, στα τέσσερα από τα εννιά 

βιβλία, οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. είναι από 12 έως 16 χρόνων (Ο κονσερβοσυλλέκτης, 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος, Ονειροφύλακες, Για μια σούζα). Στο βιβλίο Ελπίδα ή 

Λουίζα ο ήρωας είναι 10 χρόνων, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα, ξεκινάει η εξιστόρηση από 

τη βρεφική ηλικία ή την παιδική και φτάνει μέχρι την εφηβεία ή την ενήλικη ζωή (Μια 

φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ, Το μπλε που αγκαλιάζει,  

Το ποτάμι ζήλεψε, Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και;). 

 

Σχολική τάξη του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Μεγάλη διαφοροποίηση εμφανίζει και η υποκατηγορία του πρώτου θεματικού 

άξονα ως προς τη σχολική τάξη στην οποία φοιτά ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. με. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφοροποίησης παρατηρούνται στα παιδικά βιβλία. 

Στα περισσότερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε σχολική τάξη, ενώ στα βιβλία 

Το ταξίδι της απορίας, Δυο παπούτσια με καρότσι, Η χώρα με τους παράξενους 
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ανθρώπους, Η ζωή μέσα από τα μάτια μου και Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου οι 

ήρωες δεν πηγαίνουν σχολείο, καθώς είναι ενήλικες. Σε ειδικό σχολείο πηγαίνει ο 

Θωμάς από το ομώνυμο βιβλίο της Λίτσας Ψαραύτη και ο Κέκος από το βιβλίο της 

Έλενας Αρτζανίδου Δεν ντρέπομαι πια. Σε 2 δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο με 

αναπηρία, οπότε δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένη σχολική τάξη (Μόζα, 

η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα και Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων).  

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4) κατηγοριοποιούνται τα παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία σε συνδυασμό με τη σχολική τάξη στην οποία φοιτούν οι 

χαρακτήρες με ε.ε.α./α.: 

Πίνακας 4. Παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο και σχολική τάξη του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου Νηπιαγωγείο 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά 

Φίλοι; …φως φανάρι 

Τρελό μου αμαξίδιο 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη 

Δημοτικό (χωρίς συγκεκριμένη 

αναφορά σε σχολική τάξη) 

 

Τα γράμματα χορεύουν 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; 

Α΄ Δημοτικού 

Δωριλένια 
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι τη Β΄ 

Δημοτικού 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Β΄ Δημοτικού 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ 

Ένας κήπος στην τάξη μας 

Το κόκκινο κουτί 

Γ΄ Δημοτικού 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 
Πολύ μικρός και δεν πηγαίνει 

σχολείο. 

Το ταξίδι της απορίας 

Δυο παπούτσια με καρότσι  

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους  

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 

Δεν πηγαίνουν σχολείο γιατί είναι 

ενήλικες. 

Ο φάλτσος νάνος 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

Φαντασιακοί ήρωες και δεν 

πηγαίνουν σχολείο. 
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Τη νύχτα των θαυμάτων  
Δεν πηγαίνει σχολείο γιατί είναι 

άγαλμα. 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης 

Τα δαντελένια χέρια 

Ο ήρωας κάθε βιβλίου δεν πηγαίνει 

σχολείο λόγω της δυσκολίας που του 

επιφέρει η αναπηρία του. 

Ρίκι 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα 

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι 

Ο Νιφάδας και η Γνώση 

Ο συννεφόγατος 

Ο αυτός 

Το αριστερό μου πόδι 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Το φτερωτό αλογάκι 

Τι κι αν είμαι ασβός; 

 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του 

 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα 

Πού πας, χελωνάκι; 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι 

Τα άταχτα πλοκάμια 

 

Ιστορία του χωριού που ο καθένας μπορεί να 

είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει 

 

Ο ασημένιος δράκος (από το βιβλίο Κανείς 

δεν είναι τέλειος) 

 

Οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. δεν 

πηγαίνουν σχολείο γιατί είναι ζώα. 

Τα μαγικά μου αυτιά 

Το Αυγό 

Ο Γλεντζοφλέβαρος 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου 

Η Ψυλλοελένη 

Με λένε Ελπίδα 

Το ζωντανό ρομπότ 

Χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε 

σχολική τάξη. 
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Στα εφηβικά βιβλία τα παιδιά με ε.ε.α./α. απεικονίζονται να φοιτούν στο 

δημοτικό σχολείο μέχρι και τις σπουδές τους (Ελπίδα ή Λουίζα), από τη γέννησή τους 

μέχρι τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Το ποτάμι ζήλεψε, Το μπλε που 

αγκαλιάζει), από τη γέννησή τους μέχρι και την ενηλικίωσή τους (Ο κολλητός μου έχει 

Άσπεργκερ. Ε, και;). Ο Ευθύμης Ζορμπίδης από το βιβλίο Για μια σούζα πηγαίνει στο 

Γυμνάσιο (χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε τάξη), ενώ ο Άσπυ από το βιβλίο Ένας 

ιδιαίτερος μικρός κύριος πήγαινε (όταν τον γνώρισε ο συγγραφέας) στην Α΄ τάξη του 

Λυκείου. Η Έλεν Κέλερ από το βιβλίο Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία 

της Έλεν Κέλερ απεικονίζεται από τη βρεφική ηλικία (19 μηνών) και φτάνει μέχρι την 

ενήλική ζωή της. Τα μαθήματα γινόταν στο σπίτι, αργότερα μπήκε στο Ινστιτούτο 

Τυφλών Πέρκινς μέχρι που αποφάσισε να σπουδάσει, οπότε μπήκε στη Σχολή Θηλέων 

Καίμπριτζ για να την προετοιμάσουν για τις εισαγωγικές της εξετάσεις. Η αφήγηση 

συνεχίζει μέχρι τις σπουδές της και την αποφοίτησή της. 

Ο κονσερβοσυλλέκτης από την άλλη πλευρά μιλάει για έναν έφηβο που ποτέ δεν 

πήγε σχολείο. Οι Ονειροφύλακες είναι μία φαντασιακή ιστορία με παιδιά που δεν 

πηγαίνουν σχολείο. 

Ρεαλιστική ή φαντασιακή απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Ως προς την υποκατηγορία που αφορά στην ανθρώπινη ή μη μορφή του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α., οι περισσότερες διαφορές υφίστανται στα παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία λόγω του γεγονότος ότι πολλά από αυτά έχουν ως ήρωες ζώα 

ή μορφές που έχουν ως κίνητρο να διεγείρουν το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών. 

Συγκεκριμένες αναφορές παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακας 5 και 

Πίνακας 6): 
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Πίνακας 5. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία με ρεαλιστική απεικόνιση του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

(δηλαδή οι ήρωες του βιβλίου είναι παιδιά και ενήλικες) 

Το ζωντανό ρομπότ 

Με λένε Ελπίδα 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο 

Ο Γλεντζοφλέβαρος 

Τα μαγικά μου αυτιά 

Τα δαντελένια χέρια 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 

Το κόκκινο κουτί 

Ένας κήπος στην τάξη μας 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ 

Ένας σπέσιαλ ήρωας 

Δωριλένια 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; 

Τα γράμματα χορεύουν 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας 

Φίλοι; …φως φανάρι 

Τρελό μου αμαξίδιο 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου 

Δεν ντρέπομαι πια 

Ο Θωμάς 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 

Δυο παπούτσια με καρότσι 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

Το Αυγό 
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Πίνακας 6. Φαντασιακή απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

Το ταξίδι της απορίας Σκίουρος 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά Ψαράκι 

Ο φάλτσος νάνος Νάνος 

Τη νύχτα των θαυμάτων Αρχαίο άγαλμα 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης Μικροφτερούλης 

Ρίκι 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι 
Τυφλοποντικίνα - Τυφλοπόντικες 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά Κουκουβάγια 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα 

Μόζα, η γάτα – η λευκή Μόλι 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα 

Γάτα 

Το αριστερό μου πόδι Καγκουρό 

Ο αυτός 

Πού πας, χελωνάκι; 
Χελωνάκι 

Ο συννεφόγατος Συννεφόγατος 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση Ποντικάκι 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! Ιππόκαμπος 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει Πουλί 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Σκυλάκι 

Τι κι αν είμαι ασβός; Ασβός 

Το φτερωτό αλογάκι Καφετή αλογάκι 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! Σκουλήκι 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Γουρούνι 

Τα άταχτα πλοκάμια Χταπόδι και καλαμάρι 

Ιστορία του Χωριού που ο καθένας μπορεί να 

είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει (…μια 

ιστορία που δεν τελειώνει) 

Πολλοί ήρωες – ζώα 

Κανείς δεν είναι τέλειος Δρακάκι 

Η Ψυλλοελένη Κοριτσάκι που ήταν μια σταλίτσα 

 

Από την άλλη πλευρά το βιβλίο Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα δεν μιλάει 

για ένα συγκεκριμένο άτομο με αναπηρία, αλλά γενικά για τα άτομα με κινητικά 

προβλήματα. Εξίσου απρόσωπο είναι και το βιβλίο Μόζα, η γάτα – Το βουνό των 

νάνων. Σε αυτό, περιγράφεται γενικά η ζωή των ατόμων με σύνδρομο Down και 

εγκεφαλική παράλυση μέσα από μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση/αφήγηση. 



54 
 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4. Ρεαλιστική ή φαντασιακή απεικόνιση των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. στα 

παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

 

Όλα τα βιβλία που αφορούν έφηβους απεικονίζουν τους χαρακτήρες τους κατά 

κύριο λόγο με ρεαλιστική μορφή, εφόσον, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας, αυτός είναι ο στόχος των συγγραφέων εφηβικών βιβλίων για να 

προσεγγίσουν τους έφηβους. Μόνο στο βιβλίο με τίτλο Ονειροφύλακες οι 

πρωταγωνιστές απεικονίζονται με μη ρεαλιστική μορφή αλλά με φαντασιακή 

απεικόνιση, καθώς αναφέρεται σε μία φανταστική χώρα με πλάσματα που έχουν εκ 

γενετής φτερά. 

 

Είδος αναπηρίας του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Ως προς το είδος της αναπηρίας που διαπραγματεύονται τα εν λόγω βιβλία έχει 

ήδη σχηματιστεί πίνακας κατά τη συλλογή των βιβλίων (Πίνακας 1). Παρ’ όλα αυτά σ’ 

αυτό το σημείο σχηματίζεται ένας πιο συγκεκριμένος πίνακας (Πίνακας 7) 

διαχωρισμένος από τα βιβλία που δεν βρέθηκαν και πιο λεπτομερής. Ως εκ τούτου τα 

περισσότερα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία  Ελλήνων συγγραφέων που γράφτηκαν 

από το 2000 και εξής, πραγματεύονται σωματικές διαφορές και παροδικές αναπηρίες, 

ενώ μόνο ένα βιβλίο βρέθηκε να αφορά γενικές μαθησιακές δυσκολίες, ένα για ψυχική 

50% 
47% 

3% 

Ρεαλιστική ή φαντασιακή απεικόνιση 
των χαρακτήρων με αναπηρία στα 
παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

Ρεαλιστική απεικόνιση Φαντασιακή απεικόνιση 

Καμία απεικόνιση - γενική παρουσίαση  



55 
 

υγεία και ένα για μειωμένη ανάπτυξη. Μελετώντας, λοιπόν, τα βιβλία βρέθηκαν τα πιο 

κάτω αποτελέσματα: 

Πίνακας 7. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία και είδος ε.α.α./α. 

ΕΙΔΟΣ Ε.Ε.Α./Α. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

 
ΔΕΠ-Υ Ένα γουρούνι με ταλέντο 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη 

Το κόκκινο κουτί 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! 

Δεν ντρέπομαι πια 

Ένας σπέσιαλ ήρωας 

Ο αυτός 

Το Αυγό 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ 

Ο φάλτσος νάνος 

Τα γράμματα χορεύουν 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 

 

Για εγκεφαλική παράλυση γίνεται λόγος στο 

βιβλίο Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Δυο παπούτσια με καρότσι 

Ένας κήπος στην τάξη μας 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά 

Με λένε Ελπίδα 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 

Ο Γλεντζοφλέβαρος 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 

Το αριστερό μου πόδι 

Το ζωντανό ρομπότ 

Τρελό μου αμαξίδιο 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (γενικές) 

 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; 

 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η Ψυλλοελένη 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 

Ο Θωμάς 

Νοητική υστέρηση εμφανίζει ο δευτερεύων 

ήρωας στο Ο Ορφέας και οι Αθλητές του 

Ανέμου λόγω του Συνδρόμου Down που 

έχει. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ 

 

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι. 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας. (Κωφή) 

Φίλοι; …φως φανάρι. (Κωφός) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

Δωριλένια. 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής (Αλαλία) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου (Τυφλοί και 

οι δύο ήρωες του βιβλίου) 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα 

Ρίκι 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN 

 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

(Σπασμένο πόδι) 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Πού πας, χελωνάκι; (Χωρίς το ένα 

πτερύγιο) 

Τη νύχτα των θαυμάτων (Ακέφαλο άγαλμα) 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους. 

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας μπορεί 

να είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν τελειώνει). 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει. 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα. 

Ο ασημένιος δράκος (από το βιβλίο Κανείς 

δεν είναι τέλειος). 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση. (Τεράστια ροζ 

αυτιά) 

Ο Συννεφόγατος. 

Τα άταχτα πλοκάμια. (Παροδική αναπηρία) 

Τα δαντελένια χέρια (από το βιβλίο Το 

μυστικό τραγούδι της Μάτας). 

Τα μαγικά μου αυτιά. 

Τι κι αν είμαι ασβός; 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου. 

(Γιγαντοδαχτυλία) 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο. (Προσωρινή 

αναπηρία) 

Το φτερωτό αλογάκι 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Το ταξίδι της απορίας 
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Γράφημα 5. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία και είδος ε.ε.α./α. 

 

Πίνακας 8. Εφηβικά βιβλία και είδος ε.ε.α./α. 

ΕΙΔΟΣ Ε.Ε.Α./Α. ΕΦΗΒΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: 

 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος. 

 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; (Ήπια 

μορφή διαταραχής, είναι δηλαδή ένας ήρωας 

υψηλής λειτουργικότητας. Ωστόσο εμφανίζει και 

υπερικινητικότητα και διάσπαση προσοχής 

ήπιας μορφής.) 

 

Το μπλε που αγκαλιάζει. (Διαταραχή 

παρουσιάζουν και τα δύο παιδιά της ηρωίδας) 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Για μια σούζα. 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (ενδεχομένως και 

ψυχική διαταραχή): 

 

Ο κονσερβοσυλλέκτης. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ: 

 

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. (Τυφλή και κωφή) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ: Ελπίδα ή Λουίζα. 

ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ): 

 

Το ποτάμι ζήλεψε. 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ: 

 

Ονειροφύλακες. (Μικρά φτερά που εμποδίζουν 

την ηρωίδα να πετάξει) 

 

 

ΔΕΠ-Υ 
5% 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

8% 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 
5% ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
1% 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

18% 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

2% 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3% 

ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

3% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΚΟΗΣ 

5% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

3% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΟΡΑΣΗΣ 

8% 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
DOWN 

5% 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

6% 

ΆΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

26% 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
2% 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
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Ο παραπάνω πίνακας (Πίνακας 8) παρουσιάζει τα εφηβικά βιβλία που 

μελετήθηκαν και τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της αναπηρίας το 

οποίο εμφανίζει ο έφηβος ήρωας του βιβλίου. Μελετώντας τον πίνακα διαπιστώνεται 

πως στα περισσότερα εφηβικά βιβλία, ο ήρωας παρουσιάζει κατά κύριο λόγο δύο 

μορφές αναπηρίας, ενώ μόνο μία κατηγορία βιβλίων (ως προς το είδος της αναπηρίας) 

έχει περισσότερα από ένα βιβλία. Παρατηρώντας προσεκτικά αντιλαμβάνεται κανείς 

πως όλες οι κατηγορίες έχουν από ένα βιβλίο, ενώ η κατηγορία που αφορά τα βιβλία με 

ήρωες στο φάσμα του αυτισμού έχει τρία βιβλία. 

 

Εκ γενετής ή επίκτητη αναπηρία του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Οι παραπάνω μορφές αναπηρίας είναι ως επί το πλείστον εκ γενετής στον ήρωα. 

Ωστόσο υπάρχουν αρκετές αναπηρίες που είναι επίκτητες, τις απέκτησε δηλαδή το 

άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι ακόλουθοι πίνακες (Πίνακας 9 και Πίνακας 

10) υποστηρίζουν πως οι επίκτητες είναι σημαντικά λιγότερες από τις εκ γενετής. 

Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία: 

Πίνακας 9. Εκ γενετής κι επίκτητη αναπηρία στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

Δεν ντρέπομαι πια Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Δωριλένια Τα άταχτα πλοκάμια 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Τη νύχτα των θαυμάτων 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ Τι τρέχει με τον Μπαντού; 

Ένας κήπος στην τάξη μας Το σπασμένο χέρι του Νίνο 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! Το ταξίδι της απορίας 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 
Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του. 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά Πού πας, χελωνάκι; 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι  

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους  

Η Ψυλλοελένη  

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου  

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας μπορεί να 

είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει (…μια 

ιστορία που δεν τελειώνει) 
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Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει  

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα  

Με λένε Επλίδα  

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι  

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα  

Ο ασημένιος δράκος  

Ο αυτός  

Ο Γλεντζοφλέβαρος  

Ο Θωμάς  

Ο μαγικός ήχος της σιωπής  

Ο Νιφάδας και… η Γνώση  

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου  

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του  

Ο Συννεφόγατος  

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη  

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης  

Ο φάλτσος νάνος  

Ρίκι  

Τα γράμματα χορεύουν  

Τα δαντελένια χέρια  

Τα μαγικά μου αυτιά  

Το αριστερό μου πόδι  

Το Αυγό  

Το ζωντανό ρομπότ  

Το κόκκινο κουτί  

Τι κι αν είμαι ασβός;  

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου  

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας  

Το φτερωτό αλογάκι  

Φίλοι; …φως φανάρι  

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε!  

 

Στα ακόλουθα βιβλία δεν γίνεται λόγος για συγκεκριμένους χαρακτήρες με 

ε.ε.α./α. αλλά μία διεξοδική παρουσίαση για παιδιά ζητημάτων ειδικής αγωγής. 

Επομένως, δεν συγκαταλέγονται στον πίνακα: Δυο παπούτσια με καρότσι, Μόζα, η γάτα 

– Το βουνό των νάνων & Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα. Ενώ στο Τρελό μου 

αμαξίδιο δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για το πότε ξεκίνησε η αναπηρία. Σίγουρα 

ήταν στην παιδική της ηλικία, αλλά χωρίς αναφορά για το αν γεννήθηκε η Νανά με 

κινητικά προβλήματα. 
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Γράφημα 6. Εκ γενετής ή επίκτητη αναπηρία στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

 

Στα εφηβικά βιβλία: 

Πίνακας 10. Εκ γενετής κι επίκτητη αναπηρία στα εφηβικά βιβλία 

ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος Για μια σούζα 

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 
Ελπίδα ή Λουίζα 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και;  

Ο κονσερβοσυλλέκτης  

Ονειροφύλακες  

Το μπλε που αγκαλιάζει  

Το ποτάμι ζήλεψε  

 

 

Γράφημα 7. Εκ γενετής ή επίκτητη αναπηρία στα εφηβικά βιβλία 

 

78% 

22% 

Είδος αναπηρίας 

Εκ γενετής Επίκτητη 

82% 

18% 

Είδος αναπηρίας στα παιδικά 
εικονογραφημένα βιβλία 

Εκ γενετής Επίκτητη 



61 
 

Εξωτερική περιγραφή και εσωτερικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Η πλειονότητα των αφηγημάτων δεν έχει ιδιαίτερη αναφορά σε εξωτερική 

περιγραφή. Όσον αφορά στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

περιγράφονται λεπτομερέστατα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η αναπηρία ή η 

διαταραχή του χαρακτήρα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες συμπεριφορές και 

στάσεις. Ακολουθεί αναλυτική εξωτερική περιγραφή και εσωτερικά χαρακτηριστικά 

των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. σε κάθε αφήγημα ξεχωριστά. 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ 

Ε.Ε.Α./Α. 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. 

 

Δεν ντρέπομαι πια 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (π.χ. χωρίς βλεμματική επαφή, κλεισμένος 

στον εαυτό του, κάνει ένα ρυθμικό χτύπημα στα χέρια του κι όταν θυμώνει κυλιέται 

στο πάτωμα δεξιά – αριστερά σαν βαρελάκι, τον ενοχλούν οι έντονοι ήχοι, όπως, αλλά 

και το να τον αγγίζουν κ.ά.). 

Δυο παπούτσια με καρότσι 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή, καθώς αναφέρεται στην 

κοινωνική αδιαφορία απέναντι στα άτομα με κινητικά προβλήματα. 

 



62 
 

Δωριλένια 

Από τη ζωγραφιά παρατηρούμε ότι έχει χάλκινα σγουρά μαλλιά.  Η Δωριλένια δεν 

ήθελα να ξεχάσει την «άλλη» γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα – όλες τις λαλιές της Γης – 

των ζώων. Αυτό συνέβαινε γιατί αγαπούσε πολύ τα ζώα.  Ονειροπολούσε μέσα στην 

τάξη ότι βρισκόταν στον κήπο και μιλούσε στα ζουζούνια, στα πουλιά στα λουλούδια. 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! 

Ροζ γουρουνάκι με επιμονή. Δεν επαναπαύεται. Ψάχνει πράγματα να τον βγάλουν από 

τη βαρεμάρα. 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφοράς στην εξωτερική περιγραφή. Ευχέρεια στους υπολογιστές, 

καλός στο ποδόσφαιρο και στη ζωγραφική. 

Ένας κήπος στην τάξη μας 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφοράς στην εξωτερική περιγραφή, μόνο ότι κινείται σε αναπηρικό 

αμαξίδιο. Αγαπάει το σχολείο και το διάβασμα. Επίσης, αγαπάει τους φίλους του, γι’ 

αυτό προτιμάει να μην πηγαίνει σχολείο για να μην μπει εμπόδιο στις επιθυμίες τους. 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

Ένα παιδί με σπασμένο πόδι. (Καμία άλλη αναφορά) 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

Πράσινο με ένα περίεργο σχήμα. Είναι ταπεινό, ντροπαλό και κουνιέται σαν το κύμα. 

Ένας σπέσιαλ ήρωας 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφοράς στην εξωτερική περιγραφή του Άρη, μόνο ότι είναι δίδυμος 

με τον Διομήδη. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (π.χ. χωρίς βλεμματική επαφή, κλεισμένος στον εαυτό του, βγάζει 

περίεργους ήχους, τον ενοχλούν οι έντονοι ήχοι, όπως και τα έντονα χρώματα, αλλά και 

το να τον αγγίζουν. Επίσης, έχει καταπληκτική μνήμη. κ.ά.). 
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Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 

Ελπίδα: πράος και καλοσυνάτος άνθρωπος, λατρεύει την κολύμβηση κι αγαπάει τη 

σκυλίτσα οδηγό. Αλέξανδρος: Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά 

Ο Κούγκυ είχε αδύναμα φτερά, αλλά μεγάλη καρδιά που αγαπάει όλο τον κόσμο. 

Επίσης, είναι ευγενικός με όλα τα ζώα. 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι 

Τίκι: Μικρόσωμος, παιχνιδιάρης στο δασικό ποντικόσογο. Σίσι: Η κόρη που έμοιαζε 

στη μαμά τυφλοποντικίνα, έχει μεγάλα αυτιά, μύτη ίδια με τη μαμά κι είναι λιτοδίαιτη.  

Βάκι: Φιλομαθής, πεινάλας, χοντρούλης, κλωτσά και φωνάζει δυνατά. Λίλι: Χαδιάρικο. 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους 

Κόκκινος στη χώρα των άσπρων. Ήταν όμως φιλήσυχος. 

Η Ψυλλοελένη 

Μοναχοπαίδι και με μειωμένη ανάπτυξη. 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου 

Ο ήρωας είναι πάντα χαμογελαστός, με σκιστά αμυγδαλωτά μάτια και πλακουτσό 

πρόσωπο. Είναι ιδιαίτερο παιδί που ξέρει να παίζει και δεν μπορεί να μιλήσει καλά. 

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν τελειώνει) 

Σκύλος – Μπάμπης: άπιστος. Περιστέρι – Μελανή: μαύρο. Κοράκι – Ορφέας: 

τραγουδάει σαν αηδόνι. Αρκούδα – Ρεβέκκα: δεν πέφτει σε χειμερία νάρκη. Γρύλλος – 

Ιάκωβος: τραγουδάει τη μέρα ενώ θα έπρεπε τη νύχτα. 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στα εσωτερικά χαρακτηριστικά.  Κάτασπρο πουλί και 

ανάμεσα στα μάτια είχε μια μαύρη βούλα. 
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Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα 

Η Μάτα είναι μαύρη με γουρλωτά μάτια. Έχει όμως τεράστια αγάπη για όλους. 

Με λένε Επλίδα 

Έχει όμορφα καλοκαμωμένα πόδια, μεγάλη φαντασία και στόχος της είναι να γίνει ένας 

ξεχωριστός άνθρωπος. 

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι 

Άσπρη με φουντωτή ουρά και αρκετές ικανότητες (προβάλλει ταινίες με τα μάτια της), 

αλλά είναι κωφή. 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή, καθώς είναι γενική παρουσίαση 

κι όχι συγκεκριμένος χαρακτήρας με αναπηρία. 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα 

Μικρό γατάκι, τυφλό. Μόνο έτρωγε, έπαιζε και κοιμόταν. 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή, καθώς είναι γενική παρουσίαση 

κι όχι συγκεκριμένος χαρακτήρας με αναπηρία. 

Ο ασημένιος δράκος 

Ο δράκος είναι ο μοναδικός ασημένιος και ο μοναδικός που αντί φλόγες πετούσε νερό. 

Είναι μικρός και με γλυκό χαμόγελο. Τα μάτια του είναι στο χρώμα του θυμωμένου 

ουρανού κι έχει δύο μακριά, δυνατά φτερά στο χρώμα της πλατίνας. 

Ο αυτός 

Χελωνάκι γαλαζοπράσινο φωτεινό και το καβούκι του σαν να έλαμπε. Όλα τα 

χαρακτηριστικά ενός παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (π.χ. χωρίς 

βλεμματική επαφή, ηχολαλία, απρόβλεπτος και ήταν σαν να μην ακούει καθόλου τη 

μαμά του). 

 



65 
 

Ο Γλεντζοφλέβαρος 

Τοσοδούλης με κουτσό πόδι. 

Ο Θωμάς 

Παλικαράκι ψιλόλιγνο, ξανθό με γαλάζια μάτια σαν ήμερες θάλασσες και όμορφο 

πρόσωπο. Είναι πολύ καλός στο τρέξιμο και του αρέσει η ζωγραφική και η μουσική. 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής 

Σγουρομάλλης με κόκκινα μαλλιά, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση 

Νιφάδας: Κάτασπρος σαν το χιόνι, αλλά με δύο τεράστια ροζ αυτιά όσο κανένα άλλο 

ποντικάκι πάνω στη γη. Του αρέσει να σκαρφαλώνει τρέχοντας στα δέντρα, να παίζει 

κρυφτό με τα λουλούδια, αλλά στενοχωριόταν που ήταν μόνος. 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 

Νέο αγόρι με πλακουτσό μέτωπο και σχιστά μάτια. Σπουδαίος αθλητής των Special 

Olympics. 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 

Ο μικρός αδερφός είχε πρόβλημα στα ποδαράκια και στα χεράκια του, επομένως 

κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Επίσης, δεν μπορεί να μιλήσει. 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 

Ο μικρός αδερφός είχε πρόβλημα στα ποδαράκια και στα χεράκια του, επομένως 

κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Επίσης, δεν μπορεί να μιλήσει. 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Έξυπνο, δυνατό και όμορφο σκυλί. 

Ο Συννεφόγατος 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή, πέρα του ότι ήταν από σύννεφο. 

Ήταν πεισματάρης και παιχνιδιάρης. 
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Όταν η Έλλη έγινε αόρατη 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. Δεν συγκεντρώνεται στο μάθημα, 

αλλά ούτε και πουθενά αλλού. 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης 

Μικρό φτερωτό πλάσμα ίσαμε το μικρό μας δαχτυλάκι, είχε όμως αργούς ρυθμούς σε 

όλη του την ανάπτυξη. Ήταν τρυφερός και παιχνιδιάρης. 

Ρίκι 

«Ελαττωματική» τυφλοποντικίνα, καθώς είχε ορθάνοιχτα μάτια και μεγάλα αυτιά. Για 

το γένος της είχε και «στραβό χαρακτήρα», δηλαδή δεν της άρεσε να καβγαδίζει ή να 

τρώει ζωάκια, καθώς τα έκανε φίλους της. Επίσης, μιλούσε τις «βάρβαρες» γλώσσες, 

δηλαδή τις γλώσσες άλλων ζώων. 

Τα άταχτα πλοκάμια 

Ο Λουκάς το χταπόδι και ο Πέτρος το καλαμάρι είναι φιλήσυχοι αλλά τα πλοκάμια 

τους διαταράσσουν την ήρεμη ζωή της θάλασσας και ντρέπονται γι’ αυτά. 

Τα γράμματα χορεύουν 

Ξανθό κοριτσάκι. Αγαπάει τον χορό κι αυτό είναι το κίνητρό της σε όλα. 

Τα δαντελένια χέρια 

Δεν είχε κανονικά χέρια. Ενώ είχε δυο δυνατά και καλοφτιαγμένα μπράτσα, οι παλάμες 

και τα δάκτυλά του ήταν τόσο ρόδινα κι απαλά, που το παιδί δεν μπορούσε να κάνει 

τίποτα, καθώς τα χέρια πονούσαν και μάτωναν μόλις άγγιζε κάτι.  Ήταν περήφανος για 

τα γάντια που του έφτιαξε η μαμά του, αλλά ένιωθε ντροπή που δεν τον δέχτηκαν στον 

στρατό. 

Τα μαγικά μου αυτιά 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά. Αναφέρονται μόνο τα μεγάλα του αυτιά. 
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Τη νύχτα των θαυμάτων 

Το ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του καμπαναριού: ο Κλαύδιος Προμπλεμάτικους 

Κάζους, Ρωμαίος έπαρχος από τη Ρώμη. Αριστοκρατικής καταγωγής. 

Τι κι αν είμαι ασβός; 

Αναζητάει φίλους, καθώς οι άλλοι δεν τον κάνουν παρέα, επειδή βρομάει. 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; 

Έγχρωμος από τη Ζάμπια. Ήρεμο παιδί. 

Το αριστερό μου πόδι 

Ρίνος, το μικρότερο παιδάκι τους, το καγκουρό, είχε μονάχα ένα μπροστινό πόδι, το 

δεξί. Το αριστερό δεν ήταν κανονικό ποδαράκι, ήταν τοσοδούλι, αδύναμο πραγματάκι 

που έμοιαζε με χοντρό δάκτυλο παρά με πόδι «ανάπηρο χεράκι». Το μικρό καγκουρό 

χαρακτηρίζεται από γρηγοράδα κι ευκινησία στο τρέξιμο, δύναμη και εξυπνάδα. 

Επίσης, είναι σπάνιο ταλέντο στο ποδόσφαιρο. 

Το Αυγό 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (π.χ. χωρίς βλεμματική επαφή, κλεισμένος 

στον εαυτό του, τον ενοχλούν οι έντονοι ήχοι, όπως και τα έντονα χρώματα, αλλά και 

το να τον αγγίζουν). 

Το ζωντανό ρομπότ 

Ο Δημήτρης είναι καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Από τον ξάδερφό του 

χαρακτηρίζεται σοφός, γιατί τον προσέχει, τον συμβουλεύει και τον διορθώνει στην 

ανάγνωση και την ορθογραφία. 
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Το κόκκινο κουτί 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. Είναι απρόσεκτος, αφηρημένος, 

υπερκινητικός, διακόπτει τους άλλους και συμπεριφέρεται άσχημα στους συμμαθητές 

του. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι κακομαθημένος. Είναι έξυπνος, ευαίσθητος και 

κοινωνικός. 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου 

Όταν γεννήθηκε είχε μακριά όμορφα δάχτυλα. Ήταν ήσυχο μωρό και φρόνιμο παιδάκι 

στη συνέχεια. Του άρεσε να παίζει πιάνο. 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιγραφή. Πείσμα να καταφέρει αυτό που 

θέλει. 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο 

Χωρίς ιδιαίτερη αναφορά. 

Το ταξίδι της απορίας 

Η μητέρα σκιουρίνα ήταν παλιά γλυκιά, ήρεμη και προσεκτική με την εμφάνισή της. 

Τώρα έχει παραμελήσει τον εαυτό της και έχει πολλά νεύρα. 

Το φτερωτό αλογάκι 

Ενώ τα αδέρφια του είναι άσπρα, αυτό γεννήθηκε καφετή. 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά 

Είχε κόκκινές βούλες στην ουρά του.  Ήταν χαρούμενο κι ευτυχισμένο μέχρι τη στιγμή 

που έβαλε γυαλιά. 

Τρελό μου αμαξίδιο 

Η Νανά έχει ροζ μαγουλάκια, μια φούξια κορδέλα στα μαλλιά και της αρέσει να παίζει 

πιάνο. 
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Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να κουνήσει την ουρά του. 

Έχει χρώμα γκρίζο και δυνατή, αλλά παραπονιάρικη φωνή. Είναι λυπημένο από τότε 

που έχασε τη μαμά του. 

Φίλοι; …φως φανάρι 

Ο Γιώργος φοράει ένα κόκκινο καπελάκι και είναι φιλικός, χαμογελαστός, ευγενικός 

και γενναιόδωρος. 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

Ο ήρωας είναι ψηλός, 14 εκ. με μπεζ και καφετιές ραβδώσεις, κομψό ραχιαίο πτερύγιο 

κι ουρά με χαριτωμένη στροφούλα.  Είναι ανήσυχο πνεύμα. 

 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Για μια σούζα 

Ο Ευθύμης είναι ψηλός, γεροδεμένος με όρθια κοντοκομμένα μαλλιά. Ο φόβος ότι δεν 

θα ξαναπερπατήσει τον έκανε να νιώθει αδύναμος κι ανυπεράσπιστος. Ήταν 

σκυθρωπός και σχεδόν εχθρικός με όλους. 

Ελπίδα ή Λουίζα 

Χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική περιγραφή. Μετά το ατύχημα αρχικά δυσκολευόταν να 

μιλήσει (αλαλία) και να περπατήσει. Δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει το δεξί του χέρι 

και ενώ αρχικά δεν θυμόταν τίποτα, πάθαινε κρίσεις επιληψίας. 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος 

Χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική περιγραφή. Λόγω της διαταραχής που έχει είναι κλειστός κι 

απόμακρος σε μη οικείες καταστάσεις. Αποσύρεται όταν βιώνει ψυχικό άγχος. Οι 

σκέψεις του είναι χωρίς ειρμό. Μιλάει χωρίς περιορισμούς και ταμπού. Έχει 

διαταραγμένη βλεμματική επαφή. Ηχολαλεί συχνά. Δεν κατανοεί την έννοια της 

μεταφοράς στα λόγια. 
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Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

Πριν μείνει τυφλή και κωφή, ήταν πάντα γελαστή, έξυπνη. Είχε ολοστρόγγυλες ξανθές 

μπούκλες. Όταν έμεινε τυφλή, άρχισε να αντιδρά σαν αγρίμι, με νευρικότητα ως 

κακομαθημένο παιδί. Κυκλοφορούσε βρόμικη, αχτένιστη και πάντα κακόκεφη. 

Αναλαμβάνοντάς τη η δασκάλα διαπιστώθηκε η ευστροφία της. 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; 

Χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική περιγραφή. Συμπεριφορικά φαίνεται να κινείται συνέχεια, 

να παρατηρεί πολύ, να επαναλαμβάνει πράγματα, χωρίς πολλή υπομονή και με 

πετάρισμα στα χέρια λόγω της διαταραχής. 

Ο κονσερβοσυλλέκτης 

Ισχνός, μικρόσωμος με στενόμακρο πρόσωπο και μακριά μαύρα πλούσια σγουρά 

μαλλιά αχτένιστα, μαύρα μεγάλα μάτια σαν αγριόγατα. Τα νύχια του ήταν πάντα 

φαγωμένα στις άκρες. Είχε απαλή, ζεστή και μελωδική φωνή. Όταν έβγαινε έξω από το 

σπίτι φορούσε στενή γκρίζα μπλούζα, στενό μαύρο παντελόνι, μακρύ μαύρο πανωφόρι 

με τριμμένους αγκώνες και αρβύλες. Ίσως να ήταν τρελός, καθώς είχε παράξενο τρόπο 

έκφρασης και συμπεριφοράς. Δεν ήξερε πολλές λέξεις κι έκανε συνδυασμούς με όσες 

ήξερε. Δεν είχε αντίληψη περί της έννοιας του χρόνου. Φρόντιζε να είναι ολιγαρκής και 

προσεκτικός, αλλά μανιακός με τη δουλειά του. Τον χαρακτήριζαν ως «μυστήριο 

καλλιτέχνη, άγνωστη μεγαλοφυΐα και θεσπέσιο δημιουργό».   

Ονειροφύλακες 

Η Έρση είναι ένα όμορφο κοριτσάκι με μεγάλα τιρκουάζ μάτια, μεταξένια μαλλιά στο 

χρώμα του γκριζοπράσινου φύλλου της ελιάς, με άσπρο δέρμα σχεδόν διάφανο με 

μικρές μοβ φλέβες. Ήταν μικροκαμωμένη με πολύ μικρά κι αδύναμε φτερά. Ήταν 

ήσυχο και γλυκό κοριτσάκι, αλλά αδύναμη. 
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Το μπλε που αγκαλιάζει 

Χωρίς συγκεκριμένη εξωτερική περιγραφή και για τα δύο παιδιά. Συμπεριφορικά για 

τον Νικόλα παρατηρήθηκε πως είχε δυσκολία στο φαγητό, στον ύπνο, στο κόψιμο των 

νυχιών και των μαλλιών, εμμονή στις μάρκες των αυτοκινήτων και στα σήματά τους, 

ηχολαλία και στριφογυρίσματα. Από την άλλη, η Χριστίνα με την ίδια διαταραχή, είναι 

χαμηλά λειτουργική σε σχέση με τον αδερφό της. 

Το ποτάμι ζήλεψε 

Γεννήθηκε πεντέμισι μηνών. Λεπτός και αδύνατος. Στο νηπιαγωγείο άρχισε να 

«σπουδάζει τους ανθρώπους», δηλαδή να καταλαβαίνει τι να περιμένει από τον καθένα. 

Δεν παραπονιόταν όταν τον κορόιδευαν, αλλά είχε πείσμα και θάρρος να περπατήσει. 

Είχε υπομονή και επιμονή στο πρόγραμμα θεραπείας του. Ήταν σκληρός κι απαιτητικός 

με τον εαυτό του. Όνειρό του είναι να γίνει γιατρός. 

Θέση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στην κοινωνία 

Η θέση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στην κοινωνία όπου ζει σύμφωνα με το 

εκάστοτε λογοτεχνικό βιβλίο έχει κυρίως αρνητικές προεκτάσεις. Στα παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία η θέση του ήρωα είναι είτε ισότιμη με τους συνομήλικούς του 

είτε κάτι «ξένο» που δεν ανήκει στην κοινωνία τους. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν 

28 βιβλία, ενώ στη δεύτερη 25 (Πίνακας 11): 

Πίνακας 11. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Θέση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στην 

κοινωνία 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ - ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ Δεν είμαι τέρας, σου λέω! 

Ένας κήπος στην τάξη μας Δωριλένια 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Ένα γουρούνι… με ταλέντο! 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 
Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά 
Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους 

Με λένε Επλίδα Η Ψυλλοελένη 
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Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας 

μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει 

ό,τι θέλει (…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

Ο Γλεντζοφλέβαρος Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του Ο ασημένιος δράκος 

Ο Συννεφόγατος Ο αυτός 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη Ο Νιφάδας και… η Γνώση 

Πού πας, χελωνάκι; Ο μαγικός ήχος της σιωπής 

Τα άταχτα πλοκάμια Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης 

Τα γράμματα χορεύουν Ο φάλτσος νάνος 

Τα μαγικά μου αυτιά Ρίκι 

Τη νύχτα των θαυμάτων Τα δαντελένια χέρια 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; Τι κι αν είμαι ασβός; 

Το ζωντανό ρομπότ Το αριστερό μου πόδι 

Το κόκκινο κουτί Το Αυγό 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου Το φτερωτό αλογάκι 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο 
Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του. 

Το ταξίδι της απορίας Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά  

Τρελό μου αμαξίδιο  

Φίλοι; …φως φανάρι  

 

Στο βιβλίο Δεν ντρέπομαι πια ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. δεν είναι ισότιμο μέλος 

της κοινωνίας, καθώς δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει πως η κοινωνία τον αποδιώχνει. Το ίδιο ισχύει για τους χαρακτήρες των 

βιβλίων Ο Πέτρος κι ο αδερφός του κι Ο Θωμάς. Το βιβλίο Δυο παπούτσια με καρότσι 

δείχνει ακριβώς πως όσοι άνθρωποι βιώνουν κινητικά προβλήματα, δεν θεωρούνται 

ισότιμα μέλη της κοινωνίας λόγω της αδιαφορίας του κράτους και των πολιτών. Την 

αδιαφορία του κράτους και των πολιτών της εντοπίζεται και στο κορίτσι από Το 

μυστικό τραγούδι της Μάτας. 

Τα βιβλία Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα & Μόζα, η γάτα – Το βουνό των 

νάνων δεν προσμετρούνται στον παραπάνω διαχωρισμό, γιατί είναι μια γενική 

παρουσίαση των προβλημάτων και των δυσκολιών που βιώνουν τα άτομα με κινητικά 
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προβλήματα, σύνδρομο Down και εγκεφαλική παράλυση αντίστοιχα, χωρίς 

συγκεκριμένους χαρακτήρες. 

Σε κανένα εφηβικό βιβλίο ο χαρακτήρας με αναπηρία δεν έχει ίσες ευκαιρίες και 

ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της κοινωνίας. Τον Νικόλα και τη 

Χριστίνα από Το μπλε που αγκαλιάζει τους υποτιμούν μέσα στη σχολική τάξη και δεν 

τους δίνουν τις ευκαιρίες που ζητούν. Η Έλεν Κέλερ από το βιβλίο Μια φλόγα στο 

σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ, απομονώνεται, καθώς κανείς δεν 

καταλαβαίνει πως αυτό το κορίτσι έχει δυνατότητες. Το ίδιο ισχύει για τον Φίλιππο 

(στο βιβλίο Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και;) και τον Κονσερβοσυλλέκτη. Στο 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος όλοι υποτιμούν τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α., όπως και την 

Έρση στους Ονειροφύλακες και τον Άγγελο στο Ελπίδα ή Λουίζα, καθώς η πολιτεία 

θεωρεί τα παιδιά με αναπηρία πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο Ευθύμης στο Για μια 

σούζα προκάλεσε μόνος του την άσχημη συμπεριφορά εις βάρος του λόγω της 

συμπεριφοράς που είχε πριν το ατύχημα. Μόνο στο βιβλίο Το ποτάμι ζήλεψε η στάση 

της κοινωνίας είναι ουδέτερη απέναντι του. Φυσικά αυτό αλλάζει σταδιακά, αφού οι 

εξελίξεις τους κάνει να τον δουν σαν «ήρωα». 

Στάση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. απέναντι στον εαυτό του, το οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον και ρόλος αυτών στη ζωή του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Βασικά ερωτήματα της έρευνας είναι η στάση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. προς 

την ίδια του την αναπηρία, το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον (μητέρα, πατέρα, 

αδέρφια, παππούδες και γιαγιάδες), τα φιλικά του πρόσωπα, αλλά και την κοινωνία 

στην οποία ανήκει. Παράλληλα, αναζητείται ο ρόλος αυτών των προσώπων στην 

εξέλιξη της ιστορίας, αλλά και η στάση τους και η συμπεριφορά τους απέναντι στον 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α..  
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! 

Ο Αγάπιος λέει μόνος του πως δεν καταλαβαίνει τους άλλους. Φαίνεται, επίσης, πως με 

τη συμπεριφορά του ενοχλεί τους γύρω του. Αγαπάει πολύ τον μπαμπά του και τον 

περιμένει πώς και πώς να γυρίσει από το ταξίδι του. Με την Παναγιώτα προσπαθεί 

απλώς να συμβιώσει μαζί της. 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη μητέρα του Αγάπιου. 

Ο πατέρας του τον υπεραγαπά, αλλά αναγκάζεται να τον αφήσει είκοσι μέρες λόγω της 

δουλειάς του. Ο ίδιος ξέρει να τον χειρίζεται και δίνει βασικές οδηγίες στην 

Παναγιώτα. Η Παναγιώτα, η γειτόνισσα του Αγάπιου, τον φροντίζει όσο λείπει ο 

πατέρας του και νιώθει άσχημα για όσα προκαλεί ο Αγάπιος. Προσπαθεί να καταλάβει 

τη συμπεριφορά του και να μη θυμώνει. Τελικά κατάλαβε τις ιδιαιτερότητές του. 

Δεν ντρέπομαι πια 

Ο Αλέκος (παιδί στο φάσμα του αυτισμού) φωνάζει τον εαυτό του «Κέκο». Δεν έχει 

συναίσθηση όμως της δυσκολίας του. Αγαπάει πολύ τη μητέρα του, γιατί αυτή τον 

ηρεμεί και τον φροντίζει. Στην ιστορία δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην 

αλληλεπίδρασή του με τον πατέρα, αλλά δείχνει την αγάπη του προς τον αδερφό του, 

τον Φώτη. Για τον Κέκο, ο Φώτης είναι το παράδειγμά του και η ασφάλειά του. Τα 

τρίτα πρόσωπα τα φοβάται και μπορεί να αντιδράσει άσχημα απέναντί τους. Η μητέρα 

του, η κυρία Πίστη, αγωνιά για το μέλλον του γιου της. Είναι τρυφερή απέναντί του και 

τον αποκαλεί «αγόρι της καρδιάς μου», «γλυκό παιδί της μαμάς». Αυτή έχει αναλάβει 

την καθημερινή του φροντίδα. Τον αγκαλιάζει, του χαϊδεύει την πλάτη για να τον 

ηρεμήσει ή ξαπλώνει στο πάτωμα μαζί του για να τη νιώσει κοντά του όταν θυμώνει. Η 

μητέρα είναι που κινητοποιεί την αστυνομία όταν αυτός εξαφανίζεται. Ο πατέρας 

αγωνιά όταν εξαφανίζεται ο Κέκος και αφήνει τη δουλειά του για να τον ψάξει. Δεν 



75 
 

υπάρχει άλλη αναφορά στον πατέρα. Ο εννιάχρονος αδερφός του Φώτης ντρέπεται για 

τον αδερφό του. Δεν του αρέσει να τον κρατάει έξω από το σπίτι. Θυμώνει με τη μαμά 

του, όποτε του το ζητάει. Τον φροντίζει μόνο μέσα στο σπίτι. Τον αγαπάει όμως και 

στενοχωριέται όταν χάνεται. Ο ίδιος βέβαια βρίσκει και τη λύση στο πού μπορεί να 

βρίσκεται, καθώς είναι ο μόνος που είναι τόσο κοντά του. Η Λίνα η συμμαθήτρια του 

Φώτη και η μαμά της υπερασπίζονται τον Κέκο και βοηθούν στην ανεύρεσή του. 

Δυο παπούτσια με καρότσι 

Χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα με ε.ε.α./α., καθώς αναφέρεται γενικά στην κοινωνική 

αδιαφορία απέναντι στα άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Δωριλένια 

Η ηρωίδα λέει τις πρώτες τις λέξεις στα 4 της χρόνια, εκείνη το επιδιώκει για να μην 

ξεχάσει τις λαλιές όλων, όπως της είχε πει η γάτα της η Ριρίκα. Αγαπάει την οικογένειά 

της (μητέρα, πατέρα, γιαγιάδες και παππούδες), αλλά δεν τους κάνει το χατίρι να 

μιλήσει και να ξεχάσει τις λαλιές όλου του κόσμου. Στα 4
α
 γενέθλιά της τους έκανε το 

χατίρι να τους φωνάξει «μαμά», «μπαμπά» και «γιαγιά». Αγνοούσε τα φιλικά της 

πρόσωπα και από το κοινωνικό της περιβάλλον οι μεγάλοι παραξενεύονταν ή τη  

θαύμαζαν αν ηρεμούσε κάποιο μωράκι από το κλάμα. Η μητέρα της την αγαπά. 

Προσπαθούσε να την κάνει να μιλήσει κι υποστήριζε πως το κάθε παιδί μιλάει στον 

δικό του χρόνο. Ο πατέρας την αγαπάει και μαζί με τη μητέρα τη θεωρούν έξυπνη και 

δεν βρίσκουν τον λόγο που δεν «παίρνει τα γράμματα». Δεν την πίεζαν και την 

καμάρωσαν όταν είπε το ποίημά της. Ακόμη, ο πατέρας θέλει να της δώσει χρόνο με το 

σχολείο γιατί δεν θέλει να θεωρεί πως έχει μαθησιακά προβλήματα. Ο εκπαιδευτικός 

αρχικά είχε ουδέτερη προς αρνητική στάση και τις έκανε παρατηρήσεις ότι 

ονειροπολεί. Έπειτα, ενθουσιάζεται που μαθαίνει τόσο εύκολα το ποίημα. Τη μύησε 

στη Β΄ Δημοτικού στον μαγικό κόσμο των βιβλίων. Αυτό τη βοήθησε στο να μην 

κομπιάζει στην ανάγνωση. Αυτό οδήγησε στο να μην βαριέται στην τάξη, να προσέχει 



76 
 

όσα λέει ο δάσκαλος και φυσικά να τα μαθαίνει πιο εύκολα, αλλά και να γράφει 

ποιήματα. Οι συμμαθητές της είχαν αρνητική στάση απέναντί της, δεν ήθελαν καμία 

σχέση, την απομόνωναν, την κορόιδευαν και γέλαγαν μαζί της. 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! 

Ο ήρωας θεωρεί ότι διαφέρει από τους άλλους, γιατί βαριέται όσα κάνουν οι άλλοι. 

Όλοι είναι νωχελικοί και δεν κάνουν πράγματα διαφορετικά, απλώς επιβιώνουν στη 

λάσπη. Αρχικά δεν τους αντέχει κι έπειτα προσπαθεί να τους πείσει να αλλάξουν 

νοοτροπία. Το φιλικό του πρόσωπο, το μικρό ροζ γουρούνι με φιόγκο, τον πιστεύει και 

θέλει να τον βοηθήσει. Εδώ υποκρύπτεται ένα λανθάνον φλερτ μεταξύ τους. Η 

συμβολή της στην εξέλιξη της ιστορίας είναι καθοριστική γιατί αν δεν έκανε το πρώτο 

βήμα, κανένα άλλο γουρούνι δεν θα τον εμπιστευόταν. 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ 

Αρχικά η καρδιά του ήρωα δεν συμπαθούσε το μυαλό του. Η δυσκολία του με τα 

γράμματα τον στενοχωρούσε, αλλά μετά ήρθε η συμφιλίωση. Αγαπάει πολύ τον 

παππού, τον θαυμάζει και τον χαρακτηρίζει λίγο φιλόσοφο. Επίσης, αγαπάει και 

θαυμάζει τα φιλικά του πρόσωπα. Η μητέρα του τού είπε ότι το ξεχωριστό που έχει 

είναι «η ευγένειά του» και τον βοηθάει στην Ιστορία και τα Μαθηματικά. Σύμφωνα με 

τον μπαμπά του το ξεχωριστό που έχει είναι ότι τα πάει καλά με τους υπολογιστές. Ο 

παππούς τον βοηθάει με τον δικό του τρόπο στη δυσκολία του, γράφουν αποφθέγματα 

στο κόκκινο τετράδιο που του αγόρασε, «φιλοσοφούν» μαζί κι ο μικρός του μαθαίνει το 

διαδίκτυο. Μέσα από ένα απόφθεγμα ο παππούς τον βοήθησε να βρει το δικό του 

ταλέντο. 

Ένας κήπος στην τάξη μας 

Το αγόρι αποδέχεται την αναπηρία του και ξέρει να ζει μαζί της. Ωστόσο στενοχωριέται 

που αυτή του η ιδιαιτερότητα (κινητική αναπηρία) αποτελεί τροχοπέδη στη 

διαμόρφωση της τάξης του στο ισόγειο του σχολείου. Επειδή όμως οι συμμαθητές του 
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θέλουν τις τάξεις του πρώτου ορόφου και τους αγαπάει πολύ, σταματάει το σχολείο για 

να μην εμποδίσει τα όνειρά τους. Τη μητέρα του την αγαπάει, αλλά δεν της επιτρέπει 

να μάθει τον λόγο που σταμάτησε από το σχολείο. Στον μπαμπά του έχει αδυναμία 

αλλά δεν του εξηγεί τον προβληματισμό του. Η μητέρα του είναι προβληματισμένη με 

τη συμπεριφορά του γιου της. Δεν τον πιέζει όμως. Η κίνησή της να βρει τον δάσκαλο 

της τάξης έδωσε λύση στο πρόβλημα του Στέλιου. Οι συμμαθητές του, αλλά κυρίως οι 

φίλοι του ο Αλέκος και ο Μιχάλης, προσπαθούν να καταλάβουν τι έπαθε και δεν πάει 

σχολείο, ανησυχούν και στενοχωριούνται. Εκείνοι δεν βλέπουν την αναπηρία του, τον 

βλέπουν μόνο σαν φίλο τους. 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

Στενοχωριόταν ο Φεβρουάριος που  τον είχαν απομονώσει και δεν τον ήθελα στα 

παιχνίδια τους οι άλλοι μήνες. Τα αδέρφια και τα ξαδέρφια του τον έδιωξαν, αφού δεν 

ήταν σαν αυτούς. Μετά τον έβαλαν ξανά στην παρέα τους. Στο τέλος τον θαύμαζαν 

κιόλας που έκανε πράγματα που δεν έκαναν αυτοί. 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

Ο ήρωας νιώθει διαφορετικός, μόνος του κι απομονωμένος. 

Ένας σπέσιαλ ήρωας 

Η μητέρα, ο πατέρας κι ο αδερφός του τον αγαπάνε και το δείχνουν με τον τρόπο τους. 

Η μητέρα δεν διαχωρίζει τα παιδιά της κι ο πατέρας μαθαίνει στα δύο του παιδιά την 

έννοια της αγάπης, της αποδοχής και της διαφορετικότητας. Οι δύο γονείς έμαθαν τα 

παιδιά τους να αγαπιούνται, δηλαδή να δέχεται ο ένας τον άλλον «όπως είναι». Ο 

Διομήδης, ο αδελφός του, ήταν αμίλητος και προσεκτικός στο μάθημα. Στο διάλειμμα 

παίζει με τους φίλους του αντιθέτως με τον ήρωα μας. Υπερασπίζεται τον αδερφό του 

και είναι υπερήφανος γι’ αυτόν. Επίσης, και η δασκάλα του τον υπερασπίζεται. 
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Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 

Η ηρωίδα αποδέχεται την αναπηρία της, είναι ήρεμη κι έχει λύσεις για όλα. Κατανοεί 

τους προβληματισμούς της μητέρας της και αγαπάει πολύ τη μητέρα, τον πατέρα και τα 

φιλικά της πρόσωπα. Η μητέρα είναι αγχωμένη αν η κόρης της τα καταφέρει, την 

αγαπά πολύ και την υποστηρίζει όσο μπορεί. Ο πατέρας την υποστηρίζει και τη σέβεται 

σε όλα. Η Μαρία, η φίλη της, την αγαπά, τη φροντίζει και της συμπαραστέκεται. 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά 

Ο Κούγκυ νιώθει λύπη για τα αδύναμα φτερά του. Θαυμάζει τα αδέρφια του που 

μπορούν να πετούν, ενώ εκείνος όχι. Ρωτάει συνεχώς τη μητέρα για όσα γνωρίζει για 

τον κόσμο, αφού αυτός δεν είναι ικανός να πετάξει και να τα δει. Έχει ανάγκη να 

νιώσει τη φιλία και είναι ευγενικός με όλους. Η μητέρα του εξηγεί τη διαφορετικότητά 

του και την αδυναμία του τονίζοντας τα προτερήματά του. Τον αγαπάει και δεν τον 

διαχωρίζει από τα άλλα παιδιά της. Τα αδέρφια του, η Κάτια και η Κέλυ, τον αγαπούν 

πολύ και του φέρνουν νόστιμες λιχουδιές από τη βόλτα τους. Το φεγγάρι είναι ο 

μοναδικός φίλος που του κάνει παρέα κάθε βράδυ. Πάντα όμως φαίνεται θλιμμένο. 

Κάνει δώρο στον Κούγκυ «δύο μεγάλα χρυσά φτερά». Έτσι ούτε το φεγγάρι ούτε ο 

Κούγκυ αισθάνονται μόνοι τους, αφού έχουν ο ένας τον άλλον. 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι 

Η μητέρα είχε υψοφοβία και θεωρούσε τα παιδιά της έξυπνα. Ο πατέρας είχε 

κλειστοφοβία και τον κούραζε να ψάχνει συνεχώς απαντήσεις στις ατελείωτες 

ερωτήσεις των παιδιών του. Τα συμβούλευαν κι οι δύο να έχουν υπομονή κι επιμονή 

για να βρουν φίλους. Η γυναίκα του Μολ κι ο Μολ απέφευγαν και θεωρούσαν τα 

τέσσερα παιδιά της αδερφής τους ελαττωματικά, κακομούτσουνα, ότι δεν ήταν 

καθαρόαιμα και ότι δεν κλωτσούν. Η κουκουβάγια θεωρούσε έξυπνα τα παιδιά αυτά. 
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Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους 

Ο ήρωας αποδέχεται την αναπηρία του κι αναζητάει αποδοχή από τα φιλικά του 

πρόσωπα και το κοινωνικό του περιβάλλον. 

Η Ψυλλοελένη 

Ένα κοριτσάκι τόσο μικρό όσο μια σταλίτσα. Οι γονείς της την υπεραγαπούσαν. Τα 

παιδιά όμως δεν την ήθελαν στα παιχνίδια τους γιατί τους έφερνε ανακατωσούρα. 

Εκείνη έκλαιγε που τα παιδιά δεν την έπαιρναν στα παιχνίδια τους. 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου 

Ο Μάνος στενοχωριέται που δεν τον θέλουν στα παιχνίδια τους χωρίς όμως να 

καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό. Απορεί που τον διώχνουν, αν και εκείνος είναι 

φιλικός μαζί τους. Τα παιδιά της γειτονιάς τον διώχνουν από κοντά τους και στο τέλος 

συνειδητοποιούν πόσο καλή καρδιά έχει. 

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν τελειώνει) 

Τα ζώα  που αναζητούν ένα νέο χωριό είναι όλα διαφορετικά από τα φυσιολογικά του 

είδους τους και τα θεωρούν ξένους. 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει 

Το πουλί κατανοούσε τη διαφορετικότητά του και ήταν ανήσυχος. Η κότα που τον 

υιοθέτησε ήταν το στήριγμά του και καθησύχαζε όλα τα υπόλοιπα ζωάκια. Η παρουσία 

της ήταν καθοριστική στη ζωή του, αφού τον συμβούλευε να κάνει αυτό που λέει η 

καρδιά του. 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα 

Η Μάτα έχει αποδεχτεί τη διαφορετικότητά της. Αγαπάει πολύ τον κύριο Θεοδόση το 

αφεντικό της και γενικά όσους βρίσκονται στον δρόμο της γνωστοί και άγνωστοι. Ο 

κύριος Θεοδόσης είναι καλόκαρδος και αγαπάει όλα τα ζωάκια. 
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Με λένε Επλίδα 

Η ηρωίδα στενοχωριέται και κλαίει για την κατάστασή της. Νιώθει «ο πιο 

δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο» και «αλλιώτική». Τα πόδια της την κάνουν 

δυστυχισμένη γιατί δεν περπατούν. Θεωρεί τα πόδια της «άχρηστα» και δεν ξέρει 

τελικά γιατί τα έχει. Η μητέρα της πιστεύει πως έχει έναν μαγικό φούρνο στην καρδιά 

της και πως δεν έχει φαντασία. Αγαπάει πολύ την κόρη της, είναι όλος ο κόσμος της. 

Τη χαϊδεύει και τη φιλά για να της απαλύνει τον πόνο και της λέει ότι υπάρχουν και 

χειρότερα.  Ο πατέρας πέθανε όταν γεννήθηκε η Ελπίδα, ήταν πολύ καλός.  Στη φίλη 

της,  Άχνα, έχει εμπιστοσύνη και πιστεύει πως είναι σοφή. Της μαθαίνει να έχει 

υπομονή, να πετά με την ψυχή της, ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα με τη δύναμη της 

ψυχής της. Της εξηγεί πως είναι ξεχωριστή κι ότι χρειάζεται προσπάθεια για να 

καταφέρεις κάτι. Θυμώνει μαζί με τον Αντώνη όταν την πειράζει – ενοχλεί και τη 

φωνάζει «κουτσή κατσαρίδα». Επίσης, την κοροϊδεύει ότι ο μπαμπάς της έφυγε γιατί 

δεν άντεχε να τη βλέπει κουτσή και κλαίει εξαιτίας του.   

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι 

Η ηρωίδα έμαθε να προσαρμόζεται και να ζει με την αναπηρία της. Οι άνθρωποθ δεν τη 

θέλουν. Μόνο η μάγισσα Αμπουλίνα την αγαπάει. 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 

Χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα με ε.ε.α./α., καθώς αναφέρεται γενικά στη ζωή των 

ατόμων με κινητικά προβλήματα μέσα από μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση/αφήγηση. 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα 

Η ηρωίδα δεν το γνώριζε ότι είχε πρόβλημα. Αρχικά τα φιλικά της πρόσωπα, τα 

αντικείμενα του σπιτιού, τη φοβίζουν και δεν τα εμπιστεύεται, αλλά μετά χάρηκε που 

τη βοήθησαν, τόνισαν τις δυνατότητές της, της έμαθαν τα πάντα για το πρόβλημά της 

και την καθοδήγησαν.   
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Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 

Χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα με ε.ε.α./α., καθώς αναφέρεται γενικά στη ζωή των 

ατόμων με σύνδρομο Down και εγκεφαλική παράλυση μέσα από μια ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση/αφήγηση. 

Ο ασημένιος δράκος 

Ο ήρωας ντρεπόταν, ήθελε να είναι ένας φυσιολογικός δράκος κι απομακρυνόταν ο 

ίδιος από το κοινωνικό του περιβάλλον. Το σύννεφο Πον Πον θύμωνε με τη 

συμπεριφορά των άλλων δράκων, στενοχωριόταν και ξεσπούσε σε κλάματα. Έλεγε 

στον ήρωα να μην στενοχωριέται για τους άλλους δράκους που τον χαρακτήριζαν 

ελαττωματικό κι απροσάρμοστο, του ανέβαζε το ηθικό λέγοντάς του πως είναι έξυπνος, 

καλός, όμορφος και ξεχωριστός και τον παροτρύνει να βοηθήσει τους άλλους κι ας τον 

πλήγωσαν. 

Ο αυτός 

Ο ήρωας πάντα ήξερε τι ήθελε και νευρίαζε όταν οι άλλοι δεν τον καταλάβαιναν. Του 

άρεσε πολύ να κάθεται με τη μητέρα του κι ας μην κουβέντιαζε μαζί της. Το ίδιο και με 

την αδερφή του τη Βαγού. Η μητέρα του θύμωνε μαζί του γιατί νόμιζε πως την 

κορόιδευε, ήταν λυπημένη και γεμάτη απορία. Παρότρυνε, επίσης, τα αδέρφια του να 

τον καλούν στα παιχνίδια, τον προστάτευε, προσπαθούσε να τον βοηθήσει κι ήλπιζε 

πάντα πως θα άλλαζε. Τα αδέρφια του δεν το ήθελαν στα παιχνίδια τους, τον 

κατηγορούσαν αναστατωμένα από τη συμπεριφορά του, δεν του έδιναν πολύ σημασία 

και κάνεις δεν προσπαθούσε να τον καταλάβει εκτός από τη Βαγού. Όταν όμως 

κατάλαβαν τι συνέβαινε, ήταν όλοι περήφανοι γι’ αυτόν. 

Ο Γλεντζοφλέβαρος 

Ο ήρωας θύμωνε που ήταν κουτσουρεμένος, ντρεπόταν που ξεχώριζε μέσα στη 

δωδεκάδα και νιώθει τόσο λίγος ανάμεσα στους άλλους (μήνες-αδέρφια). Δεν 

συμπαθούσε τους ανθρώπους, γιατί στους άλλους μήνες είχαν χαρίσει 30 ή 31 μέρες 
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και σ’ αυτόν μόνο 28. Τον είχαν βάλει ανάμεσα στον Γενάρη και τον Μάρτη που ήταν 

τεράστιοι. Τα αδέρφια του, οι άλλοι μήνες, τον αναζητούσαν κι ανησυχούσαν γι’ αυτόν 

που ήταν θλιμμένος. Τον αγαπούν και πιστεύουν ότι είναι σημαντικός γι’ αυτούς. Του 

εξηγούν τα προτερήματά του σε σχέση με τους άλλους μήνες και πόσο σημαντικός 

είναι. Οι άνθρωποι τον φωνάζουν «Κουτσοφλέβαρο» και «Λειψό». 

Ο Θωμάς 

Ο Θωμάς είναι ένα παιδί με νοητική υστέρηση, οπότε δεν αντιλαμβάνεται την αναπηρία 

του. Η μητέρα του είναι το στήριγμά του. Ο κόσμος της σκοτείνιασε όταν έμαθε τι έχει 

ο Θωμάς. Όλα έχασαν την ομορφιά τους. Η ζωή της γέμισε δυστυχία, απόγνωση, 

απομόνωση. Η αυτοάμυνά της ήταν να κρύβεται από τον κόσμο για να μη δίνει 

εξηγήσεις. Η γιαγιά του Θωμά ήταν το στήριγμα της μαμάς του, καθώς της έδινε 

θάρρος και δύναμη. Ο Γεράσιμος, ο γυμναστής του σχολείου, έγινε ο προπονητής και ο 

καλύτερός φίλος του Θωμά. Η μητέρα του Θωμά έδειξε πόσο περήφανη ήταν για τον 

γιο της στο επεισόδιο στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες όπου συμμετείχε ο γιος της. 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής 

Στη χώρα του Σολασί ήταν φυσιολογική η αλαλία. Στη νέα χώρα όμως φαινόταν 

παράλογο και του έφερνε θλίψη. Ο ίδιος άρχισε να απελπίζεται από την κατάσταση 

αυτή. Συνέχισε όμως να στηρίζει και να πλησιάζει φιλικά όποιον μπορεί και δεν τον 

διώχνει. Η μητέρα του τού συμπαραστεκόταν και τον στήριζε σε όλα με τρυφερότητα. 

Στενοχωριόταν όμως που έπρεπε να αλλάξουν χώρα και να αντιμετωπίσουν αυτή τη 

συμπεριφορά. Γι’ αυτήν είναι φυσιολογικό το παιδί της γιατί συμβαίνει το ίδιο και στην 

ίδια. Η συμμαθήτριά του τον άφησε να την πλησιάσει και έγινε φιλική απέναντί του, 

αφού τον λυπήθηκε. Αυτή έδωσε λύση στο πρόβλημά του μέσω μιας φυσαρμόνικας. 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση 

Ο ήρωας ντρεπόταν πολύ για τα αυτιά του, τόσο που έβγαινε απ’ τη φωλιά του μόνο τη 

νύχτα, όταν όλα τα ζώα κοιμόντουσαν. Πίστευε ότι όταν τον έβλεπαν θα γελούσαν μαζί 
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του. Δεν είχε κανένα φίλο, καθώς αν και τον γνώριζαν δεν είχαν καταφέρει να κάνουν 

παρέα μαζί του. Η μάγισσα Αστροφεγγιά δεν είχε σχέση μαζί του, απλώς τον γνώριζε, 

τον λυπόταν και γι’ αυτό κάλεσε όλα τα αστέρια του ουρανού για να του στείλουν τη 

γνώση. Η κουκουβάγια Γνώση του είπε πως δεν θα έπρεπε να ντρέπεται, αλλά να 

νιώθει το πιο ευτυχισμένο ποντικάκι στον κόσμο, γιατί με αυτά τα αυτιά μπορεί να 

ακούει πράγματα διαφορετικά και πιο πολλά από τους άλλους, να ακούει ήχους 

μαγικούς και πρωτόγνωρους και να μάθει στα άλλα ζώα να ακούν την ομορφιά της 

ζωής. 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 

Ο ήρωας αποδέχεται την αναπηρία του και αποδέχτηκε την πρόσκληση της μητέρας του 

να πάει στην τάξη της με τους συναθλητές του. Ήταν φιλικός και δεχτικός με τους 

φίλους του και το κοινωνικό του περιβάλλον. Η μητέρα αποδέχεται το πρόβλημα του 

και υποστηρίζει το παιδί της. Μιλάει για το πρόβλημα σε άλλους και εξηγεί στους 

μαθητές χωρίς να δημιουργεί στερεότυπα ή αρνητισμό. Αντίθετα κάνει τους μαθητές 

της να αποδεχτούν τα παιδιά με αναπηρία και να τα θαυμάζουν για όσα κάνουν. Ο 

Ορφέας τον αποδέχεται και τον βοηθάει σε ό,τι χρειάζεται, τον υποστηρίζει, τον 

θαυμάζει και τον φροντίζει. Ο ένας βοήθησε τον άλλον να βγει από το πρόβλημα στο 

οποίο βρισκόταν. Η στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος του είναι θετική, αφού είναι 

αθλητής.   

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 

Ο μικρότερος αδερφός του Πέτρου, ο Νίκος βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ίδιος 

είναι αρκετά μικρός για να καταλάβει τι συμβαίνει. Κάνει μαθήματα λογοθεραπείας, 

φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας. Ο Πέτρος τον ζηλεύει γιατί όλοι ασχολούνται μαζί 

του. Πιστεύει πως το κάνει ψέματα για να έχει την προσοχή των μεγάλων στραμμένη 

πάνω του. Στην πραγματικότητα θα ήθελε να μην έχει κάποιο πρόβλημα για να μπορεί 

να παίζει μαζί του. Η μητέρα και ο πατέρας εξηγούν στον Πέτρο με υπομονή και 
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στηρίζουν τον Νίκο στις θεραπείες του. Ο Πέτρος κατάλαβε εν τέλει τις δυσκολίες του 

Νίκου και πως δεν πρέπει να τον ζηλεύει γιατί εκείνος έχει άλλα πλεονεκτήματα πέραν 

της προσοχής των γονιών. Ο παππούς παίζει με τον Πέτρο παιχνίδια που θα μπορεί να 

συμμετέχει και ο Νίκος για να μην τους ξεχωρίζει. Οι φίλοι του Πέτρου αποδέχονται 

τον Νίκο και τον εντάσσουν στην παρέα τους. 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Ο ήρωας αρχικά απελπίζεται και ντρέπεται. Φοβάται ότι θα τον περιφρονήσουν οι φίλοι 

του και κρύβεται. Πιστεύει πως οι άνθρωποι και η Σούζη θα πιστεύουν πώς ένα τέτοιο 

σκυλί δεν αξίζει τίποτα και δεν πρέπει να ζει.  Η Σούζη είναι το ταίρι του, δεν ξέρει 

γιατί ο σκύλος κρύβεται και ο ήρωας παίρνει δύναμη από τη σκέψη της για να βρει 

λύση και να μην τον δει έτσι. Τα άλλα ζωάκια τον βοηθούν να βρει λύση. 

Ο Συννεφόγατος 

Ο συννεφόγατος γνωρίζει τη διαφορετικότητά του αλλά επιθυμεί να κατέβει στη γη για 

να ζήσει κάτι ξεχωριστό. Ο Λη είναι ο Βασίλης, το μικρό παιδί που τον υιοθετεί και τον 

βάζει στον κόσμο του. 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη 

Η Έλλη χάνει εύκολα την προσοχή και τη συγκέντρωσή της. Δεν καταλαβαίνει τη μαμά 

της που ανησυχούσε γι’ αυτήν, αλλά ούτε ενδιαφέρεται να καταλάβει. Χαίρεται όμως 

που ο αδερφός της την υποστηρίζει. Η μαμά της και ο πατέρας της τη θεωρούν 

«δύσκολο παιδί». Η φράση που έλεγε η μητέρα της «μιλάω στο κενό, στον αέρα, στο 

τίποτα» την έκανε να δει έναν εφιάλτη και να αρχίσει να κατανοεί τη δυσκολία της. Ο 

αδερφός της την υπερασπίζεται και τη θαυμάζει για τις ζωγραφιές και τις ιστορίες που 

σκαρφίζεται. Θεωρεί πως είναι τόσο ωραίες σαν να τις βρίσκει στα σύννεφα. 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης θέλει να πάει στο κανονικό σχολείο και να παίξει με 

τα άλλα παιδιά και στενοχωριέται που δεν μπορεί να το καταφέρει. Ασφάλεια νιώθει 
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μόνο στην αγκαλιά της μητέρας του. Μητέρα και πατέρας είναι περήφανοι για τον γιο 

τους και τον καμαρώνουν για ό,τι καταφέρνει. Η μητέρα του όμως του δίνει θάρρος και 

τον προστατεύει από όλα. Η στενοχώρια της ήταν μεγάλη όταν δεν τα κατάφερνε. 

Πίστευε πως έχει τον δικό του ρυθμό και έχει ελπίδα και πίστη πως τελικά θα τα 

καταφέρει. Ο πατέρας του είναι σκεφτικός και προβληματισμένος για την κατάσταση 

του γιου του και επιμένει πως πρέπει να συμβουλευτούν τις νεράιδες. Η δασκάλα του 

Τρυφερούλη, η νεράιδα Κρινοπούλα είναι διαφορετική από τις άλλες. Τον αγαπάει 

πολύ. Του έμαθε να βρίσκει λουλούδια με τη νεραϊδόσκονη, να φτιάχνει βάρκες από 

ροδοπέταλα και στεφάνια από τις χρυσές ακτίνες του ήλιου. Εκείνος θύμωνε μαζί της 

που δεν τον πήγαινε στο κανονικό σχολείο. Ο μοναδικός του φίλος ήταν ο 

Παιχνιδούλης. 

Ο φάλτσος νάνος 

Έχει αυτογνωσία: ξέρει πως δεν τραγουδάει καλά και δεν ταιριάζει στην πόλη των 

τραγουδιστών. Αρχικά απορούσε γιατί τους φαινόταν φάλτσος. Στη συνέχεια κατάλαβε 

και αποφάσισε να φύγει για να μην ενοχλεί. Χαίρεται που οι τουλίπες άνθισαν με τη 

φωνή του.  Οι τουλίπες θέλουν να τον ακούν για να είναι υγιείς. Του έδωσαν πάλι χαρά 

και μια θέση σε αυτό τον νέο κόσμο (θερμοκήπιο). Ο κύριος που είχε το θερμοκήπιο 

ακούγοντας τον απαίσιο τρόπο που τραγουδούσε, δεν τον ένοιαξε γιατί αναγνώρισε ότι 

έκανε καλό στις τουλίπες του. Τον ευχαρίστησε για το καλό που του έκανε κρατώντας 

τον κοντά του. Δεν αναφέρεται καθόλου η οικογένεια, αφού πρόκειται για φανταστικά 

πλάσματα. 

Πού πας, χελωνάκι; 

Η χελωνίτσα είναι μόνη της στον κόσμο κι ας γέννησε εφτά φορές. Η μοναδική της 

υποστήριξη είναι ένα κοριτσάκι, η Άννυ που την είδε χτυπημένη και ζήτησε τη βοήθεια 

ειδικής οργάνωσης για να τη θεραπεύσει. 
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Ρίκι 

Η Ρίκι θεωρείται «ελαττωματική» για το γένος της. Η ίδια όμως δεν αντιστέκεται σε 

αυτό που της ζητάει η λογική και η καρδιά της και ακολουθεί τον δρόμο της. Η μαμά 

της η κυρία Τάλπα είναι καλή και αφοσιωμένη σε όλα της τα παιδιά, αλλά κυρίως στη 

μοναχοκόρη της. Ο πατέρας την αγαπάει αλλά και τη λυπάται. Εκτός από 

«ελαττωματική», τη θεωρεί «θνησιγενή σακάτικο παιδί» με «στραβό χαρακτήρα». Τα 

αδέρφια της ο Μολ και ο Μουλ τη θεωρούν μάγισσα. Με τη συμπεριφορά τους τη 

διώχνουν μακριά τους. 

Τα άταχτα πλοκάμια 

Οι ήρωες αποδέχονται την αναπηρία τους, νιώθουν ντροπή και θυμό. 

Τα γράμματα χορεύουν 

Τη στενοχωρεί που δυσκολεύεται να διαβάσει τόσο γρήγορα όσο τα άλλα παιδιά ή που 

δεν μπορεί να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες της δασκάλας χορού (μπερδεύει το δεξιά 

– αριστερά και το πίσω – μπροστά) ενώ τα άλλα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα. Ο 

πατέρας της είναι το στήριγμά της. Στην αγκαλιά του κουρνιάζει για να βρει απάντηση 

στις αποτυχίες της. Εκείνος τη στηρίζει και της εξηγεί γιατί συμβαίνουν αυτά. Της δίνει 

δύναμη με την αγάπη του. 

Τα δαντελένια χέρια 

Ο γιος της κεντήστρας είναι περήφανος για τα γάντια που του έφτιαξε η μαμά του αλλά 

ντρέπεται που εξαιτίας της αδυναμίας του δεν τον πήραν στον στρατό. Η μητέρα του 

κέρδιζε αρκετά χρήματα από το επάγγελμά της, αλλά δεν τα ξόδευε παρά μόνο για να 

βοηθήσει τον γιο της. Προσπάθησε να τον προστατέψει με τα δαντελένια γάντια που 

του έφτιαξε, αλλά τον εμπόδισε να μάθει μια τέχνη. 

Τα μαγικά μου αυτιά 

Ο ήρωας πίστευε από την αρχή ότι τα μεγάλα του αυτιά είναι μαγικά. Προσπαθούσε να 

πείσει τη μητέρα του ότι τα αυτιά του είναι μαγικά και στενοχωριόταν που τον 
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κορόιδευαν τα φιλικά του πρόσωπα. Η μητέρα τρόμαξε αρχικά με τα μαγικά του αυτιά 

και ντρεπόταν όταν της έλεγαν για τα μεγάλα του αυτιά. Φρόντιζε το παιδί της, κάλυπτε 

τα αυτιά του με δαντελωτή σκούφια, για να μην τον κοροϊδεύουν και προσπαθούσε να 

βρει λογική εξήγηση για όσα δημιουργούσαν τα αυτιά του. Έπειτα αποδέχτηκε τη 

μαγική φύση των αυτιών του παιδιού της. Ο πατέρας ανησυχούσε για τα μαγικά που 

προκαλούσαν τα αυτιά του παιδιού του, όμως τα αποδέχτηκε. Το κοινωνικό του 

περιβάλλον, τα παιδιά, αρχικά τον κορόιδευαν, όταν κατάλαβαν ότι ήταν μαγικά, 

ήθελαν αυτιά σαν τα δικά του, αλλά δεν σταμάτησαν να τον φωνάζουν «Αυτιά».   

Τη νύχτα των θαυμάτων 

Εφόσον ο χαρακτήρας με αναπηρία είναι ένα ακέφαλο άγαλμα, δεν αναφέρονται γονείς 

και συγγενείς. Φίλους δεν έχει, όμως η Ιουλία κι ένα ρομπότ τον βοηθάνε να βρει το 

κεφάλι του. Ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι 

αριστοκρατική, μόνο που προσβάλλεται πολύ εύκολα. 

Τι κι αν είμαι ασβός; 

Ο ασβός δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημά του: ότι δηλαδή βρομάει. Αναζητάει φίλους 

και είναι φιλικός με όσους συναντάει. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να βρει φίλους. Μόνο 

ένας θηλυκός ασβός θέλει την παρέα του. 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; 

Ο Μπαντού καταλαβαίνει τις δυσκολίες του και δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο, γιατί 

φοβάται μήπως κάνει λάθος. Στους γονείς του δεν εξηγεί γιατί φέρεται έτσι, αφού δεν 

μπορούν να τον βοηθήσουν. Με τους συμμαθητές του δεν θέλει να παίζει και απαντάει 

με θυμό, καθώς νιώθει μειονεκτικά απέναντί τους. Οι γονείς του στενοχωριούνται να 

τον βλέπουν έτσι, αλλά δεν ξέρουν πώς να τον βοηθήσουν, αφού είναι από άλλη χώρα 

και δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Η δασκάλα προσπαθεί να τον παροτρύνει μέσα 

στην τάξη να συμμετέχει και να τον κάνει να μη φοβάται. 
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Το αριστερό μου πόδι 

Ο ήρωας είναι στενοχωρημένος γιατί δεν θα έπαιζε ποτέ μποξ, το οποίο ήταν μεγάλη 

ντροπή για καγκουρό. Ήταν αμίλητος και συλλογισμένος. Ντρέπεται για το πόδι του κι 

έχει φιλική σχέση με τις αλεπούδες. Η μητέρα του ένιωθε απογοήτευση, τον χάιδευε 

απαλά, αλλά και περήφανη για όσα κατάφερνε στο ποδόσφαιρο. Ο πατέρας ήταν 

ευγνώμων στην κ. Πόπη, την προπονήτρια αλεπού, για όσα έκανε για τον Ρίνο. Ο 

πατέρας κι ο αδερφός του ο Καν ήταν περήφανοι για όσα κατάφερε στο ποδόσφαιρο. Η 

ομάδα ποδοσφαίρου των αλεπούδων τον έβαλαν στην ομάδα τους, γιατί διέκριναν τα 

προτερήματά του. Η προπονήτρια όταν διαισθανόταν ότι η άσκηση που τους έδινε δεν 

έκανε γι’ αυτόν, του έβαζε άλλη άσκηση στην οποία ήταν καλός και τον επιβράβευε για 

να του ανεβάσει το ηθικό. Η συμβολή της ομάδας των αλεπούδων ήταν σημαντική γιατί 

ένιωθε μέλος μιας ομάδα, δεν ήθελε πια το μποξ, γιατί ήξερε ότι ήταν καλός στο 

ποδόσφαιρο. 

Το Αυγό 

Ο ήρωας αγαπάει πολύ τη μητέρα του, τον πατέρα του, τη φίλη του την Αννούλα και τη 

δασκάλα του την Ελβίρα. Η αδερφή του είναι φασαριόζα και τον ενοχλεί αυτό. Με τη 

δασκάλα του την Ελβίρα έχει μία σχέση αγάπης και σεβασμού.  Προσπαθεί  να τον 

μάθει να διαβάζει, να γράφει και να μετρά. Μαζί κατάφεραν να ανοίξουν μία χαραμάδα 

στο τσόφλι του, ώστε να χωράει το κεφάλι του, για να δει τον έξω κόσμο. Επίσης, τον 

έμαθε να μην είναι κλεισμένος στον εαυτό του.   

Το ζωντανό ρομπότ 

Ο ήρωας προσέχει τον ξάδερφό του, τον διαβάζει και του μαθαίνει πράγματα. Τον 

ονόμασε «ζωντανό ρομπότ» γιατί τον βοηθάει σε όλα, είναι «ο καλύτερος βοηθός του», 

«το πιο γρήγορο κι εκπαιδευμένο ρομπότ». Οι φίλοι του έρχονται σπίτι και θέλουν να 

τον βοηθήσουν. Ο ξάδερφός του τον αγαπάει πολύ, δεν τον ενοχλεί η αναπηρία του, τον 

θαυμάζει γιατί τον θεωρεί σοφό επειδή διαβάζει πολλά βιβλία. Η συμβολή του στην 
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εξέλιξη της ιστορίας είναι σημαντική, γιατί τον κάνει χαρούμενο, και τον βοηθάει σε 

όλα. 

Το κόκκινο κουτί 

Ο Νικόλας θεωρεί τη ΔΕΠ-Υ ως παρείσακτη φίλη που εισέβαλε στη ζωή του 

απρόσκλητη. Προσπαθεί να την απομακρύνει (όσο μπορεί) κλείνοντάς τη στο κόκκινο 

κουτί. Στενοχωριέται όταν βλέπει τη μαμά του να κλαίει εξαιτίας του. Δεν θέλει να 

στενοχωρεί ούτε τον μπαμπά του. Στους συμμαθητές του συμπεριφέρεται άλλοτε 

επιθετικά (λόγω ΔΕΠ-Υ) και άλλοτε φιλικά. Έτσι συμβαίνει και με όσους βρίσκονται 

στο περιβάλλον του. Η μαμά του στενοχωριέται και κλαίει με τη συμπεριφορά του γιου 

της, αλλά τον λατρεύει και προσπαθεί μαζί με τον μπαμπά του να του εξηγήσουν γιατί 

συμπεριφέρεται έτσι. Ο μπαμπάς είναι αρκετά ανήσυχος για τη συμπεριφορά του γιου 

του, αλλά προσπαθεί να καθησυχάσει όλα τα μέλη της οικογένειας. Η γιαγιά τον 

φροντίζει και ανησυχεί για τον Νικόλα. Τον αγαπάει πολύ και παρακινεί τους γονείς να 

βρουν τι φταίει και συμπεριφέρεται έτσι.  Η δασκάλα είναι υπομονετική μαζί του. Όταν 

τον βλέπει να φέρεται περίεργα, του αναθέτει κάποια εργασία για να του αποσπάσει την 

προσοχή. Οι συμμαθητές του είναι φιλικοί όταν είναι κι αυτός φιλικός, ενώ κρατούν 

αμυντική στάση στη δική του επιθετικότητα. 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου 

Ο ήρωας δεν ήθελε να κόψουν το δαχτυλάκι γίγαντα, δεν τον πείραζε που ήταν 

γίγαντας, δεν ήθελε όμως να του κάνει αταξίες και να του χαλάσει το καλό του όνομα 

ότι ήταν «παράδειγμα φρονιμάδας». Η γιαγιά του έπλεξε γάντια και το 

γιγαντοδαχτυλάκι τους έκανε τρύπα. Η μητέρα ανησύχησε όταν είδε που ξεπέρασε το 

διπλανό δάχτυλο. Ο πατέρας ήταν αυστηρός με τη συμπεριφορά του Λέανδρου. Όλοι 

ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί του, γιατί τους έκανε να γελούν. 
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Το μυστικό τραγούδι της Μάτας 

Η ηρωίδα αποδέχεται την αναπηρία της κι έχει μάθει να ζει μ’ αυτή. Γνωρίζει το 

μυστικό τραγούδι που είναι η μυστική ψυχή του λουλουδιού. Θαυμάζει τη μητέρα της 

για τα φαγητά που φτιάχνει και γελάει με το «φυσικά» που λέει ο πατέρας της και τον 

κοροϊδεύει «φυσικομπαμπά». Αγαπάει όλη την οικογένεια της και τα φιλικά της 

πρόσωπα και θυμώνει όταν την αγνοούν. Η μητέρα  κι ο πατέρας της την αγαπούν και 

της συμπεριφέρονται ως φυσιολογικό παιδί κι όχι ως ανάπηρη. Έτσι της δίνουν την 

ευκαιρία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Οι φίλοι της μάθαιναν τη νοηματική γλώσσα 

για χάρης της. 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο 

Όλοι οι φίλοι/συνάδελφοί του στο τσίρκο προσπαθούν να τον κάνουν να γελάσει και να 

νιώσει ξανά ευτυχισμένος. 

Το ταξίδι της απορίας 

Η μητέρα κατανοεί το πρόβλημά της αλλά δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει. Αυτό 

στενοχωρεί πολύ τον μεγάλο της γιο και πολλές φορές τον κάνει να ντρέπεται για τη 

συμπεριφορά της. Την αγαπάει όμως πολύ και προσπαθεί να της βρει λύση με τη 

βοήθεια της σοφής κουκουβάγιας. 

Το φτερωτό αλογάκι 

Ο ήρωας ήταν δυστυχισμένος για αυτή τη σωματική του διαφορά, νόμιζε πως ήταν ένα 

τίποτα. Όταν η μαμά του το παρακαλούσε να φάει, εκείνο αρνούνταν πεισματικά και 

έκλαιγε. Κρατούσε απόσταση από τ’ άλλα μέλη της οικογένειάς του και δεν πήγαινε 

μαζί τους να παίξει, αν και αυτά τον καλούσαν. Αναζητούσε την αποδοχή από το 

αφεντικό του, αλλά δεν την έβρισκε. 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά 

Το ψαράκι αυτό δεν ήθελε καθόλου να βάλει γυαλιά για να μη χάσει τους φίλους του 

και να μην τον κοροϊδεύουν. Προσπαθεί να πείσει τη μητέρα του να μη βάλει γυαλιά, 
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αλλά δεν τα καταφέρνει. Κρύβεται από τους συμμαθητές του για να μην τον 

κοροϊδέψουν. Τελικά γίνεται ήρωας, αφού προστατεύει τους συμμαθητές του που 

αρχικά τον κορόιδευαν, από τους καρχαρίες. 

Τρελό μου αμαξίδιο 

Η Νανά αποδέχεται την κινητική της αναπηρία. Μόνη της δυσκολία είναι ότι δεν 

υπάρχουν ράμπες ή εκείνα τα απροσπέραστα ή απλησίαστα στενά και πεζοδρόμια. Για 

την οικογένειά της δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά. Μόνο για τον αδερφό της, τον 

Χρήστο, που τη λατρεύει και της παρήγγειλε αυτό το ξεχωριστό αμαξίδιο, τον Σούζα. Η 

Νανά χαίρεται να παίζει με τους συμμαθητές της και εκείνοι την εντάσσουν με χαρά 

στην παρέα τους, καθώς είναι πάντα φιλική μαζί τους. Συνήθως κάνουν ό,τι πιο 

παράτολμο για να την ευχαριστήσουν. Ο Σούζας, το αναπηρικό της αμαξίδιο, 

προσωποποιείται και δείχνει πως κάνει τα πάντα για να τη δει να γελάει. 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να κουνήσει την ουρά του 

Το σκυλάκι λυπάται για ό,τι του συμβαίνει. Φοβάται όσους τον πλησιάζουν και δεν 

αλληλεπιδρά μαζί τους. Τα ζωάκια του κήπου προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον 

κάνουν να κουνήσει την ουρά του. Η τεράστια αγκαλιά τους και η αγάπη που του 

χαρίζουν απλόχερα τον βοηθούν τελικά να κουνήσει την ουρά του. 

Φίλοι; …φως φανάρι 

Ο ήρωας αναζητά τη φιλία και την επαφή με τους άλλους. Η Ισμήνη ήταν εχθρική στην 

αρχή, όταν όμως αυτός τη χαιρέτησε, αυτή άρχισε να τον αναζητά και δημιούργησαν 

μία νέα φιλία. 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

Ο ήρωας υποστηρίζει πως έτσι είναι πλασμένος και δεν το κάνει επίτηδες κι αναζητάει 

φίλους. Ο άλλος ιππόκαμπος του εξήγησε για τη διαφορετικότητα όλων των ζωντανών 

της θάλασσας μέσα από τη σοφία των χρόνων ζωής του. 
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ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Για μια σούζα 

Ο ήρωας θεωρούσε τον εαυτό του «σακάτη», «τσίρκο». Χαρακτηριζόταν από θυμό κι 

απόγνωση, ήταν άδικος κι επιθετικός προς τους άλλους. Δεν ήθελε τη ζωή του χωρίς να 

μπορεί να περπατήσει. Ήταν αυταρχικός κι επιθετικός απέναντι στη μητέρα και τον 

πατέρα του στους οποίους ξεσπούσε. Η μητέρα του ήταν γελαστή γυναίκα με 

ευγενικούς τρόπους και είχε θλίψη κι ανείπωτη απελπισία για τον γιο της (αναπηρία  

και συμπεριφορά). Παρακαλούσε τον γιο της να δεχτεί τα μαθήματα κι απολογούνταν 

προς τους άλλους για τη συμπεριφορά του γιου της. Ο πατέρας του ήταν σπιρτόζος, 

έξυπνος, ετοιμόλογος και κεφάτος. Απειλούσε τον γιο του να δεχτεί τα μαθήματα κι 

έριχνε πάνω του το φταίξιμο για την αναπηρία του γιου του. Στο τέλος, ο γιος του τον 

έφερε σε σημείο να παραιτηθεί από την προσπάθεια να τον βοηθήσει, λέγοντάς του πως 

είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τον εαυτό του. Επίσης, αρχικά ο ήρωας ήταν επιθετικός 

προς τα φιλικά του πρόσωπα και δεν υπήρχε συνεργασία, μόνο αντιπάθεια. Όλοι οι 

φίλοι του στην αρχή δεν είχαν καλές σχέσεις μαζί του, γιατί είχε μπλέξει με άσχημες 

παρέες. Είχε ένα ανίσχυρο θυμό απέναντί τους. Τους χαρακτήριζε «φύτουλες», «ο 

γυαλάκιας», «ο τάπας», «ο κοντοστούπης», «κατσαριδούλα», «κωλόπαιδα». Ήταν 

νευρικός, ψυχρός, επιθετικός, δεν γελούσε και δεν αστειευόταν μαζί τους. Στο τέλος 

όμως άρχισε να τους συμπαθεί. Οι φίλοι του συμπαθούσαν πολύ τη μητέρα του και μαζί 

με τη βοήθεια των γονιών τους το έβγαλαν από την απελπισία του και τον βόηθησαν να 

καταλάβει ότι πρέπει να αγωνιστεί αν θέλει να σηκωθεί από το αναπηρικό αμαξίδιο. 

Μέσα από το καθάριο τους βλέμμα, το γέλιο τους και τα πειράγματά τους τα κατάφερε 

να νικήσει την αναπηρία του. Δίπλα τους δεν αισθανόταν διαφορετικός. Ως προς το 

κοινωνικό του περιβάλλον είχε εχθρότητα γιατί ντρεπόταν και πίστευε ότι θα τον 

κοροϊδεύουν. 
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Ελπίδα ή Λουίζα 

Στόχος του χαρακτήρα είναι να γίνει καθηγητής και δεν το βάζει κάτω. Είχε αδυναμία 

στη μητέρα του και δεν ήθελε να τη στενοχωρεί. Η μητέρα του είχε λιποθυμήσει στην 

είδηση του ατυχήματος, αφού είχε μεγάλα όνειρα για το παιδί τους. Δεν ήθελε να 

πιστέψει πως το πρόβλημα στα μάτια του παιδιού της ήταν μόνιμο. Ο πατέρας ήταν 

λυπημένος και μαζί με τη μητέρα τον βοήθησαν να τα μάθει όλα από την αρχή, να 

περπατάει και να τρώει. Ο αδερφός του, ο Κωνσταντίνος, ήταν περήφανος για τον 

αδερφό του και τον καμάρωνε. 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος 

Ο ήρωας κατανοεί τη διαφορετικότητά του και θεωρεί ότι είναι έξυπνος και ξεχωρίζει. 

Δεν έχει καμία επαφή με τη μητέρα του, κάνει εκείνη τη δουλειά της και εκείνος την 

αγνοεί. Επίσης, δεν ακούει τον πατέρα του και δεν του δείχνει τον απαιτούμενο 

σεβασμό. Ο πατέρας είναι σοβαρός, λιγομίλητος, βαρύς κι ασήκωτος, δεν μπορεί να 

επιβληθεί, όσο κι αν δείχνει αυστηρός. Ακόμη, δέχεται όσα του κάνουν τα φιλικά του 

πρόσωπα και μετά στενοχωριέται. Ο νυχτοφύλακας του ξενοδοχείου είναι φίλος του κι 

έχει αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα του παιδιού, τον παρατηρεί και καταγράφει τις 

συμπεριφορές του. Ψάχνει τρόπο να μιλήσει στους γονείς του και είναι πολύ σημαντική 

η συμβολή του στην εξέλιξη της ιστορίας καθώς είναι ο μοναδικός φίλος του Άσπυ.   

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

Η ηρωίδα αρχικά φοβόταν το σκοτάδι και τη σιωπή. Δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί, 

αλλά προσπαθούσε να το αντιμετωπίσει. Σκεφτόταν, αλλά όχι με λέξεις. Δεν τις ήξερε, 

αφού ήταν μικρή όταν τυφλώθηκε και κουφάθηκε. Είχε ανάγκη να καταλαβαίνει και 

επικοινωνεί. Ξεσπούσε σε κλάματα και καταλάβαινε ότι δεν ήταν σαν όλους τους 

άλλους ανθρώπους. Αντέδρασε άσχημα όταν ήρθε το δεύτερο παιδί στην οικογένεια 

(έκλαιγε, κλώτσαγε κ.ά.) είχε κρίσεις κι εξάρσεις θυμού, μετά όμως υπήρχε αγάπη και 

χαρά μεταξύ τους. Αρχικά είχε γαντζωθεί πάνω στη μητέρα της, έγινε η μεταφράστριά 
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της και στην αγκαλιά της ένιωθε ασφαλής. Η μητέρα στενοχωριέται και δείχνει θέληση 

να βοηθήσει, αγάπη και υποστήριξη. Ενισχύει την προσπάθεια της μικρής και 

υποστηρίζει τη δασκάλα. Με τον πατέρα της δεν είχε πολλές σχέσεις/αλληλεπιδράσεις 

κι αρχικά είναι γι’ αυτήν ο κύριος με τα γυαλιά. Ο πατέρας αρχικά δεν συμφωνεί με τη 

μέθοδο της δασκάλας, σκεφτόταν τη λύση να μπει το παιδί σε ίδρυμα και είναι 

απογοητευμένος με τις ικανότητες του παιδιού όμως τελικά καμάρωνε με την πρόοδό 

της. Όταν είδε ότι η μέθοδος της Ανν λειτουργεί, ζήτησε από τη δασκάλα να του μάθει 

κι αυτού το αλφάβητο των χεριών για να μιλάει με την κόρη του. Αρχικά την 

εκπαιδευτικό Ανν την αντιπαθεί όλο και πιο πολύ. Μέτα ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη για 

όσα τη βοήθησε να μάθει (ότι δηλαδή το καθετί έχει όνομα και οι άνθρωποι συζητούν 

χρησιμοποιώντας έννοιες).  Η εκπαιδευτικός Ανν είχε υπομονή και θέληση να την 

οδηγήσει στο φως, ήταν αυστηρή αρχικά, για να μάθει στο κορίτσι που είναι 

κακομαθημένο να υπακούει. Βελτίωσε τη συμπεριφορά της Έλεν, της έμαθε να τρώει 

μόνη της, να χτενίζεται, να ντύνεται, το αλφάβητο των χεριών και να φτιάχνει 

προτάσεις. Ακόμη της έμαθε τη μέθοδο Μπράιγ, την έκανε να μην φοβάται, της έμαθε 

γραφομηχανή για τυφλούς με ανάγλυφα πλήκτρα και τη βοήθησε να μπει στο 

Πανεπιστήμιο (πρώτο πτυχίο σε κωφό και τυφλό). 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; 

Ο ήρωας αποδέχεται την αναπηρία του, αγαπάει τη μητέρα, τον πατέρα του και τα 

φιλικά του πρόσωπα, αισθάνεται όμως λύπη προς το κοινωνικό του περιβάλλον επειδή 

τον διώχνουν. Το ένστικτο της μητέρας την οδήγησε στο ότι το παιδί της είχε κάτι, 

λόγω υπερβολικής ενέργειας. Ο πατέρας ήταν παρόν σε όλα και στήριζε την μητέρα και 

τον ήρωα. Η ειδική παιδαγωγός ήταν η δασκάλα του, η φίλη του και η καλή του 

νεράιδα. Τον δίδασκε να κοιτά τους ανθρώπους μέσα στα μάτια, γιατί εκεί φωλιάζει  η 

αλήθεια του καθενός, του έμαθε την πίστη στον εαυτό του κι ότι μέσα του κρύβει ένα 
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λαμπερό αστέρι. Ο παππούς και η γιαγιά πίστευαν ότι οι γονείς είναι υποχόνδριοι και 

ψάχνονται ενώ όλα τα παιδιά έτσι είναι. 

Ο κονσερβοσυλλέκτης 

Ο ήρωας ήξερε πως ήταν διαφορετικός και ήλπιζε πως θα υπήρχε ένας ακόμη σαν κι 

αυτόν στην άλλη άκρη της πόλης. Αναζητούσε τον πατέρα του, το αντρικό χέρι που τον 

χάιδευε μικρό. Δεν είχε φίλους, αλλά αγαπούσε τους ανθρώπους, τους κατοίκους της 

Μάγιας. Νόμιζε πώς τον φρόντιζαν, πως του άφηναν φαγητό στα πράσινα κιβώτια 

(«κάδοι απορριμμάτων») κι ένιωθε ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Επίσης, λυπόταν που 

τους φερόταν έτσι. Ζει μόνος του χωρίς κανένα άλλο μέλος. Προς το τέλος της ιστορίας 

η Νανά και ο Αλέξης τον έσωσαν από τον φανατισμό και το μίσος των κατοίκων της 

Μάγιας.     

Ονειροφύλακες 

Η ηρωίδα αισθανόταν πολύ, μα πάρα πολύ μόνη και περιφρονημένη. Αναζητεί την 

οικογένειά της. Χαίρεται που βρήκε κάποιους συμπαραστάτες στο όνειρό της, τα φιλικά 

της πρόσωπα, και στενοχωριέται που τη βλέπουν ως κάτι μιασμένο. Η Αϊσέ, η μητέρα, 

είχε τεράστια αγάπη για την κόρη της, δεν άντεχε στη σκέψη ότι θα συνέβαινε κάτι 

κακό στο παιδί τους. Δεν άντεχε να βλέπει τον άντρα της πικραμένο και την κόρης της 

θλιμμένη. Ο πατέρας, ο Εζρά, ήταν θλιμμένος, δούλευε ακούραστα και ακατάπαυστα 

για την κοινωνία τους και το καλό της μονάκριβης κόρης τους. 

Το μπλε που αγκαλιάζει 

Ο ήρωας μεγαλώνοντας κατάλαβε τη διαφορετικότητά του. Αναζητεί την 

αλληλεπίδραση με τη μητέρα του και ο πατέρας του είναι πρότυπο. Η μητέρα θρηνεί, 

αρνείται, θυμώνει, αλλά στο τέλος το αποδέχεται. Ο πατέρας είναι λίγο πιο 

αποστασιοποιημένος από τη μητέρα. 
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Το ποτάμι ζήλεψε 

Ο ήρωας κατάφερε όσα πολλοί γιατροί πίστευαν ότι δεν θα κατάφερνε. Ήταν ένα παιδί 

που ήθελε απλά να γίνει όπως όλα τ’ άλλα παιδιά. Είχε δίπλα του τη μητέρα του σε 

κάθε βήμα (περπάτημα, γιατρό, φυσιοθεραπευτή, κλινική) ως στήριγμα σε όλα. Η 

μητέρα του προσπαθούσε να μην του φουσκώνει τα μυαλά για τα κατορθώματά του, 

για να μην απογοητευτεί. Ο πατέρας του τού έδινε δύναμη, τον παρότρυνε σε όλα και 

τον εκθείαζε για όσα κατάφερνε, καθώς του είχε αδυναμία. Προσπαθούσε να 

υπερασπιστεί την αδερφή του («προστάτης της τιμής της») και την ήθελε δίπλα του τα 

βράδια γιατί φοβόταν τα σκοτάδια. Η αδερφή του τον καμάρωνε, όταν έκανε τον άντρα, 

τον αγαπούσε πολύ και τον θεωρούσε δυνατό, καθώς ότι έβαζε στο μυαλό του τα 

κατάφερνε. Επίσης, ο ήρωας δείχνει να είναι μέρος του κοινωνικού περιβάλλοντος και 

να μην διαφέρει από αυτό.  

Κεντρικός ή δευτερεύων ήρωας ο χαρακτήρας με αναπηρία 

Διαπιστώθηκε πως ο χαρακτήρας με αναπηρία στα αφηγήματα που μελετήθηκαν 

είναι ο κεντρικός χαρακτήρας τόσο στα περισσότερα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

όσο και στα περισσότερα εφηβικά βιβλία. Η διαφορά μάλιστα των βιβλίων με κεντρικό 

ή δευτερεύων χαρακτήρα τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. είναι ευδιάκριτη, καθώς είναι 

αρκετά μεγάλη (Πίνακας 12 και Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 12. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Κεντρικός ή δευτερεύων ο 

χαρακτήρας με ε.ε.α./α. 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει 

Δεν ντρέπομαι πια Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι 

Δυο παπούτσια με καρότσι Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 

Δωριλένια Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ Ο Πέτρος κι ο αδερφός του 

Ένας κήπος στην τάξη μας Τη νύχτα των θαυμάτων 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 
 

Το ζωντανό ρομπότ 
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Ένα σκουλήκι με… φτερά! Το ταξίδι της απορίας 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Φίλοι; …φως φανάρι 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου  

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά  

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι  

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους  

Η Ψυλλοελένη  

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου  

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας 

μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει 

ό,τι θέλει (…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα  

Με λένε Επλίδα  

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα  

Ο ασημένιος δράκος  

Ο αυτός  

Ο Γλεντζοφλέβαρος  

Ο Θωμάς  

Ο μαγικός ήχος της σιωπής  

Ο Νιφάδας και… η Γνώση  

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του  

Ο Συννεφόγατος  

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη  

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης  

Ο φάλτσος νάνος  

Πού πας, χελωνάκι;  

Ρίκι  

Τα άταχτα πλοκάμια  

Τα γράμματα χορεύουν  

Τα δαντελένια χέρια  

Τα μαγικά μου αυτιά  

Τι κι αν είμαι ασβός;  

Τι τρέχει με τον Μπαντού;  

Το αριστερό μου πόδι  

Το Αυγό  

Το κόκκινο κουτί  

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου  

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας  

Το σπασμένο χέρι του Νίνο  

Το φτερωτό αλογάκι  

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά  

Τρελό μου αμαξίδιο  

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του. 

 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε!  
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Γράφημα 8. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Κεντρικός ή δευτερεύων ο 

χαρακτήρας με αναπηρία 

Πίνακας 13. Εφηβικά βιβλία – Κεντρικός ή δευτερεύων ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

Για μια σούζα Το μπλε που αγκαλιάζει 

Ελπίδα ή Λουίζα Το ποτάμι ζήλεψε 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος  

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και;  

Ο κονσερβοσυλλέκτης  

Ονειροφύλακες  

 

 

 

 

 

Γράφημα 9. Εφηβικά βιβλία – Κεντρικός ή δευτερεύων ο χαρακτήρας με ε.ε.α./α. 

83% 

17% 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

78% 

22% 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ 
ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
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Αφηγητής της ιστορίας  

Ποιος όμως αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού ή έφηβου με αναπηρία; Στο 

ερώτημα αυτό αναζητήθηκε αν την ιστορία την αφηγείται ο συγγραφέας του βιβλίου, ο 

ίδιος ο χαρακτήρας με αναπηρία, πρόσωπο από το άμεσο οικογενειακό ή φιλικό 

περιβάλλον του χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. Στην πλειονότητα των βιβλίων αυτός που 

διηγείται την ιστορία είναι ο συγγραφέας (Πίνακας 14 και Πίνακας 15).  

Πίνακας 14. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Αφηγητής ιστορίας 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-

ΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΟΥ 

ΦΙΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

Δυο παπούτσια με καρότσι Δεν ντρέπομαι πια 

(Αδερφός) 

Δεν είμαι 

τέρας, σου 

λέω! 

Ένα παρατσούκλι 

και για μένα, 

παρακαλώ 

Δωριλένια Ένας σπέσιαλ 

ήρωας 

(Αδερφός) 

Τρελό μου 

αμαξίδιο 

(Αμαξίδιο) 

Ένα σκουλήκι 

με… φτερά! 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Ο Θωμάς 

(Μαμά) 

Φίλοι; …φως 

φανάρι 

Με λένε Επλίδα 

Ένας κήπος στην τάξη μας Το ζωντανό 

ρομπότ 

(Ξάδερφος) 

 Πού πας, 

χελωνάκι; 

Ένας μήνας σαν όλους τους 

άλλους 
 

   Τα μαγικά μου 

αυτιά 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου   Το Αυγό 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά 

φτερά 

  Το κόκκινο κουτί 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι    

Η χώρα με τους παράξενους 

ανθρώπους 

   

Η Ψυλλοελένη    

Θέλω μόνο να παίξω μαζί 

σου 

   

Ιστορία του Χωριού που ο 

Καθένας μπορεί να είναι 

όπως είναι και να κάνει ό,τι 

θέλει (…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

   

Κίκο, η κότα που έμαθε να    
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πετάει 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη 

γάτα 

   

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι    

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα 

Αμπουλίνα 

   

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική 

νύχτα 

   

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των 

νάνων 

   

Ο ασημένιος δράκος    

Ο αυτός    

Ο Γλεντζοφλέβαρος    

Ο μαγικός ήχος της σιωπής    

Ο Νιφάδας και… η Γνώση    

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του 

Ανέμου 

   

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του    

Ο σκύλος που έχασε την ουρά 

του 

   

Ο Συννεφόγατος    

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη    

Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης 

    

Ο φάλτσος νάνος    

Ρίκι    

Τα άταχτα πλοκάμια    

Τα γράμματα χορεύουν    

Τα δαντελένια χέρια    

Τη νύχτα των θαυμάτων    

Τι κι αν είμαι ασβός;    

Τι τρέχει με τον Μπαντού;    

Το αριστερό μου πόδι    

Το γιγαντοδαχτυλάκι του 

Λέανδρου 

   

Το μυστικό τραγούδι της 

Μάτας 

   

Το σπασμένο χέρι του Νίνο    

Το ταξίδι της απορίας    

Το φτερωτό αλογάκι    

Το ψαράκι που φορούσε 

γυαλιά 

   

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν 

μπορούσε να κουνήσει την 

ουρά του. 

   

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, 

ε! 
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Πίνακας 35 

Γράφημα 10. Αφηγητής στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

 

 

Πίνακας 15. Εφηβικά βιβλία – Αφηγητής ιστορίας 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 

ΑΜΕΣΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

Ονειροφύλακες Ελπίδα ή Λουίζα Ο 

κονσερβοσυλλέ-

κτης 

Για μια σούζα 

 Το ποτάμι ζήλεψε  Ένας ιδιαίτερος 

μικρός κύριος 

   Μια φλόγα στο 

σκοτάδι. Η 

συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν 

Κέλερ. 

   Ο κολλητός μου έχει 

Άσπεργκερ. Ε, και; 

   Το μπλε που 

αγκαλιάζει 

 

 

 

77% 

11% 

7% 

5% 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Γράφημα 11. Αφηγητής στα εφηβικά βιβλία 

Αφήγηση ιστορίας 

Ως προς την αφήγηση της ιστορίας (πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη) βρέθηκαν 

τα πιο κάτω αποτελέσματα. Όσα βιβλία είχα αφηγητή τον/την συγγραφέα του βιβλίου, 

η αφήγηση ήταν τριτοπρόσωπη. Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία προτωπρόσωπη 

αφήγηση έχουν τα βιβλία: Τρελό μου αμαξίδιο, Ένα παρατσούκλι και για μένα, 

παρακαλώ, Ένα σκουλήκι με… φτερά!, Με λένε Ελπίδα, Πού πας, χελωνάκι;, Τα μαγικά 

μου αυτιά, Το Αυγό, Το κόκκινο κουτί, Το ζωντανό ρομπότι, Φίλοι; …φως φανάρι, Δεν 

ντρέπομαι πια, Ένας σπέσιαλ ήρωας, Ο Θωμάς και Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Στα 

εφηβικά βιβλία μόνο στους Ονειροφύλακες και Το ποτάμι ζήλεψε. 

4.2.Δεύτερος θεματικός άξονας: η απεικόνιση του άμεσου οικογενειακού 

περιβάλλοντος του χαρακτήρα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

Μορφή της οικογένειας του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία: 

Ως προς τη μορφή της οικογένειας στην οποία ανήκει το άτομο με αναπηρία, 

παρατηρείται μια ποικιλομορφία στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία πέραν της 

56% 

11% 

22% 

11% 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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βασικής παραδοσιακής πατριαρχικής – εκτεταμένης ή πυρηνικής οικογένειας, που είναι 

και η βασική μορφή οικογένειας στην ελληνική κοινωνία (Κατάκη, 1995). Αυτό 

οφείλεται και στο ότι αρκετές ιστορίες είναι προϊόντα μυθοπλασίας που δεν θυμίζουν 

σε τίποτα την καθημερινότητα των παιδιών. Αναλυτική παρουσίαση των οικογενειών 

γίνεται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 16) 

Πίνακας 16. Μορφή οικογένειας στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΖΩΑ Ή 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ 

Δεν ντρέπομαι πια 

Ένα παρατσούκλι 

και για μένα, 

παρακαλώ 

Με λένε Ελπίδα Ο Συννεφόγατος 

Δωριλένια 

Το μυστικό 

τραγούδι της 

Μάτας 

Δεν είμαι τέρας, 

σου λέω! 

Η χώρα με τους 

παράξενους 

ανθρώπους 

Ένας κήπος στην 

τάξη μας 
 Ο αυτός 

Ο Νιφάδας και… η 

Γνώση 

Ένας σπέσιαλ ήρωας  
Η κουκουβάγια με 

τα χρυσά φτερά 

Ώστε εγώ είμαι ο 

παράξενος, ε! 

Η ζωή μέσα από τα 

μάτια μου 
 

Ο μαγικός ήχος της 

σιωπής 

Τι κι αν είμαι 

ασβός; 

Η Ρίκι δεν είναι πια 

πιτσιρίκι 
 

Το ψαράκι που 

φορούσε γυαλιά 

Ένα σκουλήκι με… 

φτερά! 

Η Ψυλλοελένη  Πού πας, χελωνάκι; 

Μάτα, η 

γουρλομάτα μαύρη 

γάτα (Το αφεντικό, 

η γάτα, το καναρίνι 

και το ψάρι) 

Κίκο, η κότα που 

έμαθε να πετάει 
 

Το φτερωτό 

αλογάκι 

Τα άταχτα πλοκάμια 

Ο Θωμάς  Τα δαντελένια χέρια 

Ιστορία του Χωριού 

που ο Καθένας 

μπορεί να είναι 

όπως είναι και να 

κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που 

δεν τελειώνει) 

Ο Πέτρος κι ο 

αδερφός του 
 

 Ο ασημένιος δράκος 

Όταν η Έλλη έγινε   Ένας μήνας σαν 
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αόρατη όλους τους άλλους 

(Τα 12 ξαδέρφια) 

Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης 
 

 Ο σκύλος που έχασε 

την ουρά του 

Ρίκι  
 Μόζα, η γάτα – Μια 

μαγική νύχτα 

Τα μαγικά μου αυτιά  
 Μόζα, η γάτα – Η 

λευκή Μόλι 

Τι τρέχει με τον 

Μπαντού; 
 

 Τσίκο, Το σκυλάκι 

που δεν μπορούσε 

να κουνήσει την 

ουρά του. 

Το αριστερό μου 

πόδι 
 

 Ο Γλεντζοφλέβαρος 

Το Αυγό    

Το γιγαντοδαχτυλάκι 

του Λέανδρου 
 

  

Το ζωντανό ρομπότ    

Το κόκκινο κουτί    

Το σπασμένο χέρι 

του Νίνο 
 

  

Το ταξίδι της 

απορίας 
 

  

Τρελό μου αμαξίδιο    

 

Υπάρχουν όμως και τα ακόλουθα παιδικά βιβλία (Πίνακας 17), στα οποία δεν 

υπάρχει καμία αναφορά στην οικογένεια. Αυτά είναι:  

Πίνακας 17. Καμία αναφορά οικογένειας στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΙΤΙΑ 

Δυο παπούτσια με καρότσι 

Ιστορία για την κοινωνική αδιαφορία σε 

βάρος των ανθρώπων με κινητικά 

προβλήματα. 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Καμία αναφορά 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου Καμία αναφορά 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 
Γενική αναφορά σε άτομα κινητικά 

προβλήματα. 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 
Γενική αναφορά σε άτομα με εγκεφαλική 

παράλυση και σύνδρομο down. 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου 
Αναφορά στη μητέρα, αλλά όχι σε 

πατέρα και αδέρφια. 

Ο φάλτσος νάνος 
Δεν αναφέρεται καθόλου στην 

οικογένεια, καθώς είναι φανταστικά 
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πλάσματα. 

Τα γράμματα χορεύουν 
Αναφέρεται μόνο ο πατέρας χωρίς 

εξήγηση. 

Τη νύχτα των θαυμάτων Μιλάμε για ήρωα – άγαλμα. 

Φίλοι; …φως φανάρι Καμία αναφορά 

 

Μέσω στατιστικής ανάλυσης παρατηρείται η εξής γραφική παράσταση (Γράφημα 12): 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 12. Μορφή οικογένειας στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

 

Μέλη που απαρτίζουν την οικογένεια 

Αναλύοντας τις παραδοσιακές πυρηνικές οικογένειες, όπως αυτές παρουσιάζονται 

στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία που μελετούνται, διαπιστώθηκε πως η 

πλειοψηφία των οικογενειών αυτών διαθέτει μόνο τρία μέλη (μαμά, μπαμπάς και παιδί). 

Αρκετά βιβλία (6 στον αριθμό) αναφέρονται σε τετραμελείς οικογένειες, μόνο τρία σε 

πενταμελείς, ενώ μόνο σε ένα βιβλίο παρουσιάζεται εξαμελής οικογένεια. Στο βιβλίο 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει, επειδή αφορά ένα κοτέτσι με έναν κόκορα και πολλές 

κότες και κοτοπουλάκια, κατατάσσεται στις πολυμελείς παραδοσιακές πυρηνικές 

οικογένειες. Ο πιο κάτω πίνακας (Πίνακας 18) διαχωρίζει τις παραδοσιακές πυρηνικές 

οικογένειες των βιβλίων, ανάλογα με τα μέλη τους. 

38% 

3% 

15% 

27% 

17% 

ΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟΙ ΗΡΩΕΣ 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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Πίνακας 18. Παραδοσιακές πυρηνικές οικογένειες στα παιδικά εικονογραφημένα 

βιβλία 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΑ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΕΙΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ 

Δωριλένια Δεν ντρέπομαι πια 

(Μαμά Πίστη, 

μπαμπάς Θεόφιλος, 

Φώτης και Αλέκος ή 

Κέκος) 

Ρίκι 

(Μαμά 

τυφλοποντικίνα, 

μπαμπάς 

τυφλοπόντικας, 

Μολ, Μουλ και 

Ρίκι) 

Η Ρίκι δεν είναι 

πιτσιρίκι (Εξαμελής 

οικογένεια 

τυφλοπόντικων: 

μαμά, μπαμπάς, 

Τίκι, Βάκι, Σίσι, 

Λίλι) 

Ένας κήπος στην 

τάξη μας 

Ένας σπέσιαλ ήρωας 

(Μαμά, μπαμπάς, 

Άρης και Διομήδης 

που είναι δίδυμοι) 

Το αριστερό μου 

πόδι (Μαμά, 

μπαμπάς, 3 αδέρφια 

καγκουρό, ο Καν, ο 

Γκουν, ο Ρίνος) 

Κίκο, η κότα που 

έμαθε να πετάει 

(πολυμελής 

οικογένεια) 

Τα μαγικά μου 

αυτιά 

Το Αυγό (Μαμά, 

μπαμπάς, η Λίζα και 

ο Βίκτωρ) 

Το ταξίδι της 

απορίας (Μαμά, 

μπαμπάς και 3 

αδερφάκια 

σκιουράκια) 

 

Τι τρέχει με τον 

Μπαντού; 

Ο Πέτρος κι ο 

αδερφός του (Μαμά, 

μπαμπάς, Πέτρος και 

Νίκος) 

  

Η ζωή μέσα από 

τα μάτια μου 

Όταν η Έλλη έγινε 

αόρατη (Μαμά, 

μπαμπάς, μεγάλος 

αδερφός και Έλλη) 

  

Το 

γιγαντοδαχτυλάκι 

του Λέανδρου 

Τρελό μου αμαξίδιο 

(Μαμά, μπαμπάς, 

Χρήστος, Νανά) 

  

Το κόκκινο κουτί    

Η Ψυλλοελένη    

Το σπασμένο χέρι 

του Νίνο 

   

Ο Θωμάς    

Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης 
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Το ζωντανό 

ρομπότ 

   

 

Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία όπου η οικογένεια του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. χαρακτηρίζεται ως μονογονεϊκή είτε λόγω διαζυγίου είτε λόγω χηρείας είτε 

αφορά ανύπαντρες μητέρες παριστάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακα 19). 

Παρατηρείται πως μόνο σε δύο βιβλία ο πατέρας φαίνεται να αναλαμβάνει τη φροντίδα 

και την ανατροφή ενός παιδιού. Σε όλα τα άλλα οι μητέρες αναλαμβάνουν αυτόν τον 

ρόλο. 

Πίνακας 19. Μονογονεϊκές οικογένειες στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Μπαμπάς Λάζαρος και γιος Αγάπιος 

Τα γράμματα χορεύουν Μπαμπάς και κόρη 

Τα δαντελένια χέρια Μαμά και γιος 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής Μαμά Ντορελά και γιος Σολασί 

Με λένε Ελπίδα Σ’ αυτό το βιβλίο την ανατροφή της 

μικρής Ελπίδας έχουν αναλάβει η μαμά 

και η γιαγιά 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά Μαμά ψάρι και παιδί ψαράκι 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά Η κυρία κουκουβάγια και τα τρία μικρά 

της: η Κέλυ, η Κάτια και ο Κούγκυ 

Ο αυτός Μαμά χελώνα και τα 75 μικρά της 

χελωνάκια (ένα από αυτά είναι ο 

Γιάννης, ο χαρακτήρας με αναπηρία) 

Πού πας, χελωνάκι; Χελώνα Άννυ είναι μόνη της, αν και έχει 

γεννήσει 7 φορές. 

Στα πιο κάτω τρία εικονογραφημένα παιδικά βιβλία (Πίνακας 20) οι οικογένειες 

χαρακτηρίζονται ως εκτεταμένες με συγκεκριμένη επεξήγηση.  

Πίνακας 20. Εκτεταμένες οικογένειες στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους Μια οικογένεια που αποτελείται από 12 

μήνες – παιδιά που είναι μεταξύ τους 
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αδέρφια και ξαδέρφια. 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ Μαμά, μπαμπάς, γιος Στέφανος και 

παππούς 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας Μαμά Ελένη, μπαμπάς Μανόλης, κόρη 

Μάτα και γιαγιά 

 

Στα εφηβικά βιβλία: 

Σε όλα τα εφηβικά βιβλία που μελετήθηκαν η μορφή της οικογένειας ήταν 

πυρηνική που δημιουργείται, δηλαδή, με γάμο και περιλαμβάνει γονείς και παιδιά. 

Μόνο ένα εφηβικό βιβλίο, Ο κονσερβοσυλλέκτης, παρουσιάζει τον έφηβο χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. να ζει μόνος του χωρίς κανένα άλλο μέλος, καθώς απομακρύνθηκε πολύ νωρίς 

από τη θετή του οικογένεια χωρίς να το επιδιώκει.  

Από τα βιβλία με χαρακτήρες σε παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια, μόνο στο 

Ονειροφύλακες αναφέρεται σε οικογένεια με τρία μέλη (μαμά, μπαμπάς και ηρωίδα με 

αναπηρία. Από τέσσερα μέλη αποτελούνται οι οικογένειες των βιβλίων: Ένας ιδιαίτερος 

μικρός κύριος (όπου ο ήρωας έχει μία αδερφή με την οποία όμως δεν έχει ιδιαίτερη 

σχέση και δεν υπάρχουν συστηματικές αναφορές), Για μια σούζα (όπου ο Ευθύμης έχει 

έναν μικρότερο αδερφό), Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν 

Κέλερ (όπου η ηρωίδα έχει μία μικρή αδερφούλα), Το ποτάμι ζήλεψε (όπου ο 

Χαράλαμπος έχει μία μεγαλύτερη αδερφή η οποία είναι και αυτή που εξιστορεί τα 

τεκταινόμενα) και Το μπλε που αγκαλιάζει (όπου και τα δύο αδέρφια ανήκουν στη 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος). 

Από πέντε μέλη αποτελούνται οι οικογένειες μόνο δύο εφηβικών βιβλίων. Το 

βιβλίο Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; αφορά μία οικογένεια με τρία παιδιά 

όπου ο μεγάλος ο γιος ο Φίλιππος ανήκει στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και 

έπονται τα δίδυμα αδέρφια του με φυσιολογική ανάπτυξη. Στο Ελπίδα ή Λουίζα ο 

Άγγελος, ο μεγάλος γιος της οικογένειας τυφλώνεται από ατύχημα στην παιδική του 
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ηλικία. Στην οικογένεια αυτή υπάρχει κι ένας ακόμη γιος, ο Κωνσταντίνος και πολύ 

αργότερα αποκτούν και μία κόρη, την Κλεοπάτρα. 

4.3.Τρίτος θεματικός άξονας: η απεικόνιση του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος 

του χαρακτήρα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

Ο συγκεκριμένος θεματικός άξονας μελετά το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του 

ατόμου με ε.ε.α./α.. Κάνοντας αναφορά στον όρο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 

εννοούνται οι χαρακτήρες που συναντά ο ήρωας με ε.ε.α./α. στο σχολικό περιβάλλον, 

στη γειτονιά, στο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον. 

 

Ύπαρξη ή μη ατόμων από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. 

Στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία: 

Σημαντικό ερώτημα της έρευνας ήταν η ύπαρξη ή μη ατόμων από το άμεσο 

κοινωνικό περιβάλλον του χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. Στα παιδικά εικονογραφημένα 

βιβλία δεν υπάρχει ισοδυναμία ύπαρξης και μη αυτών των ατόμων, αλλά μία σημαντική 

διαφορά. Βρέθηκαν 37 βιβλία με ήρωες που στηρίζουν τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. και 

23 βιβλία χωρίς αυτό το σημαντικό πλέγμα στήριξης. Οι πιο κάτω πίνακες (Πίνακας 21 

και Πίνακας 22) διαχωρίζουν και επεξηγούν αυτή τη μικρή διαφορά. 

 

Πίνακας 21. Ύπαρξη άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. 

στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ 

ΤΑ ΑΤΟΜΑ 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Ζώα που συνυπάρχουν στη φάρμα 

Φίλοι; …φως φανάρι Σχολείο 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου Οι συναθλητές του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α., ο προπονητής και ο Ορφέας 

που είναι μαθητής της μητέρας του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α., αλλά και 
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εθελοντής στους Special Olympics. 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα Ο κύριος Θεοδόσης που είναι ο 

ιδιοκτήτης της, το καναρίνι και το ψάρι 

που συνυπάρχουν αρμονικά στο σπίτι. 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα Τα αντικείμενα του σπιτιού, καθώς 

προσωποποιούνται και αποκτούν 

χαρακτηριστικά ανθρώπων. 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας Άτομα από τη γειτονιά της (η γάτα η 

Ζωζώ και η κυρία Ζωή), το σχολείο, το 

συγγενικό περιβάλλον, αλλά και η νονά 

της. 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, 

παρακαλώ 

Οι φίλοι του από το σχολείο 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του 

Τα ζώα που ζουν στον κήπο 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους Τα συγγενικά του πρόσωπα, δηλαδή τα 

ξαδέρφια του (οι άλλοι μήνες) που αφού 

τον απομόνωσαν, μετά τον θαύμαζαν. 

Τρελό μου αμαξίδιο Οι συμμαθητές της Νανάς 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη Από το σχολικό περιβάλλον 

Δεν ντρέπομαι πια Συμμαθήτρια του μεγάλου αδερφού του 

Φώτη, η Λίνα και η μαμά της Λίνας 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά Η γειτονιά και το φεγγάρι 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Από το σχολικό περιβάλλον 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά Από το σχολικό περιβάλλον (τον 

αποφεύγουν όμως όταν βάζει τα γυαλιά) 

Το Αυγό Από το σχολείο και τη γειτονιά 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής Συμμαθήτρια του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. και ο δάσκαλος 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του Ο παππούς του και οι φίλοι του Πέτρου 

δηλαδή του αδερφού του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. 

Το αριστερό μου πόδι Η ομάδα ποδοσφαίρου των αλεπούδων 

που αναγνώρισε το ταλέντο του 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Η γειτόνισσα του Αγάπιου, η 

Παναγιώτα 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι Ζωάκια από το δάσος άγνωστα προς 

αυτούς μέχρι τη συνάντησή τους 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει Κάποια ζώα από το κοτέτσι 

Το ζωντανό ρομπότ Συγγενικά πρόσωπα (η θεία και ο 

ξάδερφος του χαρακτήρα με ε.ε.α./α.) 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου Συγγενικά πρόσωπα 
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Ο Θωμάς Οι συμμαθητές του και ο Γεράσιμος, ο 

γυμναστής του σχολείου και 

προπονητής του. 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; Από το σχολικό περιβάλλον 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο Φίλοι και συνάδελφοι από το τσίρκο 

Τα μαγικά μου αυτιά Η γειτόνισσα, η κυρά – Φλώρα 

Ένας κήπος στην τάξη μας Οι συμμαθητές και φίλοι του και ο 

δάσκαλος της τάξης 

Η Ψυλλοελένη Από τη γειτονιά 

Δωριλένια Συγγενείς, εκπαιδευτικός της τάξης 

Το κόκκινο κουτί Δασκάλα και συμμαθητές 

Ο συννεφόγατος Φίλοι που γνώρισε στη γη 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση Μάγισσα Αστροφεγγιά και 

Κουκουβάγια Γνώση 

Ο ασημένιος δράκος Πον πον, το σύννεφο 

Ρίκι Ζώα του δάσους 

Το ταξίδι της απορίας Σοφή κουκουβάγια 

 

 

 

Πίνακας 22. Μη ύπαρξη άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος των χαρακτήρων με 

ε.ε.α./α. στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Ο φάλτσος νάνος 

Δυο παπούτσια με καρότσι 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων 

Τη νύχτα των θαυμάτων 

Το φτερωτό αλογάκι 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

Τι κι αν είμαι ασβός; 

Ένα σκουλήκι με.. φτερά! 

Τα άταχτα πλοκάμια 

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν τελειώνει) 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι 

Ο Γλεντζοφλέβαρος 
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Πού πας, χελωνάκι; 

Ο αυτός 

Με λένε Ελπίδα 

Τα δαντελένια χέρια 

Τα γράμματα χορεύουν 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 

 

 

 

 

 

Γράφημα 13. Ύπαρξη ή μη άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος στους χαρακτήρες με 

ε.ε.α./α. στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

Στα εφηβικά βιβλία: 

Στα εφηβικά βιβλία το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον που συμπαρίσταται στον 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. προέρχονται κατά κύριο λόγο από το φιλικό τους περιβάλλον ή 

το σχολείο. Από τις εννιά ιστορίες που μελετήθηκαν, μόνο σε δύο οι χαρακτήρες με 

αναπηρία δεν είχαν κάποιο άτομο συνοδοιπόρο από το οικογενειακό και άμεσο 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο κονσερβοσυλλέκτης δεν είχε κανέναν μέχρι και το τέλος 

της ζωής του, ενώ στους Ονειροφύλακες, η Έρση απέκτησε φίλους ωριμάζοντας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Πίνακας 23. Άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στα εφηβικά 

βιβλία 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΟΥ ΑΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το μπλε που αγκαλιάζει Θεραπεύτριες που ανέλαβαν τα δύο 

παιδιά σε εξειδικευμένα κέντρα 

62% 

38% 

ΥΠΑΡΞΗ  Ή ΜΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ 
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(λογοθεραπεύτριες και ψυχολόγοι), αλλά 

και  η νηπιαγωγός. 

Το ποτάμι ζήλεψε Γείτονες, συγγενείς και φίλοι της 

οικογένειας 

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

Εκπαιδευτικός με ανάλογες δυσκολίες με 

την ηρωίδα 

Για μια σούζα Συμμαθητές και γειτόνισσα του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος Ο νυχτοφύλακας του ξενοδοχείου 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; Συμμαθητές και φίλοι 

Ελπίδα ή Λουίζα Οι γείτονες που είναι και φίλοι της 

οικογένειας, αλλά και ο κύριος 

Παναγιώτης από το άσυλο ανιάτων. 

Ο κονσερβοσυλλέκτης Δεν είχε κανένα άτομο ούτε από το 

οικογενειακό ούτε από το κοινωνικό του 

περιβάλλον. 

Ονειροφύλακες Μεγαλώνοντας και προσπαθώντας να 

ξεφύγει από τον κόσμο που ζούσε, 

απέκτησε φίλους (Βίκτωρ, Μαλβίνα, 

Νταν) χωρίς όμως να την έχουν 

αποδεχτεί από την αρχή της γνωριμίας 

τους. 

Στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Μία εξίσου σημαντική υποκατηγορία του τρίτου θεματικού άξονα είναι η στάση 

που έχει το κοινωνικό περιβάλλον απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. Μέσα από την 

ανάλυση της συγκεκριμένης υποκατηγορίας φαίνεται πως στις περισσότερες 

περιπτώσεις το κοινωνικό περιβάλλον αντιδρά αρνητικά ή θετικά απέναντι στον 

χαρακτήρα. Σε λιγότερες περιπτώσεις κρατάει μια ουδέτερη στάση και σε καμία 

περίπτωση δεν κρατάει αδιάφορη στάση. 

Ξεκινώντας την ανάλυση από τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία βρέθηκαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα (Πίνακας 24): 

Πίνακας 24. Στάση κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΘΕΤΙΚΗ 

ΣΤΑΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΣΤΑΣΗ 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

ΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Ή 
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ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΙΤΑ 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

Ένας κήπος στην 

τάξη μας 

Δεν είμαι τέρας, σου 

λέω! 

Ένα παρατσούκλι 

και για μένα, 

παρακαλώ 

Ένα γουρούνι… με 

ταλέντο! 

(Αρχικά αρνητική: 

τον λένε μπελά, γιατί 

δεν στέκεται ακίνητο 

ποτέ.) 

Ένας σπέσιαλ 

ήρωας 

Δεν ντρέπομαι πια Η ζωή μέσα από 

τα μάτια μου 

Ένας μήνας σαν 

όλους τους άλλους  

Η κουκουβάγια με 

τα χρυσά φτερά 

Δωριλένια Η Ψυλλοελένη Ο Θωμάς (Οίκτος 

για τον Θωμά και 

συμπόνια για τη 

μάνα) 

Μόζα, η γάτα – 

Μια μαγική νύχτα 

Ένα σκουλήκι με… 

φτερά! 

Κίκο, η κότα που 

έμαθε να πετάει 

 

Ο 

Γλεντζοφλέβαρος 

Η Ρίκι δεν είναι πια 

πιτσιρίκι 

Μόζα, η γάτα -  Η 

λευκή Μόλι 

 

Ο Ορφέας και οι 

Αθλητές του 

Ανέμου 

Η χώρα με τους 

παράξενους 

ανθρώπους 

Ο Νιφάδας και.. η 

Γνώση 

 

Ο σκύλος που 

έχασε την ουρά 

του 

Θέλω μόνο να παίξω 

μαζί σου 

Τα γράμματα 

χορεύουν 

 

Ο συννεφόγατος Ιστορία του Χωριού 

που ο Καθένας μπορεί 

να είναι όπως είναι 

και να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

Το Αυγό  

Πού πας, 

χελωνάκι; 

Μάτα, η γουρλομάτα 

μαύρη γάτα 

  

Τη νύχτα των 

θαυμάτων 

Με λένε Ελπίδα   

Το αριστερό μου 

πόδι 

Ο ασημένιος δράκος   

Το 

γιγαντοδαχτυλάκι 

του Λέανδρου 

Ο αυτός   

Το ζωντανό 

ρομπότ 

Ο μαγικός ήχος της 

σιωπής 

  

Το κόκκινο κουτί Ο Πέτρος κι ο 

αδερφός του 

  

Το σπασμένο χέρι Όταν η Έλλη έγινε   



115 
 

του Νίνο αόρατη 

Το φτερωτό 

αλογάκι 

Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης 

  

Τρελό μου 

αμαξίδιο 

Ο φάλτσος νάνος   

Τσίκο, το σκυλάκι 

που δεν μπορούσε 

να κουνήσει την 

ουρά του 

Ρίκι   

Φίλοι; …φως 

φανάρι 

Τα άταχτα πλοκάμια   

 Τα δαντελένια χέρια   

 Τα μαγικά μου αυτιά   

 Τι κι αν είμαι ασβός;   

 Τι τρέχει με τον 

Μπαντού; 

  

 Το μυστικό τραγούδι 

της Μάτας 

  

 Το ταξίδι της απορίας   

 Το ψαράκι που 

φορούσε γυαλιά 

  

 Ώστε εγώ είμαι ο 

παράξενος, ε! 

  

 

Πίνακας 25. Στάση κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

στα εφηβικά βιβλία 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑΣΗ & ΑΙΤΙΑ 

Για μια σούζα Αρνητική στάση από τους συμμαθητές 

του γιατί ο ίδιος συμπεριφερόταν άσχημα 

πολύ πριν το ατύχημα, αλλά και στις 

πρώτες μέρες μετά. 

Ελπίδα ή Λουίζα Αρνητική στάση από το σχολικό 

περιβάλλον. 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος Αρνητική στάση από τους συμμαθητές 

του, καθώς τον κοροϊδεύουν. 

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

Εκτός από τους γονείς και τη δασκάλα 

δεν αναφέρονται άλλοι. Μόνο όταν θέλει 

η Έλεν να μπει στο Πανεπιστήμιο 

φαίνεται πως κάποιοι φίλοι της την 
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Στον πίνακα αυτό (Πίνακας 24) δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία Μόζα, η γάτα 

– Το βουνό των νάνων, Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα και Δυο παπούτσια με 

καρότσι, καθώς δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χαρακτήρα με ε.ε.α./α. (όπως έχει 

ήδη αναφερθεί). 

 

 

 

αποθαρρύνουν γιατί το θεωρούν 

ακατόρθωτο. 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; Αρνητική στάση από τους γονείς των 

συμμαθητών του, καθώς ζητούσαν την 

απομάκρυνση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

από «το σχολείο των παιδιών τους». Οι 

μαθητές τον αποκαλούν «τρελό, 

επιθετικό και χαζό». Παράλληλα, οι 

γονείς μάζευαν υπογραφές για να τον 

διώξουν από το σχολείο. 

Ο κονσερβοσυλλέκτης Αρνητική στάση από όλο το χωριό. Τον 

αποκαλούν «φρικιό, στοιχειό, αλήτη, 

χαζό, άπλυτο, ανώμαλο, σκουπιδοφάγο, 

ελεεινό, αηδιαστικό, σιχαμένο, βρόμικο, 

ξεδιάντροπο, ασχημόφατσα, τέρας της 

φύσης, αγρίμι, έκτρωμα της φύσης και 

ειδεχθή κακούργο» 

Ονειροφύλακες Αρνητική στάση από όλους τους 

ονειροφύλακες, καθώς είναι πολύ 

σκληροί. Προσβάλλουν, κοροϊδδελυουν 

και απομονώνουν ένα παιδί που το 

θεωρούν «προβληματικό» και 

«κατώτερο». 

Το μπλε που αγκαλιάζει Αρνητική στάση κρατούν οι μαμάδες των 

συμμαθητών του Νικόλα, κάποιοι 

μεγαλύτεροι μαθητές και ο πρώτος 

δάσκαλος του Νικόλα, ο κύριος 

Λευτέρης. 

Το ποτάμι ζήλεψε Αρνητική στάση από τους συμμαθητές 

στο νηπιαγωγείο, αλλά θετική στάση από 

τη γειτονιά και τους συγγενείς. 
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Γράφημα 14. Στάση κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

 

 

Στα εφηβικά βιβλία τα αποτελέσματα που βρέθηκαν είναι λίγο διαφοροποιημένα 

από τα αποτελέσματα των παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων. Σε όλα τα βιβλία ο 

κοινωνικός περίγυρος κρατάει αρνητική στάση απέναντι στους χαρακτήρες με 

αναπηρία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις (δύο για την ακρίβεια) υπάρχει κάποιος ή κάποιοι 

που υποστηρίζουν το άτομο. Στο βιβλίο Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ δεν υπάρχουν άλλα άτομα από το κοινωνικό περιβάλλον που θα 

μπορούσαν να σταθούν στήριγμα ή ανασταλτικοί παράγοντες στην εξέλιξη της 

ιστορίας. Στο βιβλίο Το ποτάμι ζήλεψε η γειτονιά και οι συγγενείς βοηθούν και 

στέκονται άξιοι σύμμαχοι της οικογένειας, ενώ οι γονείς και οι συμμαθητές των 

παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή έχουν αρνητική στάση, τους υποτιμούν 

και θέλουν την απομάκρυνσή τους από τον σχολικό χώρο. 

 

 

 

33% 

48% 

14% 
0% 5% 

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Ή ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
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Πλέγμα στήριξης χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Υπάρχει μια ποικιλομορφία ως προς το πλέγμα στήριξης του ατόμου με αναπηρία 

στα παιδικά εικονογραφημένα και εφηβικά βιβλία. 

Πίνακας 26. Πλέγμα στήριξης του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στα παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ 

Ε.Ε.Α./Α. 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Πατέρας 

Δεν ντρέπομαι πια Μητέρα 

Δωριλένια Εκπαιδευτικός της τάξης της 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Φιλικό πρόσωπο (το κορίτσι – γουρούνι 

με τον φιόγκο) 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ Ο παππούς του Στέφανου, του παιδιού με 

δυσλεξία 

Ένας κήπος στην τάξη μας Φίλοι (Αλέκα και Μιχάλης) 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 

 

Τα αδέρφια και τα ξαδέρφια του 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! Καμία αναφορά 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Αδέρφια 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου Η οικογένεια συνολικά 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά Φίλοι 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι Η οικογένεια συνολικά 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους Καμία αναφορά 

Η Ψυλλοελένη Η οικογένεια συνολικά 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου Καμία αναφορά 

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας 

μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει 

ό,τι θέλει (…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

Καμία αναφορά 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει Μητέρα - κότα 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα Ιδιοκτήτης γάτας (κ. Θεοδόσης) 

Με λένε Επλίδα Μητέρα, γιαγιά και η Άχνα (φανταστική 

φίλη από στάχτες) 
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Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι Η μάγισσα Αμπουλίνα 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα Ιδιοκτήτρια κι αντικείμενα σπιτιού 

Ο ασημένιος δράκος Φίλος (Σύννεφο) 

Ο αυτός Μητέρα, Αδέρφια (μόνο η Βαγού) 

Ο Γλεντζοφλέβαρος Αδέρφια 

Ο Θωμάς Η μητέρα και ο προπονητής του Θωμά 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής Εκπαιδευτικός και συμμαθήτρια Ελπίδα 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση Μάγισσα του δάσους 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου Μητέρα, προπονητής, συναθλητές και 

φίλοι 

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του Μητέρα και πατέρας 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του Κοινωνία (Ζωάκια που συναντάει στον 

δρόμο) 

Ο Συννεφόγατος Φίλοι 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη Μητέρα 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης Εκπαιδευτικός (Κρινοπούλα) 

Ο φάλτσος νάνος Οι τουλίπες απ’ το θερμοκήπιο 

Πού πας, χελωνάκι; Κοινωνία (Άννυ) 

Ρίκι Ζώα του δάσους 

Τα άταχτα πλοκάμια Καμία αναφορά 

Τα γράμματα χορεύουν Πατέρας του κοριτσιού 

Τα δαντελένια χέρια Μητέρα 

Τα μαγικά μου αυτιά Μητέρα  

Τη νύχτα των θαυμάτων Κοινωνία  

Τι κι αν είμαι ασβός; Σοφή κουκουβάγια 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; Εκπαιδευτικός 

Το αριστερό μου πόδι Οικογένεια (Συνολικά) 

Κοινωνία (Αλεπού) 

Το Αυγό Εκπαιδευτικός 

Το ζωντανό ρομπότ Ξάδερφος κι άλλα συγγενικά πρόσωπα 

Το κόκκινο κουτί Οικογένεια (Μαμά, μπαμπάς και γιαγιά) 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου Μητέρα 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας Οικογένεια (Μητέρα, πατέρας και γιαγιά) 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο Φίλοι 
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Το ταξίδι της απορίας Κοινωνία 

Το φτερωτό αλογάκι Κοινωνία 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά Εκπαιδευτικός 

Τρελό μου αμαξίδιο Σούζας (το αναπηρικό αμαξίδιο της 

Νανάς) 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του. 

Φίλοι (ζώα του κήπου) 

Φίλοι; …φως φανάρι Φίλη (Ισμήνη) 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! Κοινωνία ψαριών 

 

Στον πίνακα αυτό (Πίνακας 26) δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία Μόζα, η γάτα 

– Το βουνό των νάνων, Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα και Δυο παπούτσια με 

καρότσι, καθώς δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χαρακτήρα με ε.ε.α./α. (όπως έχει 

ήδη αναφερθεί) και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη για πλέγμα στήριξης.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 15. Σημαντικότερο πλέγμα στήριξης στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

Στα εφηβικά βιβλία παρατηρείται πως η μητέρα αναλαμβάνει το μεγαλύτερο 

κομμάτι φροντίδας και στήριξης του ατόμου με αναπηρία, αλλά για τους έφηβους με 

αναπηρία ίσως το δικό τους σπουδαιότερο στήριγμα είναι οι φίλοι τους (Πίνακας 27). 

18% 5% 

10% 14% 18% 

10% 

14% 

3% 8% 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΙΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΟΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
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Πίνακας 27. Πλέγμα στήριξης του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. στα εφηβικά βιβλία 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Α./Α. 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Για μια σούζα Μητέρα, πατέρας και φίλοι 

Ελπίδα ή Λουίζα Όλα τα μέλη της οικογένειας 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος Φίλος (νυχτοφύλακας του οικογενειακού 

ξενοδοχείου) 

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

Η δασκάλα που έχει αναλάβει την 

εκπαίδευση της Έλεν. 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; Μητέρα, εκπαιδευτικοί και φίλοι 

Ο κονσερβοσυλλέκτης Κανένα πλέγμα στήριξης 

Ονειροφύλακες Τα φιλικά πρόσωπα 

Το μπλε που αγκαλιάζει Μητέρα και θεραπεύτριες των ειδικών 

κέντρων 

Το ποτάμι ζήλεψε Όλα τα μέλη της οικογένειας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 16. Πλέγμα στήριξης στα εφηβικά βιβλία 

4.4.Τέταρτος θεματικός άξονας: Σύνδεση λογοτεχνικής απεικόνισης και ειδικής 

αγωγής 

Τα ευρήματα για τη σύνδεση της λογοτεχνικής απεικόνισης των χαρακτήρων με 

ε.ε.α./α. και της οικογένειάς του ή του κοινωνικού του περιβάλλοντος με την επιστήμη 

της ειδικής αγωγής χωρίζονται σε δύο επιμέρους άξονες: α) την απεικόνιση του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. ως φαντασιακή ή ρεαλιστική και β) τη σύνδεση της θεωρίας για 

15% 
0% 

23% 

23% 

31% 

8% 

ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΙ ΚΑΝΕΙΣ 
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την αναπηρία και της λογοτεχνικής απεικόνισης, πώς, δηλαδή, η λογοτεχνική 

παρουσίαση συμφωνεί με τη θεωρία της ειδικής αγωγής. 

Η σύνδεση της λογοτεχνίας με την ειδική αγωγή ως προς τους δύο 

προαναφερθέντες άξονες σχετίζονται με το είδος της αναπηρίας ή τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες του χαρακτήρα, τη φαντασιακή ή ρεαλιστική του απεικόνιση, το 

φύλο του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., την ηλικιακή του ομάδα, τον ρόλο των γονέων, αλλά 

και τον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος ή τη στάση τους απέναντι στον 

χαρακτήρα. 

Ως προς το πρώτο σκέλος του παρόντος άξονα, όπως έχει ήδη αναφερθεί από τον 

πρώτο άξονα που αφορά στην απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., οι χαρακτήρες 

στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία απεικονίζονται κατά 50% με ρεαλισμό, ενώ κατά 

47% η απεικόνιση είναι φαντασιακή, καθώς πρόκειται για ζώα ή άτομα με 

διαφορετικότητα. Ένα 3% των βιβλίων δεν αφορούν συγκεκριμένους χαρακτήρες με 

ε.ε.α./α., αλλά γενική παρουσίαση κάποιας μορφής αναπηρίας. Αυτό εξάγει το 

συμπέρασμα πως μόνο τα μισά από τα βιβλία που μελετήθηκαν συνάδουν με τον νόμο 

3699 περί ειδικής αγωγής στην Ελλάδα του 2008 που αναφέρει ποια άτομα θεωρούνται 

άτομα με ε.ε.α./α. 

Πίνακας 28. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Σύνδεση με ειδική αγωγή 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος) 

Δεν ντρέπομαι πια ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος) 

Δυο παπούτσια με καρότσι ΝΑΙ 

(Κοινωνική αδιαφορία απέναντι στα 

άτομα με κινητικά προβλήματα) 

Δωριλένια ΝΑΙ 

(Τα προβλήματα ομιλίας επιφέρουν και 



123 
 

μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσκολίες 

στην ανάγνωση, στην αποκωδικοποίηση 

των λέξεων και στην κατανόηση του 

νοήματος.) 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός χαρακτήρα με ΔΕΠ-Υ) 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ ΝΑΙ 

(Δυσλεξία) 

Ένας κήπος στην τάξη μας ΝΑΙ 

(Ως προς τη συμπεριφορά και την ομαλή 

νοητική λειτουργία) 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 
 

ΟΧΙ 

(Ένα σπασμένο πόδι απλώς) 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Ένας σπέσιαλ ήρωας ΝΑΙ 

(Δυσκολία στην επικοινωνία με τους 

άλλους) 

Η ζωή μέσα από τα μάτια μου ΝΑΙ 

(Απεικόνιση χαρακτήρων με προβλήματα 

όρασης) 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Η Ψυλλοελένη ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού με Σύνδρομο 

Down) 

Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας 

μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει 

ό,τι θέλει (…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα ΟΧΙ 

(Ιστορία διαφορετικότητας) 

Με λένε Επλίδα ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού καθηλωμένο 

σε αναπηρικό αμαξίδιο) 

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι ΝΑΙ 

(Προβλήματα ακοής) 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα ΝΑΙ 

(Κινητικά προβλήματα) 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα ΝΑΙ 

(Ένα παραμύθι με θέμα τα προβλήματα 

όρασης) 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων ΝΑΙ 
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(Ένα παραμύθι με θέμα το σύνδρομο 

Down και την εγκεφαλική παράλυση) 

Ο ασημένιος δράκος ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Ο αυτός ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός χαρακτήρα με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

Ο Γλεντζοφλέβαρος ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός χαρακτήρα με κινητικά 

προβλήματα) 

Ο Θωμάς ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού με Νοητική 

Υστέρηση) 

Ο μαγικός ήχος της σιωπής ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός χαρακτήρα 

προβλήματα ομιλίας - αλαλία) 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση ΟΧΙ 

(Διαφορετικότητα) 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου ΝΑΙ 

(Περιγραφή και συμπεριφορά παιδιού με 

σύνδρομο Down και νοητική υστέρηση)  

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού με κινητική 

αναπηρία) 

Ο σκύλος που έχασε την ουρά του ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Ο Συννεφόγατος ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη ΝΑΙ 

(Λόγω έλλειψης συγκέντρωσης) 

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης ΝΑΙ 

(Αργός ρυθμός σε όλα) 

Ο φάλτσος νάνος ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Πού πας, χελωνάκι; ΟΧΙ 

(Αναπηρία στη θαλάσσια ζωή) 

Ρίκι ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Τα άταχτα πλοκάμια ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Τα γράμματα χορεύουν ΝΑΙ 

(Δυσλεξία) 

Τα δαντελένια χέρια ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Τα μαγικά μου αυτιά ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία) 

Τη νύχτα των θαυμάτων ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία) 

Τι κι αν είμαι ασβός; ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; ΝΑΙ 
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(Μαθησιακές δυσκολίες) 

Το αριστερό μου πόδι ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός χαρακτήρα με κινητικά 

προβλήματα) 

Το Αυγό ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός χαρακτήρα με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

Το ζωντανό ρομπότ ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού καθηλωμένο 

σε αναπηρικό αμαξίδιο) 

Το κόκκινο κουτί ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού με ΔΕΠ-Υ) 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου ΝΑΙ 

(Γιγαντοδαχτυλία) 

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας ΝΑΙ 

(Παιδί με ειδικές ικανότητες που 

επικοινωνεί με τη νοηματική γλώσσα) 

Το σπασμένο χέρι του Νίνο ΟΧΙ 

(Απλώς ένα σπασμένο χέρι) 

Το ταξίδι της απορίας ΝΑΙ 

(Ψυχική υγεία) 

Το φτερωτό αλογάκι ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά ΝΑΙ 

(Προβλήματα όρασης) 

Τρελό μου αμαξίδιο ΝΑΙ 

(Απεικόνιση ενός παιδιού καθηλωμένο 

σε αναπηρικό αμαξίδιο) 

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του. 

ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

Φίλοι; …φως φανάρι ΝΑΙ 

(Νοηματική γλώσσα για επικοινωνία) 

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία διαφορετικότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 17. Τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία που συνάδουν με την ειδική αγωγή 
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42% 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

ΝΑΙ ΌΧΙ 
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Ως προς τα εφηβικά βιβλία και τον ρεαλισμό που διέπουν τους χαρακτήρες τους, 

φαίνεται πως συμβαδίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδικά εικονογραφημένα 

βιβλία με την επιστήμη της ειδικής αγωγής, καθώς η αναπηρία ή οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των χαρακτήρων τους συνάδουν με την πραγματικότητα της 

ειδικής αγωγής και τον νόμο 3699 περί Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εκτός από 

ένα και μόνο βιβλίο που υπάρχει μεν αναπηρία αλλά μέσα σε ένα φαντασιακό πλαίσιο 

(ηρωίδα με τα αδύναμα φτερά). 

Πίνακας 29. Εφηβικά βιβλία – Σύνδεση με ειδική αγωγή 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 

Για μια σούζα ΝΑΙ 

(Αποδεικνύεται πως η κινητική του 

αναπηρία δεν έχει σχέση με τη νοημοσύνη 

του νέου.) 

Ελπίδα ή Λουίζα ΝΑΙ 

(Μέθοδοι που χρησιμοποιεί ένα παιδί 

προβλήματα όρασης.) 

Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος ΝΑΙ 

(Περιγραφή όλων των συμπτωμάτων του 

νέου με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

και η προσέγγισή του από τον 

νυχτοφύλακα.) 

Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

ΝΑΙ 

(Ακολουθείται η μέθοδος Μπράιγ, το 

αλφάβητο των χεριών σε παλάμη, η 

παράλληλη στήριξη σε τάξη και γενικά 

όσοι μέθοδοι εφαρμόζονταν παλαιότερα 

σε τυφλά και κωφά παιδιά.) 

Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; ΝΑΙ 

(Πλήρης περιγραφή της διαταραχής.) 

Ο κονσερβοσυλλέκτης ΝΑΙ 

(Τρόπος συμπεριφοράς παιδιού) 

Ονειροφύλακες ΟΧΙ 

(Φαντασιακή ιστορία) 

Το μπλε που αγκαλιάζει ΝΑΙ 

(Περιγραφή όλου του ιστορικού των 

παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος και η θεραπεία που 

ακολούθησαν οι θεραπεύτριες των 

ειδικών κέντρων.) 
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Το ποτάμι ζήλεψε ΝΑΙ 

(Όλο το ιστορικό του παιδιού με 

σπαστική τετραπληγία και η πορεία 

εξέλιξής του.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 18. Τα εφηβικά βιβλία που συνάδουν με την ειδική αγωγή 

 

Ως προς τη σύνδεση της θεωρίας της ειδικής αγωγής με τη λογοτεχνική 

απεικόνιση των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. φαίνεται να συμβαδίζουν σε αρκετά άλλα 

σημεία. Αρχικά, οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. είναι κατά κύριο λόγο αγόρια τόσο στα 

παιδικά εικονογραφημένα βιβλία, όσο και στα εφηβικά (Γράφημα 2 και Γράφημα 3). Οι 

ηλικίες των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. είναι ανάλογες της ηλικίας των αναγνωστών που 

απευθύνονται, και επιπλέον, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ως χαρακτήρες κυρίως 

αγόρια παιδικής ή εφηβικής ηλικίας (ανάλογα σε ποιους αναγνώστες απευθύνονται). Οι 

περισσότεροι χαρακτήρες με αναπηρία εμφανίζονται με σωματική διαφορά ή κινητική 

αναπηρία στα παιδικά βιβλία ή με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στα εφηβικά 

βιβλία (Γράφημα 5 και Πίνακας 8).  

Άλλο ένα κοινό σημείο της λογοτεχνικής απεικόνισης με την επιστήμη της 

ειδικής αγωγής, είναι ο ρόλος της μητέρας. Η μητέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει 

89% 

11% 

ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ 
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κυρίως τη φροντίδα του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις 

εμφανίζεται η μορφή του πατέρα. Σημαντικό πλέγμα στήριξης τόσο στα παιδικά όσο 

και στα εφηβικά βιβλία είναι οι φίλοι των χαρακτήρων. Στα εφηβικά βιβλία σημαντικοί 

αρωγοί της προσπάθειας των χαρακτήρων στέκονται και εκπαιδευτικοί (Γράφημα 15 

και 16).  

Με τις έρευνες ειδικής αγωγής συνάδει, επίσης, η αρνητική στάση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στους χαρακτήρες με ε.ε.α./α. (Πίνακας 24 και 

Πίνακας 25). Στην πλειονότητα των βιβλίων η κοινωνία αντιδρά αρνητικά απέναντι σε 

αυτούς τους χαρακτήρες είτε απομονώνοντάς τους, είτε χλευάζοντάς τους. 
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Κεφάλαιο 5
ο
: Συζήτηση 

Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνήσει πώς η παιδική λογοτεχνία  

πραγματεύεται και απεικονίζει τους χαρακτήρες με ε.ε.α./α. και πώς το οικογενειακό 

και άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον. Εξίσου σημαντικός στόχος που διερευνήθηκε 

είναι κατά πόσο η λογοτεχνία και οι απεικονίσεις της συνάδουν με την επιστήμη και 

την πραγματικότητα της ειδικής αγωγής. Το δείγμα των παιδικών κι εφηβικών βιβλίων 

που μελετήθηκε απαριθμούσε 70 βιβλία Ελλήνων συγγραφέων. 

Σύμφωνα με τη Norton (2007) αυτά που κερδίζει ένα παιδί από τη λογοτεχνία, 

ασκούν μεγάλη επίδραση στην ενήλικη ζωή του. Η παιδική και εφηβική λογοτεχνία, 

επομένως, εκτός από στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, εκτίμησης της πολιτισμικής 

κληρονομιάς ενός τόπου, θετική αυτοεκτίμηση, ανάπτυξη συναισθηματικής 

νοημοσύνης, ανάπτυξη φαντασίας και μετάδοση γνωστικού υλικού μαθαίνει στα παιδιά 

να κατανοούν τις ζωές διαφορετικών ανθρώπων και να αποδέχονται αυτή τη 

διαφορετικότητα με σεβασμό. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις που 

προέκυψαν από τη μελέτη των παιδικών εικονογραφημένων και εφηβικών βιβλίων 

χωρισμένες με βάση τους άξονες αποκωδικοποίησης και ανάλυσης των βιβλίων που 

τέθηκαν για τα ερωτήματα της έρευνας: η απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., η 

απεικόνιση του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του χαρακτήρα με ε.ε.α./α., η 

απεικόνιση του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. και 

τέλος, η σύνδεση λογοτεχνικής απεικόνισης και ειδικής αγωγής. 

 

5.1.Η απεικόνιση του χαρακτήρα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

Πρώτο σημαντικό εύρημα τόσο στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία όσο και στα 

εφηβικά βιβλία έγκειται το γεγονός πως οι χαρακτήρες με αναπηρία είναι στην 

πλειονότητα τους αγόρια. Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει πως η 
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συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μορφών αναπηρίας ή άλλων διαταραχών είναι 

μεγαλύτερη στα αγόρια (Στασινός, 2013). Ωστόσο, δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην 

πραγματικότητα, αλλά και στον φαντασιακό κόσμο των παιδικών και εφηβικών βιβλίων 

όπως έχουν αναδείξει κι άλλες έρευνες (Μάργη, 2016; Τσιμπιδάκη, 2015). 

Εν συνεχεία, αποκαλύπτεται μέσω της έρευνας πως οι χαρακτήρες με αναπηρία 

των βιβλίων είναι συνήθως (όχι πάντα) παιδικής ηλικίας αν πρόκειται για παιδικό 

εικονογραφημένο βιβλίο ή εφηβικής ηλικίας αν πρόκειται για εφηβικό βιβλίο. Ανάλογα 

ευρήματα έχουν δείξει οι έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, όπως 

αυτές των Τσιμπιδάκη (2015), Φαγογένη (2015), Κορτσάρη (2005), Ziegler (2001) και 

Dyches, Prater & Leininger (2009). Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (1987) οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν στα έργα τους κυρίως χαρακτήρες αρσενικού γένους 

παιδικής ηλικίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι αναγνώστες να ταυτιστούν πιο 

εύκολα μαζί τους, ενώ οι ίδιοι οι συγγραφείς μπορούν με αποτελεσματικότερο τρόπο να 

περάσουν μηνύματα, στάσεις και συμπεριφορές. 

Η σχολική τάξη στην οποία φοιτούν οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. σπάνια 

αναφέρεται ξεκάθαρα στα βιβλία που εξετάστηκαν, αν και γίνεται σαφές πως σε ένα 

μεγάλο ποσοστό οι χαρακτήρες των παιδικών βιβλίων βρίσκονται σε τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου. Στα περισσότερα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία οι ήρωες δεν 

πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς είναι ζώα. Στα εφηβικά βιβλία η απεικόνιση της 

σχολικής ζωής των ηρώων ποικίλει, αλλά διαμορφώνεται από τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού (σε κάποιες περιπτώσεις η περιγραφή ξεκινάει και από το νηπιαγωγείο), ενώ 

συνεχίζει μέχρι και το Γυμνάσιο ή ακόμα και την ενηλικίωση. Ανάλογα ευρήματα δεν 

βρέθηκαν σε κάποια έρευνα, καθώς δεν αποτέλεσε βασικό ερώτημα κάποιας 

δημοσιευμένης έρευνας. Ωστόσο, η πραγματικότητα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 
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αναγνωρίζει την έλλειψη υποδομών και των δυσκολιών υπάρχουν στην εκπαίδευση 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Στα υπό μελέτη αφηγήματα, οι χαρακτήρες με αναπηρία έχουν ως επί το πλείστον 

ρεαλιστική απεικόνιση. Συμβαίνει και στα παιδικά και στα εφηβικά βιβλία για να 

ταυτιστεί ο αναγνώστης με τον χαρακτήρα και να τον κατανοήσει καλύτερα. Ρεαλισμό 

στους χαρακτήρες με ε.ε.α./α. διέγνωσαν και οι Καραγιάννης (2011) και Ντόβα (2012) 

και επιβεβαιώνεται από τη θεωρία της Τσιλιμένη (2007). Μη ρεαλιστική απεικόνιση 

φαίνεται στη μελέτη της Κάργα (2008). 

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και οι αναπηρίες των χαρακτήρων που 

μελετήθηκαν υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα παιδικά εικονογραφημένα 

βιβλία και ταυτίζεται με την έρευνα της Ντόβα (2012), της Χρήστου (2012) και της 

Τσιμπιδάκη (2015). Στην παρούσα έρευνα στα περισσότερα παιδικά βιβλία φαίνεται 

πως η αναπηρία αφορά σωματική διαφορά, χωρίς όμως εστίαση σε συγκεκριμένη 

μορφή. Μεγάλο ποσοστό αποτέλεσαν και οι χαρακτήρες με κινητική αναπηρία. 

Εστίαση σε συγκεκριμένες αναπηρίες εμφανίζεται στην έρευνα της Σουνιάδη (1999), 

όπου υποστηρίζεται πως τα περισσότερα βιβλία διαπραγματεύονται το ζήτημα της 

νοητικής υστέρησης και της Μάργη (2016) με θέματα σωματικής και κινητικής 

αναπηρίας. Στην παρούσα έρευνα στα εφηβικά βιβλία το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (πιο συγκεκριμένα σε 3 από τα 9 βιβλία που 

μελετήθηκαν). 

Η αναπηρία αυτή των χαρακτήρων των βιβλίων είναι εκ γενετής σε ένα μεγάλο 

ποσοστό των παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, δηλαδή στο 82% των περιπτώσεων 

των βιβλίων έναντι 18% των χαρακτήρων με επίκτητη αναπηρία. Ανάλογη 

διαφοροποίηση υπάρχει στα εφηβικά βιβλία (78% εκ γενετής και 22% επίκτητη). Αυτό 
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το εύρημα δεν επιβεβαιώνεται από άλλες έρευνες, καθώς δεν αποτέλεσε ερώτημα 

έρευνας. 

Ταυτόχρονα, η απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. αφορούσε την περιγραφή 

των χαρακτηριστικών του (εξωτερικά και ψυχοσυναισθηματικά), αλλά και τη στάση 

του απέναντι στους άλλους. Η έρευνα εντοπίζει ελλιπή εξωτερική περιγραφή των 

χαρακτήρων, αλλά με πλήρη περιγραφή (στα περισσότερα βιβλία) των στερεοτυπικών 

συμπεριφορών τους. Επίσης, έντονο παρουσιάζεται το ψυχολογικό τους γίγνεσθαι, με 

αρνητικά συναισθήματα προς την ίδια τους την αναπηρία. Σπανιότερα αυτή η εχθρική 

στάση εμφανίζεται απέναντι σε πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού ή κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν πως η προσωπικότητα του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. επηρεάζεται σημαντικά τόσο από το οικογενειακό και κοινωνικό του 

περιβάλλον, αλλά και από τη σημασιοδότηση της αναπηρίας από τον ίδιο τον 

χαρακτήρα (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998).  

Η στάση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. προς το μητρικό πρόσωπο είναι στα 

περισσότερα αφηγήματα θετική με πολλά δείγματα αγάπης και σεβασμού. Αντίθετα, η 

στάση προς τον πατέρα σπάνια ανιχνεύεται, καθώς απουσιάζει από τα περισσότερα 

βιβλία και αν δεν απουσιάζει, τότε κρατείται μια πιο ουδέτερη στάση σε σχέση με τη 

μητέρα. Κατά αυτόν τον τρόπο η θέση του χαρακτήρα στην κοινωνία φαίνεται να είναι 

υποτιμημένη. Παρ’ όλα αυτά στις περισσότερες ιστορίες, η θέση τους μοιάζει ισότιμη 

με τα υπόλοιπα μέλη. Παρόμοια ευρήματα εκφράζονται και  από την Κορτσάρη (2005), 

Ντόβα (2012) και Φαγογένη (2015).  

Μελετώντας τα αφηγήματα αυτά αναζητήθηκε κατά πόσο ο χαρακτήρας με 

αναπηρία είναι κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία του εκάστοτε βιβλίου. Τα ευρήματα 

έδειξαν πως με συντριπτική διαφορά ο χαρακτήρας με αναπηρία είναι πρωτεύων ήρωας 

στην ιστορία και των παιδικών και των εφηβικών βιβλίων. Ανάλογο εύρημα 
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εντοπίζεται από την έρευνα της Τσιμπιδάκη (2015). Το γεγονός πως ο χαρακτήρας σε 

σπάνιες περιπτώσεις αφηγείται την ιστορία του, τονίζεται και από την έρευνα της 

Κάργα (2008).  Σπάνια δηλαδή δίδεται ο λόγος στον ίδιο τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. για 

να διηγηθεί την ιστορία του, τη συμπεριφορά του και να την εξηγήσει μέσα από τον 

δικό του μοναδικό κόσμο. Την αφήγηση αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο ο συγγραφέας 

του βιβλίου και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε η αφήγηση είναι κυρίως σε γ’ πρόσωπο.  

 

5.2.Η απεικόνιση του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του χαρακτήρα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

Εν συνεχεία αναζητήθηκε η μορφή της οικογένειας μέσα στην οποία το άτομο 

νιώθει ασφάλεια και δέχεται τη φροντίδα της. Τόσο στα παιδικά εικονογραφημένα 

βιβλία, όσο και στα εφηβικά υπάρχει μια ποικιλία ως προς τη μορφή της. Ωστόσο, με 

μια μικρή διαφορά προηγείται η μορφή της πυρηνικής οικογένειας, δηλαδή, η μορφή 

της οικογένειας στην οποία ζουν μαζί η μητέρα, ο πατέρας και τα παιδιά τους. Η 

απεικόνιση κυρίως μη πυρηνικών οικογενειών στα παιδικά βιβλία φαίνεται να έχει 

διαπιστωθεί από την έρευνα της Χρήστου (2012).  

Η ποικιλία αυτή ως προς τη μορφή της οικογένειας των χαρακτήρων ε.ε.α./α. 

προκαλεί σαφώς διαφοροποιήσεις και ως προς τον αριθμό των μελών της. Παρ’ όλα 

αυτά στα περισσότερα εφηβικά βιβλία της παρούσας εργασίας η οικογένεια είναι 

τετραμελής. Αντιθέτως, στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία διαπιστώθηκε πως η 

πλειονότητα των οικογενειών αυτών διαθέτει μόνο τρία μέλη (μαμά, μπαμπάς και 

χαρακτήρας με αναπηρία). Αρκετά από τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία (6 

συγκεκριμένα) αναφέρονται σε τετραμελείς οικογένειες, μόνο τρία σε πενταμελείς, ενώ 

μόνο σε ένα βιβλίο παρουσιάζεται εξαμελής οικογένεια. 
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Η πολυδιάστατη μητρική μορφή είναι αποδεδειγμένα στα περισσότερα 

αφηγήματα (παιδικά και εφηβικά) η προβληματισμένη φιγούρα που αγωνιά για το παιδί 

της. Είναι τις περισσότερες φορές το στήριγμα της οικογένειας εξ’ ολοκλήρου. Δεν 

διεκδικεί, όμως το αλάθητο, αλλά αναγνωρίζοντας τη μητρική της ευθύνη 

(Χατζηδημητρίου – Παράσχου, 2008). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται από έρευνες 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο (Τσιμπιδάκη, 2013; Ντόβα, 2012; 

Καραγιάννης, 2011). Η παρούσα έρευνα προσθέτει πως η οικογένεια συνολικά είναι το 

σημαντικότερο πλέγμα στήριξης του χαρακτήρα με ε.ε.α./α.. Ωστόσο, τις περισσότερες 

φορές, η μορφή του πατέρα αναφέρεται μόνο ως υπάρχον πρόσωπο και όχι ως 

ουσιαστικό στέλεχος της οικογένειας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του 

Καραγιάννη (2011), της Ντόβα (2012) και της Χρήστου (2012). Τα αδέρφια έχουν, σε 

μεγάλο ποσοστό των βιβλίων που μελετήθηκαν, αρνητική στάση και συμπεριφορά 

απέναντι στους χαρακτήρες με αναπηρία. Αυτό όμως αλλάζει κατά την εξέλιξη της 

ιστορίας. Αυτό το εύρημα διαφαίνεται και από την έρευνα της Χρήστου (2012). 

Σύμφωνα με την Τσιμπιδάκη (2013) η αλληλεπίδραση των αδερφών με το παιδί με 

ε.ε.α./α. εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο και η 

σοβαρότητα των δυσκολιών και των αναγκών που έχει το παιδί. Άλλος ένας 

σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των αδερφών είναι 

και η έλλειψη πληροφόρησης για την αναπηρία του αδερφού/της αδερφής τους εκ 

μέρους των γονέων (Wasserman, αναφορά Τσιμπιδάκη, 2013). Άλλωστε οι σχέσεις 

ανάμεσα σε αδέρφια είναι ένα συνονθύλευμα από αγάπη και μίσος, πίστη αλλά και 

ανταγωνισμό (Τσιμπιδάκη, 2013). 

Χαρακτηριστικό στα εφηβικά βιβλία είναι ο ρεαλισμός που απεικονίζει την 

οικογένεια και τη ζωή του εφήβου. Στόχος των συγγραφέων εφηβικής λογοτεχνίας είναι 

η απεικόνιση ενός ρεαλιστικού περιβάλλοντος και ηρώων που επιδιώκουν να 

απαγκιστρωθούν από τον υπερπροστατευτισμό των γονιών τους (Κωτόπουλος, 2011). 
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Ο ρεαλισμός, η ελκυστική αφήγηση και η συνεχής εμπλοκή των χαρακτήρων στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι είναι τεχνικές για να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των 

έφηβων αναγνωστών (Χατζηδημητρίου-Παράσχου, 2008). 

 

5.3.Η απεικόνιση του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος του χαρακτήρα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

Κάτι που αποζητά ο άνθρωπος περισσότερο και από την ίδια την αγάπη, είναι η 

αποδοχή του από το κοινωνικό του περιβάλλον. Αυτό που τον φοβίζει περισσότερο 

ακόμα και από τον πόνο είναι η απόρριψη της κοινωνίας (Mark Twain, αναφορά 

Τσιμπιδάκη, 2013). Πολλές φορές αυτή η απόρριψη έχει να κάνει με όσους 

παρεκκλίνουν από αυτό που η κοινωνία θεωρεί «φυσιολογικό». Τα άτομα με ε.ε.α./α. 

συναντούν συχνά αυτή την απόρριψη και τον χλευασμό του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος. Εξάλλου η οικογένεια με παιδί με ε.ε.α./α. δεν αποτελεί ένα αυτόνομο 

σύστημα. Επηρεάζεται και αλληλεπιδρά με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

(Τσιμπιδάκη, 2013). 

Η στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος προς το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες στα βιβλία που μελετήθηκαν είναι σε μεγάλο ποσοστό 

αρνητική. Η εχθρικότητα του περιβάλλοντος χαρακτηριστικά επισημαίνεται και από 

άλλες έρευνες (Ντόβα, 2012; Καραγιάννη, 2011; Κορτσάρη, 2005; Σουνιάδη, 1999; 

Ziegler, 2001). Το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την οικογένεια, αλλά και το ίδιο το άτομο με ε.ε.α./α. Μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό στήριγμα και στην οικογένεια, αλλά και στο άτομο ή να 

οδηγήσει στην απομόνωση και στον στιγματισμό τους. Ως σημαντικό πλέγμα στήριξης 

μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα η εκκλησία και η πίστη στον Θεό (Τσιμπιδάκη, 2013). 
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Εκτός από τη μητέρα που αποτελεί το σημαντικότερο πλέγμα στήριξης του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. (Τσιμπιδάκη, 2013), σημαντικοί «άλλοι» θεωρούνται και οι 

φίλοι του, ενώ σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις σημαντικοί στην εξέλιξη της 

ιστορίας και την αποδοχή του ατόμου από την κοινωνία θεωρούνται και οι 

εκπαιδευτικοί. Τη σπουδαιότητα του φιλικού περιβάλλοντος αναγνωρίζουν και άλλοι 

ερευνητές, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στη θετική εξέλιξη της ιστορίας 

(Καραγιάννη, 2011; Κορτσάρη, 2005).  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σημαντικότερο πλέγμα στήριξης απέναντι σε ένα 

άδικο και εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον είναι η μητέρα για τα παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία, αλλά και οι φίλοι, που αν και αρχικά έχουν παρόμοιες 

συμπεριφορές με τα αδέρφια, είναι αυτοί που δίνουν καταλυτικές λύσεις στα 

προβλήματα των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. τόσο στα παιδικά όσο και στα εφηβικά 

βιβλία. Το εύρημα αυτό ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα της έρευνας της Χρήστου 

(2012). Στα εφηβικά βιβλία ακόμη ένα «πρόσωπο κλειδί» στην εξέλιξη της ιστορίας 

θεωρείται ο εκπαιδευτικός, όπως ανέδειξε η παρούσα έρευνα. 

Αξιοσημείωτη θεωρείται και η παρουσία των παππούδων και των γιαγιάδων στη 

ζωή του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. Ο ρόλος τους αμφιταλαντεύεται σε δύο πλαίσια: 

σύμμαχοι και υπερασπιστές στον καθημερινό αγώνα των παιδιών ή ένα επιπρόσθετο 

βάρος για την οικογένεια, λόγω των αντιδράσεων τους απέναντι στην αναπηρία ή στις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2013). Στην παρούσα μελέτη ωστόσο οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες ενεπλάκησαν σε ελάχιστο βαθμό στην πλοκή της ιστορίας. 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις είχαν ανασταλτική δράση στην εξέλιξή της. 

Καταληκτικά, διαπιστώνεται πως οι οικογένειες με άτομα με ε.ε.α./α. που έχουν 

γύρω τους ένα άμεσο κοινωνικό περιβάλλον με θετικές αντιδράσεις είναι πιο 
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προσαρμοσμένες στην κοινωνία σε σχέση με άλλες οικογένειες που είναι κοινωνικά 

απομονωμένες (Τσιμπιδάκη, 2013).  

 

5.4.Σύνδεση λογοτεχνικής απεικόνισης και ειδικής αγωγής 

Στον παρόντα άξονα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση της ειδικής αγωγής με 

τη λογοτεχνία βασιζόμενη στα λογοτεχνικά βιβλία που μελετήθηκαν. Γενικά στην 

καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε το διαφορετικό ως «ξένο». Αυτό πέρασε και στα 

παιδικά ρεαλιστικά αφηγήματα, καθώς ο άλλος ως «ξένος» δημιουργείται από τον 

τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Ο ξένος σε αυτή την περίπτωση αφορά οποιονδήποτε 

παρεκκλίνει από το συνηθισμένο ή την πλειονότητα (Γκόβαρης, 2011). Το άτομο με 

ε.ε.α/α. αντιμετωπίζεται ως «άλλος» τόσο από την ίδια την κοινωνία όσο και από τους 

συγγραφείς των παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, καθώς επιδιώκουν να 

αποδώσουν με όσο πιο πειστικούς τρόπους μπορούν τη σημερινή κοινωνία και τη θέση 

που κατέχουν τα άτομα αυτά. 

Τα στοιχεία τα οποία εξετάστηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το 

αν η λογοτεχνία συνάδει με την ειδική αγωγή είναι αρκετά. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάστηκε ο ρεαλισμός ή η φαντασιακή απεικόνιση του χαρακτήρα, καθώς και η 

ρεαλισμός ή η φαντασία που διέπει την εκάστοτε ιστορία. Έγινε σύγκριση ανάμεσα στο 

πώς παρουσιάζεται ο χαρακτήρας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία στη 

λογοτεχνία και πώς στην επιστήμη της ειδικής αγωγής (φύλο, ηλικία, ρεαλιστική 

απεικόνιση, είδος αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών). Παράλληλα, 

μελετήθηκε η απεικόνιση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος στα 

παιδικά και εφηβικά βιβλία σε σύγκριση με την απεικόνισή τους στην επιστήμη της 

ειδικής αγωγής (μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί). Ως προς το οικογενειακό 
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πλαίσιο σημαντικό σημείο της έρευνας αποτέλεσαν τα μέλη της και η τάση τους 

απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, δεν διαφοροποιείται σημαντικά η απεικόνιση του 

ατόμου ε.ε.α./α. στην ειδική αγωγή από την παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Στις 

επιστημονικές έρευνες για τους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρία φαίνεται πως η μητέρα έχει αποδειχθεί πως πέρα από τα υψηλά επίπεδα 

άγχους που βίωσε και την κατάθλιψη που ξεπέρασε, αναλαμβάνει πολλούς ρόλους και 

πολλές φορές κάποιους που θα έπρεπε να εκτελούνται από τον πατέρα Ο πατέρας 

ξεφεύγει από την όλη κατάσταση με στρατηγικές αποστασιοποίησης, καθώς εμφανίζει 

άγχος, κατάθλιψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει πως ο 

πατέρας θα μπορούσε να επιτύχει στον ρόλο του, εφόσον έχει την καθοδήγηση και την 

υποστήριξη ειδικών. Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει πως όσο η φροντίδα μοιράζεται 

εξίσου και στους δύο γονείς, τότε τα δυο σημαντικά αυτά πρόσωπα στη ζωή του 

χαρακτήρα με ε.ε.α./α. έρχονται πιο κοντά (Τσιμπιδάκη, 2013). Όλα αυτά 

αναπαριστώνται και στον κόσμο της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας και 

διαφαίνονται μέσα από την εν λόγω εργασία. 

Τα μέλη μιας οικογένειας μέσα στην οποία ζει και μεγαλώνει ένα παιδί με 

ε.ε.α./α. βιώνουν αναπόφευκτα έντονες ψυχολογικές πιέσεις και αντιδρούν ανάλογα. 

Περνούν από διάφορες φάσεις συναισθηματικής πίεσης, όπως το πρώτο σοκ, η 

αντίδραση, η προσαρμογή και τέλος, η φάση του προσανατολισμού. Ωστόσο οι 

περισσότεροι γονείς αγαπούν και αποδέχονται το παιδί τους κι ας ζουν με αγωνία κι 

έντονο άγχος για την πρόοδο του παιδιού (Τσιμπιδάκη, 2013).  

Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες που αφορούν στην απεικόνιση του παιδιού με 

ε.ε.α./α. στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής είναι πιο περιορισμένες. Το παιδί 

παρουσιάζεται συχνά με αμφιθυμικές αντιδράσεις και αδυναμία, αν και αποτελεί τον 
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ισχυρό πυρήνα γύρω από τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η οικογένεια. Η 

«αγκαλιά» της οικογένειας στην οποία κλείνεται και νιώθει ασφαλές το άτομο, 

συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και του σχηματισμού 

μιας θετικής εικόνας για το πρόσωπό του ως άξιο μέλος του κοινωνικού συνόλου. 

(Τσιμπιδάκη, 2013). 

Η λογοτεχνία απεικονίζει ρεαλιστικά τον κόσμο της ειδικής αγωγής σε σημαντικό 

βαθμό. Αρχικά παρατηρήθηκε πως οι πιο πολλοί χαρακτήρες με ε.ε.α./α. είναι αγόρια 

σε παιδική ηλικία. Αυτό επιβεβαιώνεται από έρευνες στην ειδική αγωγή που 

καταδεικνύουν πως η συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μορφών αναπηρίας ή άλλων 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι μεγαλύτερη στα αγόρια (Στασινός, 2013). Το ίδιο 

ισχύει στον κόσμο των παραμυθιών, αφού κι άλλες έρευνες ισχυρίζονται αυτή τη 

συχνότητα (Μάργη, 2016; Τσιμπιδάκη, 2015).  Επιπρόσθετα, οι χαρακτήρες με ε.ε.α./α. 

είναι κατά κύριο λόγο αγόρια τόσο στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία, όσο και στα 

εφηβικά. Οι ηλικίες των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. είναι ανάλογες της ηλικίας των 

αναγνωστών που απευθύνονται και αυτό συμβαδίζει με την άποψη του 

Αναγνωστόπουλου (1987), ο οποίος ισχυρίζεται πως για να ταυτιστούν τα παιδιά με 

τους χαρακτήρες, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ως ήρωες κυρίως αγόρια παιδικής ή 

εφηβικής ηλικίας (ανάλογα σε ποιους αναγνώστες απευθύνονται). Οι περισσότεροι 

χαρακτήρες με ε.ε.α./α. εμφανίζονται με σωματική διαφορά ή κινητική αναπηρία στα 

παιδικά βιβλία ή με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στα εφηβικά βιβλία.  

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο σύνδεσης λογοτεχνίας και ειδικής αγωγής 

θεωρείται ο ρεαλισμός που αποπνέει από τα αφηγήματα που μελετήθηκαν. Σε αυτά οι 

χαρακτήρες με ε.ε.α./α. έχουν ως επί το πλείστον ρεαλιστική απεικόνιση τόσο στα 

παιδικά, όσο και στα εφηβικά βιβλία με απώτερο σκοπό να ταυτιστεί ο αναγνώστης με 

τον χαρακτήρα και να υπάρξει το στοιχείο της ενσυναίσθησης (Τσιλιμένη, 2007). Οι 
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έρευνες των Καραγιάννη (2011) και Ντόβα (2012) αναγνώρισαν αυτόν τον ρεαλισμό, 

ενώ η μελέτη της Κάργα (2008) διέγνωσε μια πιο μη ρεαλιστική απεικόνιση των 

χαρακτήρων με ε.ε.α./α. 

Με τις έρευνες που έχουν γίνει στον χώρο της ειδικής αγωγής συνάδει και η 

παρατήρηση πως το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνει ο χαρακτήρας με 

ε.ε.α./α. έχει συνήθως αρνητική στάση απέναντί του. Τον μειώνει, τον απορρίπτει και 

τον χλευάζει. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού στίγματος. 

Στον καθορισμό μιας θετικής αυτοεικόνας από τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α. με υψηλή 

αυτοεκτίμηση σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια. (Τσιμπιδάκη, 2013). Αυτό 

αποδεικνύεται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας που θέτουν ως ισχυρότερο 

πλέγμα στήριξης την οικογένεια μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. 

Η απεικόνιση του ατόμου με αναπηρία και του οικογενειακού του περιβάλλοντος 

στην επιστήμη της ειδικής αγωγής βασίζεται σε έρευνες. Είναι, δηλαδή, μία 

τεκμηριωμένη απεικόνιση των προσώπων, σε αντίθεση με τον φαντασιακό κόσμο των 

παιδικών και εφηβικών ιστοριών που ωραιοποιούν τις καταστάσεις για να προκαλέσουν 

της συμπάθεια των αναγνωστών, την αποδοχή τους και την ευαισθησία τους. 

Τα περισσότερα παιδικά αφηγήματα φαίνεται να συνάδουν με την επιστήμη της 

ειδικής αγωγής εκτός αν πρόκειται για φαντασιακές ιστορίες. Στα εφηβικά βιβλία 

ωστόσο, μόνο ένα φαίνεται να μην ταιριάζει με την επιστήμη, η οποία μελετάται, 

καθώς σε αυτό το βιβλίο ο χαρακτήρας με αναπηρία έχει τη μορφή μιας νεράιδας με 

αδύναμα φτερά. Θεωρείται πως δεν συνάδει με την επιστήμη της ειδικής αγωγής λόγω 

του φαντασιακού της χαρακτήρα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Χατζηδημητρίου – 

Παράσχου (2008) όπου θεωρεί πως τα εφηβικά μυθιστορήματα κατά κύριο λόγο 

αποδίδουν θέματα κοινωνικού ρεαλισμού.   

 



141 
 

Κεφάλαιο 6
ο
: Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

6.1. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης των δεδομένων 

διαπιστώνεται ως προς την απεικόνιση του χαρακτήρα με ε.ε.α./α. ότι ο χαρακτήρας 

είναι -κατά κύριο λόγο- αγόρι παιδικής ηλικίας. Οι περισσότεροι χαρακτήρες που 

απεικονίζονται με ρεαλισμό, ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει τη μορφή της 

πυρηνικής οικογένειας. Το άτομο που στέκεται δίπλα σε κάθε βήμα του χαρακτήρα με 

ε.ε.α./α. είναι κυρίως η μητέρα με την προστατευτική της φιγούρα. Ο πατέρας σπάνια 

εμφανίζεται ή βοηθάει ελάχιστα στον καθημερινό  αγώνα που δίνει ο χαρακτήρας με 

αναπηρία. Σε περιπτώσεις που υφίσταται η πατρική φιγούρα, τότε μπορεί να υπερβεί σε 

κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και τον ρόλο της μητέρας. Τα αδέρφια από την άλλη 

πλευρά είναι δύσπιστα ή ακόμα και εχθρικά απέναντι στον χαρακτήρα με ε.ε.α./α., αλλά 

στο τέλος δένονται μεταξύ τους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους/τις συμμαθητές/τριες 

στο σχολικό περιβάλλον ή τους/τις φίλους/ες του χαρακτήρα. 

Ως προς το είδος της αναπηρίας των χαρακτήρων με ε.ε.α./α. στα παιδικά 

εικονογραφημένα βιβλία παρουσιάζεται μία ποικιλία που έρχεται σε αντίθεση με το 

είδος της αναπηρίας των χαρακτήρων στα εφηβικά βιβλία που φαίνεται μία προτίμηση 

των συγγραφέων στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιοσημείωτο είναι πως οι 

οποιεσδήποτε αναπηρίες είναι σε μεγάλο ποσοστό εκ γενετής στον ήρωα, τόσο στα 

παιδικά όσο και στα εφηβικά βιβλία. Στα περισσότερα αφηγητής είναι ο συγγραφέας, 

ενώ σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις δίδεται ο λόγος στον ίδιο τον χαρακτήρα να 

παρουσιάσει την ιστορία του. Επομένως, η αφήγηση είναι αντίστοιχα τριτοπρόσωπη.  

Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι ως επί το πλείστον εχθρικός ή 

αδιάφορος απέναντι στη ζωή του χαρακτήρα. Αυτό ισχύει και στις δύο κατηγορίες 

βιβλίων (παιδικά / εικονογραφημένα). 
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6.2. Περιορισμοί της μελέτης 

Η έννοια της αναπηρίας και των ατόμων με ε.ε.α./α. εξετάστηκε μέσα στην 

παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Γιάκο  (1989), η Παιδική 

Λογοτεχνία κρίνεται ως ένα σύνολο από αισθητικά δικαιωμένα κείμενα που έχουν ως 

στόχο την ψυχαγωγία των παιδιών και την πνευματική τους καλλιέργεια. Παράλληλα, 

αποβλέπουν στην ωρίμανση και διαμόρφωση της προσωπικότητας, αλλά και στην 

ελεύθερη συνείδηση. 

Από την άλλη πλευρά, διαφαίνεται πως η Εφηβική Λογοτεχνία απευθύνεται σε 

έφηβους και επιδιώκει να καταστήσει πιο ομαλά τη μετάβαση τους από την 

παιδικότητα στην ενηλικίωση (Trites, 2000, αναφορά Κανατσούλη). 

Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά τον τρόπο προσέγγισης των ατόμων με ε.ε.α./α. 

από τα άτομα του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος μέσα στα παιδικά και 

εφηβικά βιβλία. Παράλληλα, ανιχνεύεται ο τρόπος που παρουσιάζονται τα ίδια τα 

άτομα με ε.ε.α./α. στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Όλη η μελέτη εστιάζει μόνο 

στην οπτική της ειδικής αγωγής, που αποδεικνύει και την πρωτοτυπία της έρευνας. 

Σχετικά με τους περιορισμούς που συναντήθηκαν στην παρούσα εργασία 

αναφέρεται ότι ύστερα από έρευνα 90 αφηγήματα μελετήθηκαν 70. Η χρονολογική 

περίοδος στην οποία ανήκουν είναι 2000-2017 και όχι προηγούμενων ετών. Δεν 

χρησιμοποιήθηκαν μεταφρασμένα στα ελληνικά αφηγήματα αλλά οι συγγραφείς τους 

είναι αποκλειστικά Έλληνες. Συμπερασματικά, οι κύριοι περιορισμοί ήταν η χρονική 

περίοδος και η αποκλειστικότητα των Ελλήνων συγγραφέων.  

 

6.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει μόνο στην ειδική αγωγή και τα ευρήματά της 

επιδιώκουν να αναδείξουν αν η θεωρία και η επιστημονική γνώση που υποστηρίζει η 

ειδική αγωγή εμπερικλείεται στη λογοτεχνία. Δεν δύναται να ερευνήσει άλλες πτυχές 
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της ειδικής αγωγής στη λογοτεχνία λόγου της πληθώρας των θεμάτων που θα 

μπορούσαν να μελετηθούν, καθώς θα πρέπει κάθε έρευνα να εστιάζει σε πολύ 

συγκεκριμένα πράγματα για να έχει πληρότητα και εγκυρότητα. 

 Επομένως οι θεματικές ενότητες που προτείνονται για περαιτέρω έρευνα είναι οι 

εξής: 

- Η απεικόνιση χαρακτήρων με ε.ε.α./α. σε ξενόγλωσσα παιδικά και εφηβικά 

βιβλία. 

- Η σχέση των ξενόγλωσσων παιδικών βιβλίων με την ειδική αγωγή. 

- Η μελέτη των παιδικών βιβλίων από ξένους συγγραφείς με χαρακτήρες παιδιά 

με ε.ε.α./α..  

- Συγκριτική μελέτη των ελληνόγλωσσων παιδικών βιβλίων με ήρωες χαρακτήρες 

με ε.ε.ε/α. και τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα βιβλία. 

- Συγκριτική μελέτη των παιδικών βιβλίων με χαρακτήρες με ε.ε.α./α. και 

αντίστοιχων ξενόγλωσσων βιβλίων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Επίλογος 

Η παρούσα εργασία, μέσα από μία λεπτομερή μελέτη παιδικών 

εικονογραφημένων και εφηβικών βιβλίων με χαρακτήρες με ε.ε.α/α., σκιαγράφησε την 

τον χαρακτήρα με ε.ε.α./α., καθώς και το άμεσο οικογενειακό και φιλικό του 

περιβάλλον. Μέσα από την έρευνα προέκυψαν βασικά συμπεράσματα για τον τρόπο 

που οι συγγραφείς παιδικών ή εφηβικών βιβλίων χειρίζονται ζητήματα ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηρίας, πώς συνδέονται αυτά με την ίδια την 

επιστήμη της ειδικής αγωγής και πώς επιχειρούν να προσεγγίσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν τους αναγνώστες πάνω σε αυτά τα θέματα με τη ρεαλιστική η 

φαντασιακή τους λογοτεχνική γραφή. 

Τα παραμύθια, οι ιστορίες, τα μυθιστορήματα είναι μια δύναμη, όπου το παιδί ή ο 

έφηβος καλείται «να τιθασεύσει», να προσαρμόσει, δηλαδή, στις αντιληπτικές του 

δυνατότητες, ώστε να τα οικειοποιηθεί. Αυτή η οικειοποίηση είναι που ενεργοποιεί τον 

συναισθηματικό κόσμο τους (Χατζηδημητρίου – Παράσχου, 2008). 

Σε προσωπικό επίπεδο η έρευνα αυτή ξεκίνησε μέσα από την αγάπη για τον 

μαγικό κόσμο των βιβλίων και τον κόσμο της ειδικής αγωγής και ολοκληρώθηκε 

μυώντας με σε έναν κόσμο που δεν είχα καταφέρει να ανακαλύψω μέσα από την απλή 

ανάγνωση των βιβλίων. Προσωπική πίστη και ευχή είναι η μελέτη αυτή να αποτελέσει 

το εφαλτήριο για τη δημιουργική αξιοποίηση των πολύτιμων αυτών βιβλίων παιδικής 

και εφηβικής λογοτεχνίας στη σχολική τάξη για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

θέματα που άπτονται της ειδικής αγωγής.  

Το βιβλίο Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης αντικατοπτρίζει το βαθύτερο νόημα,  

που επιδιώκει να μεταδώσει ένα αφήγημα για έναν χαρακτήρα με ε.ε.α./α. και το άμεσο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του. Η ιστορία του Τρυφερούλη (ενός 

χαρακτήρα με μειωμένη ανάπτυξη), που αγωνίστηκε πολύ για να καταφέρει να 
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φοιτήσει σε ένα σχολείο, όπως οι άλλοι Μικροφτερούληδες της ηλικίας του, κλείνει με 

την τελετή λήξης στο σχολείο την πρώτη του χρονιά, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

λόγια:  

Ο Τρυφερούλης βγήκε στη σκηνή. Η φωνή του έτρεμε. Αγκάλιασε με το βλέμμα τους 

γονείς, δασκάλους και συμμαθητές και είπε: 

‘Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους εδώ πέρα, 

γιατί ομόρφυναν πολύ την κάθε μου ημέρα. 

Μαμά, Μπαμπά, ευχαριστώ κι εσάς που ‘στε κοντά μου 

και θα ‘στε όλοι σας βαθιά πάντοτε στην καρδιά μου!’ 

Πέρασαν χρόνια από τότε. Ο Τρυφερούλης συνεχίζει να πηγαίνει στο σχολείο και πριν 

από λίγο καιρό έμαθε να πετάει πάνω από το ποτάμι. Έχει μάθει ένα σωρό πράγματα 

και θα συνεχίσει να μαθαίνει όπως εκείνος μπορεί καλύτερα. Είναι χαρούμενος, γιατί 

το σχολείο των Μικροφτερούληδων έμαθε να τον αγκαλιάζει. Όπως άλλωστε λέει και ο 

δάσκαλος, ‘Αν και διαφορετικοί, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μας ενώνουν…’ 
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Παράρτημα 

Ι. Λίστα βιβλίων προς μελέτη 

Παρακάτω παρατίθεται σε πίνακα, η λίστα με τα βιβλία που κρίθηκαν ως 

κατάλληλα για την εν λόγω έρευνα σύμφωνα με τα κριτήρια και τους περιορισμούς που 

τέθηκαν. Τα βιβλία είναι χωρισμένα ανάλογα με τη μορφή διαφορετικότητας του 

χαρακτήρα του βιβλίου και είναι κατανεμημένα με χρονολογική σειρά έκδοσης. 
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(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 
 

 Καργιωτίδης, Χ. (2010). Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος. 

Αθήνα: Γλαύκη (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

 

 Πλήση, Π. (2011). Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Αθήνα: 

Κέδρος. (Σύνδρομο Άσπεργκερ) 

 

 Αρτζανίδου, Ε. (2012). Δεν ντρέπομαι πια. Αθήνα: 

Ψυχογιός. (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

 

 Βακιρτζή, Ε. (2014). Το Αυγό. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

 

 Μουρίκη, Κ. (2014). Ένας σπέσιαλ ήρωας. Αθήνα: 

Ψυχογιός. (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

 

 Νικολαΐδου, Ε. (2017). Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. 

Ε, και; Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. (Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος) 

 

 Παπαδοπούλου, Μ. (2017). Το μπλε που αγκαλιάζει. 

Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία. (Διαταραχή Αυτιστικού 
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Φάσματος) 

 

 

Δυσλεξία  Ρουσάκη, Μ. (2010). Τα γράμματα χορεύουν. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος. (Δυσλεξία) 

 

 Μπουμπουρή, Ρ. (2012). Ο φάλτσος νάνος. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. (Δυσλεξία) 

 

 Μπαμπέτα, Ι. (2016). Ένα παρατσούκλι και για μένα, 

παρακαλώ. Αθήνα: Ψυχογιός. (Δυσλεξία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινητική αναπηρία 

 Γκρέκου, Γ. (2004). Ο Φοίβος… και ο άλλος Φοίβος. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. Η μάγισσα 

Αμπουλίνα. Αθήνα: Κέδρος. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Ανδρικόπουλος, Ν. (2007). Δύο παπούτσια με καρότσι. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Μάττα, Μ. (2008). Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά. 

Αθήνα: Ζήτη. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Μάστορη, Β. (2009). Το ποτάμι ζήλεψε. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. (Κινητικά προβλήματα) 
 

 Σκορδαλά - Κακατσάκη Ε. (2009). Με λένε Ελπίδα. 

Αθήνα: Άγκυρα. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Παράσχου, Σ. (2010). Τσίκο – Το σκυλάκι που δεν 

μπορούσε να κουνήσει την ουρά του. Αθήνα: 

Ελληνοεκδοτική. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Τσιαμπαλή - Κελεπούρη, Χ. (2010). Ένας κήπος στην 

τάξη μας. Αθήνα: Ψυχογιός. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Σακκά – Νικολακοπούλου, Ν. (2011). Το ζωντανό 

ρομπότ. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Κινητική 

αναπηρία) 
 

 Βάρβογλη – Κασκαβέλη, Λ. (2012). Ο Πέτρος κι ο 

αδερφός του. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

(Κινητική αναπηρία) 
 

 Σταθάτου, Φ. (2013). Το αριστερό μου πόδι. Αθήνα: 

Ψυχογιός. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Αυτζής, Μ. (2014). Τρελό μου αμαξίδιο. Αθήνα: 

Ψυχογιός. (Κινητική αναπηρία) 

http://www.perizitito.gr/person/skordala-kakatsaki-eydokia/id-5395
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 Τσορώνη – Γεωργιάδη, Γ. (2015). Ο Γλεντζοφλέβαρος. 

Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. (Κινητική αναπηρία) 

 

Μαθησιακές Δυσκολίες  Τσιαμπόκαλου, Γ. (2002). Ο κύριος Αλφάλφα. Αθήνα: 

Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 

 Καστάνη, Ε. (2007). Πετάει, πετάει το μυαλό! Αθήνα: 

Μίνωας. 

 

 Μιχίδη, Α. (2016). Τι τρέχει με τον Μπαντού; Αθήνα: 

Ελληνοεκδοτική. 

 

Μειωμένη ανάπτυξη  Δαρλάση, Α. (2004). Ονειροφύλακες. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Διαταραχή σωματικής ανάπτυξης) 

 

 Καραγιάννη, Θ. (2007). Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης. Αθήνα: Δαρδανός - Φαντασία. 

(Αναπηρία - άτομο με μειωμένη ανάπτυξη) 

 

Νοητική Υστέρηση  Ψαραύτη, Λ. (2003). Ο Θωμάς. Αθήνα: Άγκυρα. 

(Νοητική υστέρηση) 
 

 Μαργαρίτης, Κ. (2008). Ο κονσερβοσυλλέκτης. Αθήνα: 

Ψυχογιός. 

 

 Αλεξοπούλου – Πετράκη, Φ. (2011). Όνειρα και ελπίδες. 

Αθήνα: Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα. (Νοητική 

υστέρηση) 
 

 Αυτζής, Μ. (2011). Ο Ορφέας και οι αθλητές του ανέμου. 

Αθήνα: Ψυχογιός. (Νοητική αναπηρία) 

 

Προβλήματα ακοής  Αλεξοπούλου – Πετράκη, Φ. (2005). Φίλοι; … φως 

φανάρι (2η εκδ.). Αθήνα: Παπαδόπουλος. (Κώφωση) 

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. Η λευκή Μόλι. 

Αθήνα: Κέδρος. (Προβλήματα ακοής) 

 

 

Προβλήματα ομιλίας  Μάστορη, Β. (2005). Δωριλένια. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Προβλήματα ομιλίας) 

 

 Αργυρίου, Μ. (2007). Ο μαγικός ήχος της σιωπής. 

Αθήνα: Εκδόσεις Διάπλαση. (Προβλήματα ομιλίας - 

Αλαλία) 
 

 

 

 

 

 Κανάβα Ζ. & Κρίπα, Π. (2000). Ελπίδα ή Λουίζα. Αθήνα: 

Εστία. (Τυφλότητα) 

 

http://www.perizitito.gr/product.php?productid=43165
http://www.perizitito.gr/product.php?productid=43165
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Προβλήματα όρασης 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2001). Ρίκι. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Η Ρίκι δεν είναι πια 

πιτσιρίκι. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Προβλήματα 

όρασης) 
 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Ο Τίκι εξερευνητής.  

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Πετάει, πετάει η 

Σίσι.  Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2004). Η Λίλι στο βυθό.  

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. Μια μαγική 

νύχτα. Αθήνα: Κέδρος. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2005). Η Ρίκι κι ο 

Σιλβάτικος στην κορυφή του κόσμου.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Νευροκοπλή, Β. (2008). Το παραμύθι της μουσικής. 

Αθήνα: Λιβάνης. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Αρτζανίδου, Ε. (2010). Τα γυαλάκια της Μαλένας. 

Αθήνα: Ψυχογιός. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Ρώσση – Ζαΐρη, Ρ. (2010). Το ψαράκι που φορούσε 

γυαλιά. Αθήνα: Ψυχογιός. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Ρουσάκη, Μ. (2012). ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, η 

συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλερ. Αθήνα: Κέδρος. 

(Προβλήματα όρασης και ακοής) 
 

 Καζάρα, Ε. & Βασιλείου, Χ. (2015). Η ζωή μέσα από τα 

μάτια μου. Εκδόσεις Σαΐτα.  

 

Σύνδρομο Down  Αυτζής Μ. (2004). Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Σύνδρομο Down) 

 

 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μόζα, η γάτα. Το βουνό των 

νάνων. Αθήνα: Κέδρος. (Σύνδρομο Down, εγκεφαλική 

παράλυση) 
 

 Μαντά – Λαζάρου, Ε. (2006). Φίλε μου εγώ δεν είμαι σαν 

και σένα. Το γράμμα ενός μοναχικού παιδιού. Λευκωσία: 

Χρ. Νικολάου & Υιοί. (Σύνδρομο Down) 
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Σωματική αναπηρία 

 Πυλιώτου, Μ. (2001). Ο σκύλος που έχασε την ουρά του. 

Το φτερωτό αλογάκι. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

(Σωματική αναπηρία) 
 

 Πριοβόλου, Ε. (2002). Ένα χελωνάκι χωρίς καβούκι. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Σωματική αναπηρία) 

 

 Διακαινισάκη, Π. (2003). Ας βγάλουμε άλλη φωτογραφία. 

Αθήνα: Κέδρος. (Σωματική – κινητική αναπηρία) 

 

 Παπουτσάκη, Κ & Χατζηγιάννογλου, Θ. (2005). Η 

μέλισσα με το σπασμένο φτερό. Αθήνα: Βλάσση Αδελφοί. 

(Σωματική – κινητική αναπηρία)  
 

 Ζαννάκη – Λιάλιου, Ι. (2006). Για μια σούζα. Αθήνα: 

Κέδρος. (Σωματική αναπηρία) 

 

 Σταμάτη, Α. (2006). Τη νύχτα των θαυμάτων. Αθήνα: 

Κάστωρ. 

 

 Μάστορη, Β. (2007). Η Ψυλλοελένη. Αθήνα: Πατάκης. 

(Σωματική – κινητική αναπηρία)  
 

 Φραγκιά, Μ. (2007). Ο δαχτυλοκούτσικος. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. (Σωματική αναπηρία) 

 

 Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, Λ. (2008). Ένας μήνας 

σαν όλους τους άλλους. Αθήνα: Ψυχογιός. (Σωματική 

αναπηρία) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2008). Η Αλίκη στη χώρα 

των ονείρων.  Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Σωματική 

αναπηρία) 

 

 Μάστορη, Β. (2009). Το ποτάμι ζήλεψε. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Σπαστική τετραπληγία) 

 

 Καστρησίου, Κ. (2010). Πού πας χελωνάκι; Αθήνα: 

Καλειδοσκόπιο. (Ακρωτηριασμός) 

 

 Ρίμελ, Χ. Ντ. (2010). Κανείς δεν είναι τέλειος. Αθήνα: 

Μίνωας. (Τεχνητό μέλος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νικολούδη, Φ. (2000). Το χαρούμενο λιβάδι. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. (Σωματική διαφορά) 

 

 Κωνσταντινίδου, Μ. (2001). Ο Νιφάδας και η Γνώση. 

Αθήνα: Ρώσση. (Σωματική ατέλεια) 

 

 Μάστορη, Β. (2001). Τα μαγικά μου αυτιά. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. (Σωματική διαφορά) 

http://www.biblionet.gr/author/54397/Καλλιόπη_Παπουτσάκη
http://www.biblionet.gr/author/54622/Θάλεια_Χατζηγιάννογλου
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Άλλες μορφές αναπηρίας 

 

 Παπαθανασοπούλου, Μ. (2001). Τι κι αν είμαι ασβός; 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Σωματική διαφορά) 

 

 Κυρίτση – Τζιώτη, Ι. (2004). Το σπασμένο χέρι του Νίνο. 

Αθήνα: Μικρή Μίλητος. (Προσωρινή σωματική 

αναπηρία) 

 

 Μάρρα, Ε. (2004). Το μυστικό τραγούδι της Μάτας. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Σωματική διαφορά) 

 

 Δημουλίδου, Χ. (2005). Ο Πρασινοπασχαλιάς. Αθήνα: 

Λιβάνη. (Προβλήματα όρασης και εξωτερική 

εμφάνιση) 

 

 Ανδρικόπουλος, Ν. (2006). Η χώρα με τους παράξενους 

ανθρώπους. Αθήνα: Καλέντης. 

 

 Βαρβαρούση, Λ. (2006). Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. (Σωματική διαφορά 

και εξωτερική εμφάνιση) 

 

 Γκότση, Α. (2006). Η Μονοστάλακτη. Αθήνα: Γράμμα. 

(Σωματική διαφορά) 
 

 Μαυρολέων, Μ. (2006). Κίκο, η κότα που έμαθε να 

πετάει. Αθήνα: Πατάκης. (Σωματική διαφορά) 

 

 Μιχαήλ, Σ. (2006). Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε! 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. (Σωματική διαφορά) 

 

 Κυρμανίδου, Σ. (2008). Το ταξίδι της απορίας. 

Αυτοέκδοση. (Ψυχική υγεία) 

 

 Πατρόκλου, Λ. (2008). Τα άταχτα πλοκάμια. Αθήνα: 

Κάστωρ. (Παροδική αναπηρία) 

 

 Γεωργίου, Κ. (2009). Κανείς δεν είναι τέλειος. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. (Σωματική διαφορά) 

 

 Παναγιωτόπουλος, Ν. (2009). Ο Ιπποπότης και η 

Νεραϊγελάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

(Διαφορετικότητα σε σωματικά χαρακτηριστικά) 

 

 Ρουσάκη, Μ. (2010). Η Μέλπω η μοναδική. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

 

 Μάστορη, Β. (2011). Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου. 

Αθήνα: Μίνωας. (Αναπηρία – Γιγαντοδαχτυλία) 

 

 Μπουλώτης, Χ. (2012). Ο Συννεφόγατος. Αθήνα: Polaris. 
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(Σωματική διαφορά) 
 

 Παπουτσάκη, Α. (2015). Ιστορία του Χωριού που ο 

καθένας μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν τελειώνει). Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Σωματική διαφορά και εμφάνιση) 

 

 Φουντουλάκη, Ε. (2015). Σανγκουάρο. Γλαύκη. 

 

 Μπουμπούσης, Σ. (2016) Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη 

γάτα. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική. (Σωματική διαφορά και 

εμφάνιση) 
 

 

Από τα προαναφερθέντα βιβλία, τα ακόλουθα κατέστη αδύνατο να βρεθούν, καθώς 

έχουν εξαντληθεί από τον εκδοτικό οίκο και δεν δύναται η επανέκδοσή τους ή ο 

εκδοτικός οίκος έχει κλείσει: 

 Μανθόπουλος, Δ. (2000). Μέρες της Αλκυόνης. Αθήνα: Ψυχογιός. 

 

 Νικολούδη, Φ. (2000). Το χαρούμενο λιβάδι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

 Πριοβόλου, Ε. (2002). Ένα χελωνάκι χωρίς καβούκι. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. (Σωματική αναπηρία) 

 

 Τσιαμπόκαλου, Γ. (2002). Ο κύριος Αλφάλφα. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Ο Τίκι εξερευνητής.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2002). Πετάει, πετάει η Σίσι.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Διακαινισάκη, Π. (2003). Ας βγάλουμε άλλη φωτογραφία. Αθήνα: Κέδρος. 

(Σωματική – κινητική αναπηρία) 

 

 Πουλχερίου, Κ. (2003). Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι. Λευκωσία. 

 

 Γκρέκου, Γ. (2004). Ο Φοίβος… και ο άλλος Φοίβος. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. (Κινητική αναπηρία) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2004). Η Λίλι στο βυθό.  Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 
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 Δημουλίδου, Χ. (2005). Ο Πρασινοπασχαλιάς. Αθήνα: Λιβάνη. (Προβλήματα 

όρασης και εξωτερική εμφάνιση) 

 

 Παπουτσάκη, Κ & Χατζηγιάννογλου, Θ. (2005). Η μέλισσα με το σπασμένο 

φτερό. Αθήνα: Βλάσση Αδελφοί. 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2005). Η Ρίκι κι ο Σιλβάτικος στην κορυφή του 

κόσμου.  Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Προβλήματα όρασης) 

 

 Γκότση, Α. (2006). Η Μονοστάλακτη. Αθήνα: Γράμμα. (Σωματική διαφορά) 

 

 Μαντά – Λαζάρου, Ε. (2006). Φίλε μου εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Το γράμμα 

ενός μοναχικού παιδιού. Λευκωσία: Χρ. Νικολάου & Υιοί. (Σύνδρομο Down) 

 

 Ρίμερ, Χ. (2006). Ιστορίες για φίλους. Αθήνα: Διάπλαση. 

 

 Καστάνη, Ε. (2007). Πετάει, πετάει το μυαλό! Αθήνα: Μίνωας. 

 

 Φραγκιά, Μ. (2007). Ο δαχτυλοκούτσικος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

(Σωματική αναπηρία) 

 

 Νευροκοπλή, Β. (2008). Το παραμύθι της μουσικής. Αθήνα: Λιβάνης. 

(Προβλήματα όρασης) 

 

 Χατζοπούλου – Καραβία, Λ. (2008). Η Αλίκη στη χώρα των ονείρων.  Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη.  

 

 Παναγιωτόπουλος, Ν. (2009). Ο Ιπποπότης και η Νεραϊγελάδα. Αθήνα: 
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ΙΙ. Λοιπά λογοτεχνικά ευρήματα 

Θεματικός άξονας: τα λοιπά λογοτεχνικά στοιχεία των βιβλίων που μελετήθηκαν 

Το πρώτο σημείο που μελετάται στα λογοτεχνικά στοιχεία των βιβλίων με 

κεντρικό θεματικό άξονα χαρακτήρες με αναπηρία και το άμεσο οικογενειακό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον είναι αν ο τίτλος του βιβλίου προδίδει την αναπηρία του 

ήρωα της ιστορίας. Τα ευρήματα έδειξαν πως και στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία 

και στα εφηβικά υπερισχύει το ποσοστό της απόκρυψης της αναπηρίας από τον τίτλο 

του κάθε βιβλίου. 

Πίνακας 30. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Τίτλος βιβλίου 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Δυο παπούτσια με καρότσι 

Δεν ντρέπομαι πια Ένα σκουλήκι με… φτερά! 

Δωριλένια Η ζωή μέσα από τα μάτια μου 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Η κουκουβάγια με τα χρυσά φτερά 

Ένα παρατσούκλι και για μένα, παρακαλώ Η Ψυλλοελένη 

Ένας κήπος στην τάξη μας Ιστορία του Χωριού που ο Καθένας 

μπορεί να είναι όπως είναι και να κάνει 

ό,τι θέλει (…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους 
 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Ο αυτός 

Η Ρίκι δεν είναι πια πιτσιρίκι Ο μαγικός ήχος της σιωπής 

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους Ο σκύλος που έχασε την ουρά του 

Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου Ο φάλτσος νάνος 

Κίκο, η κότα που έμαθε να πετάει Τα άταχτα πλοκάμια 

Με λένε Επλίδα Τα γράμματα χορεύουν 

Μόζα, η γάτα – Η λευκή Μόλι Τα δαντελένια χέρια 

Μόζα, η γάτα – Η μάγισσα Αμπουλίνα Τα μαγικά μου αυτιά 

Μόζα, η γάτα – Μια μαγική νύχτα Τι κι αν είμαι ασβός; 

Μόζα, η γάτα – Το βουνό των νάνων Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου 

Ο ασημένιος δράκος Το σπασμένο χέρι του Νίνο 

Ο Γλεντζοφλέβαρος Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά 
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Ο Θωμάς Τρελό μου αμαξίδιο 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν μπορούσε να 

κουνήσει την ουρά του. 

Ο Ορφέας και οι Αθλητές του Ανέμου  

Ο Πέτρος κι ο αδερφός του  

Ο Συννεφόγατος  

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη  

Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης  

Πού πας, χελωνάκι;  

Ρίκι  

Τη νύχτα των θαυμάτων  

Τι τρέχει με τον Μπαντού;  

Το αριστερό μου πόδι  

Το Αυγό  

Το ζωντανό ρομπότ  

Το κόκκινο κουτί  

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας  

Το ταξίδι της απορίας  

Το φτερωτό αλογάκι  

Φίλοι; …φως φανάρι  

Ώστε εγώ είμαι ο παράξενος, ε!  

 

 

Γράφημα 19. Τίτλος βιβλίου στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία 

Πίνακας 31. Εφηβικά βιβλία – Τίτλος βιβλίου 

ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Για μια σούζα Ένας ιδιαίτερος μικρός κύριος 

35% 

65% 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
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Ελπίδα ή Λουίζα Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική 

ιστορία της Έλεν Κέλερ. 

Ο κονσερβοσυλλέκτης Ο κολλητός μου έχει Άσπεργκερ. Ε, και; 

Ονειροφύλακες  

Το μπλε που αγκαλιάζει  

Το ποτάμι ζήλεψε  

 

 

Γράφημα 20. Τίτλος βιβλίου στα εφηβικά βιβλία 

 

Σχέση εικόνας - κειμένου 

Ως προς τη σχέση εικόνας - κειμένου έχουμε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα 

παιδικά εικονογραφημένα και στα εφηβικά βιβλία. Εύλογο ακούγεται το γεγονός πως 

σε όλα τα εφηβικά βιβλία υπερισχύει το κείμενο (σε αρκετά από αυτά απουσιάζει 

εντελώς η εικόνα), ενώ αντίθετα στα παιδικά βιβλία υπερισχύει η εικόνα ή υπάρχει 

ισότητα εικόνας και κειμένου. 

 

 

 

 

33% 

67% 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 



163 
 

Πίνακας 32. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Σχέση εικόνας λόγου 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ 

ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΥ 

ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Δεν ντρέπομαι πια Δεν είμαι τέρας, σου 

λέω! 

Ένας μήνας σαν όλους τους 

άλλους 
 

Δυο παπούτσια με 

καρότσι 

Δωριλένια 

Ένα σκουλήκι με… φτερά! Ένα παρατσούκλι και για 

μένα, παρακαλώ 

Ένας κήπος στην τάξη 

μας 

Η κουκουβάγια με τα χρυσά 

φτερά 

Ένας σπέσιαλ ήρωας Η ζωή μέσα από τα 

μάτια μου 

Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη 

γάτα 

Η χώρα με τους 

παράξενους ανθρώπους 

Η Ρίκι δεν είναι πια 

πιτσιρίκι 

Ο Γλεντζοφλέβαρος Η Ψυλλοελένη Θέλω μόνο να παίξω 

μαζί σου 

Ο Θωμάς Μόζα, η γάτα – Η λευκή 

Μόλι 

Ιστορία του Χωριού 

που ο Καθένας μπορεί 

να είναι όπως είναι και 

να κάνει ό,τι θέλει 

(…μια ιστορία που δεν 

τελειώνει) 

Ο Νιφάδας και… η Γνώση Μόζα, η γάτα – Η 

μάγισσα Αμπουλίνα 

Κίκο, η κότα που έμαθε 

να πετάει 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη Μόζα, η γάτα – Μια 

μαγική νύχτα 

Με λένε Επλίδα 

Πού πας, χελωνάκι; Μόζα, η γάτα – Το βουνό 

των νάνων 

Ο ασημένιος δράκος 

Τα γράμματα χορεύουν Ο αυτός Ρίκι 

Τη νύχτα των θαυμάτων Ο μαγικός ήχος της 

σιωπής 

Τα δαντελένια χέρια 

Τι κι αν είμαι ασβός; Ο Ορφέας και οι Αθλητές 

του Ανέμου 

Το αριστερό μου πόδι 

Τι τρέχει με τον Μπαντού; Ο Πέτρος κι ο αδερφός 

του 

Το μυστικό τραγούδι 

της Μάτας 

Το ζωντανό ρομπότ Ο σκύλος που έχασε την 

ουρά του 

Ώστε εγώ είμαι ο 

παράξενος, ε! 

Το γιγαντοδαχτυλάκι του 

Λέανδρου 

Ο Συννεφόγατος  

Το σπασμένο χέρι του Νίνο Ο Τρυφερούλης 

Μικροφτερούλης 

 

Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά Ο φάλτσος νάνος  

Τσίκο, Το σκυλάκι που δεν 

μπορούσε να κουνήσει την ουρά 

του. 

Τα άταχτα πλοκάμια  

Φίλοι; …φως φανάρι Τα μαγικά μου αυτιά  

 Το Αυγό  
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 Το κόκκινο κουτί  

 Το ταξίδι της απορίας  

 Το φτερωτό αλογάκι  

 Τρελό μου αμαξίδιο  

 

 

Γράφημα 21. Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία – Σχέση εικόνας και λόγου 

Καταλήγοντας ελέγχθηκε σε ποιο ποσοστό οι ιστορίες των βιβλίων που αφορούν 

παιδιά και έφηβους με αναπηρία, έχουν ευχάριστο ή δυσάρεστο τέλος. Κρίθηκε 

σημαντικό να τονιστεί πως όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία (τόσο τα παιδικά όσο και τα 

εφηβικά) που ερευνήθηκαν είχαν ευχάριστο τέλος. 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που απασχόλησαν δευτερευόντως την εν λόγω εργασία 

αφορούν τον τίτλο του βιβλίου, τη σχέση εικόνας και κειμένου και το τέλος της 

ιστορίας. Κατά συνέπεια, οι τίτλοι των βιβλίων είτε αυτά είναι παιδικά είτε εφηβικά σε 

λίγες περιπτώσεις προδίδουν το είδος της αναπηρίας του χαρακτήρα της ιστορίας. Μια 

εξίσου σημαντική διαπίστωση πραγματοποιήθηκε και από τη Μάργη (2016). Ως προς 

τη σχέση εικόνας – κειμένου στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία (αφού στα εφηβικά 

είναι ελάχιστη έως και ανύπαρκτη η εικονογράφηση) σε ποσοστό 42% υπερισχύει η 

ισότητα κειμένου – εικόνας, ακολουθούν με 33% τα βιβλία στα οποία υπερισχύει η 

33% 

42% 

25% 

ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
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εικόνα και έπονται με 25% τα βιβλία στα οποία υπερισχύει  το κείμενο. Καταληκτικά η 

εν λόγω εργασία αναζήτησε κατά πόσο τα αφηγήματα αυτά έχουν ευχάριστο ή 

δυσάρεστο τέλος. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, πως όλα τα βιβλία αυτού του είδους έχουν 

ευχάριστο τέλος. Αυτό οφείλεται γιατί απευθύνεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες 

και ζητείται η θετική στάση τους απέναντι στους χαρακτήρες των βιβλίων 

(Χατζηδημητρίου – Παράσχου, 2008). 

 


