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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα είλαη κία έλλνηα νκπξέια πνπ πεξηθιείεη πνιιέο ζεκαζίεο κέζα ηεο. 

Ση ζεκαίλεη φκσο πξαγκαηηθά ηδηαηηεξφηεηα; Πνηνχο ραξαθηεξίδεη ε έλλνηα ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο; Δίλαη ηειηθά θαιφ ε θαθφ λα είζαη ηδηαίηεξνο; 

Καζεκεξηλά ζπδεηάκε γηα άηνκα πνπ είλαη δηαθνξεηηθά θαη έρνπλ θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε εκάο. Γηαηί κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ; Ο θαζέλαο απφ 

εκάο δελ είλαη ηδηαίηεξνο θαη δηαθνξεηηθφο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο; Με ηνλ 

φξν ηδηαηηεξφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ έρνπκε εθ γελεηήο 

ή ην απνθηάκε κεγαιψλνληαο θαη είλαη απηφ πνπ καο βνεζάεη λα δηαθέξνπκε θαη λα 

μερσξίδνπκε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Μέζα απφ ην παξακχζη ππάξρνπλ πνιχ φκνξθνη 

ηξφπνη γηα λα παξνπζηάζνπκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο θάηη μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ 

αιιά θαη λα ηε γλσξίζνπκε θαιχηεξα μεπεξλψληαο ηηο φπνηεο πξνθαηαιήςεηο είρακε 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Αο αθεζνχκε ζηε καγεία ηεο ινγνηερλίαο θαη κέζα απφ ηα 

κνλνπάηηα ηεο λα γλσξίζνπκε φια απηά πνπ καο θνβίδνπλ θαη δελ ζέινπκε λα 

απνδερηνχκε ζηνπο γχξσ καο. 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ηδηαηηεξφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, εηδηθέο αλάγθεο, εηδηθέο ηθαλφηεηεο, 

παηδηθή ινγνηερλία, παξακχζη 
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SUMMARY 
 

Singularity is an umbrella notion that includes many senses. But what does singularity 

really mean? Who does the concept of singularity define? Is it ultimately a good or 

bad thing to be singular? 

 We daily discuss about individuals who are different and have certain peculiarities in 

comparison to us. Why could this be happening? Isn‘t each and every one of us 

unique and different with regard to everyone else? By the term singularity we refer to 

any one characteristic we acquire by birth or growing up and that exactly what helps 

us to differ and stand out from all others. Through storytelling, there are many nice 

ways to present differentiation as something special and unique, but also to familiarise 

ourselves with it overcoming any potential prejudice we had up to that moment. Let 

us surrender ourselves to the magic of literature and through its paths, get to know all 

of the things that frighten us and we do not wish to accept from people around us. 

 

 

Key words: singularity, differentiation, special needs, special abilities, children’s 

literature, storytelling 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηεο λα αζρνιεζεί θαη λα απνζαθελίζεη φζν κπνξεί 

ηηο έλλνηεο ηεο «ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» κέζα απφ ηελ παηδηθή 

ινγνηερλία θαη κε πνηφλ ηξφπν παξνπζηάδνληαη γηα λα γίλνπλ ζαθείο θαη θαηαλνεηέο 

απφ ηα παηδηά. Πξηλ απφ φια φκσο αο πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε απηνχο ηνπο 

φξνπο. Γηαθνξεηηθφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ καο θάλεη λα δηαθέξνπκε απφ 

ηνπο άιινπο, λα κελ είκαζηε ίδηνη είηε σο πξνο ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε σο 

πξνο ηελ θαηαγσγή ή πξνο νηηδήπνηε άιιν (Μπακπηληψηεο, 2002). Απηφ ην 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρνπκε καο θάλεη λα είκαζηε ηδηαίηεξνη ζε ζρέζε κε 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Οπφηε, κέζα απφ ηελ εξγαζία καο ζέινπκε λα 

παξνπζηάζνπκε φηη ην δηαθνξεηηθφ πνπ έρεη ν θαζέλαο καο, δελ είλαη απαξαίηεηα 

θαθφ αθνχ απηφ καο μερσξίδεη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θαη καο θάλεη ηδηαίηεξνπο 

θαη ηθαλνχο ζε θάηη άιιν. Πνηέο είλαη φκσο νη δηαθνξέο πνπ καο δηαθξίλνπλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο; Ζ δηαθνξεηηθφηεηά καο κπνξεί λα θαίλεηαη απφ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

καο αθνχ φινη είκαζηε δηαθνξεηηθνί απφ φινπο. 

 Ζ εξγαζία καο μεθηλάεη κε αλαθνξά ζην πξψην θεθαιαίν ζηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο εηδηθήο αγσγήο. Πφηε μεθίλεζε ε εηδηθή αγσγή, πνηά είλαη ε ηζηνξηθή 

ηεο πνξεία ζηνλ θφζκν, πφηε μεθίλεζε θαη πψο εμειίρζεθε ζηελ Διιάδα, πνηά είλαη ηα 

κνληέια ηεο αλαπεξίαο θαη είλαη ηειηθά θαιφ ή θαθφ λα απνδερηεί θαλείο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ γηα ηελ θνηλσλία.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ζπλερίδνπκε αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο. Ση είλαη παηδηθή ινγνηερλία, πνηά είλαη ηα είδε ηεο θαη πψο 

πξσηνμεθίλεζαλ θαη εμειίρζεθαλ κέζα ζην ρξφλν απηά ηα είδε. Απφ φια ηα είδε εκάο 

καο ελδηαθέξεη ην είδνο ηνπ παξακπζηνχ κε ην νπνίν θαη ζα αζρνιεζνχκε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην ζχγρξνλν παξακχζη νπφηε ζπλερίδνπκε αλαιχνληαο ηί είλαη ην 

παξακχζη θαη πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν θαη ησλ δέθα 

παξακπζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ καο παξνπζηάδεη ην θαζέλα απφ απηά. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην ζπλερίδνπκε κε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαζελφο απφ ηα παξακχζηα, ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ήξσα ηνπ θάζε 

παξακπζηνχ, επηζεκαίλνληαο κε πιάγηα γξαθή ιέμεηο πνπ ηνλίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 
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ησλ ππνινίπσλ πξνο ηνλ ήξσα θαη πσο απνδέρνληαη ηειηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

ήξσα. 

 ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζπκπεξαζκαηηθά ζε φζα 

ζπλέβεζαλ ζε φια ηα παξακχζηα θαη πσο ηειηθά βνεζάλε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα κάζνπλ γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο.  
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
 

Ιζηοπική αναδπομή και εξέλιξη ηηρ ειδικήρ αγωγήρ 
 

Ζ παξνπζία αηφκσλ κε ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζσκαηηθέο ηδηνκνξθίεο ζπλαληάηαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ. ηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ηα άηνκα κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ή 

θάπνηα αδπλακία ή αξξψζηηα δελ είραλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο αθνχ νη θνηλσλίεο 

επέηξεπαλ ηε ζαλάησζή ηνπο απφ ηε βξεθηθή θηφιαο ειηθία. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

αληηιακβαλφληνπζαλ θάπνηεο πλεπκαηηθέο αξξψζηηεο, πίζηεπαλ φηη θάπνην δαηκφλην 

έρεη θαηαιάβεη ην άηνκν θαη πξνζπαζνχζαλ κέζα απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ηε 

βνήζεηα θάπνησλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ λα αθαηξέζνπλ ην δαηκφλην απφ ην θξαλίν 

ηνπ αζζελή ή λα ην απνκαθξχλνπλ κε δηάθνξεο πξνζεπρέο, μφξθηα θαη καζηηγψκαηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηέθεπγαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε νη αζζελείο πέζαηλαλ 

κέζσ απηήο ηεο βάλαπζεο δηαδηθαζίαο. ηελ θνηλσλία ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ κνλάρα 

παξαηεξνχκε λα απνδέρνληαη ηα άηνκα κε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα απνθεχγνπλ 

ηε ζαλάησζε ηνπο. Σα ηπθιά άηνκα κάιηζηα ζηελ Αίγππην αμηνπνηνχληαλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο λα κνηξνινγνχλ ηνπο λεθξνχο. Ο πξψηνο άλζξσπνο ινηπφλ 

άιινηε απνδέρηεθε ηα δηαθνξεηηθά άηνκα φπσο δηαπηζηψζακε θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Αηγχπηνπ θαη άιινηε ηα απέξξηςε ζηεξηδφκελνο ζε έλα ζχζηεκα δαηκνλνινγίαο 

πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηη ζπλέβαηλε θαη λα ζεξαπεχζεη ηνπο αλζξψπνπο ( 

Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

 Σν ζθεληθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαίλεηαη λα 

αιιάδεη ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα. Απηή ηελ επνρή θηλνχκαζηε ζε έλα βαζχ 

ζξεζθεπηηθφ πλεχκα φπνπ γελλάηαη ζηνλ άλζξσπν έλα αίζζεκα αλζξσπηζηηθήο 

θξνληίδαο θαη θηιαλζξσπίαο. πλερίδνπλ βέβαηα λα πηζηεχνπλ φηη ε δηαηαξαρή ησλ 

αλζξψπσλ πξνέξρεηαη απφ ην ζαηαλά θαη πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηελ ςπρηαηξηθή 

επηζηήκε λα κειεηήζνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη εμαθάληζεο απηψλ ησλ 

πλεπκάησλ. Απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα νδπλεξφ ζπκβάλ αθνχ ην 1484, 

ν Πάπαο Innocent VIII νδήγεζε ρηιηάδεο εθαηνληάδεο άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη άιιεο αλαπεξίεο σο αηξεηηθά, κάγνπο θαη κάγηζζεο θαη ηνπο νδήγεζε 

ζε βαζαληζηήξηα θαη θαχζε κπξνζηά ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληηδξάζνπλ 

ζε απηφ πνπ ζπλέβαηλε θαη λα δείμνπλ ηνλ νίθην ηνπο. 
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 Δθηφο απφ απηφ ην δπζάξεζην γεγνλφο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηελ πεξίνδν 

ηνπ κεζαίσλα, ην 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλα εκθαλίδνληαη νη πξψηνη εηδηθνί δάζθαινη θσθψλ 

παηδηψλ. Σν 1591 πξνηείλνληαη νξηζκέλα ηεζη γηα ηε δηάγλσζε ηεο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο απφ ηνλ Swinburne θαη ην 1960 ν John Locke επηδηψθεη λα δηαρσξίζεη 

ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απφ ηελ πλεπκαηηθή δηαηαξαρή. Παξαηεξνχκε ινηπφλ κία 

ηάζε γηα εμήγεζε θαη εξκελεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απνκαθξπζκέλνη 

απφ ηηο δεηζηδαηκνλίεο πνπ επηθξαηνχζαλ κέρξη ηφηε, φζν πιεζηάδνπκε βέβαηα πξνο 

ην 18
ν
 αηψλα ηα πξάγκαηα γίλνληαη φιν θαη πην μεθάζαξα σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αηφκσλ κε ηδηαηηεξφηεηεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

  Σν 18
ν
 αηψλα νη θνηλσλίεο έρνπλ αξρίζεη πιένλ λα απνδέρνληαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ παξνπζία δαηκνλίσλ ζηα άηνκα κε 

ηδηαηηεξφηεηεο. Ο αηψλαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε γξαθή ησλ πξψησλ πιαθψλ 

γηα ηπθινχο ζηε Γεξκαλία ην 1651 θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξψηκσλ ηερληθψλ 

επηθνηλσλίαο γηα θσθά άηνκα. Σέινο, ην 1760 ιεηηνχξγεζε ην πξψην ζρνιείν γηα 

θσθνχο ζην Παξίζη κε επφπηε ηνλ Abbe de l΄ Eppe. Αξρίδεη ινηπφλ ε απνδνρή ησλ 

ηπθιψλ θαη θσθψλ αηφκσλ ησλ αηψλα απηφ αιιά δηαπηζηψλνπκε φηη κέρξη ζηηγκήο 

ειάρηζηε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηα άηνκα κε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλαπεξία 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

  Με ηελ είζνδν ηνπ 19
νπ

 αηψλα δηαπηζηψλνπκε ηελ απνδνρή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη ηε ζπλερή κειέηε ησλ ηαηξψλ γηα λα βειηηψζνπλ φζν κπνξνχλ ηε δσή 

απηψλ ησλ αηφκσλ. Αθφκε βέβαηα, ζπλερίδνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ε πλεπκαηηθή 

δηαηαξαρή είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο αξξψζηηαο ηνπ εγθεθάινπ. Απηή ηελ πεξίνδν 

έρνπκε θαη ηελ παξέκβαζε παηδαγσγψλ θαη ςπρνιφγσλ φπσο ν Freud, ε Dorothea 

Dix θαη ν Ferrus. Ζ Dorothea Dix ζπληαμηνχρνο δαζθάια αθηεξψζεθε θαη πξφζθεξε 

ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ζσζηέο ππεξεζίεο ζε άηνκα κε ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο. Ζ εκπεηξία ηεο ήηαλ ζπγθινληζηηθή θαη φια φζα έβιεπε θαη βίσλε σο 

ζπκπεξηθνξέο μεπεξλνχζαλ ηελ αλζξψπηλε θαληαζία. Σνλ ίδην αηψλα ην 1829 ν Luis 

Braille επεξεαζκέλνο απφ έλαλ πξψελ ζηξαηησηηθφ θψδηθα γξαθήο, ηνλ πξνζάξκνζε 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε αξγφηεξα λα αλαγλσξηζηεί σο ζχζηεκα γξαθήο γηα ηπθινχο. 

Βέβαηα, κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηειεθψλνπ απφ ηνλ Alexander Graham Bell 

δεκηνπξγνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο. 

Δπηπιένλ, ν αηψλαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαζκφο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

εμαηηίαο ελφο γηαηξνχ εηδηθνχ ζε πξνβιήκαηα αθνήο, ν γηαηξφο απηφο ήηαλ ν  Marc 



9 

 

Gaspard Itard. Ο Itard ήηαλ ν πξψηνο πνπ πίζηεςε φηη αθφκε θαη έλα άηνκν κε βαξηά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κέζα απφ ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε αθνχ εθάξκνζε ηηο κεζφδνπο ηνπ ζε έλα αγφξη 11-12 εηψλ πνπ βξήθαλ 

θάπνηνη θπλεγνί ζην δάζνο Aveyron ηεο Γαιιίαο ην 1799. Σν παηδί απηφ επηβεβαίσζε 

ηηο απφςεηο ηνπ Itard αθνχ έδεημε πνιχ κεγάιε βειηίσζε κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηνπ 

πξφζθεξε ν δάζθαινο ηνπ αιιά δελ κπφξεζε λα εμαιεηθζεί ηειείσο ην πξφβιεκα ηνπ. 

Αλακθηζβήηεηα φκσο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα πξνθάιεζε κεγάιε αηζηνδνμία 

ζηελ θνηλσλία αθνχ δεκηνχξγεζε κία ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ηελ χπαξμε κεζφδσλ βειηίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο. Με απηή ηελ εμέιημε ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε ηδηαηηεξφηεηεο πίζηεςαλ ζηελ 

αμηνπξέπεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ, ζην δηθαίσκα λα δηαθέξνπλ απφ 

άιινπο αλζξψπνπο θαη λα κπνξνχλ λα μεπεξλάλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάλ ζηε 

δσή ηνπο. 

 Σν έξγν ηνπ Itard αθνινχζεζε ν καζεηήο ηνπ Seguin ηδξχνληαο ην 1837 έλα 

ζρνιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη κεηά απφ κία 

δεθαεηή επηηπρεκέλε πνξεία κεηαλάζηεπζε ζηηο ΖΠΑ φπνπ εξγάζηεθε σο 

εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο ηδξπκάησλ γηα παηδηά κε αλαπεξία. Σν έξγν ηνπ ζεσξείηαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επνρή εθείλε αθνχ δεκηνχξγεζε «εθπαηδεπηηθνζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα» γηα παηδηά πνπ πίζηεπαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα κνξθσζνχλ θαη δελ 

επηδέρνληαλ νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ έδηλε έκθαζε ζε κία ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ 

θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. Αλαγλψξηδε δειαδή ηε ρξεζηκφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ γηα θάζε άηνκν θαη φρη ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο γηα φινπο 

επηζεκαίλνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα λα δηαγλσζηνχλ ζχληνκα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

παηδηνχ θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα κία έγθαηξε παξέκβαζε. Γηα απηέο ηνπ ηηο απφςεηο ν 

Seguin μερψξηζε ζηελ ηζηνξία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο σο «ν πξψηνο ζεξκφο εηζεγεηήο 

ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

 Σνλ ίδην αηψλα αλαγλσξίδνληαο ηηο εμειίμεηο πνπ δηαθαίλνληαη ζηελ Δπξψπε ν 

Ακεξηθαλφο Thomas Hopkins Gallaudet ζέιεζε λα εθπαηδεπηεί ζηα παηδηά κε 

βαξεθνΐα – θψθσζε απνζθνπψληαο επηζηξέθνληαο ζηηο ΖΠΑ ην 1817 λα ηδξχζεη ην 

πξψην ίδξπκα γηα θσθά παηδηά. Με απηή ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηδξχνληαη θαη δηάθνξα 

άιια κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία αλάπεξσλ 

αηφκσλ. Απηή ε θίλεζε απνηειεί δείγκα εμέιημεο θαη απνδνρήο ησλ αηφκσλ κε 
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αλαπεξία ζπλερίδνληαο θαη κε ηελ ίδξπζε θαη άιισλ ηδξπκάησλ, ζρνιείσλ θαη 

νηθνηξνθείσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηφ ηνλ αηψλα θαη ε Maria Montessori 

επεξεάζηεθε θαη ηξνπνπνίεζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πξφηεηλε ν Seguin ζην 

βηβιίν ηνπ « Ζιηζηφηεηα θαη ε Θεξαπεία ηεο κέζσ ηεο Φπζηνινγηθήο Μεζφδνπ» θαη 

δεκηνπξγψληαο θάπνηεο λέεο ηερληθέο δηδαζθαιίεο ηηο εθάξκνζε πξψηα ζηα παηδηά κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη ζπλέρηζε αξγφηεξα ζηα παηδηά κε «θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη 

ζπκπεξηθνξά»  (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

 Ο 19
νο 

αηψλαο θαηαιεθηηθά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη σο αηψλαο νξφζεκν 

γηα ηελ Δηδηθή αγσγή αθνχ αλακθηζβήηεηα κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ 

απνδνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ηελ αλάγθε λα βξεζνχλ ιχζεηο γηα ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ αλάγθε θαη απηψλ ησλ αηφκσλ λα εθπαηδεπηνχλ. 

Γηαπηζηψζακε φηη ε Πνιηηεία έρεη σο ρξένο ηεο λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε 

απηψλ ησλ αηφκσλ θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ίδξπζε ηδξπκάησλ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εηδηθψλ 

ηάμεσλ ζηε Γεξκαλία θαη ηηο ΖΠΑ ηεο Ακεξηθήο. Με ην ζεκαληηθφ βήκα πνπ έγηλε ην 

19
ν
 αηψλα αλνίγεη ν δξφκνο γηα κία ηαρεία αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ηνλ 20

ν
 

αηψλα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

 Ο 20
νο

 αηψλαο αλ θαη μεθίλεζε κε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Δηδηθή 

Αγσγή, έρνληαο πξνεγεζεί έλα πνιχ κεγάιν βήκα ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα φζν 

αλαθνξά ηηο εηδηθέο αλάγθεο, καο απνγνήηεπζε αθνχ δηαπηζηψλνπκε κία εμαζζέληζε 

ηεο θξαηηθήο βνήζεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο. 

Πνιιά απφ ηα ηδξχκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαηέιεμαλ ιφγσ έιιεηςεο 

θνλδπιηψλ θαη αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ δεηνχζαλ βνήζεηα λα κελ 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, λα αλαηξείηαη ν αξρηθφο 

ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ θνηλσλία. Δθηφο φκσο απφ 

ηελ αλαίξεζε ησλ φζσλ δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα αο αλαθεξζνχκε 

ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ αθνχ φηη ηεζη είραλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ηφηε 

ζεσξήζεθαλ αθαηάιιεια γηα ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Αθφκε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Γαιιίαο, ην 1904 δήηεζε απφ ηνλ Binet 

ηε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηάγλσζε παηδηψλ κε λνεηηθή 
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θαζπζηέξεζε θαη ηελ έληαμε ηνπο ζε εηδηθέο ηάμεηο. Δπηπιένλ, απμάλεηαη ε 

δεκηνπξγία εηδηθψλ ηάμεσλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο πνπ είραλ μεθηλήζεη ήδε 

απφ ην 19
ν
 αηψλα. Απηφ ηνλ αηψλα αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Α θαη Β 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζεηηθά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αθξηβή 

αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ζηα άηνκα ηηο αλαπεξίεο. Σέινο, ην 1920 θαη 

ην 1930 άξρηζαλ ζπζηεκαηηθά λα κειεηνχλ ην ζχλδξνκν Down θαη ηηο βιάβεο πνπ 

πξνθαιεί ζηνλ εγθέθαιν θαη ην πψο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

 ε απηή ηελ ελφηεηα αλαδεηήζακε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είραλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία αλά πεξηφδνπο θαη αηψλεο θαη αληηιακβαλφκαζηε φηη ζε ιηγφηεξν απφ 

ελάκηζε αηψλα ζπλέβαιαλ πνιινί θνξείο, ππεξεζίεο, θαη άηνκα λα ζπλεηζθέξνπλ θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνδνρή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία απφ ηηο θνηλσλίεο ψζηε λα ηνπο πξνζθέξνπλ κία δσή άλεηε θαη ηζάμηα κε 

απηή πνπ είραλ θαη ηα ππφινηπα άηνκα. ε κεγάιν βαζκφ επηηεχρζεθαλ πνιχ 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο θαη ε ζπκβνιή φισλ φζσλ ζέιεζαλ λα αζρνιεζνχλ κε απηή 

ήηαλ ζεκαληηθή. 

 

Η εξέλιξη ηηρ ειδικήρ αγωγήρ ζηην Δλλάδα 
 

Ζ εκθάληζε ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα γίλεηαη κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

φπνπ αο επηζεκάλνπκε φηη ε Διιάδα κφιηο είρε ειεπζεξσζεί κεηά απφ ηεηξαθφζηα 

ρξφληα ππνδνχισζεο ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη πξνζπαζνχζε κε θάζε 

ηξφπν λα νξγαλσζεί ην λενζχζηαην θξάηνο ηεο κε ρηιηάδεο εθθξεκφηεηεο πνπ έπξεπε 

λα επηιπζνχλ. Σελ παξνπζία ηεο εηδηθήο αγσγήο ζην λέν απηφ θξάηνο ηε ζπλαληάκε 

εβδνκήληα ρξφληα κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ, δειαδή ην 1906. Οξφζεκν ηεο είλαη ε 

ιεηηνπξγία ελφο ηδξχκαηνο γηα ηπθιά παηδηά ζηελ Καιιηζέα  ειηθίαο έμη εηψλ θαη 

πάλσ. Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ ίδξπκα κε δηεπζχληξηα ηελ Δηξήλε Λαζθαξίδνπ, πνπ είρε 

εθπαηδεπηεί ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπθιψλ παηδηψλ, δεκηνχξγεζε 

έλα ηζάμην ίδξπκα  γηα ηα ηπθιά παηδηά φκνην κε απηφ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Αγγιίαο, 

ηεο νπεδίαο θαη Απζηξίαο. 

 Σηο δχζθνιεο επνρέο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ Διιάδα κε έληνλα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ην 1923 ηδξχεηαη ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Κσθαιάισλ ζηνπο Ακπειφθεπνπο πνπ δελ πζηεξνχζε ζε ηίπνηα ζε ζρέζε κε ηα 
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ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηγά – ζηγά άξρηζε ν ζχιινγνο ηπθιψλ λα ηδξχεη 

ζρνιεία γηα ηπθινχο εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Τπήξραλ φκσο άιιεο αλάγθεο απηή ηελ 

πεξίνδν γηα ηελ ίδξπζε ηδξπκάησλ θαη ζρνιείσλ γηα ηα ζπλεζηζκέλα παηδηά πνπ 

παξακέιεζαλ ηελ πξφνδν ηεο εηδηθήο αγσγήο ηα έηε 1932-1937 (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2012). 

  Σν 1937 φκσο ηδξχεηαη ην θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν ΔΛΔΠΑΠ (Διιεληθή 

εηαηξεία πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ παηδηψλ) κε ζθνπφ λα βνεζνχλ 

ηα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, λα ηηο βειηηψζνπλ θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα ηηο 

απνθαηαζηήζνπλ. Σελ ίδηα ρξνληά κέζα ζην Αζθιεπηείν ηεο Βνχιαο ιεηηνπξγεί 

δεκνηηθφ ζρνιείν γηα ηα αλάπεξα παηδηά ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά είλαη θαη ε ρξνληά 

φπνπ ςεθίδεηαη ν πξψηνο λφκνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή (453/1937) επί 

ππνπξγνχ παηδείαο Γ. Γεσξγαθφπνπινπ. Με ην λφκν απηφ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη εηδηθψλ ηάμεσλ γηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Δμαηηίαο απηνχ ηνπ λφκνπ ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί έλα πξφηππν εηδηθφ ζρνιείν ζηελ 

Καηζαξηαλή ηεο Αζήλαο κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο. Γηεπζχληξηα ζην ζρνιείν απηφ 

είλαη ε Ρφδα Ηκβξηψηε, ε νπνία είλαη γλσζηή κε ηνλ ηίηιν ηεο κεηέξαο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο κέζα απφ ην βηβιίν ηεο «Αλψκαια θαη θαζπζηεξεκέλα παηδηά» αιιά θαη ην 

1939 ηε ζπλαληάκε λα εηζάγεη ηνλ φξν «Θεξαπεπηηθή αγσγή» σο ζπλέρεηα ηεο 

έλλνηαο εηδηθή αγσγή πνπ ζεκαίλεη φηη ζθνπφ ηεο έρεη ηε κφξθσζε, ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ πνπ εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο 

δηαθνξεηηθφηεηαο δελ κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηα θπζηνινγηθά παηδηά (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

 Ζ πεξίνδνο ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ (1943 -1950) ζεσξείηαη άθαξπε γηα ηελ 

εηδηθή αγσγή αθνχ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηάζσζε ησλ 

παηδηψλ απφ ηνλ πφιεκν θαη δελ ηνπο απαζρνιεί ε εθπαίδεπζή ηνπο. Μέζα ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ εκθαλίζηεθε 

πνιηνκπειίηηδα  ζε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ ζηε ρψξα θαη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο απνθάζηζε λα γλσζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ ηεο 

ΔΛΔΠΑΠ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν λα ηδξπζεί θαη λεπηαγσγείν πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο κέζα ζηελ ΔΛΔΠΑΠ. Σελ ίδηα πεξίπνπ 

πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1955 ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

Αληίιεςεο (ΠΗΚΠΑ) απνθαζίδεη λα ηδξχζεη ην «Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Παίδσλ 

Βνχιαο» ψζηε λα δψζεη ηελ επθαηξία λα ζπλερίζνπλ λα εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά κε 
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θηλεηηθέο αλαπεξίεο έζησ θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ. Απηή ε ρξνληά ζπλερίδεη 

θαη κε κία αθφκε πξσηνβνπιία γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο αθνχ ηδξχεηαη ην  

«Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ» κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε θαη 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο άλσ ηεο ειηθίαο 

ησλ 15 εηψλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Παξαηεξήζακε ινηπφλ παξ΄ φιεο ηηο 

δπζρέξεηεο ηνπ θξάηνπο απηή ηελ πεξίνδν ηδξχζεθαλ αξθεηά ηδξχκαηα πνπ δίλαλε 

κέγηζηε ζεκαζία ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ρσξίο λα ηνπο 

παξαγθσλίδνπλ απφ ηελ θνηλσλία. 

 Αθνχ δεκηνπξγήζεθε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ππφβαζξν γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο ηε δεθαεηία ηνπ 1950 φζν αλαθνξά ηα ηδξχκαηα, ηα λνζνθνκεία, ηνπο 

θηιαλζξσπηθνχο θνξείο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζή ηνπο. Απηή ηε δεθαεηία ην αλαπεξηθφ θίλεκα μεθηλάεη λα δηεθδηθεί ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αλαπήξσλ ζπζηεκαηηθά. Αθφκε, ζπλαληάκε ηνλ «πξψην Παλειιήλην 

ζχλδεζκν ηπθιψλ» θαη ηε δεκηνπξγία ελφο «θνηλσληθνζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα 

ηπθιψλ». Δπίζεο, ε ίδξπζε ελφο νξγαληζκνχ «γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο» (ΠΔΓΚΑΠ) δξαζηεξηνπνηείηαη, νξγαλψλεη θαη ρξεκαηνδνηεί 

έξεπλεο θαη ζεκηλάξηα ζηελ εηδηθή αγσγή, επηπιένλ ηδξχεη ζρνιείν θαηάιιειν γηα ηα 

παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία θαη μεθηλά λα εθδίδεη έλα ςπρνπαηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ 

πνπ πξνζπαζεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε ζε ζέκαηα εηδηθψλ αλαγθψλ 

κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή γηα ηελ εηδηθή αγσγή ζηελ Διιάδα 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 αθνχ δίλνπλ πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ παξνπζία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία. ζν 

πεξλνχζαλ ηα ρξφληα ζπλέρηδε λα θαιπηεξεχεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο σο πξνο 

ηα άηνκα κε αλαπεξία παξαρσξψληαο ηνπο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο ζηνπο 

αλάπεξνπο, εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ, ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη απηνλνκία, φζα δηθαηψκαηα δειαδή 

είραλ θαη νη ππφινηπνη πνιίηεο. ηελ αξρή φπσο παξαηεξήζακε ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο αληηκεησπίδνληαλ μέρσξα απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, κέρξη πνπ ην 

1975 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ςεθίζηεθε ν λφκνο 94142 γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, φπνπ επηδηψθνπλ ηελ νκαινπνίεζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κέζα ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα απνθφβνληαη απφ απηή αιιά λα ιεηηνπξγνχλ 

ηζφηηκα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  
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Αληίζεηα, απηφ πνπ ζπλέβε ζηηο ΖΠΑ δελ ηαπηίδεηαη ρξνληθά θαη κε ηελ 

Διιάδα, αθνχ ζηελ Διιάδα ην 1981 ζπλαληάκε ην πξψην ζεκαληηθφ λνκνζρέδην γηα 

ηελ εηδηθή αγσγή ην νπνίν αλαθέξεη ζην λφκν 1143/81 φηη ε εηδηθή αγσγή απνηειεί 

έλαλ μερσξηζηφ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη εηδηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, απνθαηάζηαζε θαη κέξηκλα γηα ηα άηνκα πνπ απνθιίλνπλ ηνπ 

θπζηνινγηθνχ. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ ε Διιάδα πφζν άξγεζε λα απνδερηεί θαη 

λα ελζσκαηψζεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία ηεο. 

  Ο λφκνο 1143/81 γηα ηελ εηδηθή αγσγή ζηελ Διιάδα ήηαλ κφλν ε αξρή αθνχ 

έπνληαη πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Αξρηθά, αλαγλσξίδεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο σο πξσηαξρηθή 

αλάγθε ηεο θνηλσλίαο σο πξνο απηά ηα παηδηά. Έπεηηα, έρνπκε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ αθφκε θαη ζήκεξα ζεσξείηαη απφ 

ηα επηθξαηέζηεξα κνληέια ζρνιηθήο ελζσκάησζεο απηψλ ησλ αηφκσλ κέζα ζηα 

ζπλεζηζκέλα ζρνιεία. Αθφκε, ελζηεξλίδνληαη θαη επίζεκα ηνλ φξν «άηνκν κε εηδηθέο 

αλάγθεο» αθνχ κέρξη ηφηε ν επηθξαηέζηεξνο φξνο ήηαλ «απνθιίλνλ άηνκν» θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηελ εηδηθή αγσγή σο ηζφηηκν θνκκάηη ηεο εηδηθήο αγσγήο ρσξίο 

θπζηθά λα ράλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο σο παηδαγσγηθή επηζηήκε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2012). 

 Μεηά ην λφκν 1143/81 αθνινπζεί  ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ λφκνπ απηνχ ην 

1994 επί Τπνπξγνχ Παηδείαο Γεκήηξε Φαηνχξνπ. ε απηφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

νξίζηεθε αξρηθά, ε αλαδηαηχπσζε ηνπ φξνπ εηδηθή αγσγή απνθεχγνληαο ηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έπεηηα, 

έρνπκε κία πην νπζηαζηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαη φρη κφλν ζηελ ηαηξηθή. Αθφκε, έρνπκε 

ηε δεκηνπξγία ησλ Κέληξσλ Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) πνπ 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά 

ειηθίαο 0-6 θαη 15-21 εηψλ αλαγλσξίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη ην 

θάζε παηδί (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

Ο εθζπγρξνληζκφο ζπλερίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ην δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ κε 

αλαπεξία ζηα ζρνιεία θαη ηε ζπλερή αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έρνπκε ηε δεκηνπξγία θέληξνπ έξεπλαο ζην παηδαγσγηθφ 

ηλζηηηνχην (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

  Ο επφκελνο λφκνο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή είλαη ν λφκνο 2817/2000 

φπνπ βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ζηε ρψξα καο. Αξρηθά, επηθξαηεί ν φξνο «άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο» αληί ηνπ φξνπ «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» θαη επηδηψθεηαη ε ελζσκάησζε  

απηψλ ησλ αηφκσλ λα γίλεη κε ηα γεληθά ηκήκαηα κέζα απφ ηα ηκήκαηα έληαμεο θαη 

ηελ παξάιιειε ζηήξημε. Έπεηηα, έρνπκε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

πξνγξακκάησλ εηδηθήο αγσγήο πνπ είλαη ηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ θαη ηα Σ.Δ.Δ θαη 

πεξηιακβάλνπλ πξν επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνεηνηκάδνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηα άηνκα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο αξγφηεξα. Αθφκε, αλαγλσξίδεηαη ε ειιεληθή 

λνεκαηηθή σο γιψζζα ησλ θσθψλ θαη ησλ βαξήθνσλ καζεηψλ, ηδξχεηαη  ηκήκα 

εηδηθήο αγσγήο ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη απνθαζίδνπλ λα παξαηείλνπλ ηε 

θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

22 εηψλ. Σέινο, έρνπκε ηελ ίδξπζε ησλ ΚΓΑΤ (Κέληξα δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

ππνζηήξημεο) ζε δηάθνξνπο λνκνχο θαη λνκαξρίεο αιιά θαη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο 

φζν αλαθνξά ην δηνξηζκφ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

  Ο ηειεπηαίνο λφκνο ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ θαζηεξψζεθε θαη έρεη ηζρχ έσο 

ζήκεξα είλαη ν λφκνο 3699/2008 φπνπ ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νξίδεη φηη φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ελλννχκε ηνπο καζεηέο πνπ γηα 

νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ ην 

παηδί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη λα αθνινπζήζεη ηα ππφινηπα παηδηά (Λακπξνπνχινπ θαη Μπελαβέιε 

θαη Μπαθνπνχινπ θαη Ληαλφο, 2011).  

Χο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νξίδνληαη φζνη 

εκθαλίδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο θαη αθνήο, θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο θαη ρξφληεο αξξψζηηεο πνπ δελ έρνπλ ίαζε. Δθηφο απφ ηηο εκθαλείο 

αδπλακίεο ησλ αηφκσλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο αλήθνπλ θαη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο νκηιίαο- ιφγνπ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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φπσο είλαη ε δπζιεμία, ε δπζαξηζκεζία, ε δπζνξζνγξαθία αιιά θαη νη καζεηέο κε 

ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο είηε έρνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα είηε φρη θαη πνιιέο 

αλαπηπμηαθέο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί άζεια 

καο λα κελ θαηαηάμνπκε ζηελ θαηεγνξία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο άηνκα πνπ έρνπλ ρακειή επίδνζε ζην ζρνιείν εμαηηίαο θάπνησλ εμσγελψλ 

παξαγφλησλ (Λακπξνπνχινπ θαη Μπελαβέιε θαη Μπαθνπνχινπ θαη Ληαλφο, 2011). 

 Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηεο αλψηεξεο 

ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα απφ ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη θαη ζηνπο καζεηέο πνπ βηψλνπλ θάπνηαο κνξθήο θαθνπνίεζε ή εγθαηάιεηςε 

ή ελδννηθνγελεηαθή βία. Απηνί νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή 

δηαδηθαζία φπσο νη ππφινηπνη καζεηέο νπφηε ηνπο παξέρεηαη κία επηπιένλ ζηήξημε 

θαη βνήζεηα (Λακπξνπνχινπ θαη Μπελαβέιε θαη Μπαθνπνχινπ θαη Ληαλφο, 2011). 

 Ζ εηδηθή αγσγή ινηπφλ είρε πνιιέο δηαθπκάλζεηο ζηελ Διιάδα αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ είρε ε θνηλσλία άιινηε εμειηζζφηαλ ξαγδαία θαη άιινηε ππήξραλ 

αλάγθεο πην ζεκαληηθέο πνπ έπξεπε λα θαιπθζνχλ θαη έκελε ζηάζηκε ε εηδηθή αγσγή. 

 

Η έννοια ηηρ ειδικήρ αγωγήρ 
 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θάλακε ιφγν γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πψο 

αληηκεησπίδνληαλ ζηηο δηάθνξεο επνρέο θαη πνηά ήηαλ ε εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ζηελ Διιάδα. ε απηφ ην θεθάιαην αθνχ έρνπκε απνδερηεί φηη φια ηα άηνκα πξέπεη 

λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε είηε έρνπλ θάπνην ζσκαηηθφ ή λνεηηθφ πξφβιεκα 

είηε φρη ζα πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε ηνλ φξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

 Ζ εηδηθή αγσγή είλαη έλαο πνιχπιεπξνο νξηζκφο αθνχ ππάξρνπλ πνιιέο 

εξκελείεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη, αο δνχκε ινηπφλ θάπνηεο απφ ηηο εξκελείεο ηνπ. 

Πξψηνο νξηζκφο, ε εηδηθή αγσγή είλαη κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε δηδαζθαιία πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ κία εηδηθή ππεξεζία ή θαηαξηηζκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη 

πξνζθέξεηαη ζε θαηάιιεινπο δηαξξπζκηζκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο κε εηδηθά 

κέζα πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Γεχηεξε πξνζέγγηζε ηεο 

εηδηθήο αγσγήο είλαη νηηδήπνηε πξφζζεην ή εμεηδηθεπκέλν πνπ πξνζθέξεηαη ζην παηδί 

ρσξίο λα αθνξά ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ ζην γεληθφ ζρνιείν (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2012). 
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 Έλαο ηξίηνο νξηζκφο είλαη φηη ε εηδηθή αγσγή απνηειεί ην κέξνο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα κπνξεί βέβαηα λα αληηθαηαζηήζεη ην βαζηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά έρεη σο ζθνπφ ηνπ λα βνεζήζεη, λα ζπκπιεξψζεη θαη 

λα εληζρχζεη ην βαζηθφ πξφγξακκα πξνο φθεινο ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιίεο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Καη έλαο ηειεπηαίνο νξηζκφο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη φηη 

απφ θάπνηνπο ζεσξείηαη απιά σο έλα λνκνζεηηθφ εγρείξεκα φπνπ νη επαγγεικαηίεο 

παηδαγσγνί ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηεξίδνληαη ζηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηεθδηθνχλ εμεηδηθεπκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά ηνπο σο κέξνο ελφο θηλήκαηνο δηθαησκάησλ 

ηνπο πνπ πξέπεη λα απνδερηεί ε θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ (Heward, 2011). 

 Με άιια ιφγηα ππνζηεξίδνπλ φηη κε απηφ ηνλ φξν αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Αλ ην δνχκε φκσο απφ άιιε 

ζθνπηά ε εηδηθή αγσγή είλαη έλα επάγγεικα κε δηθή ηνπ ηζηνξία πνπ πξνζπαζεί κέζα 

απφ κειέηεο θαη εξγαιεία λα επηθεληξσζεί ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

ελειίθσλ κε αλαπεξία. ηελ εηδηθή αγσγή θάζε άηνκν αληηκεησπίδεηαη κε μερσξηζηή 

αηνκηθά ζρεδηαζκέλε, εληαηηθή θαη ζηνρνζεηεκέλε δηδαζθαιία ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο απηψλ ησλ αηφκσλ (Heward, 2011). Ζ εηδηθή αγσγή ινηπφλ είλαη έλαο 

πνιχπιεπξνο νξηζκφο ρσξίο λα κπνξνχκε λα ηνλ ηαπηίζνπκε θαη λα ηνλ 

νξηζηηθνπνηήζνπκε. 

 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην πνηνί έρνπλ θαη γηα πφζν θαηξφ αλάγθε 

ηελ εηδηθή αγσγή φηη ην παηδί πνπ ρξεηάδεηαη απηή ηε ζηήξημε δελ είλαη απαξαίηεην 

λα ηνπ πξνζθέξεηαη κέρξη λα νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ηνπ εθπαίδεπζε αθνχ 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κεηψλεηαη ή εμαιείθεηαη ην αξρηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ην παηδί θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζηε γεληθή ηάμε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

πιένλ βνήζεηα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

 

Σο ιαηπικό, κοινωνικό και κοινωνικο-οικοζςζηημικό μονηέλο ηηρ 

αναπηπίαρ 
 

Οη εηδηθέο αλάγθεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο αλαγλσξίδνληαη κε δχν ζεσξεηηθά 

κνληέια ην ηαηξηθφ θαη ην θνηλσληθφ. Πνηα φκσο κπνξεί λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε κνληέινπ; 
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Σν ηαηξηθφ κνληέιν αληηιακβάλεηαη σο θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε ή λνεηηθή ή 

αηζζεηεξηαθή ή ςπρνινγηθή πνπ δηαθνξνπνηεί ην άηνκν απφ ην θπζηνινγηθφ 

(Λακπξνπνχινπ θαη Μπελαβέιε θαη Μπαθνπνχινπ θαη Ληαλφο, 2011). Μία 

δηαθνξεηηθή εξκελεία απηνχ ηνπ κνληέινπ ην παξνπζηάδεη σο πξνζσπηθφ πξφβιεκα 

πνπ νθείιεηαη ζηελ απψιεηα, ηε βιάβε ή ηελ απφθιηζε απφ ηηο θπζηνινγηθέο ςπρηθέο 

ή βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ (νχιεο, 2008) Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ πνπ κπνξεί λα πξνέθπςε απφ θάπνην 

ηαηξηθφ ιφγν ή αηχρεκα θαη βιέπεη ην άηνκν κνλάρα κε ηα ηαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν κε ηαηξηθφ ιφγν. Με απηφ ηνλ ηξφπν φηαλ 

ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζνπκε ιχζε γηα απηφ ην άηνκν ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δελ ζα αλαδεηήζνπκε ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ην πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζε απηφ 

ην κνληέιν ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ αδπλακία θαη ηελ αληθαλφηεηα ησλ αηφκσλ 

ππεξηνλίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ θνηλσλία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

Αληίζεηα, ην θνηλσληθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 

σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη γεληθά ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα αληηκεησπίδεη ην άηνκν. Απηφ ην κνληέιν δεκηνπξγήζεθε απφ νκάδεο αλαπήξσλ 

πνπ δηεθδηθνχζαλ δηεζλψο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δνπλ θαη φηαλ δελ κπνξεί λα ζπκβεί απηφ ε θνηλσλία θαη φρη ην άηνκν πνπ 

έρεη ηελ αλαπεξία. Γηα απηφ θαη πηζηεχνπλ φηη ε θνηλσλία πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αηφκσλ. Αο αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα 

αλ έλα παηδί κε αλαπεξία πνπ ζέιεη λα πάεη ζην ζρνιείν δελ ππάξρνπλ ξάκπεο γηα λα 

θηλεζεί ή αζαλζέξ κέζα ζην θηίξην γηα λα βνεζηέηαη δελ θηαίεη ην άηνκν κε αλαπεξία 

αιιά ε ζρνιηθή κνλάδα είλαη αθηιφμελε θαη αθαηάιιειε γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. 

Απηφ πνπ πξναζπίδεη ινηπφλ απηφ ην κνληέιν είλαη λα αιιάμεη ε θνηλσλία θαη λα 

δέρεηαη ηζφηηκα φια ηα κέιε ηεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012) θαη γεληθά ηνλίδεη ηε 

δπζθνιία έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

θνηλσλία ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα θηιφμελν πεξηβάιινλ γηα απηά ηα άηνκα θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηνπο ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο θπξίσο ζην 
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θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο αξγφηεξα (Λακπξνπνχινπ θαη Μπελαβέιε 

θαη Μπαθνπνχινπ θαη Ληαλφο, 2011). 

Τπάξρεη θαη έλα αθφκε κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία φρη ηφζν δηαδεδνκέλν φζν 

ηα άιια δχν θαη ην νλνκάδνπκε θνηλσληθν-νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν. ε απηφ ην 

κνληέιν δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ην 

πψο πξνεηνηκάδεηαη λα δερηεί ηα άηνκα κε ηδηαηηεξφηεηα. Ζ αλαπεξία δελ ζεσξείηαη 

αηνκηθφ κεηνλέθηεκα αιιά κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηε δεκηνπξγεί ε 

θνηλσλία θαη δελ πξνζπαζεί λα ηελ εμαιείςεη κε θάζε ηξφπν (νχιεο, 2008). 

 

Σα θεηικά και ηα απνηηικά ηηρ εηικεηοποίηζηρ ηος αηόμος με ειδικέρ 

ανάγκερ 

 
Πνιιέο θνξέο έρνπκε αλαξσηεζεί αλ είλαη θαιχηεξν θαη πξνηηκφηεξν λα 

απνδερηνχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη λα ην βνεζήζνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ή λα πξνζπαζεί λα θξχςεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Καη νη δχν 

πεξηπηψζεηο έρνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. 

Μφιηο ην άηνκν απνδερηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη ζε ζέζε αξρηθά λα 

δηεθδηθήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κία δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα κελ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζε πεξηβάιινληα πνπ είλαη 

αθαηάιιεια γηα απηφ. Έπεηηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ην πξνλφκην λα 

εμππεξεηνχληαη πην άκεζα ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

θέξνπλ θάπνηαο κνξθή αλαπεξία. Βέβαηα, φηαλ έλα παηδί έρεη θάπνηαο κνξθή 

αλαπεξία νη ζπλνκήιηθνη ηνπ απνδέρνληαη πην εχθνια ηελ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά 

απφ απηά ηα άηνκα απφ φηη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζπκκαζεηή ηνπο. Σέινο, ηα άηνκα 

κε δηάθνξεο αλαπεξίεο κπνξνχλ λα ζπζπεηξσζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπιιφγνπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ζα δηεθδηθνχλ θάπνηα απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο, ή πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα ή νηηδήπνηε άιιν πνπ 

ζα θαιπηεξεχζεη ηε δσή ηνπο (Heward,2011). 

Αληίζεηα, πνιιέο θνξέο πξνθαινχληαη θαη πξνβιήκαηα κε ηελ απνδνρή ησλ 

αηφκσλ. Αξρηθά, ην άηνκν κε αλαπεξία ακέζσο ζηηγκαηίδεηαη θαη φινη ζθέθηνληαη 

κφλν φζα δελ κπνξεί απηφ ην άηνκν λα θάλεη θαη φρη ηη είλαη απηά πνπ κπνξεί λα 

θαηαθέξεη. Φπζηθά, θαη ν πεξίγπξφο ηνπ έρεη ρακειέο πξνζδνθίεο απφ απηά ηα άηνκα 

ρσξίο λα ηα πηέδεη θαη λα έρεη ηηο ίδηεο απαηηήζεηο φπσο ζηα ππφινηπα άηνκα. Δπίζεο, 
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θαηαηάζζνληαο ηα παηδηά ζε κία θαηεγνξία αλάινγα κε ηελ αλαπεξία πνπ έρεη ην 

θαζέλα είλαη ζαλ λα εμαιείθεηο ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη φια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θάλνπλ κνλαδηθφ θαη λα μερσξίδεη αθνχ φινη ζηέθνληαη κφλν 

ζηα θνηλά ζηνηρεία ηεο πάζεζήο ηνπ. Σέινο, πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζερηηθνί γηα 

ην πνπ απνδίδνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο αθνχ πνιιέο θνξέο 

άηνκα απφ ηηο κεηνλφηεηεο ή δηάθνξεο άιιεο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο θαηαηάζζνληαη 

ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αθνχ ηνπο είλαη δχζθνιν λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

πξφγξακκα πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλήθνπλ 

θάπνπ πνπ δελ ζα έπξεπε (Heward,2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Σι είναι η παιδική λογοηεσνία; 
 

Ζ παηδηθή ινγνηερλία είλαη δχζθνιν λα απνζαθεληζηεί κε έλαλ νξηζκφ, αθνχ κπνξεί 

λα ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηε ινγνηερλία ελειίθσλ, θαζψο βξίζθνληαη ζε 

δηαξθή επηθνηλσλία θαη έρνπλ αξθεηά ζηελή ζρέζε ηξνθνδνηψληαο ε κία ηελ άιιε κε 

θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Μπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε κία πξνζπάζεηα ιέγνληαο φηη 

παηδηθή ινγνηερλία είλαη ε ηέρλε ηνπ ιφγνπ πνπ δελ πξνέξρεηαη φκσο απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά, δειαδή δελ αλαθεξφκαζηε ζε θείκελα πνπ έρνπλ γξαθεί απφ ηα παηδηά αιιά 

ζε θείκελα πνπ έρνπλ γξαθεί απφ ελήιηθεο θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά 

πξνζαξκνζκέλα θαηάιιεια ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν κία ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ψζηε λα δηαηεξείηαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κε ζπλερείο δηαιφγνπο, 

ελαιιαγέο επεηζνδίσλ γηα λα απνθεχγεηαη ε άλνηα ησλ παηδηψλ θαη λα πξνζπαζνχλ 

φζν γίλεηαη λα είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνθεχγνληαο ηε καγηθή θαη 

θαληαζηηθή δηάζηαζε πνπ είραλ θάπνηε ηα παξακχζηα.  

 Άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε ζηελ παηδηθή ινγνηερλία 

ζηα νπνία δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη φηη ε ζεκαηνινγία επεξεάδεηαη απφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ φπσο θαη ην ιεμηιφγην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο, γηαηί είλαη πνιχ επαίζζεηε απηή ε ειηθία θαη πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε 

πξνζνρή ζηνλ ηξφπν πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ην ζέκα πνπ επηιέμακε λα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε (Γηάθνπ, 1993). ηελ παηδηθή ινγνηερλία επίζεο ππάξρεη 

ακεζφηεηα ζηα δεηήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη αθνχ ηα παηδηά δελ έρνπλ αθφκε 

ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αδπλαηψληαο 

λα θαηαλνήζνπλ ηδέεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαλ κε ηδηαίηεξα αθεξεκέλν ηξφπν. 

Δπηπιένλ, άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη φηη 

επεμεξγάδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, δεδνκέλνπ φηη νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απηήο 

ηεο ειηθίαο είλαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Δπνκέλσο, νηηδήπνηε άιιν ζα 

αδπλαηνχζαλ λα ην θαηαιάβνπλ θαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. Σν χθνο είλαη απιφ θαη 

θαηαλνεηφ απνθεχγνληαο βξσκνινρίεο θαη ζαξθαζκνχο. Σέινο, ν ζθνπφο ηεο 

ινγνηερλίαο ζε απηή ηελ ειηθία είλαη λα ςπραγσγήζεη ηα παηδηά πεξλψληαο 

επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά ην ρξφλν ηνπο, λα ηα πξνβιεκαηίζεη ζε θάπνηα δεηήκαηα 

πνπ πηζαλφλ λα ζπλαληάλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα ηα εμνηθεηψζεη κε ηελ 
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έλλνηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπ βηβιίνπ. ίγνπξα φκσο ζθνπφο καο ζε απηή ηελ ειηθία 

δελ είλαη ν δηδαθηηζκφο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ην παξακχζη. 

Άιιε πξνζπάζεηα νξηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε γηα ηελ παηδηθή 

ινγνηερλία είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Αληψλε Γειψλε « ε παηδηθή ινγνηερλία είλαη ν 

ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ζπλππάξρνπλ θαη ζπιιεηηνπξγνχλ φια εθείλα ηα άξηηα 

ινγνηερληθά έξγα πνπ απεπζχλνληαη ζηηο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηεο λεπηαθήο, παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο θαη αληαπνθξίλνληαη ζην αληηιεπηηθφ, 

γισζζηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο επίπεδν» (Γειψλεο, 1990). 

πσο θαη λα έρεη ν φξνο παηδηθή ινγνηερλία είλαη αξθεηά ζχλζεηνο θαη 

ππάξρνπλ πνιιέο δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γηα λα ηνλ νξίζνπκε 

ζίγνπξα φκσο αγθαιηάδεη ην παηδί, ην ςπραγσγεί, ην πξνβιεκαηίδεη ζε δηάθνξα 

δεηήκαηα ρσξίο λα ην θνπξάδεη θαη ηνπ παξέρεη έκκεζα ηε γλψζε ρσξίο λα ην 

αληηιεθζεί (Γειψλεο, 1991). 

 

Από ηιρ απαπσέρ ηηρ παιδικήρ λογοηεσνίαρ ωρ ζήμεπα 
 

 Ζ παηδηθή ινγνηερλία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί πξνο δηθή καο εμππεξέηεζε γηα ηελ 

θαιχηεξε κειέηε ηεο ζε πέληε πεξηφδνπο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην 

Γειψλε σο εμήο Α΄ πεξίνδν ζεσξνχκε απφ ην 1835- 1858, Β΄ πεξίνδν 1858 – 1917, 

Γ΄ πεξίνδν 1917 – 1940 (1945), Γ΄ πεξίνδν 1945 – 1974, θαη ηέινο ε Δ΄ πεξίνδνο απφ 

ην 1975 – ζήκεξα. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπο επεξεάδεηαη απφ γεγνλφηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά. 

 Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηφδνπο έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά αο 

κηιήζνπκε φκσο αλαιπηηθά γηα ηελ θαζεκία πεξίνδν. ηελ Α΄ πεξίνδν δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο θαη δεκηνπξγήκαηα αθνχ νη ιανί πξνζπαζνχλ λα εθπαηδεχζνπλ 

ηε λέα ηνπο γεληά κε ηηο ηδέεο, ηα ηδαληθά θαη ηελ εζληθή αξσγή πνπ πξεζβεχνπλ κέζα 

απφ ηε θνπιηνχξα ηνπο θαη επηζπκνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ εζληθή ζπλείδεζή ηνπο. 

Πνιχηηκν βνεζφ ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ ηελ παηδηθή ινγνηερλία γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη πηνζέηεζε φισλ φζσλ ζέινπλ λα κάζνπλ ηα παηδηά. Απηή ε πεξίνδνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ δηδαθηηζκνχ πξνο ηα παηδηά θαη έρνπκε 

κεηαθξαζκέλα έξγα απφ ηελ μέλε ινγνηερλία, δελ γξάθνληαη λέα έξγα. Δθηφο φκσο 

απφ ηηο κεηαθξάζεηο ησλ μέλσλ έξγσλ ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα έξγα 

ηεο απνηεινχλ ζπλέρεηα απφ θάπνηνπο αξρηθνχο ιφγνπο ηνπ Πιάησλα, ηνπ 
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Πινπηάξρνπ, ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ, θάπνηεο Βπδαληηλέο έκκεηξεο κπζηζηνξίεο 

θαη λεπηαθά ηξαγνχδηα (Αλαγλσζηφπνπινο,2001). Δπίζεο, απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε 

ηελ έθδνζε βηβιίσλ πνπ νλνκάζηεθαλ «Υξεζηνκάζεηεο» θαη έκνηαδαλ κε ηα 

αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ ζρνιείνπ. Γλσζηφ βηβιίν είλαη ε «Διιεληθή Υξεζηνκάζεηα» 

(1841) ηνπ Αιέμαλδξνπ Ρίδνπ – Ραγθαβή πνπ ρξεζίκεπε θαη σο αλαγλσζηηθφ ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ κέρξη ην 19 ν αηψλα (Γειψλεο, 1991). 

Καηά ηε Β΄ πεξίνδν ζπλαληάκε αγψλεο γηα ηε γιψζζα αθνχ επηδηψθεηαη ε 

θαζηέξσζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Καη απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν 

δηδαθηηζκφ κέζα απφ ηε ινγνηερλία θαη ζπγθεθξηκέλα εζληθφ θξνλεκαηηζκφ θαη ηελ 

πξνζθφιιεζε ζε ζξεζθεπηηθά θαη θπζηνιαηξηθά ζέκαηα. Σν έξγν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη απηή ηελ πεξίνδν είλαη ν «Γεξνζηάζεο» ηνπ Λένληα Μειά κε έληνλν 

δηδαθηηθφ ραξαθηήξα πνπ απνηειεί ζεκέιην γηα ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη 

ςπραγσγία ησλ λέσλ. Απηή ηελ πεξίνδν φια ηα θείκελα πνπ γξάθνληαη γηα παηδηά 

έρνπλ σο ζεκαηνινγία ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ είλαη ε παηξίδα, 

ε ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα ζέινληαο λα ηνλίζνπλ πφζε ζεκαζία έρεη γηα απηνχο λα 

πεξάζνπλ ζηελ επφκελε γεληά ηηο αμίεο ηνπο θαη λα πνξεπηνχλ κε απηέο. Με ηελ ίδηα 

ζεκαηνινγία ζπλαληάκε θαη ηελ πξψηε απφπεηξα γηα παηδηθή πνίεζε πνπ μεθίλεζε 

απφ ηνπο Ραγθαβή, Σαληαιίδε θαη Βηδπελφ (Αλαγλσζηφπνπινο,2001).  

Σα θείκελα πνπ γξάθνληαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαζαξεχνπζα γιψζζα, 

ηελ πξνζθφιιεζε ζην παξειζφλ θαη φζα καο θάλνπλ λα ληψζνπκε πεξήθαλνη ˙ 

αθφκε, θαη ην χθνο είλαη αξθεηά δηδαθηηθφ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη απηφ πνπ ζέιεη, 

δειαδή ηελ πξνζθφιιεζε ησλ παηδηψλ ζε φζα ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ θαη ην πψο 

ζα θαηαθέξνπλ λα πιάζζνπλ αμηφινγνπο ραξαθηήξεο αληάμηνπο κίαο αξκφδνπζαο 

ζπλέρεηαο φπσο ζα ηαίξηαδε γηα απηφ ην θξάηνο (Αλαγλσζηφπνπινο,2001). Απηή ηελ 

πεξίνδν έρνπκε ηελ ίδξπζε ηνπ «ζπιιφγνπ πξνο δηάδνζε ησλ Διιεληθψλ 

γξακκάησλ» ην 1869 αιιά θαη ηελ έθδνζε ηεο «Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ» ην 1879. 

Αθφκε, ν Βηδπελφο γξάθεη ην πξψην παηδηθφ ηνπ δηήγεκα ηνλ «Σξνκάξα» (1884) θαη 

ν Αιέμαλδξνο Πάιιεο ην 1889 «ηξαγνπδάθηα γηα παηδηά» θαη κία πνηεηηθή ζπιινγή. 

Σέινο, ε Πελειφπε Γέιηα πξσηνεκθαλίδεηαη κε ην έξγν ηεο «Παξακχζη ρσξίο 

φλνκα» ην 1909 (Γειψλεο, 1991). 

Σα αξρηθά ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε ε παηδηθή ινγνηερλία δελ επαξθνχλ 

γηα λα νινθιεξσζεί ε νπζία ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο. πλερίδνπκε, κε ηε 

ινγνηερλία ησλ Ξελφπνπιν θαη Γέιηα φπνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ γιψζζα θαη 
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ήζνο ζηνπο λένπο κέζα απφ ηα θείκελα ηνπο θαζψο ε Πελειφπε Γέιηα ήζειε λα 

ηαπηίζεη ην παηδί κε ηελ Διιάδα θαη ην πέηπρε φπσο επηζεκαίλεη ν Γεικνχδνο αθνχ 

ζεσξεί φηη ην βηβιίν ηεο είλαη ην πξψην εζληθφ βηβιίν γηα ηα παηδηά καο. πλερίδνπκε, 

κε ηε γλψκε ηνπ Γεκαξά φπνπ αλαγλσξίδεη ζηελ Πελειφπε Γέιηα φηη σο ζηφρν ηεο 

είρε λα δεκηνπξγήζεη κία θπιή κε αλψηεξν ήζνο, παηξησηηθφ 

(Αλαγλσζηφπνπινο,2001). 

 Καη απηή ηελ πεξίνδν ε ζεκαηνινγία ηεο ινγνηερλίαο επεξεάδεηαη απφ ην 

έλδνμν παξειζφλ πνπ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε. Έρνπκε ηνπο ήξσεο πξφηππα φπνπ 

κέζα απφ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο απνηεινχλ ηα πξφηππα πνπ ζα έπξεπε λα 

έρεη ε λέα γεληά θαη λα ζέινπλ λα ηνπο κηκεζνχλ. Μέζα απφ ηε ινγνηερλία 

αθππλίδνπκε ηνπο λένπο δίλνληάο ηνπο επθαηξίεο λα γλσξίζνπλ πξφζσπα, λα 

αγαπήζνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηε γιψζζα ηεο 

(Αλαγλσζηφπνπινο,2001). 

πλερίδνληαο, κεηαβαίλνπκε ζηε Γ΄ πεξίνδν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο φπνπ 

ζπλαληάκε ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε ηνπ 1917 θαηά ηελ νπνία γξάθνληαη 

«Σα Φειά Βνπλά» (1918), έξγν ζεκαληηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ελάξεησλ ραξαθηήξσλ 

αιιά θαη γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία. Μέζα απφ απηφ ην έξγν εκθαλίδνληαη νη 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ λένπ ζρνιείνπ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα παηδηά κε 

απηά πνπ βηψλνπλ, ηε ζπλεξγαζία ηνπο, θαηαλνψληαο ηηο έλλνηεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 

παηξίδαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εζηθήο φρη κε ηφλν δηδαθηηθφ φπσο είδακε ζην 

«Γεξνζηάζε» φπνπ νη ελήιηθεο ζέιαλε λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά αιιά εδψ βιέπνπκε 

φηη ηα παηδηά έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν θαη αθνινπζνχλ νη ελήιηθεο σο θαζνδεγεηέο. 

Σα «Φειά Βνπλά» φζν κεγάιε αμία θαη πξνζθνξά αλ έρνπλ πνπ ηνπο ηελ 

αλαγλσξίδνπκε ηψξα, ηφηε ζεσξήζεθαλ «έξγνλ πξφηππν ηνπ ρπδαίνπ, ηνπ ηαπεηλνχ, 

ηνπ αγνξαίνπ» θαη έθαςαλ ην πξσηφηππν (Αλαγλσζηφπνπινο,2001). 

 Απηή ε πεξίνδνο αλ κε ηε άιιν ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ δπζάξεζηα γεγνλφηα 

φπσο ε ηξαγσδία ηεο Μηθξάο Αζίαο, ν Μεζνπφιεκνο θαη ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. 

Σα έξγα ηεο πεξηφδνπ απηήο δηαθξίλνληαη γηα ηε ζνβαξνθάλεηά ηνπο θαη ηελ 

πξνζθφιιεζε ζε δεηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Οη ζπγγξαθείο πνπ 

δηαθξίλνληαη απηή ηε πεξίνδν είλαη ν Γιελφο, ν Σξηαληαθπιιίδεο, ν Γεικνχδνο, ν 

Αιεμίνπ, ν Άγξαο, ν Γξνζίλεο θαη ε Πελειφπε Γέιηα πνπ νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο 

κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν θαη καο δίλεη κία πιεζψξα απφ κπζηζηνξήκαηα(Γειψλεο, 

1991). 



25 

 

Ζ πεξίνδνο απηή ζπλνπηηθά παξνπζηάδεη κία κηθξή κεηαηφπηζε ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αθνχ απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζεκαηνινγία ηεο παηξίδαο- 

ζξεζθείαο- νηθνγέλεηαο θαη ηνπο ελδηαθέξεη πιένλ ην παηδί σο άηνκν κε βνχιεζε, 

λνεκνζχλε θαη ηθαλφ λα απαηηεί θαη λα δηεθδηθεί φζα ζέιεη θαη ηνπ αμίδνπλ. Δθεί πνπ 

είρε αξρίζεη λα αθκάδεη ε Παηδηθή ινγνηερλία, ε δηθηαηνξία απνηέιεζε έλα 

ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ απέηξεςε ηελ άλνδφ ηεο πξνζσξηλά (Γειψλεο, 1991). 

Αθνινπζεί ε Γ΄ πεξίνδνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο φπνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

Διιελνηηαιηθφ πφιεκν, ηελ Καηνρή, ηνλ Δκθχιην πφιεκν θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

κε ηε δηθηαηνξία κέρξη θαη ην 1974 φπνπ έρνπκε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο. Ζ  

ινγνηερλία καο επεξεάδεηαη απφ ηηο ινγνηερλίεο μέλσλ ρσξψλ θέξλνληαο έληνλε 

εηθνλνγξάθεζε πνπ πξνζπαζεί λα εμαθαλίζεη ην ειιεληθφ παξακχζη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Τπήξμε έληνλε αληίδξαζε θαη δελ ζέιαλε λα ράζεη ε ινγνηερλία 

καο ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη ηα παηδηά καο λα κεγαιψλνπλ κφλν κε μέλα πξφηππα αιιά 

επέκεηλαλ λα θξαηήζνπκε ηα εγρψξηα ραξαθηεξηζηηθά καο φπσο είλαη ην ηξαγνχδη 

καο, νη παξαδφζεηο καο, ε ηζηνξίαο καο, νη αμίεο καο θαη νη αληηιήςεηο καο  

(Αλαγλσζηφπνπινο,2001). 

 Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ απηή ηελ πεξίνδν είλαη ε ίδξπζε ηεο 

«Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο» (1955) θαη ν Κχθινο ηνπ Διιεληθνχ 

Παηδηθνχ Βηβιίνπ (1969). Ζ ειιεληθή θνηλσλία είρε επίζεο λα αληηκεησπίζεη ην 

θαηλφκελν ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ιφγσ ησλ γεγνλφησλ αιιά έρνπκε 

θαη ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ φπσο θαη ηνλ εξρνκφ ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ινγνηερλίαο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θέξλνληαο 

έλα λέν ηξφπν δσήο (Γειψλεο, 1991).   

Απηή ηελ πεξίνδν ινηπφλ αξρίδεη λα σξηκάδεη ε ινγνηερλία θαη πάιη, 

θαζηεξψλνληαο ζηγά – ζηγά ηε δεκνηηθή γιψζζα θαη θέξλνληαο κία λέα ζεκαηνινγία 

πην ζχγρξνλε απαιιαγκέλε απφ ην δηδαθηηζκφ πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε (Γειψλεο, 1991).  

ηελ Δ΄ πεξίνδν φζν δειαδή πιεζηάδνπκε πξνο ηε δηθή καο επνρή βιέπνπκε 

φηη ε ινγνηερλία βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν αθνχ αζρνιείηαη κε πνηθηιία ζεκάησλ 

επεξεαζκέλε απφ θνηλσληθά ζέκαηα φπσο ηα ε εθπαίδεπζε, ε αλεξγία, ε νηθνινγία, 

ηα δηαδχγηα θαη ε εηξήλε. Γελ είλαη πξνζθνιιεκέλε κφλν ζηα αξρηθά ζέκαηα ηεο 

παηξίδαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ήζειαλ λα εληξπθήζνπλ ζηα παηδηά. 

Απηφ νθείιεηαη θαη ζην φηη νη επνρέο αιιάδνπλ, αιιάδνπλ θαη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

θαη ππάξρνπλ πνιιά αθφκε ζέκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά θαη λα 
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είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δσή ηνπο φπσο φηη 

ππάξρνπλ παξακχζηα κε ζέκα ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ηελ 

απψιεηα. Δθηφο φκσο απφ ηε ζεκαηνινγία παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη αιιαγή θαη ζηε 

λννηξνπία ησλ ζπγγξαθέσλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ αθνχ έρνπλ 

απνκαθξπλζεί απφ ην χθνο ηεο δηδαρήο, ηελ σξαηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη κηινχλ πην 

θηιηθά θαη ξεαιηζηηθά ζηα παηδηά. 

Αληηιακβαλφκαζηε πιένλ φηη θαη ε εηθνλνγξάθεζε έρεη πνιχ ζεκαληηθή ζέζε 

κέζα ζην παξακχζη δεδνκέλνπ φηη ην θείκελν καδί κε ηελ εηθνλνγξάθεζε γίλεηαη πην 

παξαζηαηηθφ, ξεαιηζηηθφ θαη πξνζειθχεη ηα παηδηά λα ην παξαθνινπζήζνπλ. ζν 

πεξλάεη θπζηθά θαη ν θαηξφο παξαηεξείηαη έληνλε δήηεζε ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ θαη 

βειηίσζε ζηελ θξηηηθή κειέηε ηνπ. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη κία απμεκέλε δήηεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παηδηθψλ έξγσλ θαη απηφ επεηδή απμάλεηαη ε 

δήηεζή ηνπο. Δπίζεο, έρνπκε απνκαθξπλζεί αξθεηά απφ ηε κεηάθξαζε μέλσλ βηβιίσλ 

αθνχ πιένλ γξάθνληαη έξγα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Σα έξγα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηειηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ ην έληνλν ζηνηρείν ηνπ 

ξεαιηζκνχ, ηεο εθθξαζηηθήο ιηηφηεηαο θαη ηνπ ρηνχκνξ (Γειψλεο, 1991). 

Μειεηψληαο ινηπφλ ηελ θάζε πεξίνδν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο μερσξηζηά 

αληηιακβαλφκαζηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο εθπξνζψπνπο θάζε 

πεξηφδνπ. Άιινηε έρνπκε θάπνηα θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο θαη άιινηε αλαθνξά ζε 

επίθαηξα δεηήκαηα θαη  βειηηψζεηο ζην ρψξν ηεο ζπγγξαθήο θαη ηνπ παηδηθνχ 

βηβιίνπ. 

 

Σα είδη ηηρ παιδικήρ λογοηεσνίαρ 
 

ε θάζε πεξίνδν φπσο είδακε θαη παξαπάλσ ππήξμαλ δηάθνξα ινγνηερληθά είδε πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο. Πνηα φκσο κπνξεί λα είλαη ηα είδε ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο; χκθσλα κε ην Γειψλε κία θαηεγνξηνπνίεζε ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη 

φηη ρσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο. Αξρηθά, έρνπκε ηελ παηδηθή πνίεζε πξφθεηηαη γηα 

ηελ πην παιηά κνξθή ιφγνπ καδί κε ην παξακχζη θαη μεθίλεζε καδί κε ηα 

λαλνπξίζκαηα ηεο κάλαο πξνο ην παηδί. Μεηά ην 1821 έρνπκε πνιιέο κνξθέο πνίεζεο 

γηα παηδηά ζηελ Διιάδα. Κάπνηνη γλσζηνί εθπξφζσπνη είλαη ν Σαληαιίδεο, ν 

Βηδπελφο, ν Άγξαο, ν Γξνζίλεο θα. Απηνί φκσο πνπ μερψξηζαλ είλαη ν Αιέμαλδξνο 
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Πάιιεο κε ην έξγν ηνπ «Σξαγνπδάθηα γηα παηδηά» (1889) θαη ν Εαραξίαο 

Παπαλησλίνπ κε ην έξγν ηνπ «Υειηδφληα» (1920). Ζ πνίεζε ηνπο ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ, ρηνχκνξ, δηεγεκαηηθφ θαη φρη δηδαθηηθφ χθνο σο πξνο 

απηφ ην είδνο. πλερίδνπκε, κε ηνπο πνηεηέο ηελ πεξίνδν ηνπ 1925- 1960 φπνπ είλαη ν 

πεξάληδαο, ν ηαζηλφπνπινο, ν Ρψηαο, ν Παλαγησηφπνπινο, ε Μπξηηψηηζζα θα. 

Έπεηηα, ην 1945-1990 έρνπκε αχμεζε ηεο δεκηνπξγίαο πνηεκάησλ θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηε «ζρνιεηνπνίεζε» ζηελ αλάγθε δειαδή πνηεκάησλ γηα ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο φπσο 

ε 28
ε
 Οθησβξίνπ, ηα Υξηζηνχγελλα, νη Απφθξηεο, ην Πάζρα φπσο θαη ην γεγνλφο φηη 

εμαηηίαο ησλ πνηεηηθψλ δηαγσληζκψλ πνπ ππήξραλ, εκθαλίζηεθε πιεζψξα πνιιψλ 

ηαιαληνχρσλ πνηεηψλ (Γειψλεο, 1991).  

Άιιν είδνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη ην παξακχζη πνπ δηαθξίλεηαη ζε 

ιατθφ παξακχζη θαη ζχγρξνλν ή έληερλν παξακχζη. πσο είπακε θαη παξαπάλσ 

απνηειεί απφ ηα πξσηαξρηθά είδε καδί κε ηελ πνίεζε θαη απηφ γηαηί πνηφο δελ 

ζπκάηαη ηηο κακάδεο ή ηηο γηαγηάδεο λα ηνπ ιέλε παξακχζη κέζα απφ ηηο γλψζεηο, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπο. Ζ αξρηθή ηνπο κνξθή ήηαλ πξνθνξηθή λα 

κεηαθέξνληαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα φπσο γλσξίδνπκε θαη απφ ηνπο παξακπζάδεο. 

Κάπνηεο θνξέο ππήξραλ θαη δηαθνξνπνηήζεηο απφ άηνκν ζε άηνκν ή απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή, νη γλσζηέο καο παξαιιαγέο. Σν παξακχζη έρεη ην ξφιν ηεο ςπραγσγίαο, ηνπ 

ρηνχκνξ θαη ηεο έκκεζεο δηδαρήο. 

 Κάπνπ ζην 17
ν
 κε 19

ν
 αηψλα ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ 

θαηαγξαθή παξακπζηψλ αθνχ θάζε ιαφο επηδεηά ηελ εζληθή θπζηνγλσκία θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. Ο ιφγνο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δχν εηδψλ ησλ παξακπζηψλ ζε ιατθφ 

θαη έληερλν ή ζχγρξνλν νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ 

απαηηνχζαλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηηο ηζηνξίεο, ηελ απνδπλάκσζε φισλ εθείλσλ ησλ 

ζετθψλ δπλάκεσλ θαη ζπκβφισλ πνπ επηθξαηνχζαλ παιαηφηεξα θαη ην γεγνλφο φηη 

δελ ππάξρεη πιένλ αληηζηνηρία ησλ εξψσλ ηνπ παξειζφληνο κε ην ζχγρξνλν 

θφζκν(Γειψλεο,1991).  

Έλα ηξίην είδνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη ν κχζνο. Με ηνλ φξν κχζν 

ελλννχκε κία αιιεγνξηθή δηήγεζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηδαρή ησλ αθξναηψλ. Καιφ 

είλαη λα κελ ζπγρένπκε ην κχζν κε ηε κπζνινγία αθνχ κπζνινγία είλαη ην ζχλνιν 

ησλ ηζηνξηψλ πνπ έρεη απφ ηελ παξάδνζή ηεο θάζε ρψξα. ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηε κπζνινγία καο αλήθνπλ γεγνλφηα απφ ηελ αξραία Διιάδα, ην 

Γσδεθάζεν ηνπ Οιχκπνπ θαη πηζαλνί πξφγνλνη θαη πξφζσπα ηνπ Βπδαληίνπ. ζν 
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αλαθνξά ηνπο κχζνπο γλσζηφο Έιιελαο κπζνπνηφο ήηαλ ν Αίζσπνο φπνπ νη κχζνη 

ηνπ ππέζηεζαλ πνιιέο δηαζθεπέο. Άηνκα πνπ ηφικεζαλ λα θάλνπλ θάπνηεο απφ ηηο 

δηαζθεπέο ησλ κχζσλ είλαη ν Κνξαήο, ν Αηησιφο, ν Βειαξάο, ν Άγξαο, ν Βηδπελφο 

θα(Γειψλεο,1991). 

Σέηαξην είδνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη νη κηθξέο ηζηνξίεο. Πξφθεηηαη 

γηα κία ηζηνξία κηθξήο έθηαζεο. Παιαηφηεξα ρσξίδνληαλ γηα κηθξά παηδηά 5-7 εηψλ 

θαη γηα κεγάια παηδηά 8-10 εηψλ ρσξίο λα είλαη απφιπηε ε ειηθία γηαηί θάζε παηδί 

έρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη δελ είλαη απφιπην φηη ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ ειηθία. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο είλαη φηη ε έθηαζε ηνπ είλαη κία κε δχν, δπφκηζε 

ζειίδεο, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο, ε γιψζζα είλαη άκεζε θαη νηθεία 

ζηα παηδηά. Αθφκε, ζπλαληνχκε ηα άςπρα αληηθείκελα λα γίλνληαη έκςπρα θαη λα 

κηινχλ, λα ππάξρεη έκκεζνο δηδαθηηζκφο κέζα απφ ην θείκελν θαη ε δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ λα έρεη αξρή – κέζε θαη ηέινο (Γειψλεο,1991).  

Πέκπην είδνο είλαη ηα βηβιία γλψζεσλ. Σα βηβιία γλψζεσλ είλαη ηα βηβιία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηδαθηηζκφ ζηα ζρνιεία φπσο ε «Διιεληθή 

Υξεζηνκάζεηα» ηνπ Αιέμαλδξνπ Ρίδνπ – Ραγθαβή θαη ν «Γεξνζηάζεο» ηνπ Λένληα 

Μειά. Πιένλ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα βηβιία γλψζεσλ απνζθνπνχλ ζηε 

γλψζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ρηνχκνξ (Γειψλεο,1991). 

Έλα ηειεπηαίν ινγνηερληθφ είδνο είλαη ην παηδηθφ ζέαηξν πνπ δηαθξίλεηαη ζην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ην θνπθινζέαηξν. ην θνπθινζέαηξν κπνξεί ε λεπηαγσγφο 

παξαδείγκαηνο ράξε ηελ ψξα πνπ αθεγείηαη κία ηζηνξία κεηά λα ηελ αλαπαξαζηήζεη 

κε θνχθιεο ψζηε λα γίλεη πην εχθνια θαηαλνεηφ ην δίδαγκα ηνπ παξακπζηνχ. 

πλήζσο, ε λεπηαγσγφο επηιέγεη ραξαθηήξεο κε θαιά ζηνηρεία αθνχ ηα παηδηά ζε 

απηή ηελ ειηθία κηκνχληαη ζπκπεξηθνξέο. ην θνπθινζέαηξν κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη φζα παηδηά επηζπκνχλ, απζφξκεηα είηε αλαιακβάλνληαο θάπνην 

ξφιν είηε βνεζψληαο ηε λεπηαγσγφ. Αληίζεηα, σο ζεαηξηθφ παηρλίδη αλαθεξφκαζηε ζε 

έλα έξγν πνπ απνθαζίδνπλ ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ελφο 

ελήιηθα. εκαληηθφ είλαη λα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ ξφινπο εζνπνηψλ ή 

θαη θξηηψλ. Μέζα απφ απηφ ην παηρλίδη ην παηδί κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα κία 

ζπκπεξηθνξά  θαη λα θαηαιάβεη πσο ληψζεη ν ήξσαο θαη ηη ζπκβαίλεη. 

Μεηά απφ κία ζχληνκε αλαθνξά ζε φια ηα είδε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, εκείο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ην είδνο 

ηνπ  έληερλνπ – ζχγρξνλνπ παξακπζηνχ. 
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Σι είναι ηο παπαμύθι; 
 

ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα κε θνξχθσζε ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ζηελ Δπξψπε 

αξρίδεη έλα θίλεκα φπνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηξέθεηαη ζηε ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή 

θαη κειέηε ησλ παξακπζηψλ θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο φπνπ ηα λέα ξεχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θέξλνπλ ζην 

πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα ηε γέλλεζε κίαο λέαο επηζηήκεο πνπ είλαη ε ιανγξαθία. 

ηελ Διιάδα θαηά ην 19
ν
 αηψλα πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηεο θηλήζεηο γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ηέηνηνπ πιηθνχ θπζηθνχ θαη παξακπζηαθνχ. Αηψλαο ηνπ ειιεληθνχ 

παξακπζηνχ ραξαθηεξίδεηαη ν 20
νο

 αηψλαο φπνπ γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο γηα ηε 

ιατθή παξάδνζή καο θαη ην παξακχζη απφ ηνπο Ν. Πνιίηε, Γ. Μέγα, Γ. ππξηδάθε, Γ. 

Λνπθάην, Γ. Οηθνλνκίδε, Γ. Μεγαθιή θα έρεη γξαθεί έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

παξακπζηψλ γηα ηα παηδηά πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ θαηαινγνγξάθεζε ηνπο, εηδηθά 

κέρξη ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν είραλ θπθινθνξήζεη πνιιά δηαζθεπαζκέλα ή 

κεηαθξαζκέλα παξακχζηα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο. ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 παξαηεξνχκε κεγάιε παξαγσγή παξακπζηψλ πνπ θαζηζηά 

αδχλαην ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ παξακπζηψλ. ηγά – ζηγά κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ην παξακχζη έπαςε λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηφηε δειαδή πνπ κεηαθέξνληαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη 

δεκνζηεχνληαλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Πιένλ νη παξακπζάδεο παξαρσξνχλ ηε 

ζέζε ηνπο ζηνλ έληππν ιφγν θαη ηε ρξήζε εηθφλσλ ζηα παξακχζηα 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 1991).  

Μεγάιε εληχπσζε ζα καο πξνθαιεί γηαηί απηή ηελ πεξίνδν κεηά απφ έλαλ 

ηέηνην πφιεκν έρνπκε ηελ θπθινθνξία ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ παξακπζηψλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο εμεγήζεηο γηα απηφ ην θαηλφκελν φπσο ην φηη κεηά απφ φζα έδεζαλ 

απηά ηα παηδηά ζίγνπξα ζα είραλ ηελ αλάγθε λα θαηαθχγνπλ ζην φλεηξν θαη ζε θάηη 

θαληαζηηθφ θαη ηδεαηφ πνπ ζα βνεζνχζε ηα παηδηά έζησ θαη γηα ιίγν λα βηψζνπλ θάηη 

φκνξθν έζησ θαη κέζα απφ κία φκνξθε ηζηνξία πνπ ζα ηνπο έδηλε κία ειπίδα γηα ην 

κέιινλ. Έπεηηα, νη ζπγγξαθείο έλησζαλ λα θαηαθιχδνληαη απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα, 

μελφθεξηα θφκηθο θαη ζέιεζαλ κέζα απφ ην παξακχζη λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

αλαδείμνπλ ηηο δηθέο καο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζηε λέα γεληά. Αθφκε, ν ιφγνο πνπ 

έρεη κία πιεζψξα λέσλ παξακπζηψλ είλαη γηαηί νη εθδφηεο επηδίσθαλ κέζα απφ ηελ 
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έθδνζε ηφζσλ παξακπζηψλ ην κεγαιχηεξν θέξδνο ηνπο, αθνχ αλαγλψξηδαλ ηε δήηεζε 

πνπ ππήξρε ζηελ αγνξά θαη ηελ αγάπε ησλ παηδηψλ πξνο ηα παξακχζηα λα πεηχρνπλ 

ην θέξδνο ηνπο. ίγνπξα, έλαο αθφκε ιφγνο ήηαλ λα ππάξρεη γηα ηα παηδηά έλα 

εμσζρνιηθφ βηβιίν πνπ ζα ηνπο πξφζθεξε λέεο ηδέεο θαη γλψζεηο εθηφο απφ απηέο ηνπ 

ζρνιείνπ. Σέινο, νη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο πνπ ππήξραλ ρξεηαδφληνπζαλ λέα 

παξακχζηα γηα λα πξνζειθχνπλ ηνπο κηθξνχο ηνπο αθξναηέο ζηηο εθπνκπέο ηνπο. 

Έλαλ νξηζκφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε γηα ηελ έλλνηα παξακχζη είλαη 

φηη είλαη κία έληερλε ινγνηερληθή παξαγσγή ελφο ιανχ θαη φηη απηφ πνπ είλαη γηα ηε 

ινγνηερλία ην κπζηζηφξεκα, γηα ηε ιανγξαθία είλαη ην παξακχζη. Σν παξακχζη είλαη 

έλα ζπνπδαίν δεκηνχξγεκα γηα θάζε ιαφ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ παηδηθή 

ειηθία. Σα παξακχζηα θάζε ιανχ έρνπλ θάπνηα θνηλά παγθφζκηα θαη θαζνιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζαξκφδνληαη φκσο ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν αλάινγα 

κε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο αμίεο ηνπ θάζε ηφπνπ. Ο ξφινο ησλ παξακπζηψλ είλαη γηα λα 

πξνζθέξεη έλα άξηζην πιηθφ θαη γηα ηελ επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη γηα ηελ 

νξζή δηαπαηδαγψγεζή ηνπο γηα απηφ ην ιφγν θαη ε Δξβαξηηαλή ρνιή ήηαλ ε πξψηε 

πνπ εηζήγαγε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ην παξακχζη ζεσξψληαο ην κνξθσηηθφ, 

γισζζηθφ, ςπραγσγηθφ θαη εζνπιαζηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηε δηακφξθσζε 

ραξαθηήξσλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 1991). 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ην παξακχζη πνπ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε είλαη 

φηη πξφθεηηαη γηα κία θαληαζηηθή ηζηνξία πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηα παηδηά κε 

έληνλα ζηνηρεία ηνπ εμσπξαγκαηηθνχ, ηνπ παξάινγνπ, ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ 

καγηθνχ. Ο ξφινο ηνπ παξακπζηνχ είλαη γηα λα ςπραγσγήζεη αιιά θαη γηα λα δηδάμεη 

ηα παηδία δηάθνξεο αξεηέο θαη δεηήκαηα κε εχθνιν, θαηαλνεηφ θαη παξαζηαηηθφ 

ηξφπν ( Μπακπηληψηεο, 2002). 

Σα παξακχζηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζθεπέο άιισλ μέλσλ παξακπζηψλ 

έρνπλ θάπνηα θνηλά γλσξίζκαηα φπσο λα παξαιιάμνπλ ην αξρηθφ παξακχζη είηε κε 

επηκήθπλζε ηεο ηζηνξίαο είηε κε ζπληφκεπζε αλάινγα πσο εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο 

πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε. Έπεηηα, θάπνηεο ζθελέο ή κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ηα 

νπνία είλαη καθξηά απφ ηελ θνπιηνχξα καο ηα πξνζαξκφδνπλ γηα λα είλαη πην θνληά 

ζηηο ειιεληθέο ζπλήζεηεο θαη λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ην θαηαιάβνπλ. Αθφκε, 

αθαηξνχλ ζθελέο βίαο θαη αγξηφηεηαο γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπλ θνβία ζηα παηδηά 

θαη έρνπλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ζέιαλε λα πεηχρνπλ κε ην 
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παξακχζη αιιά θαη ηα πξφζσπα θαη ηα ηέξαηα πνπ έρνπλ ην ξφιν ηνπ θαθνχ ζην 

ηέινο είηε ράλνληαη θαη θεξδίδεη πάληα ην θαιφ είηε κεηαηξέπνληαη απηνί ζε θαινί. 

Δπηπιένλ, φζν αλαθνξά ην ιεμηιφγην απνθεχγνληαη νη βξσκνινρίεο θαη νη 

ρπδαηφηεηεο ψζηε λα είλαη θαηάιιειφ γηα ηελ ειηθία πνπ απεπζχλεηαη. Σέινο, πνιιέο 

θνξέο ζηα παξακχζηα δελ αλαθέξεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο νχηε ην φλνκα ηνπ 

δηαζθεπαζηή γηα λα γλσξίδνπκε απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη ν ηίηινο ηνπ ζπρλά 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο πνπ 

πξεζβεχεη ε θάζε ρψξα(Αλαγλσζηφπνπινο, 1991). 

πγθξίλνληαο φια ηα παξακχζηα ζε αξθεηέο ρψξεο δηαπηζηψλνπκε φηη έρνπλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο φπσο φηη ε αξρή ηνπ παξακπζηνχ είλαη πάληα «κηα 

θνξά θαη έλαλ θαηξφ», ζην ηέινο θιείλεη ε ηζηνξία κε ηε θξάζε «θη έδεζαλ απηνί 

θαιά θαη εκείο θαιχηεξα» ή κε ηε θξάζε «θη έδεζαλ επηπρηζκέλνη». Ζ έθηαζε ησλ 

παξακπζηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε αθνχ αλαθέξνληαη ζε κηθξή ειηθία θαη ηα παηδηά δελ 

κπνξνχλ γηα πνιιή ψξα λα είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο, νχηε ιφγσ ειηθίαο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη πεξίπινθεο 

πεξηγξαθέο θαη θαηαζηάζεηο. Σέινο, ρξεζηκνπνηείηαη απιφ χθνο, κε εχθνιε ξνή 

ηζηνξηψλ  θαη ηφλν παηρληδηάξηθν γηα λα είλαη νηθείνο ζηα παηδηά (Αλαγλσζηφπνπινο, 

1991). 

 

Υαπακηηπιζηικά ηος ζύγσπονος παπαμςθιού 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηήζνπκε θάπνηα ζχγρξνλα παξακπζία θαη κε πνην 

ηξφπν ζα ζπλδπάζνπλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε πνπ ζα απνθνκίζνπλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε φκσο ζε απηή ηε κειέηε θαιφ είλαη λα 

γλσξίζνπκε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξψλεη ην ζχγρξνλν 

παξακχζη. 

Αξρηθά, ζην ζχγρξνλν παξακχζη είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ην ξεαιηζηηθφ 

ζηνηρείν, δειαδή νηηδήπνηε πιεζηάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνθεχγνληαο ην 

θαληαζηηθφ θαη καγηθφ ζηνηρείν. Σν παξακχζη εδψ εκπλέεηαη απφ πξνβιήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο, ελππάξρεη ζε κηθξφ βαζκφ θαη ην θαληαζηηθφ ζηνηρείν ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ φρη φκσο λα θαιχπηεη ην νπζηαζηηθφ λφεκα 

ηνπ παξακπζηνχ. Έπεηηα, ηα παηδηά πιένλ κε ηελ εμνηθείσζε πνπ έρνπλ κε ηελ 

ηερλνινγία δελ κπνξνχλ εχθνια λα πηζηέςνπλ ηελ χπαξμε καγηθψλ ραιηψλ θαη 
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θίιηξσλ νπφηε δηαηεξνχκε ακείσηε ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ φρη φκσο κε ππεξβνιέο 

πξνζπαζνχζε φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθά. Αθφκε, ε παξνπζία ηεξάησλ θαη 

αγξηνηήησλ αλήθεη ζηα ιατθά παξακχζηα, ζην ζχγρξνλν παξακχζη ζπλαληάκε πνιχ 

ζπάληα σο θαη θαζφινπ ηελ χπαξμε ηεξάησλ.  

Δπηπιένλ, ζην ιατθφ παξακχζη ζπλαληνχζακε ην βαζηιηά, ηε βαζίιηζζα, ηελ 

πξηγθηπνπνχια ˙ ηψξα ζην ζχγρξνλν επεηδή είλαη καθξηά απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ απηή ε θνηλσληθή ηάμε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζην ζχγρξνλν παξακχζη 

ππάξρεη θνηλσληθή αηαμία ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ζπλαληήζνπκε ηελ 

αλαθνξά ζε θάπνην βαζηιηά αιιά απηφ είλαη πιένλ θάηη πνιχ ζπάλην. 

 ηελ επνρή καο δελ είλαη απηνζθνπφο ηνπ παξακπζηνχ ν δηδαθηηζκφο φπσο 

ήηαλ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αιιά ζθνπφο καο είλαη ε ςπραγσγία ησλ παηδηψλ 

θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζε δηάθνξα δεηήκαηα. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη απνθεχγεηαη ε αλαθνξά ζε κχζνπο θαη ζξχινπο πνπ 

αμηνπνηνχληαλ παιαηφηεξα απφ ην ιατθφ παξακχζη αιιά απηφ πνπ έρεη δηαηεξεζεί 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζχγρξνλνπ παξακπζηνχ είλαη ην επηπρηζκέλν ηέινο πνπ φια 

γίλνληαη επράξηζηα θαη απνθαζίζηαληαη νη ηζνξξνπίεο ηνπ παξακπζηνχ. 

 Άιιεο αιιαγέο πνπ εληνπίδνπκε ζην ζχγρξνλν παξακχζη είλαη φηη ηα ζέκαηα 

πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη είλαη επεξεαζκέλα απφ ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζέινπλ λα παξνπζηαζηνχλ κε φζν ην δπλαηφλ πην νηθείν θαη παξαζηαηηθφ ηξφπν ψζηε 

λα ηα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα 

ηεο επηθαηξφηεηαο. εκαληηθφ είλαη φηη κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

θνηλσλία απνθεχγεηαη ν ζεμηζκφο απνθαζηζηψληαο κία πην νπδέηεξε ζπκπεξηθνξά 

απφ φινπο. Σέινο, πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λένπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην νηθείνη θαη θαηαλνεηνί απφ ηα παηδηά ζέινληαο λα 

δηαηεξήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη επηδηψθνληαο κε θάζε ηξφπν ηελ 

παξνπζία ηνπ ρηνχκνξ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξακπζηνχ. 

ιεο νη παξαπάλσ αιιαγέο είλαη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν παξακχζη, 

ζίγνπξα ππάξρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο θαη επηξξνέο θαη απφ ην ιατθφ παξακχζη αιιά 

αληηιακβαλφκαζηε θαη ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο (Καλαηζνχιε, 2007 ; Παπαλησλάθεο, 2009). 

 

  



33 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ 
 

ην ηξίην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ην πιηθφ ηεο έξεπλάο καο πνπ είλαη ε κειέηε 

δέθα παξακπζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Θα ηα ρσξίζνπκε ζε δχν νκάδεο 

απφ ηηο νπνίεο ζηε κία νκάδα ζα παξνπζηάζνπκε πέληε παξακχζηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη ήξσεο ηνπ θάζε παξακπζηνχ θαη ηη είλαη 

απηφ πνπ ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη ζηε δεχηεξε νκάδα ζα 

αζρνιεζνχκε κε παξακχζηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ήξσεο ηνπο, δηάθνξεο κνξθέο 

εηδηθψλ αλαγθψλ ψζηε ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ εχθνια θαη παξαζηαηηθά λα κάζνπλ 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη ν θαζέλαο απφ 

εκάο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα απνδερηνχλ. Γηα θάζε παξακχζη ζα αλαθεξζνχκε 

πεξηιεπηηθά ζην λφεκα ηνπ. 

 

Παπαμύθια ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ 
 

Γόμα Κσηζαιίδνπ «Τν αεδόλη κε ηηο δπν παηξίδεο» 

 

ε έλα κηθξφ δάζνο δνχζαλ επηπρηζκέλα δχν αεδφληα πνπ ηξαγνπδνχζαλ φιε κέξα, ν 

Λνλζίιην θαη ε Λνχζε. Ξαθληθά κία κέξα δχν άλζξσπνη βάιαλε θσηηά ζην δάζνο 

ηνπο θαη ην θάςαλε, ηα δχν αεδφληα δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο 

ζην θακέλν δάζνο. Σφηε ν Λνλζίιην πήξε ηελ απφθαζε λα ςάμεη γηα έλα λέν δάζνο 

πνπ δελ ζα ππήξρε θφβνο λα θαεί, ψζηε λα δήζεη καδί κε ηε Λνχζε θαη ηα αεδνλάθηα 

ηνπο πάιη επηπρηζκέλνη. Οθηψ κέξεο θαη νθηψ λχρηεο ηαμίδεπε κέρξη πνπ ηελ έλαηε 

κέξα βξήθε έλα φκνξθν δάζνο. Κνηκήζεθε εθεί θαη ηελ επφκελε κέξα πνπ μχπλεζε 

είδε θάπνηα φκνξθα θφθθηλα, θίηξηλα, πξάζηλα, γαιάδηα θαη πνξηνθαιί παπαγαιάθηα. 

Ο Λνλζίιην έλησζε πνιχ πεξίεξγα κπξνζηά ηνπο θαη θξπβφηαλ κέρξη πνπ κία κέξα 

βνήζεζε ηνλ Πινχκε, έλα παπαγαιάθη πνπ είρε ηξαπκαηηζηεί απφ έλα αγθάζη θαη απφ 

ηφηε δήζαλε ηα αεδφληα θαη ηα παπαγαιάθηα φια καδί επηπρηζκέλα ζηε λέα ηνπο 

παηξίδα. 
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Γόμα Κσηζαιίδνπ «Ο κηθξόο Σηαπξαεηόο» 

 

Παξακνλέο ηεο θαζαξήο Γεπηέξαο ήηαλ νη ραξηαεηνί ζε κία θνηιάδα φινη 

πνιχρξσκνη θαη εμάγσλνη εθηφο απφ έλαλ πνπ ήηαλ θφθθηλνο κε ηέζζεξηο γσλίεο 

κφλν, ην ιέγαλε κηθξφ ηαπξαεηφ. Ήηαλ δχζθνιε ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ αθνχ φινη 

ηνλ απνθεχγαλε επεηδή ήηαλ δηαθνξεηηθφο. Έηζη δνχζε κφλνο ηνπ καδί κε ηε κεηέξα 

ηνπ. Δλψ φινη νη ραξηαεηνί εηνηκάδνληαλ γηα ηελ θαζαξά Γεπηέξα ν κηθξφο 

ηαπξαεηφο ήμεξε φηη δελ κπνξεί λα πεηάμεη ρσξίο ζπάγθν θαη δελ ζα ηνλ επέιεγε 

θαλέλαο αθνχ έρεη κφλν έλα ρξψκα ην θφθθηλν θαη ηέζζεξηο γσλίεο. ηαλ φινη νη 

ραξηαεηνί πεηνχζαλ ραξνχκελνη ν κηθξφο ηαπξαεηφο έθιαηγε κφλνο ηνπ ζε κία 

γσλία, ηφηε ήξζε ν άλεκνο θαη ηνπ είπε πψο αλ πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ζα θαηαθέξεη 

λα πεηάμεη θαη απηφο φπσο νη ππφινηπνη ραξηαεηνί. Μεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο 

πνπ έθαλε ν κηθξφο ηαπξαεηφο θαηάθεξε λα πεηάμεη πην ςειά απφ φινπο ηνπο 

άιινπο ραξηαεηνχο ελψ νη ππφινηπνη ραξηαεηνί είραλ θαηαζηξαθεί θαη ήηαλ πνιχ 

ζπκσκέλνη πνπ ηα είρε θαηαθέξεη ν κηθξφο ηαπξαεηφο. Απφ ηφηε πεηνχζε 

ραξνχκελνο θαη επηπρηζκέλνο. 

 

Μαξία Καξαγηάλλε «Δξπζξνύιεο ην θόθθηλν αζηέξη» 

 

Ο Δξπζξνχιεο, ην θφθθηλν αζηέξη αλάκεζα ζε πνιιά ρξπζαθέληα αζηέξηα πξνζπαζεί 

λα γίλεη απνδερηφο απφ ηα ππφινηπα αζηέξηα. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη αθνχ ηνλ 

βιέπνπλ σο άζρεκν, ζα πσ θαη πεξίεξγν. Αξλνχληαη ηα ρξπζαθέληα αζηέξηα λα ηνλ 

απνδερηνχλ ζηελ παξέα ηνπο αθνχ είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ηνλ θνξντδεχνπλ. Ο 

Δξπζξνχιεο απνκαθξχλεηαη θαη απνκνλψλεηαη απφ ηα ππφινηπα αζηέξηα κέρξη πνπ 

ηνλ αθνχεη ην θεγγάξη θαη επηζεκαίλνληαο ηνπ πφζν φκνξθν θαη γιπθφ είλαη ηνπ 

ηνλίδεη φηη δελ είλαη θαθφ θάπνηνο λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη δελ 

πξέπεη λα ζηελνρσξηέηαη γηαηί δελ είλαη θάηη πνπ βιάπηεη θαλέλαλ άιιν. Σφηε ηνπ 

δείρλεη πφζνο θφζκνο ηνλ θνηηάδεη απφ ηε Γε θαη ηνλ ζαπκάδεη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηά 

ηνπ, λα είλαη θφθθηλνο. Μέζα απφ απηή ηε ζπδήηεζε ηνπ Δξπζξνχιε κε ην θεγγάξη 

θαη ηα ππφινηπα αζηέξηα θαηαιαβαίλνπλ ην ιάζνο ηνπο θαη πιεζηάδνπλ ηνλ 
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Δξπζξνχιε γηα λα γίλνπλ φινη καδί κία παξέα. Απφ εθείλε ηε λχρηα ν νπξαλφο είρε 

ηελ πην φκνξθε εηθφλα, αθνχ φια ηα αζηέξηα ήηαλ πιένλ κνληαζκέλα. 

 

Γεσξγία Λάηηα « Όηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10…» 

 

Σξεηο θίιεο Παζραιίηζεο ε Μίλα, ε Λίλα θαη ε Σίλα παίξλνπλ ην πξσηλφ ηνπο πάλσ 

ζην θχιιν κίαο πηπεξηάο, θάπνηα ζηηγκή εκθαλίδεηαη κία μέλε παζραιίηζα, ε αιίρ 

θαη πξνζπαζεί λα ηηο πιεζηάζεη. Οη ηξείο θίιεο απνζηξέθνληαη ηε αιίρ πνπ είλαη κία 

μέλε θαη δηαθέξεη απφ απηέο ηηο ηξείο παζραιίηζεο πνπ είλαη θίιεο κεηαμχ ηνπο ˙ θαη 

ζε ηη δηαθέξεη; Ζ αιίρ έρεη κφλν επηά βνχιεο ελψ νη ππφινηπεο παζραιίηζεο απφ 

δέθα βνχιεο. Σφηε νη ηξεηο θίιεο πεξηγεινχλ ηε αιίρ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηεο θαη 

θεχγεη. Ζ αιίρ ζηελνρσξεκέλε πιένλ πνπ είλαη κφλε θαη δελ έρεη θίιεο 

απνκαθξχλεηαη. Σφηε ζπλαληάεη κία παπαξνχλα θαη αξρίδεη λα ηεο κηιάεη, ε 

παπαξνχλα κε ηε ζεηξά ηεο ηε ζπζηήλεη ζηηο δηθέο ηεο θίιεο θαη ηφηε γίλνληαη φιεο 

καδί θίιεο, πεγαίλνπλ ζηηο ππφινηπεο παζραιίηζεο θαη πεξλάλε θαιά παίδνληαο 

δηάθνξα παηρλίδηα. 

 

Διίλα Μαξκαξίδνπ «Τν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα είλαη λνύθαξν» 

 

Ήηαλ έλα βαηξαράθη πνπ δνχζε ζηε ιίκλε κε πνιιά άιια δσάθηα φπσο πνπιάθηα, 

πεηαινχδεο, παζραιίηζεο, ζθνπιήθηα, κπγάθηα, αθξίδεο θαη ιηβεινχιεο. Μέζα ζηε 

ιίκλε ππήξραλ θαη ηα ςαξάθηα, νη αρηβάδεο θαη ηα θνρχιηα. ια ήηαλ επηπρηζκέλα 

εθηφο απφ ην βαηξαράθη πνπ ήζειε λα είλαη λνπθαξάθη. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ πξνζπαζεί 

λα ηνλ πείζεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα είζαη βαηξαράθη θάλνληαο δηάθνξα πξάγκαηα 

θαζεκεξηλά θαη φηη ν θαζέλαο καο έρεη θάηη μερσξηζηφ. Σνπ επηζεκαίλνπλ αθφκε φηη 

σο βαηξαράθη κπνξεί λα θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ φηη σο λνχθαξν. 
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Παπαμύθια για ηιρ ειδικέρ ανάγκερ 
 

Διέλε Βαθηξηδή «Τν Απγό» 

 

Ο Βίθησξ έλα φκνξθν αιιά πεξίεξγν παηδί ληψζεη λα θαηνηθεί κέζα ζε έλα απγφ 

αθνχ είλαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, δελ κπνξεί λα θνηηάμεη ηνπο άιινπο φηαλ ηνπ 

κηιάλε, δελ ζέιεη λα παίμεη ζην δηάιεηκκα κε ηα παηδηά θαη πξνηηκάεη λα 

ζηξηθνγπξίδεη έλα θνκκάηη ζπάγθν. Ο Βίθησξ αγαπάεη λα θηηάρλεη πάδι, λα αθνχεη 

κνπζηθή θαη λα παίδεη ζηνλ ππνινγηζηή αιιά ηνλ ελνριεί πνιχ ν «άιινο θφζκνο» πνπ 

γπξλάεη γχξσ απφ ην απγφ ηνπ. Οη ηζηξίδεο ησλ παηδηψλ, ν ήρνο ηνπ θνπδνπληνχ, ν 

ήρνο ηεο ζεκαίαο απφ ηνλ αέξα, ν ήρνο ησλ κνιπβηψλ θαη ε θσλή ηεο δαζθάιαο ηνλ 

δαιίδνπλ θαη θιείλεη ηα απηηά ηνπ γηα λα κελ ελνριείηαη άιιν απφ ηνπο ήρνπο. Αθφκε, 

θαη ηα έληνλα ρξψκαηα ηνλ ελνρινχλ φηαλ εηζέξρνληαη ζην απγφ ηνπ. Καη νη θσλέο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ παξεκβαίλνπλ, θαηαιακβάλνληαο ρψξν κε κπνξψληαο λα 

θνηκεζεί. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Βίθηνξα δελ ππνδειψλεη έλα «παξάμελν» παηδί 

αιιά έλα ηδηαίηεξν παηδί πνπ αλ πξνζπαζήζεηο λα αλνίμεηο κία ραξακάδα ζην ηζφθιη 

ηνπ ζα αιιάμεη θαη απηφο ζηάζε πξνο εζέλα. Γηα λα γίλνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη 

ΑΓΑΠΖ θαη ΔΒΑΜΟ θαη ηφηε κφλν ζα μεπεξαζηεί ην εκπφδην ηνπ απηηζκνχ, 

αξθεί λα ζειήζεηο λα ηνλ βνεζήζεηο. 

 

Ισάλλα Σηακαηνπνύινπ «Μόδα ε γάηα. Μία καγηθή λύρηα» 

 

Ζ Μφδα κέζα ζηνλ χπλν ηεο αθνχεη κία θσλή, μππλάεη αιιά δελ κπνξεί λα δεη πνηφο 

ηεο κηιάεη. Σφηε ην καμηιάξη πνπ ηεο κηινχζε ηεο εμεγεί φηη δελ ην βιέπεη γηαηί δελ 

έρεη κάηηα θαη θάπσο έηζη μεθηλάεη κία ζπδήηεζε κε δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ 

φπσο είλαη ε ζφκπα, ε πφξηα, ηα παπνχηζηα, νη δηαθφπηεο ηνπ θσηφο, ε 

εγθπθινπαίδεηα θαη ην δίπισκα νδήγεζεο. ια απηά ηα αληηθείκελα ηεο εμεγνχλ πψο 

είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα ελφο αλζξψπνπ πνπ δελ βιέπεη θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί λα 

έρεη κία θπζηνινγηθή δσή φπσο νη ππφινηπνη άλζξσπνη. Μεηά απφ φιε απηή ηελ 

φκνξθε ζπδήηεζε θαη κε φια φζα είρε κάζεη ε Μφδα, λχζηαμε θαη ζέιεζε λα 

θνηκεζεί γηα λα μεθνπξαζηεί. 
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Ισάλλα Σηακαηνπνύινπ «Μόδα ε γάηα.  Η κάγηζζα Ακπνπιίλα» 

 

Ζ Μφδα μχπλεζε έλα πξσηλφ θαη φπσο πάληα πήγε λα θάεη ην πξσηλφ ηεο, μαθληθά 

αθνχεη έλα πεξίεξγν ήρν απφ ην κπαιθφλη θαη πάεη λα δεη ηη ζπλέβε. ην κπαιθφλη 

είδε κία γπλαίθα κε ζθνχπα θαη αλαξσηηφηαλ πσο κπνξεί λα βξέζεθε εθεί. Ζ γπλαίθα 

ηεο απάληεζε φηη ήηαλ ε κάγηζζα Ακπνπιίλα θαη πέηαμε κε ηε ζθνχπα ηεο κέρξη ην 

κπαιθφλη. Κάπσο έηζη μεθίλεζε κία ζπδήηεζε γηα ην πψο πεξπαηάλε νη άλζξσπνη. Ζ 

Ακπνπιίλα είπε ζηε Μφδα φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ 

είηε γηα ιίγν θαηξφ είηε γηα πάληα, γηα απηφ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη 

εθπαίδεπζε γηα λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ Μφδα 

επηζθέπηεηαη κε ηελ Ακπνπιίλα ην λνζνθνκείν, ην εηδηθφ ζρνιείν, έλα ρψξν 

εξγαζίαο, ην γήπεδν κπάζθεη θαη καζαίλεη φηη απηά ηα άηνκα έρνπλ κία απφιπηα 

θπζηνινγηθή δσή θαη ηη είλαη απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φινη εκείο νη ππφινηπνη 

άλζξσπνη γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε λα έρνπλ κία θαιχηεξε δσή. ην ηέινο γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα θηλήζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. 

 

Ισάλλα Σηακαηνπνύινπ «Μόδα, ε γάηα. Τν βνπλό ησλ λάλσλ» 

 

Ζ Μφδα μππλψληαο αλαξσηηέηαη ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ην φλεηξν πνπ είδε ζηνλ χπλν 

ηεο, έλα πειψξην βνπλφ κε κπηεξή θνξπθή θαη ήηαλ ηφζν ςειφ πνπ νη άλζξσπνη πνπ 

έκελαλ εθεί θαίλνληαλ πνιχ θνληνί. Δθεί είδε θαη ηε κάγηζζα Ακπνπιίλα κε ηε γάηα 

ηεο, ηε Μφιε. ζν ζθέθηνληαλ ην φλεηξν πήγε λα θάεη ην πξσηλφ ηεο θαη μαθληθά 

άλνημε απφ ην πάησκα κία ραξακάδα θαη εκθαλίζηεθε έλαο λάλνο, ν Σάιε. Ο Σάιε 

ήζειε λα κηιήζεη ζηε Μφδα γηα ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ 

είρε γλσξίζεη ε Μφδα κέρξη ηψξα θαη ηεο κίιεζε γηα ην χλδξνκν down θαη ηελ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε. Πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν εγθέθαιφο καο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο ζθέθηεηαη ε Μφδα. Σφηε ν Σάιε μεθηλάεη θαη ηεο αθεγείηαη γηαηί 

θάπνηνη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ απηφ ην πξφβιεκα θαη αλ κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ 

πξηλ ε κεηά ηε γέλλεζε θαη κε πνην ηξφπν. Πεγαίλνπλ άξαγε απηά ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν; Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; ε φιε ηνπο ηε 

δσή ζα έρνπλ αλάγθε απφ ηε θξνληίδα ησλ γνληψλ ηνπο; Θα κπνξέζνπλ πνηέ λα 
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δνπιέςνπλ θαη αλ φρη πψο ζα δήζνπλ; Θα πξέπεη πάληα θάπνηνο λα ηνπο θξνληίδεη; 

Καη πψο θαηαθέξλνπλ κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπο λα αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ 

θαη λα θεξδίδνπλ; ε φια απηά ηα εξσηήκαηα ζα απαληήζεη ν Σάιε ζηε Μφδα θαη 

αθνχ κάζεη φζα ζέιεη ζα επηζηέςνπλ ζην κπηεξφ βνπλφ πνπ είδε ε Μφδα ζηνλ χπλν 

ηεο θαη εθεί ηελ πεξηκέλεη κία έθπιεμε. 

 

Μαξία Φξαγθηά «Ο Γαρηπινθνύηζηθνο» 

 

Έλα αγαπεκέλν δεπγάξη δνχζε επηπρηζκέλν ληψζνληαο φκσο κία πηθξία, ν ζεφο δελ 

ηνπο ράξηδε έλα παηδί. Βιέπαλε φια ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο θαη ηα αγαπνχζαλ, ηα 

θξφληηδαλ ζαλ λα ήηαλ δηθά ηνπο. Αξγφηεξα ζε κεγάιε πηα ειηθία ε γπλαίθα γέλλεζε 

έλα ηφζν δα πιαζκαηάθη, ην Γαρηπινθνχηζηθν. Σν παηδάθη κεγάισλε ρσξίο λα 

παίξλεη χςνο θαη δελ κπνξνχζαλ νχηε ξνχρα λα ηνπ βξνπλ, νχηε λα έρεη θίινπο. Έλα 

βξάδπ εκθαλίζηεθε ν Γπξεπεπνηφο θαη ηνπ είπε φηη είλαη φκνξθν πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφο θαη κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ νη ππφινηπνη 

άλζξσπνη. Έηζη, ν Γαρηπινθνχηζηθνο πήγε ζρνιείν, έπαηδε κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη 

ήηαλ φιν ραξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΧΝ 
 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ην θάζε παξακχζη μερσξηζηά αλαιχνληαο ην 

πεξηερφκελφ ηνπ θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ιέμεηο θαη ηηο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπγγξαθέαο γηα λα παξνπζηάζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζην θάζε παξακχζη. 

 

Παπαμύθια ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ 
 

Γόμα Κσηζαιίδνπ «Τν αεδόλη κε ηηο δύν παηξίδεο» 

 

Πξφζσπα: Λνλζίιην, Λνχζε, Πινχκε, Παπαγαιάθηα 

 

Ήηαλ θάπνηε ζε έλα δάζνο δχν αεδφληα ν Λνλζίιην θαη ε Λνχζε, πεξλνχζαλ 

θαζεκεξηλά επηπρηζκέλνη ηξαγνπδψληαο θαη πεξηκέλνληαο λα ζπάζνπλ ηα νρηψ κηθξά 

απγνπιάθηα ηνπο κε ηα αεδνλάθηα ηνπο. Οη κέξεο ηνπο πεξλνχζαλ πνιχ φκνξθα κέρξη 

πνπ κία κέξα δχν άλζξσπνη βάιαλε θσηηά ζην δάζνο ηνπο θαη θάεθαλ φια ηα δέληξα 

θαη νη θίινη ηνπο. Πιένλ ην δάζνο δελ είρε ηε δσή πνπ είρε πξψηα θαη ηα δχν καο 

αεδφληα δελ είραλ δηάζεζε γηα λα θειαεδήζνπλ ηψξα. Γελ κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ 

λα κέλνπλ πιένλ ζε απηφ ην δάζνο ˙ ν Λνλζίιην αθνχ ην ζθέθηεθε θαη ην 

μαλαζθέθηεθε κε δπζθνιία απνθάζηζε λα πάεη λα αλαδεηήζεη έλα λέν δάζνο γηα 

απηφλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

 Σελ επφκελε κέξα μεθίλεζε λα ςάρλεη γηα έλα φκνξθν δάζνο πνπ δελ ζα 

θηλδχλεπε λα θαεί ˙ νπφηε αθνχ ηαμίδεπε νρηψ κέξεο θαη νρηψ λχρηεο, ηελ έλαηε κέξα 

βξήθε έλα φκνξθν θαηαπξάζηλν δάζνο θαη ζέιεζε λα κπεη λα ην δεη αλ ζα κπνξέζνπλ 

λα δήζνπλ εθεί απφ εδψ θαη πέξα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ο Λνλζίιην φκσο κε 

γλσξίδνληαο ηη ζα ζπλαληνχζε ζην λέν απηφ δάζνο ζθέθηεθε «Καιχηεξα λα 

πεξηκέλσ λα ζθνηεηληάζεη, δελ μέξσ πνηνη δνπλ εδψ θαη κπνξεί λα κε θπλεγήζνπλ, 

μαλαζθέθηεθε θαη θξχθηεθε κέζα ζε έλαλ αγθαζσηφ ζάκλν κε θαηαθφθθηλα 

βαηφκνπξα», «φηαλ λχρησζε, δεηιά – δεηιά κπήθε ζην δάζνο θηεξνπγίδνληαο φζν πην 
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αζφξπβα κπνξνχζε» ε αληίδξαζε ηνπ Λνλζίιην θαλεξψλεη ηε θνβία ηνπ γηα ην ηη 

κπνξεί λα ζπλαληνχζε ζην λέν απηφ δάζνο θαη πσο ζα ηνλ ππνδερφληνπζαλ. 

 Σελ άιιε κέξα ν Λνλζίιην μχπλεζε απφ ηα «θξσμίκαηα» θαη ηα 

«θηεξνπγίζκαηα» ησλ πνπιηψλ, είδε θάηη φκνξθα κεγάια θφθθηλα, γαιάδηα, θίηξηλα, 

πξάζηλα θαη πνξηνθαιί πνπιηά πνπ θνπλνχζαλ ηηο θηεξνχγεο ηνπο ηφηε ζθέθηεθε 

«πόζν άζρεκνο είκαη. Αλ βγσ απφ ην ζάκλν θαη κε δνπλ, ζα βάινπλ ηα γέιηα, ζα κε 

θνξντδέςνπλ θαη θξχθηεθε κέζα ζηα θχιια». Ο Λνλζίιην αλαγλσξίδνληαο πφζν 

δηαθνξεηηθφο είλαη απφ ηα πνπιηά πνπ ππήξραλ ζε απηφ ην δάζνο θαη θνβνχκελνο ηελ 

αληίδξαζή ηνπο «κφλν ηε λχρηα έβγαηλε θαη θηεξνχγηδε κέζα ζηνλ παξαδεηζέλην 

δάζνο, κφλν ηε λχρηα πνπ ηα θαζαξηφδηθα πνπιηά θνηκφληνπζαλ. Γελ κπνξνχζε φκσο 

λα δεη πάληα έηζη θξπκκέλνο», «Πξέπεη λα ηνικήζσ λα βγσ απφ ηελ θξπςψλα κνπ. 

Πξέπεη λα βγσ θαη λα γλσξίζσ ηε λέα κνπ παηξίδα, είπε θαη ρσξίο λα ην θαηαιάβεη 

θηεξνχγηζε έμσ απφ ην ζάκλν». 

 Βγαίλνληαο ν Λνλζίιην, ηνλ ζπλάληεζε έλαο κεγάινο παπαγάινο θαη φπσο 

ήηαλ ζνβαξφο θαη αγέιαζηνο ηνπ κίιεζε ζηε γιψζζα ηνπ. Ο Λνλζίιην φκσο δελ 

κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη ηνπ έιεγε, ηνπ επέηξεςε φκσο λα θάεη φζα ζπνξάθηα ήζειε 

απφ ην ρψκα ηνπο. Μεηά απφ απηή ηε ζπλάληεζε θαη ηα ππφινηπα πνπιηά είραλ κάζεη 

γηα ηελ χπαξμε ελφο λένπ πνπιηνχ απφ άιιν δάζνο «Έλα κηθξφ πνπιί ήξζε ζηε ρψξα 

καο. Δίλαη πνιχ άζρεκν θαη κνπγγό. Γε κηιάεη, δε ιαιάεη, κφλν ςάρλεη ζπνξάθηα λα 

θάεη. Καζαξίδεη ην δάζνο απφ ηα ζπαζκέλα θιαδηά. Καζαξίδεη θαη ηα κνλνπάηηα απφ 

ηα μεξά ηα θχιια. Δξγαηηθφ θαίλεηαη, αιιά πνηνο μέξεη ηη θξχβεη κέζα ηνπ, θαιχηεξα 

λα κείλεη εθεί θάησ ζην ρψκα, καθξηά από εκάο». 

 ζε ψξα κάδεπε ζπνξάθηα απφ ην ρψκα ν Λνλζίιην, έλα άιιν παπαγαιάθη ν 

Πινχκεο πξνζπαζνχζε λα ηξαβήμεη έλα θιαδί πνπ είρε πάλσ βαηφκνπξα, αιιά 

ηζηκπήζεθε απφ έλα αγθάζη ˙ ηφηε ν Λνλζίιην πνπ ήμεξε πψο λα πξνζηαηεπζεί απφ ηα 

αγθάζηα πήγε θαη ην βνήζεζε θαη φια ηα άιια πνπιηά κάζαλε γηα απηή ηελ φκνξθε 

θίλεζε ηνπ μέλνπ πνπιηνχ «Σν κάζαηε; Σν μέλν πνπιί κάδεςε βαηφκνπξα γηα ην 

κηθξφ Πινχκε. Σψξα πνπ ην πξφζεμα θαιχηεξα, δελ είλαη θαη ηόζν άζρεκν. Έρεη 

πνιχ φκνξθν θαθέ ρξψκα. Δίλαη θαη ήζπρν, δελ πεηξάδεη θαλέλαλ. Καη δε θνβάηαη ηα 

αγθάζηα. Καζαξίδεη θαη ην δάζνο καο απφ ηα ζπαζκέλα θιαδηά. Καζαξίδεη θαη ηα 

κνλνπάηηα καο απφ ηα μεξά ηα θχιια. Σνλ ιέλε Λνλζίιην».  

Απφ εθείλε ηε κέξα γλσξίζηεθαλ θαη απνδέρηεθαλ ην Λνλζίιην ζην δάζνο, 

ηνπο έκαζε θαη ν Λνλζίιην ηε γιψζζα ηνπ θαη αθνχ έθηηαμε κία παλέκνξθε θσιηά 
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ήηαλ θαηξφο λα πάεη λα θέξεη ηε Λνπζία κε ηα αεδνλάθηα ηνπο πνπ ζα είραλ γελλεζεί 

«Ο Λνλζίιην έθεξε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δίλαη πνιχ δσεξά ηα κηθξά. Απηά κηιάλε, δελ 

είλαη ζησπειά ζαλ ην Λνλζίιην», «Ο Λνλζίιην έθεξε ηα αεδνλάθηα ηνπ. ιε κέξα 

ρνξνπεδάλε απφ θιαδί ζε θιαδί. Δίλαη πνιχ κηθξνζθνπηθά. Πάκε λα ηα γλσξίζνπκε. 

Να ηνπο πάκε θφθθηλα θαη θίηξηλα θηεξά».  

Ο Λνλζίιην ράξεθε πνιχ πνπ ηνπο δέρηεθαλ ηα παπαγαιάθηα θαη κεηά απφ 

πνιχ θαηξφ αλέβεθε ζε έλα θιαδί θαη ηξαγνχδεζε «Ο Λνλζίιην ηξαγνπδάεη πην 

φκνξθα απφ εκάο. ίγνπξα ζηελ παιηά παηξίδα ηνπ ήηαλ θεκηζκέλνο κνπζηθφο. Να 

κάζεη θαη ζε εκάο λα ηξαγνπδάκε ηφζν φκνξθα. Βεβαίσο, λα ηνλ θάλνπκε δάζθαιν 

ηεο κνπζηθήο». Ο Λνλζίιην φκσο δεκηνχξγεζε κία φκνξθε νξρήζηξα κε ηα 

αεδνλάθηα ηνπ λα ηξαγνπδάλε θαη ηα παπαγαιάθηα λα ρνξεχνπλ απφ ηφηε δήζαλε φινη 

καδί επηπρηζκέλνη θαη πάληα ζα ζπκνχληαη απηή ηελ πξψηε θνηλή γηνξηή ηνπο. 

 

Γόμα Κσηζαιίδνπ «Ο κηθξόο Σηαπξαεηόο» 

 

Πξφζσπα: κηθξφο ηαπξαεηφο, ραξηαεηνί, αξρεγφο ησλ ραξηαεηψλ, ε καλνχια ηνπ 

κηθξνχ ηαπξαεηνχ, άλεκνο 

 

Ενχζαλ θάπνηε ζε κία θνηιάδα νη ραξηαεηνί πνπ ήηαλ πνιχρξσκνη θαη κε έμη γσλίεο 

«φινη εθηφο απφ έλαλ! Σν κηθξφ ηαπξαεηφ», «Ήηαλ δηαθνξεηηθόο απφ ηνπο άιινπο 

ραξηαεηνχο. Δίρε κφλν 4 γσλίεο θαη ην πξφζσπφ ηνπ δελ ήηαλ πιαηχ θαη ζηξνγγπιφ, 

ήηαλ ζηελφ θαη καθξνπιφ. Δίρε κφλν έλα ρξψκα, έλα θαηαθφθθηλν ιακπεξφ ρξψκα! 

Καη ε μχιηλε βάζε πνπ ζηεξέσλε ηηο 4 γσλίεο ηνπ ζρεκάηηδε έλαλ ζηαπξφ, γη΄ απηφ 

θαη ε καλνχια ηνπ δελ ηνλ θψλαδε ραξηαεηφ, ηνλ θψλαδε ηαπξαεηφ!». 

 Οη ππφινηπνη ραξηαεηνί δελ ηνλ ζέιαλε ζηελ παξέα ηνπο αθνχ ηνπ ιέγαλε 

«είζαη κηθξφηεξνο απφ εκάο. Γελ έρεηο πνιιά ρξψκαηα. Βξε νη ραξηαεηνί πξέπεη λα 

είλαη πνιχρξσκνη θαη εληππσζηαθνί! Τνλ θνξόηδεπαλ, ηνλ έζπξσρλαλ απφ εδψ, ηνλ 

ζθνπληνύζαλ απφ εθεί. Καηά ιάζνο ζε έθηηαμαλ εζέλα! Γελ είζαη ζαλ εκάο! Γελ ζα 

κπνξείο λα πεηάμεηο! Φύγε από θνληά καο, δελ ηαηξηάδεηο εδώ, ραιάο ηελ 

νκνηνκνξθία!». Ο κηθξφο ηαπξαεηφο απνκαθξχλζεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη 

θιαίγνληαο πήγε ζηε κακά ηνπ φπνπ ηεο εμήγεζε φζα είραλ ζπκβεί. Σφηε ε καλνχια 

ηνπ είπε ζην κηθξφ ηαπξαεηφ «Χσσ! Μελ ηνπο αθνχο κηθξνχιε κνπ, εζχ είζαη 

δηαθνξεηηθφο! Έρεηο έλα θαηαθφθθηλν ρξψκα πνπ αξέζεη ζε φια ηα παηδηά! Μπνξεί 
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λα είζαη κηθξφηεξνο θαη λα έρεηο κφλν 4 γσλίεο αιιά κφλν ην δηθφ ζνπ ζρήκα κνηάδεη 

κε έλα ρακνγειαζηφ αλζξψπηλν πξφζσπν! Καη κφλν ε δηθή ζνπ μχιηλε βάζε 

ζρεκαηίδεη ζηαπξφ. Μφλν εζχ είζαη ηαπξαεηφο! Ο δηθφο κνπ παλέκνξθνο 

ηαπξαεηφο!».  

Ο κηθξφο ηαπξαεηφο ζπλέρηζε λα δεη κφλνο ηνπ ζε κία άθξε ηεο θνηιάδαο κε 

ηε καλνχια ηνπ κφλνο θαη ρσξίο θαλέλα θίιν, κέρξη πνπ κία κέξα νη ππφινηπνη 

ραξηαεηνί άξρηζαλ λα εηνηκάδνληαη γηα ηελ Καζαξά Γεπηέξα θαη ν κηθξφο 

ηαπξαεηφο ήηαλ γεκάηνο παξάπνλν πνπ δελ κπνξνχζε λα πεηάμεη φπσο νη ππφινηπνη 

ραξηαεηνί. Σφηε ε κακά ηνπ ηνλ ελζάξξπλε ιέγνληάο ηνπ φηη θαη απηφο κπνξεί λα 

πεηάμεη φπσο νη άιινη ραξηαεηνί θαη αο κελ έρεη ζπάγθν πνπ έρνπλ νη ππφινηπνη, ηνλ 

κηθξφ ηαπξαεηφ ηνλ βνεζάεη ην ζρήκα ηνπ λα πεηάμεη νπφηε θαη απηφο φιν ραξά 

ζπλέρηδε λα πξνζπαζεί ρσξίο λα ληξέπεηαη γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. 

 Οη ραξηαεηνί φκσο δελ αληέδξαζαλ θαιά κε ηελ παξνπζία ηνπ κηθξνχ 

ηαπξαεηνχ αλάκεζά ηνπο «Μελ ρώλεζαη ζηηο νπξέο καο. Άζε καο ήζπρνπο λα 

εηνηκαζηνύκε γηα ηε κεγάιε κέξα. Σνπ έιεγαλ θαη ηνλ ζθνπληνύζαλ κε ηηο γσλίεο ηνπο 

ζπλέρεηα». Απηφο φκσο δελ έραλε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη θάπνηνη απφ ηνπο 

ραξηαεηνχο ζπλέρηζαλ λα ηνλ θάλνπλε παξέα κέρξη πνπ ήξζε ε κέξα λα πεηάμνπλ θαη 

ν αξρεγφο ηνπο, ηνπο έδσζε ηελ εμήο νδεγία «Γξήγνξα φινη ζηηο ζέζεηο ζαο, ε 

Καζαξά Γεπηέξα έθηαζε! ζν θαιχηεξε ζέζε πηάζεηε, ηφζν πην γξήγνξα ζα ζαο 

αγνξάζνπλ θαη άιιν ηφζν πην γξήγνξα ζα πεηάμεηε ςειά ζηνλ νπξαλφ, γξήγνξααα! 

Έγηλε κεγάινο ρακφο, ν έλαο έζπξσρλε ηνλ άιιν, ν έλαο παηνχζε ηελ νπξά ηνπ 

άιινπ. Ο θαεκέλνο ν κηθξνχιεο έραζε ηελ παξέα ηνπ, νη θίινη ηνπ ηνλ παξάηεζαλ 

θαη έηξεμαλ λα πξνιάβνπλ λα βξνπλ κία θαιή ζέζε. Καη απηνί πνπ δελ ήηαλ θίινη 

ηνπ; Απηνί ηνλ έξημαλ θάησ ζην ρώκα, ηνλ ιέξσζαλ, ηνλ πάηεζαλ, ηνλ πόλεζαλ θαη ηνλ 

παξάηεζαλ κέζα ζηηο ιάζπεο. ηελ ηειεπηαία γξακκή βξέζεθε ν κηθξφο ηαπξαεηφο. 

Καλέλαο δελ ηνλ αγφξαζε θη έκεηλε κνλαρνχιεο κέζα ζηηο ιάζπεο. Ζ καλνχια ηνπ 

θξχθηεθε πίζσ απφ κία θφθθηλε ηξηαληαθπιιηά γηα λα κελ ηελ αγνξάζεη θαλέλαο. 

Γελ ήζειε λα πεηάμεη ρσξίο ην παηδάθη ηεο. Κη έκεηλαλ κέζα ζηελ πξάζηλε θνηιάδα. 

Μάλα θαη γηφο, πνιχρξσκε κάλα θαη θφθθηλνο ηαπξαεηφο». 

 Ο κηθξφο ηαπξαεηφο θνηηνχζε φιν παξάπνλν ηνπο άιινπο ραξηαεηνχο πνπ 

πεηνχζαλ ελψ απηφο δελ είρε ζπάγθν θαη θαλέλαο δελ ζέιεζε λα ηνλ αγνξάζεη «Θέισ 

θη εγψ λα πεηάμσ… Μα δελ έρσ ζπάγθν… Αρ, δελ άξεζα ζε θαλέλαλ… ινη 

πξνηηκνχλ ηα πνιιά  ρξψκαηα, ηνπο κεγάινπο θαη εληππσζηαθνχο ραξηαεηνχο… 
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Πνηνο ζα ήζειε λα παίμεη κε έλα κηθξνχιε ραξηαεηφ κε 4 γσλίεο θη έλα κφλν 

ρξψκα;». 

ζν ήηαλ ζηελαρσξεκέλνο ν κηθξφο ηαπξαεηφο αθνχζηεθε κία θσλή θαη 

ήηαλ ν άλεκνο πνπ ήζειε λα παίμεη κε ην κηθξφ ηαπξαεηφ φπνπ ηνπ είπε φηη «Δζχ 

δελ είζαη ζαλ ηνπο άιινπο ραξηαεηνχο, εζχ είζαη ν κνλαδηθφο ηαπξαεηφο!» θαη ν 

κηθξφο ηαπξαεηφο ηνπ είπε ην παξάπνλφ ηνπ «Μα είκαη ν πην κηθξφο απφ φινπο, έρσ 

κφλν έλα ρξψκα θαη δελ έρσ νχηε ζπάγθν, νχηε θαλέλαλ γηα λα κε βνεζήζεη λα 

πεηάμσ…» θαη ν άλεκνο ηνπ ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζε κε ηα εμήο ιφγηα «Δζχ δελ 

ρξεηάδεζαη θαλέλαλ, κπνξείο λα πεηάμεηο κφλνο ζνπ! Δίζαη ν πην κηθξφο αιιά θαη ν 

πην δπλαηφο! Έρεηο κφλν έλα ρξψκα, αιιά είζαη ν πην φκνξθνο απφ φινπο! Καη ην 

ζπνπδαηφηεξν, είζαη ν κνλαδηθφο ραξηαεηφο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν πνπ μέξεηο λα 

ρακνγειάο!!!». Ο κηθξφο ηαπξαεηφο ράξεθε πνιχ κε ην λέν ηνπ θίιν θαη ηνπ είπε λα 

έξζεη λα παίμνπλ καδί, ν άλεκνο φκσο ηνπ έδσζε κία ζπκβνπιή «φρη αθφκα, πξέπεη 

λα πηζηέςεηο φηη κπνξείο λα πεηάμεηο! Σφηε κφλν ζα έξζσ λα παίμνπκε, αθνχζηεθε 

έλαο ςίζπξνο ηνπ αλέκνπ». Ο ηαπξαεηφο μαθληάζηεθε «θαη πψο γίλεηαη λα πηζηέςσ; 

Γελ έρσ ζπάγθν θαη δελ έρσ θαλέλαλ λα κε θξαηάεη θαη λα βνεζάεη λα πάξσ 

θφξα…» δελ ην έβαιε φκσο θάησ είπε φηη αθνχ πίζηεςε ν άλεκνο, ν βαζηιηάο ηνπ 

νπξαλνχ φηη κπνξεί λα θαηαθέξεη δελ πξέπεη λα ηνλ δηαςεχζεη θαη ζπλερψο 

πξνζπαζνχζε λα ηα θαηαθέξεη ρνξνπεδψληαο πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά γηα λα 

δπλακψζεη θαη φζν πεξλνχζαλ νη κέξεο θαη ν κηθξφο ηαπξαεηφο ζπλέρηδε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ νη ππφινηπνη ραξηαεηνί θνπξάδνληαλ, πέθηαλε απφ ηνλ νπξαλφ, 

ζθηδφηαλ ε νπξά ηνπο απφ ηνλ άλεκν, μεζψξηαδαλ ηα ρξψκαηά ηνπο θαη πέθηαλε ζηελ 

φκνξθε θνηιάδα.  

Μεηά απφ πνιπήκεξεο πξνζπάζεηεο ν ηαπξαεηφο άξρηζε λα ληψζεη φηη 

θνπξάδεηαη αιιά ζθεθηφηαλ πσο ζα θαηαθέξεη λα πεηάμεη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ 

θαη ν άλεκνο ηνπ είπε ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηα ζα ηα θαηαθέξεηο, πίζηεςε ζηνλ 

εαπηφ ζνπ. Καη φζν ζπλέρηδε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαη νη άιινη ραξηαεηνί 

θνπξάδνληαλ θαη πέθηαλε «Θχκσζαλ πνιχ θαη δήιεςαλ ην κηθξφ ηαπξαεηφ πνπ 

ήηαλ ρακνγειαζηφο, πνπ δελ είρε πάζεη ηίπνηα, πνπ θαηάθεξε λα μεπιχλεη ηε ιάζπε 

πνπ ηνπ πέηαμαλ. Απηφο ν κηθξφο αθφκε αληέρεη. Δκείο θαηαζηξαθήθακε θη απηφο, 

θνίηα, είλαη έηνηκνο λα πεηάμεη κφλνο ηνπ ρσξίο ζπάγθν θαη ρσξίο θακία βνήζεηα. 

Θχκσζαλ πάξα πνιχ θαη απνθάζηζαλ λα ηνπ ζθίζνπλ ηελ θαηαθφθθηλε νπξά, λα ηνπ 

μαλαπεηάμνπλ ιάζπεο, λα ηνλ μεζθίζνπλ θαη λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ». 
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 ηαλ ζπλάληεζαλ ην κηθξφ ηαπξαεηφ εθεί πνπ έθαλε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ 

ζπλελλνήζεθαλ πφηε ζα πέζνπλ φινη καδί πάλσ ηνπ γηα λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ θαη 

μαθληθά θχζεμε έλα αεξάθη θαη ν κηθξφ ηαπξαεηφο άξρηζε λα πεηάεη ηφηε φινη νη 

ραξηαεηνί γεκάηνη απνξία είπαλε «Κνηηάμηε, πεηάεη ρσξίο ζπάγθν. Καη ρσξίο λα ην 

βνεζάεη θαλέλαο. Γελ είλαη δπλαηφλ, θάπνην ιάζνο έγηλε. Θα πέζεη, ζα ην δείηε φηη ζε 

ιίγν ζα πέζεη κέζα ζηηο ιάζπεο». Καη ε καλνχια ηνπ φιν ππεξεθάλεηα θαη 

πηζηεχνληαο ζην παηδάθη ηεο είπε φηη δελ ζα πέζεη μαλά ζηελ πξάζηλε θνηιάδα θαη ζα 

δεη γηα πάληα, πεηψληαο επηπρηζκέλν πάλσ ζηνλ νπξαλφ.  

 

Μαξία Καξαγηάλλε «Δξπζξνύιεο ην θόθθηλν αζηέξη» 

 

Πξφζσπα: Δξπζξνχιεο, θσηεηλφ αζηέξη κεγάιεο Άξθηνπ, είξηνο Απγεξηλφο, Νχρηα, 

Φεγγάξη 

 

Σν παξακχζη αξρίδεη κε ην λα καο παξνπζηάδεη ηνλ ήξσα ηνπ παξακπζηνχ κε ηε 

θξάζε «ζηνλ θαηάκαπξν νπξαλφ εκθαλίζηεθε έλα θφθθηλν, θαηαθφθθηλν αζηέξη. 

Πόζν πεξίεξγν θάληαδε αλάκεζα ζηα ππφινηπα νιφιακπξα ρξπζαθέληα αζηέξηα!» θαη 

κέζα απφ ηελ παξνκνίσζε «α κία θφθθηλε βνχια ζην ρξπζφκαπξν πνπά θφξεκα ηεο 

λχρηαο». Αλαθέξεηαη ν ήξσαο απφ ηε αξρή κε εηξσληθφ ηξφπν θαη φηη αξλνχληαλ λα 

ηνλ δερηνχλ επεηδή ήηαλ δηαθνξεηηθφο κε ηηο θξάζεηο «Δξπζξνχιεο; Ση φλνκα είλαη 

απηφ;» είπε εηξσληθά ην πην θσηεηλφ αζηέξη απφ ηνλ αζηεξηζκφ ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ, 

«κήπσο έρεηο απηή ηελ αξξώζηηα πνπ βγάδεηο θφθθηλα ζππξάθηα θαη αλεβάδεηο 

ππξεηφ; Να δείηε πψο ιέγεηαη… Α! ην ζπκήζεθα: Δξπζξά!», «θαη άζρεκνο!». «θαη 

ζακπόο !», «θαη μεζσξηαζκέλνο», «γηα απηφ είζαη ηφζν πεξίεξγνο!», «νχηε έλα αζηέξη 

βξέζεθε λα ην θαισζνξίζεη ζηελ πιαηεία ηνπ νπξαλνχ», «φια ηνλ έβξηδαλ θαη ηνλ 

θνξόηδεπαλ. Σπξσρλόληνπζαλ κεηαμχ ηνπο, ηνλ έδεηρλαλ θαη γεινύζαλ καδί ηνπ 

πεξηπαηρηηθά».  

Ο Δξπζξνχιεο κε φιε απηή ηε ζπκπεξηθνξά δελ άληερε ηε δηαθνξεηηθφηεηά 

ηνπ θαη ζέιεζε λα θχγεη ψζηε λα γιηηψζεη απηή ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είρε απφ ηα 

άιια αζηέξηα «ζα θχγσ απφ εδψ, αθνχ θαλείο δε κε ζέιεη! Καλείο δελ πξφθεηηαη λα 

γίλεη θίινο κνπ!», «΄ φιε απηή ηε δηαδξνκή ην κφλν πνπ άθνπγε ήηαλ ηα 

θνξντδεπηηθά γέιηα ησλ ρξπζαθέλησλ αζηεξηψλ πνπ αληίθξηδε κπξνζηά ηνπ», 

«Καλέλαο δε κε ζέιεη, θαλείο δε κε αγαπά, γηαηί δελ είκαη ζαλ θη απηνχο, είκαη 
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δηαθνξεηηθό!», «ην θφθθηλν αζηεξάθη βξηζθφηαλ ζηελ Αζηξνθεγγηά κφλν, ιππεκέλν 

θαη ζπλερψο έθιαηγε». 

 Σα θιάκαηα θαη ηα αλαθηιεηά έθηαζαλ ζηα απηηά ηνπ Φεγγαξηνχ «Ση έρεηο 

γιπθφ κνπ αζηεξάθη θαη θιαίο; Καη είζαη ηφζν φκνξθν!», «Δ! ηακάηα λα θιαίο! Ση 

θνπβέληεο είλαη απηέο πνπ ιεο! Νηξέπεζαη γη΄ απηφ πνπ είζαη; Γηα ην ρξψκα ζνπ;» 

«Τν λα είζαη δηαθνξεηηθόο από ηνπο άιινπο δελ είλαη απαξαίηεηα θαθό. Σεκαζία έρεη 

πσο αηζζάλεζαη εζύ ν ίδηνο κε ηνλ εαπηό ζνπ», «Μελ αθήλεηο ηνπο άιινπο λα ζε 

ζηελαρσξνχλ θαη λα ηα βάδεηο κε ην ρξψκα ζνπ. Έηζη γελλήζεθεο θαη κεγάισζεο γη΄ 

απηφ πνπ είζαη πξέπεη λα είζαη πεξήθαλν θαη ραξνχκελν. Άιισζηε, ζε θαλέλαλ δελ 

θάλεη θαθφ ην ρξψκα ζνπ, δελ βιάπηεηο θαλέλαλ έηζη φπσο είζαη», «Να πφζνη 

άλζξσπνη ζε θνηηνχλ ραξνχκελνη θη ελζνπζηαζκέλνη!», «Μφλν εζέλα παξαηεξνχλ», 

«θνίηα θαιά πφζνη άλζξσπνη έρνπλ ζηξέςεη ηα κάηηα ηνπο πάλσ ζνπ θαη ρακνγεινχλ. 

Καη μέξεηο γηαηί; Δπεηδή αθξηβώο είζαη δηαθνξεηηθό απ΄ όια ηα άιια αζηέξηα. Δπεηδή 

είζαη θφθθηλν. Καηαιαβαίλεηο ηψξα ηελ αμία ζνπ;», «πφζν ζεκαληηθφ θαη ζπνπδαίν 

ζηνιίδη η΄ νπξαλνχ είζαη;», «Τπάξρεη πην ζεκαληηθφ πξάγκα απφ ην λα δίλεηο ζηνπο 

άιινπο ραξά;», «ζηακάηα λα θιαηο θαη απφ εδψ θαη ζην εμήο λα ηξηγπξλάο 

ρακνγειαζηφ θαη πεξήθαλν απφ ηε κεξηά η΄ νπξαλνχ σο ηελ άιιε, γηα λα ζε βιέπνπλ 

θαη λα ζε ζαπκάδνπλ νη άλζξσπνη απ΄ φια ηα κέξε ηεο Γεο».  

«Μελ αλεζπρείο, ζα θαηαιάβνπλ ην ιάζνο ηνπο θαη ζα ζε πιεζηάζνπλ κφλα 

ηνπο», «ηα ππφινηπα αζηέξηα θξπθάθνπγαλ ηε ζπδήηεζή ηνπο ηφηε κφλν θαηάιαβαλ 

πφζν πνιχ είραλ πιεγψζεη ηνλ Δξπζξνχιε κε ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δίραλ 

κεηαληψζεη αιεζηλά θαη ήζειαλ λα επαλνξζψζνπλ», «Γελ έπξεπε λα ζνπ κηιήζνπκε 

ηφζν ζθιεξά. Άιισζηε θαη ζπ είζαη έλα αζηέξη, φπσο είλαη θαη ην θαζέλα απφ καο. 

Κη εκείο ηα αζηέξηα πξέπεη λα είκαζηε αγαπεκέλα θαη κνληαζκέλα! Απφ εδψ θαη ζην 

εμήο ζα είκαζηε φινη κία παξέα θαη ζα θσηίδνπκε ηνλ νπξαλφ κε πνιχρξσκα πιένλ 

ζρέδηα, αθνχ ζα έρνπκε θαη εζέλα ζηελ παξέα καο!», «ην θφθθηλν αζηέξη δελ έθξπβε 

ηε ραξά ηνπ θαη ρσξίο θαζφινπ λα ην ζθεθηεί, πήγε αγθαιηά κε ηα ππφινηπα αζηέξηα 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία θη έζηεζαλ έλαλ αηειείσην ρνξφ, πνπ θξάηεζε κέρξη ηηο 

πξψηεο πξσηλέο ψξεο!», «Δθείλε ηε λχρηα ζα ηε ζπκνχληαη γηα πάληα νη άλζξσπνη 

ζηε Γε, γηαηί ήηαλ ε πην ιακπξή πνπ είραλ πνηέ ηνπο δεη!». 
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Γεσξγία Λάηηα «Όηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10…» 

 

Πξφζσπα: Μίλα, Λίλα, Σίλα, αιίρ, παπαξνχλα 

 

Σν παξακχζη μεθηλάεη κε ηηο ηξείο θίιεο παζραιίηζεο, ηε Λίλα, ηε Μίλα θαη ηε Σίλα 

πάλσ ζε έλα θχιιν πηπεξηάο φπνπ παίξλαλε ην πξσηλφ ηνπο ˙ μαθληθά αθνχλε κία 

θσλή ήηαλ κία λέα παζραιίηζα, ε αιίρ πνπ ήζειε λα ηηο γλσξίζεη απηέο φκσο δελ 

ζέιαλε έλα λέν κέινο ζηελ παξέα ηνπο «Ση παξάμελν όλνκα πνπ έρεη! θέθηνληαη νη 

θηιελάδεο θη απνηξαβηνύληαη γηα λα απνθχγνπλ ην άγγηγκά ηεο», « δελ ζε γλσξίδνπκε, 

είζαη μέλε! δπζθνξνύλ», ε αιίρ πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη ηη έρεη γίλεη «Μα, πσο 

απνξεί ε αιίρ θαη απιψλεη ην θφξεκα ηεο είκαη φπσο εζείο. Κφθθηλε κε καχξεο 

βνχιεο», «ηελ θνηηάδνπλ κε βιέκκα πεξίεξγν, δηζηαθηηθό, ιίγν ερζξηθό. Σελ 

παξαηεξνχλ απφ πάλσ κέρξη θάησ. Μνηάδεη λα ςάρλνπλ θάηη λα βξνπλ, θάπνην 

θξπκκέλν κπζηηθφ. Σν βξήθα! Φσλάδεη ηειηθά ε κία απφ απηέο. Δίλαη δηαθνξεηηθή! 

Γελ είλαη ζαλ θη εκάο!». 

 Σφηε ε αιίρ απνκαθξχλεηαη θαη αξρίδεη λα θιαίεη κέρξη πνπ κνπζθεχεη ην 

ρψκα θαη απφ ηε ιαθθνχβα ζρεκαηίδνληαη ηξεηο βνχιεο πάλσ ηεο, ηφηε φιν ραξά 

πεγαίλεη ζηηο ππφινηπεο παζραιίηζεο λα πεη φηη έγηλε φκνηα κε απηέο «νη παζραιίηζεο 

πέθηνπλ θάησ απφ ηα γέιηα. Αλόεηε κηθξή! Πνηέ δελ ζα γίλεηο ίδηα κ΄ εκάο. 

Γελλεζήθακε κε ηξείο βνχιεο παξαπάλσ. πσο θαη λα ην θάλνπκε είκαζηε 

θαιχηεξεο», «Δκείο φκσο έρνπκε δέθα βνχιεο. Μία, δχν, ηξείο, ηέζζεξηο, πέληε, έμη, 

εθηά, νρηψ, ελληά, δέθα, απιψλνπλ θη εθείλεο ην θφξεκά ηνπο. Δζχ έρεηο κφλν εθηά: 

Μία, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε, έμη, εθηά θαη ηειείσζε. Γελ είζαη ζαλ εκάο. νπ 

ιείπνπλ ηξεηο βνχιεο. πσο θαη λα ην θάλνπκε είκαζηε θαιχηεξεο!», «νη ηξεηο 

θηιελάδεο καδεχνπλ ηα θνξέκαηά ηνπο θαη γπξίδνπλ επηδεηθηηθά ηελ πιάηε ζηε κηθξή 

αιίρ», «λα θχγεη, ςηζπξίδνπλ, λα γπξίζεη ζηνλ θήπν ηεο. Να πάεη φπνπ ζέιεη, εδψ 

πάλησο δελ αλήθεη!» θαη κε απηά ηα ιφγηα πείζαλε ηε αιίρ φηη είλαη αλεπηζύκεηε θαη 

δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ παξέα ηνπο.   

Ζ αιίρ ληψζεη άζρεκα εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο «θαη εγψ κε πνηφλ ζα 

παίμσ; Γάθξπα θπινχλ απφ ηα κάηηα ηεο. Αρ! Γηαηί λα έξζσ ζε απηφλ ηνλ θήπν;» 

θξχβεηαη ληξνπηαζκέλε κέζα ζην ππθλφ ρνξηάξη ηνπ θήπνπ. Γε ζέιεη λα ηε βιέπεη 

θαλείο, νχηε θαλ ν ήιηνο. Θα δήζσ γηα πάληα ζηε ζθηά». Σφηε εκθαλίδεηαη κία 

παπαξνχλα θαη αξρίδεη λα ζπδεηά κε ηε αιίρ γηα λα κάζεη γηα πνην ιφγν είλαη 
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ζηελαρσξεκέλε « αρ, φρη δελ ζέισ λ΄ αθνχσ ηέηνηα ιφγηα. Ο ήιηνο βγαίλεη γηα φινπο 

θαη ζηελαρσξηέηαη φηαλ θάπνηνο ηνλ απνθεχγεη» ηεο εμεγεί φηη δελ ηε ζέινπλ ζηελ 

παξέα ηνπο νη άιιεο παζραιίηζεο γηαηί έρεη κφλν επηά βνχιεο αληί γηα δέθα βνχιεο 

πνπ έρνπλ απηέο. 

 Ζ παπαξνχλα γηα λα ηελ παξεγνξήζεη ηεο εμεγεί φηη θαη απηή έρεη κφλν κία 

βνχια «θνξάσ νπσζδήπνηε έλα εθπιεθηηθφ θαηαθφθθηλν θφξεκα, βέβαηα έρσ κφλν 

κία καχξε βνχια αιιά απηφ δελ κε θάλεη ιηγφηεξν φκνξθε!». Σφηε ε αιίρ ζθνππίδεη 

ηα δάθξπα ηεο, ρακνγειά θαη πηαζκέλε ρέξη - ρέξη κε ηηο λέεο ηεο θίιεο πεγαίλνπλ 

πξνο ηελ πηπεξηά λα παίμνπλ εθεί ζπλαληά ηηο άιιεο παζραιίηζεο θαη ηνπο ιέεη φηη 

έθεξε ηηο άιιεο ηξείο βνχιεο πνπ ηεο ιείπαλε. Σφηε φιεο καδί άξρηζαλ λα παίδνπλ 

παηρλίδηα «θάπνηα είλαη ίδηα, θάπνηα δηαθνξεηηθά. ια φκσο είλαη ηφζν κα ηφζν 

δηαζθεδαζηηθά».  

 

Διίλα Μαξκαξίδνπ «Τν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα είλαη λνύθαξν» 

 

Πξφζσπα: γηαγηά βαηξαρίλα, λνλά ρήλα, κακά βαηξαρίλα, κπακπάο βάηξαρνο, 

βαηξαράθη 

 

ηελ αξρή ηνπ παξακπζηνχ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηπρηζκέλε δσή πνπ έρνπλ φια ηα 

δσάθηα γχξσ απφ ηε ιίκλε θαη κέζα ζε απηή. Καη εκθαλίδεηαη ν ήξσαο ηνπ 

παξακπζηνχ, ην βαηξαράθη πνπ δνχζε πάλσ ζε έλα λνχθαξν. Παξαπνλεκέλν φηη ζέιεη 

λα ΄λαη λνπθαξάθη. «Ση σξαία ινπινχδηα! Ση θαιά λα ΄κνπλ θη εγψ έλα λνχθαξν 

κηθξφ!». 

 Ζ νηθνγέλεηά ηνπ πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη πφζν πνιχ ηνλ αγαπά πνπ είλαη 

βαηξαράθη «Σνπ ζενχ είζαη δσάθη, ην δηθφ καο ην παηδάθη. Ση θη αλ είζαη βαηξαράθη 

θαη δελ είζαη λνπθαξάθη;», «είκαη άζρεκν πνιύ! Γε κ΄ αξέζεη ε αθεληηά κνπ, 

ληξέπνκαη γηα ηε κηιηά κνπ!». πγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηα λνχθαξα «Σα αλζάθηα 

ζηε ζεηξά, κεο ζηεο ιίκλεο ηα λεξά, άζπξα – άζπξα θαη γιπθά, είλαη φια νκνξθηά!», 

«ζθέθηνκαη θαη ηξαγνπδψ γηαηί λα ΄καη βαηξαράθη, θη φρη έλα λνπθαξάθη;». 

 Σφηε ε γηαγηά ηνπ ε βαηξαρίλα κε ηε λνλά ηνπ ηε ρήλα πεγαίλνπλ ην 

βαηξαράθη ζην ξπάθη ˙ εθεί ην βαηξαράθη πιαηζνπξίδεη θαη ληψζεη ηπρεξφ πνπ είλαη 

βαηξαράθη, πεδάεη γηα λα πηάζεη ηηο κχγεο πνπ πεηνχλ θαη ηνπ αξέζεη ηφζν πνιχ πνπ 

δελ ζέιεη λα θχγεη ˙ ην παίξλνπλ φκσο κε ην δφξη, ηνλ πεγαίλνπλ ζηε κακά ηνπ θαη 
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ηεο ιέεη «θίλα πέξαζα κακά». Σν βαηξαράθη φκσο δελ άιιαμε ηφζν εχθνια γλψκε 

πνπ είλαη βαηξαράθη. Βιέπεη πάιη ην ινπινπδάθη ζηε ιίκλε θαη ζθέθηεηαη «Άζρεκε ε 

αθεληηά κνπ, δε κ΄ αξέζεη ε κειηά κνπ» Σέηνηα πξάγκαηα λα ιέεη θαη λα θάζεηαη λα 

θιαίεη πάλσ ζ΄ έλα λνπθαξάθη θάηαζπξν, κηθξφ αλζάθη».  

ηαλ ε γηαγηά ηνπ, πνπ ην αθνχεη κε φζα ιέεη, ηνπ απαληάεη πφζν ραδφ είζαη 

βαηξαράθη; Απηφ ην λνπθαξάθη ζέιεη λα ΄λαη βαηξαράθη! Να πεδάεη ζηα ξπάθηα ριαπ 

λα θάλεη ηα κπγάθηα». Αλ ήζνπλ λνχθαξν δελ ζα κπνξνχζεο νχηε λα θνιπκπήζεηο, 

νχηε λα θπλεγήζεηο ηα κπγάθηα, νχηε θαη λα ηξαγνπδήζεηο. Να αγαπάο ηε θσλή ζνπ, 

ηε κηιηά ζνπ, ηελ αθεληηά ζνπ, ηνλ κπακπά θαη ηε κακά ζνπ! Έηζη ζε έθαλε ν ζεφο! 

Βάηξαρνο είζαη ζσζηφο! Λνπινχδηα θαη λνπθαξάθηα είλαη άιια πιαζκαηάθηα!» « 

φινη έρνπκε κία ζέζε ζηε ιηκλνχια» ζπκπιεξψλεη ν κπακπάο βάηξαρνο. « 

Βαηξαράθη κνπ κηθξφ, κελ είζαη ηφζν θνληφ! Δίζαη απφ φινπο πην θαιφ, ην πην 

φκνξθν κσξφ!» ηνπ ιέεη ε κακά ηνπ. Καη ζπκπιεξψλεη ε λνλά ηνπ πσο αλ ήηαλ 

λνπθαξάθη δελ ζα ήηαλ παηδάθη ηεο κακάο ηνπ ζα είρε άιιε κακά, νχηε ζα είρε ηα 

αδεξθάθηα ηνπ ηα βαηξαράθηα αιιά ζα είρε άιια αδεξθάθηα θαη θιείλεη ην παξακχζη 

ιέγνληαο φηη φινη έρνπκε κία ζέζε ζηε ραξηησκέλε πιάζε. 

 

Παπαμύθια για ηιρ ειδικέρ ανάγκερ  

 

Διέλε Βαθηξηδή  «Τν Απγό» 

 

Πξφζσπα: Βίθησξ, κακά, κπακπά, αδεξθή(Λίδα), δαζθάια (Διβίξα) 

 

ηελ αξρή ηνπ παξακπζηνχ απηνπαξνπζηάδεηαη ν ήξσαο καο, ν Βίθησξ θαη καο 

αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ θάλνπλ εληχπσζε ζε φζνπο ζέινπλ λα ηνλ 

γλσξίζνπλ  «Θέισ λα ζαο κηιήζσ γηα κέλα! Γελ είκαη ζίγνπξνο φηη ζέιεηε λα κάζεηε. 

Ίζσο φκσο λα είζηε θαη εζείο πεξίεξγνη. Γηαηί εγώ ζίγνπξα ζαο θαίλνκαη πεξίεξγνο!», 

«ζνη κε βιέπνπλ γηα πξψηε θνξά ιέλε «κα ηη φκνξθν παηδί! Φηνπ, Φηνπ λα κελ ην 

καηηάζνπκε! κσο… κφιηο κε πιεζηάζνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν θαη πξνζπαζήζνπλ λα 

κνπ πηάζνπλ θνπβέληα… αιιάδνπλ γλψκε…», «Δίλαη ληξνπαιό ην παηδάθη ζαο θαη 

δελ απαληάεη;», «Άξγεζε λα κηιήζεη ε; Γελ πεηξάδεη… ππνκνλή!», «Πνπν, πψο 
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ηζηξίδεη έηζη! Μαο μεθνύθαλε! Πξέπεη λα είζηε πην απζηεξνί!», «Μνηάδνπλ λα είλαη 

ζίγνπξνη φηη εγψ δελ αθνχσ… αλ λα κελ είκαη εθεί…».  

πλερίδεη κε ην παξάπνλφ ηνπ γηα ηε γλψκε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα απηφλ 

«Αθνχσ φηη ιέηε θαη ηα θαηαιαβαίλσ φια θαη αηζζάλνκαη θαη ραξά θαη επραξίζηεζε 

θαη ζπκφ θαη ιχπε θαη αγσλία θαη αγάπε! κσο κε ην δηθφ κνπ, θαηάδηθφ κνπ ηξφπν, 

κέζα ζην Απγφ κνπ». «ινη ιέλε φηη είκαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηό κνπ. Γειαδή φηη δελ 

θνηηάσ ηνπο άιινπο ζηα κάηηα φηαλ κνπ κηιάλε, φηη δελ ζέισ λα παίδσ κε ηα παηδηά 

ζην δηάιεηκκα, φηη κνπ αξέζνπλ πεξίεξγα θαη βαξεηά πξάγκαηα, φπσο λα 

ζηξηθνγπξίδσ κε ηηο ψξεο έλα θνκκάηη ζπάγθνπ ζηνλ αέξα ή φηη θάλσ κπζηήξηνπο 

θαη ελνριεηηθνχο ήρνπο» «Ζ αιήζεηα είλαη φκσο φηη εγψ ληψζσ ζπλέρεηα ζαλ λα κέλσ 

ζ’ έλα παξάμελν κέξνο. Μέζα ζε έλα… κεγάιν άζπξν Απγφ κε ζθιεξφ ηζφθιη.».  

Αθνχ καο παξνπζίαζε ηε κνλαμηά πνπ ληψζεη θαη πψο ηνλ βιέπνπλ νη άιινη 

αλαθέξεη ηα πξνηεξήκαηα πνπ ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο «Μέζα 

απφ ην Απγφ κνπ κπνξψ θαη θάλσ έλα ζσξφ πξάγκαηα, ζηα νπνία είκαη πξαγκαηηθά 

θαηαπιεθηηθφο! Φηηάρλσ κεγάια πάδι κε εθαηφ θνκκάηηα! Με ην πνπ θηηάρλσ κία 

θνξά ην πάδι, κεηά ην ζπκάκαη απ΄ έμσ θη αλαθαησηά θαη είλαη γηα κέλα παηρληδάθη 

λα ην μαλαθηηάμσ!», «Ο ππνινγηζηήο φκσο είλαη ην θαιχηεξφ κνπ! Δθεί δελ 

πηάλνκαη! ΄ απηφλ παίδσ παηρλίδηα ρσξίο λα ρξεηάδνκαη πνιιέο νδεγίεο θαη κπνξψ 

λα γξάθσ, λα κεηξάσ θαη λα ιχλσ δχζθνιεο αζθήζεηο», «Κάζνκαη ινηπφλ ζην θέληξν 

ηνπ απγνχ κνπ, μέξεηε εθεί πνπ είλαη ν λφζηηκνο, θίηξηλνο θξφθνο θαη θάλσ φια απηά 

ηα πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζνπλ, φκσο… φκσο φινο ν ΑΛΛΟ ΔΞΧ θφζκνο κνηάδεη 

λα γπξλάεη ζαλ θσηνγξαθίεο γχξσ -γχξσ κέζα ζην Απγφ κνπ, αλάθαηα».  

πλερίδεη ηελ πεξηγξαθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ιέγνληαο καο ηη είλαη απηφ πνπ ηνλ 

ελνριεί « νη ηζηξίδεο ησλ παηδηώλ ζηελ απιή», « ην ληξξξξξξηλ ηνπ θνπδνπληνύ ζην 

δηάιεηκκα», «ην παθ παθ ηεο ζεκαίαο πνπ ηε θπζάεη ν αέξαο ζην θνληάξη», «ην 

γξξξξηο ησλ κνιπβηώλ ζην ραξηί», «ε θσλή ηεο δαζθάιαο φηαλ είλαη ζπκσκέλε», 

«ιέμεηο δηάθνξεο, έξρνληαη φια καδί αλαθαηεκέλα κέζα ζην Απγφ κνπ, ζηήλνπλ ρνξφ 

γχξσ κνπ θαη κε δαιίδνπλ», «ηφηε είλαη πνπ πξέπεη λα θιείζσ ηα απηηά κνπ, λα κελ 

αθνχσ θαη λα κε δαιίδνκαη, λα ηα αθήζσ φια απηά έμσ απφ ην άζπξν κνπ Απγφ!», 

«Απηφ βέβαηα, δε κνπ ζπκβαίλεη κφλν κε ηνπο ήρνπο. Δζείο ζα πείηε ηψξα φηη είκαη 

γθξηληάξεο, αιιά κνπ ζπκβαίλεη θαη κε κεξηθά ρξψκαηα πνπ δε κνπ αξέζνπλ 

θαζφινπ κα θαζφινπ, φπσο ηα πνιχ έληνλα, πνπ δελ ηα ζέισ κε ηίπνηα λα κπαίλνπλ 

κέζα ζην Απγφ κνπ!», «πην πνιχ φκσο αλαζηαηώλνκαη όηαλ κε αθνπκπάλε ή κε 
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θνηηάδνπλ ζηα κάηηα άλζξσπνη πνπ δελ ηνπο μέξσ ή πνπ δε κνπ αξέζεη λα παίδσ καδί 

ηνπο γηαηί είλαη θαζαξηφδνη!», «ληψζσ φηη φινη απηνί κπαίλνπλ ζην Απγφ κνπ ρσξίο 

λα κε ξσηήζνπλ, πηάλνπλ φιν ην ρψξν θη εγψ δελ κπνξψ λα θνπλεζψ. Αθήζηε πνπ νη 

θσλέο ηνπο γπξλάλε ζαλ αλεκνζηξφβηινο θαη κνπ παίξλνπλ ην θεθάιη. Σφηε πξέπεη λα 

θάλσ θάηη γηα λα ηνπο δηψμσ! Καη ηφηε θσλάδσ κε φζε δχλακε έρσ θαη ηνπο 

ζπξψρλσ καθξηά, έμσ απφ ην άζπξν κνπ Απγφ».  

Δθηφο φκσο απφ φια απηά πνπ ηνλ ελνρινχλ ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ 

μέξνπλ πψο λα ηνπ θεξζνχλ θαη λα ηνλ πιεζηάζνπλ ρσξίο λα ηνλ ελνρινχλ 

«Τπάξρνπλ φκσο θαη άλζξσπνη πνπ κνπ αξέζνπλ πνιχ. Μνπ αξέζεη λα αθνχσ ηε 

θσλή ηνπο, κνπ αξέζεη ν ηξφπνο πνπ κε θνηηάδνπλ θαη ν ηξφπνο πνπ κε αθνπκπάλε», 

«Μα πάλσ απ΄ φια κνπ αξέζεη ν ηξφπνο πνπ ζθέθηνληαη γηα κέλα», «Γειαδή φηη 

είκαη έλα παηδί ζαλ φια ηα άιια, πνπ απιψο έρεη θάπνηεο παξαμεληέο!», «Απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο κπνξψ λα ηνπο θνηηάδσ ζηα κάηηα θαη δελ αλαζηαηψλνκαη θαζφινπ!», 

«θάπνηεο θνξέο πνπ έξρνληαη θνληά κνπ απηνί νη άλζξσπνη πνπ κνπ αξέζνπλ πνιχ, 

αθνχγεηαη έλα θξαθ - θξαθ ζην ηζφθιη ηνπ Απγνχ κνπ θαη αλνίγεη κία κηθξή 

ραξακάδα. Καη εγψ ηφηε ζεθψλνκαη απφ ηνλ θίηξηλν θξφθν θαη πηάλσ λα θνηηάμσ έμσ 

απφ ηε ραξακάδα θαη βγάδσ θαη θαλέλα ρέξη ή πφδη λα πάξεη αέξα!». 

Έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο πνπ ηνλ βνεζάεη πνιχ είλαη θαη ε δαζθάια ηνπ ε 

Διβίξα πνπ θάλεη πνιιά πξάγκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεη θαη αλ ζέιεη θαη 

απηφο κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαη λα γίλεη ζαλ φια ηα ππφινηπα παηδηά «Ζ 

Διβίξα πξνζπαζεί λα αλνίγεη ραξακάδεο ζην ζθιεξφ ηζφθιη ηνπ Απγνχ κνπ θαη λα 

κε θάλεη λα θνηηάδσ έμσ», «Πηζηεχεη φηη, αλ θαηαθέξνπκε καδί λα αλνίμνπκε κία 

κεγάιε ραξακάδα, πνπ λα ρσξάεη λα βγάισ ην θεθάιη κνπ έμσ θαη λα δσ ηνλ θφζκν, 

ηφηε ηα πξάγκαηα γηα κέλα ζα αιιάμνπλ», «ζα είκαη ιηγφηεξν θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηφ 

κνπ», «Θα έρσ θαη εγψ έλα θίιν θαη ζα δηαζθεδάδσ παίδνληαο, καδί ηνπ 

απηνθηλεηάθηα, ζα κπνξψ λα πάσ ζην παηδηθφ ζέαηξν ή ζην γήπεδν θαη δελ ζα θιείλσ 

ζπλέρεηα ηα απηηά κνπ απφ ηηο θσλέο, ζα κπνξψ λα πάσ ζην ςηιηθαηδίδηθν θαη λα 

αγνξάζσ ηελ αγαπεκέλε κνπ γθνθξέηα ή λα κπσ ζην ιεσθνξείν ρσξίο ηζηξίδεο θαη 

λα θφςσ εηζηηήξην!», «Να θάλσ δειαδή φια απηά πνπ θάλνπλ ηα παηδηά θάζε κέξα 

αιιά πνπ εγψ, επεηδή έρσ ζηξνγγπινθαζίζεη κέζα ζην Απγφ κνπ θαη δε ιέσ λα βγσ, 

δπζθνιεχνκαη λα ηα θάλσ», «Πψο ζα θαηαθέξεη ε Διβίξα λα ζε θάλεη λα βγεηο απφ 

ην Απγφ ζνπ; Γηαηί ην ηζφθιη είλαη ηφζν ζθιεξφ, πνπ δε ζπάεη νχηε κε ην ζνχπεξ 

ηξππάλη!», «Κη φκσο ε δαζθάια κνπ ε Διβίξα δηαβάδεη πνιιά βηβιία κφλν θαη κφλν 
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γηα λα κε βνεζήζεη λα μεθχγσ απφ ην Απγφ κνπ θαη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, πνπ άιινηε πεηπραίλνπλ άιινηε φρη», «κσο θαλέλαο απφ απηνχο δελ ζα 

πεηχραηλε πνηέ ρσξίο δχν καγηθέο ιέμεηο ΑΓΑΠΖ, ΔΒΑΜΟ». «Ζ Διβίξα κνπ 

δείρλεη ηελ αγάπε ηεο κε θάζε ηξφπν κε αγθαιηάδεη φηαλ είκαη αλήζπρνο, κνπ ιέεη 

πνιιά «κπξάβν» θαη «θφιια ην!», φηαλ κπνξέζσ λα κείλσ ζπγθεληξσκέλνο ζηελ 

άζθεζε κε ηα ζρήκαηα, κνπ δίλεη έλα κεγάιν θηιί φηαλ ηειεηψζσ ην πάδι κνπ, κε 

θξαηάεη ζθηρηά απφ ην ρέξη φηαλ ληψζεη φηη θνβάκαη θαη φηη ηε ρξεηάδνκαη», «Αθφκα 

θαη φηαλ κε καιψλεη - θαη απηφ κεηαμχ καο ην θάλεη ζπρλά- είκαη ζίγνπξνο φηη κε 

αγαπάεη!», «Δπίζεο μέξσ φηη ε Διβίξα κε ζέβεηαη πνιχ. Μνπ ιέεη ζπλέρεηα φηη είκαη 

έλα θαιφ, φκνξθν παηδί πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα ζσξφ πξάγκαηα φηαλ ζέιεη».  

Σειεηψλεη ν Βίθηνξαο κε ηελ παξνπζίαζή ηνπ ιέγνληαο καο φηη αλ ζέινπκε λα 

ηνλ γλσξίζνπκε θαιχηεξα θαη αλ ηνλ θάλνπκε θίιν καο ρξεηάδεηαη ππνκνλή θαη δχν 

ζεκαληηθέο ιέμεηο ε αγάπε θαη ν ζεβαζκφο «φινη εζείο πνπ ζαο θαίλνκαη πεξίεξγνο 

ηχπνο θαη είζηε ζίγνπξνη φηη είλαη δχζθνιν λα κε θάλεηε θίιν έρεηε δίθην! Γελ είκαη 

θαη ην πην εχθνιν παηδί γηα παξέα! Σψξα φκσο πνπ μέξεηε φηη δσ κέζα ζ’ έλα Απγφ 

κε ζθιεξφ ηζφθιη πνπ δελ ην ζπάεη νχηε ην ζνχπεξ ηξππάλη, κπνξείηε λα δνθηκάζεηε 

θη εζείο λα αλνίμεηε κηθξέο – κηθξέο ραξακάδεο, φπσο θάλεη ε Διβίξα, γηα λα κε 

βνεζήζεηε λα θνηηάμσ έμσ», «Ίζσο θαη λα κνπ αξέζεη θαη λα ζειήζσ λα βγσ!», «Γε 

ρξεηάδεηαη λα είζηε δάζθαινη, νχηε λα έρεηε δηαβάζεη πνιιά βηβιία», «νχηε βέβαηα λα 

θαβαιήζεηε ην πην δπλαηφ ηξππάλη ηνπ θφζκνπ!», «Αξθεί φηαλ είκαζηε καδί, λα έρεηε 

ζην λνπ ζαο ηηο δχν καγηθέο ιέμεηο». 

 

Ισάλλα Σηακαηνπνύινπ «Μόδα, ε γάηα. Μία καγηθή λύρηα» 

 

Πξφζσπα: Μφδα ε γάηα, καμηιάξη, ζφκπα, δηαθφπηεο, πφξηα, παπνχηζηα, δίπισκα 

νδήγεζεο, εγθπθινπαίδεηα 

 

Ζ Μφδα φζν ήηαλ αθφκε κηθξφ γαηάθη έλα βξάδπ ηελ μχπλεζε κία θσλή «Ξαθληθά, 

αθνχεη… ςηη, ςηη… ηελ αξρή λφκηζε πσο ην έβιεπε ζηνλ χπλν ηεο, έηζη δελ έδσζε 

ζεκαζία θαη ζπλέρηζε λα θνηκάηαη. Έπεηηα απφ ιίγν φκσο… ςηη, εη, εζχ, ε γάηα… 

ηψξα δελ είρε θακία ακθηβνιία. Κάπνηνο ηεο κηινχζε θη αο κελ κπνξνύζε λα δεη 

πνηνο…», «Μνπ κίιεζε θαλείο; Ρψηεζε κε θνβηζκέλε θσλή, γηαηί θαλέλαο δελ 
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θαηλόηαλ ηξηγύξσ, φια ήηαλ ζθνηεηλά. Δγψ ζνπ κηιάσ, εδψ, απφ θάησ ζνπ, είπε ην 

καμηιάξη ηνπ θαλαπέ. Μααα… δε ζε βιέπσ, απάληεζε ε Μφδα θη άξρηζε ζηα αιήζεηα 

λα θνβάηαη αθνχγνληαο λα ηεο κηιάεη απφ ηφζν θνληά θάηη πνπ φκσο δελ κπνξνχζε 

λα ην δεη.» 

«Γε κε βιέπεηο, γηαηί δελ κπνξείο λα κε δεηο, απάληεζε ην καμηιάξη. Δπεηδή 

είλαη ζθνηεηλά ελλνείο; Μα αθνχ είκαη μαπισκέλε πάλσ ζνπ… Πψο γίλεηαη λα είζαη 

ηφζν θνληά κνπ, λα ζε αθνπκπάσ αιιά λα κε ζε βιέπσ; Γίλεηαη θαη παξαγίλεηαη. Γε 

θηαίεη πνπ είλαη ζθνηεηλά, γηαηί ππάξρεη έλα θσο ζην δηάδξνκν. Απιψο εζχ δελ 

κπνξείο λα κε δεηο … Μήπσο είζαη αφξαην; ρη βέβαηα. Απιψο, απιψο δελ κπνξείο 

λα κε δεηο γηαηί δελ έρεηο κάηηα…», « Ζ Μφδα ηαξάρηεθε ηφζν πνιχ, πνπ ηα ‘ ραζε. Ση 

είλαη ηα κάηηα; Καη γηα πνην ιφγν ζα έπξεπε απηή λα ηα έρεη; Καη ηη ζρέζε έρνπλ ηα 

κάηηα κε ην θσο θαη κε ην ζθνηάδη;», «Αλφεην καμηιάξη», ζθέθηεθε, « επίηεδεο κνπ 

ηα ιέεη απηά, γηα λα κε θάλεη λα ράζσ ηνλ χπλν κνπ», « ε βιέπσ ηφζν θαηξφ πνπ 

πξνζπαζψληαο λα ηξέμεηο θνπηνπιάο ζηα έπηπια επεηδή δελ ηα βιέπεηο. Πεξίκελα 

ινηπφλ λα μαπιψζεηο πάλσ κνπ θαη φρη ζην θξεβάηη, σο ζπλήζσο γηα λα κπνξέζσ λα 

ζνπ κηιήζσ». 

«Θπκάζαη ηελ εκέξα πνπ πξσηνήξζεο εδψ πξηλ απφ ιίγν θαηξφ; Δίπε ην 

καμηιάξη κε ηε βαζηά θαη απαιή θσλή ηνπ. Υαξήθακε ηφζν πνιχ φινη καο πνπ ζε 

είδακε, αιιά καο έθαλεο εληχπσζε, γηαηί είρεο έλαλ πεξίεξγν ηξφπν λα θηλείζαη κέζα 

ζην ζπίηη. Πεξπαηνχζεο πνιχ πξνζερηηθά, θη φπνηε έηξερεο, έπεθηεο πάλσ ζε ό,ηη ήηαλ 

κπξνζηά ζνπ, ιεο θαη δελ έβιεπεο φηη βξηζθφηαλ εθεί. Κάπσο έηζη θαηαιάβακε πσο 

είζαη ηπθιή. Βέβαηα, ε δηθή ζνπ πεξίπησζε είλαη ζπάληα. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο ζηνπο ηπθινχο αλζξψπνπο είλαη λα έρνπλ κάηηα αιιά απηά λα έρνπλ θάπνην 

πξφβιεκα». «Ση ζα πεη κάηηα; Ρψηεζε ε Μφδα. Σα κάηηα είλαη φξγαλα ηεο φξαζεο , 

απηά πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα λα βιέπνπλ φ,ηη ππάξρεη γχξσ ηνπο. 

Μα, ηη κνπ ιεο ηψξα; Δγψ ην ίδην πξάγκα βιέπσ πάληα, αιιά φιν θάηη πέθηεη πάλσ 

κνπ θαη θνληεχεη πηα λα ζπάζεη ην θεθάιη κνπ απ΄ ηνλ πνλνθέθαιν! Σίπνηα δελ 

πέθηεη πάλσ ζνπ. Δζχ πέθηεηο πάλσ ζηα πξάγκαηα, γηαηί δελ ηα βιέπεηο. Σν ίδην 

παζαίλνπλ θαη νη ηπθινί άλζξσπνη κέρξη λα ην πάξνπλ απφθαζε  πσο θάηη ππάξρεη 

εθεί έμσ, πνπ δελ κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ γηαηί δελ βιέπνπλ. Δζχ φπσο θαη νη 

ηπθινί άλζξσπνη βιέπεηο κφλν ην ζθνηάδη. Απηφ ην ίδην πξάγκα πνπ ιεο φηη βιέπεηο 

πάληα είλαη απηφ πνπ βιέπνπλ νη άλζξσπνη κε ηα κάηηα ηνπο φηαλ δελ ππάξρεη 
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θαζφινπ θσο. Αλ θαλείο θιείζεη ηα κάηηα ηνπ, ζα δεη απηφ πνπ βιέπνπλ νη ηπθινί 

άλζξσπνη, ην ζθνηάδη δειαδή». 

Μεηά ην καμηιάξη, ζπλερίδεη ηε ζπδήηεζε κε ηε Μφδα ε ζφκπα «Δγψ είκαη ε 

ζφκπα, είπε ε θσλνχια. Έρσ πξνζέμεη πσο έξρεζαη πνιχ θνληά κνπ κεξηθέο θνξέο, 

θαη θνβάκαη πσο, ρσξίο λα ην ζέισ, ζα ζε θάςσ… Γε ληψζεηο κηα δέζηε φηαλ έξρεζαη 

πξνο ην κέξνο κνπ; Α, εζχ είζαη; Βγάδεηο κηα δέζηε πνπ κ΄ αξέζεη πνιχ αιιά φζν 

πιεζηάδσ γίλεηαη κεγαιχηεξε θαη θάηη κνπ ιέεη λα κε ζε αθνπκπήζσ, είπε ε Μφδα. 

Καη πνιχ θαιά ζνπ ιέεη απηφ ην θάηη. Καιά θάλεηο θαη δε κε αθνπκπάο, γηαηί ζα 

θαείο άζρεκα θαη ζα πνλάο. Δγψ είκαη εδψ γηα λα δεζηαίλσ ηνπο άιινπο, φρη γηα λα 

ηνπο θαίσ. Κάηζε θνληά κνπ φζν ζεο, αιιά φρη ηφζν θνληά πνπ λα θαείο». Καη ην 

καμηιάξη εμεγεί ζηε Μφδα ηη είλαη απηφ πνπ ληψζεη θαη γηαηί «Απηφ ην θάηη πνπ ιεο, 

είπε ην καμηιάξη, είλαη άιιε κηα αίζζεζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη θαη ηα δψα, θαη 

μεθηλάεη απφ ην δέξκα. πσο ληψζεηο ηε δέζηε ηεο ζφκπαο, έηζη ληψζεηο θαη ηνλ αέξα 

πνπ θπζάεη ή ην λεξφ πνπ ζε βξέρεη, αθφκα θη αλ δελ ηα βιέπεηο. Καη φζνη έρνπλ 

κάηηα, δειαδή ην ίδην ληψζνπλ. Πάιη θαιά πνπ δελ γίλνληαη φια κε ηα κάηηα, γηαηί 

είρα αξρίζεη λα θνβάκαη πσο θάηη πνιχ ζπνπδαίν κνπ ιείπεη θαη δελ κπνξψ λα δήζσ 

ρσξίο απηφ. Αλάζαλε κε αλαθνχθηζε ε Μφδα».  

Σψξα κία ηξίηε θσλή αθνχγεηαη απφ ην βάζνο λα ιέεη «Ίζα - ίζα, αθνχζηεθε 

κηα λέα θσλή, θάπσο ζαλ ηνπ ξνκπφη, αο πνχκε… Μπνξείο λα θάλεηο έλα ζσξφ 

πξάγκαηα. Πσο θαηαιαβαίλεηο φηη ε θπξία ζνπ πεγαίλεη γηα χπλν θαη είλαη ε ψξα λα 

μαπιψζεηο θη εζχ ζην κεγάιν θξεβάηη; Αθνχσ έλα θιηθ, θαη κεηά άιιν έλα θαη άιιν 

έλα, ψζπνπ αθνχσ έλα θιηθ απφ καθξηά, ζην δσκάηην κε ην κεγάιν θξεβάηη. Έηζη 

μέξσ πσο είλαη ε ψξα πνπ ε θπξία πάεη γηα χπλν. Δζχ φκσο πνηνο είζαη; Δγψ είκαη ν 

δηαθφπηεο γηα ην θσο. Σα θιηθ πνπ αθνχο είλαη έλα - έλα ηα αδέξθηα κνπ, πνπ ηα 

παηάλε γηα λα θιείζνπλ ηα θψηα ηνπ ζπηηηνχ, κέρξη εθείλν πνπ αθνχγεηαη απφ 

καθξηά, πνπ βξίζθεηαη ζην ππλνδσκάηην. Αθνχγνληαο ινηπφλ ηνπο δηαθφπηεο, μέξεηο 

πσο θάηη αιιάδεη, έηζη δελ είλαη; απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ην θσο. Έλα θιηθ θαη άλαςε. 

Γεχηεξν θιηθ θη έζβεζε. Αληί γηα ηα κάηηα ζνπ ρξεζηκνπνηείο ηα απηηά ζνπ… σζηά 

δίθην έρεηο .Μπνξεί λα κε βιέπσ ην θσο ηνπ δσκαηίνπ, αιιά είλαη ζαλ λα ην αθνύσ… 

Μπξάβν, Μφδα, είπαλ φινη καδί».  

Μεηά ην δηαθφπηε ζεηξά γηα λα κηιήζεη είρε ε πφξηα πνπ είπε ζηε Μφδα « Ο 

ήρνο κνπ είλαη απηφ ην ηηηηη ληνπθθθ – ηφζν βαξχ ληνπθθθ φζν θαη ε θσλή κνπ. Καη 

κεηά έλα ή δχν θνθηά θξηθ - θξηθ ζηελ θιεηδαξηά κνπ. Ααααα, ηψξα θαηάιαβα! Δίπε 
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ε Μφδα. ηαλ ηα αθνχσ φια απηά, μέξσ πσο ε θπξία κνπ έθπγε απφ ην ζπίηη. Αιιά 

αθνχσ θαη θάπνηνλ άιιν ήρν εθηφο απ΄ απηνχο πνπ ιεο, θάηη ζαλ ηαθ - ηαθ -ηαθ».  

Σα παπνχηζηα ζπλέρηζαλ ηε ζπδήηεζε κε ηε Μφδα ιέγνληαο ηεο «Απηφ ην ηαθ 

ηαθ - ηαθ είκαζηε εκείο, αθνχζηεθαλ θάηη πεξίεξγεο θσλνχιεο απ΄ ην δηάδξνκν. Ζ 

Μφδα πιεζίαζε εθεί απφ φπνπ έξρνληαλ νη θσλέο. Δκείο, ηα παπνχηζηα είπαλ πάιη νη 

θσλνχιεο. ηαλ αθνχο εκάο, θαηαιαβαίλεηο πσο ε θπξία ζνπ είλαη έηνηκε λα βγεη απφ 

ην ζπίηη. Καη φηαλ καο μαλαθνχο κεηά ηελ πφξηα, μέξεηο πσο ε θπξία γχξηζε έηζη δελ 

είλαη; Έηζη αθξηβψο. Άζε πνπ ζαο αθνχσ πξηλ αθφκα κπεη απ΄ ηελ πφξηα, ελψ είλαη 

αθφκα ζην δηάδξνκν έμσ απφ ην ζπίηη. Αιήζεηα φκσο. Πνχ πάεη θάπνηνο φηαλ θεχγεη 

απ΄ ην ζπίηη; Πεγαίλεη έμσ, ζην δξφκν, ζε δνπιεηέο, γηα ςψληα, εθδξνκή, γηα 

δηαζθέδαζε. Σέινο πάλησλ, ππάξρνπλ έλα ζσξφ πξάγκαηα πνπ κπνξεί θαλείο λα 

θάλεη έμσ απ΄ ην ζπίηη, είπε ην κεγάιν καμηιάξη. Κη εγψ γηαηί δε βγαίλσ πνηέ έμσ; 

Απφξεζε ε Μφδα. Κη εδψ πνπ ηα ιέκε, είρε θαη δίθην . Δίλαη ζη΄ αιήζεηα βαξεηφ λα 

κέλεη θαλείο ζπλέρεηα κέζα ζην ζπίηη….».  

Απφ καθξηά αθνχγεηαη κία θαηλνχξηα θσλή λα ιέεη «Αθνύ δε βιέπεηο! Δίλαη 

πξαγκαηηθά πνιύ επηθίλδπλν λα βγεηο έμσ εζύ, γηαηί κπνξεί λα ζε παηήζεη θαλέλα 

απηνθίλεην, απάληεζε κία θαηλνχξηα θσλή θαη μαθληάζηεθαλ φινη, γηαηί αθνπγφηαλ 

ζαλ λα εξρφηαλ απφ θάπνπ πνιχ βαζηά… Δγψ είκαη ην δίπισκα ηεο νδήγεζεο», «ην 

δξφκν ππάξρνπλ απηνθίλεηα. Με απηά κεηαθηλνχληαη νη άλζξσπνη φηαλ θάηη 

βξίζθεηαη πνιχ καθξηά γηα λα πάλε κε ηα πφδηα. Κη επεηδή ηα απηνθίλεηα θάλνπλ 

απηή ηε δχζθνιε δνπιεηά, είλαη πνιχ δπλαηά. Καιφ ζα ήηαλ, ινηπφλ λα κε βξεζείο 

κπξνζηά ζε θαλέλα απηνθίλεην, γηαηί, αλ ζε ρηππήζεη, ζα πιεγσζείο πνιχ ζνβαξά 

θαη ζα πνλέζεηο… Πνπν!... Γειαδή φπνηνο έρεη πξνβιήκαηα φξαζεο κέλεη ζπλέρεηα 

ζην ζπίηη, ε; ξψηεζε ε Μφδα».  

Καη ζπλερίδεη ην δίπισκα λα κηιάεη ζηε Μφδα εμεγψληαο ηεο πψο είλαη ε 

θαζεκεξηλφηεηά ησλ αηφκσλ πνπ δελ βιέπνπλ «ρη βέβαηα. Οη άλζξσπνη πνπ δε 

βιέπνπλ κπνξνχλ λα πεξπαηάλε κηα ραξά ζην δξφκν. Γηα ηα δψα είλαη δχζθνιν. Ναη 

ε; Καη ηη παξαπάλσ απφ εκάο ηα δψα έρνπλ νη άλζξσπνη δειαδή; Καηαιαβαίλνπλ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηπθιφο άλζξσπνο αθνχεη ηε κεραλή 

ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ πιεζηάδεη, θαη παξακεξίδεη γηα λα κελ ηνλ ρηππήζεη. Καη πνηνο 

μέξεη πξνο ηα πνχ λα παξακεξίζεη; Ρψηεζε ε Μφδα. Κη αλ ζθνληάςεη θάπνπ; Αλ 

θνπηνπιήζεη θάπνπ ζαλ θη εκέλα; Οη ηπθινί άλζξσπνη έρνπλ ζπλήζσο έλα άζπξν 

ιεπηφ κπαζηνπλάθη, πνπ ην ρηππάλε ζην δξφκν γχξσ ηνπο ελψ πεξπαηάλε, νπφηε 
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θαηαιαβαίλνπλ έηζη θαη ηελ παξακηθξή ιαθθνχβα πνπ έρεη ν δξφκνο. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν θαηαιαβαίλνπλ αλ ππάξρεη εκπφδην θαη πξνζέρνπλ λα κελ πέζνπλ πάλσ ηνπ. 

Υα, ρα! αλ αζηείν κνπ θαίλεηαη απηφ! Να πξνρσξάεη θάπνηνο κε ην κπαζηνπλάθη… 

Δπηπρψο πνπ είκαη γάηα. Σν δίπισκα δελ απάληεζε ζε απηφ. Γείρλεη άξαγε αζηείν 

φηαλ θάπνηνο πεξπαηάεη κε ην εηδηθφ κπαζηνπλάθη ησλ ηπθιψλ;».  

ην ηέινο εκθαλίζηεθε ε εγθπθινπαίδεηα θαη γλσξίδνληαο πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ φια ηα ππφινηπα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ είπε «Δγψ είκαη ην βηβιίν 

εγθπθινπαίδεηα. Σν κεγάιν κπιε, εδψ ζηε βηβιηνζήθε. Μέζα κνπ έρσ φια φζα ζέιεηο 

λα κάζεηο, είπε ε εγθπθινπαίδεηα θαη θακάξσζε κε πεξεθάληα». «Κακηά θνξά είλαη 

δύζθνιν λα δερηνύκε όηη θάπνηνο είλαη δηαθνξεηηθόο από εκάο. Καη εηδηθά αλ ηνπ ιείπεη 

θάηη πνπ εκείο έρνπκε, κπνξεί λα ην ζεσξνύκε αζηείν ή πεξίεξγν. Μπνξεί λα 

θνβφκαζηε φηη θάηη ηέηνην ζα πάζνπκε θη εκείο ή κπνξεί λα κελ μέξνπκε πψο ζα 

θεξζνχκε, νπφηε, απφ ληξνπή, απιψο γειάκε. Κη αλ ην ιεο απηφ εζχ πνπ είζαη ηπθιή, 

θαληάζνπ νη άλζξσπνη πνπ βιέπνπλ ηη κπνξεί λα ιέλε. Έρεηο δίθην. Με ζπγρσξείο. Ζ 

Μφδα ληξάπεθε πνιχ γηα ηελ αγέλεηά ηεο. Καιύηεξν είλαη λα ζθεθηόκαζηε απηά πνπ 

κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο θαη όρη απηά πνπ δελ κπνξεί».  

Ζ Μφδα ζέιεη λα κάζεη ηη είλαη απηά πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο ηπθιφο 

άλζξσπνο θαη ε εγθπθινπαίδεηα ηνπ απαληάεη πσο κπνξεί ην νηηδήπνηε λα θάλεη 

αθφκε θαη λα δηαβάζεη θαη εμεγεί ζηε Μφδα φηη «Πξηλ απφ πνιιά - πνιιά ρξφληα, 

θάπνηνο άλζξσπνο αλαθάιπςε έλα θφιπν γηα λα θάλεη ηα γξάκκαηα λα θνπζθψλνπλ 

πάλσ ζην ραξηί. Έηζη, αλ αθνπκπήζεη θαλείο ηα δάρηπιά ηνπ ζηε ζειίδα, κπνξεί λα 

αγγίμεη ηα γξάκκαηα! Οη ηπθινί, ινηπφλ, δε ρξεηάδεηαη λα βιέπνπλ, αιιά αξθεί λα 

αθνπκπάλε ηα δάρηπιά ηνπο ζηηο ζειίδεο απηψλ ησλ βηβιίσλ γηα λα δηαβάδνπλ. 

Γειαδή θαη εζχ είζαη ηέηνην βηβιίν κεεε… εηδηθφ θφιπν γηα ηνπο ηπθινχο; είπε ε 

Μφδα. ρη, εγψ είκαη θαλνληθφ βηβιίν. Σα εηδηθά απηά βηβιία δελ πνπιηνχληαη ζηα 

βηβιηνπσιεία φπσο εκείο. Σα βξίζθνπλ νη άλζξσπνη ζηα εηδηθά ζρνιεία πνπ έρνπλ 

θηηαρηεί γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. ξαζε ιέκε ηελ αίζζεζε πνπ καο 

θάλεη λα κπνξνχκε λα βιέπνπκε, ε; Αθξηβψο! Καη γηαηί ιεο «άηνκα κε πξνβιήκαηα 

ζηελ φξαζε» θαη δε ιεο ηπθινί; Δ, δελ είλαη φινη νη άλζξσπνη ζε απηά ηα ζρνιεία 

ηειείσο ηπθινί. Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ βιέπνπλ ιίγν. Απιψο επεηδή, βιέπνπλ 

πξαγκαηηθά ιίγν, είλαη θαιχηεξν λα πεγαίλνπλ ζε απηά ηα ζρνιεία, ψζηε λα κάζνπλ 

ηνπο εηδηθνχο ηξφπνπο γηα λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα πην εχθνια.  
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Ζ Μφδα αθνχγνληαο φια απηά ηα ελδηαθέξνληα δεηήκαηα γηα ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο έρεη κία απνξία, αλ φινη απηνί νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο αθνχ ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν, αλ κπνξνχλ λα δνπλ θαλνληθά κεηά. Μα ήδε 

δνπλ θαλνληθά. Απάληεζε ε εγθπθινπαίδεηα. Τν πην ζεκαληηθό, Μόδα είλαη λα ηνικά 

θαλείο λα είλαη δηαθνξεηηθόο. Να βξίζθεη λένπο ηξόπνπο γηα λα δεη, ρσξίο λα πηζηεύεη 

πσο είλαη θαηώηεξνο απ΄ ηνπο άιινπο. Έηζη θαη νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

δνπλ θαλνληθά φπσο φινη. Σειεηψλνπλ ην ζρνιείν, ζπνπδάδνπλ ζην παλεπηζηήκην, 

παληξεχνληαη θαη θάλνπλ παηδηά. αλ λα ιέκε, δνπλ κηα θαλνληθή δσή, έηζη; Μα θαη 

βέβαηα! Μαζαίλνπλ λα δνπλ κε ηε δπζθνιία ηνπο. πσο θαη εζχ. Ξεθίλεζεο λα 

πεξπαηάο θαη λα θνπηνπιάο ζε φια ηα έπηπια. ηγά – ζηγά έκαζεο πνπ βξίζθνληαη 

θάπνηα απ΄ απηά θαη δελ πέθηεηο πηα πάλσ ηνπο. Έηζη, κηα κέξα ζα μέξεηο πνπ είλαη 

φια ηα πξάγκαηα θαη ζα κπνξείο λα ηξέρεηο ειεχζεξα. Μαζαίλεηο λα δεηο κε ηε 

δπζθνιία ζνπ φζν πεξλάεη ν θαηξφο. Να δεηο κηα θαλνληθή δσή! Άιισζηε, δπζθνιίεο 

κπνξεί λα έρνπκε φινη καο. Γε ρξεηάδεηαη λα έρνπκε πξφβιεκα ζηελ φξαζε γηα λα 

βξνχκε ηξφπνπο λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα θαιχηεξα». Καη αθνχ ηειείσζε ε Μφδα ηε 

ζπδήηεζή ηεο κε ηα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ πνιχ θνπξαζκέλε κε φζα είρε 

κάζεη θαη ζέιεζε λα θνηκεζεί  γηα λα μεθνπξαζηεί. 

 

Ισάλλα Σηακαηνπνύινπ «Μόδα, ε γάηα. Η κάγηζζα Ακπνπιίλα» 

 

Πξφζσπα: Μφδα ε γάηα, Ακπνπιίλα 

 

Ζ Μφδα μππλάεη έλα πξσί κε πεξίεξγν πξναίζζεκα φηη θάηη ζα ζπκβεί εθείλε ηε κέξα 

παξφια απηά πεγαίλεη λα θάεη ην πξσηλφ ηεο κέρξη πνπ αθνχγεηαη έλαο πεξίεξγνο 

ήρνο. Αθνχζηεθε απφ ην κπαιθφλη θαη ήηαλ κία γπλαίθα κε ζθνχπα ζην ρέξη. Ζ Μφδα 

αλαξσηηφηαλ πψο βξέζεθε εθεί, ηφηε ε θνπέια ηεο εμεγεί πσο είλαη κάγηζζα, πεηνχζε 

κε ηε ζθνχπα ηεο θαη βξέζεθε ζην κπαιθφλη ηεο. Κάπσο έηζη μεθηλάεη κία ζπδήηεζε 

γηα ην πψο πεξπαηάλε νη άλζξσπνη θαη ηεο πξνηείλεη λα ηελ αθνινπζήζεη ψζηε λα 

επηζθεθζνχλ δηάθνξα κέξε θαη λα δεη θαηλνχξηα πξάγκαηα πνπ ζα ηεο αξέζνπλ πνιχ.  

Πξψηε επίζθεςε ηνπο ήηαλ «ζε έλα πεξίεξγν κέξνο φπνπ ππήξραλ πνιιά 

θξεβάηηα θαη άλζξσπνη μαπισκέλνη πάλσ ζε απηά. Τπήξραλ θαη θάπνηνη άιινη 

άλζξσπνη κε άζπξεο ζηνιέο πνπ πεξλνχζαλ αλάκεζά ηνπο θαη κηινχζαλ καδί ηνπο ή 

ηνπο δίλαλε θάηη». «Δίκαζηε ζε λνζνθνκείν. ην εηδηθφ ηκήκα φπνπ βνεζάλε ηνπο 
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αλζξψπνπο κε πξφβιεκα ζηα πφδηα ηνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ έξζεη εδψ έπεηηα 

απφ αηχρεκα θαη θάπνηνη άιινη έπεηηα απφ αξξψζηηα. Καη ηα δύν απηά δεκηνπξγνύλ 

πξόβιεκα ζηα πόδηα ηνπο θαη δελ κπνξνύλ πηα λα πεξπαηήζνπλ όπσο πξηλ», «φρη, ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη άλζξσπνη δελ μαλαπεξπαηάλε. Απιψο, ζα είλαη αξθεηά θαιά 

ψζηε λα θάλνπλ φια ηα άιια πξάγκαηα εθηφο απ΄ ην πεξπάηεκα. Καη αθνχ δελ 

πεξπαηάλε, πψο πάλε απφ ην έλα κέξνο ζε άιιν;».  

Μεηά ην λνζνθνκείν επφκελε ζηάζε ήηαλ «ζε έλα γπκλαζηήξην φπνπ 

εθπαηδεχνληαη νη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ. Κάζνληαη ζε εηδηθά 

θαξνηζάθηα, γηα λα κπνξνχλ γπξίδνληαο ηηο ξφδεο ηνπο λα πεγαίλνπλ απ΄ ην έλα 

κέξνο ζη΄ άιιν», «Γελ είλαη θνβεξφ λα κάζεηο λα γπξλάο ηηο ξφδεο απ΄ ην θαξφηζη. 

Γελ καζαίλνπλ κφλν απηφ. Κη απηνί, ζαλ φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, πξέπεη λα 

θάλνπλ κπάλην, λα πάλε ζηελ ηνπαιέηα θαη λα γδπζνχλ. Να θάλνπλ ηέινο πάλησλ φια 

ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη. Πξέπεη λα κάζνπλ λα ζεθώλνληαη θαη λα 

θάζνληαη κόλνη ηνπο ζην θαξόηζη», «Δδψ καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά φξγαλα, 

γηα λα κπνξνχλ λα ζεθψλνληαη θαη λα θάζνληαη ζην θαξφηζη βάδνληαο δχλακε ζηα 

ρέξηα ηνπο. ξγαλα ιεο απηά ηα ινπξηά θαη ηα κεγάια ζηδεξέληα ρεξνχιηα πνπ βιέπσ 

ηξηγχξσ;», «Αθξηβψο. Απηά είλαη εηδηθά ινπξηά από δέξκα θαη ζηδεξέληεο κπάξεο, πνπ 

ηα θξεκάλε ζην ηαβάλη ή ζηνλ ηνίρν πάλσ από ην κέξνο πνπ ζέινπλ θαη πηάλνληάο ηα 

γηα λα αιιάμνπλ ζέζε. Κξεκψληαο ηα αο πνχκε πάλσ απ΄ ηελ κπαληέξα κπνξνχλ λα 

θξαηεζνχλ απφ απηά γηα λα ζεθψζνπλ ην ζψκα ηνπο απφ ην θαξφηζη θαη λα κπνπλ 

ζην κπάλην. Ή θξεκψληαο ηα πάλσ απφ ην θξεβάηη ηνπο, λα θξαηεζνχλ απφ εθεί γηα 

λα ζσζνχλ απ΄ ην θξεβάηη θαη λα θάηζνπλ ζην θαξφηζη ηνπο». «Θα πξέπεη λα έρνπλ 

πνιχ δπλαηά ρέξηα. Βεβαίσο, αθνχ δελ κπνξνχλ λα θνπλήζνπλ ηα πφδηα ηνπο, 

καζαίλνπλ λα ζηεξίδνληαη ζηε δχλακε ησλ ρεξηψλ ηνπο γηα λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα 

πνπ ζέινπλ. Γη΄ απηό κε εηδηθέο αζθήζεηο θάλνπλ ηα ρέξηα ηνπο ηόζν δπλαηά, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αληέμνπλ ην βάξνο όινπ ηνπ ζώκαηνο».  

Ζ Μφδα απνξψληαο κε φζα είδε θαη έκαζε ιέεη ζηελ Ακπνπιίλα φηη 

ηνπιάρηζηνλ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα βγαίλνπλ έμσ θαη ε 

Ακπνπιίλα ηεο απαληάεη πνηφο ζνπ είπε φηη δελ βγαίλνπλ έμσ ˙ ηφηε πεγαίλνπλ 

πεηψληαο κε ηε ζθνχπα κέζα ζε έλα ζπλεξγείν «πσο βιέπεηο, είκαζηε ζε έλα 

ζπλεξγείν απηνθηλήησλ. ΄ απηφ ην ηκήκα ηνπ ζπλεξγείνπ θάλνπλ θάπνηεο αιιαγέο 

ζηα απηνθίλεηα, γηα λα κπνξνχλ λα ηα νδεγήζνπλ εθείλνη πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ηα 
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πφδηα ηνπο», «αιιάδνπλ ηα φξγαλα πνπ είλαη ζηα πφδηα θαη ηα θέξλνπλ θνληά ζηα 

ρέξηα. Έηζη, φια κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηα ρέξηα».  

ηε ζπλέρεηα, πήγαλ ζε έλα γξαθείν θαη είδαλ αλζξψπνπο λα δνπιεχνπλ ζηα 

γξαθεία ηνπο, θαζηζκέλνη ζε θαξέθιεο ηίπνηα δελ έθαλε εληχπσζε ζηε Μφδα κέρξη 

πνπ είδε έλαλ άλδξα λα θάζεηαη ζε θαξφηζη θαη αλαξσηήζεθε «Δθείλνο ν θχξηνο 

θάζεηαη ζε κία θαξέθια κε ξφδεο, ζαλ θη απηή πνπ είδακε ζην γπκλαζηήξην. Γνπιεχεη 

εδψ; Πψο γίλεηαη; Μπνξεί λα δνπιέςεη; Δ βέβαηα κπνξεί λα δνπιέςεη. Να πεξπαηήζεη 

δελ κπνξεί, ηα ΄πακε απηά. ρη κφλν κπνξεί λα δνπιέςεη αιιά πξέπεη. Πψο ζα είρε 

ιεθηά γηα λα δήζεη; Γελ ην ζθέθηεθα! ηαλ είδα πξψηε θνξά θαξφηζη κε ξφδεο, δελ 

ζθέθηεθα ηίπνηα παξαπάλσ απφ απηφ πνπ είδα. Πνιινί άλζξσπνη λνκίδνπλ πσο φηαλ 

έλαο άλζξσπνο έρεη κία δπζθνιία φπσο ην λα κελ πεξπαηάεη, δελ κπνξεί λα θάλεη 

ηίπνηα άιιν».  

Πεγαίλνπλ έπεηηα ζην ζέαηξν ε Μφδα δελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη φηη 

«βγαίλαλε δεπγάξηα ρνξεπηψλ φπνπ ν έλαο απφ ην δεπγάξη θαζφηαλ ζε αλαπεξηθφ 

θαξφηζη. Ζ Μφδα ελζνπζηάζηεθε. Οη άλζξσπνη απηνί θάλαλε ηόζν εληππσζηαθέο 

θηγνύξεο παξόιν πνπ ν έλαο ήηαλ θαζηζηόο. Φόξεπαλ θαλνληθά!». 

Σέινο, ε Ακπνπιίλα καδί κε ηε Μφδα πήγαλ λα δνπλ ηελ εηδηθή νκάδα 

κπάζθεη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε. «Πνηα πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε 

κνπ ιεο; Απηνί κηα ραξά θηλνχληαη. Με ην έλα ρέξη γπξλάλε ηε ξφδα ζην θαξφηζη ηνπο 

θαη κε ην άιιν βάδνπλ θαιάζη! Γε θαίλεηαη λα ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα κελ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ». «Αθνχ παίδνπλ κπάζθεη κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη άιια αζιήκαηα. Απηά ηα 

αζιήκαηα δελ γίλνληαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο; Τπάξρνπλ θαη άιινη Οιπκπηαθνί 

αγψλεο νλνκάδνληαη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο θη εθεί αγσλίδνληαη άλζξσπνη κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο». 

 Αθνχ, έκαζε ε Μφδα ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη κε πνηφλ ηξφπν λα 

εμππεξεηεζνχλ ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ε Ακπνπιίλα ηεο ιέεη φηη θαη νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα λα βνεζάλε 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. «Ζ Μφδα είδε κία θνπέια ζε 

αλαπεξηθφ θαξφηζη λα πξνζπαζεί λα θαηέβεη απφ ην πεδνδξφκην, αιιά κφιηο έθηαζε, 

ζηάζεθε ιίγν ζηελ άθξε θαη γχξηζε πίζσ. Απηφ ζπλέβε γηαηί ήηαλ πνιχ ςειφ ην 

πεδνδξφκην θαη θνβήζεθε κελ πέζεη», «Έρεηο δίθην! Έρεη φκσο έλα ζεκείν ζαλ κηθξή 

ηζνπιήζξα. Απηό πνπ ιεο ηζνπιήζξα ιέγεηαη ξάκπα θαη είλαη εηδηθά θηηαγκέλν ζηα 

πεδνδξόκηα γηα λα κελ είλαη παληνύ ςειά θαη θνβνύληαη λα θαηέβνπλ. Αθνχ έρεη 
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εηδηθφ πέξαζκα γηαηί δελ θαηέβεθε αλαξσηηέηαη ε Μφδα. Δπεηδή είλαη παξθαξηζκέλν 

ην απηνθίλεην κπξνζηά δελ είδε φηη ππάξρεη ξάκπα». Αλ είκαζηε ιίγν πην 

πξνζερηηθνί θαη ζθεθηφκαζηε θαη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κπνξνχκε λα ηνπο 

βνεζάκε θαη λα κελ ηνπο θάλνπκε ηε δσή ηνπο δπζθνιφηεξε. 

Μεηά πήγαλ ζε κία ζηάζε ηνπ κεηξφ θαη ε Μφδα είπε ζηελ Ακπνπιίλα φηη 

εδψ έρεη ζθάιεο θαη δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ηφηε ε Ακπνπιίλα ηεο εμήγεζε 

φηη «ηηο ζθάιεο δελ κπνξεί λα ηηο θαηέβεη αιιά πην δίπια ππάξρεη έλα γπάιηλν θνπηί. 

Απηφ είλαη ην αζαλζέξ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηέβνπλ ηηο ζθάιεο. 

Αλ πξνζέμεηο ζα δεηο θαη ην αλάινγν ζήκα». Ζ Μφδα ηφηε αλαξσηήζεθε γηα πνηφ 

ιφγν κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε Ακπνπιίλα ηεο 

απάληεζε «Μπνξεί λα έρνπλ γελλεζεί έηζη, λα έπαζαλ θάπνην αηχρεκα ή αξξψζηηα 

κεγαιψλνληαο θαη λα έρνπλ πξφβιεκα θαη ζηα ρέξηα». Καη μαθληθά κεηαβαίλνπλ θαη 

νη δχν. ζε έλα ρψξν φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ρέξηα θαη ηί 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ Μφδα είδε έλαλ άλδξα λα 

δσγξαθίδεη κε ην ζηφκα ζην θαβαιέην θαη έλαλ άιιν λα δσγξαθίδεη κε ην πφδη. Ζ 

Μφδα ελζνπζηάζηεθε κε φια απηά πνπ είδε θαη έκαζε. 

 

Ισάλλα Σηακαηνπνύινπ «Μόδα, ε γάηα. Τν βνπλό ησλ λάλσλ» 

 

Πξφζσπα: Μφδα ε γάηα, Σάιε 

 

Ζ Μφδα μππλάεη έλα πξσηλφ κεηά απφ έλα φλεηξν ζην νπνίν είδε έλα πνιχ ςειφ 

βνπλφ θαη αλαξσηηφηαλ γηα πνηφ ιφγν κπνξεί λα είδε απηφ ην φλεηξν. ην βνπλφ 

βξηζθφηαλ θαη ε κάγηζζα Ακπνπιίλα κε ηε γάηα ηεο, ηε Μφιε θαη φζνη άλζξσπνη 

βξίζθνληαλ εθεί θαηλφληνπζαλ πνιινί θνληνί. Γεκάηε απνξία γηα ην φλεηξν πνπ είδε 

ε Μφδα πήγε ζηελ θνπδίλα γηα λα θάεη ην πξσηλφ ηεο θαη μαθληθά απφ ην πάησκα 

αλνίγεη κία ραξακάδα θαη εκθαλίδεηαη έλαο λάλνο ν Σάιε. Ζ Μφδα ηξφκαμε θαη δελ 

κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη είρε ζπκβεί ηφηε ν Σάιε ηεο εμεγεί φηη ήξζε λα ηε 

ζπλαληήζεη θαζψο έκαζε φηη ηεο αξέζεη πνιχ λα καζαίλεη  γηα άηνκα κε εηδηθέο 

ηθαλφηεηεο. 

 Απφ απηφ ην ζεκείν παίξλεη ην ιφγν ν Σάιε θαη ηεο ιέεη « Χο ηψξα έρεηο 

κάζεη γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Γηα απηά πνπ 

δελ μέξεηο αθφκα είλαη ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθά είδνπο πξνβιήκαηα. Αθφκα θαη αλ 
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θάπνηνο δελ κπνξεί λα δεη, λα αθνχζεη, ή λα θνπλήζεη ηα πφδηα ηνπ ν εγθέθαινο 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θάηη δε 

ιεηηνπξγεί ζσζηά ζηνλ εγθέθαιν θη έηζη δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο ζε φιν ην ζψκα. 

Ο εγθέθαινο μέξεηο είλαη ην πην δπλαηφ φξγαλν ζην ζψκα καο. Σν κπαιφ πνπ ππάξρεη 

κέζα ζην θεθάιη καο. Απηφ ην κπαιφ, ινηπφλ, θαλνλίδεη ηα πάληα. Αλ ζα κηιήζνπκε, 

πψο ζα κηιήζνπκε, αλ ζα κπνξνχκε λα θνπλεζνχκε, αλ ζα πεξπαηάκε θαη βέβαηα αλ 

ζα κπνξνχκε λα ζθεθηφκαζηε. Ση κνπ ιεο; Καη ην ραζκνπξεηφ ν εγθέθαινο ην 

θαλνλίδεη; ια παηδί κνπ φια! Σν ραζκνπξεηφ, ην θηάξληζκα, ην γέιην, ην θιάκα, 

φια! Οπφηε θαηαιαβαίλεηο πσο, αλ απηφο δε ιεηηνπξγεί ζσζηά, πνιιά πξάγκαηα 

κπνξεί λα κε ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη ζην ππφινηπν ζψκα, είπε ν Σάιε. 

 Καη πσο γίλεηαη λα κε ιεηηνπξγεί ζσζηά; Μπνξεί δειαδή εδψ πνπ θάζνκαη 

λα πάςεη μαθληθά λα ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο κνπ; Ρψηεζε ε Μφδα θνβηζκέλε, γηαηί 

ζη΄ αιήζεηα, δελ ζα ήηαλ θαη πνιχ επράξηζην λα ζπκβεί θάηη ηέηνην ζε θάπνηνλ. Δ, 

θαιά ληε, δελ είπακε θαη έηζη. ηαλ έρεηο κεγαιψζεη πηα, είλαη άιια ηα πξάγκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ εγθέθαιν θαη δελ γίλνληαη πάληα ηφζν μαθληθά φζν ιεο. Δκείο 

κηιάκε ηψξα γηα παηδηά πνπ είηε γελλήζεθαλ κε απηφ ην πξφβιεκα είηε ην έπαζαλ 

φηαλ ήηαλ αθφκα κσξά. Γειαδή πσο ην έπαζαλ; Έπεζαλ θαη ρηχπεζαλ ην θεθάιη 

ηνπο; πλήζσο φρη. Μπνξεί λα ζπκβεί θάηη ελψ είλαη αθφκα ζηελ θνηιηά ηεο κακάο 

ηνπο θαη λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηνλ εγθέθαιν. ηαλ γελλεζεί πηα ην παηδί, 

βιέπνπλ νη γνλείο ηνπ ηί δπζθνιία ππάξρεη θαη πξνζπαζνχλ λα ην βνεζήζνπλ λα 

κάζεη λα θάλεη ηα πξάγκαηα κε άιινπο ηξφπνπο. Ση θξίκα λα  κελ κπνξνχκε λα δνχκε 

κέζα ζηελ θνηιηά ηεο κακάο. Οη γηαηξνί ζήκεξα κπνξνχλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα απ΄ 

φζα θαληαδφκαζηε. Φπζηθά θαη βιέπνπλ κέζα ζηελ θνηιηά ηεο κακάο, κε εηδηθά 

κεραλήκαηα, ρσξίο κάιηζηα λα ηελ αλνίμνπλ. Άζε πνπ, κε νξηζκέλεο εμεηάζεηο πνπ 

θάλνπλ, κπνξνχλ λα κάζνπλ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ, θη έηζη νη 

γνλείο λα μέξνπλ απφ πξηλ. Αθφκα θαη έηζη, βέβαηα, δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηα πάληα. 

Αο πνχκε ην ζχλδξνκν down ην βιέπνπλ κε εμεηάζεηο αιιά ηελ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε δελ κπνξνχλ πάληα λα ηε δνπλ». 

 Μεηά απφ κία πιήξε ελεκέξσζε ζηε Μφδα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ θάπνηα βιάβε ζηνλ εγθέθαιν ν Σάιε καο κεηαθέξεη κέζα ζε έλα 

ζρνιείν «Σελ επφκελε ζηηγκή ε Μφδα βξέζεθε ζε κηα αίζνπζα κε κεγάινπο θαη 

παηδηά. Τπήξραλ δηάθνξεο δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα παηδηά θάζνληαλ ζε 

θαξεθιάθηα θαη δσγξάθηδαλ ζε ραξηηά πνπ ήηαλ απισκέλα ζηα ηξαπέδηα κπξνζηά 
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ηνπο. Οη κεγάινη πξέπεη λα ήηαλ νη δάζθαινη, γηαηί γχξηδαλ γχξσ – γχξσ θαη 

κηινχζαλ κε ηα παηδηά. Ζ Μφδα παξαηήξεζε πξνζερηηθά ηα παηδηά. Κάηη ζηα 

πξφζσπά ηνπο ηεο έθαλε εληχπσζε- ζαλ λα έκνηαδαλ κεηαμύ ηνπο… Σάιε ηη 

ζπκβαίλεη εδψ; ια απηά ηα παηδηά είλαη αδεξθάθηα; Πψο κνηάδνπλ ηφζν πνιχ;  

Ρψηεζε ε Μφδα. ρη, βέβαηα δελ είλαη αδεξθάθηα, απάληεζε ν Σάιε. Σα παηδηά απηά 

έρνπλ ην ζχλδξνκν down , πνπ ζνπ έιεγα λσξίηεξα. Έρνπλ ζρηζηά κάηηα, θάπσο 

ζηξνγγπιό θεθάιη θαη θνπζθσηά ρεηιάθηα. Κη επεηδή νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ην 

ζχλδξνκν down κνηάδνπλ ιίγν σο πνιχ κεηαμχ ηνπο, γη΄ απηφ ζνπ θαίλεηαη πσο είλαη 

αδέξθηα. Καη δε κνπ ιεο Σάιε, απηφ είλαη ην ζρνιείν ηνπο έηζη; Ναη, απηφ είλαη ην 

εηδηθφ ζρνιείν ζην νπνίν έξρνληαη γηα λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, λα κεηξάλε θαη λα 

θηηάρλνπλ πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ αξγφηεξα λα δνπιέςνπλ. 

Δίλαη δχζθνιν λα δνπιέςνπλ απηά ηα παηδηά, Σάιε; Γηαηί πξέπεη λα έξζνπλ ζε 

εηδηθφ ζρνιείν θαη δελ πάλε ζε φπνηνλ ζέινπλ καδί κε ηα ππφινηπα παηδηά; Κνίηαμε 

λα δεηο, ηα παηδηά απηά γελληνχληαη έηζη. Κάπνηα έρνπλ πνιχ κηθξφ πξφβιεκα, θη έηζη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη θάλνπλ φινη νη άλζξσπνη. Κάπνηα άιια φκσο, δελ κπνξνχλ 

λα κάζνπλ ηα πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Πξέπεη ινηπφλ λα έξζνπλ ζε εηδηθφ 

ζρνιείν, γηα λα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε φινη, κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, απφ εηδηθνχο δαζθάινπο. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ εγθεθαιηθή παξάιπζε ˙ δελ αιιάδνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ, αιιά ν ηξφπνο πνπ 

ηα καζαίλνπλ. 

 Σν επφκελν πξάγκα πνπ είδε ε Μφδα ήηαλ κία αίζνπζα κε πέληε παηδηά ζε 

αλαπεξηθφ θαξφηζη θαη κία δαζθάια- έηζη ηεο θάλεθε- πνπ έγξαθε θάηη ζηνλ πίλαθα. 

Πάιη ππήξραλ δσγξαθηέο ηξηγχξσ θαη ηα παηδηά θαίλνληαλ λα γξάθνπλ θάηη ζε 

ζξαλία κπξνζηά ηνπο. Σα παηδηά απηά έκνηαδαλ δηαθνξεηηθά απφ ηα πξνεγνχκελα θαη 

ε Μφδα έλησζε πνιχ πεξίεξγα, θάπσο άζρεκα, θνηηάδνληαο ηα. νπ θαίλνληαη 

πεξίεξγνη απηνί νη καζεηέο; Ση λα ζνπ πσ, απάληεζε ε Μφδα, θάζνληαη θάπσο 

ζηξαβά, λνκίδσ, θαη θάπνηνη απ΄ απηνύο θνπλάλε ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπο 

δηαθνξεηηθά, έηζη δελ είλαη; Πξάγκαηη, θάπνηνη θάλνπλ πεξίεξγεο θηλήζεηο, έρεηο 

δίθην. Γελ είλαη αθξηβψο φ,ηη έρνπκε ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε. Ίζσο γη΄ απηφ ληψζεηο θη 

εζχ πεξίεξγα θνηηάδνληαο ηνπο. Καιά αιιά γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; ξψηεζε ε Μφδα. 

Καη παίξλεη ην ιφγν ν Σάιε θαη ηεο εμεγεί φηη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί 

λα ζπκβεί όζν ην παηδί είλαη ζηελ θνηιηά ηεο κακάο ηνπ αιιά θαη αλ αξξσζηήζεη 

ζνβαξά όηαλ είλαη αθόκε πνιύ κσξάθη. Οη άλζξσπνη κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 



62 

 

ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα θνπλήζνπλ θαιά ηα ρέξηα ή ηα πφδηα ηνπο θαη κεξηθέο 

θνξέο θάλνπλ απφηνκεο θηλήζεηο, γη΄ απηφ ίζσο λα ηνπο δεηο θαη ζε θαξφηζη. Γειαδή, 

απηνί νη άλζξσπνη δελ πεξπαηάλε θαζφινπ; Άιινη πεξπαηάλε θαη άιινη φρη. Σν 

πξφβιεκα βιέπεηο, δελ είλαη ίδην γηα φινπο. Κάπνηνη κπνξνχλ λα πεξπαηάλε 

θαλνληθά, αθφκα θη αλ θάπνπ θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρνπλ θαιή ηζνξξνπία. Κάπνηνη 

άιινη κπνξεί λα πεξπαηάλε κε βνήζεηα. Άιινη, πάιη δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ 

θαζφινπ. Κη φια απηά ηα θαλνλίδεη ην κπαιφ; Σν κπαιφ ζίγνπξα. Βιέπεηο, φπσο ζνπ 

είπα θαη πξηλ, όηαλ ν εγθέθαινο έρεη θάπνην πξόβιεκα, δίλεη θαη ιάζνο εληνιέο ζην 

ζώκα. ηαλ, δειαδή θάπνην παηδί ζέιεη λα απιψζεη ην ρέξη ηνπ λα πάξεη θάηη, ην 

ζψκα ηνπ δελ αθνχεη ζσζηά απηφ ην κήλπκα πνπ έξρεηαη απ΄ ην κπαιφ θαη αληί, λα 

απιψζεη ην ρέξη απαιά, κπνξεί λα ην ηηλάμεη απφηνκα. Κάλεη δειαδή κηα θίλεζε ζαλ 

ζπαζκφ, πνιχ απφηνκε».  

Μεηά ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζε ν Σάιε ζηε Μφδα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ε Μφδα κε ηε ιέμε ΄΄ζπαζκφ΄΄ πνπ ηεο είπε ν Σάιε 

ζθέθηεθε ζπλεηξκηθά «Σψξα πνπ είπεο ζπαζκφο, κνπ ζχκηζεο κηα δηαθήκηζε πνπ 

είρα δεη ζηελ ηειεφξαζε πέξζη ηα Υξηζηνχγελλα, είπε ε Μφδα. Κάηη γηα κία Δηαηξία 

παζηηθψλ. Έρνπλ θακία ζρέζε απηά ηα δχν; Δίλαη αθξηβψο ην ίδην πξάγκα, 

απάληεζε ν Σάιε. Σα παηδηά πνπ ιέγνληαη «ζπαζηηθά» είλαη θάπνηα απφ απηά πνπ 

βιέπεηο κπξνζηά ζνπ. Λφγσ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ζπρλά θάλνπλ ζπαζκνχο, 

απφηνκεο δειαδή θηλήζεηο. ηελ εηαηξία πνπ ιεο έξρνληαη γηα λα θξνληίζνπλ 

άλζξσπνη πνπ μέξνπλ θαιά ηη ρξεηάδνληαη. Καιά, θη αθνχ ηα ρέξηα ηνπο θάλνπλ 

ζπαζκνχο, φπσο ιεο, πψο κπνξνχλ λα πηάλνπλ ην κνιχβη θαη λα γξάθνπλ; Ρψηεζε ε 

Μφδα. Γη΄ απηφ έξρνληαη ζε απηφ ην κέξνο. Δίλαη ζίγνπξα δχζθνιν γηα κεξηθνχο θαη 

λα γξάςνπλ αιιά θαη λα θηηάμνπλ θάηη κε ηα ρέξηα ηνπο. Φξεηάδεηαη πνιύο ρξόλνο θαη 

κεγάιε ππνκνλή γηα λα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ κεξηθά πξάγκαηα. Γη΄ απηφ θαη δελ πάλε 

ζε άιιν ζρνιείν, γηαηί κέλνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηελ ίδηα ηάμε, κέρξη λα κάζνπλ 

φια φζα κπνξνχλ λα κάζνπλ».  

Ζ Μφδα ζπλερίδεη λα έρεηο απνξίεο γηα ην πψο ηειηθά απηά ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ πξφβιεκα κε ηνλ εγθέθαιφ ηνπο θαηαθέξλνπλ λα κάζνπλ «Κη φκσο κπνξνχλ, 

απάληεζε ν Σάιε. Ο εγθέθαινο έρεη πνιιά θέληξα, πνπ ην θαζέλα θαλνλίδεη άιιν 

πξάγκα. Μπνξεί ην θέληξν πνπ θαλνλίδεη ηελ θίλεζε ζηα πφδηα ή ζηα ρέξηα λα κε 

ιεηηνπξγεί ζσζηά, αιιά ην θέληξν πνπ θαλνλίδεη ηε ζθέςε λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

Γη΄ απηφ ππάξρνπλ άλζξσπνη κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ, φρη κφλν πάλε ζην 
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ζρνιείν, αιιά ηειεηψλνπλ ην παλεπηζηήκην θαη κεηά δνπιεχνπλ. ε απηφ ην ζέκα 

είλαη φπσο φινη καο. Άιινη άλζξσπνη κπνξεί λα θαηαιαβαίλνπλ πην ιίγα θαη άιινη 

πην πνιιά.. Υπάξρνπλ κάιηζηα άλζξσπνη κε εγθεθαιηθή παξάιπζε νη νπνίνη μέξνπλ 

πνιύ πεξηζζόηεξα από άιινπο πνπ δελ έρνπλ πξνβιήκαηα ηέηνηνπ είδνπο. Καη δελ 

κπνξεί λα γίλεη θάηη γηα λα θνπλάλε θαιχηεξα ηα ρέξηα ή ηα πφδηα ηνπο; πλήζσο δελ 

ππάξρεη ηξφπνο αιιά θαιχηεξα λα ην δεηο κε ηα κάηηα ζνπ. 

 Ζ Μφδα βιέπεη μαπισκέλα ηα παηδηά θαη θάπνηνπο αλζξψπνπο κε άζπξεο 

ζηνιέο λα ηνπο θξαηάλε ηα ρέξηα ή ηα πφδηα θαη λα ηα θνπλάλε. πσο βιέπεηο θαη 

κφλε ζνπ, ζηα εηδηθά απηά ζρνιεία, εθηφο απφ ηνπο δαζθάινπο, ππάξρνπλ θαη άιινη 

εηδηθνί, πνπ ιέγνληαη θπζηνζεξαπεπηέο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ θίλεζε ησλ ρεξηψλ θαη 

ησλ πνδηψλ. Κάλνπλ αζθήζεηο ζηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα 

θαλνλίζνπλ πψο ζα θνπλάλε ηα ρέξηα ή ηα πφδηα ηνπο, ψζηε λα δπλακψζνπλ θαη λα 

κπνξνχλ λα ηα θνπλάλε πεξηζζφηεξν. Καη ελψ δε ιχλεηαη ηειείσο ην πξφβιεκα, 

κπνξεί παξ΄ φια απηά λα γίλεη επθνιφηεξε ε θίλεζή ηνπο». 

 Ζ Μφδα ζπλερίδεη λα ξσηά γηα λα κάζεη φζν κπνξεί  πεξηζζφηεξα γηα απηά ηα 

παηδηά ε επφκελε εξψηεζε ηεο πξνο ηνλ Σάιε είλαη πψο κπνξνχλ απηά ηα παηδηά λα 

δήζνπλ κφλα ηνπο «Γελ έρεηο άδηθν. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν, μέξεηο νχηε γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή ζχλδξνκν down νχηε γηα ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Βέβαηα, ρξεηάδνληαη θξνληίδα γηαηί αλ δελ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ 

ζε φπνηα δνπιεηά ζέινπλ, δελ κπνξνχλ θαη λα δήζνπλ κφλνη ηνπο, θη απηφ θάλεη ηα 

πξάγκαηα δπζθνιφηεξα. Φαληάδνκαη πφζε αγσλία ζα έρνπλ νη γνλείο ηνπο. Καη θαιά 

απηνί πνπ ιεο φηη πάλε ζην παλεπηζηήκην θαη κεηά δνπιεχνπλ. ζνη δελ πάλε λα 

ζπνπδάζνπλ; Πψο κπνξνχλ απηνί νη άλζξσπνη λα βξνπλ ιεθηά γηα λα δήζνπλ; 

Θπκάζαη ηί είδακε ζηελ αξρή; Σνπο αλζξψπνπο κε ζχλδξνκν down λα καζαίλνπλ λα 

θηηάρλνπλ πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ; ην ίδην γίλεηαη θαη 

κε ηνπο αλζξψπνπο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Μαζαίλνπλ λα θηηάρλνπλ δηάθνξα 

πξάγκαηα, φζν θαιχηεξα κπνξνχλ, θαη κεηά ηα πνπιάλε. Άιισζηε, απηφ έιεγε ε 

δηαθήκηζε ηεο Δηαηξίαο παζηηθψλ πνπ είδεο. δηαθήκηδε Υξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο, 

ηηο νπνίεο δσγξαθίδνπλ κφλνη ηνπο θαη βέβαηα ηηο πνπιάλε ζηνλ θφζκν γηα λα 

καδέςνπλ ιεθηά. Γειαδή, αλ ζέιεη θάπνηνο λα βνεζήζεη, κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα 

αγνξάζεη απηέο ηηο θάξηεο, είπε ε Μφδα θαη άξρηζε λα ηεο αξέζεη ε ηδέα πσο κπνξνχλ 

φινη λα βνεζήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ». 
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Ζ Μφδα αθνχ έκαζε θαη γηα ην πψο κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα κέζα απφ 

ηε δνπιεηά ηνπο αλαξσηηφηαλ πφζν αληαξή κπνξεί λα είλαη ε δσή ηνπο κε ην λα 

βξίζθνληαη ζπλέρεηα κέζα ζε έλα ζρνιείν ηφηε ν Σάιε ηεο είπε φηη ηελ πεξίκελε κία 

αθφκε έθπιεμε θαη ηε κεηέθεξε ζην ζηάδην φπνπ πξνπνλνχληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο 

ηθαλφηεηεο γηα ηελ εηδηθή Οιπκπηάδα «Απηφ πάιη ηη είλαη ξψηεζε ε Μφδα πνπ δελ 

είρε θαηαιάβεη ηί δνπιεηά είραλ ζην ζηάδην. Κνίηα πξνζερηηθά ηεο είπε ν Σάιε θαη 

πεο κνπ ηί βιέπεηο. Μα εδψ είλαη άλζξσπνη ζαλ απηνχο πνπ βιέπακε πξηλ. Καη ηί 

θάλνπλ αγψλεο; Αθξηβψο! πσο βιέπεηο, κπνξνχλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

απ΄ φζα θαληαδφκαζηε κε ηελ πξψηε καηηά. Καιά, θαη πψο κπνξνχλ; Δ, ηί ζα πεη πψο 

κπνξνχλ; πσο κπνξνχλ! Ναη, κα άιιν είλαη λα κπνξεί θαλείο έπεηηα απφ 

πξνζπάζεηα λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θη άιιν είλαη λα θάλεη θαη αγψλεο! Γελ είλαη 

δχζθνιν απηφ; Κη αλ ράζνπλ; Γε θηάλεη ε δπζθνιία ηνπο, λα κελ θεξδίδνπλ θαη ζηελ 

Οιπκπηάδα; Καηαξρήλ δελ παίδεη θαλείο κφλν γηα λα θεξδίζεη. Δίλαη δπλαηφλ ζην ίδην 

παηρλίδη λα θεξδίδνπλ φινη; Κάπνηνο ράλεη, θάπνηνο θεξδίδεη. Παίδνπλ γηα λα πεξλάλε 

θαιά νη άλζξσπνη θαη βέβαηα αλ ράζνπλ, έραζαλ. Απηφ καο έιεηπε, λα κελ παίδνπκε 

γηαηί κπνξεί λα ράζνπκε. Να ζηεξεζνχκε δειαδή θαη ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ. Σί ιεο 

εθεί! Σψξα γηα ην άιιν πνπ είπεο, γηα ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη, απφ θεη 

λα θαηαιάβεηο πφζε δχλακε έρνπλ κέζα ηνπο απηνί νη άλζξσπνη. Παξ΄ φιε ηε 

δπζθνιία ηνπο, δελ ην βάδνπλ θάησ. πλερίδνπλ λα δνπλ θαλνληθά. Καη αλεβαίλνπλ θη 

απηνί ζην βάζξν θαη παίξλνπλ κεηάιιηα θαλνληθά, ε; θαλνληθφηεηα! Σψξα ηί ιεο; 

Λέσ πσο φζν πεξίεξγν θη αλ θαίλεηαη ζηελ αξρή ή ίζσο θαη ιίγν αζηείν φηαλ ηνπο 

ζπλαληάο ζην δξφκν, ην λα καζαίλεηο δηάθνξα πξάγκαηα γη΄ απηνχο ην θάλεη πην 

εχθνιν λα θαηαιάβεηο πσο δελ είλαη θαη ηόζν δηαθνξεηηθνί από ηνπο ππόινηπνπο 

ηειηθά. 

 Δ, θακηά θνξά εκείο νη άλζξσπνη ληψζνπκε πεξίεξγα φηαλ βιέπνπκε θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ καο θαη κπνξεί λα θνβφκαζηε κε καο ζπκβεί ην ίδην ή λα γειάκε 

γηαηί ληψζνπκε ακήραλα. Λεο θαη ζα έπξεπε λα είκαζηε όινη ίδηνη. Ζ δσή φκσο είλαη 

δχζθνιε γηα φινπο καο. Καη απηνί νη άλζξσπνη, φπσο θη εκείο, έρνπλ αγσλία θαη 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο ζπρλά δελ θαηαιαβαίλνπκε πφζν 

κεγάιεο είλαη. Γηαηί, θαιά νη δάζθαινη, θαληάδεζαη πφζε δχλακε πξέπεη λα έρνπλ νη 

άλζξσπνη απηνί κέζα ηνπο γηα λα ηα θαηαθέξνπλ; Καη θαληάδεζαη ηε ραξά πνπ 

ληώζνπλ όηαλ ηειηθά καζαίλνπλ λα θάλνπλ πξάγκαηα; Θα ληψζνπλ ηελ ίδηα κεγάιε 
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ραξά πνπ ληψζεη ν θαζέλαο φηαλ θαηαθέξλεη θάηη δχζθνιν χζηεξα απφ κεγάιε 

πξνζπάζεηα, έηζη δελ είλαη Σάιε;». 

ην ηέινο κία άιιε έθπιεμε πεξίκελε ηε Μφδα αθνχ έκαζε φζα ήζειε γηα ηα 

άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ζχλδξνκν down ν Σάιε ηε κεηέθεξε ζην κπηεξφ 

βνπλφ πνπ είρε δεη ζηνλ χπλν ηεο φπνπ εθεί είραλ ζπγθεληξσζεί ε κάγηζζα 

Ακπνπιίλα κε ηε γάηα ηεο ηε Μφιε θαη νη λάλνη θαη ηνπο πεξηκέλαλε γηα έλα φκνξθν 

δείπλν λα πεξάζνπλε θαιά.  

 

Μαξία Φξαγθηά «Ο Γαρηπινθνύηζηθνο» 

 

Πξφζσπα: δεπγάξη , Γαρηπινθνχηζηθνο, παηδηά, Γπξεπεπνηφο 

 

Ήηαλ έλα δεπγάξη πνπ αγαπνχζε ηα παηδηά αιιά γηα πνιιά ρξφληα δελ κπνξνχζε λα 

θάλεη δηθφ ηνπο παηδί. Αγαπνχζαλ φκσο ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο θαη ηα θξφληηδαλ 

ψζηε λα πεξλάλε θαιά. Κάπνηα ζηηγκή κεηά απφ ρξφληα ε γπλαίθα θαη ελψ είρε 

γεξάζεη θαηάθεξε θαη γέλλεζε έλα παηδάθη, ην Γαρηπινθνχηζηθν.  

«Ο Γαρηπινθνχηζηθνο κεγάισλε, έγηλε ζσζηφ παηδάθη πνπ έιεγε ν ιόγνο 

ζσζηό γηαηί δελ ςήισλε». Σφηε άξρηζαλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα αθνχ 

δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ ξνχρα θαη θαπέιν γηα ην παηδί. Ζ γπλαίθα έξαβε εηδηθά γηα 

απηφλ κε ηε βνήζεηα ελφο κεγεζπληηθνχ θαθνχ πνπ βιέπαλε ηα γξακκαηφζεκα κε ηνλ 

άληξα ηεο. 

Κάπνηα ζηηγκή φκσο ν Γαρηπινθνχηζηθνο άξρηζε λα καξαδψλεη, «θαζφηαλ 

φιε κέξα ζην παξάζπξν θαη έβιεπε απφ εθεί φια ηα παηδηά λα παίδνπλ θαη απηφο ήηαλ 

κόλνο θαη δάθξπδε», «ην παηδί έρεη θαεκφ» έιεγε φιν παξάπνλν ε κεηέξα ηνπ. Σν 

παηδί ζπλέρηζε ιέγνληαο ζηε κεηέξα ηνπ « φια θαιά κνπ ηα’ ρεηε, καλνχια κνπ, κα 

ληώζσ κνλαμηά. Θέισ θη εγψ λα παίμσ κε ηα άιια παηδηά, κα εθείλα δε κε ζέινπλε, 

γηαηί είκαη, ιέεη θνύηζηθνο θαη ηνπο ραιάσ ην παίμηκφ ηνπο…». 

Σν δεπγάξη βαζεηά ζηελαρσξεκέλν πνπ έβιεπε έηζη ην παηδί ηνπο πήγε λα 

κηιήζεη ζηα παηδηά γηα λα παίμνπλ κε ην γηφ ηνπο θαη εθείλα ηνπ απάληεζαλ «Θα ηνλ 

ιηώζνπκε!, ζα ηνλ παηήζνπκε!, ζα ηνλ βαξέζνπκε!». Βξείηε θάηη θαη γηα ην δηθφ καο ην 

παηδί απνθξίζεθαλ νη γνλείο ηνπ Γαρηπινθνχηζηθνπ αιιά ηα παηδηά ηνπο απάληεζαλ 
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«κελ καο ραζνκεξάηε λα ραξείηε!». Ζ γπλαίθα θαξκαθσκέλε πξψηε θνξά δελ 

κπνξνχζε λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ γηνχ ηεο. 

 Σν παηδί εμίζνπ πιεγσκέλν απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνινίπσλ θαη ην φηη 

δελ είρε ηίπνηα λα θάλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζθέθηεθε ην βξάδπ «Άηληε ζεέ 

κνπ, ηη ζθνηίζηεθεο γηα λα θηηάμεηο; Γηα λα μεθνπδνπλάσ κνλαρόο κνπ, ζαλ 

μεζηξαηηζκέλν ηξαγί; Καη πνπ ΄καη κηθξφο δειαδή; Δγψ δελ έρσ θαξδηά; δελ πνλάσ; 

δελ γειάσ; δελ αγαπάσ; Γηα φια ζνπ ηα πιάζκαηα θαη ηα δσληαλά γλνηάζηεθεο λα 

ζπληξνθεχνπλε, κφλν εκέλα μαζηφρεζεο…». 

 Καη φζν ήηαλ ζθεθηηθφο θαη ιππεκέλνο ν Γαρηπινθνχηζηθνο μαθληθά 

εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ έλα αεξηθφ, ν Γπξεπεπνηφο θαη ν κηθξφο γέιαζε ˙ ηφηε ην 

αεξηθφ ηνπ ιέεη κήπσο ην δηθφ ζνπ είλαη θαιχηεξν; Καη επέζηξεςε πάιη ζηε ζιίςε 

ηνπ «Γίθην έρεηο! Φηζχξηζε. Καη λα ήηαλ κφλν ην φλνκα, πάεη ζην θαιφ… εγώ όκσο 

νιάθεξνο ηα ράιηα κνπ έρσ… Καλέλαο δελ κε ζέιεη…». Αθνχγνληαο φια απηά ν 

Γπξεπεπνηφο παίξλεη ην ιφγν θαη ηνπ ιέεη γηαηί δελ ζε ζέιεη θαλέλαο ˙  θαη ηνπ 

απαληάεη «Γηαηί ιέεη είκαη κηθξφο, ηφζν κηθξφο πνπ ηίπνηα δελ κπνξψ λα παίμσ κε ηα 

άιια παηδηά». Ο Γπξεπεπνηφο ηνπ απαληάεη «Σξίρεο! Αλ ήμεξεο πόζν ηπρεξόο είζαη 

πνπ είζαη δηαθνξεηηθόο, δελ ζα κπμφθιαηγεο έηζη…». 

 Ο Γπξεπεπνηφο γηα λα ηνλ θάλεη λα ληψζεη θαιχηεξα ηνπ αλαθέξεη φια ηνπ ηα 

πξνηεξήκαηα ιέγνληάο ηνπ φηη ιφγσ κεγέζνπο «πνηνο κπνξεί λα ζε δεη λα θιέβεηο 

κνχξα; Πνηνο θαηαιαβαίλεη φηη εζχ γαξγάιηζεο ηε γάηα; Πνηνο ζε παίξλεη ρακπάξη 

αλ…». Δθείλε ηε ζηηγκή ν Γαρηπινθνχηζηθνο δελ αλαγλψξηδε φια απηά πνπ ηνπ 

παξνπζίαδε σο πξνηεξήκαηα ν Γπξεπεπνηφο θαη ηνπ ιέεη «Μα εγψ ΘΔΛΧ ΝΑ ΜΔ 

ΠΑΗΡΝΟΤΝ ΥΑΜΠΑΡΗ, ΟΤ ΛΔΧ, απηφ είλαη ην πξφβιεκά κνπ». 

Ο Γπξεπεπνηφο ζέινληαο λα βνεζήζεη ην Γαρηπινθνχηζηθν θαη λα βξεη κία ιχζε ηνλ 

ξσηάεη γηα παηρλίδηα φπσο ε κπάια, ην θπλεγεηφ, ηα γθαδάθηα  θαη ηνπ ιέεη φηη ζε 

φια κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάλνληαο αληίζηνηρα ην δηαηηεηή, λα κπεη ζηελ ηζέπε 

θάπνηνπ πνπ ηξέρεη ή λα κεηξάεη πφληνπο. Ο Γπξεπεπνηφο ελνριεκέλνο απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Γαρηπινθνχηζηθνπ ηνπ ιέεη «Κάλα ΟΒΑΡΟ πξφβιεκα έρεηο λα 

κνπ πεηο;». 

Πξνβιεκαηηζκέλνο πιένλ ν Γαρηπινθνχηζηθνο ζθεθηφηαλ  θαη ραηξφηαλ πνπ 

δελ είρε θάπνην άιιν πξφβιεκα λα ηνπ πεη ˙ φζν ραηξφηαλ, γεινχζε θαη άξρηζε λα 

πεξπαηάεη ζηελ θάκαξε «ΔΥΔΗ ΓΗΚΗΟ! Σίπνηα δε κ΄ εκπνδίδεη λα παίμσ, αξθεί λα 

βξσ έλα άιιν ηξφπν λα παίδσ». Σφηε ην αεξηθφ, αθνχ έιπζε ην πξφβιεκα ηνπ 
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Γαρηπινθνχηζηθνπ  ζεθψζεθε λα θχγεη ιέγνληαο ηνπ «πξέπεη λα θχγσ, έρσ θη 

άιινπο πνπ βαιαληψλνπλ ηζάκπα ζαλ ειφγνπ ζνπ λα πεξηπνηεζψ!». 

  Μεηά απφ απηή ηε ζπδήηεζε κε ην Γπξεπεπνηφ ε δσή ηνπ Γαρηπινθνχηζηθνπ 

άιιαμε, πήγαηλε πιένλ ζρνιείν, παίδαλε ηα παηδηά καδί ηνπ θαη φια ηα παηδηά 

ζπκθσλνχζαλ πσο δελ ππήξρε θαιχηεξνο θίινο απφ ην Γαρηπινθνχηζηθν «Σνλ 

πξφζεραλ ζαλ ηα κάηηα ηνπο θη φιν ζθαξθίδνληαλ παηρλίδηα θαηλνχξγηα, γηα λα ηνλ 

έρνπλε καδί». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Δ΄ 

 

ςμπεπάζμαηα – ςζήηηζη 
 

 Ζ παξνχζα εξγαζία φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ είρε σο ζηφρν ηεο 

λα δηεξεπλήζεη κε πνηφλ ηξφπν ε παηδηθή ινγνηερλία κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ κε εχθνιν θαη επράξηζην ηξφπν ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάπνησλ αηφκσλ θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ζηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζακε δέθα 

ζχγρξνλα παξακχζηα απφ Έιιελεο ζπγγξαθείο πνπ καο παξνπζίαζαλ ν θαζέλαο κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν θαη κε ηε δηθή ηνπ ζθνπηά ην ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθε. Σα 

παξακχζηα καο ηα ρσξίζακε ζε δχν θαηεγνξίεο, ε κία θαηεγνξία είλαη παξακχζηα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ήηαλ ηα εμήο: Σν αεδφλη κε ηηο δχν Παηξίδεο, Ο κηθξφο 

ηαπξαεηφο, ν Δξπζξνχιεο, ην θφθθηλν αζηέξη, φηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10… θαη ην 

βαηξαράθη πνπ ήζειε λα είλαη λνχθαξν. Ζ άιιε θαηεγνξία είλαη ηα παξακχζηα πνπ 

κηιάλε γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη είρακε ηα αθφινπζα παξακχζηα ην Απγφ, έλα 

παξακχζη πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ απηηζκφ, απφ ηε ζεηξά Μφδα ε γάηα είρακε ηα ηξία 

παξακχζηα πνπ καο παξνπζηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα φξαζεο, ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ην ζχλδξνκν down. Σειεπηαίν παξακχζη ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη ν Γαρηπινθνχηζηθνο φπνπ δελ ελδηαθέξεηαη ζε θάπνηα εηδηθή 

ηθαλφηεηα αιιά γεληθά ζέιεη λα καο παξνπζηάζεη φηη εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ 

αλαζηήκαηνο ηνπ ήξσα δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα έρεη κία θπζηνινγηθή δσή 

φπσο νη ππφινηπνη άλζξσπνη θαη ζέιεη αθφκε λα εληζρχζεη ην κήλπκα φηη κεγαιχηεξε 

αμία έρεη λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί φινη κεηαμχ καο παξά λα κνηάδνπκε. 

 Θα ζπλερίζνπκε κε κία εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ην θάζε παξακχζη 

μερσξηζηά. ην παξακχζη ην αεδφλη κε ηηο δχν Παηξίδεο παξαθνινπζήζακε ην 

Λνλζίιην πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην αγαπεκέλν ηνπ δάζνο αθνχ θάεθε θαη 

δελ κπνξεί πιένλ λα ζπλερίζεη λα κέλεη εθεί. Πεγαίλεη ζε έλα φκνξθν δάζνο φπνπ 

είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ληξέπεηαη λα εκθαληζηεί ˙ φηαλ ηειηθά ζπλαληεζεί κε ηα 

ππφινηπα πνπιηά ηνλ ζεσξνχλ άζρεκν, κνπγγφ θαη ζέινπλ λα κείλεη καθξηά ηνπο. 

Αιιάδνπλ γλψκε φκσο ηα πνπιηά ηνπ λένπ δάζνπο φηαλ έλα δηθφ ηνπο πνπιί 
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ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη ηειηθά ηνλ βνεζάεη ν Λνλζίιην. Σφηε ηα πνπιηά απνδέρνληαη 

πιένλ ην Λνλζίιην ζην δάζνο ηνπο θαη αο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηνχο. 

ην παξακχζη ν κηθξφο ηαπξαεηφο έρνπκε ηνλ ήξσα καο ην κηθξφ ηαπξαεηφ 

λα πείζεη φινπο φζνπο πίζηεπαλ φηη δελ ζα ηα θαηαθέξεη επεηδή ζηα κάηηα ηνπο 

κεηνλεθηνχζε ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο ηνπο ˙ ν κηθξφο ηαπξαεηφο φκσο καο 

πείζεη πσο αλ πξνζπαζείο θαη ζέιεηο πνιχ λα πεηχρεηο θάηη δελ έρεη ζεκαζία πνπ 

είζαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ππφινηπνπο, κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο θαη πνιιέο θνξέο 

λα είζαη πνιχ θαιχηεξνο απφ απηνχο πνπ ζε θνξντδεχνπλ θαη είλαη ζίγνπξνη φηη δελ 

κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο φπσο απηνί. 

ην παξακχζη κε ηνλ Δξπζξνχιε ζηελ αξρή βιέπνπκε ηελ απνζηξνθή ησλ 

αζηεξηψλ ζε θάηη πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηά θαη λα ην απνκνλψλνπλ, λα ην 

πεξηγεινχλ θαη κε ηνλ ηξφπν ηνπο ην αλαγθάδνπλ λα απνκαθξπλζεί απφ ην κέξνο 

φπνπ αλήθεη. Δθεί πνπ είλαη βαζεηά πιεγσκέλν θαη ζηελαρσξεκέλν εκθαλίδεηαη ην 

θεγγάξη πνπ ηνπ εμεγεί πφζν ζεκαληηθφο είλαη θαη πφζν κνλαδηθφο, παξφιν πνπ απηφ 

δελ ην βιέπεη θαη είλαη ζηελαρσξεκέλν. Σε ζπδήηεζε πνπ έρεη κε ην θεγγάξη ηελ 

αθνχλ ηα ππφινηπα αζηέξηα θαη κεηαληψλνπλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ θέξζεθαλ ζηνλ 

Δξπζξνχιε θαη ζέινπλ λα επαλνξζψζνπλ αθνχ είλαη νπζηαζηηθά θαη απηφο αζηέξη 

παξφιν πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ηα ππφινηπα αζηέξηα θαη ζην ηέινο 

κνληάδνπλ φια ηα αζηέξηα καδί θαη θάλνπλ ππέξιακπξν ηνλ νπξαλφ αθνχ είλαη φια 

καδί θαη επηπρηζκέλα. 

ην παξακχζη φηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10 απφ ηελ αξρή νη παζραιίηζεο 

δείρλνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο λα εληαρζεί ε αιίρ ζηελ παξέα ηνπο αθνχ είλαη μέλε, 

δηαθνξεηηθή, πεξίεξγε θαη ερζξηθή. Ζ αιίρ φκσο θαηάθεξε λα βξεη λέεο θίιεο θαη αο 

είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηήλ, ζεκαζία έρεη φηη κπνξνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ην έιιεηκκά ηεο ζε βνχιεο θαη κεηά ηελ απνδέρνληαη θαη νη ππφινηπεο 

παζραιίηζεο σο ίζε πξνο απηέο. Κάπσο έηζη ηειεηψλεη ην παξακχζη κε έλα ζεηηθφ 

κήλπκα φηη φζν δηαθνξεηηθνί θαη λα είκαζηε αλ ην επηζπκνχκε κπνξνχκε λα βξνχκε 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα πεξλάκε θαιά κεηαμχ καο. 

Σειεπηαίν παξακχζη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ην βαηξαράθη πνπ ήζειε λα 

είλαη λνχθαξν ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ζην πεξηερφκελφ ηνπ απφ ηα ππφινηπα 

ηέζζεξα παξακχζηα αθνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ην βαηξαράθη πνπ ην ίδην ην 

βαηξαράθη δελ είλαη επραξηζηεκέλν κε απηφ πνπ είλαη θαη ζα ήζειε λα είλαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ, ζπγθεθξηκέλα λνχθαξν. Οπφηε δελ έρνπκε θάπνηνπο πνπ λα κελ ηνλ 
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απνδέρνληαη κε απηφ πνπ είλαη αιιά ν ίδηνο ν ήξσαο ζέιεη λα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ 

θαη φιε ηνπ ε νηθνγέλεηα πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη φηη φινη καο έρνπκε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν χπαξμεο ζε απηφ ηνλ θφζκν θαη αλ ήκαζηαλ δηαθνξεηηθνί απφ 

απηφ πνπ είκαζηε ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε φια φζα θαηαθέξλνπκε 

ηψξα. 

ε φια ηα παξακχζηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ινηπφλ κπνξνχκε λα 

νκνινγήζνπκε φηη ππάξρεη κία θνηλή γξακκή δειαδή εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ν ήξσαο 

κε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, ε νκάδα ησλ ππνινίπσλ πνπ αξλνχληαη λα ηνλ δερηνχλ 

εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ηνλ θνξντδεχνπλ θαη ηνλ απνκνλψλνπλ. Μεηά ν 

ήξσαο κέλεη κφλνο ηνπ ρσξίο θίινπο πιεγσκέλνο θαη ζηελαρσξεκέλνπο φπνπ 

εκθαλίδεηαη θάπνηνο άιινο φπνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα αλαγλσξίζεη ν ήξσαο 

καο ηελ αμία ηνπ θαη λα ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ. Σν ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή 

αλαιακβάλεη ζηα παξακχζηα καο αληίζηνηρα κε ηε ζεηξά πνπ ηα παξνπζηάζακε ην 

πνπιί ηεο θνηλφηεηαο ηνπ δάζνπο, ν άλεκνο, ην θεγγάξη, ε παπαξνχλα θαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ βαηξάρνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαπηεξψλεηαη ην εζηθφ ηνπ ήξσα, πηζηεχεη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν ηνπ θεξδίζεη θαη ηνπο 

ππφινηπνπο πνπ ηνλ είραλ παξακεξίζεη θαη γίλνληαη φινη καδί κία παξέα, 

αλαγλσξίδνληαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα είλαη φινη καδί θαη αο κελ κνηάδνπλ αθνχ ν 

θαζέλαο ηνπο κπνξεί λα θάλεη θάηη άιιν θαη λα έρνπλ έλα πνιχ φκνξθν απνηέιεζκα. 

πλερίδνπκε κε ηα παξακχζηα πνπ καο παξνπζηάδνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν μεθηλψληαο πξψηα απφ ην παξακχζη «Σν Απγφ» φπνπ 

ν Βίθησξ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία καο παξνπζηάδεη έλα απηηζηηθφ παηδί 

κε φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλάεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, κε φια εθείλα πνπ ηνλ 

ελνρινχλ αιιά θαη πνπ ηνπ αξέζνπλ θαη θαηαθέξλεη λα θάλεη. Παξνκνηάδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζαλ λα βξίζθεηαη κέζα ζε έλα απγφ, ζηε κέζε ηνπ απγνχ ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε 

ηνπ θξφθνπ θαη λα πεξηβάιιεηαη απφ έλα ζθιεξφ ηζφθιη πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ηνλ πιεζηάζεηο, αλ φκσο ην ζέιεηο πξαγκαηηθά θαη πξνζπαζήζεηο ζα ηα θαηαθέξεηο 

λα δεκηνπξγήζεηο κία ραξακάδα ζην ηζφθιη ηνπ απγνχ πνπ ζα ζνπ επηηξέπεη λα ηνλ 

πιεζηάζεηο θαη ζα ζειήζεη λα έξζεη πξνο ην δηθφ ζνπ θφζκν θαη ην παηδί. 

 Ο Βίθησξ αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δαζθάιαο ηνπ λα ηνλ 

βνεζήζεη φζν κπνξεί θαη γηα απηφ ην ιφγν δηαβάδεη θαη βηβιία πνπ ζα κπνξέζεη λα 

ηνλ θαηαιάβεη θαιχηεξα θαη λα ηνλ βνεζήζεη. Γελ αξθεί φκσο κφλν ην δηάβαζκα γηα 

λα βνεζήζεηο θάπνηνλ, ρξεηάδεηαη λα έρεηο θαη ζέιεζε θαη θπξίσο ηηο δχν ιέμεηο πνπ 
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καο είπε θαη ν Βίθηνξαο «Αγάπε» γηαηί κφλν φηαλ αγαπάο θάπνηνλ ζέιεηο λα ηνλ 

βνεζήζεηο θαη πξνζπαζείο λα ηνλ θαηαιάβεηο θαη ε άιιε ιέμε είλαη «εβαζκφο» φηαλ 

ζέβεζαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ θαη πξνζπαζείο λα θαηαλνήζεηο ηη ηνπ 

ζπκβαίλεη θαη λα ηνπ θέξεζαη κε ηξφπν πνπ ζα ην βνεζάο ρσξίο λα ζέιεηο λα 

πξνζαξκνζηεί ν άιινο ζηηο αλάγθεο ηηο δηθέο ζνπ. 

Έπεηηα, επηιέμακε ηξία απφ ηα ηέζζεξα παξακχζηα ηεο ζεηξάο Μφδα, ε γάηα 

φπνπ καο παξνπζηάδεη ε Μφδα κε εχθνιν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ζχλδξνκν down θαη εγθεθαιηθή 

παξάιπζε. Αο μεθηλήζνπκε φκσο απφ ηα πξνβιήκαηα φξαζεο, ε ηζηνξία απηή κε ηε 

Μφδα κέζα απφ ηνλ αληκηζκφ κε ηα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ, έρνπκε ηα αληηθείκελα 

λα ηεο κηιάλε θαη λα ηε βνεζάλε λα θαηαλνήζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη έλα άηνκν πνπ δελ βιέπεη θαη λα κάζεη πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηπθιψλ αλζξψπσλ θαη φηη νπζηαζηηθά ε θαζεκεξηλφηεηα ελφο 

ηπθινχ αηφκνπ δελ δηαθέξεη ζε πνιιά απφ φινπο εκάο απιψο έρεη λα αληηκεησπίζεη 

θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ δελ έρνπκε φινη εκείο νη ππφινηπνη άλζξσπνη.  

 πλερίδνπκε, κε ην δεχηεξν παξακχζη ηεο ζεηξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ. Με απηφ ην παξακχζη καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη κεηά 

απφ κία εθηεηακέλε πιεξνθφξεζε γηα ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζρεηηθά 

κε ην πσο εμππεξεηνχληαη, πνηέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ, πσο κπνξνχλ 

λα δηεπθνιπλζνχλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη πσο κπνξνχκε ηειηθά φινη εκείο νη 

ππφινηπνη λα θάλνπκε πην εχθνιε ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα απηψλ ησλ 

αηφκσλ. 

 Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν παξακχζη ηεο ζεηξάο αλαθέξεηαη ζηα άηνκα κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ζχλδξνκν down. ε απηφ ην παξακχζη δφζεθαλ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο είλαη ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν down, πσο πεξλάλε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο 

πείζνληαο καο φηη, θαη απηά ηα άηνκα κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα 

θαζεκεξηλά παξφιεο ηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

 ην ηειεπηαίν παξακχζη πνπ επέιεμα λα αζρνιεζψ ε ζπγγξαθέαο ζέιεζε λα 

αλαθεξζεί γεληθά ζε κία ζσκαηηθή δηαθνξά πνπ είρε έλα παηδί θαη πφζν άζρεκα ηνλ 

έθαλε λα ληψζεη πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφο θαη δελ κπνξνχζε λα έρεη κία θπζηνινγηθή 

δσή φπσο νη ππφινηπνη άλζξσπνη. Μεηά φκσο απφ κία ζπδήηεζε κε έλα αεξηθφ 
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ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε δσή ηνπ δελ ήηαλ ηειηθά θαη ηφζν άζρεκε θαη αλ πξνζπαζήζεη 

ιίγν ζα κπνξέζεη λα βξεη ηξφπνπο λα πεξλάεη θαιά θαη απηφο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπ. 

 Σα παξακχζηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ινηπφλ καο 

παξνπζηάδνπλ μερσξηζηά ην θαζέλα ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ εμεγψληαο καο ηη 

ζπκβαίλεη, πσο είλαη ε δσή απηψλ ησλ αηφκσλ, πσο πεξλάλε ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κία φκνξθε δσή θαη γηα απηνχο 

ρσξίο λα ζηεξνχληαη ην νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. 
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