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Προτού προχωρήσω, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στη συγκεκριμένη μελέτη 

αντιμετωπίζω τη δημιουργική γραφή από την οπτική ενός εκκολαπτόμενου 

συγγραφέα, εφόσον με τον άλφα ή βήτα τρόπο η δημιουργική γραφή εμφανίζεται 

μέσα στη σχολική τάξη.         

 Από όλες τις διαφορετικές κατηγορίες των παιδικών βιβλίων τα εικονοβιβλία/ 

εικονογραφημένα βιβλία είναι ενδεχομένως τα δυσκολότερα για ένα συγγραφέα. 

Επειδή τα βιβλία είναι σύντομα (συνήθως 32 σελίδων) κάθε λέξη είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα. Ο ορισμός ενός τυπικού εικονοβιβλίου/εικονογραφημένου βιβλίου 

είναι ένα βιβλίο στο οποίο οι εικόνες είναι τόσο ενδιαφέρουσες όσο και το κείμενο, 

εφόσον υπάρχει. Κείμενο και εικονογράφηση διατηρούν ίση λειτουργία στην απόδοση 

της ιστορίας, του θέματος, της ιδέας, των συναισθημάτων. Δεν χωρίζεται σε κεφάλαια, 

αλλά αφηγείται την ιστορία ως συνεχές σώμα κειμένου. Πρόκειται για λογοτεχνικό 

γένος το οποίο στηρίζεται σε ένα φυσικό  format και έτσι μπορεί να προσλαμβάνει 

στοιχεία από άλλα γένη. Περιλαμβάνει εικονοβιβλία, εικονογραφημένα βιβλία με 

ιστορίες, εικονοβιβλία χωρίς λέξεις και βιβλία γνώσεων. Τα εικονογραφημένα βιβλία 

με ιστορίες είναι διαφορετικά από εικονοβιβλία στα οποία το κείμενο στέκεται μόνο 

του και η εικονογράφηση είναι δευτερεύουσα στο κείμενο και το συμπληρώνει. Το 

κείμενο ενός εικονοβιβλίου μπορεί να γραφεί σε μια βδομάδα, σε περισσότερο χρόνο. 

Η εικονογράφηση απαιτεί μήνες μέχρι ίσως και χρόνο για να ολοκληρωθεί, επειδή η 

βασική σχέση με το βιβλίο προέρχεται από την ανταπόκριση κειμένου και 

εικονογράφησης. Τα καλά κείμενα των εικονοβιβλίων εστιάζουν στην ουσία της 

ιστορίας. Οι λέξεις επιλέγονται με φειδώ, οι χαρακτήρες και η πλοκή αναπτύσσονται 

χωρίς περιγραφικές υπερβολές. Τα εικονογραφημένα βιβλία προορίζονται να 



διαβάζονται δυνατά σε ένα παιδί και επομένως ο ρυθμός των λέξεων είναι 

ενδιαφέρων. Ένα καλογραμμένο εικονοβιβλίο είναι επιδέξια σύνθεση μεγάλης 

αφήγησης με εξαιρετικές εικόνες που προσθέτουν συχνά βάθος και συνθετότητα στη 

γραπτή ιστορία.          

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να δικαιολογήσουν τη χρήση εικονοβιβλίων, 

καθώς τα εικονοβιβλία/εικονογραφημένα βιβλία: 

1. παρουσιάζουν σύνθετες ιδέες με συγκεκριμένο τρόπο.   

2. εισάγουν διαφορετικές πολιτισμικές οπτικές γωνίες ή ηθικά θέματα, ώστε 

να ευνοούν συζητήσεις γι’ αυτά τα θέματα. 

3. παρουσιάζουν σύνθετα λογοτεχνικά ή γραμματικά τεχνάσματα με τρόπο 

που οι αναγνώστες μπορούν να καταλάβουν.  

4. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλο και κινητήρια δύναμη για να 

γράψουν μαθητές και εκκολαπτόμενοι συγγραφείς. 

5. επειδή πολλά από αυτά είναι παραδείγματα έργων τέχνης (λ.χ. Ιησούς 

Μπέητς), μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετική πηγή έμπνευσης για 

εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες κάθε ηλικίας. 

 Κάθε πρόταση περιλαμβάνει μια απλή και συγκεκριμένη ιδέα και κάθε δύο ή τρεις 

προτάσεις ευνοούν μια διαφορετική οπτική εικόνα που μπορεί να εικονογραφηθεί 

εύκολα. Πολύ συνοπτικά, αφού ο συγγραφέας γράψει το πρώτο πρόχειρο κείμενο  

ενός εικονοβιβλίου, προχωρεί στο επόμενο βήμα, διαγράφοντας κάθε περιττή 

λέξη. Ακολούθως, το ξαναπερνά, αντικαθιστώντας τις συνηθισμένες λέξεις με 

πλουσιότερες, πιο οπτικά ενδιαφέρουσες φράσεις. Μόνο όταν το εικονοβιβλίο 

είναι σφιχτοδεμένο μόνο τότε ο συγγραφέας μπορεί να το στείλει στον εκδότη. 

 Στην παρούσα εργασία ενδιαφέρει η συγγραφή συγκεκριμένων 

εικονοβιβλίων με παιδιά με αναπηρίες στην οποία και θα εστιάσουμε. Ευνόητο 

είναι ότι στα εικονοβιβλία αυτά καλό είναι να απεικονίζονται παιδιά με όλες τις 

ικανότητες. Αυτό κάνει την ανάγνωση πιο ευχάριστη. Υπάρχουν πολλά 

εικονοβιβλία που περιλαμβάνουν χαρακτήρες με αναπηρίες.  Μερικά είναι 

εξαιρετικά όσον αφορά στην απεικόνιση των χαρακτήρων αυτών, άλλα είναι 

αρκετά ενδιαφέροντα, ενώ άλλα υστερούν, καθώς είναι περισσότερο διδακτικά. 

Στην εργασία αυτή παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά αυτών των εικονοβιβλίων, 



στηριζόμενοι σε ποιοτικά στάνταρ συγκριτικά με τα βιβλία της παιδικής 

λογοτεχνίας  που αποτυπώνουν χαρακτήρες με αναπηρίες. Τα άτομα αυτά 

παλαιότερα αναφερόταν ως «άτομα με ειδικές ανάγκες»,  κάτι που το έκανε να 

ηχεί σαν μια ξεχωριστή κατηγορία  ή σαν μια «κατώτερη τάξη» ανθρώπων. Τα 

παιδιά χρειάζεται να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι άνθρωποι 

πρώτα που δεν ορίζονται μόνο από τις αναπηρίες τους.    

 Συγκριτικά με τη διεθνή βιβλιογραφία, χρειαζόμαστε περισσότερους 

συγγραφείς να γράφουν καλά βιβλία που αντιμετωπίζουν με σεβασμό την 

απεικόνιση των ανάπηρων χαρακτήρων δίνοντας έμφαση στο θετικό και 

δείχνοντας ότι οι άνθρωποι μοιάζουν περισσότερο παρά διαφέρουν. Τα παρακάτω 

δεδομένα αποτελούν προϋποθέσεις  που φρόνιμο είναι να λαμβάνουν υπόψη οι 

συγγραφείς που ενδιαφέρονται να γράψουν ποιοτικά βιβλία με ανθρώπους με 

αναπηρίες ή για το θέμα των αναπηριών:   

Κατηγορίες βιβλίων 

1. βιβλία με  τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία. 

2. βιβλία με πληροφορίες για την αναπηρία με μυθοπλασία στην οποία ο 

χαρακτήρας με αναπηρία είναι αναπόσπαστο μέρος της πλοκής. 

3. βιβλία με μυθοπλαστικές ιστορίες με ένα ανάπηρο μυθιστορηματικό 

χαρακτήρα που μπορεί να είναι ή και να μην είναι αναπόσπαστο μέρος της 

ιστορίας και που προστέθηκε στην ιστορία για να πραγματωθεί η 

διαφορετικότητα που  αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. 

4. βιβλία με ένα κύριο ανάπηρο χαρακτήρα, αλλά η εστίαση δεν είναι 

αναγκαστικά στην αναπηρία. 

 

Προϋποθέσεις ποιοτικής απεικόνισης της ποιότητας των χαρακτήρων με 

αναπηρία 

Μια ιστορία όπως αυτή, θεωρείται πετυχημένη, εφόσον:  

1. προωθεί την ενσυναίσθηση και όχι τον οίκτο  



2. προωθεί την αποδοχή, όχι την απόρριψη και τη  

γελοιοποίηση 

3. τονίζει την  επιτυχία  και όχι την αποτυχία 

4. προωθεί θετική εικόνα των ατόμων με αναπηρία 

5. βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν με ακρίβεια την 

αναπηρία 

6. επιδεικνύει σεβασμό για τα άτομα με αναπηρία   

7. προωθεί τη στάση "ένας από εμάς"  και όχι τη στάση 

"ένας από αυτούς" 

8. περιγράφει την αναπηρία ή το ανάπηρο άτομο με  

ρεαλισμό και οι ήρωες δεν είναι ούτε υπ/απάνθρωποι ούτε υπεράνθρωποι.  

9. απεικονίζει τα ανάπηρα άτομα όμοια παρά 

διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους 

10. προβάλλει δυνάμεις και ικανότητες ανάπηρων 

ανθρώπων   

11.  απεικονίζει τους χαρακτήρες λ.χ. ισχυρούς, 

ανεξάρτητους ανθρώπους που άλλοι μπορεί να θαυμάσουν ή να μάθουν 

από αυτούς 

12. δείχνει ανάπηρους ανθρώπους με δραστηριότητες σε 

ολοκληρωμένα σκηνικά   

13. δείχνει ανθρώπους με αναπηρίες σε ποικίλα 

επαγγέλματα και σε διαφορετικούς ρόλους 

14.  δείχνει ανάπηρους ανθρώπους σε αμοιβαίες σχέσεις 

15. Καλό είναι ο εκκολαπτόμενος συγγραφέας να λαμβάνει 

υπόψη τα κριτήρια αυτά, προκειμένου να δώσει μια αξιόπιστη ιστορία.  

Η λογοτεχνία θεωρείται αναπαράσταση της ζωής, γι’ αυτό και μειονοτικές και 

περιθωριακές ομάδες αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους στη λογοτεχνία. Μια από τις 

ομάδες αυτές είναι και οι  ανάπηροι. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι ο αριθμός των βιβλίων 

με ανάπηρους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Το 

εύρος των αναπηριών που απεικονίζονται στα βιβλία για παιδιά έχει επίσης αυξηθεί. 

Μια αύξηση και στη λογοτεχνική απεικόνιση δεν σημαίνει αυτόματα και βελτίωση, 

επειδή όλες οι απεικονίσεις δεν είναι ακριβείς και θετικές. Ο αριθμός και η ποικιλία 



των ανάπηρων χαρακτήρων δείχνουν ότι στην παιδική λογοτεχνία υπάρχει αρκετό 

ενδιαφέρον. Ωστόσο αυτά τα βιβλία δεν απεικονίζουν τις  αναπηρίες πάντα με 

ρεαλιστικό και μη-στερεοτυπικό τρόπο.            

 Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι στα ανάπηρα παιδιά αρέσει συχνά να 

διαβάζουν για άλλα παιδιά με αναπηρίες όμοιες με τις δικές τους, ενώ άλλες φορές όχι.  

Δυστυχώς, πολλά από αυτά τα βιβλία είναι βαρετά διδακτικά. Εστιάζουν στην 

αναπηρία και τείνουν να ενισχύσουν αρνητικά στερεότυπα. Για παράδειγμα, σύμφωνα 

με τον Ayala (1999),  ο Mellon είδε δύο τύπους χαρακτηρολογίας στα περισσότερα 

από τα βιβλία που αξιολόγησε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα σημαντικά 

στερεότυπα συχνά απορρίπτουν παιδιά με σωματικές αναπηρίες. Τέτοια στερεότυπα 

προωθούν την ιδέα ότι κάθε σωματικά ανάπηρο παιδί αντιμετωπίζει με γενναιότητα 

την κατάστασή του και δεν θα έπρεπε να το λυπούνται. Πολλά από αυτά δεν 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια για καλά παιδικά βιβλία, αν και τα πιο πρόσφατα 

πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς ένα εικονοβιβλίο γραμμένο για παιδιά ή εφήβους σε 

μορφή ιστορίας, εντάσσεται στην κατηγορία της μυθοπλασίας ή τέλος ενσωματώνει 

ένα χαρακτήρα με πνευματική καθυστέρηση ή  οποιαδήποτε άλλη αναπτυξιακή 

διαταραχή ή αναπηρία. Τα παιδιά χρειάζονται να βλέπουν σωματικά ανάπηρους 

χαρακτήρες που αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους με διαφορετικούς τρόπους για 

να καταλάβουν ότι καθένας έχει διαφορετικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης και οι 

άνθρωποι δεν θα πρέπει να υποθέτουν ότι ξέρουν πώς αισθάνεται καθένας για την 

κατάστασή του. Όλα αυτά είναι στοιχεία που καλό είναι να τα έχει υπόψη του ο 

εκκολαπτόμενος συγγραφέας, πριν αρχίζει να γράφει το εικονοβιβλίο του.    

 

Φάσεις συγγραφής 

Τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας συγγραφέας στη συγγραφή ενός εικονοβιβλίου 

είναι: 

1. Γράφοντας το πρώτο πρόχειρο κείμενο/σχέδιο   

Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη, ένας συγγραφέας είναι έτοιμος να προχωρήσει βήμα-

βήμα στη δημιουργία ενός χειρόγραφου εικονοβιβλίου από την πυροδότηση της 

έμπνευσης, ωσότου υποβάλει τη δουλειά του στον εκδότη. Εφόσον πρόκειται για 



μυθοπλασία με παιδιά με αναπηρίες, ο χώρος δεν έχει κορεστεί και ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα. Έτσι μπορεί να επιλέξει με ιδιαίτερη άνεση το θέμα του και μάλιστα από τη 

σκοπιά που επιθυμεί, υιοθετώντας το ιατρικό ή το κοινωνικό μοντέλο. Στο κοινωνικό 

μοντέλο δίνει έμφαση στην κοινωνία, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και το πρόβλημα 

και τη λύση, καθώς αρνητικές στάσεις περιορίζουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή. 

Είναι αρκετά εποικοδομητικό να μην ξεχνά ότι τα αρνητικά στερεότυπα στους 

ανάπηρους συνοψίζονται στα ακόλουθα τρία θέματα: γλώσσα, εικόνα και στάσεις. 

Και, λόγω των παρανοήσεων των νεαρών ενηλίκων ή των ενηλίκων σχετικά με την 

αναπηρία, καθίσταται επιτακτική  η ανάγκη οι εν λόγω απόψεις να περάσουν σε 

μικρότερα παιδιά. Με άλλα λόγια, τα βιβλία  για τα παιδιά με αναπηρίες εξυπακούεται 

ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια για την καλή λογοτεχνία. Η ιστορία προσελκύει, όταν 

είναι ενδιαφέρουσα, κατανοητή και καλά ειπωμένη με σωστά αναπτυγμένους 

χαρακτήρες και η γραφή άμεση και απλή και κατάλληλη για ένα παιδί. Ωστόσο, στην 

περίπτωση της συγγραφής ενός εικονοβιβλίου με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν 

μπορεί  κανείς να αρνηθεί στον συγγραφέα μια σχετική με την ιστορία του πρόθεση, 

καθώς η απόλαυση, στην περίπτωση αυτή, χωρίς να απαλείφεται, τίθεται σε δεύτερη 

μοίρα και προτάσσεται η προθετικότητα του συγγραφέα. 

 Λόγω της ειδικής περίπτωσης, στα εικονοβιβλία της κατηγορίας αυτής, 

ανεξάρτητα από την πρόθεση του συγγραφέα, η οποία σε πρώτο επίπεδο ίσως να 

εμπεριέχει γνωσιακά στοιχεία, το ηθικό και κυρίως κοινωνικό μήνυμα είναι 

προτιμότερο να αναδύεται ελεύθερα και να προκύπτει από τη δράση όλων των 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων και κυρίως των δευτερευόντων και τη σχέση τους με τον 

κεντρικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι ένα παιδί με κάποια σωματική ή πνευματική 

αναπηρία.  

 Μόλις ο συγγραφέας κατασταλάξει στο θέμα του αρχίζει να δημιουργεί τον κύριο 

χαρακτήρα του, ο οποίος στην περίπτωσή μας είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, γεγονός 

που αυξάνει τις δυσκολίες, καθώς είτε θα πρέπει να έχει εμπειρία ο ίδιος για την 

περίπτωση του κεντρικού μυθοπλαστικού χαρακτήρα είτε θα πρέπει να έχει διαβάσει 

αρκετά επιστημονικά βιβλία, ώστε να μπορέσει να αποδώσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του κεντρικού μυθοπλαστικού χαρακτήρα. Πάρα πολλοί συγγραφείς 

χρησιμοποιούν ζωικούς χαρακτήρες για να αποδώσουν μια αναπηρία. Ανάμεσά τους 

και Έλληνες συγγραφείς, που, προκειμένου να απεικονίσουν μια ιστορία με ανάπηρους 



χαρακτήρες, χρησιμοποιούν ζώα, στα οποία είτε αφήνουν κάθε πρωτοβουλία είτε τους 

προσδίδουν ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά. Ο χειρισμός της ιστορίας γίνεται 

εύστοχα και ως προς το σκηνικό και ως προς τους χαρακτήρες, την αφήγηση και την 

πλοκή. Τα βιβλία αυτά επομένως μπορούν να αποτελέσουν πρόπλασμα για 

δημιουργική γραφή και σύνθεση μιας ιστορίας με ήρωες ανάπηρα ζώα, έστω και αν ο 

ανθρωπομορφισμός είναι έντονος ή εντονότερος από τα ήδη υπάρχοντα που 

προβάλλουν κάποτε γενικότερα τη διαφορετικότητα, ξεφεύγοντας από τα στενά 

πλαίσια της αναπηρίας.  Ιδιαίτερα λυσιτελές είναι να λαμβάνουν υπόψη οι 

εκκολαπτόμενοι συγγραφείς:     

 

1. Οι στερεοτυπικοί χαρακτήρες δεν προωθούν πολιτισμικές αξίες, καθώς είναι 

παρωχημένοι και ότι οι μοναδικοί χαρακτήρες είναι αρκετά ελκυστικοί και αυξάνουν 

το ενδιαφέρον για την ιστορία.   

2. Οι χαρακτήρες   

   2α. έχουν ζωή πριν και μετά το βιβλίο. 

   2β. είναι ρεαλιστικοί και πειστικοί ώστε να γεννούν την επιθυμία στον  αναγνώστη 

να γυρνάει συνέχεια πίσω στο βιβλίο.   

    2.γ. είναι συναρπαστικοί και σφαιρικοί. 

    2δ. είναι η καρδιά και η ψυχή ενός εικονοβιβλίου. 

3.  οι απλοί χαρακτήρες ελκύουν το ενδιαφέρον  και το τέλος της ιστορίας  περαίνει 

«την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν», όταν έχει ένα ευτυχισμένο τόνο.  

 

Τώρα, ο συγγραφέας μπορεί να γράψει το πρώτο του πρόχειρο κείμενο, λέγοντας την 

ιστορία από την οπτική γωνία του χαρακτήρα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πρώτο  ή 

τρίτο πρόσωπο. Στην αρχή, οι συγγραφείς γράφουν συχνά σε τρίτο πρόσωπο, επειδή 

το βρίσκουν πιο εύκολο, καθώς τους βοηθάει να κάνουν flashback από την πλευρά του 

χαρακτήρα. Γράφοντας στο πρώτο πρόσωπο χρειάζεται ο συγγραφέας να ταυτιστεί 

με τον χαρακτήρα της ιστορίας. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον  να αφηγηθεί την 

ιστορία του ο συγγραφέας-αφηγητής σε μια σειρά από δράσεις με διαλόγους 

διάσπαρτους σε όλη την ιστορία. Οι λέξεις πρέπει να μεταδίδουν συγκεκριμένες 

οπτικές εικόνες, καθώς τα παιδιά καταλαβαίνουν μόνο ό,τι βλέπουν και ό,τι 

αισθάνονται.             



 Ήδη ο συγγραφέας έχει γράψει το πρώτο του πρόχειρο κείμενο. Δεν θα πρέπει να 

ανησυχεί για την καταμέτρηση λέξεων ή για την εξομάλυνση των διακυμάνσεων της 

πλοκής. Αυτά τα θέματα θα αντιμετωπιστούν στο δεύτερο βήμα την επεξεργασία του 

χειρόγραφου. 

 

2. Επεξεργασία του χειρόγραφου 

Τώρα είναι καιρός ο συγγραφέας να αρχίσει να επεξεργάζεται το χειρόγραφό του. Το 

πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει είναι να μειώσει το κείμενό του. Το 

εικονοβιβλίο μπορεί να έχει ένα εύρος 110-1500 λέξεων, αν και οι περισσότεροι  

προτιμούν οι λέξεις τους να μην υπερβαίνουν τις 1000. Σε κάθε περίπτωση ο 

συγγραφέας βρίσκεται σε ετοιμότητα να σμικρύνει το χειρόγραφό του. Κάθε λέξη μη 

αναγκαία αφαιρείται, καθώς ο εικονογράφος θα δείξει στον αναγνώστη, με τις 

τεχνικές του, κάθε χαρακτήρα, του οποίου η δραστηριότητα  προωθεί την πλοκή. 

Τώρα που «έφυγε» το περιττό υλικό, ο συγγραφέας μπορεί να ελέγξει καλύτερα 

την ιστορία του. Φρόνιμο είναι να ξεκινήσει από τους χαρακτήρες, γιατί ένας 

καλοαναπτυγμένος πολυδιάστατος χαρακτήρας θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του 

παιδιού–αναγνώστη. Αφού διαβάσει την ιστορία του ο συγγραφέας, φροντίζει ένα 

παιδί να είναι σε θέση να περιγράψει πολλές όψεις της προσωπικότητας του 

μυθοπλαστικού χαρακτήρα. Επίσης, είναι επιβεβλημένο να ρίξει μια προσεκτική ματιά 

στους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Η κατηγορία των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

επιβάλλει ο έλεγχος  αυτός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς η διαγραφή τους 

μέσα από τις λίγες λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει και την εικονογράφηση θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και να επιτρέπει να δει το παιδί συγκεκριμένες 

θετικές ή αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στον ανάπηρο-πρωταγωνιστή-παιδί.  

 Οι εικονογράφοι έχουν το δικό του ύφος ο καθένας. Μερικοί κάνουν ρεαλιστική 

εικονογράφηση, αλλά δεν είναι πολύ καλοί με τους χαρακτήρες. Ένας εκδότης θα 

μπορούσε να απευθυνθεί σε αρκετούς εικονογράφους, προτού βρει τον κατάλληλο για 

το κείμενο. Από την άποψη αυτή, δυσχεραίνεται περισσότερο το έργο της συγγραφής 

ενός εικονοβιβλίου με παιδιά με αναπηρίες, καθώς ο συγγραφέας θα πρέπει να 

βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα να αποφεύγει κακοτοπιές λεκτικές οι οποίες και το 

κείμενο θα μειώσουν και δεν θα αποτελούν σωστή κατευθυντήρια γραμμή για τον 

εικονογράφο να απεικονίσει τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, πρωταγωνιστή και 



δευτερεύοντες, ρεαλιστικά και να επιτρέψει στο παιδί αναγνώστη να προσλάβει την 

ιστορία αφενός σύμφωνα με τη συγγραφική πρόθεση και αφετέρου σύμφωνα με τις 

δικές του προσλαμβάνουσες, όπως ορίζονται από τις πολιτισμικές συνιστώσες που 

ενδεχομένως κουβαλεί μέσα του.  Γι’ αυτό και το έργο του συγγραφέα εικονοβιβλίων 

της κατηγορίας αυτής είναι δυσκολότερο σε σχέση με άλλα και η δημιουργική 

φαντασία του σε συνδυασμό με το δικό του σχετικό πολιτισμικό κεφάλαιο στο 

συγκεκριμένο τομέα θα ενυλωθεί στη δημιουργική γραφή ενός εικονοβιβλίου με 

ιδιαίτερες αξιώσεις και ως προς το κείμενο και ως προς την εικόνα, εφόσον υπάρχει 

συνεργασία συγγραφέα-εικονογράφου.       

 Εάν δεν υπάρχει συνεργασία, το κείμενό του είναι φρόνιμο να αποτελέσει ένα 

ωθητικό αλτήρα για τον εικονογράφο, να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο 

εικονιστικά δημιουργικά, είτε εμμένοντας πιστός στο κείμενο είτε αφιστάμενος απ’ 

αυτό με την εικονιστική ειρωνική απόσταση. Σε κάθε περίπτωση τα υφιστάμενα 

κειμενικά και εικονιστικά κενά λειτουργούν για τον αναγνώστη δημιουργικά, ώστε η 

ανάγνωση του συγκεκριμένου εικονοβιβλίου, σε μια τρίτη διάσταση,  λειτουργείι ως 

τρίτη δημιουργική ανάγνωση-γραφή. Αν τα κενά αυτά δεν υπάρχουν σε όλα τα 

επίπεδα, σκηνικό, χαρακτήρες, τόνος/διάθεση και πλοκή στα βασικά στοιχεία της 

δράσης κυρίως, ο αναγνώστης αντιμετωπίζει παθητικά το κείμενο. Έτσι, δεν 

ενεργοποιείται η συναισθηματική του νοημοσύνη, ώστε, συμπληρώνοντας τα 

κειμενικά και εικονιστικά κενά να προσλάβει το κείμενο και εκτός από την αισθητική 

απόλαυση και η προθετικότητα του συγγραφέα να έχει το αναμενόμενο αντίκρισμα. 

Μια παθητική ανάγνωση από τον αναγνώστη δεν ευνοεί τη δική του δημιουργική 

γραφή, που μεταφράζεται ουσιαστικά σε  αναγνωστική πρόσληψη του σχετικού 

εικονοβιβλίου ή στην ιδανικότερη περίπτωση παρακίνηση για περαιτέρω δική του 

δημιουργική γραφή. Η φαινομενική προϋπόθεση είναι μια κλειστή συνεργασία 

ανάμεσα στον συγγραφέα και τον/την εικονογράφο στην οποία ο συγγραφέας αφήνει 

κενά για τον/την εικονογράφο, προκειμένου να τα συμπληρώσει με οπτικές εικόνες. 

  Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εικονογραφημένων 

βιβλίων που δείχνουν τη δημιουργική συνεργασία συγγραφέα και εικονογράφου με 

μια εντελώς διαφορετική δημιουργική γραφή ο καθένας, κειμενική ο συγγραφέας, 

εικονιστική ο εικονογράφος (Nikolajeva & Scott, 2001: 167). Οι δευτερεύοντες   

χαρακτήρες δεν αναπτύσσονται όπως ο κεντρικός χαρακτήρας, μολονότι  συμβάλλουν 



στην εξέλιξη της ιστορίας με οποιοδήποτε τρόπο και καλό είναι να μην είναι πολλοί, 

ώστε να αποφευχθεί σύγχυση στον αναγνώστη. Εφόσον χρησιμοποιήσει διαλόγους, 

καθώς κάθε πρόσωπο έχει τη δική του μοναδική φωνή, είναι χρήσιμο να μην παραβεί 

κανένα από τους κανόνες που παραθέσαμε παραπάνω. Γι’ αυτό θα χρειαστεί να 

ξαναγράψει πολλές φορές την ιστορία και να την κάνει όσο γίνεται πιο σφιχτοδεμένη.    

 

3. Υποβολή χειρόγραφου στον εκδότη 

Μετά την ενδελεχή επεξεργασία της ιστορίας ο συγγραφέας είναι σε θέση να υποβάλει 

στον εκδότη το χειρόγραφο του για δημοσίευση. Εδώ, υπάρχουν δύο εκδοχές, καθώς 

τίθεται θέμα εικονογράφησης: να εικονογραφήσει ο ίδιος το βιβλίο του ή να βρει ο 

ίδιος ή ο εκδότης εικονογράφο. Αν ο συγγραφέας δεν έχει καλλιτεχνικό ταλέντο, δεν 

εικονογραφεί ο ίδιος την ιστορία. Η κειμενική δημιουργική γραφή στην  οποία 

αναλώθηκε με την επεξεργασία κειμένου, θα δολοφονηθεί από την άστοχη 

δημιουργική εικονογράφηση-γραφή και θα παραποιηθεί κάθε πρόσληψή του από 

τους νεαρούς αναγνώστες του. Εξάλλου, και οι ερασιτέχνες εικονογράφοι θα 

προσδώσουν στο χειρόγραφο μια αντιεπαγγελματική εμφάνιση, θα υποβαθμίσουν το 

κείμενο και επομένως θα αναιρέσουν κάθε κειμενική και εικονιστική δημιουργική 

γραφή.            

 Ίσως είναι νουνεχές ο συγγραφέας να μην επιχειρήσει να βρει εικονογράφο για το 

βιβλίο του, εκτός και αν έχει προηγηθεί συνεργασία με ένα καταξιωμένο εικονογράφο 

σε προηγούμενο βιβλίο του.  Οι εκδότες, αντίθετα έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα 

εικονογράφων της αρεσκείας τους και θα επιλέξουν το κατάλληλο για το βιβλίο, ώστε 

η δημιουργική γραφή να ολοκληρωθεί με τη δημιουργική εικονογράφηση και η 

ανάγνωση ή θέαση του εικονοβιβλίου/εικονογραφημένου βιβλίου να αποβεί 

λυσιτελής για τον αναγνώστη.         

  Συχνά, ο εκδότης «παντρεύει» ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα με ένα πολύ 

έμπειρο εικονογράφο, ώστε ένα από τα ονόματα στο βιβλίο είναι αναγνωρισμένο και 

έτσι  εξασφαλίζονται αγοραστές και βιβλιοθήκες. Ιδιαίτερα, για θέματα, όπως αυτά, 

που είναι ιδιαίτερα λεπτά και πρέπει να αποτυπωθούν στην εικόνα συναισθήματα, 

στάσεις και συμπεριφορές που ενδεχομένως να μην αναφέρονται στο κείμενο –

κειμενικά νοηματικά κενά- ένας έμπειρος εικονογράφος με δημιουργική φαντασία 



στην εικονιστική γραφή είναι απολύτως απαραίτητος και όχι ευχετικά αναγκαίος.  Αν 

όμως ο συγγραφέας είναι και εικονογράφος έμπειρος, η συγγραφή και η 

εικονογράφηση μπορεί να εμφανίζεται εύκολη περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς ότι δεν εγκυμονεί πιθανά μειονεκτήματα.     

 Γιατί, καθώς δημιουργοί κειμένου και εικόνας ταυτίζονται, ο ένας από τους δυο, 

είναι πολύ πιθανόν να μην απεμπλέκεται ο  ένας από τον άλλο και η εικονογράφηση να 

ακολουθεί πιστά το κείμενο, οπότε η δημιουργική γραφή ενός κειμένου με 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες ανάπηρα παιδιά εγκλωβίζεται στην αδυναμία του 

συγγραφέα-εικονογράφου να αποδεσμευτεί από το κείμενο και η εικονογράφηση να 

μην είναι δημιουργική εικονιστική αποτύπωση των λεκτικών σημείων. Ως 

εικονογράφος ο συγγραφέας αποτυπώνει στην εικόνα όσα έχει εγκλωβίσει στη 

λεκτική ιστορία, δημιουργική κειμενική γραφή οπωσδήποτε, δεν αυτονομείται όμως 

σε οποιοδήποτε βαθμό, λίγο, επαρκώς ή και περισσότερο, η εικονογράφηση, ώστε να 

συμπληρώνει τα κειμενικά κενά. Και αντίστροφα, η εικονιστική απόδοση του λεκτικού 

κειμένου δεν επιτρέπει το πιο πιθανό τη δημιουργία εικονιστικών δημιουργικών 

κενών και το παιδί αναγνώστης-θεατής δεν έχει περιθώρια για μια πιο δημιουργική 

ανάγνωση- θέαση και επομένως πρόσληψης ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου και αναγκαίου 

για την ελληνική κοινωνία θέματος ή έστω για την εκάστοτε ερμηνευτική κειμενική 

και οπτική κοινότητα.             

 Ας δεχθούμε όμως ότι ο συγγραφέας-εικονογράφος μπορεί να ανταποκριθεί με 

επάρκεια και δημιουργικότητα στο διπλό του ρόλο. Στην περίπτωση αυτή, ως 

συγγραφέας θα δομήσει το κείμενό του σε σελίδες, συνήθως 32, εφόσον τα 

εικονοβιβλία είναι 32 σελίδων, μαζί με τα εσώφυλλα  και τα εξώφυλλα. Σε ένα κομμάτι 

χαρτί, γράφει το κείμενο που αντιστοιχεί στη σελίδα αυτή. Παράλληλα, σκιτσάρει 

ασπρόμαυρα ή έγχρωμα την εικονογράφηση που πιστεύει ότι αποδίδει καλύτερα το 

κείμενό του, με όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες, ώστε να δίνει στον εκδότη ιδέες για 

το πώς οραματίζεται ο ίδιος την ιστορία του στην εικονογραφημένη συμπληρωματική 

εκδοχή της.  Ακολούθως, συνδέει τις σελίδες–κείμενο και εικονογράφηση στην οποία 

περιλαμβάνει 3-4 εικόνες- μαζί σαν σε βιβλίο και σχεδιάζει ένα πρόχειρο εξώφυλλο και 

το βιβλίο είναι έτοιμο, χωρίς βέβαια τα βιβλιογραφικά περικειμενικά στοιχεία του. 

 Ωστόσο, εμείς θα προτείναμε και κάτι άλλο, την εικονιστική επιμέλεια των 

εσώφυλλων, η οποία καλό είναι να συνδυάζεται με τη ιστορία. Έτσι, η δημιουργική 



φαντασία του συγγραφέα-εικονογράφου ή απλώς του εικονογράφου θα αυξήσει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη και θα αποδειχθεί δημιουργικότερη γραφή και η 

εικονογράφηση των εσώφυλλων. Για παράδειγμα, αν η ιστορία αναφέρεται σε παιδιά 

με κινητικά προβλήματα, τα εμπρόσθια εσώφυλλα θα μπορούσαν να αποτυπώνουν 

εικονιστικά αν τα προβλήματα αυτά είναι επίκτητα ή έμφυτα ή οποιαδήποτε άλλη 

σχέση με την ιστορία, ενώ στα πίσω εσώφυλλα ο εικονογράφος λειτουργώντας 

δημιουργικά μπορεί να απεικονίσει επαναληπτικά χαρούμενες σκηνές και αισιόδοξα 

συναισθήματα από την εξέλιξη της ιστορίας ή δημιουργώντας εικονιστικά σε 

διαφορετικό επίπεδο να ενισχύει ένα ανοικτό τέλος με το οποίο κλείνει το σχετικό 

εικονοβιβλίο ή να δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω εξέλιξη της ιστορίας. 

Καθοριστικό ρόλο τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω εσώφυλλα διαδραματίζει και η 

εύστοχη επιλογή του χρώματος σε συνδυασμό με την όλη εικονογράφηση στα 

εσώφυλλα.            

 Ένας συγγραφέας εικονογραφημένων βιβλίων ειδικότερα εικονογραφημένων 

βιβλίων με ανάπηρους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, θεωρείται σκόπιμο να γνωρίζει 

την οριοθέτηση των κύριων λειτουργιών των εικόνων σε σχέση με το κείμενο στο 

είδος των βιβλίων αυτών και αφετέρου να λάβει υπόψη, σε συνδυασμό με τον 

εικονογράφο, αν ο ίδιος δεν είναι και εικονογράφος, τη σημασία της εικονογράφησης 

για το παιδί-αναγνώστη (Fang 1996: 131).       

 Η εικονογράφηση δημιουργεί την κατάλληλη διάθεση και εναρμονίζεται με το 

θέμα, τους χαρακτήρες και το σκηνικό.  Η οπτική ερμηνεία είναι μοναδική και δυνατή. 

Προστίθενται οι εικόνες που αποσαφηνίζουν και συμβάλλουν στην κατανόηση. Η 

εικονογράφηση θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και η διάταξη της καλά 

σχεδιασμένη, ενώ το καλλιτεχνικό ύφος πρόσφορο με το περιεχόμενο και το μέγεθος 

του βιβλίου κατάλληλο  με το περιεχόμενο. Xαρτί, γραμματοσειρά και άλλα 

σχεδιαστικά στοιχεία θα πρέπει να ταιριάζουν με το περιεχόμενο του βιβλίου και την 

ηλικία στην οποία απευθύνονται.         

 Σε ένα εικονοβιβλίο που αναφέρεται σε ανάπηρο παιδί, μια ενδιαφέρουσα και 

ελκυστική ιστορία θα πρέπει να παρουσιάσει το παιδί όχι ως «ειδικό» ή διαφορετικό, 

αλλά ως κανονικό που μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κόσμου του/της. 

Οι ιστορίες είναι φρόνιμο να μην παρουσιάζουν ανθρώπους που «ξεπερνούν την 

αναπηρία», κρύβοντάς την.  Αντίθετα, η αναπηρία θα πρέπει να παρουσιαστεί με 



ακρίβεια ως το μοναδικό χαρακτηριστικό του παιδιού που θα παρουσιαστεί συνολικά 

ως παιδί. Στις καλύτερες ιστορίες, τα παιδιά, ανάπηρα και μη, αντιμετωπίζουν 

ρεαλιστικά προβλήματα και μαθαίνουν να τα επιλύουν. Νουνεχές επίσης είναι να 

απεικονίζονται ότι εμπλέκονται στη ζωή ως ενεργητικά μέλη, όχι ως παθητικά. Οι 

ιστορίες μπορούν να βοηθήσουν τα μη ανάπηρα παιδιά να μάθουν πώς  να 

μεταβάλλουν τις πράξεις τους και τις στάσεις τους, ώστε να μη δημιουργούν 

προβλήματα. Μέσα στο συγκείμενο της ιστορίας, το ανάπηρο παιδί θα πρέπει να 

απεικονιστεί ότι εμπλέκεται με άλλα ανάπηρα και μη παιδιά.    

Εικονογράφηση και κείμενο 

Η εικονογράφηση στα εικονοβιβλία δελεάζει τους νεαρούς αναγνώστες να 

παρακολουθήσουν τη δράση ανάπηρων μυθοπλαστικών χαρακτήρων και τις ποικίλες 

σχέσεις και στάσεις που ο συγγραφέας επινοεί ή ακόμα να προβλέψουν τι πρόκειται να 

συμβεί στη συνέχεια της ιστορίας.  Στοιχεία που απαιτούν προσοχή είναι:  

 Καθορισμός σκηνικού.  Στα εικονοβιβλία, όπως και σε ολόκληρη τη 

λογοτεχνία, το σκηνικό χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια ιστορία στο 

χώρο και στο χρόνο, δημιουργεί μια διάθεση, δηλώνει το ιστορικό υπόβαθρο αν 

είναι ανάγκη, παρέχει ένα ανταγωνιστή ή δίνει έμφαση σε συμβολικά νοήματα 

(Norton 1987). Τα εικονοβιβλία με ανάπηρους χαρακτήρες βασίζονται σε 

εικόνες που υπηρετούν βασικές λειτουργίες του σκηνικού, εξυπηρετούν τους 

ανάπηρους ήρωες και  καθοδηγούν τους αναγνώστες στην πρόσληψη της 

ιστορίας. 

 Διάθεση. Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο να προσδιοριστεί η 

διάθεση ενός εικονοβιβλίου και ένας ικανός εικονογράφος αυξάνει την 

πειστικότητα της ιστορίας. 

 Ορίζοντας και αναπτύσσοντας τους χαρακτήρες. Οι ανάπηροι χαρακτήρες  

στα εικονοβιβλία  έχουν ειδικά γνωρίσματα που τους κάνουν ρεαλιστικούς και 

πειστικούς στο παιδί-αναγνώστη. Σε εικονοβιβλία χωρίς λέξεις η απεικόνιση 

και η ανάπτυξη των χαρακτήρων στηρίζεται πλήρως στην εικονογράφηση, 

οπότε ο εικονογράφος επιβάλλεται να έχει δημιουργική φαντασία και 

ρεαλιστικό χρωστήρα. Στα εικονοβιβλία με ιστορίες, η εικονογράφηση μπορεί 



να συμπληρώνει τη χαρακτηρολογία στο κείμενο δείχνοντας τη δράση των 

χαρακτήρων και την αλληλεπίδραση του ενός στον άλλο.  

 Ανάπτυξη της πλοκής.  Η βραχύτητα του κειμένου στα συγκεκριμένα  

εικονοβιβλία συχνά περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της πλοκής της 

ιστορίας. Έτσι, η πλοκή προωθείται συχνά με εικόνες ανάπηρων χαρακτήρων. 

Στα εικονοβιβλία χωρίς λέξεις, η όλη πλοκή ξετυλίγεται μέσα από την 

επιτυχημένη εικονογράφηση των ανάπηρων σε κάθε δραστηριότητά τους. Στα 

εικονοβιβλία με ιστορίες η πλοκή μπορεί να επεκταθεί ή να εναρμονιστεί με τις 

εικόνες, αλλά καλό είναι η εικονογράφηση να έχει δική της αυτοτέλεια, κάτι που 

ευνοεί δύο ιστορίες ή εν πάση περιπτώσει να διαβαστεί το εικονοβιβλίο και με 

ένα άλλο διαφορετικό τρόπο (Fang 1996: 133).  

 Παρουσιάζοντας μια διαφορετική οπτική γωνία.  Ωστόσο, οι εικόνες μερικές 

φορές λένε μια ελαφρώς διαφορετική ή ακόμα και αντιφατική ιστορία από ό,τι 

το κείμενο, μολονότι  στα βιβλία της έρευνάς μας αυτό εμπεριέχει αυξημένες 

δυσκολίες. Βέβαια, όσο πλουσιότερη εικονογράφηση υπάρχει στο κείμενο, τόσο 

περισσότερο επηρεάζει η εικόνα δημιουργία; μιας ιστορίας (Lukens, 1990). 

Αλλιώτικα: Άλλη ιστορία μπορεί να αφηγείται το κείμενο και άλλη η εικόνα από 

διαφορετική οπτική γωνία.                                             

 Συμβάλλοντας στην  κειμενική συνοχή.  Οι εικόνες μπορούν να συνεισφέρουν 

στη συνοχή του κειμένου, όταν είναι πλήρως ολοκληρωμένες σε συνδυασμό με 

το κείμενο ή μέσα από την προβολή τους στο κείμενο   

  Ενισχύοντας το κείμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρωταρχική 

λειτουργία της εικονογράφησης είναι να ενισχύσει περισσότερο παρά να 

επεκτείνει το κείμενο (Fang 1996: 136). Τα μη μυθοπλαστικά  εικονογραφημένα 

βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, με την εικονογράφηση και τα 

διαγράμματα που τα συνοδεύουν προσδίδουν μια οπτική λεκτική  

αναδιατύπωση.  

  

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ανάπηροι χαρακτήρες βρίσκουν το δρόμο του στην παιδική λογοτεχνία ευκολότερα 

σήμερα από ό,τι παλαιότερα και αποτυπώνεται σ’ αυτήν ένα ευρύτερο φάσμα 

αναπηριών. Η μελετημένη απεικόνιση των χαρακτήρων από ένα συγγραφέα σε 

συνδυασμό με το σκηνικό και τη διάθεση δημιουργεί θετικές στάσεις στον αναγνώστη, 

γι’ αυτό και ο συγγραφέας στη δημιουργική γραφή βιβλίων του συγκεκριμένου τύπου 

καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός συνδυάζοντας τη δυνατότητα αυτή με την 

εικονιστική αναπαράσταση των ανάπηρων χαρακτήρων. Οι εικόνες ενισχύουν την 

αισθητική αποτίμησή των, ενώ παράλληλα αναπαριστούν οπτικά τα ανάπηρα παιδιά 

και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον και συμβάλλουν στην καλύτερη και ταχύτερη 

αποδοχή των παιδιών αυτών.  Γι’ αυτό: 

 Οι συντελεστές καλό είναι να δουν τις εικόνες και να αποφύγουν στερεότυπα. 

που λειτουργούν συνήθως υποτιμητικά. Τα παιδικά  βιβλία δεν θα πρέπει να 

συμβάλλουν στη διαιώνιση τυχόν στερεοτύπων. Συνεπώς, τα βιβλία με 

ανάπηρα παιδιά με κανένα τρόπο δεν πρέπει να προωθούν στερεότυπα. Κάθε 

προσχηματικός λόγος δεν δικαιώνει την παρουσία τους, καθώς όλες αυτές οι 

ομάδες είναι φρόνιμο να απεικονίζονται ως άτομα με διακριτικά  

χαρακτηριστικά. Είναι σκόπιμο να έχει ένα σωματικά ανάπηρο παιδί σε μια  

αναπηρική καρέκλα, για παράδειγμα,  εφόσον ο αναγνώστης βλέπει επίσης το 

παιδί ως ξεχωριστό άτομο με δική του/της προσωπικότητα και 

χαρακτηριστικά.  Συγγραφείς και εικονογράφοι  θα πρέπει να απεικονίζουν τα 

ανάπηρα παιδιά σε  ηγετικές θέσεις  και σε ρόλους δράσης, καθώς τα παιδιά 

αυτά δεν είναι φρόνιμο να αποτυπώνονται μόνο ως ενεργοί παρατηρητές και 

τα χωρίς αναπηρία ως δρώντα πρόσωπα.  

 Επιβάλλεται ο έλεγχος τα ιστορίας. Για να κερδίσουν την αποδοχή και την  

έγκριση του βιβλίου οι συντελεστές του, τα ανάπηρα παιδιά δεν θα πρέπει να 

παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες, όπως εξαιρετική μνήμη ή μαθηματικές 

ικανότητες, μολονότι και τα χαρισματικά παιδιά ανήκουν στις «ειδικές 

ανάγκες». Τα παιδιά δεν θα πρέπει να περπατήσουν ή να τρέξουν με τους 

φίλους του για να γίνει αποδεκτό. Πάντως, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να 

συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων, καθώς δεν πρέπει να θεωρούνται 



μέρος του προβλήματος, αλλά, εφόσον είναι δυνατόν, μπορεί να εξηγηθεί στα 

παιδιά αυτά η αναπηρία τους. Ευνόητο είναι ότι τα επιτεύγματα του ανάπηρου 

ατόμου θα πρέπει να συμβαδίζουν με την πρωτοβουλία και τη νοημοσύνη του.   

 Απεικόνιση τρόπου ζωής. Αν το ανάπηρο άτομο απεικονίζεται ως 

"διαφορετικό", καλό είναι να μην υπονοούνται αρνητικές κρίσεις. Εικόνες και 

κείμενο είναι φρόνιμο να είναι ρεαλιστικά και με τον τρόπο τους να παρέχουν 

μυθοπλαστικά πραγματικές γνώσεις στον αναγνώστη.   

 Οι μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Επιβάλλεται να υπάρχει ισορροπία ρόλων. 

Ούτε οι φυσιολογικοί άνθρωποι να κατέχουν τις ηγετικές θέσεις και να 

παίρνουν μόνο αυτοί  σημαντικές αποφάσεις και τα ανάπηρα παιδιά να 

λειτουργούν μόνο υποστηρικτικά ή να έχουν υποταγμένους ρόλους, αλλά ούτε 

και το αντίθετο.  

 Συγγραφέας και εικονογράφος θα πρέπει να υπολογίσουν τις επιπτώσεις στην 

αυτο-εικόνα ενός παιδιού, καθώς και οι δύο είναι σκόπιμο να απαλλαγούν από 

τις καθιερωμένες νόρμες που μπορούν να περιορίσουν τις προσδοκίες και να 

μειώσουν την αυτο-εικόνα του ανάπηρου παιδιού. Σε κάθε ιστορία, θα πρέπει 

να υπάρχει τουλάχιστον ένα ή περισσότερα πρόσωπα με τα οποία ένα 

ανάπηρο παιδί μπορεί να το θεωρήσει θετικό/εποικοδομητικό μοντέλο-

πρότυπο.  

 Το ιστορικό του συγγραφέα και εικονογράφου στα «αυτιά» του βιβλίου 

ενδεχομένως να βοηθήσει στην κατανόηση της ιστορίας, καθώς μπορεί να 

έχουν προσωπική εμπειρία με ανάπηρους, οπότε πλέον μιλάμε για 

«προθετικότητα» του συγγραφέα.  

 Έλεγχος της προοπτικής του/της συγγραφέα/έως, καθώς κανένας δεν είναι 

δυνατόν να είναι απόλυτα αντικειμενικός. Θεωρητικά, οι συγγραφείς γράφουν 

με βάση ένα πολιτιστικό πλαίσιο-συγκείμενο, αλλά δεν παραβλέπουν και τον 

προσωπικό  παράγοντα. Γι’ αυτό και το πολιτισμικό background συνυπάρχει 

με την προθετικότητα στην περίπτωση των συγκεκριμένων εικονοβιβλίων.  

 Ο συγγραφέας ας προσέξει τις συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και κυρίως 

να χρησιμοποιεί λέξεις χωρίς προσβλητικό χαρακτήρα («αργός», 

«καθυστερημένος», «σακάτης», «Ηλίθιος», «κουφός» κ.ά.). Η  γλώσσα του θα 

πρέπει να αποκαλύπτει ένα βαθύ σεβασμό και  εκτίμηση. 



Ολοκληρώνοντας, οι εικόνες στα εικονοβιβλία με ανάπηρους ήρωες προορίζονται να 

αποδώσουν ρεαλιστικά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες οικογένειες και 

κοινωνίες και μέσα από τη ρεαλιστική αφήγηση να ανατρέψουν στερεότυπα, να 

αφηγηθούν μια ιστορία, να συμβάλουν μυθοπλαστικά στην αποδοχή των ανάπηρων 

ατόμων, αναπτύσσοντας την εκτίμηση και τη γνώση στα παιδιά. Με δεδομένο τον 

ενδιαφέροντα ρόλο που διαδραματίζουν οι εικόνες  στα παιδικά εικονοβιβλία και στην 

παιδική γλώσσα και στην ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης είναι επιτακτική ανάγκη 

συγγραφείς και  εικονογράφοι να γίνουν πιο ευαίσθητοι στην πληροφορία που 

μεταδίδεται μέσα από τη λεπτή αλληλεπίδραση κειμένου, εικόνων και παιδιού-

αναγνώστη.  

 

Περίληψη 

Στην εργασία μας αυτή θα επιχειρήσουμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις-  

κατευθυντήριες γραμμές που πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμες σε συγγραφείς 

εικονογραφημένων βιβλίων ή εινονοβιβλίων με ήρωες παιδιά (ή και ενήλικες) με 

ειδικές ανάγκες. Η όλη προσπάθειά μας θα περιστραφεί στη δημιουργία μας 

συγγραφικής τυπολογίας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα η οποία θα στηρίζεται σε 

στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν ένα κείμενο λογοτεχνικό. Αποφεύγουμε μάλιστα 

εσκεμμένα τον όρο «λογοτεχνικότητα», καθώς είναι τόσο σαφής όσο κυρίως ασαφής, 

προκειμένου να υπερκεράσουμε ενδεχόμενα προβλήματα που ενδεχομένως 

δημιουργήσει ο ορισμός ως ορισμός και ως εφαρμογή σε λογοτεχνικό κείμενο. Η 

απόπειρα της δημιουργίας της συγκεκριμένης τυπολογίας ερείδεται σε απόψεις που 

ήδη έχουν διατυπωθεί από τους Rebecca Lukens, Maria Nikolajeva και άλλους που 

έχουν ασχοληθεί με αναπηρίες, προκειμένου να αποτελέσει ένα συγκεκριμένο οδηγό  

μελλοντικών συγγραφέων. Παράλληλα, θα διερευνηθεί κατά πόσο η δημιουργική 

γραφή ενός εικονοβιβλίου της κατηγορίας αυτής είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει την 

προθετικότητα ενός συγγραφέα ή υπόκειται στη λεγόμενη «προθετική πλάνη».  
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