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Ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας στην προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
 
Η υιοθέτηση των δικαιωµάτων του παιδιού συνάδει µε µία νέα ιστορική εποχή για τα 

παιδιά όλου του κόσµου και όχι µόνο του δυτικού, καθώς αναγνωρίζονται ως άτοµα 

µε δικαιώµατα, απόψεις, εµπειρίες, ανάγκες, αισθήµατα. Κι επιπλέον, 

αναγνωρίζονται ως δρώντα κοινωνικά υποκείµενα, τα οποία αποκτούν έναν διαρκώς 

αυξανόµενο ρόλο στη διαµόρφωση καταστάσεων που τα αφορούν. 

 

Αναφορικά µε την προστασία της παιδικής ηλικίας, υπό το πρίσµα του διεθνούς 

συµβατικού δικαίου, επισηµαίνεται η ιστορική προσπάθεια των Ηνωµένων Εθνών για 

τη σύνταξη της πρώτης σύµβασης προάσπισης των δικαιωµάτων των παιδιών, αυτή 

που έγινε το 1989 1. Η 20η Νοεµβρίου 1989 θεωρείται ηµέρα ορόσηµο, καθώς 

                                                 
1 Συµπληρωµατικά, αναφέρεται ότι εκτός από τη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1989), 
βασικά κείµενα του διεθνούς συµβατικού δικαίου και του ευρωπαϊκού συστήµατος περιφερειακής 
προστασίας, τα οποία προσανατολίζονται στην εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων µεταξύ των παιδιών 
είναι: η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948) στα άρθρα 1, 2 και 25 στην 
παράγραφο 2, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών (1950) στο άρθρο 14, η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1959), ο 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης (1961) στα άρθρα 16-17. Ακόµη, το 
∆ιεθνές Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών για τη διασφάλιση της προστασίας των Ατοµικών και 
Πολιτικών ∆ικαιωµάτων (1966) στα άρθρα 17 στην παράγραφο 1, 23, 24, το ∆ιεθνές Σύµφωνο των 
Η.Ε. για τη διασφάλιση της προστασίας των Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
∆ικαιωµάτων (1966) στα άρθρα 7,10,11, η Απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την κοινωνική 
προστασία των ανύπανδρων γυναικών και των τέκνων τους (1970). Αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για το νοµικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους, η οποία 
υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών (1975), η Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών 
∆ιάκρισης κατά των Γυναικών των Ηνωµένων Εθνών (1979) στο άρθρο 16, στην παράγραφο 1, 
περίοδο δ (Πλιόγκου, 2002: 294-297).   
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υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών η «Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού». Πρόκειται για έναν µακροσκελή κατάλογο 

κατοχυρωµένων δικαιωµάτων, όπως: το δικαίωµα της προστασίας της ζωής, της 

οικογένειας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της ειρήνης, αλλά κυρίως η προάσπιση των 

παιδιών από την κακοποίηση, την κακοµεταχείριση, την παιδική εργασία και 

εκµετάλλευση. Τα µέτρα προστασίας κρίνονται πάντα µε βάση «το συµφέρον του 

παιδιού» (Ruxton, 1996: 478-479).  

 

Ιστορικά, είναι η ευρύτερα επικυρωµένη συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στη 

χώρα µας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, µε το 

Νόµο 2101/1992, ως εθνικό νοµοθέτηµα µε αυξηµένη τυπική ισχύ (Ρούκουνας, 1995: 

280-283).  

 

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί µε 

σαφήνεια ένας ορισµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κι αυτό γιατί η συγκεκριµένη 

έννοια δεν θα µπορούσε να έχει ως σηµείο αναφοράς ένα διαπολιτισµικό, διατοπικό, 

άφυλο και διαχρονικό υποκείµενο στο οποίο να προσδίδονται συγκεκριµένα 

δικαιώµατα. Ακόµη όµως και στην περίπτωση που θα αναφέρεται στο σηµερινό 

κοινωνικό υποκείµενο, πάλι δεν είναι δυνατόν να δοθεί ένας συγκεκριµένος ορισµός, 

αφού πρόκειται για ένα υποκείµενο διαιρηµένο σε επιµέρους τµήµατα -φορείς 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων- µέλος δηλαδή πολύπλοκων και σε µεγάλο βαθµό 

διαφορετικών µεταξύ τους συστηµάτων ή υποσυστηµάτων (οικονοµικών, πολιτικών, 

κοινωνικών, πολιτισµικών) (Νόβα, 1996: 140). 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η γενίκευση της έννοιας των δικαιωµάτων και η 

διεθνοποίησή τους οδηγεί σε µια α-πολιτισµική και ανιστορική θεώρηση, βάσει της 

οποίας τα ζητήµατα της εξουσίας δεν εξετάζονται καθόλου ούτε ως προς τον ορισµό 

τους, ούτε ως προς την εφαρµογή τους στην πράξη. Κατά συνέπεια, η 

παγκοσµιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τείνει να χαρακτηρισθεί ως µια 

µοντέρνα εκδοχή φυσικού δικαίου, δηλαδή ενός ιδεατού συστήµατος κανόνων, που 

προέρχεται από τη φύση των πραγµάτων, έξω από τόπο και χρόνο και ταυτίζεται έτσι 

µε την αφηρηµένη έννοια της δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό, ως «ανθρώπινα 

δικαιώµατα» δεχόµαστε την έννοια εκείνη που περιέχει την προστασία της 

ανθρώπινης αξίας σε κάθε της έκφραση και έκφανση, όπου σε παγκόσµιο επίπεδο θα 
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πρέπει να καταβάλλονται τα µέγιστα ώστε η ιδεολογία αυτή να γίνεται πράξη 

(Πλιόγκου, 2006: 147-148). 

 

Έτσι, συγκεκριµένα, ως προς τη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1989), η 

γενικότητα που εντοπίζεται στη διατύπωση των άρθρων της επιτρέπει ποικίλες 

ερµηνευτικές προσεγγίσεις. Και παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε a 

priori να χαρακτηριστεί ως αρνητικό, εντούτοις δηµιουργούνται ζητήµατα όσον 

αφορά τον προσδιορισµό συµφωνηµένων κριτηρίων βάσει των οποίων θα µπορούσε 

η Σύµβαση να ελεγχθεί. Κατά συνέπεια, αφενός µεν η αποδοχή της Σύµβασης από 

κάθε κράτος που θα ήθελε να χαρακτηρίζεται ως «πολιτισµένο» και «δηµοκρατικό» 

αποτελεί µια ένδειξη του τρόπου βάσει του οποίου τα παιδιά λειτουργούν ως κριτήριο 

του πολιτισµού, αφετέρου ενισχύει τη διατήρηση και προώθηση συγκεκριµένων 

αντιλήψεων που αφορούν στο παιδί του δυτικού κόσµου, αναδεικνύοντας έτσι τις 

ευθύνες του κράτους και της οικογένειας απέναντι στα παιδιά (Μακρυνιώτη, 2003: 

31-32). 

 

Κι εφόσον υιοθετείται ένας κοινωνικά και πολιτισµικά φορτισµένος περίγυρος που 

συνάδει µε την αποκαλούµενη «∆ύση», ο οποίος πρεσβεύει ένα συγκεκριµένο 

πολιτισµό ενός συγκεκριµένου φύλου και µιας συγκεκριµένης κοινωνικής τάξης και ο 

οποίος παρουσιάζεται ως αντιπροσωπευτικός ενός τρόπου ζωής για τα παιδιά όλου 

του κόσµου, έχοντας ως δοµικά του στοιχεία: τον ατοµικισµό, την αστικοποίηση, την 

αναγνώριση ότι η πυρηνική οικογένεια θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο 

οικογενειακό σχήµα για την ανατροφή των παιδιών, την επιµήκυνση της σχολικής 

ζωής τόσο από τα πρώτα χρόνια της γέννησής τους στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης όσο και στην παράταση της παραµονής τους στο χώρο της τριτοβάθµιας 

µέσα από την παρακολούθηση χρονοβόρων µεταπτυχιακών σπουδών · τότε αξίζει να 

σηµειωθεί ότι έτσι το δυτικό πρότυπο προσεγγίζεται ως µέτρο παρατήρησης, 

σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών κοινωνικοπολιτισµικών περιβαλλόντων, τα 

οποία ωστόσο είναι δυνατόν να εντοπίζονται και µέσα στο ίδιο δυτικό κοινωνικό 

πλαίσιο (Coltrane, 1998: 107-131).    

 

Κατά τον τρόπο αυτό, όµως, σε επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών 

δύναται να υποτιµώνται και να παραγκωνίζονται µέτρα κοινωνικής πολιτικής τα 

οποία εγγράφονται ως διαφορετικά από το συγκεκριµένο πρότυπο και εντοπίζονται 
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σε χώρες ή σε πληθυσµιακές οµάδες στις οποίες η σηµασιοδότηση της παιδικής 

ηλικίας διαφέρει. ∆ηλαδή, στην πραγµατικότητα, όσα παιδιά δεν µπορούν να 

ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο κινδυνεύουν να βιώσουν την απόρριψη και το 

στιγµατισµό (Caputo, 1995: 19-20). 

 

Και ακριβώς στο σηµείο αυτό εντοπίζεται η σπουδαιότητα του ρόλου της παιδείας 

στη διάπλαση του ανθρώπου σε µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα. Καθώς µέσα από 

την απόκτηση γνώσεων, αξιών, δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης κι ακόµη την αισθητική 

καλλιέργεια, την κοινωνική, συναισθηµατική και ηθική ανάπτυξη επιχειρείται η 

διαµόρφωση δρώντων κοινωνικών υποκειµένων, ικανών να ανταποκρίνονται στις 

τρέχουσες συνθήκες της κοινωνικής πραγµατικότητας.  Σε µια τέτοια κατεύθυνση, 

όµως, επιδιώκεται το πέρασµα από ένα µονοπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης σε  

ένα πολυπολιτισµικό, σε µια εκπαίδευση δηλαδή που θα αξιοποιεί θετικά τα στοιχεία 

εκείνα που συνθέτουν τη σχολική ανοµοιογένεια σε κίνητρο µάθησης · αλλά κι ακόµη 

οτιδήποτε µπορεί να προσλαµβάνεται ως «διαφορετικό» (Πλιόγκου, 2008: 160). 

 

Στη χώρα µας, τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται αφενός µεν το φαινόµενο της 

σταδιακής µετατροπής της σε χώρα υποδοχής παλιννοστούντων και αλλοδαπών, άρα 

και χώρα υποδοχής παιδιών µε διαφορετικά εθνικά ή/και γλωσσικά χαρακτηριστικά, 

αφετέρου µια σταδιακή αύξηση στα ποσοστά των µη συµβατικών οικογενειακών 

µορφών. Κατά συνέπεια, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα κλήθηκε να 

προσαρµοστεί στη νέα πολυπολιτισµική κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από γλωσσικό πλουραλισµό και πλουραλισµό πολιτισµικών 

κεφαλαίων (Κογκίδου, 2004: 11-12). 

 

Ωστόσο, η σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη σύγχρονη πολυπολιτισµικότητα και την 

παλαιότερη συνίσταται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι σήµερα, σε αντίθεση µε 

παλιότερες εποχές, «ανήκουν» σε κάποιο ιδιαίτερο πολιτισµό µόνον εν µέρει και 

«σφραγίζονται» από αυτόν µόνον σε µερικούς τοµείς. Ενώ έχει γίνει κανόνας η 

επιλογή και εναλλαγή του πολιτισµού – γεγονός που αποτελεί τόσο αποτέλεσµα όσο 

και αφετηρία του πλουραλισµού των µορφών διαβίωσης και της διεθνοποίησης των 

συνθηκών ζωής (Gillborn, 1995:  1-13).  
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Κι εφόσον η έννοια της «πολυπολιτισµικότητας» αναφέρεται σε µια κοινωνική 

κατάσταση στην οποία επιτυγχάνεται η συµβίωση ατόµων µε διαφορετική εθνική και 

πολιτισµική προέλευση κι επιπλέον η συνύπαρξη διαφόρων πολιτισµών, δύναται να 

δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής ιδέας. Η 

έννοια της πολυπολιτισµικότητας εκφράζεται µέσα από την ανεκτικότητα και τη 

συνύπαρξη µε άλλους και µέσω της «διαπολιτισµικότητας» αποδίδεται η 

συγκεκριµένη πολυπολιτισµική κατάσταση (Καρακατσάνη, 2003: 179). 

 

Συνεπώς, η διαπολιτισµική εκπαίδευση καλείται να προετοιµάσει τους νέους 

ανθρώπους για τη ζωή σε µια τέτοια κοινωνία, γιατί σε αυτή την κοινωνία θα ζήσουν 

οι ίδιοι και πρέπει να µπορούν να το κάνουν µε επιτυχία -προς ίδιον όφελος. Σε ένα 

σχολείο όµως, που δεν θα αποτελεί µόνο µηχανισµό κοινωνικής ένταξης των 

περισσότερων παιδιών, αλλά κυρίως θα αποτελεί µηχανισµό κατά του κοινωνικού 

αποκλεισµού εκείνων των παιδιών που θα χαρακτηρίζονται από κάτι «ιδιαίτερο» και 

«διαφορετικό» και θα ανήκουν σε «οµάδα υψηλού κινδύνου», ευάλωτα προς τη 

σχολική αποτυχία και την περιθωριοποίηση (Πλιόγκου, 2005: 436-437).  

 

Για το σκοπό αυτό µεγάλη είναι η πρόκληση για τους λογοτέχνες έργων για παιδιά 

αλλά και για τους/τις εκπαιδευτικούς που τα επιλέγουν να τα αξιοποιήσουν ως 

παιδαγωγικό υλικό για την εισαγωγή θεµάτων σχετικών µε την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων · κι ακόµη για την αναγνώριση των κοινωνικών 

στερεοτύπων µε στόχο την αποφυγή συντήρησης και διαιώνισής τους. Και καθώς η 

λογοτεχνία έχει τη δύναµη όχι µόνο να δηµιουργεί συγκινήσεις αλλά και να 

επηρεάζει τον ιδεολογικό κόσµο του αναγνώστη και της αναγνώστριας, γίνεται 

αποδεκτό ότι το παιδικό λογοτέχνηµα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο είδος αφού 

απαιτεί τη συνύπαρξη στο πρόσωπο του συγγραφέα των ιδιοτήτων του λογοτέχνη και 

του παιδαγωγού (Μπενέκος, 1990: 109-166). 

 

Επιχειρώντας την προσέγγιση του όρου της «παιδικής λογοτεχνίας», συνήθης είναι η 

διατύπωση ότι πρόκειται για τα αισθητικώς δικαιωµένα λογοτεχνικά κείµενα των 

ενηλίκων, δηλαδή αυτά που θεωρούνται πρωτίστως έργα τέχνης και απευθύνονται 

στα παιδιά στα οποία µπορούν να µεταδώσουν την αισθητική συγκίνηση, ως προϊόν 

της γενικότερης επαφής µε τις ποικίλες µορφές τέχνης. Το άρτιο γλωσσικά 

λογοτέχνηµα προσφέρει αισθητική χαρά και καλλιέργεια, αποτελεί απολαυστικό 
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όραµα και άκουσµα, αλλά ταυτόχρονα εµπλουτίζει τον παραστατικό κόσµο των 

παιδιών, παροτρύνοντάς τα στην αποκωδικοποίηση των γλωσσικών συµβόλων, στη 

µετάβαση από το µερικό στο καθολικό, από την παρατήρηση στην κριτική σκέψη, 

επιτυγχάνοντας έτσι την ερµηνεία του κόσµου και επιλέγοντας να υιοθετήσουν στάση 

ενεργητικής παρέµβασης απέναντι στη ζωή. Για το λόγο αυτό, τα κείµενα παιδικής 

λογοτεχνίας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από εικονοπλαστική δύναµη, εκφραστική 

λιτότητα, πηγαίο χιούµορ, ικανότητα πρόκλησης βιωµάτων και ανθρωπισµού 

(Καλλέργης, 1992: 1-13).  

 

Όµως, η επίδραση των λογοτεχνικών έργων εξαρτάται και από τον τρόπο µε τον 

οποίο επιδιώκεται η προσέγγισή τους στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, κι 

επιπλέον από τον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνονται το έργο και οι χαρακτήρες 

από τους ανθρώπους που είναι σηµαντικοί για τα παιδιά-αναγνώστες και ιδιαίτερα 

από την οµάδα οµηλίκων. Κατά συνέπεια, κάθε λογοτεχνικό έργο που 

χρησιµοποιείται για την επίτευξη σειράς παιδαγωγικών στόχων αλλά και ως µέσο 

ενίσχυσης της διαπολιτισµικής ιδέας υπό το πρίσµα της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης 

είναι αναγκαίο να γίνεται αντικείµενο ενδελεχούς συζήτησης, ώστε να 

διαπιστώνονται και να αξιοποιούνται ως προϊόν γνώσης οι πιθανές διαφορές στην 

πρόσληψη του έργου εκ µέρους των µαθητών και µαθητριών (Τσιάκαλος, 2000: 214-

216) 2.  

 

Καθώς η λογοτεχνία που καταγράφει κοινωνικά φαινόµενα «αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους τόπους εγγραφής της ετερότητας και ένα από τα κυριότερα µέσα 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέµατα ρατσισµού και κοινωνικού αποκλεισµού» 

(Λαλαγιάννη, 2003:14). 

 

                                                 
2 Σηµειώνεται ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αναπτύσσεται στις Η.Π.Α. το Κίνηµα της 
Πολιτικής Ορθότητας, το οποίο µεταξύ άλλων επιχειρούσε να προβάλει µέσω της λογοτεχνίας 
αντιλήψεις που θα διακρίνονται για την πολιτισµική τους ευαισθησία και το σεβασµό σε οτιδήποτε 
διαφορετικό, µε στόχο από τη µια την καλλιέργεια µιας θετικής αυτοαντίληψης των παιδιών που 
«ανήκουν» σε µια «διαφορετική» κατηγορία, από την άλλη την επίτευξη µιας κοινωνικής και 
προσωπικής προσαρµοστικότητας όλων των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα (Κανατσούλη, 
2000: 91-92).  
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Συχνά εντοπίζονται παραδείγµατα από τα αποκαλούµενα «κλασικά έργα» παιδικής 

λογοτεχνίας, που ενδυναµώνουν κοινωνικά στερεότυπα στα οποία υποθάλπεται 

ρατσισµός διαφόρων ειδών, δηλαδή: ως προς τη φυσιογνωµία και τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά των ηρώων, το φύλο, την κατάσταση της υγείας τους, την εθνική 

καταγωγή, την πολιτισµική τους ταυτότητα, τις ατοµικές τους επιλογές στην 

οργάνωση του ιδιωτικού τους βίου. Η εικονογράφηση και το κείµενο, τόσο ως προς 

τη χρήση συγκεκριµένων λέξεων διαφόρων γλωσσικών µορφηµάτων, όσο και ως 

προς την προβολή άσκησης πρωταγωνιστικών ή υποδεέστερων ρόλων και κάθε 

µορφής δραστηριότητας, θα πρέπει να προσεγγίζονται από πολιτισµικά ευαίσθητους 

και ευαίσθητες εκπαιδευτικούς, ώστε τα εν λόγω σηµεία να αποτελούν έναυσµα 

ευαισθητοποίησης συναφών θεµάτων, να τοποθετούνται στο αντίστοιχο χωροχρονικό 

και κοινωνικοπολιτισµικό τους πλαίσιο και να µην αποφεύγονται εσκεµµένα από την 

εκπαιδευτική πράξη.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγµατα: 

• τα παραµύθια: «Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», «Η 

Σταχτοπούτα», «Η Ωραία Κοιµωµένη», «Χάνσελ και Γκρέτελ» 

επικεντρώνονται µόνο στην εξωτερική εµφάνιση των πρωταγωνιστριών τους, 

οι οποίες προβάλλονται να υιοθετούν λιγότερο ενεργητικούς ρόλους, να 

λειτουργούν µε στερεοτυπικές «γυναικείες» συµπεριφορές αναµένοντας να 

«σωθούν» από τον κυνηγό ή το πριγκιπόπουλο, αλλά και να γίνονται 

ευτυχισµένες και πλούσιες, αµοιβή που απολαµβάνουν απλά και µόνο επειδή 

είναι όµορφες. 

• το παραµυθοτράγουδο «∆έκα µικρά αραπάκια» το οποίο κατέγραψε για 

πρώτη φορά το 1869, ο Frank Green, στο αποκορύφωµα της βρετανικής 

αποικιοκρατίας 3 .  

• το παραµύθι «Τα τρία γουρουνάκια και ο κακός λύκος» στο οποίο 

παρουσιάζεται η πλέον δυσφηµισµένη εικόνα του κακού «άλλου»4. 

 

                                                 
3 Ενδελεχής ανάλυση του συγκεκριµένου έργου στο: Τσιάκαλος, 2000: 214-215.  
4 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί το έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Τα τρία µικρά λυκάκια» 
(1993), στο οποίο επιχειρείται µε χιουµοριστικό τρόπο να αντιστραφούν οι ρόλοι του κλασικού 
παραµυθιού, µε στόχο την ανατροπή του ιδεολογικού στερεοτύπου του κακού λύκου. Καθώς µέσα από 
την απεικόνισή του ως κακού «άλλου», προβάλλονται γενικευµένες, εξαπλουστευµένες απόψεις στις 
οποίες λανθάνουν ρατσισµός και ξενοφοβία.  
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Ωστόσο, παράλειψη θα ήταν αν δεν αναφερόταν ότι πολλά από τα κλασικά 

παραµύθια και κείµενα για παιδιά έχουν ξαναγραφεί µε στόχο την ανατροπή των 

κυρίαρχων ιδεολογικών και κοινωνικών στερεοτύπων, προβάλλοντας µηνύµατα 

απαλλαγµένα από έµφυλες, ταξικές, εθνικές, πολιτισµικές και κάθε µορφής 

διακρίσεων οι οποίες συνθέτουν την ατοµική ταυτότητα. 

 

Για παράδειγµα, αναφέρονται κάποια έργα της παιδικής λογοτεχνίας, τα οποία 

αποτελούν µεταγραφές παλαιότερων κλασικών κειµένων και παραµυθιών. Πρόκειται 

για το έργο «Παρασκευάς ή η Πρωτόγονη Ζωή» του Tournier, το οποίο δηµοσιεύθηκε 

το 1971 δηµιουργώντας µέσα από τον δικό του φιλοσοφικό µύθο την ανατροπή στο 

κλασικό κείµενο του Defoe «Ροβινσώνας Κρούσος» (1719). Θεωρείται έργο σταθµός 

για την ιστορία των µεταγραφών και γενικότερα για την παιδική λογοτεχνία, καθώς 

πρωταγωνιστής γίνεται ο Παρασκευάς κι όχι ο Ροβινσώνας εγγράφοντας κατά τον 

τρόπο αυτό το λόγο του ανθρώπου µαζί µε τον «άλλον» και όχι χωρίς τον «άλλον», 

όπως παρουσιάστηκε αρχικά στο έργο του Defoe. Μετατρέπεται, έτσι, σε ένα 

αντιρατσιστικό παραµύθι, µέσα από το οποίο εκφράζεται η αντίθεση στο ρατσισµό 

και στις διακρίσεις σε βάρος των έγχρωµων και των λιγότερο ευνοηµένων 5.  

 

Ως επιπλέον παράδειγµα αναφέρεται το βιβλίο των Jon Scieszka και Lane Smith: «Ο 

Βρωµοτυρένιος και άλλα µάλλον Ηλίθια Παραµύθια». Πρόκειται για µια συλλογή-

παρωδία επτά παραµυθιών, στο οποίο η διακειµενικότητα 6 προσεγγίζεται ως 

έναυσµα για τη µετατόπιση νοηµάτων και ιδεολογικών ανατροπών. Έτσι, το 

Ασχηµόπαπο του Άντερσεν –κι όχι µόνο, αλλά και µια σειρά πρωταγωνιστών/ριών 

άλλων γνωστών κειµένων για παιδιά- ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα όντα της λίµνης 

επειδή είναι άσχηµο κι όχι εξαιτίας της µεταµόρφωσής του σε έναν όµορφο κύκνο. 

Όπως σηµειώνει η Οικονοµίδου: «αντί…η διαφορετικότητα να γίνει µέσο ώστε 

τελικά να προβληθεί η υπέρβασή της, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του Άντερσεν, 

                                                 
5 Μάλιστα αφιερώνεται από τον ίδιο τον συγγραφέα «σ’ όλους αυτούς τους µετανάστες που 
δουλεύουνε στη Γαλλία, σ’ όλους τους «Παρασκευάδες», τους Αλγερινούς, τους Μαροκινούς, τους 
Τυνήσιους, τους Πορτογάλους που δεν έχουν εκλογικό βιβλιάριο και –για την ώρα- δεν ανήκουν καν 
σε συνδικάτο…που σ’ αυτούς επάνω πατάει βαριά η καταναλωτική ∆υτική κοινωνία» (Tournier, 2000: 
εσώφυλλο). 
6 Ως «διακειµενικότητα» ορίζεται το δίκτυο των λειτουργιών που συγκροτεί και ρυθµίζει τις σχέσεις 
µεταξύ του κειµένου και του διακειµένου. Πρόκειται δηλαδή για µια συγχρονική και διαχρονική σχέση 
συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας µεταξύ των κειµένων, η οποία χαρακτηρίζει τη δηµιουργία 
τους αλλά και την ανάγνωσή τους (Riffaterre, 1990: 5-15). 
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εδώ γίνεται µέσο για να υπονοµευθεί αυτή ακριβώς η ανάγκη της υπέρβασης» ( 2000: 

259). 

 

Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά 

είναι παιδική και όχι παιδαγωγική. Η λογοτεχνία όταν θέλει να µιλήσει για ιδέες, δεν 

διακηρύττει ούτε φωνασκεί, αλλά µεταµφιέζει και υπονοεί (Πέτροβιτς-

Ανδρουτσοπούλου, 1990: 14). Με άλλα λόγια οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια 

τους τη λογοτεχνική πένα θα πρέπει να µην εγκλωβίζονται στην «κατά παραγγελία» 

γραφή αλλά να διασφαλίζουν το δικαίωµά τους να δηµιουργούν αυθεντικές 

σκιαγραφήσεις χαρακτήρων, παρουσιάζοντας όλες τις πλευρές της ζωής µέσα από τη 

δική τους µατιά και την ευαισθησία της δικής τους ψυχής. 

Και έχοντας ως εφαλτήριο το όραµα του ζεύγους των ιδρυτών του Τελλογλείου 

Ιδρύµατος, που ήθελαν να φτιάξουν «ένα σχολειό που να µιλάει για τον τρόπο που 

γίνεται η συνεννόηση ανθρώπου και έργων τέχνης και για τη χαρά που απορρέει από τη 

γνώση αυτής της Τέχνης» όπως έλεγε η ίδια η Αλίκη (Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών 

ΑΠΘ, 2002: 9) , το τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων διοργάνωσε τη σηµερινή 

συνάντηση. Καθώς η ανάπτυξη αδιάλειπτων δεσµών συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς 

και πολιτιστικούς φορείς και κυρίως µε αυτούς που βρίσκονται µακριά από τα αστικά 

κέντρα, αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο, ο οποίος και καθορίζει τη 

φυσιογνωµία του Ιδρύµατος.  

Πρόκειται, δηλαδή, για την επίτευξη της ιδέας µιας πολιτιστικής παιδείας, η οποία θα 

παρακάµπτει εµπόδια και περιορισµούς εξαιτίας των όποιων δυσµενών συνθηκών 

ζωής, αλλά και θα αποδυναµώνει τις όποιες διαχωριστικές γραµµές µεταξύ των 

διαφόρων πληθυσµιακών οµάδων, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην 

οικοδόµηση πολιτισµικών γεφυρών.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Caputo, V. (1995). Anthropological silent others. A consideration of some conceptual 

and methodological issues for the study of youth and children’s cultures. In: V. Amit-

Talai & H. Wulff (Eds.). Youth Cultures - A Cross Cultural Perspective (pp. 19-42). 

London: Routledge. 



 10 

Coltrane, S. (1998). Gender and Families. Thousand Oaks, California: Pine Forge 

Press. 

Filinta, G. (2009). Η Ωραία Κοιµωµένη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα-Σειρά Disney. 

Gillborn, D. (1995). Racism and Antiracism in Real Schools. London: Open 

University Press. 

Grimm, J.-L. & Grimm, W.-K. (1993). Χάνσελ και Γκρέτελ. Αθήνα: Κέδρος-Σειρά 35 

Κλασικά Εικονογραφηµένα Παραµύθια. 

Grimm, J.-L. & Grimm, W.-K. (1993). Η Χιονάτη και οι Εφτά Νάνοι. Αθήνα: Κέδρος-

Σειρά 35 Κλασικά Εικονογραφηµένα Παραµύθια. 

Grimm, J.-L. & Grimm, W.-K. (1993). Η Σταχτοπούτα. Αθήνα: Κέδρος-Σειρά 35 

Κλασικά Εικονογραφηµένα Παραµύθια. 

Καλλέργης, Η. (1992). Θέµατα Παιδικής Λογοτεχνίας. Πάτρα: Εκδόσεις 

Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Κανατσούλη, Μ. (2000). Ιδεολογικές ∆ιαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: 

Τυπωθήτω-∆αρδανός. 

Καρακατσάνη, ∆. (2003). Εκπαίδευση και Πολιτική ∆ιαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, 

Αξίες, Πρακτικές. Αθήνα: Μεταίχµιο.  

Κογκίδου, ∆. (2004). Πλουραλισµός µορφών διαβίωσης και διαπολιτισµική 

εκπαίδευση. ∆ελτίο, Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Ελληνικό Εκπαιδευτήριο (32). 

Αφιέρωµα: «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις», 

11-15.  

Λαλαγιάννη, Β. (2003). Αναπαραστάσεις του Αφρικανού στην παιδική λογοτεχνία. 

∆ιαδροµές. Τ. 9-10: 14. 

Μακρυνιώτη, ∆. (2003). Ζητήµατα διαχείρισης της παιδικής ηλικίας: ασάφειες και 

αντινοµίες. Στο: ∆. Μακρυνιώτη (Επιµ.). Κόσµοι της Παιδικής Ηλικίας. Τοπικά δ΄ (σ. 

23-47). Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης των Επιστηµών του Ανθρώπου.  

Μπενέκος, Α. (1990). Ζαχαρίας Παπαντωνίου: ένας σταθµός στην παιδική λογοτεχνία. 

Αθήνα: ∆ίπτυχο. 

Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (1996). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα ως µια 

ιδιαίτερη µορφή κοινωνικοποίησης. Στο: ∆ιεθνής Αµνηστία. Πρακτικά Ηµερίδας µε 

θέµα: «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» (σ. 139-146). Αθήνα: Σάκκουλας. 

Οικονοµίδου, Σ. (2000). Χίλιες και Μία Ανατροπές. Η Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία 

για Μικρές Ηλικίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.  



 11 

Perrault, C. (1993). H Κοκκινοσκουφίτσα. Αθήνα: Κέδρος-Σειρά 35 Κλασικά 

Εικονογραφηµένα Παραµύθια. 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (1990). Η παιδική λογοτεχνία στην εποχή µας. 

Αθήνα: Καστανιώτης. 

Πλιόγκου, Β. (2002). Το νοµικό καθεστώς και η κοινωνική πραγµατικότητα για τα 

παιδιά εκτός γάµου. Στο: Ε. Κούρτη (Επιµ.). Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

Τόµος Β΄- Ψυχολογικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις (σ. 291-301). Αθήνα: 

«Τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός». 

Πλιόγκου, Β. (2005). ∆ιαστάσεις δηµογραφικών εξελίξεων και µεταβολών της 

οικογένειας: µια πρόκληση για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Στο: Π. 

Γεωργογιάννης (Επιµ.). ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα. Τόµος I  (σ. 426-437). Πάτρα: ΚΕ.∆.ΕΚ. 

Πλιόγκου, Β. (2008). Η Επίδραση της Μονογονεϊκότητας στην Εκπαιδευτική Επιτυχία 

των Παιδιών. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 

Riffaterre, M. (1990). Fictional Truth. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins 

University Press. 

Ρούκουνας, Ε. (1995). ∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Αθήνα: 

Εστία. 

Ruxton, S. (1996). Children in Europe. London: NCH Action for Children. 

Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. (2002). Η Ελλάδα που Αλλάζει. Τέχνη & 

Προσωπικότητες στον 20ο αιώνα. Θεσσαλονίκη: Τ.Ι.Τ.-Α.Π.Θ. 

Toni, W. (2004). Τα Τρία Γουρουνάκια και ο Κακός Λύκος. Αθήνα: Σαββάλας. 

Tournier, M. (2000) [1971]. Ο Παρασκευάς ή η Πρωτόγονη Ζωή. Μια άλλη γραφή του 

µυθιστορήµατος ο Παρασκευάς ή το Καθαρτήριο του Ειρηνικού, (µετ. ∆. 

Ραυτόπουλος). Αθήνα: Πατάκης.  

Τριβιζάς, Ε. (1993). Τα Τρία Μικρά Λυκάκια. Αθήνα: Μίνωας. 

Τσιάκαλος, Γ. (2000). Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα. 

 


