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ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Με ζύκκαρν ηε ινγνηερλία, ε λεπηαγσγόο έρεη ηελ
επθαηξία λα ζέζεη πξνβιεκαηηζκνύο θαη λα αληαιιάμεη απόςεηο κε ηα παηδηά ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο, ηεο
θνηλσλίαο πνπ θηινμελεί αλζξώπνπο από δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο, ζξεζθείεο,
πνιηηηζκνύο.
Ζ ινγνηερλία ζα ζπληειέζεη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηό γηα δηδάζθνληεο θαη καζεηέο λα
ζπδεηήζνπλ ρσξίο λα θεξύμνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ ρσξίο λα θξαπγάζνπλ, λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπζθνιίεο ρσξίο λα πιεγώζνπλ θαη λα πιεγσζνύλ, θαη λα
αλαζεσξήζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ρσξίο λα εμαλαγθαζηνύλ. ε απηό ην ζεκείν ζπλίζηαηαη
θαη ε πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηεο ινγνηερλίαο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο,
αθνύ θαηνξζώλεη λα πιεξνθνξεί γνεηεύνληαο θαη λα επαηζζεηνπνηεί καγεύνληαο. Γηαηί,
όπσο ήδε έρεη επηζεκαλζεί, ε πνιππνιηηηζκηθά νξζή ζπκπεξηθνξά δελ δηδάζθεηαη κε
ηππηθά θαη θαινζρεδηαζκέλα καζήκαηα, αιιά θαηαθηάηαη –it is “caught rather than
taught”- κέζα από θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη εκπεηξίεο (Boutte, McComick, 1992).
Δλζσκαηώλνληαο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο ηάμεο βηβιία κε πνιππνιηηηζκηθό
πεξηερόκελν – όρη κόλν ινγνηερληθά εηθνλνγξαθεκέλα, αιιά θαη βηβιία γλώζεσλ
(Garcia, & Pugh, 1992), πνίεζεο ή αθόκε θαη ιανγξαθηθά θείκελα (Galda & Cotter,
1992) - νη λεπηαγσγνί εζίδνπλ ηα παηδηά ζηελ πνιπθσλία θαη ηνλ πινπξαιηζκό (Taylor,
2000) θαη ελζαξξύλνπλ ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αλεθηηθόηεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο
(Bainbridge et al., 1999). Σα παηδηά πιεξνθνξνύληαη, πξνβιεκαηίδνληαη, βειηηώλνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. H θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνπο άιινπο, ελώ
παξάιιεια παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηα κεηνλνηηθά άηνκα λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή εηθόλα
γηα ηνλ εαπηό ηνπο (Ford et al., 2000). Γηα κηα αθόκε θνξά ε ινγνηερλία θαηνξζώλεη λα
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ιεηηνπξγήζεη σο «θαζξέπηεο θαη σο παξάζπξν», αθνύ νη κηθξνί αλαγλώζηεο ηεο ή
θνιαθεύνληαη κε ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο πνπ πξνβάιιεη ζηα βηβιία ηνπο ή έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα θνηηάμνπλ κέζα ζηε δσή θάπνηνπ άιινπ (Sims Bishop, 1997).
O όξνο «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία» (multicultural literature) θαληάδεη κάιινλ
αδόθηκνο ζηα ειιεληθά, ελώ αθόκε θαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλώο δελ παύεη λα
ππξνδνηεί ζπδεηήζεηο γηα κηα επαξθή νξηνζέηεζε (Καλαηζνύιε, 2002: 15-103, Cai,
1998). Φπζηθά, ν ηξόπνο πνπ ε ινγνηερλία γηα παηδηά αληηκεησπίδεη ην δήηεκα
εληάζζεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ γεληθόηεξσλ ζεσξεηηθώλ αλαδεηήζεσλ γύξσ από
ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθόηεηαο (Smith, 1993) θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ επξύηεξν
πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ πνιηηηθή νξζόηεηα ησλ θεηκέλσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο (Taxel,
1994).
Ζ επηινγή παηδηθώλ βηβιίσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πνιππνιηηηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο
απνηειεί έλαλ πνιύ επαίζζεην ηνκέα, ζηνλ νπνίν ε ζπκθσλία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε (Stotsky, 1994). Αθόκε θαη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ,
ιόγσ θνηλσληθώλ ηδηαηηεξνηήησλ, ρξόληα ηώξα ηνπο απαζρνινύζαλ παξόκνηα ζέκαηα, ε
θαηάζηαζε δελ είλαη ηδαληθή, ηόζν αλαθνξηθά κε ηα ινγνηερληθά βηβιία -ρσξίο λα
εμαηξνύληαη νύηε ηα βξαβεπκέλα (Albers, 1996)- όζν θαη ζρεηηθά κε ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα (Reimer, 1992).
Αθόκε θαη ζηελ Ακεξηθή όπνπ ε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ξαηζηζηηθώλ απόςεσλ ζε
παηδηθά βηβιία κπνξεί λα αλαρζεί ζην 1948, όηαλ ζε ζρεηηθό θεθάιαην απαξηζκνύληαη
κηα ζεηξά θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο παηδηθώλ βηβιίσλ κε βάζε ηελ απεηθόληζε ησλ λέγξσλ
ζε απηά (Rollins, 1948), έλαο κεγάισλ αξηζκόο παηδηθώλ βηβιίσλ, ελώ επαηλέζεθαλ από
θξηηηθνύο πνπ αλήθαλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα, απεηέιεζαλ αληηθείκελν ζθιεξήο θξηηηθήο
από ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο. Μάιηζηα, γηα λα ελεκεξσζεί ην
αγνξαζηηθό θνηλό γηα ηνλ θαηάινγν απηώλ ησλ βηβιίσλ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζρεηηθνί
θόκβνη ζην δηαδίθηπν (δεο γηα παξάδεηγκα απηά πνπ αθνξνύλ ηνπο

Γεγελείο

Ακεξηθάλνπο, Native Americans): http://www.oyate.org/books-to-avoid/index.html).
Παξόιν πνπ ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία, εθηόο ειάρηζησλ, θσηεηλώλ εμαηξέζεσλ
(Καλαηζνύιε, 2002, 2000, 1994), ζηεξείηαη αληίζηνηρσλ κειεηώλ, δηεζλώο θπθινθνξνύλ
αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ πξνζπαζνύλ λα θαζνξίζνπλ θξηηήξηα επηινγήο
(Council on Interracial Books for Children, 1980) ή ζπλνδεύνληαη από ζρνιηαζκέλνπο
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θαηαιόγνπο παηδηθώλ βηβιίσλ κε δηαπνιηηηζκηθό πεξηερόκελν (Yokota, 1993, Strehle,
2001). Μάιηζηα, έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο, όπσο απηή πνπ ζέιεη
λα κειεηώληαη ζε ηάμεηο κεγαιύηεξσλ παηδηώλ ζέκαηα θνηλσληθήο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη
πξνθαηάιεςεο κέζα από εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία (Farris, 1995), ή άιιεο πνπ
εληάζζνπλ παξόκνηα βηβιία ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο
γηα παξάδεηγκα ηελ εηζαγσγή ζην γξακκαηηζκό (Hillman, 1995, Barry, 1990, Opitz,
1999), ηδηαίηεξα όηαλ δεηείηαη ε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο (Quiroa, 2001).
Από ηελ άιιε, ηόζν ν αξηζκόο όζν θαη ην πεξηερόκελν ησλ βηβιίσλ κε πνιππνιηηηζκηθό
πεξηερόκελν εμαξηάηαη από πνηθίινπο παξάγνληεο, κε θπξίαξρνπο ηνπο νηθνλνκηθνύο,
πνπ θαίλεηαη λα θαζνξίδνπλ κέρξη θαη ηε δηακόξθσζε ησλ εθδνηηθώλ επηινγώλ (Harris,
1996), θαη ηνπο θνηλσληθνύο, όπσο ην είδνο ησλ κεηνλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρώξα
(Cooper, 1980), ρσξίο θπζηθά λα απνθιείνληαη θαη άιινη όπσο πνιηηηζκηθνί, πνιηηηθνί,
ηδενινγηθνί ή εθπαηδεπηηθνί.
Πξνζπαζώληαο λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηε
ινγνηερλία γηα κηθξόηεξα παηδηά ζηελ Διιάδα ζα ιέγακε όηη εθείλν πνπ ζίγνπξα ηελ
ραξαθηεξίδεη είλαη ε απνπζία παηδηθώλ βηβιίσλ κε ζαθώο δηαπνιηηηζκηθό πεξηερόκελν.
Ζ Διιάδα, κηα ρώξα πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δέρεηαη έλα κεγάιν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα,
δείρλεη αθόκε „κνπδηαζκέλε‟ απέλαληη ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη, γεγνλόο
πνπ θαλεξώλεηαη θαη ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο ρώξαο.
Γπζηπρώο, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νκνινγνπκέλσο ιίγα βηβιία πνπ θπθινθνξνύλ κε
δηαπνιηηηζκηθό πεξηερόκελν, δελ θαηνξζώλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηνλ ύπνπιν ζθόπειν ηνπ
δηδαθηηζκνύ. Αθόκε θαη αλ ν ζθνπόο είλαη „ηεξόο‟, όπσο είλαη ε αξκνληθή ζπλύπαξμε
όισλ ησλ θαηνίθσλ κηαο θνηλσλίαο αλεμαξηήησο εζλόηεηαο, ζξεζθείαο ή πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο, πνηέ νη πξνζέζεηο δελ είλαη αξθεηέο ώζηε λα δηθαηώζνπλ έλα ινγνηερληθό
έξγν. Βηβιία πνπ κνλαδηθό ηνπο ζθνπό έρνπλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηε λέα γεληά, λα
„πεξάζνπλ‟ κελύκαηα θαη λα δηαηπκπαλίζνπλ ελδεδεηγκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο,
εηζαγάγνπλ ζην ρώξν ηνπ παηδηθνύ βηβιίνπ κηα λέα κνξθή δηδαθηηζκνύ. Κη ελώ ν παιηόο
δηδαθηηζκόο ησλ εζηθνπιαζηηθώλ αλαθνξώλ θαη ηνπ θαζσζπξεπηζκνύ εθδηώρζεθε από
ην ρώξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, από ην παξάζπξν εηζρώξεζε ν δηδαθηηζκόο ησλ
πξννδεπηηθώλ ηδεώλ. Βηβιία πνπ κηινύλ γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ, κεηαθέξνπλ
εηξεληθά κελύκαηα, ή πξνπαγαλδίδνπλ κηα αληηξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ρξεηάδεηαη λα

3

ηθαλνπνηνύλ θαη θαζαξώο αηζζεηηθά θξηηήξηα πξηλ επηιεγνύλ από ηε λεπηαγσγό θαη
δηαβαζηνύλ ζε κηθξά παηδηά.
Παξόκνηα „δηδαθηηθά‟ βηβιία γίλνληαη εύθνια αληηιεπηά από ηελ θξαπγαιέα παξνπζία
ηνπ κελύκαηνο ζε θάζε ηνπο ζειίδα, θαζώο ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο αγσλίδνληαη
λα ππνζηεξίμνπλ ηα πιενλεθηήκαηα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Γηα ην ιόγν απηό,
ηα πξώηα εκπόδηα εμαθαλίδνληαη γξήγνξα θαη αλώδπλα, νη δηαθσλνύληεο πείζνληαη κέζα
από έλα γόληκν δηάινγν θαη ε ηζηνξία ηειεηώλεη κε ην θιαζηθό επηπρηζκέλν ηέινο όπνπ
όινη ειενύληαη κε ηελ αηώληα επηπρία (π.ρ. Σν ραξνύκελν ιηβάδη).
Μάιηζηα, νξηζκέλεο θνξέο, νη ζπληειεζηέο ηνπ βηβιίνπ ζεσξνύλ απαξαίηεην λα
θαηαθύγνπλ θαη ζε άιινπο, πην άκεζνπο ηξόπνπο ελεκέξσζεο ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ,
αλαθνξηθά κε ην „πξννδεπηηθό‟ πεξηερόκελό ηνπ. Χαξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα Ο
Ρίθν Κνθνξίθν, όπνπ ην αληηξαηζηζηηθό κήλπκα εμππεξεηείηαη κε θάζε κέζνλ, ηόζν
ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν –π.ρ. ην επηπρηζκέλν ηέινο ή ε αλαθνξά ζηνλ Έιιελα
κεηαλάζηε ηεο Ακεξηθήο- όζν θη εληειώο πεξηζσξηαθά, όπσο ε αθηέξσζε ηνπ βηβιίνπ ή
ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο πνπ αλαθέξεηαη κόλν ζηηο „πνιππνιηηηζκηθέο‟
ηεο θηιίεο θαη εκπεηξίεο. Σν ίδην βηβιίν κάιηζηα θαηαθεύγεη αθόκε θαη ζηελ πηνζέηεζε
δηαθνξεηηθήο, πνιύρξσκεο γξακκαηνζεηξάο γηα ηελ ππνγξάκκηζε ησλ „κελπκάησλ‟ ηνπ
θεηκέλνπ: «Ζ παηξίδα ε ζεηή είλαη ζαλ αιεζηλή» θαη «Από ηελ αξραία αθόκα επνρή
μέλνο ζεκαίλεη θίινο θη επηζθέπηεο καο καδί». Σν απνθνξύθσκα όκσο ηεο πξνβνιήο ηεο
θεληξηθήο ηδέαο βξίζθεηαη ζην εμώθπιιν, όπνπ ελζσκαησκέλεο εηηθέηεο πιεξνθνξνύλ
ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή θαη επίδνμν αλαγλώζηε γηα ην ζέκα θαη ηε „ρξεζηκόηεηα‟ ηνπ
παξόληνο: «Ξελνθνβία» ή «Καηάιιειν γηα ηελ αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε».
ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, νύηε ηα πξνβιήκαηα είλαη ηόζν απιά νύηε ε θαηάζηαζε
ηόζν ξόδηλε. Ζ ζπλύπαξμε αλζξώπσλ δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ κέζα ζηελ ίδηα πόιε,
γεηηνληά, νηθνγέλεηα, δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. Δθείλν πνπ
πξαγκαηηθά ηζρύεη δελ είλαη ε επθνιία ηεο ζπλύπαξμεο αιιά, ζε πξώηε θάζε, ε αλάγθε
ηεο, θαη, αξγόηεξα, ε επράξηζηε έθπιεμε όηη ε πξνζπάζεηα άμηδε, αθνύ ε
δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε πνιπρξσκία έθαλε ηε δσή πην όκνξθε. Γη‟ απηό απαηηείηαη
κεγάιε πξνζπάζεηα θαη απέξαληε θαηαλόεζε, κηα θαη ε εύθνιε ιύζε είλαη πάληα ε
απόξξηςε, ε γθεηνπνίεζε, θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο.
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Καη αλ θάπνηνο παξαηεξήζεη όηη παξόκνηεο αιήζεηεο είλαη πνιύ δύζθνιν λα γίλνπλ
θαηαλνεηέο από κηθξά παηδηά, ζα αλαθέξνπκε έλα βηβιίν όπνπ ε επαηζζεζία θαη ην
ηαιέλην ηεο Βνύιαο Μάζηνξε θαηνξζώλνπλ λα κηιήζνπλ ζηε γιώζζα ησλ παηδηώλ θαη
ηεο αιήζεηαο γηα αθαλζώδε δεηήκαηα, όπσο νη κηθηνί γάκνη, ηα πξνβιήκαηα ηαπηόηεηαο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από απηνύο, νη πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο
θαη ην δηαδύγην. ε κηα ηζηνξία κε „θαθό‟ ηέινο, ν ηξίρξνλνο Γηάλλεο/ Σδόλλπ δηεγείηαη
ζε πξώην πξόζσπν ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο, ελώ ε ελδηαθέξνπζα εηθνλνγξάθεζε ηεο Έθε
Λαδά παξαθνινπζεί θαη ζρνιηάδεη εύζηνρα όζα ζπκβαίλνπλ (Ο ρηνλάλζξσπνο πήξε ηε
κακά).
Δθηόο όκσο από ηα βηβιία –έζησ θαη ιίγα- κε εκθαλώο δηαπνιηηηζκηθό πεξηερόκελν,
ππάξρνπλ θαη άιια όπνπ, αλεμάξηεηα από ην ζέκα θαη ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, κηα
πθέξπνπζα ηδενινγία δηαηππώλεη ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο πάλσ ζην επίθαηξν δήηεκα ησλ
„δηαθνξεηηθώλ‟ αηόκσλ. Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα παξαηεξείηαη δηάζηαζε αλάκεζα
ζηνλ άκεζν θαη ηνλ έκκεζν ηδενινγηθό ρξσκαηηζκό ηνπ ίδηνπ έξγνπ πνπ ζπρλά
πξαγκαηώλεηαη κε δύν δηαθνξεηηθέο ηξνπηθόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηηο
δηαθεκίζεηο όπνπ έλα ζπλήζσο κε ζεμηζηηθό θείκελν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε κηα άθξσο
ζεμηζηηθή εηθόλα (Kress, & van Leeuwen, 1996: 18). Ζ έκκεζε κεηάδνζε κελπκάησλ
ζεσξείηαη κάιηζηα θαη ε πιένλ επηθίλδπλε, θαζώο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ην πξόζσπν
πνπ εθθξάδεη ηηο ξαηζηζηηθέο απόςεηο δελ αληηιακβάλεηαη όηη πξνζβάιιεη κηα
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα (δεο ζρεηηθό θόκβν ζην δηαδύθηην πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ
έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νκηιίαο, Southern Poverty Law Center, 2001).
ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ ε ξαηζηζηηθή πξνθαηάιεςε πνιύ ζπρλά
ππεηζέξρεηαη κε ηε κνξθή ζηεξενηππηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε αλζξώπνπο πνπ αλήθνπλ
ζε „άιιεο‟ θπιέο. πλήζσο, ε έιιεηςε ιεπηνκεξεηώλ δεκηνπξγεί ππεξαπινπζηεπηηθέο
εηθόλεο γεκάηεο ζπκβάζεηο, όπνπ πνιιέο θνξέο ην ζθίηζν νδεγεί ζηελ θαξηθαηνύξα θαη
ελώ νη Δπξσπαίνη δηαηεξνύλ αθέξαηε ηελ αηνκηθόηεηά ηνπο, όινη νη ππόινηπνη απιώο
θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε εθπξνζώπνπο θπιήο κε ηα ίδηα αθξηβώο ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη,
όινη νη θάηνηθνη ηεο Αθξηθήο εκθαλίδνληαη κε δπζαλάινγα επκεγέζε, ζαξθώδε ρείιε,
ελώ όινη νη Κηλέδνη θνξνύλ αθξηβώο ηα ίδηα ξνύρα, παλνκνηόηππα θαπέια θαη
θπζηνγλσκηθά κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ζαλ ηηο ζηαγόλεο ηνπ λεξνύ (Aoki, 1980).
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Αθόκε θαη ην ηνπίν ηεο ρώξαο είλαη δπλαηόλ λα αληαλαθιά ζηεξενηππηθέο απόςεηο
βαζηζκέλεο ζηελ „ηνπξηζηηθή‟ άπνςε γηα απηήλ. Έηζη ε Διιάδα παξνπζηάδεηαη σο
ζαιαζζηλό ηνπίν ινπζκέλν ζην θσο ηνπ ήιηνπ, ε Διβεηία σο ρηνληζκέλν ζαιέ θαη ην
Βέιγην ηόζν αθόξεηα επίπεδν ώζηε ζπκίδεη ηελ απάληεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζε ζρεηηθή
απνξία ηνπ Μνλαξρίμ: «Δδώ ηα βνπλά είλαη ππόγεηα γηα λα κελ θνπξαδόκαζηε».
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη αθόκε θαη ζηελ ίδηα εηθόλα είκαζηε ζε ζέζε λα δηαθξίλνπκε
ζαθείο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο, νξηζκέλεο θνξέο δηακεηξηθά αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο.
Έηζη, ελώ ππάξρνπλ εηθόλεο πνπ ην θπξίαξρν κήλπκα θαίλεηαη λα δηαηπκπαλίδεη ηελ
ηζόηεηα ησλ ιαώλ, ν πθέξπσλ ηδενινγηθόο ρξσκαηηζκόο ηνπο είλαη ζαθώο ξαηζηζηηθόο.
Σν ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα πξνέξρεηαη από ην ρώξν ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ
εηθόλα εθείλε όπνπ δύν παηδηά, εθπξόζσπνη ηεο ιεπθήο θαη καύξεο θπιήο, ζπλππάξρνπλ
αξκνληθά. Καη ελώ κηα πξώηε καηηά βεβαηώλεη όηη πξόθεηηαη γηα κηα αληηξαηζηζηηθή
πξόηαζε αθνύ ηα παηδηά θσηνγξαθίδνληαη ζθηρηαγθαιηαζκέλα, πξνζερηηθόηεξε
παξαηήξεζε θαλεξώλεη εκθαλέζηαηε πξνθαηάιεςε ζε βάξνο ηνπ έγρξσκνπ παηδηνύ. Σα
αγγειηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθνύ παηδηνύ –μαλζηέο κπνύθιεο, ιακπεξό ρακόγειν- ζε
αληίζεζε κε ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε παξαδνζηαθέο εηθνλνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο
ηνπ ζαηαλά θαη παξαηεξνύληαη απνθιεηζηηθά ζην έγρξσκν –απνθνξύθσκα ην ρηέληζκα
κε ηε κνξθή δύν θεξάησλ πνπ πξνεμέρνπλ- δηθαηνινγνύλ ηνλ ηίηιν ηεο δηαθήκηζεο
«Άγγεινη θαη δηάβνινη» πνπ δεκηνύξγεζε ην 1991 ν επθπέζηαηνο Oliviero Toscani κε
ζθνπό λα πξνθαιέζεη ην θνηλό αίζζεκα ππνγξακκίδνληαο ην γεγνλόο όηη νη ξαηζηζηηθέο
πξνθαηαιήςεηο είλαη ηόζν βαζηά ξηδσκέλεο κέζα καο ώζηε δελ αξθεί έλαο επηθαλεηαθόο
αθνξηζκόο ηνπο.
Καη „γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο‟, αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο αθόκε θαη θαζεκεξηλέο καο
εθθξάζεηο, όπνπ ε αλαθνξά ζε άιινπο ιανύο έρεη έληνλα κεησηηθό ραξαθηήξα. Αο
αλαινγηζηνύκε γηα παξάδεηγκα ηα γλσζηά: Έγηλε Σνύξθνο, Γπθηηέο, Βνύιγαξνη (ζηελ
πνδνζθαηξηθή δηάιεθην), Μαο πεξλάο γηα Ακεξηθαλάθηα; Αξάπεο, Κάλεηο ηνλ Κηλέδν,
Καιά, Πόληηνο είζαη;
Από ηελ άιιε, ν απνθιεηζκόο από ηηο εηθόλεο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδνπλ ηα παηδηά
εξώσλ κε δηαθνξεηηθά από ηα δηθά ηνπο θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαβηβάδεη
ηδενινγηθά κελύκαηα ζηνπο αλήιηθνπο ζεαηέο-αλαγλώζηεο ηνπο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα, ε
εηθνληζηηθή εθδνρή κηαο ζρνιηθήο ηάμεο δελ εμαληιείηαη κόλν ζε μαλζά, κειαρξηλά θαη
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θνθθηλνκάιιηθα θεθαιάθηα αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη έλα
έγρξσκν παηδάθη, αθόκε θαη όηαλ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζην θείκελν, ε πνιππνιηηηζκηθή
θνηλσλία αληηθαηνπηξίδεηαη ζην βηβιίν, παξέρνληαο ην δηθαίσκα θαη ζηνλ „δηαθνξεηηθό‟
λα δεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζε απηήλ (π.ρ. Η επίζεζε ηεο ςείξαο).
Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά θαη ε πεξίπησζε ηνπ δηαθνξεηηθνύ κελύκαηνο ειιεληθόηεηα; δηαπνιηηηζκηθόηεηα; - έηζη όπσο πξαγκαηώλεηαη από ηελ θεηκεληθή θαη
εηθνληζηηθή εθδνρή ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ. Ζ Μ. Καλαηζνύιε, ζε κηα άθξσο ελδηαθέξνπζα
κειέηε, επηζεκαίλεη ηελ πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Εαξακπνύθα Ο Μεγαιέμαλδξνο,
όπνπ ην θείκελν δίλεη έκθαζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή πνιηηηθή ηνπ ζηξαηειάηε ζε
αληίζεζε κε κηα άθξσο ειιελνθεληξηθή εηθνλνγξάθεζε. Με άιια ιόγηα, ε
εηθνλνγξάθεζε αθεγείηαη κηα ειιεληθή ηζηνξία ζε ύθνο δηαθνξεηηθό, από εθείλν, ην
δηαπνιηηηζκηθό, ηνπ θεηκεληθνύ ιόγνπ‟ ην παηρλίδη αλάκεζά ηνπο θαζηζηά ην βηβιίν έλα
επηδέμην ζρόιην πάλσ ζε δύν ηόζν δηαθνξεηηθέο, ζρεδόλ αιιεινζπγθξνύνκελεο, έλλνηεο,
ηελ ειιεληθόηεηα θαη ηε δηαπνιηζκηθόηεηα (Καλαηζνύιε, 2002:103-125).
Παξάιιεια κε ηελ εηθόλα, θαη ε πινθή, ε νπηηθή γσλία ή ε ζθηαγξάθεζε ησλ
ραξαθηήξσλ απνηεινύλ ηξόπν έθθξαζεο δηαπνιηηηζκηθώλ ή ξαηζηζηηθώλ απόςεσλ.
Αθόκε θαη ν απνθιεηζκόο ζπληζηά κνξθή ινγνθξηζίαο (Hopkins & Tastad, 1997). ε κηα
ρώξα όπνπ ζπλαληάο Αιβαλνύο, Σνύξθνπο, θαη θάζε ινγήο Βαιθάληνπο, ε απνπζία ηνπο
από ηηο θαληαζηηθέο πόιεηο ησλ βηβιίσλ ηεο έρεη ζαθώο ηδενινγηθό πεξηερόκελν θαη
απνηειεί εκθαλή πξνθαηάιεςε εηο βάξνο ηνπο. Παξόκνηα ήηαλ θαη ε θαηάζηαζε ζηηο
δηαρξνληθά πνιππνιηηηζκηθέο ΖΠΑ, όπνπ, πξηλ από 1960, είηε απνπζίαδαλ από ηε
ινγνηερλία είηε παξνπζηάδνληαλ σο αξλεηηθά πξόηππα όινη όζνη δελ είραλ ηελ ηύρε λα
είλαη Ακεξηθάλνη-Δπξσπαίνη ή Δπξσπαίνη (Aoki, 1993).
Γηα

απηό,

αλάκεζα

ζηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

αληηξαηζηζηηθήο

ινγνηερλίαο

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ύπαξμε ινγνηερληθώλ εξώσλ από δηαθνξεηηθνύο ιανύο ζε ξόινπο
πξσηαγσληζηηθνύο, ρσξίο ζηεξενηππηθνύο ραξαθηήξεο, θαη κε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
(Harris, 1993). Όινη απηνί νη ήξσεο θαιό είλαη λα παξνπζηάδνληαη λα αζθνύλ κηα επξεία
γθάκα επαγγεικάησλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη κόλν ζε ζηεξενηππηθέο αζρνιίεο ή ζε
ζέζεηο βνεζεηηθέο γηα ηελ θπξίαξρε εζληθή νκάδα. Από ηελ άιιε, θαιό είλαη ηα νλόκαηά
ηνπο λα παξακέλνπλ μεληθά, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο κε ζηεξενηππηθέο (π.ρ. ξύδη
γηα Κηλέδνπο), ε ακθίεζή ηνπο ζύγρξνλε (π.ρ. νη Ηλδηάλνη δελ δνπλ αθόκε ζε ζθελέο
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ζηνιηζκέλνη κε θηεξά, Moore, & Hirschfelder, 1999), ελώ ε αηνκηθόηεηά ηνπο, θεηκεληθά
(Norton, 1985) θαη εηθνλνγξαθηθά, λα κελ ζπλζιίβεηαη θάησ από ην βάξνο ηεο εζληθήο
ηνπο θαηαγσγήο (π.ρ. όινη νη θνηζέδνη ηζηγθνύλεδεο, όινη νη Αιβαλνί θιέθηεο).
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζην ζέκα ηεο νκηιίαο ηνπο αθνύ γισζζηθόο
ξαηζηζκόο ελδέρεηαη λα εθδεισζεί κε δηαθόξνπο ηξόπνπο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη
θσλέο ησλ κεηνλνηήησλ πνπ θαληάδνπλ παηδηάζηηθα αζηείεο κέζα από ηα
ζηξαπαηζαξηζκέλα ειιεληθά ηνπο ιεηηνπξγνύλ σο κεησηηθό ζρόιην εηο βάξνο ησλ ιαώλ
πνπ ηηο κηινύλ. Δπηπιένλ, ε θαηά ιέμε κεηάθξαζε ραξαθηεξηζηηθώλ εθθξάζεσλ ηεο
γιώζζαο ηνπο, αζπλήζηζηεο γηα ηα Διιεληθά (π.ρ. «Δπηπρήο λα ζαο θνπλήζσ ην ρέξη»,
κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο θξάζεο shake hands), ή ε θαηάρξεζε ηππηθώλ επηθσλεκάησλ
(π.ρ. νιέ γηα ηνπο Ηζπαλνύο), θάηη πνπ εθκεηαιιεύεηαη κε ζαπκαζηή επηηπρία ν γλσζηόο
καο Αζηεξίμ, παξά ηελ θσκηθόηεηά ηνπο θαη ηελ άκεζε αλαγλσξηζηκόηεηά ηνπο δελ
παύνπλ λα ζπληζηνύλ κηα θάπνηα κνξθή γισζζηθνύ ξαηζηζκνύ.
Ο ζεβαζκόο ηεο αηνκηθόηεηαο απνηειεί ην κεγάιν δεηνύκελν όηαλ γξάθνληαη βηβιία
γηα άιιεο εζληθέο νκάδεο. Ζ ηζηνξία δηεγείηαη ηα ζπγθεθξηκέλα βηώκαηα ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ θαη όρη ζπιιήβδελ ηελ εκπεηξία ησλ Αιβαλώλ πνπ ήξζαλ ζηε
ρώξα καο. Όπσο ζπκβαίλεη ζε όινπο καο, έηζη αθξηβώο θαη απηνί δελ μεθηλνύλ από ηελ
ίδηα βάζε, δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, νύηε δεκηνπξγνύλ ηελ ίδηα δσή. Καη
όπσο αθνξηζκνί ηνπ ηύπνπ „όινη νη Ρνπκάλνη είλαη εγθιεκαηίεο‟ απνηεινύλ ξαηζηζηηθέο
αληηιήςεηο, θαη ε αληίζεηε αγσλία, λα παξνπζηαζηνύλ δειαδή νη μέλνη, νη „άιινη‟,
ζεηηθά, ην ιεγόκελν „ζύλδξνκν ηνπ Χνξεύνληαο κε ηνπο ιύθνπο‟ (Instructor, 1996) από ην
νπνίν πάζρνπλ θάπνηεο θνξέο νη πξννδεπηηθνί δεκηνπξγνί, απνηειεί κηα εμίζνπ κεγάιε
ππεξαπινύζηεπζε θαη κηα επηθίλδπλε πξνθαηάιεςε.
Δηδηθά γηα ηελ ειιεληθή εθδνηηθή αγνξά, παξαηεξνύκε όηη νη „άιινη‟ πνιηηηζκνί θαη νη
δηαθνξεηηθνί ιανί γίλνληαη γλσζηνί είηε από ζπιινγέο δηθώλ ηνπο παξακπζηώλ (π.ρ.
Ιαπσληθά παξακύζηα), είηε κέζα από βηβιία ζηα νπνία νη ήξσέο ηνπο είλαη εθπξόζσπνη
άιισλ θπιώλ (π.ρ. Ο Χηόλη-πνπ-πέθηεη). Μηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαηαλεκεκέλσλ ζε
ηξεηο δηαθνξεηηθνύο άμνλεο αλαθύνληαη θαη εδώ:
 Καηά πόζνλ ε αλάπιαζε ελόο άιινπ πνιηηηζκνύ απνκαθξπζκέλνπ ζε ρώξν θαη
ρξόλν είλαη δπλαηόλ λα είλαη αθξηβήο; ε δηεζλέο επίπεδν, νη θξηηηθέο
εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθώλ βηβιίσλ ζηειηηεύνπλ κηα ζεηξά από απηά εμαηηίαο ηεο
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αλαθξίβεηαο, θεηκεληθήο θαη εηθνλνγξαθηθήο, αλαθνξηθά κε ηελ απνηύπσζε άιισλ
ιαώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Δζθηκώσλ έρνπλ παξαηεξεζεί
εζθαικέλεο θαηαγξαθέο ζε επίπεδν εηθόλαο πνπ αθνξνύλ ζηελ παλίδα, ηε ρισξίδα,
ηα αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη είδε θαζεκεξηλά, όπσο ηα θεληήκαηα (Stott,
1995: 12-15). Γηα παξόκνηεο αλαθξίβεηεο, αξθεηέο θνξέο επζύλεηαη ε γελίθεπζε πνπ
ζπγρσλεύεη ζηελ ίδηα ηζηνξία, ζην ίδην πξόζσπν, ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλόηα,
θαηαζηάζεηο πνπ απέρνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο ρξνληθά ή γεσγξαθηθά. Οη Ηλδηάλνη, γηα
παξάδεηγκα, όζν εμσηηθά ίδηνη θαη αλ θαληάδνπλ ζηα κάηηα καο, δηαθέξνπλ ηόζν
πνιύ κεηαμύ ηνπο, πνπ είλαη αδύλαην λα βνιεπηνύλ ζηηο ζηεξενηππηθέο θόξκνπιεο
πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα απηνύο (Stott, 1995, Stedman, 1982, Hirschfelder,
1982). Γηα ην ιόγν απηό αλαθύεηαη θαη ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ πεγώλ. Δθεί ε
παξάζεζε ελόο θαηαιόγνπ κε ηηο πεγέο ηνπ ζπγγξαθέα ζα βνεζνύζε ηνλ ελήιηθν
ζπλ-αλαγλώζηε λα δηακνξθώζεη γλώκε γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο
δηήγεζεο (Stott, 1995: 26).
 Καηά πόζνλ είλαη δπλαηόλ λα απνηππσζεί νξζά έλαο πνιηηηζκόο, ή λα θαηαγξαθεί ε
ινγνηερληθή ηνπ παξάδνζε από θάπνηνλ πνπ δελ αλήθεη ζε απηόλ; Πνιύ ζπρλά
παηδηθά βηβιία έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηε δεκηνπξγία κε απζεληηθώλ εξώσλ, αθνύ
αλαπαξάγνπλ ηελ άπνςε ησλ Δπξσπαίσλ γηα απηνύο (βιέπε ηελ πεξίπησζε ηνπ
«Ηλδηάλνπ ησλ Λεπθώλ», «white man‟s Indian», Stott, 1995: 18). Απόςεηο άιισλ
ιαώλ θαληάδνπλ αδηαλόεηεο ζηα κάηηα ηνπ Δπξσπαίνπ αθεγεηή, ελώ νη ηζηνξίεο
ηνπο κνηάδνπλ θξππηνγξαθηθέο γηα ηνπο „ακύεηνπο‟. Γηα απηό, πνιιέο από απηέο
γλσξίδνπλ ηελ πξνθξνύζηεηα θιίλε ηεο επξσπατθήο εζηθήο θαη κεηαιιάζζνληαη ζε
δηεγήζεηο γηα παηδηά, αθνύ πξώηα „θαζαξηζηνύλ‟ από ην αθαηαλόεην αιιά θαη ην
αδηαλόεην (π.ρ. αηκνκηθηηθέο ζρέζεηο). Θα ήηαλ επρήο έξγν λα ππάξμνπλ βηβιία
γξακκέλα από ζπγγξαθείο κεηνλνηήησλ ώζηε λα πάςνπλ λα κηινύλ άιινη γηα απηνύο
θαη λα παξνπζηαζηεί ε δηθή ηνπο απζεληηθή άπνςε (Lewis, 1994, Hamanaka, 1994).
Καη απηό όρη κόλν επεηδή ελδέρεηαη λα ακθηζβεηεζνύλ αθόκε θαη ηα θίλεηξα
ζπγγξαθέσλ θαη εηθνλνγξάθσλ πνπ αλαιακβάλνπλ εθείλνη λα δηεγεζνύλ ηηο
εκπεηξίεο (Slapin & Seale, 1998), ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δσή πεξηζσξηαθώλ
θνηλσληθώλ νκάδσλ, αιιά θαη επεηδή νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη ζε απηά ηα
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άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε θαη παγίσζε εηθόλσλ πνπ ηνπο αθνξνύλ
είλαη κάιινλ κεδακηλέο (McCarthy & Crichlow, 1993).
 Καηά πόζνλ έλαο πνιηηηζκόο κε πξνθνξηθή ινγνηερληθή παξάδνζε είλαη δπλαηόλ λα
κεηαθεξζεί ζην ραξηί δηαηεξώληαο ηε δσληάληα θαη ηνλ παικό ηνπ, ρσξίο λα
επηειηζηεί ζε θνύθηεο ιέμεηο κνπζεηαθήο αμίαο; Πώο είλαη δπλαηόλ ν αλαγλώζηεο λα
ληώζεη ηε καγεία ηεο ζπλδεκηνπξγίαο κηαο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο, κε ηνλ αθεγεηή λα
εθζέηεη, θαη ην αθξναηήξην λα ζρνιηάδεη, λα ζπκπιεξώλεη, λα κνξθνπνηεί, λα
κνηξάδεηαη κηα ηζηνξία πνπ ζε θάζε ζπλάληεζε θαηνξζώλεη λα δηαθνξνπνηείηαη
παξακέλνληαο ζπλάκα ε ίδηα; Παξόιν πνπ ην πξόβιεκα ησλ ζύγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ
θαληάδεη δπζεπίιπην, εληνύηνηο θαηά θαηξνύο θαηεγξάθεζαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο
επηηπρνύο αληηκεηώπηζήο ηνπ. Αλαθέξνπκε κόλν ηελ πεξίπησζε ηνπ Goble (Goble,
1988, 1989, 1990, 1991) πνπ θαηνξζώλεη λα δηεγεζεί „πνιπθσληθά‟ ηελ ηζηνξία ελόο
κεηνλνηηθνύ αηόκνπ (Itkomi). ηα ηέζζεξα βηβιία ηεο ζεηξάο ππάξρεη ν ιεπθόο
ζπγγξαθέαο, ν ίδηνο ν πξσηαγσληζηήο πνπ από ηελ αξρή ελεκεξώλεη ηνπο
αλαγλώζηεο όηη ζα είλαη παξώλ γηα λα ειέγμεη θάζε αλαθξίβεηα ηνπ ζπγγξαθέσο, θαη
-όπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν- θαη ε άπνςε ηνπ εηθνλνγξάθνπ
γηα ηα πξάγκαηα. Μάιηζηα, ν πινπξαιηζκόο απηόο δειώλεηαη θαη γξαθνηερληθά κε
ηελ πηνζέηεζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ γξακκαηνζεηξώλ: ε πξώηε αλαιακβάλεη ηελ
ηξηηνπξόζσπε, άκεζε δηήγεζε ησλ γεγνλόησλ, ε δεύηεξε ηελ απεπζείαο ζπλνκηιία,
εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο, ηνπ ζπγγξαθέα κε ην αλαγλσζηηθό ηνπ θνηλό, θαη ε ηξίηε
ην ζρνιηαζκό ηνπ πξσηαγσληζηή γηα όζα ηνλ αθνξνύλ. Μέζα από ηξεηο δηαθνξεηηθέο
αθεγεκαηηθέο θσλέο, ηνπ ζπγγξαθέα πνπ απηναλαηξείηαη ακθηζβεηώληαο ν ίδηνο ηελ
απόιπηε αληηθεηκεληθόηεηα όζσλ γεγνλόησλ αλέπιαζε θαη εμέζεζε, ηνπ θαληαζηηθνύ
πξσηαγσληζηή πνπ, ζε κηα απεπζείαο ζπλνκηιία ηνπ κε ην θνηλό ή ζε έλαλ εζσηεξηθό
κνλόινγν, αγσληά γηα ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάζηεθε, θαη ηνπ εηθνλνγξάθνπ, ν
αλαγλώζηεο πεγαηλνέξρεηαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο δεκηνπξγώληαο κηα
άιιε ηζηνξία, ηε δηθή ηνπ, θαη δώληαο κηα πινπξαιηζηηθή αθεγεκαηηθή εκπεηξία πνπ
πξνζηδηάδεη ζηε δεκνθξαηηθόηεηα κηαο πξνθνξηθήο δηήγεζεο.
Αλ θαη ζηελ Διιάδα απνπζηάδνπλ αθόκε ηα βηβιία κε ζαθώο δηαπνιηηηζκηθό
πεξηερόκελν, εληνύηνηο ππάξρνπλ πνιιά πνπ, όηαλ δηαβάδνληαη ζηελ ηάμε, εγείξνπλ
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δεηήκαηα πνπ ε ζπδήηεζή ηνπο ζα επαηζζεηνπνηήζεη ηα παηδηά ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ πνιιέο από ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ:
Η δπζηπρία ηνύ λα είζαη δηαθνξεηηθόο (Ελζπλαίζζεζε). Γελ είλαη ιίγα ηα
ινγνηερληθά βηβιία πνπ κέζα από πεξηπέηεηεο παξακπζηθώλ εξώσλ παξνπζηάδνληαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν „δηαθνξεηηθόο‟, θαη ν θαηαηγηζκόο ησλ αξλεηηθώλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνλ θαηαθιύδνπλ, ηδηαίηεξα όηαλ απηόο γίλεηαη αληηθείκελν
θνξντδίαο ή βηώλεη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Σν γλσζηό αζρεκόπαπν ηνπ Άληεξζελ
δνθίκαζε ηνλ άγξην δησγκό θαη ηελ απόξξηςε αθόκε θαη από εθείλνπο πνπ ιηγόηεξν
αλακελόηαλ -κεηέξα, αδέιθηα- θαη γλώξηζε ηε δηθαίσζε θαη ηελ έληαμε κόλν όηαλ ε
θαιή ηνπ κνίξα ην „θεξε λα αλήθεη ζε κία από ηηο πιένλ θαηαμησκέλεο νκάδεο.
Παξόκνηα, έλαο άιινο ήξσαο πνπ αθόκε θαη ην όλνκά ηνπ καξηπξά ηε
δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ, ην Κάηη Άιιν, παξόιν πνπ θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα κνηάζεη ζηνπο
άιινπο, απνηπγράλεη θαη δηώθεηαη αιύπεηα, βξίζθνληαο ηε ζπληξνθηά θαη ηε δηθαίσζε
κόλν κέζα από ηε θηιία ηνπ Καηηηί θαη ελόο άιινπ πιάζκαηνο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη
ην γεγνλόο όηη ην Κάηη Άιιν, αλ θαη έρεη βηώζεη ηε κνλαμηά θαη ηνλ θνηλσληθό
απνθιεηζκό, δε δηζηάδεη λα αλαπαξαγάγεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ δέρζεθε ην ίδην ζην
άηπρν πιαζκαηάθη πνπ ηνπ ρηύπεζε ηελ πόξηα. Ζ δηθαίσζε θαη ε επηπρία έξρεηαη όηαλ
ην Κάηη Άιιν ζπλεηδεηνπνηεί όηη «Ήηαλ δηαθνξεηηθνί, αιιά ηα πήγαηλαλ κηα ραξά», θαη
παξόιν πνπ δελ εληάρζεθαλ πνηέ ζηελ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα ησλ δώσλ, ε
πξνζζήθε ελόο παηδηνύ ζηελ παξέα ηνπο ιεηηνύξγεζε ιπηξσηηθά δηθαηώλνληαο όινπο
ηνπο δηαθνξεηηθνύο.
Άιισζηε, ε έλλνηα ηνπ μέλνπ, ηνπ δηαθνξεηηθνύ είλαη κάιινλ ζρεηηθή θαη αξθεηά
επηζθαιήο. Δλώ κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη Έιιελεο ζηελ Διιάδα απνηεινύλ ηελ
θπξίαξρε εζλνηηθή νκάδα, ιίγα ρξόληα πξηλ ν αγώλαο γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο έζηεηιε πνιινύο ζπκπαηξηώηεο καο ζηηο θάκπξηθεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ζηελ
άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνύ, αλαγθάδνληάο ηνπο, πνιιέο θνξέο, λα ππνζηνύλ ηε
ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ιαώλ ππνδνρήο. Γηα ην ιόγν απηό ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη
λα θαηαδεηθλύεη, ζην βαζκό πνπ ε ειηθία ησλ καζεηώλ ηνπ ην επηηξέπεη- ηηο ηζηνξηθέο
ζπλζήθεο πνπ γελλνύλ ηνλ μέλν (Χνληνιίδνπ, 2000). Σν βηβιίν ηεο Γαιάηεηαο νπξέιε
Παηρλίδη ρσξίο θαλόλεο, πνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ελόο λεαξνύ γθαζηαξκπάηηεξ, παξόιν
πνπ δελ απεπζύλεηαη ζε κηθξά παηδηά, ζα ήηαλ θαιό λα δηαβαζηεί από όινπο καο.
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ε κηα θνηλσλία ιεπθώλ, νη καύξνη γίλνληαη δαθηπινδεηθηνύκελνη θαη ην ρξώκα ηνπ
δέξκαηόο ηνπο θάλεη νξηζκέλνπο από απηνύο λα ληξέπνληαη. ε κηα θνηλσλία καύξσλ
όκσο, απηνκάησο ε θαηάζηαζε αλαηξέπεηαη, ην ζθνύξν δέξκα είλαη ν θαλόλαο θαη ε
επώδπλε εμαίξεζε ην ιεπθό. Σν γεγνλόο ππνγξακκίζηεθε θαη ζε γλσζηή δηαθήκηζε όπνπ
κηα νκάδα καύξσλ γπλαηθώλ θνηηνύλ κε πεξηέξγεηα θαη θαρππνςία έλα ιεπθό θνξίηζη
πνπ βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο. Ζ δεθηηθόηεηα απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό δελ είλαη εύθνιε
ππόζεζε, αλεμάξηεηα από ηε κνξθή ηεο.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαη ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν Λεπθή θαη Μαύξε
νθνιάηα, πνπ δηεγείηαη ηνλ πόλν θαη ηελ αγσλία κηαο ιεπθήο ζνθνιάηαο, θαζώο
αγσλίδεηαη λα γίλεη απνδεθηή από ηηο θπξίαξρεο, ζθνπξόρξσκεο εθπξνζώπνπο ηνπ είδνπο
ηεο. Βηώλνληαο ηελ ερζξόηεηα θαη ηελ απόξξηςε ησλ ζπλνκειίθσλ ηεο, θαηαιήγεη λα
απνκνλσζεί θαη, ην ρεηξόηεξν, λα απνξξίςεη θαη ε ίδηα ηνλ εαπηό ηεο. Ζ θσκηθή
αλαηξνπή ηνπ γλσζηνύ κνηίβνπ πνπ απνηππώλεηαη ζηε ξαηζηζηηθά θνξηηζκέλε δεκνθηιή
παξνηκία «Σνλ αξάπε θη αλ ηνλ πιέλεηο ην ζαπνύλη ζνπ ραιάο», παίξλεη ηε κνξθή κηαο
απέιπηδνο πξνζπάζεηαο αιιαγήο ρξώκαηνο πξνο ην … ζθνπξόηεξν. ε κηα ηζηνξία, πνπ,
παξά ηηο θσκηθέο ηεο δπλαηόηεηεο, δελ θαηαθέξλεη λα απνθύγεη ηα άκεζα θεξύγκαηα,
ζηειηηεύεηαη έληνλα ν παξαινγηζκόο ησλ θξίζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε
εμσηεξηθά γλσξίζκαηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δηαθεξύζζεη θαη ε κακά καύξε ζνθνιάηα
πνπ θαηνξζώλεη, κε κηα ηεο κόλν παξέκβαζε, λα αλαηξέςεη, σο δηα καγείαο, θάζε
ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά: «δελ ληξεπόκαζηε γη‟ απηό πνπ είκαζηε, αιιά γη‟ απηά πνπ
θάλνπκε».
πλήζσο απαμηνύκε ό,ηη δε γλσξίδνπκε. Ζ γλσξηκία κε ιανύο δηαθνξεηηθνύο από ην
δηθό καο ζπληειεί ώζηε λα εμαιεηθζνύλ αξθεηέο από ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνπο θόβνπο
πνπ επζύλνληαη γηα εθδήισζε ξαηζηζηηθήο λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο (DermanSparks & The ABC Task Force, 1989). Σα παηδηά πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
γλσξίζνπλ πξαγκαηηθά έλα ιαό, γξήγνξα αληηιακβάλνληαη όηη πνιιέο από ηηο
ζηεξενηππηθέο εηθόλεο πνπ είραλ ζρεκαηίζεη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αιήζεηα. Από ηελ
άιιε πάληα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο παξάδνζήο ηνπ πνπ ζα ήζειαλ λα
πηνζεηήζνπλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ παληειώο άγλσζην ζηελ Διιάδα αιιά ηδηαίηεξα
δεκνθηιή ζηελ Ηζπαλία Ραηνζίην Πέξεζ, έλα ζπκπαζέο πνληηθάθη πνπ έξρεηαη θξπθά ην
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βξάδπ, παίξλεη ην δόληη πνπ έραζε ην παηδί ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, θαη ηνπ αθήλεη ζην
καμηιάξη ηνπ έλα κηθξό δσξάθη.
Από ηελ άιιε, ηα παηδηά πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα, όηαλ αθνύλ ηζηνξίεο
από ηνλ δηθό ηνπο πνιηηηζκό, ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη έρνπλ θαη απηνί κηα πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά γηα ηελ νπνία κπνξνύλ λα είλαη πεξήθαλνη, αθνύ θαη απηή έρεη ζπλεηζθέξεη
ζεηηθά ηόζν ζηελ θνπιηνύξα ηεο ρώξαο πνπ ηνπο θηινμελεί όζν θαη ηνπ θόζκνπ
νιόθιεξνπ (Norton, 1995: 561). Άιισζηε, θαη απηά ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα
γλσξίζνπλ, λα „δηδαρζνύλ‟, ην δηθό ηνπο πνιηηηζηηθό παξειζόλ, αθνύ «ε θνπιηνύξα θαη
νη ηδέεο, καζαίλνληαη, δελ θιεξνλνκνύληαη κε ηε γέλλεζε» (Anthropology Outreach
Office Smithsonian Institution, 1999: 3).
ε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο γλώζεο πνπ νθείινπλ λα
έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην πνιηηηζηηθό παξειζόλ θαη ην παξόλ αηόκσλ κεηνλνηηθώλ
νκάδσλ, ηδηαίηεξα απηώλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπο ή ηνπο
ήξσεο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδνληαη ζηελ ηάμε. Δλεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα ζπγγξαθέσλ ή
εθδνηώλ ζε βηβιία κε ήξσεο εθπξνζώπνπο άιισλ πνιηηηζκώλ (Perini, 2002), θαζώο θαη
ε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο κε βηβιία –αο ππνγξακκηζηεί ν πιεζπληηθόο αθνύ έλα βηβιίν
πνηέ δελ αξθεί (Mendoza & Reese, 2001: 10) - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά άιισλ ιαώλ ζπληειεί ώζηε δάζθαινη θαη καζεηέο λα γλσξίζνπλ
δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα θαηαβιεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό ώζηε ηα βηβιία πνπ ζα
επηιεγνύλ λα αθνξνύλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο απηώλ ησλ ιαώλ. Αλ, γηα
παξάδεηγκα (δεο Beaty, 1997: 22), όια ηα βηβιία κε Αθξηθαλνύο ήξσεο πεξηνξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ζε ζθελέο ηεο αγξνηηθήο ηνπο δσήο, ηα παηδηά ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ
ζηεξενηππηθέο εηθόλεο γηα απηνύο ηνπο ιανύο, αθνύ ζεσξνύλ όηη όινη νη Αθξηθαλνί δνπλ
ζε θαιύβεο ζηε δνύγθια, βαδίδνπλ μππόιπηνη, όιεο νη γπλαίθεο ηνπο θνξνύλ ηνπξκπάληα
ζην θεθάιη, ελώ δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο κεηάβαζεο ζε θάπνηνλ ηόπν πιελ … ηνπ
πνδαξόδξνκνπ. Σν ίδην ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ιανύο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Κηλέδσλ, αθνύ ν πνιηηηζκόο ηνπο δελ είλαη κόλν ξύδη, μπιαξάθηα θαγεηνύ θαη
πνιύρξσκνη δξάθνη (Pang, et al., 1992).
Ζ κνληέξλα όςε ηεο δσήο άιισλ ιαώλ, κε ηελ πνιπρξσκία θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηά
ηεο, ζπληειεί ζηελ απνδπλάκσζε ησλ εζληθώλ ζηεξενηύπσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν,
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απνθεύγεηαη θαη έλαο αθόκε ύπνπινο ζθόπεινο‟ ε αληηκεηώπηζε άιισλ ιαώλ σο απιώο
γξαθηθώλ θαη ειθπζηηθά εμσηηθώλ. Γηα απηό ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ κπνξνύζε λα
εθπξνζσπεζεί ηζόηηκα ζηε ζπιινγή ησλ βηβιίσλ ηεο ηάμεο, ην παξειζόλ θαη ην παξόλ
ελόο ιανύ (Beaty, 1997: 24).
Μέζα ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο γλσξηκίαο ησλ ιαώλ εληάζζεηαη θαη ε επαθή ησλ
παηδηώλ κε ηηο „άιιεο‟ γιώζζεο ησλ δίγισζζσλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Δθηόο ίζσο από ηε
ρξεζηκνπνίεζε θάπνησλ ζπλεζηζκέλσλ εθθξάζεσλ, π.ρ. ραηξεηηζκόο, ζηελ „άιιε‟
γιώζζα ησλ καζεηώλ, βηβιία γξακκέλα ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο γιώζζαο, κε ζθνπό όρη
θπζηθά ηελ εθκάζεζή ηεο, αιιά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα ίδηα πξάγκαηα
ιέγνληαη από δηαθνξεηηθνύο ιανύο εληειώο δηαθνξεηηθά, απνηεινύλ κηα εύθνιε ιύζε
πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. ην εμσηεξηθό θπθινθνξεί ην ραξηησκέλν θαη ηδηαίηεξα
αγαπεηό ζηα παηδηά βηβιίν Margaret and Margarita (Margaret y Margarita), όπνπ έλα
αγγιόθσλν θαη έλα ηζπαλόθσλν θνξίηζη πξνζπαζνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο
θαη ην θαηνξζώλνπλ, παξόιν πνπ θαζέλα κηιά ηε δηθή ηνπ γιώζζα.
Από ηελ ειιεληθή εθδνηηθή αγνξά αλαθέξνπκε ην βηβιίν Οη δηάθνξνη δηαθνξεηηθνί
θίινη, κε θείκελν γξακκέλν ζε ηέζζεξηο γιώζζεο, ειιεληθά, βνπιγαξηθά, αιβαληθά,
αγγιηθά, θαη πεξηερόκελν πνπ, κε ζύκκαρν ηελ αιιεγνξία, θαηαδεηθλύεη ηε ζεκαζία θαη
ηελ νκνξθηά ηεο αηνκηθόηεηαο ησλ κειώλ κηαο θνηλσλίαο. Μάιηζηα πξόηαζε
λεπηαγσγνύ1 γηα ηελ αλάγλσζή ηνπ ζηελ ηάμε από ηξεηο κακάδεο πξνεξρόκελεο από ηηο
αληίζηνηρεο ρώξεο θαη ηε δαζθάια ζεσξείηαη ηδηαίηεξα εύζηνρε.
Από ηελ άιιε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην βηβιίν ηεο Χνξηηάηε Σνπ
ιαγνύ πνπ μέξεη ηόζα ιάραλν ηνπ ηξσλ ηε γιώζζα, όπνπ επηγξαθέο ζε δηάθνξεο γιώζζεο
ζπλσζηίδνληαη ζηηο εηθόλεο, θαηνξζώλνληαο «λα κεηαηξέςνπλ ηε ζειίδα ζε έλα
ηαπηόρξνλν ιεθηηθό θαη εηθνληθό ινγνπαίγλην» (Καλαηζνύιε, 1999: 243).
Αθειείο είλαη νη θξίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Όηαλ
ηα παηδηά αληηιεθζνύλ όηη ηδέεο θαη ζπληαγέο ηνπ ηύπνπ «Οη θνηζέδνη είλαη
ηζηγθνύλεδεο, νη Ηζπαλνί είλαη πεξήθαλνη ή όια ηα θνξίηζηα ηεο Πνισλίαο είλαη
όκνξθα» απνηεινύλ ππεξαπινπζηεπηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζηεξνύληαη αληηθεηκεληθόηεηαο

1

Δξγαζία Κιεάλζεο, 2002, εμάκελν Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Χξ. Γθόβαξεο ζην Γηδαζθαιείν
Νεπηαγσγώλ «Κ. Καξαζεσδνξήο».
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-«βιαθν-ζνθία» ηηο νλνκάδεη εθλεπξηζκέλνο ν αθεγεηήο ηεο Ιζηνξίαο ηνπ θαινύ ιύθνπνη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο δέρνληαη ηζρπξόηαην πιήγκα.
Μέζα από βηβιία πνπ αληηδξνύλ απέλαληη ζηελ θνηλή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηηο
αιεπνύδεο πνλεξέο (Δγώ είκαη ν πην πνλεξόο), ηα γνπξνύληα βξόκηθα (Ο γείηνλαο καο ην
γνπξνύλη), ηηο πξηγθίπηζζεο άβνπιεο θαη ππνηαθηηθέο (Η Πξηγθίπηζζα ίθνπλαο,

Η

πξηγθίπηζζα θαη ε θνινθύζα), ηηο κάγηζζεο αηκνβόξεο θαη αλαίηηα εθδηθεηηθέο, ηνπο
γίγαληεο

απεηιεηηθνύο θαη επηθίλδπλνπο (Καιηαθάηζνπ & Κνπδέιε, 2000) θαη ηνπο

ιύθνπο

αηώληα θαθνύο (Γηαλληθνπνύινπ, 2000, Γηαλληθνπνύινπ, 2002), ηα παηδηά

καζαίλνπλ όηη θαζέλαο θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη από ηηο δηθέο ηνπ πξάμεηο.
Από ηελ άιιε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα βηβιία πνπ αληίθεηληαη ζηε ζεκεηνινγία
ησλ ρξσκάησλ πνπ νδεγεί ζε βηαζηηθέο θξίζεηο θαη εκθαλείο πξνθαηαιήςεηο. Παξόιν
πνπ ζηελ θνηλή νκηιία θαη ηδηαίηεξα ζε κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο (Hibbitts, 1994), ην
καύξν ρξώκα ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο θξίζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. καύξε ώξα,
καύξηζε ε ςπρή κνπ), θάηη πνπ αλαπαξάγεηαη θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ, όπνπ
νη θαθνί είλαη ζπλήζσο ληπκέλνη ζηα καύξα, ζα ήηαλ θαιό αλ ε λεπηαγσγόο δηάβαδε θαη
ζπδεηνύζε κε ηα παηδηά βηβιία πνπ, ελώ μεθηλνύλ κε ηελ απαμίσζε ηνπ καύξνπ
πξσηαγσληζηή, θαηαιήγνπλ ζηε δηθαίσζή ηνπ (π.ρ. Σν θαβνπξάθη πνπ ήζειε λα αγαπάεη,
Η Μαύξε Κόηα).
Χαξαθηεξηζηηθόηεξν όισλ, ν Μαύξνο θόηζπθαο θαη ν άζπξνο γιάξνο, πνπ αθεγείηαη
κηα ηζηνξία όπνπ ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο -ησλ θηεξώλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζεείλαη θπξίσο ππεύζπλν γηα ηελ ερζξόηεηα θαη ηελ δπζπηζηία κε ηελ νπνία νη ιεπθνί
πεξηβάιινπλ ηνλ έγρξσκν επηζθέπηε ηνπο. Όκσο, ε επαθή καδί ηνπ ζα αλαδείμεη αξεηέο,
όπσο πλεπκαηηθόηεηα, επαηζζεζία, θηιηθή δηάζεζε, θαη ζα νδεγήζεη ζηελ πιήξε
απνδνρή ηνπ καύξνπ από ηελ θνηλόηεηα ησλ ιεπθώλ.
Αμίδεη εδώ λα αλαθεξζεί όηη ε άξλεζε ησλ ινγνηερληθώλ ζηεξενηύπσλ σο
κεηαιιαγκέλε πνιεκηθή ελαληίνλ ξαηζηζηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ βξήθε κηα πνιύ
ελδηαθέξνπζα έθθξαζε ζηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηεο Benetton, πνπ όρη κόλν επηκέλεη
ζηελ παξνπζίαζε ηεο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο ιύθνπ θαη αξληνύ αιιά επηηείλεη ηελ
αλαηξνπή κε ηελ επηινγή ηνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο γηα ηνλ παξαδνζηαθό θαθό θαη ην καύξν
γηα ην αζών ζύκα.
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Καλέλαο καο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιιν αθόκε θαη αλ αλήθεη ζηελ ίδηα θπιή, έρεη
ηελ ίδηα ζξεζθεία ή δεη ζηνλ ίδην ηόπν. Ζ ηδέα όηη όινη είκαζηε δηαθνξεηηθνί κεηαμύ
καο, αθόκε θαη αλ κνηξαδόκαζηε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην όκαηκνλ, ην νκόεζλνλ, θαη ην
νκόζξεζθνλ, νδεγεί ηα παηδηά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνλαδηθόηεηαο θάζε αηόκνπ θαη
ζηελ απνθπγή αθειώλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ κε βάζε ηε θπιή ή ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο.
Έηζη νδεγνύκαζηε «από ηε δνγκαηηθή δηαθνξά ελόο „απόιπηνπ εγώ‟ θαη ελόο „απόιπηνπ
μέλνπ‟ ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ „μέλνπ‟ σο δνκηθνύ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηόηεηάο καο»
(Γθόβαξεο, 2001: 28).
Παξόκνηεο αληηιήςεηο ππνγξακκίδνληαη ζε έλα κάιινλ πνιπεπίπεδν βηβιίν -κπνξεί λα
δηαβαζηεί σο κηα ραξηησκέλε ηζηνξία αλάκεζα ζε πξνζσπνπνηεκέλεο καξγαξίηεο θαη
παπαξνύλεο, κηα νηθνινγηθή δηήγεζε ή έλα παξακύζη κε ζαθείο αληηξαηζηζηηθέο
πξνεθηάζεηο- κε εκθαλή ηελ πξόζεζε ηεο ζπγγξαθέσο λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα παηδηά ζε
ζέκαηα κεηαλαζηώλ θαη εηξεληθήο ζπλύπαξμεο ησλ ιαώλ. ην Χαξνύκελν ιηβάδη ηεο
Νηθνινύδε ν ιαόο ππνδνρήο, νη καξγαξίηεο, βξίζθνπλ όηη, παξά ην ιεπθό ηνπο ρξώκα,
δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο όρη κόλν ζηνλ αξηζκό ησλ θύιισλ θαη ησλ πεηάισλ, ζην κέγεζνο
ή ην πάρνο ηνπ κίζρνπ ηνπο, ζην βαζκό δηεηζδπηηθόηεηαο ηνπ ξηδηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο,
αιιά θαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο.
Από ηελ άιιε, ε παξνπζίαζε ζπλαθώλ παξαδόζεσλ θαη παξαιιαγώλ ηεο ίδηαο
ηζηνξίαο πξνεξρόκελεο από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θέξλεη ηα παηδηά ζε
επαθή κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηελ παηξίδα. Γελ είλαη κόλν ν μέλνο
πνπ δηαθέξεη από εκάο, αιιά θαη εκείο νη ίδηνη θνπβαιάκε έλα ηδηαίηεξν πνιηηηζκηθό
παξειζόλ ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ησλ γνληώλ θαη ησλ παππνύδσλ
καο (π.ρ. Σν Σεζζεξνθύιιη: Διιεληθέο Λατθέο Παξαδόζεηο).
Όινη νη άλζξσπνη αλεμάξηεηα από θπιή, ζξεζθεία, εζληθόηεηα κνηάδνπκε κεηαμύ
καο. Απηό απνηειεί κηα κεγάιε αιήζεηα πνπ εύθνια θαηαλννύλ θαη ηα πνιύ κηθξά
παηδηά. Αξρίδνληαο από ζηνηρεία εμσηεξηθήο εκθάληζεο (δπν πόδηα, δπν ρέξηα), ηα παηδηά
θαηαλννύλ όηη νη νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο είλαη πην νπζηαζηηθέο από ηηο
δηαθνξέο ηνπο. ε απηή ηελ ηδέα εζηηάδεη θαη δηαθεκηζηηθή θακπάληα γλσζηήο εηαηξίαο απαγνξεύηεθε από ηηο αξαβηθέο ρώξεο σο πνξλνγξαθηθή αθνύ ηα ήζε ησλ ρσξώλ απηώλ
απνλέκνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ πνξλό ζε θάζε επίδεημε εζσηεξηθώλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο - όπνπ
ηξία παηδηά από ηε ιεπθή, ηε καύξε θαη ηελ θίηξηλε θπιή βγάδνπλ θνξντδεπηηθά ηε
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γιώζζα ηνπο ζηηο πξνθαηαιήςεηο καο, απνθαιύπηνληαο όηη, θπξηνιεθηηθά θαη
κεηαθνξηθά, όινη „κέζα‟ καο είκαζηε ίδηνη. Μάιηζηα θαη εδώ ε Benetton δε δηζηάδεη
αθόκε θαη λα ζνθάξεη κε ηελ θσηνγξάθεζε ηξηώλ αλζξώπηλσλ θαξδηώλ πνπ κόλν ε
πξνζζήθε ησλ εηηθεηώλ Λεπθόο, Μαύξνο, Κίηξηλνο θαζηζηά δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε
ησλ θαηόρσλ ηνπο.
πλερίδνληαο κε παξακέηξνπο ηεο αλζξώπηλεο ππόζηαζεο (θιαίκε, γειάκε, αγαπάκε)
θαη ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο (π.ρ. έζηκα, ηζηνξίεο), ηα θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζε
δηαθνξεηηθά έζλε πνιιαπιαζηάδνληαη αικαησδώο. Ωο γέθπξεο αλάκεζά ηνπο ζα
κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ βηβιία πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ νκνηόηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εζληθώλ νκάδσλ. Μηα ζπιινγή κε παξνηκίεο από
όινλ ηνλ θόζκν (Παξνηκίεο απ’ όιν ηνλ θόζκν), έλα βηβιίν πνπ επηθεληξώλεηαη ζε θνηλέο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (Bread, bread, bread), ή αλαθέξεη ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
ησλ παηδηώλ – μερσξίδεη ην αγγιόθσλν Hopscotch around the world, όπνπ θαίλεηαη όηη
ην γλσζηό καο θνπηζό, παξά ηα δηαθνξεηηθά ηνπ νλόκαηα, είλαη γλσζηό ζε όια ηα
παηδηά ηνπ θόζκνπ από ηε Ρσζία κέρξη ηηο ΖΠΑ θαη από ηελ Κίλα κέρξη ηελ Αθξηθήβνεζά ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη έρνπλ πνιιά θνηλά
ζηνηρεία κε ηνπο άιινπο, αθνύ «θάησ από ηηο επηθαλεηαθέο δηαθνξέο ζην ρξώκα, ζηνλ
πνιηηηζκό ή ηελ εζληθόηεηα, όινη νη άλζξσπνη ληώζνπλ ηα ίδηα παλαλζξώπηλα
ζπλαηζζήκαηα αγάπεο, ιύπεο, απην-εθηίκεζεο, δηθαηνζύλεο θαη θαινζύλεο» (Dowd,
1992: 220).
Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη ην βηβιίν/ ζεαηξηθό έξγν ηεο Ξέληαο Καινγεξνπνύινπ, όπνπ νη
παξαδόζεηο θαη νη θνπιηνύξεο δηαθνξεηηθώλ ιαώλ ζπλελώλνληαη αξκνληθά ζε κηα
ηζηνξία, θαη ζε έλα πξόζσπν κε ην κηγαδηθό όλνκα Οδπζζεβάρ. Ζ αλάγλσζε θαη ε
δξακαηνπνίεζή ηνπ από κηθξά παηδηά θαζηζηά ζαθείο ηηο νκνηόηεηεο ησλ ιαώλ ζε
επίπεδν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Από ηελ άιιε, έλαο κεγάινο αξηζκόο ηζηνξηώλ θπθινθνξεί αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνύο
ιανύο ζε ζπλαθείο παξαιιαγέο, θαη ζα είρε πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ λα αλαδεηρζεί κέζα
ζηελ ηάμε πόζεο πνιιέο θαη πόζν ζπγγελείο είλαη όιεο απηέο. Μάιηζηα νξηζκέλεο θνξέο
ε ηαπηνπνίεζε ηνπ δηθνύ καο θαη ηνπ „μέλνπ‟ απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε.
Χαξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ησλ Χξηζηνπγελληάηηθσλ ηζηνξηώλ γηα
ηνλ Ατ-Βαζίιε. Δθεί, νη δηεγήζεηο γηα ην ζεκλό επίζθνπν ηεο Καηζαξείαο έξρνληαη ζε
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αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνύζα εηθόλα ηνπ θνθθηλνληπκέλνπ άγηνπ ησλ ρηνληώλ,
θαζηζηώληαο ην μέλν δηθό καο, θαη ην δηθό καο καθξηλό θαη αζπλήζηζην (Ο Γηθόο καο
Άγηνο Βαζίιεο).
Οηθνινγηθά θαη θηιεηξεληθά κελύκαηα ζπλελώλνπλ όινπο ηνπο ιανύο ηεο γεο.
Δθηόο από όζα ρσξίδνπλ ηνπο ιανύο, ππάξρνπλ θαη άιια πνπ ηνπο θέξλνπλ θνληά θαη
ηνπο ελώλνπλ ζε θνηλέο αγσλίεο θαη αγώλεο. Σν θπξηόηεξν από απηά θαίλεηαη λα είλαη ε
αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο „κάλαο γεο‟ πάλσ ζηελ νπνία όινη δνύκε. Αλεμάξηεηα από θπιή,
ζπλήζεηεο θαη ηόπν θαηνηθίαο, όινη νη άλζξσπνη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα
ζεκαληηθόηαην πξόβιεκα: ν πιαλήηεο γε θηλδπλεύεη. Ζ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ
αλζξώπσλ ζε ζέκαηα νηθνινγίαο απνηειεί ην κεγάιν δεηνύκελν ηεο επνρήο καο. ε
απηήλ ηε ζεκαηηθή θηλνύληαη αξθεηά παηδηθά βηβιία. Αλαθέξνπκε κόλν ην δίγισζζν Σν
ζρνιείν ηνπ θόζκνπ, πνπ πεξηγξάθεη ηνλ αγώλα ησλ παηδηώλ ελόο πνιππνιηηηζκηθνύ
ζρνιείνπ γηα ηε ζσηεξία ηνπ πιαλήηε.
Δθηόο από ηα βηβιία κε νηθνινγηθό πεξηερόκελν, θαη εθείλα κε θηιεηξεληθά κελύκαηα,
όπσο γηα παξάδεηγκα ην Γατηαλάθη ηεο Εσξδ αξή, απνηεινύλ ύκλν ζηελ εηξήλε θαη ηελ
αξκνληθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ, αθνύ κηα πιεηάδα δηαθνξεηηθώλ θπιώλ εκθαλίδεηαη
μαλά θαη μαλά ζηηο ζειίδεο ηνπο, εζίδνληαο ηα παηδηά ζηελ ηδέα ηνπ „δηαθνξεηηθνύ‟ θαη
ηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο ππόζηαζεο, αλεμάξηεηα από ρξώκα, ζξεζθεία ή θαηαγσγή.
Καζέλαο καο έρεη δηθαίσκα λα είλαη ν εαπηόο ηνπ, αθνύ θαη ν δηαθνξεηηθόο
κπνξεί λα είλαη θαιόο. Δλώ ε θπξίαξρε νκάδα θηλείηαη ηζνπεδσηηθά πξνζπαζώληαο λα
αθνκνηώζεη όινπο ηνπο „δηαθνξεηηθνύο‟ πνπ βξέζεθαλ ζην δσηηθό ηεο ρώξν (π.ρ.
αιιάδεη ηα νλόκαηά ηνπο, δελ παξέρεη δηεπθνιύλζεηο ζε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, ε
γιώζζα ηνπο δελ δηδάζθεηαη πνπζελά), ην θξάηνο, ε θνηλσλία, ηα παηδηά καο ζα πξέπεη
ζηγά ζηγά λα εζηζηνύλ ζηελ ηδέα όηη θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα είλαη ν εαπηό ηνπ.
Μάιηζηα, δηεζλώο ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί ε αλάγθε αθνκνίσζεο ησλ κεηνλνηηθώλ
πιεζπζκώλ (melting pot) κε ην ηδεώδεο κηαο εζλνηηθά πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο (salad
bowl).
ε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί μαλά ην βηβιίν Γηάθνξνη Γηαθνξεηηθνί Φίινη,
κηα θαη νη θάζεηο από ηηο νπνίεο πέξαζε ε ζεσξία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο
κεηαιιάζζνληαη επηηπρώο ζε κηα ππέξνρε αιιεγνξηθή ηζηνξία. Σν βηβιίν δηεγείηαη ηελ
ηζηνξία πέληε κήισλ πνπ αγσλίδνληαη λα ζπλππάξμνπλ πεξλώληαο από ηηο ηδέεο ηνπ
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melting pot – ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θξνπηνρπκόο, καξκειάδα, κειόπηηα- ζηε
ιύζε ηνπ salad bowl, ηεο θξνπηνζαιάηαο. Μέζα ζην πηάην ηεο ζαιάηαο, ην αιιεγνξηθό
ππνθαηάζηαην ηεο θνηλσλίαο, ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ κήισλ, αιιά θαη όισλ ησλ άιισλ
θξνύησλ, όρη κόλν δελ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή γηα ηελ ζπλύπαξμή ηνπο αιιά απνηειεί
ην θπξηόηεξν παξάγνληα αξώκαηνο θαη γεύζεο.
Δλδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο ζα κπνξνύζαλ λα ζηεξηρζνύλ ζην ππέξνρν βηβιίν ησλ Μαξ
& Καζπαξαβίηζηνπο Σν ηαμίδη ηεο Λίδαο, όπνπ κέζα από ηηο πεξηπέηεηεο ηεο νκώλπκεο
εξσίδαο ζε ρώξεο θαληαζηηθέο ν αλαγλώζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ παξαινγηζκό ησλ
θαηνίθσλ πνπ απαηηνύλ λα κεηαηξέςνπλ θάζε επηζθέπηε ζε παλνκνηόηππή ηνπο
θαξηθαηνύξα. Σελ επηινγή ησλ ρσξώλ πνπ επηζθέπηεηαη ε Λίδα, ηξνγγπινρώξα,
Γσληνρώξα, Κνθθηλνρώξα, Αλαπνδνρώξα, ππνζηεξίδεη ε επθπέζηαηε εηθνλνγξάθεζε
ηνπ Καζπαξαβίηζηνπο2.
Ζ αλζξώπηλε αμία ηνπ „δηαθνξεηηθνύ‟, ε ζπκθηιίσζή ηνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ε
απνδνρή ηνπ από ηελ θνηλσλία πξνβάιιεηαη ζε αξθεηά εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία
κε θαιό ηέινο. Ο Έικεξ ληώζεη δπζηπρηζκέλνο γηαηί ην ρξώκα ηνπ δηαθέξεη από εθείλν
ησλ ππόινηπσλ ειεθάλησλ (Έικεξ ν παξδαιόο ειέθαληαο), ε γάηα επηζπκεί λα είλαη θάηη
άιιν (Αρ, γηαηί λα είκαη Γάηα), ν ηππνπόηακνο θνκςόηεξνο (Βαξέζεθα λα είκαη
ηππνπόηακνο), ελώ νη ηεξάζηηεο παηνύζεο θέξλνπλ ζε απειπηζία ην Μίκε, ην κηθξό
κπξκεγθάθη (Ο Μίκεο ν Παηνύζαο). Όκσο ζην ηέινο ν Έικεξ αλαθαιύπηεη ηε ραξά ηνπ
λα είζαη πνιύρξσκνο, ν ηππνπόηακνο μαλαγαπά ην ζώκα ηνπ, ε γάηα ζπκθηιηώλεηαη κε
ηνλ εαπηό ηεο, ελώ ν Μίκεο θαηνξζώλεη λα γίλεη ην επίθεληξν όιεο ηεο κπξκεγθνύπνιεο.
Βέβαηα, νη „δηαθνξεηηθνί‟ πνιύ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηαπηόηεηαο, αθνύ
νύηε νη ίδηνη νύηε ην πεξηβάιινλ ηνπο δελ κπνξεί λα ηνπο θαηαηάμεη ζε θάπνηα νκάδα.
πλέβε ζηνλ κηθξό Σόλπ πνπ, πξνεξρόκελνο από έλαλ κηθηό γάκν, αληηιακβάλεηαη όηη ην
δέξκα ηνπ είλαη ζθνπξόηεξν από εθείλν ησλ μαλζώλ θίισλ ηνπ θαη πην αλνηρηόρξσκν
από όινπο ηνπο Γεγελείο Ακεξηθάλνπο (Less than half, more than whole). πλέβε θαη ζην
γλσζηό καο Σξηγαλνςαξνύιε (Σξηγνλνςαξνύιεο, Σξηγνλνςαξνύιεο ελαληίνλ Μεγάινπ
Καξραξία), πνπ όκσο ε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ, ην γεγνλόο όηη ήηαλ έλα ςάξη „παξάμελν‟,

2

Δξγαζία έβεο Μαληηθνύ, 2002, εμάκελν Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Χξ. Γθόβαξεο ζην Γηδαζθαιείν
Νεπηαγσγώλ «Κ. Καξαζεσδνξήο».
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„πεξίεξγν‟ δελ ηνλ εκπόδηζε λα ζώζεη ην ζρνιείν ηνπ από ηα δίρηπα ηνπ ςαξά ή λα
αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηελ απεηιή ηνπ κεγάινπ θαξραξία.
Δθείλνο όκσο πνπ πξαγκαηηθά ππέθεξε εμαηηίαο ηεο κνλαδηθόηεηάο ηνπ ήηαλ ν κηθξόο
Δγώ είκαη Δγώ, έλα δσάθη πνπ δελ έκνηαδε κε θαλέλα θαη βαζαληδόηαλ γηα απηό (Ο
κηθξόο Δγώ είκαη Δγώ). Όκσο, θαζώο ην βηβιίν πξνρσξά θαη ε ππόζεζε εμειίζζεηαη ν
κηθξόο Δγώ είκαη Δγώ πεξλά από ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ «Μήπσο δελ είκαη
ηίπνηα;» ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηάο ηνπ, γηα λα θαηαιήμεη ζηε ζξηακβεπηηθή
ξήζε «Δγώ είκαη Δγώ», θάηη πνπ πξαγκαηηθά αμίδεη λα απνηειέζεη ην δεηνύκελν όρη
κόλν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αιιά θάζε αγσγήο.
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