
Οι “διαφορετικοί ήρωες” του Ε. Τριβιζά ως συμπαίκτες στην τάξη: Μια πρόταση συμπερίληψης

Dr Δρίβα Ανδριανή Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60
driva.adria@gmail.com



«ρατσισμός είναι η υπερτίμηση, γενικευμένη, και κατά τρόπο

τελεσίδικο, των διαφορών, πραγματικών ή φανταστικών, που

διαθέτουν κάποιοι έναντι κάποιων άλλων, για να δικαιολογηθούν τα

προνόμια των πρώτων σε βάρος των δεύτερων».

Μένη Κανατσούλη



Στην παιδική λογοτεχνία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μείωση

της προβολής τέτοιων αντιλήψεων στα βιβλία και την

εικονογράφηση ενώ διάφορες οπτικές γωνίες έρχονται να

περιγράψουν τις υποκειμενικές πραγματικότητες που

δημιουργούνται μέσω της ματιάς στα πράγματα διαφορετικών

ανθρώπων.



Έτσι συχνά διαβάζουμε πώς βλέπει τα πράγματα ο μικρός

μετανάστης, γνωρίζουμε τις αγορίστικες ευαισθησίες, μα, το

βασικότερο, προβληματιζόμαστε για τα αποτελέσματα των

ρατσιστικών συμπεριφορών. Ο προβληματισμός για το πως βιώνουν

οι άνθρωποι τέτοιες καταστάσεις είναι συχνά το νέο ζητούμενο μιας

υποψιασμένης παιδικής λογοτεχνίας.



Με τα ανατρεπτικά του παραμύθια ο Τριβιζάς βρίσκει διαρκώς νέους

τρόπους να μας θυμίζει ότι παίζουμε προκατασκευασμένους ρόλους,

δεν είμαστε αυτοί που νομίζουμε. Και το σπουδαιότερο: δεν είναι

απαραίτητα οι άλλοι αυτό που βλέπουμε εμείς σ’ αυτούς. Η

υπεράσπιση της διαφορετικότητας, της ατομικότητας εν τέλει, είναι

εμφανής σε πολλά από τα κείμενά του και βρίσκει πάντα τρόπο να

μας κρατά σε εγρήγορση, σε αναμονή της έκπληξης.



1. Οι ήρωες και η ιστορία τους

Ο Πεταλουδόσαυρος είναι ένα πλάσμα με σώμα δεινόσαυρου και πανέμορφα

φτερά πεταλούδας, μα και ένα παράδειγμα ήρωα που αγωνίζεται να γνωρίσει

τον εαυτό του, ενώ αντιστέκεται σθεναρά σε περιβάλλοντα και καταστάσεις

αφομοίωσης. Περιπλανάται σε διάφορα μέρη, γνωρίζει ανθρώπους και

κουλτούρες που για να τον αποδεχτούν του ζητούν να αλλάξει τη φύση του και

την ταυτότητά του.



Στο όνειρο του σκιάχτρου ο πρωταγωνιστής είναι διαφορετικός από

τα άλλα σκιάχτρα. Αγαπά τα πουλιά και ονειρεύεται να πετάξει.

Πραγματοποιεί το όνειρό του, αντιστεκόμενο στην αφομοίωση, μα

και αποδέχεται τον εαυτό του, παρόλο που χλευάζεται και

καταδιώκεται για την διαφορετικότητά του.



Στο απίθανο τσίρκο του Μανόλη άτομα με ιδιαιτερότητες, που σε μια

αυστηρή κοινωνία θα χλευάζονταν και θα εξοστρακίζονταν,

βρίσκουν τρόπο να τις εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν το

δικό τους ιδιότυπο τσίρκο. Η έννοια της αλληλεπίδρασης και της

ομαδικότητας, η ισχύς εν τη ενώσει, είναι κι η αιτία για το θαυμαστό

αποτέλεσμα.



Στο νανούρισμα του μικρού φακίρη. Οι φακίρηδες ζουν με άλλους

κανόνες. Τρώνε βίδες και σιδερικά, ξαπλώνουν σε κρεβάτια με

καρφιά. Ο διαφορετικός, ευτράπελος κόσμος τους δεν διαφέρει

ωστόσο από τον γνωστό, καθώς οι οικογενειακή και κοινωνική τους

ζωή διέπεται από παρόμοιους νόμους και αισθήματα.



Οι διαφορετικοί δράκοι του Τριβιζά απαντώνται σε διάφορα σημεία

του έργου του και τείνουν να αποκαταστήσουν την κακή φήμη των

ταλαιπωρημένων πλασμάτων, όπως συχνά επισήμανε ο ίδιος ο

συγγραφέας. Φίλοι και αρωγοί των ανθρώπων, κατοικίδια ήμερα

ζώα, έως και σύντροφοι πριγκιπισσών, αρνούνται να γίνουν βορά για

τη θρέψη του εγωισμού ματαιόδοξων φονιάδων πριγκήπων.



Το παραπονεμένο ελεφαντάκι ζει ένα δράμα, καθώς η αναπηρία του

(υπερμήκης προβοσκίδα) τον κάνουν αποκρουστικό, ακόμη και για

την ίδια του τη μητέρα που ευθύνεται γι αυτή. Ξεκινά μια μεγάλη

περιπλάνηση σε κόσμους εχθρικούς, μέχρι που αποκτά μια φίλη και

μια πόλη που τον αγαπούν, τον αποδέχονται και τον βοηθούν να

υπερβεί τον εαυτό του.



2. Παιχνίδια και δραστηριότητες 

Οι δοκιμασίες του Πεταλουδόσαυρου

• Ο εμψυχωτής σε ρόλο Πεταλουδόσαυρου

• Τα παιδιά μεταμορφωνονται σε μοναδικά πλάσματα που περιλαμβάνουν δύο διαφορετικά

είδη ζώων (π.χ Σκυλόγατοι, Αετοβάτραχοι, Λιονταροκούνελα, Ελεφαντοπασχαλίτσες).

• Ο χώρος μοιράζεται στα δύο με τη βοήθεια χαλιού που θα λειτουργήσει ως διάδρομος

σκέψης. Κάθε φορά που κάποιος ήρωας βαδίζει σ αυτόν, τα άλλα παιδιά χωρισμένα σε δύο

ομάδες (μιμούμενα αντίστοιχατα δύο συνθετικά της φύσης του καθενός) του ψιθυρίζουν

αντιφατικές σκέψεις, συμβουλές εντολές. Σκοπός να μπει το παιδί στα παπούτσια των

ατόμων που διαφέρουν, ενώ όλοι προσπαθούν να τα αλλάξουν και να τα αφομοιώσουν.



Το μαγικό φίλτρο του σκιάχτρου

Με τη βοήθεια του μαγικού τραγουδιού του σκιάχτρου του Τριβιζά

οργανώνουμε την παρασκευή μαγικού φίλτρου για πέταγμα. Το

εργαστήρι μπορεί να περιλαμβάνει γλωσσικά παιχνίδια αλλά και

STEAM- πειραματισμό με διάφορα υλικά για ανύψωση (π.χ.

μπαλόνια με ήλιον, μαγνήτες, χάρτινα αεροπλανάκια κλπ).



Η χώρα των δράκων

Δημιουργία στην τάξη μιας διαφορετικής δρακοχώρας, όπου οι

παρεξηγημένοι δράκοι θα έχουν άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που

παραδοσιακά τούς αποδίδονται. Μπορεί να γίνει μια μεγάλη μακέτα

της χώρας αυτής, μια ιστορία προσομοίωσης με διάφορα λογισμικά

και ψηφιακή αφήγηση, αλλά να στηθεί και με χρήση διάφορων

υλικών στην τάξη.



Το τσίρκο των φακίρηδων

Γωνιές δοκιμασίας, που θα εμψυχώνουν διάφοροι ήρωες από το

απίθανο τσίρκο του Μανόλη το παραπονεμένο ελεφαντάκι και το

νανούρισμα του μικρού φακίρη. Τα μισά παιδιά παριστάνουν τους

ήρωες,τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειές τους και τα άλλα μισά

περνούν από τις γωνιές και προσπαθούν να ζήσουν σαν κι αυτούς.

Διασκέδαση και άσκηση ενσυναίσθησης.




