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Ομοθσλόθιλος γονιός ζε εικονογραθημένο παιδικό βιβλίο;  Γεν 

σπάρτει!!!! 

      Αγγειηθή Γηαλληθνπνύινπ, Κνθνλίηζα αθειιάθε, 

     Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα          Νεπηαγσγόο 

ΣΔΑΠΖ, ΔΚΠΑ 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

ηηο κέξεο καο θαη θαζώο ε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο αιιάδεη, αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

δηεζλώο, αθόκε θαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γηα κηθξά παηδηά, νκόθπινη γνλείο. Η 

λέα απηή κνξθή νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα απνηειεί ‘ζεκείν ησλ θαηξώλ’, εηδηθόηεξα κεηά 

ηε λνκηκνπνίεζε ησλ γάκσλ κεηαμύ νκνθπιόθηισλ ζε πνιιά θξάηε θαη πνιηηείεο. 

Παξόκνηα βηβιία άιινηε γλσξίδνπλ κηα ελζνπζηώδε ππνδνρή θαη άιινηε κηα ζθνδξόηαηε 

αληίδξαζε, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξηλ θαλ δηαβαζηνύλ, απερώληαο ηηο ζηάζεηο ησλ ελ 

δπλάκεη ελήιηθσλ ζπλαλαγλσζηώλ απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία γεληθόηεξα. Έηζη 

δηακνξθώλνληαη δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα: από ηε κηα ε νκνθπινθηιηθή θνηλόηεηα πνπ 

απνθαζίδεη λα πάςεη λα θξύβεηαη θαη από ηελ άιιε νη ππέξκαρνη κηα παξαδνζηαθήο 

‘εζηθήο’ πνπ βιέπνπλ ζε παξόκνηα βηβιία ηελ θαηαζηξνθή ησλ παηδηώλ. Καη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο είλαη εκθαλήο ε ηάζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο λα θξίλεηαη όρη κε βάζε ηελ 

αηζζεηηθή ηεο πνηόηεηα αιιά ηα κελύκαηά ηεο.   

«Ο αγαπεκέλνο αξηζκόο ηεο Heather είλαη δύν. Έρεη 

δύν ρέξηα, δύν κάηηα, δύν απηηά, δύν παιάκεο, δύν 

πόδηα. Έρεη αθόκε δύν θαηνηθίδηα∙ κηα θαθέ γάηα πνπ ηε 

ιέλε Καθεηηά θαη έλα κεγάιν καύξν ζθύιν πνπ ην ιέλε 

Νύρηα. Έρεη αθόκε δύν κακάδεο, ηε κακά Καίηε θαη ηε 

κακά Σδέλε» (Newman, Heather has two mommies) 

   Καζώο ην πξόζσπν ηνπ γνληνύ αιιάδεη ζε λέα, 

κε παξαδνζηαθά κνληέια, ηόζν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

όζν θαη ζηελ αλαπαξάζηαζή ηεο, ηα βηβιία, λένη ηύπνη 

γνληώλ θαη νηθνγελεηώλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη. 

Αλάκεζά ηνπο θαη ρξόλν κε ην ρξόλν αλαδύεηαη 

δηεζλώο (Καλαηζνύιε, 2000:72-78) θαη ζην ρώξν ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνύ βηβιίνπ ην πξόζσπν ηνπ 

νκνθπιόθηινπ γνληνύ. Όκσο, ε απεηθόληζε θάζε 

νκνθπιόθηινπ ραξαθηήξα ζε θείκελα γηα κηθξά παηδηά 

εγείξεη έληνλεο αληηδξάζεηο θαη κηα ζεηξά από 

καθξνζθειείο ηνπνζεηήζεηο πνπ θαιύπηνπλ όιε ηε 

γθάκα, από ηελ ελζνπζηώδε απνδνρή κέρξη ηελ πιήξε 

απνθήξπμε θαη κάιηζηα κεηά βδειπγκίαο.  

Γιαννικοπούλου, Α. & Σακελλάκη, Κ. (2011). Ομοφυλόφιλος γονιός στο 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο; Δεν υπάρχει!!!! Κείμενα, 14,  1-17.
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   Καη όια απηά εξήκελ ησλ ζρεηηθώλ βηβιίσλ, κε ην θείκελν λα θαηαδηθάδεηαη ή 

λα γίλεηαη απνιύησο απνδεθηό ρσξίο θαλ λα έρεη δηαβαζηεί. Καη απηό αθξηβώο είλαη ην 

θνκβηθό ζεκείν, όρη κόλν γηα ην νκνθπινθηιηθό, αιιά γεληθόηεξα γηα ην παηδηθό 

βηβιίν, πνπ ζπκβαίλεη ζπρλόηαηα λα θξίλεηαη, θαη λα επαηλείηαη ή λα θαηαθξίλεηαη, κε 

βάζε ην ηδενινγηθό πεξηερόκελν πνπ κεηαθέξεη. Με θξηηήξην, αλ όρη κνλαδηθό, 

ηνπιάρηζηνλ πξσηαξρηθό, ην κήλπκά ηνπ, ην παηδηθό βηβιίν βξίζθεη ππεξαζπηζηέο θαη 

θαηεγόξνπο, δηαβάδεηαη ή θαηεβαίλεη από ηα ξάθηα.  

    Ζ ηαθηηθή απηή ζθξάγηζε ηελ παηδηθή ινγνηερλία από ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο 

ηεο θαη, παξόιν πνπ έρεη αηνλήζεη αλαθνξηθά κε άιια ζέκαηα, αλαδεηθλύεηαη θπξίαξρε 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ νκνθπινθηιηθνύ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνύ. Από ηε κηα ε άπνςε 

όηη ην βηβιίν, σο ην θαηεμνρήλ θαη θαηαμησκέλν κέζνλ δηαπαηδαγώγεζεο δελ κπνξεί λα 

‘ζηξέθεηαη ελαληίνλ’ ηνπ ηεξόηεξνπ θαη καθξνβηόηεξνπ ζεζκνύ αγσγήο ησλ παηδηώλ, 

ηελ νηθνγέλεηα, θαη από ηελ άιιε ε αλάγθε γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο λέαο 

πξαγκαηηθόηεηαο θέξλνπλ αληηκέησπνπο ηνπο ππεξαζπηζηέο θαη ηνπο θαηεγόξνπο ησλ 

βηβιίσλ κε κνλαδηθό θξηηήξην ην ζέκα ηνπο.  

    Ηδηαίηεξα αθαλζώδεο απνδεηθλύεηαη ην δήηεκα ηεο ελαιιαθηηθήο νηθνγέλεηαο κε 

δύν νκόθπινπο γνλείο. Όκσο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, όιεο νη νηθνγέλεηεο δελ είλαη 

ίδηεο θαη ηα βηβιία πνπ πξαγκαηεύνληαη παξόκνηα ζέκαηα κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζηηο 

αθόινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Δηθνλνγξαθεκέλα κε νηθνγέλεηα δύν κακάδσλ. Δδώ θαίλεηαη λα 

ζπγθεληξώλεηαη ν θύξηνο όγθνο ησλ ζρεηηθώλ βηβιίσλ κε πξώην (1989) ην 

Heather has two mommies. 

 Παηδηθά γηα νηθνγέλεηεο δύν κπακπάδσλ. Απηνί ελδέρεηαη λα αλήθνπλ 

θαη ζην δσηθό βαζίιεην, π.ρ. And Tango makes three. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε 

νκνθπινθηιία δέρεηαη ηελ ηδενινγηθή θαηαμίσζε πνπ πξνζθέξεη ε παξαηήξεζή 

ηεο θαη αλάκεζα ζηα δώα, θάηη πνπ απηνκάησο ηελ θαζηζηά ‘θύζεη’.  

 Παηδηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε γνλείο, νη νπνίνη, αθνύ απέθηεζαλ παηδηά 

κε έλαλ εηεξόθπιν ζύδπγν, κεηά ην δηαδύγην επέιεμαλ κηα νκόθπιε ζρέζε. 

πκβαίλεη ζην My Daddy’s Roommate, ζην νπνίν ν κηθξόο πξσηαγσληζηήο δεη 

κε ηε κεηέξα ηνπ θαη επηζθέπηεηαη ζπρλά ην βηνινγηθό ηνπ παηέξα θαη ην 

ζύληξνθό ηνπ. 

 Βηβιία γηα ηελ νηθνγέλεηα γεληθά. Αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

ηεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη εθείλε κε νκόθπινπο γνλείο (π.ρ. Who’s in a Family?). 

Σα ζπγθεθξηκέλα βηβιία ηνλίδνπλ ηελ αγάπε αλάκεζα ζηα κέιε, αθόκε θαη ησλ 

πην ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ νηθνγέλεηαο.  
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   Σα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνπ 

απεηθνλίδνπλ νηθνγέλεηεο νκόθπισλ γνληώλ 

δείρλνπλ λα αλαξσηηνύληαη εκκέζσο αλ ήξζε 

ε ώξα λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο, όρη κε βηνινγηθά θξηηήξηα, πνπ 

δελ θαιύπηνπλ παηδηά όπσο ηα πηνζεηεκέλα, νύηε κε λνκηθά, πνπ ζπρλά απνθιείνπλ 

εθείλα πνπ γελληνύληαη εθηόο γάκνπ, αιιά κε ζπλαηζζεκαηηθά, κηα θαη, όπσο 

ππνγξακκίδεη ε δαζθάια ζηελ ηάμε ηεο Heather, «Σν πην ζεκαληηθό πξάγκα ζε κηα 

νηθνγέλεηα είλαη όηη όινη αγαπηνύληαη κεηαμύ ηνπο». Αλ ε έκθαζε δνζεί ζην γεγνλόο όηη, 

παξόιε ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο, θαη νη νκόθπινη γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο απνηεινύλ 

νηθνγέλεηα, ηόηε απηή, αιιά θαη όιεο νη 

ελαιιαθηηθέο ηεο κνξθέο, δηθαηώλνληαη ζηε 

βάζε ηεο αγάπεο, ηεο ζηνξγήο, ηεο 

θαηαλόεζεο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ.  

  Μάιηζηα ζε αξθεηά από ηα παηδηθά 

νκνθπινθηιηθά βηβιία γίλεηαη θαλεξό όηη ε 

(ζεμνπαιηθή) έλσζε δύν εηεξόθπισλ δελ 

είλαη, ηδηαίηεξα ζήκεξα, ν κνλαδηθόο ηξόπνο 

γηα ηεθλνπνηία. Ζ πηνζεζία (π.ρ. While You 

Were Sleeping) ή ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε 

(π.ρ. Heather has two Mommies), αθόκε θαη 

κε ηελ παξνπζία παξέλζεηεο κεηέξαο (π.ρ. 

The Not-So-Only-Child), είλαη κεξηθέο από ηηο 

πξαθηηθέο γηα ηελ απόθηεζε παηδηνύ, 

αλεμάξηεηα από ην θύιν ησλ γνληώλ (κηα 

πινύζηα βηβιηνγξαθία ζην Maxwell, 2008). Άιισζηε, όπσο θαηά θόξνλ ππνβάιιεηαη 

από ηα ζπγθεθξηκέλα βηβιία, ζε κηα νηθνγέλεηα ηα παηδηά είλαη πξσηαξρηθά ‘ηεο 

θαξδηάο’ θαη παξεκπηπηόλησο ηεο ‘θνηιηάο’.  

  Μάιηζηα, αθξηβώο απηή ε αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ζηε κνξθή ηεο 

νηθνγέλεηαο ζήκεξα θαίλεηαη λα είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ εμεγεί ηελ ύπαξμε ηνπ 

νκνθπινθηιηθνύ παηδηθνύ βηβιίνπ. Καζώο ζπκβαίλεη ε παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα λα 

εθθξάδεη, όιν θαη ιηγόηεξν, ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ παηδηώλ ζήκεξα θαη αθνύ ζε 

αξθεηά θξάηε ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο ε έλσζε νκόθπισλ δεπγαξηώλ απέθηεζε 

λνκηκόηεηα, ε θνηλσλία έξρεηαη πιένλ αληηκέησπε κε πξσηόγλσξεο θαηαζηάζεηο, όπσο 

ε ύπαξμε παηδηώλ από νκόθπινπο γνλείο. Ο αξηζκόο ηνπο δηεζλώο είλαη πιένλ κε 

ακειεηένο, ελώ όιν θαη πεξηζζόηεξα παηδηά κεγαιώλνπλ κε ζπγγελείο ή θίινπο 

νκνθπιόθηινπο, ακθηθπιόθηινπο ή ηξαλζεμνπαιηθνύο. Καη θπζηθά δελ είλαη ηπραίν όηη 

ην βηβιίν κε ηνλ εύγισηην ηίηιν Mom and Mum are Getting Married! εθδόζεθε ζε κηα 

ρώξα (Καλαδάο) θαη κηα επνρή όπνπ ν γάκνο κεηαμύ ησλ νκνθπινθίισλ 

αλαγλσξίζηεθε σο λόκηκνο (Ηνύληνο 2003 γηα ην Σνξόλην)! Γη’ απηό άιισζηε θαη ην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γηα κηθξόηεξα παηδηά επηθεληξώζεθε θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή 

νηθνγελεηώλ κε νκόθπινπο γνλείο, κε πξσηαξρηθό ζηόρν λα βνεζήζεη απηά ηα παηδηά λα 

βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα εηεξόθπιε θνηλσλία, ελώ αληίζεηα ην εθεβηθό 

(Κσζηόπνπινο & Καξαζαββίδνπ, 2011) αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηε δηακόξθσζε ηεο 

έκθπιεο ηαπηόηεηαο θαη ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ εθήβσλ.  



 4 

   Όκσο αθόκε θαη ζε εθείλα ηα θξάηε θαη ηηο πνιηηείεο πνπ ε λνκνζεζία 

πξνζηαηεύεη ηηο νηθνγέλεηεο κε νκόθπινπο γνλείο, ε πξαγκαηηθόηεηα πξνβάιιεη πνιύ 

δηαθνξεηηθή, αθνύ ζπκβαίλεη ζπρλά ε λνκηθή λνκηκόηεηα λα πξνεγείηαη ηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο. Σόηε ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα από ηελ αξρή αθόκε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο θαη δώληαο ζε κηα θνηλσλία πνπ κε ρίιηνπο ηξόπνπο ηνπο 

βξνληνθσλάδεη όηη απνηεινύλ ηε ιππεξή εμαίξεζε, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ε 

ζπλερήο ζηήξημή ηνπο πξνβάιιεη απνιύησο αλαγθαία (Lee, 2010).   

   Γη’ απηό θαη ε αθηηβίζηξηα Abigail Garner, πνπ έδεζε κε κηα εηεξόθπιε κεηέξα 

θαη έλαλ νκνθπιόθηιν παηέξα, παξόηη εηεξόθπιε ε ίδηα, δεκηνύξγεζε ην 1999 ην 

δηαδηθηπαθό θόκβν FamiliesLikeMine.com, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξακκίζεη ην γεγνλόο 

όηη αλεμάξηεηα από ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ γνληώλ πεξηζζόηεξε ζεκαζία 

έρεη ην γεγνλόο όηη εηεξόθπινη θαη νκόθπινη γνλείο δεκηνπξγνύλ κηα νηθνγέλεηα πνπ 

αγαπά θαη ζηεξίδεη ηα παηδηά ηεο. Παξάιιεια δεκνζίεπζε ην βηβιίν Families Like 

Mine: Children of Gay Parents Tell it Like It Is, κε ζπλεληεύμεηο ζεκεξηλώλ ελειίθσλ, 

νη νπνίνη όκσο σο παηδηά έδεζαλ ζε παξόκνηεο νηθνγέλεηεο. Άιισζηε θαη από ηελ 

πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία γλώξηδε όηη, όηαλ ε ‘πεξίεξγε’ νηθνγέλεηα πξνζπαζεί λα 

θξύςεη ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηεο, ν πεξίγπξόο ηεο, ν νπνίνο πνηέ δελ ζηακαηά λα 

‘ελδηαθέξεηαη’, απαληά ζε όια ηα εξσηήκαηα κέζα ζε έλα θιίκα νκνθνβίαο θαη 

πξνθαηαιήςεσλ. Καη απηή ε θαρύπνπηε θαη αδηάθξηηε αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξίγπξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αθόκε κεγαιύηεξε επηβάξπλζε ησλ παηδηώλ απηώλ 

ησλ νηθνγελεηώλ, ηα νπνία βξίζθνληαη πιένλ αληηκέησπα κε ην δίιεκκα: λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο ‘πεξίεξγνπο’ γνλείο πνπ αγαπνύλ θαη από ηνπο νπνίνπο, όπσο θάζε 

παηδί, πεξηκέλνπλ λα πάξνπλ ζηνξγή θαη αζθάιεηα ή λα ηνπνζεηεζνύλ απέλαληί ηνπο, 

δίπια ζε θίινπο θαη γλσζηνύο πνπ εθ πξννηκίνπ ηνπο θαηαδηθάδνπλ; Καη παιεύνληαο 

λα ζπκβηβάζνπλ ηηο αγάπεο ηνπο θαη λα απνθύγνπλ ηελ απνκόλσζε, ηα παηδηά ησλ 

νκόθπισλ γνληώλ πξνζπαζνύλ λα ληώζνπλ αζθαιή θαη λα αλαθαιύςνπλ ηε δηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα. 

   Σα βηβιία κε νκόθπινπο γνλείο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ λα 

αηζζαλζνύλ ηε ραξά όηη επηηέινπο ππάξρνπλ, κέζα ζε κηα θνηλσλία θαη κηα ινγνηερλία 

πνπ πξνηηκά ζρεδόλ νινθιεξσηηθά λα ηα αγλνεί. Απηόο άιισζηε πξνβάιιεηαη θαη σο ν 

βαζηθόηεξνο ιόγνο ζπγγξαθήο θαη έθδνζεο παξόκνησλ βηβιίσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δεκηνπξγνύο ηνπο. Ζ Leslea Newman ζην Heather Has Two Mommies («Afterword: A 

Note to Parents and Teachers») δηαηείλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εηθνλνγξαθεκέλν 

πξνέθπςε από ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ ηνπο, δείρλνληάο ηνπο όηη θαη ε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα αμίδεη 

κηα ζέζε ζηα βηβιία ηνπο. Δμνκνινγείηαη κάιηζηα όηη ε ίδηα ππήξμε ηδηαίηεξα 

επαίζζεηε, όρη κόλν εμαηηίαο ησλ ζεμνπαιηθώλ ηεο επηινγώλ, αιιά θπξίσο γηαηί σο 

παηδί Δβξαίσλ είρε δήζεη ηελ αγσλία ηνπ κηθξνύ αλαγλώζηε/ αλαγλώζηξηαο πνπ 

ππνςηάδεηαη όηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα, κηα θαη ζηεξείηαη ηελ 

θαηαμίσζε πνπ πξνζθέξεη ε απεηθόληζή ηεο ζηα βηβιία πνπ δηαβάδεη θαη ηα ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινπζεί. Αλ ηώξα 

πξνζηεζεί θαη ε δηαβίσζε ζε κηα ρξηζηηαληθή 

ζπλνηθία, ην λα είζαη Δβξαίνο, λα ιείπεη δειαδή 

κόλν από ην δηθό ζνπ ζπίηη ην ρξηζηνπγελληάηηθν 
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δέληξν θαη ηα παζραιηλά απγά, ελώ ζε όινπο ηνπο άιινπο, πξαγκαηηθά γεηηνλόπνπια 

θαη ινγνηερληθνύο ραξαθηήξεο, λα αθζνλνύλ, ζνπ αθήλεη κηα πηθξή γεύζε όηη κάιινλ 

θάηη δελ πάεη θαιά κε εζέλα, ελδερνκέλσο δελ είζαη θαλνληθόο, απηόο πνπ ζα έπξεπε λα 

είζαη. Όηαλ ηώξα κεγαιώλνληαο, ζην «Δβξαία» πξνζηεζεί θαη ην «ιεζβία», ν 

ζπλδπαζκόο γίλεηαη εθξεθηηθόο θαη ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα 

βξεη θάπνηνο ην θνπξάγην λα αληηδξάζεη ζηελ ηδέα ηνπ αθύζηθνπ, ηνπ αλώκαινπ, ηνπ 

ηέξαηνο.  

   Γηα απηό ζρεηηθά βηβιία εθδίδνληαη αθόκε θαη γηα ηα πνιύ κηθξά παηδηά ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα εμνηθεησζνύλ από λσξίο κε ηε κνξθή ηεο δηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο πνπ 

δηαθέξεη από ηηο άιιεο. Δηθνλνγξαθεκέλα, όπσο ην Daddy, Papa and Me, γξακκέλα ζε 

γιώζζα απιή θαη κε νκνηνθαηαιεμία, κε ζθιεξέο ζειίδεο θαη εμώθπιια (board book) 

απεπζύλνληαη ζε έλα πνιύ λεαξό αθξναηήξην. Άιισζηε, όπσο ε ίδηα ε Garner  

εμνκνινγείηαη, όηαλ δίλεη ζπκβνπιέο ζε νκόθπια δεπγάξηα (How did you come to terms 

with your dad being gay), ε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ παηδηώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή: 

«Ήκνπλ ηπρεξή γηαηί ήμεξα όηη ν παηέξαο κνπ ήηαλ γθέη πξηλ γλσξίζσ ηελ νκνθνβία. Η 

νκνθνβία καζαίλεηαη θαη εγώ ζηα πέληε κνπ δελ ηελ είρα κάζεη. Απηό πνπ ήμεξα είλαη όηη 

ν παηέξαο κνπ αγαπνύζε έλα άιιν αλζξώπηλν πιάζκα, πνπ ηύραηλε λα είλαη άληξαο. Η 

εκπεηξία κνπ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή αλ ν παηέξαο κνπ κνπ ην έιεγε όηαλ ήκνπλ 13 ή αθνύ 

είρα αξρίζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ λα γειάκε κε ηνπο 

νκνθπιόθηινπο θαη λα ιέκε ηα ζρεηηθά αλέθδνηα» (Garner, 1999). 

   Από ηελ άιιε, θάζε ινγνηερλία πνπ αγλνεί επηδεηθηηθά ζεκαληηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνύ θαίλεηαη λα λνκηκνπνηεί ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο επηδεηθλύνληαο έλα είδνο 

ξαηζηζκνύ, αθνύ ε άξλεζε παξνπζίαο ζηα θείκελα ηζνδπλακεί πάληνηε κε απόξξηςε. 

Έηζη, όρη κόλν ν αξλεηηθόο ρεηξηζκόο, αιιά θαη ε κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο απνηειεί ηδενινγηθή ζέζε, ζε κηα πξνζπάζεηα εμνξηζκνύ ησλ αλεπηζύκεησλ 

από ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο ηνπο έμσζεο από ηα βηβιία ηεο. Όκσο, ζε απηό 

ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε κήπσο ν απνθιεηζκόο θνηλσληθώλ νκάδσλ από 

ηα βηβιία γηα παηδηά ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε νκνθνβία, ζεμηζκό, ξαηζηζκό θαη 

δηαηώληζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ (Swartz, 2003).  

    Μηα απνπζία-απνθήξπμε θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νκνθπιόθπισλ ραξαθηήξσλ πνπ απνπζηάδνπλ από πνιιέο παηδηθέο ινγνηερλίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο, ελώ αληίζεηα ππάξρνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

θνηλσλίεο. Κη ελώ ηηο ηειεπηαίεο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο νη παγθόζκηεο αλαθαηαηάμεηο 

ζε πνιιά επίπεδα ελζάξξπλαλ ηελ θπθινθνξία βηβιίσλ κε ζέκα δηαθνξεηηθόηεηεο θάζε 

είδνπο, π.ρ. κεηνλνηηθέο εζληθέο νκάδεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ε ζεμνπαιηθή 

δηαθνξεηηθόηεηα δείρλεη λα παξακέλεη ζζελαξά απνθιεηζκέλε, αθνύ ην ζέκα ηνπ 

εξσηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (ή εξσηηθήο ‘πξνηίκεζεο’ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηεο 

ζεμνπαιηθήο ‘απόθιηζεο’) ζεσξήζεθε αλάξκνζην γηα ην παηδηθό βηβιίν.  

   Πξνθαλώο «ππάξρεη αθόκα κεγάιε αληίζηαζε απέλαληη ζηνπο νκνθπιόθηινπο ηόζν 

ζηε δσή όζν θαη ζηε ινγνηερλία» (Albright & Bedford, 2006:10) θαη ν ζεμνπαιηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο, εάλ δελ είλαη εηεξνζεμνπαιηθόο, επηθέξεη ζπλέπεηεο πνπ πνηθίινπλ 

από ηελ δηαπόκπεπζε, ην ζηηγκαηηζκό, ηελ θνηλσληθή απόξξηςε, κέρξη θάζε κνξθήο 

δίσμε. «Σα παηδηθά βηβιία εθθξάδνπλ κηα ελειηθνθεληξηθή ζέαζε ηνπ θόζκνπ, πνπ 

λνκηκνπνηείηαη απιώο κε ην λα παξνπζηάδεηαη σο ‘θπζηθή’ ή ‘πξαγκαηηθή’. Όηαλ νη 
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ελήιηθνη ζπγγξαθείο ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ απεηθνλίδνπλ κόλν εηεξνθπινθηιηθνύο 

ραξαθηήξεο θαη αγλννύλ εληειώο ηνπο ιεζβηαθνύο, δεκηνπξγνύλ ηνλ θόζκν πνπ απηνί 

εύρνληαη λα πηνζεηήζεη ην παηδί. Καη’ αλάινγν ηξόπν όηαλ νη ζπγγξαθείο ησλ παηδηθώλ 

βηβιίσλ δελ παξνπζηάδνπλ νκνθπιόθηινπο είλαη γηαηί πηνζεηνύλ ηελ άπνςε όηη ηα παηδηά 

πξέπεη λα έρνπλ κηα εληαία ζηάζε απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία θαη αθόκε όηη νη 

νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο αμίδνπλ ιηγόηεξν από ηηο εηεξνθπιηθέο, πνπ γεκίδνπλ ηηο ζειίδεο, 

αθόκε θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ γηα κηθξόηεξα παηδηά» (Inness, 1997:108).  

   Χαξαθηεξηζηηθή θαη ε δήισζε ηεο ιεζβίαο πνηήηξηαο Adrienne Rich: «Όηαλ 

απηνί πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δηακνξθώζνπλ θνηλσληθά κηα πξαγκαηηθόηεηα, επηιέγνπλ 

λα κελ ζε βιέπνπλ θαη λα κε ζε αθνύλ, είηε επεηδή έρεηο ζθνπξόρξσκν δέξκα ή κεγάιε 

ειηθία είηε επεηδή είζαη αλάπεξνο, γπλαίθα ή κηιάο κε δηαθνξεηηθή πξνθνξά ή ζε 

δηαθνξεηηθή δηάιεθην από απηνύο, όηαλ θάπνηνο κε ηελ εμνπζία ηνπ δαζθάινπ πεξηγξάθεη 

ηνλ θόζκν θαη εζύ δελ είζαη κέζα, ηόηε αηζζάλεζαη έλα είδνο ςπρηθήο αληζνξξνπίαο, ζαλ 

λα θνηηηέζαη ζηνλ  θαζξέθηε θαη λα κελ είζαη εθεί, λα ςάρλεηο θαη λα κελ βιέπεηο ηίπνηε» 

(Maher & Terreault, 1994:1). 

    πρλά ην ζέκα ηεο νκνθπινθηιίαο παξνπζηάδεηαη από θνηλνύ θαη κε άιιεο 

δηαθνξεηηθόηεηεο, θπξίσο εζληθέο, αιιά θαη ζξεζθεπηηθέο. Έηζη ζε θάπνηεο από ηηο 

ελαιιαθηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ ζρεηηθώλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ, εθηόο από δύν 

νκόθπινπο γνλείο, θαη ε παξνπζία 

πνιπθπιεηηθώλ κειώλ εληζρύεη ηελ 

ήδε ππάξρνπζα δηάθξηζε θαη ηνλίδεη 

ηελ αλνκνηνγέλεηα. ην In Our 

Mothers’ House δπν Καπθάζηεο 

κεηέξεο πηνζεηνύλ έλα έγρξσκν 

θνξηηζάθη, έλα άιιν κε θόθθηλα 

καιιηά θαη έλα αγόξη αζηαηηθήο 

θαηαγσγήο. ην βηβιίν Families, πνπ 

απνηειεί έλα θαιεηδνζθόπην ησλ 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ νηθνγέλεηαο, 

πνπ ζπλαληώληαη ζήκεξα ζηηο ΖΠΑ, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην εμώθπιιν, όπνπ παξαηίζεληαη νη πεξηπηώζεηο ελόο 

κηθηνύ γάκνπ, δύν δηδύκσλ θνξηηζηώλ, κηαο ζξεζθεπόκελεο νηθνγέλεηαο θαη κηαο κε 

δύν κακάδεο, πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ εμήο ζπλέληεπμε ηνπ θνξηηζηνύ: «ΛΙΛΗ: Έλα 

αγόξη ήξζε θαη κε ξώηεζε: Σε Λνύζε ηε θσλάδεηο ‘κακά’; Απάληεζα: Έρσ δύν κακάδεο. 

Κη εθείλν είπε: ΕΙΑΙ ΣΟΟ ΣΤΥΕΡΗ». Από ηελ άιιε ζην δίγισζζν Best Best Colors: 

Los Mejoran Colores ην ζέκα ηνπ πινπξαιηζκνύ ησλ επηινγώλ εληνπίδεηαη όρη κόλν ζε 

επίπεδν πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ν κηθξόο πξσηαγσληζηήο είλαη έγρξσκνο θαη έρεη δύν 

κακάδεο), αιιά θαη κνξθήο, αθνύ ηελ κνλνθξαηνξία ηεο αγγιηθήο ακθηζβεηεί ε 

πξνζζήθε θαη ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο.  

   Από ηελ άιιε, ελώ νη νκνθπιόθηινη ραξαθηήξεο ζεσξείηαη όηη πξέπεη λα 

απνπζηάδνπλ εληειώο από ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, πάληνηε κε ην αηηηνινγηθό ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα άιια κέζα, όπσο ηα 

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία, αλ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ απεπζύλνληαη 

ζε παηδηά, ζπλήζσο εθείλα απνηεινύλ ην θαλαηηθόηεξν θνηλό ηνπο. αλ λα 
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δηακνξθώλνπλ ηα παηδηά απόςεηο κόλν από ηα βηβιία, ε θνηλσλία εμνξίδεη από απηά 

ό,ηη ζεσξεί επηθίλδπλν, ελώ εζεινηπθιεί απέλαληη ζηελ αζξόα παξνπζία ησλ ίδησλ 

ζεκάησλ ζε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. νηθνγελεηαθέο ζεηξέο ή εθπνκπέο lifestyle) 

θαη νηθνγελεηαθέο ηαηλίεο. Μάιηζηα ε εηθόλα πνπ πξνβάιιεη γηα ηνπο νκνθπιόθηινπο, 

όρη κόλν δελ είλαη πνιηηηθά νξζή, αιιά ζηεξενηππηθή θαη παξακνξθσκέλε θαη 

δεκηνπξγεί έλα ζιηβεξό θαθέθηππν, κηα εμεπηειηζηηθή θαξηθαηνύξα ραξαθηήξα πνπ 

ζρεδόλ λνκνηειεηαθά ζα νδεγήζεη ζηελ πξνθαηάιεςε θαη ηελ νκνθνβία.   

   Σα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία πνπ απεηθνλίδνπλ νηθνγέλεηεο κε νκόθπινπο 

γνλείο αληηδξνύλ ζην ριεπαζκό πνπ πθίζηαληαη νη νκνθπιόθηινη ζηα άιια κέζα θαη 

πξνζπαζνύλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ‘ηξαπκαηηζκέλε’ εηθόλα ελόο αμηνπξεπνύο 

γνληνύ. Οκνθπιόθηιεο κεηέξεο πνπ αγαπνύλ ηα παηδηά ηνπο έξρνληαη θαη επαλέξρνληαη 

ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ σο γιπθέο θαη ηξπθεξέο καλνύιεο, ελώ δεπγάξηα κπακπάδσλ 

θξνληίδνπλ γηνπο θαη θόξεο ρσξίο μεθσλεηά θαη πζηεξίεο, εδξαηώλνληαο κηα παξνπζία 

πνπ πνιύ απέρεη από ηε γλσζηή ζηεξενηππηθή εηθόλα ηνπ γθέη πνπ πξνθαιεί θαη 

γεινηνπνηείηαη.  

   Δπηπιένλ, ζα ιέγακε όηη ζηηο κέξεο καο ε ζπγγξαθή θαη έθδνζε βηβιίσλ κε 

νκνθπιόθηινπο ραξαθηήξεο ζπκβαδίδεη κε ηε ζηαδηαθή άξλεζε ησλ ίδησλ λα 

θξύβνληαη (ε αγγιηθή έθθξαζε είλαη come out). Από ηελ Gay Pride (Οκνθπινθηιηθή 

Πεξεθάληα), πνπ πεξηιακβάλεη από απιέο ζπγθεληξώζεηο, παξειάζεηο θαη πάξηπ 

πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί δεκόζηα ε πεξεθάληα θάζε αηόκνπ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπ 

ηαπηόηεηα θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπ, κέρξη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ελώζεηο γηα ηελ 

πξνβνιή θαη δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, νη νκνθπιόθηινη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη 

λα αληηδξάζνπλ ζην ζηξνπζνθακειηζκό ηεο θνηλσλίαο πνπ εζεινηπθιεί θαη 

πξνζπνηείηαη όηη αγλνεί όηη ππάξρνπλ. Χαξαθηεξηζηηθή ε αθίζα, πνπ θπθινθόξεζε ην 

2010 κε αθνξκή ηελ Athens Pride. Κάησ από ηε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ελόο ηζνιηά-

θξνπξνύ ππάξρεη ε θξάζε: «Δίκαζηε Παληνύ». Ζ έλλνηα ηεο πεξεθάληαο πνπ 

ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο ληξνπήο γηα ηνπο LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Trangender/ Λεζβίεο, Οκνθπιόθηινη, Ακθηζεμνπαιηθνί, Σξαλζεμνπαιηθνί) εθθξάδεηαη 

θαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν Gloria Goes to Gay Pride, όπνπ πεξηγξάθεηαη κηα 

ηέηνηα παξέιαζε, αιιά θαη νη αληηδξάζεηο θάπνησλ θαηνίθσλ πνπ επηκέλνπλ λα 

ζεσξνύλ ηελ νκνθπινθηιία ‘αλσκαιία’ θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαθξηηέα θαη κε απνδεθηή. 

   Από ηελ άιιε ζπκβαίλεη ζπρλόηαηα ηα ‘gay-friendly books’ λα εμεηάδνληαη θάησ 

από ην πξίζκα ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ ηεο νκνθπινθηιίαο ή ησλ παξαγόλησλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ηελ ‘ππξνδνηήζνπλ’. Ζ απάληεζε απέλαληη ζην εξώηεκα πνηνο επζύλεηαη 

γηα απηήλ, ηα γνλίδηα θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα ή ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ν 

θνηλσληθόο πεξίγπξνο, κε άιια ιόγηα πξόθεηηαη γηα γελεηηθή ή επίθηεηε ηάζε, απνηειεί 

ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηε δηακόξθσζε ζηάζεο απέλαληη ζε απηήλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηα βηβιία πνπ ηε ζίγνπλ. Αλ δειαδή ε νκνθπινθηιία είλαη αξξώζηηα θαη δε 

κεηαδνηηθή –κόιηο ην 1993 ε Ακεξηθαληθή Ψπρνινγηθή Δηαηξία δήισζε όηη ν 

νκνθπινθηιία ΓΔΝ ζεσξείηαη ςπρηθή δηαηαξαρή θαη δελ αληηκεησπίδεηαη σο 

παζνινγηθό πξόβιεκα– ηόηε ε ζηάζε απέλαληί ηεο αθνξά από ηε κηα ζηε ‘ζεξαπεία’ 

ησλ ‘παζρόλησλ’ θαη από ηελ άιιε ζηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ.  

   Αλ πάιη ε νκνθπινθηιία νθείιεηαη ζε βηνινγηθνύο-νξκνληθνύο παξάγνληεο, ηόηε 

αθόκε θαη νη ζθνδξόηεξνη πνιέκηνη ησλ ‘νκνθπινθηιηθώλ’ βηβιίσλ δελ κπνξνύλ λα 
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ηζρπξηζζνύλ όηη ε εηθόλα νκόθπισλ δεπγαξηώλ ή νηθνγελεηώλ κε νκόθπινπο γνλείο 

είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ηνπο ζηελ νκνθπινθηιία.  Έηζη 

επηθπιάμεηο ηνπ ηύπνπ «Μήπσο ε αλάγλσζε παξόκνησλ βηβιίσλ ζηξέςεη ηα παηδηά 

πξνο ηέηνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο» θαληάδνπλ κάιινλ αλππόζηαηεο, ηδηαίηεξα αλ 

ζθεθηεί θαλείο όηη νη ζεκεξηλνί ελήιηθνη νκνθπιόθηινη σο παηδηά δηάβαζαλ ρηιηάδεο 

βηβιία κε απνθιεηζηηθά εηεξνθπιόθηινπο ραξαθηήξεο. Αλ ε αλάγλσζή ηνπο δελ ήηαλ 

ηθαλή λα ‘πξνζηαηεύζεη’ απηνύο από ηελ νκνθπινθηιία, κε πνηα ινγηθή ηα εηεξόθπια 

παηδηά θηλδπλεύνπλ λα ‘παξαζπξζνύλ’ από ηα ειάρηζηα βηβιία πνπ ελδερνκέλσο ζα 

μεθπιιίζνπλ θαη ζηα νπνία θάπνηα πξόζσπα ζα είλαη νκνθπιόθηινη;  

   Δπηπιένλ θαίλεηαη (Beal, 1994) όηη αθόκε θαη ηα παηδηά πνπ κεγαιώλνπλ κε 

νκόθπινπο γνλείο γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα θαη ζηαζεξόηεηα πνην είλαη ην δηθό ηνπο 

θύιν, είλαη ηθαλνπνηεκέλα κε απηό θη εκθαλίδνπλ ηηο αλακελόκελεο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ην θύιν ηνπο ζπκπεξηθνξέο. Αλ ινηπόλ ν ζεμνπαιηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ίδηνπ ηνπ γνλέα δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε δηακόξθσζε ηεο 

έκθπιεο ηαπηόηεηαο ηνπ παηδηνύ ηνπ, είλαη κάιινλ 

απίζαλν απηό λα ζπκβεί ζηα παηδηά παξαδνζηαθώλ 

νηθνγελεηώλ εμαηηίαο θάπνησλ ειάρηζησλ βηβιίσλ πνπ 

απιώο πεξηγξάθνπλ ηε δσή ζε κηα νηθνγέλεηα κε 

νκόθπινπο γνλείο.  

   Ζ ηδέα απηή πξνβάιιεηαη θαη ζε θάπνηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία όπσο ζην Dad David, Baba 

Chris and Me πνπ έξρεηαη λα θαζεζπράζεη ηνπο 

κηθξνύο αλαγλώζηεο, αιιά θαη ηνπο ελήιηθνπο 

ζπλαλαγλώζηεο, δηα ζηόκαηνο ησλ δύν κπακπάδσλ 

ελόο επηάρξνλνπ αγνξηνύ, πνπ ππέζηε ηελ πβξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ –ηνλ απνθαινύλ 

‘γθέη’. Οη γνλείο ηνπ ηνπ εμεγνύλ όηη, παξόιν πνπ είλαη 

αθόκε λσξίο, ην πηζαλόηεξν γηα όια ηα παηδηά, αθόκε θαη απηά ησλ νκόθπισλ γνληώλ, 

είλαη λα επηιέμνπλ εηεξνθπιηθέο ζρέζεηο. ηνλ ίδην θόβν ηεο εηεξόθπιεο θνηλσλίαο 

απαληά θαη ην In Our Mothers’ House, όπνπ ηξία πηνζεηεκέλα παηδηά κεγαιώλνπλ ζε 

κηα ζηνξγηθή νηθνγέλεηα δύν κακάδσλ. Σν βηβιίν δηεγείηαη ηα αιεζκόλεηα παηδηθά 

ηνπο ρξόληα, αιιά θαη, κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο, ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζην ζπίηη ησλ 

γνληώλ ηνπο. Καη ηα ηξία παηδηά έρνπλ πιένλ δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο θαη εηεξόθπινπο 

ζπδύγνπο. 

   Καη αλ ν θόβνο γηα κηα ‘κεηαδνηηθή’ κέζσ ησλ βηβιίσλ νκνθπινθηιία θαίλεηαη 

λα είλαη αλππόζηαηνο, γηα όινπο απηνύο πνπ αξλνύληαη ην νκνθπινθηιηθό 

εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν έλα άιιν βαζηθό επηρείξεκα εζηηάδεη ζηα ζεμνπαιηθά 

δεηήκαηα ζπιιήβδελ πνπ ζεσξνύληαη πξόσξα γηα ηόζν κηθξά παηδηά. Κάησ από απηό 

ην πξίζκα, ηα ζέκαηα νκνθπινθηιίαο ηίζεληαη ζηελ ίδηα βάζε κε απηά ηεο εηεξνθπιίαο, 

ηνπ απλαληζκνύ θαη όισλ ησλ αθαλζσδώλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

‘άβνιεο’ εξώηεζεο: ‘Πώο  γελληνύληαη ηα παηδηά;’ Καζώο από ηελ επνρή ηνπ Ρνπζζώ 

δηαηπκπαλίδεηαη όηη ην παηδί γελληέηαη αζών, ε αλάγθε γηα αζώα βηβιία ηνπο επηβάιιεη 

λα θαζαίξνληαη από θάζε ‘βξόκηθν’ ζεμνπαιηθό ππαηληγκό, κε πξώηεο θπζηθά ηηο 

ζεσξνύκελεο ‘αλσκαιίεο’. 
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   Όκσο ζε θακία πεξίπησζε έλα βηβιίν πνπ αλαθέξεηαη ζε νκόθπινπο γνλείο δελ 

ζίγεη δεηήκαηα ζεμνπαιηθά πεξηζζόηεξν από εθείλν ζην νπνίν νη γνλείο είλαη 

εηεξόθπινη. Όπσο ζηε δεύηεξε, έηζη θαη ζηελ πξώηε πεξίπησζε, ε ζεμνπαιηθή 

δηάζηαζε ηεο γνλετθήο ζρέζεο, όζν θαη αλ πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ 

πξνβάιιεηαη κέζσ ηεο απιήο παξνπζίαο ησλ γνληώλ ζηα θείκελα. Όηαλ ζην King and 

King παξνπζηάδεηαη ην γλσζηό παξακπζηθό κνηίβν, όπνπ έλαο πξίγθηπαο ζπγθεληξώλεη 

ζην παιάηη θάζε γαιαδναίκαην γόλν πξνθεηκέλνπ λα δηαιέμεη ζύληξνθν, ε επηινγή ελόο 

πξίγθηπα αληί κηαο πξηγθίπηζζαο γηα ην βαζηιηθό γάκν δελ θηάλεη κέρξη ηε ζεμνπαιηθή 

έλσζε ησλ δύν ζπδύγσλ.   

   Αιιά αθόκε θαη αλ ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν θξαηεζεί πεηζκαηηθά 

καθξηά από ηα παηδηά, εθείλα δηακνξθώλνπλ ζηάζεηο απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία 

θπξίσο κέζα από κηα ζεηξά ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο νκνθπιόθηινπο (όπσο gay, 

fag, sissy) θαη πάληνηε ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηε κνξθή ζθνδξόηαηα πβξηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζκώλ (Albright & Bedford 2006, Schall & Kauffmann 2003, Swartz, 2003). 

Ζ αιήζεηα είλαη όηη «Όια ηα παηδηά έρνπλ δξαζηηθά επεξεαζηεί από κηα αληη-

νκνθπινθηιηθή πξνθαηάιεςε, θαη ηα πεξηζζόηεξα από απηά από πνιύ κηθξά έρνπλ 

‘εθηεζεί’ ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, νη πεξηζζόηεξεο εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη αλαιεζείο, αιιά θαζόινπ αλώδπλεο» 

(Chung & Courville, 2008: iii). 

   Γη’ απηό θαη όηαλ ζηα πιαίζηα έξεπλαο 

δηαβάζηεθε ζε δεθάρξνλα παηδηά ην βηβιίν My 

daddy’s roommate, έλαο κηθξόο δήισζε όηη 

εληππσζηάζηεθε από ηε ρξήζε ηεο ιέμεο ‘gay’, κηα 

θαη πεξίκελε όηη ν ζπγγξαθέαο ζα παξέκελε ζηνλ 

επθεκηζκό ηνπ ηίηινπ «ζπγθάηνηθνο». Καη θπζηθά 

δελ ήηαλ ν κόλνο, αθνύ θαη άιινη ζεώξεζαλ αγελέο 

εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο λα θαηνλνκάζεη ζην γην ηεο 

ηνλ παηέξα ηνπ σο ‘gay’ (Schall & Kauffmann, 

2003). Γηαηί θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα, όπσο θαη ζηελ 

ειιεληθή, όιεο νη ιέμεηο ή εθθξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο νκνθπιόθηινπο (π.ρ. γθέη, αδεξθή, θνπληζηόο, ηελ θνπλάεη ηελ 

αριαδηά) πεξηζζόηεξν από πεξηγξαθηθέο (θαλεξώλνπλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό) 

απνηεινύλ δπζβάζηαρηεο ύβξεηο θαη κεγάιεο πξνζβνιέο.   

   Καη αλ αιεζεύεη ε άπνςε όηη ηα παηδηά ζε κηα ηόζν ηξπθεξή ειηθία 

δπζθνιεύνληαη λα δηαρεηξηζηνύλ ην πεξηερόκελν ησλ νκνθπινθηιηθώλ βηβιίσλ, απηό 

κάιινλ ζα πξέπεη λα απνδνζεί, όρη ηόζν ζηελ εγγελή αζσόηεηά ηνπο, όζν ζηελ απνπζία 

εκπεηξηώλ πάλσ ζην ζέκα. Γηαηί πνιιέο από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

παξόκνηα βηβιία δε ζπλαληώληαη, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ζην 

πεξηβάιινλ ησλ παηδηώλ, αθνύ ζηηο πεξηζζόηεξεο ζρνιηθέο ηάμεηο νύηε έλα παηδί δελ 

πξνέξρεηαη από νκόθπιν δεπγάξη ή γλσξίδεη αλ θάπνηνο από ηνπο γνλείο ηνπ έρεη 

νκνθπινθηιηθό (ή ακθηθπινθηιηθό) πξνζαλαηνιηζκό.  

   Καη απηόο ζα κπνξνύζε λα είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ ζηελ Διιάδα δελ 

θπθινθνξνύλ νκνθπινθηιηθά παηδηθά βηβιία. Αληίζεηα, ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

θαη ηεο Ακεξηθήο παξόκνηα βηβιία εκθαλίδνληαη από ηε δεθαεηία ηνπ 80, ελώ ζηηο 
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κέξεο καο ν αξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ ηίηισλ είλαη θάζε άιιν παξά επθαηαθξόλεηνο (Day, 

2000). Σα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά πνπ απεηθνλίδνπλ νηθνγέλεηεο κε νκόθπινπο 

γνλείο θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα από ην ινγνηερληθό κέρξη ην βηβιίν γλώζεσλ –όπσο 

αιθαβεηάξηα (ABC a Family Alphabet Book) ή βηβιία αξηζκώλ (1,2,3: A Family 

Counting Book)– θαη εκθαλίδνληαη άιινηε σο ζεκαηηθά βηβιία (issue books), όπνπ 

πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη λα πξνβιεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο νηθνγέλεηαο, θαη άιινηε 

πάιη θαίλεηαη λα αζρνινύληαη κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα κηθξώλ παηδηώλ πνπ, 

παξεκπηπηόλησο, ζπκβαίλεη λα έρνπλ νκόθπινπο γνλείο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην Mama 

Eat Ant, Yuck! δηεγείηαη κηα ζθελή από ηε δσή ηεο κηθξήο Έκκα όηαλ κία από ηηο δύν 

κακάδεο ηεο βξίζθεη αλάκεζα ζηηο ζηαθίδεο ηεο κπξκήγθηα. Δπηπιένλ ζην βηβιίν Emma 

and Meesha My Boy. A Two Mom Story, ην ζέκα θαίλεηαη λα είλαη ε γάηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηε κηθξή εξσίδα πνπ ζπκβαίλεη λα έρεη 

δύν κακάδεο. Όκσο αλ πξαγκαηηθά ε ύπαξμε νκόθπισλ γνληώλ είλαη έλα εληειώο 

πεξηθεξεηαθό ζηνηρείν, κηα αζήκαληε ιεπηνκέξεηα, πώο δηθαηνινγείηαη όηη απηή εηδηθά 

έρεη αλαξξηρεζεί ζηνλ ηίηιν ηεο ηζηνξίαο;  

   Αθόκε θαη όηαλ κηα νηθνγέλεηα νκόθπισλ γνληώλ παξνπζηάδεηαη σο ην θόλην 

κηαο ηζηνξίαο, σο κηα ιεπηνκέξεηα ηεο ππόζεζεο, ηόηε ε απεηθόληζή ηεο πξνζιακβάλεη 

ηελ πθέξπνπζα θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία, πνπ εδώ θαη ρξόληα κνλνπσινύζε ε απόιπηε 

απνθιεηζηηθόηεηα ησλ εηεξόθπισλ ζρέζεσλ. Με ηελ αλειαζηηθόηεηα ηνπ ‘έηζη 

παξνπζηάδνληαη, γηαηί έηζη είλαη ηα πξάγκαηα’, νη νκόθπινη γνλείο ζε ξόινπο 

δεπηεξαγσληζηηθνύο θαη ζε ηζηνξίεο κηαο επηπρηζκέλεο παηδηθήο θαζεκεξηλόηεηαο, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα επηδεηνύλ ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ύπαξμήο ηνπο σο κηαο αμηνπξόζερηεο 

ελαιιαθηηθήο επηινγήο. Γηαηί, αθόκε θαη όηαλ παξόκνηα βηβιία πξνζπνηνύληαη όηη ην 

ζέκα δελ είλαη νη νκόθπινη γνλείο αιιά ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ παηδηνύ πνπ δεη καδί 

ηνπο, είλαη θαλεξό όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηδηώθεηαη εκκέζσο λα ηνληζηεί ε 

θπζηθόηεηα κηαο ηέηνηαο νηθνγέλεηαο, θαζώο απνθαιύπηεηαη όηη θαη απηή έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά ηεο ηελ ίδηα επηπρηζκέλε θαζεκεξηλόηεηα πνπ 

ζπληέιεζε ζηελ θαηαμίσζε ηνπ καθξαίσλνπ ζεζκνύ ηεο εηεξόθπιεο νηθνγέλεηαο.   

  Από ηελ άιιε όκσο, όζν θαη αλ ηα νκνθπινθηιηθά εηθνλνγξαθεκέλα δηαηείλνληαη 

όηη απνηίλνπλ θόξν ηηκήο ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο νηθνγέλεηαο, νη νηθνγέλεηεο κε 

νκόθπινπο γνλείο ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζε ηίπνηε από όιεο 

ηηο άιιεο. Έηζη, παξόιν πνπ ζε έλα πξώην επίπεδν παλεγπξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, ζηελ νπζία θαη απηέο ζπκθηιηώλνληαη πιήξσο κε ην 

κνληέιν νηθνγέλεηαο πνπ δηακόξθσζε ε εηεξόθπιε θαλνληθόηεηα. Γνλετθέο ζρέζεηο 

κνλνγακηθέο, επινγεκέλεο κε ηνλ ηεξό ζεζκό ηνπ γάκνπ πξνζθέξνπλ αγάπε θαη 

ηξπθεξόηεηα ζηα παηδηά ηνπο. Μάιηζηα θξάζεηο όπσο ‘κηα νηθνγέλεηα όπσο όιεο’ ή ‘ε 

νηθνγέλεηα ηεο δηπιαλήο πόξηαο’ απνηεινύλ δύν ζεκεία-επηρεηξήκαηα πνπ αλαθέξνπλ 

νη ίδηνη νη νκόθπινη γνλείο όηαλ θαινύληαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (Tamir 

& Cahana-Amitay, 2009). Δίλαη ινηπόλ θαλεξό 

όηη ε νηθνγέλεηα κε νκόθπινπο γνλείο βηώλεη ην 

παξάδνμν: πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή σο 

δηαθνξεηηθή, αγσλίδεηαη λα πείζεη όηη είλαη ίδηα 

κε ηηο άιιεο.  
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   Δπηπιένλ ην νκνθπινθηιηθό παηδηθό βηβιίν ζπλήζσο γξάθεηαη από 

νκνθπιόθηινπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε 

λα δειώζνπλ ην ζεμνπαιηθό ηνπο πξνζαλαηνιηζκό ζην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ζην βηνγξαθηθό ηεο Gregg (Flying Free) αλαθέξεηαη: «Η θπξία Gregg δεη 

καδί κε ηε ζύληξνθό ηεο θαη ηηο δύν θόξεο ηνπο. Παξάιιεια κε ηε ζπγγξαθή γηα παηδηά 

εξγάδεηαη γηα κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε θιηληθή πγείαο πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο ζηελ GLBT θνηλόηεηα ζε άηνκα πνπ δνπλ κε AIDS/ HIV». Αιιά αθόκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ζπγγξαθείο είλαη εηεξνθπιόθηινη, ζπκβαίλεη λα έρνπλ θάπνηα ζρέζε 

κε LGBT πξόζσπα. Ζ Heather Jopling γηα παξάδεηγκα, ελώ είλαη εηεξόθπιε θαη 

κεηέξα, έγηλε παξέλζεηε κεηέξα γηα έλα δεπγάξη αλδξώλ, ελώ ν άληξαο ηεο, ν νπνίνο 

κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ αλαθάιπςε όηη ε κεηέξα ηνπ ήηαλ ιεζβία, έγηλε δόηεο 

ζπέξκαηνο ζε δεπγάξη ιεζβηώλ. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη όηη, όρη κόλν νη δεκηνπξγνί ησλ 

βηβιίσλ, αιιά αθόκε θαη νη ζεσξεηηθνί ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο πνπ αζρνινύληαη κε 

παξόκνηα ζέκαηα –εμαίξεζε απνηειεί ε Διιάδα– είλαη ζπρλά θαη νη ίδηνη 

νκνθπιόθηινη, κε απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο λα ρξεζηκνπνηνύλ πξώην πξόζσπν (π.ρ. 

Esposito, 2009: We’re here, we’re queer, but we’re just like heterosexuals) ή λα 

αξρίδνπλ ην άξζξν ηνπο ηνλίδνληαο όηη νη ιόγνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην νκνθπινθηιηθό 

παηδηθό βηβιίν είλαη θαη πξνζσπηθνί εθηόο από επηζηεκνληθνί (π.ρ. Wolf, 1989). 

   Σν νκνθπινθηιηθό βηβιίν θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο κηα κνξθή εμόδνπ ηεο 

νκνθπινθηιηθήο θνηλόηεηαο από ηελ απνκόλσζε θαη ηελ ληξνπή πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο λόξκεο ηεο εηεξνθπιηθήο 

θαλνληθόηεηαο. Σν πξώην εκπόδην είλαη ν εθδνηηθόο 

κεραληζκόο πνπ ιεηηνπξγεί σο κηα ηζρπξή κνξθή 

ινγνθξηζίαο, αθνύ έρεη ηε δπλαηόηεηα κε ηελ άξλεζε 

έθδνζεο πξσηόηππσλ ή κεηαθξαζκέλσλ θεηκέλσλ λα 

θαηαδηθάδεη νκάδεο αλζξώπσλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

αλύπαξθηνπ. Αξρηθά αληέδξαζε ε Leslea Newman πνπ, 

επεηδή θαλέλαο εθδόηεο δελ δερόηαλ λα θπθινθνξήζεη ην 

βηβιίν ηεο Heather Has Two Mommies, αλαγθάζηεθε λα 

θαηαθύγεη ζηε ιύζε ηεο απηνέθδνζεο, ε νπνία όκσο δελ 

ήηαλ εύθνιε, κηαο θαη απνπζίαδαλ ηα ρξήκαηα πνπ ζα 

ηελ εμαζθάιηδαλ. Γη’ απηό  πηνζέηεζε ηελ ηαθηηθή ηεο 

πξνπώιεζεο, δεηώληαο από ηνπο επίδνμνπο αγνξαζηέο λα 

πξνεμνθιήζνπλ ην αληίηππό ηνπο θαηαζέηνληαο 10$, 

νύησο ώζηε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ έθδνζή ηνπ 

(Boener, 2008).  

   Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε νκνθπινθηιηθή θνηλόηεηα έρεη αγθαιηάζεη ην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν κε ραξαθηήξεο νκόθπινπο γνλείο ζηε ινγηθή κηαο παξνπζίαο 

πνπ ιεηηνπξγεί σο λνκηκνπνίεζε. ε κηα ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζε όιν ην θάζκα ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο, αθνύ όπσο δηαηείλεηαη ν Hunt (1994:163), «Η παηδηθή 

ινγνηερλία, ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηα πεξηζζόηεξα είδε ινγνηερλίαο, επηδέρεηαη ηνλ 

έιεγρν ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηεο», ε όιε δηαδηθαζία, από ηελ εθδνηηθή 

παξαγσγή κέρξη ηελ αγνξά θαη ηελ αλάγλσζε, ιεηηνπξγεί ζην νκνθπινθηιηθό 

εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν σο θνηλνπνίεζε ηδενινγηθήο ζέζεο, ηόζν γηα ην 
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νκνθπιόθηιν θνηλό όζν θαη ζην εηεξνθπιόθηιν. Γξάθσ, εθδίδσ, αγνξάδσ, δηαβάδσ 

ζεκαίλεη ηειηθώο ηνπνζεηνύκαη ελάληηα ζηελ νκνθνβία θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

Μάιηζηα θάπνηνη κηινύλ γηα ‘ηελ ςήθν ηνπ βηβιηνπσιείνπ’ σο κηα απάληεζε ζηελ 

πνιεκηθή όζσλ επηκέλνπλ ζηε κε θπθινθνξία παξόκνησλ βηβιίσλ (Frank, 2007). 

  Αθόκε όκσο θαη αλ όινη ζπκθσλήζνπλ όηη ε νκνθπινθηιηθή θνηλόηεηα 

λνκηκνπνηείηαη λα κηιά γηα ηα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινύλ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

ην εξώηεκα αλ ν νκνθπιόθηινο δεκηνπξγόο, όηαλ αλαθέξεηαη ζε νηθνγέλεηεο κε 

νκόθπινπο γνλείο, πξνβαίλεη ζε κηα γλήζηα θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ή θαηαιήγεη ζε 

κηα ζεηξά από σξαηνπνηήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσξατζηηθά, θαη σο έλα βαζκό 

πξνπαγαλδηζηηθά, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίαο. Με άιια ιόγηα αληηκεησπίδεη ν 

λεαξόο αλαγλώζηεο κηα απζεληηθή θσλή, όηαλ ν ζπγγξαθέαο είλαη θαη ν ίδηνο LGBT, ή 

κήπσο παξαραξάζζεηαη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζίγνπξα δελ είλαη ηόζν απιντθά 

αλώδπλε όζν ζέιεη λα ηζρπξίδεηαη έλα βηβιίν γηα κηθξά παηδηά; 

   ε κηα παηδηθή ινγνηερλία πνπ επηζπκεί λα ιέγεηαη ξεαιηζηηθή, αθνύ επαίξεηαη 

όηη πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη απεηθνλίδεη απηά 

πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ, ε νηθνγέλεηα κε νκόθπινπο 

γνλείο παξνπζηάδεηαη απνιύησο αξκνληθή, πιήξσο 

θπζηνινγηθή θαη εληειώο απαιιαγκέλε από πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο. Έηζη κηα ξνδ πξαγκαηηθόηεηα αλαδύεηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ όπνπ ε αγάπε, ε ζηνξγή, ε ραξά θαη ε έιιεηςε 

εληάζεσλ βαζηιεύνπλ. ε κηα ππεξαπινπζηεπηηθή εηθόλα ηεο 

επηπρίαο ηα παηδηά πνπ δνπλ κε νκόθπινπο γνλείο έρνπλ 

θαηαθέξεη, αθόκε θαη όηαλ ηεζεί ην δήηεκα ηεο 

‘ηδηαηηεξόηεηάο’ ηνπο, κε ηε βνήζεηα κηαο απίζαλεο, 

ππνζηεξηθηηθήο νηθνγέλεηαο, εμαηξεηηθώλ δαζθάισλ θαη 

αγαπεκέλσλ θίισλ θαη ζπκκαζεηώλ, λα πείζνπλ θαη λα 

πεηζηνύλ γηα ηελ θαλνληθόηεηα κηαο ηέηνηαο ζρέζεο θαη ηελ 

επηπρία πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθό ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ 

Mom and mum are getting married: «Όηαλ ε Ρόδπ έκαζε όηη νη δπν κακάδεο ηεο 

απνθάζηζαλ λα παληξεπηνύλ είρε κόλν κία αλεζπρία … ζα γηλόηαλ παξαλπθάθη;». Αλ ε 

κόλε έγλνηα ελόο γάκνπ κεηαμύ δύν γπλαηθώλ είλαη κόλν νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ηειεηήο, 

ηόηε κάιινλ δελ κπνξνύκε λα δνύκε έλαλ νιόθιεξν «ειέθαληα κέζα ζε έλα δσκάηην» 

(Jimenez, 2004: 96). Ζ εηθόλα ησλ νκνθπιόθηισλ δεπγαξηώλ πνπ δνπλ ζε κηα κε 

νκνθνβηθή θνηλσλία ηνπνζεηεί παξόκνηα βηβιία ζηε ζθαίξα ηεο … θαληαζίαο.  

    Έηζη ζηελ εξώηεζε ‘νκνθπιόθηινο γνληόο ζε εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν;’ 

ε αλακελόκελε απάληεζε ‘δελ ππάξρεη’ αθνινύζεζε ηελ πνξεία ηεο ίδηαο ηεο ιεθηηθήο 

έθθξαζεο, από ηελ παξαδνζηαθή ηεο ζεκαζία σο άξλεζε ύπαξμεο ζηε ζεκεξηλή ηεο 

ηξέρνπζα ρξήζε σο δεισηηθό ζαπκαζκνύ. Καη ελώ παιηόηεξα ε έθθξαζε ‘δελ ππάξρεη’ 

εθθεξόηαλ ζηνλ θνθηό ηόλν ηεο απνθαηηθήο πεξηγξαθηθήο δήισζεο, ζήκεξα ν 

ελζνπζηαζηηθόο επηηνληζκόο ελόο δνμαζηηθνύ ‘δελ ππάξρεη!!!’ ην θαζηζηά ηαπηόζεκν κε 

ην ‘είλαη θαηαπιεθηηθό, είλαη αλεπαλάιεπην’. Καη’ αληίζηνηρν ηξόπν, νη αλύπαξθηνη 

ζηα παηδηθά βηβιία νκνθπιόθηινη έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε νκόθπινπο γνλείο πνπ δνπλ 

κηα θαλνληθή θαη επηπρηζκέλε δσή, ηελ νπνία ζίγνπξα ζα δήιεπαλ πνιινί. Μέζα ζε 

ηξεηο δεθαεηίεο, ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν πέξαζε από ηελ άξλεζε-θαηαδίθε 
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ηεο νκνθπινθηιίαο ζηελ παξνπζία-απνδνρή ηεο εληζρύνληαο, ηόζν ζηε κηα πεξίπησζε 

όζν θαη ζηελ άιιε, ηελ πιένλ παξαδνζηαθή θαη ζπληεξεηηθή ηάζε ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο λα θξίλεηαη θαη λα αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ κελπκάησλ ηεο θαη όρη ηεο 

αηζζεηηθήο ηεο αμίαο.   

 

τολιαζμένος Καηάλογος Δικονογραθημένων Παιδικών Βιβλίων 

Alden, J. (Text)., & Hopkins, C. (Illustration) (1994). A Boy’s Best Friend, Boston, 

Alyson Wonderland. Ο επηάρξνλνο Will ππνθέξεη από άζζκα θαη δελ κπνξεί  λα 

απνιαύζεη ηε ζπληξνθηά ελόο ζθύινπ. Οη δπν ηνπ κακάδεο όκσο ηνπ ραξίδνπλ 

έλα πάληλν ζθπιάθη θαη ηνλ καζαίλνπλ λα είλαη πεξήθαλνο γηα όια όζα ηνλ 

θάλνπλ δηαθνξεηηθό. 

Aldrich, A. R. (Text), & Motz, M. (Illustration) (2003). How My Family Came to Be: 

Daddy, Papa and Me, Oakland, New Family Press. Έλα ιεπθό δεπγάξη αλδξώλ 

πηνζεηεί έλα έγρξσκν κσξό θαη έηζη δεκηνπξγνύλ κηα επηπρηζκέλε νηθνγέλεηα. 

Οη ζηίρνη δείρλνπλ ζε επίπεδν θόξκαο ηελ επραξίζηεζε όζσλ δηεγείηαη ην 

βηβιίν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ. 

Bosche, S. (Text), & Hansen, A. (Illustration) (1983). Jenny Lives with Eric and Martin, 

London, The Gay Men’s Press. Ζ πεληάρξνλε Jenny κεγαιώλεη κε ην βηνινγηθό 

ηεο παηέξα θαη ην ζύληξνθό ηνπ, ελώ ε κεηέξα ηεο δεη ζε θνληηλή απόζηαζε θαη 

ηνπο επηζθέπηεηαη ζπρλά.  

Bryan, J. (2006). The Different Dragon, Ridley Park, Two Lives Publishing. Ο Noah, ην 

παηδί ηεο ηζηνξίαο, αθνύεη ηε κηα από ηηο δύν κακάδεο ηνπ, ηε κακά Go-Ma λα 

ηνπ δηεγείηαη, ελζσκαηώλνληαο θαη ηηο δηθέο ηνπ παξεκβάζεηο, κηα ηζηνξία γηα 

έλα κηθξό αγόξη πνπ πήγε έλα καθξηλό ζαιάζζην ηαμίδη ςάρλνληαο γηα δξάθνπο. 

Σειηθά βξήθε έλαλ, ν νπνίνο παξόιν πνπ πξνέβε ζε κηα ζύληνκε επίδεημε 

δξαθίζηαο αγξηόηεηαο, ηνπ απνθάιπςε όηη, παξόιν πνπ ε ηππηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ δξάθσλ δελ ηνλ εθθξάδεη θαζόινπ, θέξεηαη έηζη γηαηί δελ έρεη άιιε 

επηινγή. Σόηε ην παηδί ηνπ καζαίλεη πώο λα παίδεη θαη πεξλνύλ επράξηζηα καδί 

ηελ ώξα ηνπο.  

Burks, S. (Text), & Bienvenu, K. (Illustration) (2004). While You Were Sleeping, Little 

Man Publishing. Μηα ηζηνξία (ζρεδόλ) απηνβηνγξαθηθή, αθνύ ε ζπγγξαθέαο 

έδεζε ηε κεγάιε επηπρία ηεο κεηξόηεηαο, νύζα ιεζβία, όηαλ πιεξνθνξήζεθε 

όηη ζα πηνζεηήζεη καδί κε ηε ζύληξνθό ηεο γην.  

Combs, B. (2000). 1,2,3: A Family Counting Book. Illustrated by Danamarie Hosier, 

Ridley Park, Two Lives Publishing. Βηβιίν γηα ηνπο αξηζκνύο 1-20 κε εηθόλεο 

από νηθνγέλεηεο κε νκόθπινπο γνλείο.   

Combs, B. (Text), & Keane, D., Pappa, B. (Illustrators) (2001). ABC a Family Alphabet 

Book,  Ridley Park, Two Lives Publishing. Βηβιίν γηα ηα γξάκκαηα κε εηθόλεο 

από νηθνγέλεηεο κε νκόθπινπο γνλείο. 

Considine, K. (2004). Emma and Meesha my boy. Α Two Moms Story, Philadelphia, 

Xlibris. Μηα ηζηνξία γηα έλα θνξίηζη ηελ Emma, κηα γάηα ην Meesha my boy θαη 

δύν κακάδεο.  
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Crawford, G. (Text), & McCann, E. (Illustration) (no date). The Tales of Zebedy-Do-

Dah, London, Onlywomen. Μηα νηθνγέλεηα κε δύν κακάδεο δεη καδί κε ηα 

δίδπκα παηδηά ηεο θαη πιήζνο δώσλ ζηελ εμνρή. 

deHaan, L., & Nijland, S. (2000). King & Κing, Berkeley, Ten Speed Press. Έλα ζρεδόλ 

θιαζηθό παξακύζη πνπ πξσηνθπθινθόξεζε ζηηο Κάησ Χώξεο κε ηε δηαθνξά όηη 

ζην ηέινο ν πξίγθηπαο παληξεύεηαη ηνλ πξίγθηπα.  

deHaan, L. & Nijland, S. (2004). King & King and Family, Berkeley, Ten Speed Press 

Σν γλσζηό παξακπζηθό δεπγάξη ησλ δύν βαζηιηάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

γακήιηνπ ηαμηδηνύ ηνπο ζηε δνύγθια πηνζεηεί κηα κηθξή θαη έηζη βιέπεη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο λα κεγαιώλεη.  

Edmonds, B. L., & Daniele, M. (1997). When Grown-Ups Fall in Love, Eugene, 

Hundredth Munchy Publications. Σν βηβιίν είλαη γξακκέλν ζε πνηεηηθή κνξθή 

θαη παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Αλάκεζα ζε απηέο θαη 

νηθνγέλεηεο κε νκόθπινπο γνλείο. Μάιηζηα παξέρεηαη ρώξνο θαη ζηα ίδηα ηα 

παηδηά-αλαγλώζηεο λα γξάςνπλ γηα ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα.  

Edmonds, B. L., & Daniele, M. (2000). Mama Eat Ant, Yuck!, Eugene, Hundredth 

Munchy Publications. Σν βηβιίν απεηθνλίδεη κηα ζθελή από ηε δσή ηεο κηθξήο 

Έκκαο, όηαλ κία από ηηο δύν κακάδεο ηεο, θαζώο έηξσγε ζηαθίδεο, βξίζθεη 

αλάκεζά ηνπο κπξκήγθηα.  

Elwin, R. (Text), & Lee, D. (Illustrations) (1990). Asha’s Mums, Toronto, Women’s 

Press of Canada.  Όηαλ ην ζρνιείν άξρηζε λα ζπδεηά γηα ηηο δύν κακάδεο ηεο 

Asha, εθείλε ηνπο εμεγεί όηη απηό δελ ηνπο εκπνδίδεη λα είλαη κηα νηθνγέλεηα 

ζηελ νπνία όινη αγαπηνύληαη κεηαμύ ηνπο.  

Ferro, U. (Text), & Adams, R. (Illustrations) (2008). A Pet of my Own, West Tisbury, 

Marti Books. O κηθξόο Gabe πνπ κεγαιώλεη κε ηνπο δύν κπακπάδεο ηνπ 

πξνζπαζεί λα απνθαζίζεη πνην δσάθη ζα απνθηήζεη. 

Fox-Lee, K., & Fox-Lee, S. (Text), & Jennings, R. (Illustration) (2004). What are 

Parents?, Antelope, StoryTyme Publications. Έλα λενγέλλεην θνξηηζάθη 

αλαξσηηέηαη πώο ζα είλαη νη γνλείο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζε ιίγν. Σειηθά ε 

νηθνγέλεηά ηεο απνηειείηαη από δύν κακάδεο.  

Freeman, M. (2002). Trouble With Babies, New York, Holiday House. Έλα θνξίηζη 

κεηαθνκίδεη ζε κηα θαηλνύξγηα γεηηνληά θαη βξίζθεη θαηλνύξγηνπο θίινπο. 

Αλάκεζά ηνπο έλα αγόξη κε δύν κπακπάδεο. Δδώ νη νκνθπιόθηινη ραξαθηήξεο 

είλαη εληειώο δεπηεξεύνληεο.   

Garden, N. (2004). Molly's Family, New York, Farrar, Straus, & Giroux. Ζ κηθξή ζην 

λεπηαγσγείν δσγξαθίδεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ακέζσο αθνύεη από ηα άιια 

παηδηά όηη είλαη αδύλαηνλ λα έρεη δύν κακάδεο. Αλ θαη αξρηθά απνθαζίδεη λα 

‘εμαθαλίζεη’ ηε δσγξαθηά ηεο, δελ ην θάλεη αθνύ ε κακά ηεο ηήο εμεγεί όηη 

ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο.  

Gonzalez, R. (2005). Antonio's Card/ La Tar Jeta de Antonio, San Francisco, Children's 

Book Press. Σν κηθξό Antonio ηνλ πεγαίλεη θάζε πξσί ζην ζρνιείν ε κία κακά 

ηνπ θαη ηνλ γπξλά πίζσ θάζε κεζεκέξη ε άιιε. Όια πεγαίλνπλ θαιά κέρξηο 

όηνπ ηα άιια παηδηά αξρίδνπλ λα ζρνιηάδνπλ ην ληύζηκν θαη ηελ ‘αξξελσπή’ 

εκθάληζή ηεο. Ο Antonio πξνζσξηλά επηζπκεί λα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλόηεηά 
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ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γιηηώζεη από ηα πεηξάγκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ. Όκσο 

ζηε γηνξηή ηεο κεηέξαο θηηάρλεη κηα θάξηα θαη γηα ηηο δύν κακάδεο ηνπ, αιιά 

πάιη δηζηάδεη λα ηελ εθζέζεη ζηελ ηάμε κήπσο θαη πξνθαιέζεη ηα εηξσληθά 

ζρόιηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ.  

Gordon, S. (2000). All Families are Different, Amherst, Prometheus Books. ην βηβιίν 

επαλαιακβάλεηαη ε βαζηθή ζέζε παξόκνησλ θεηκέλσλ, όπνπ εθείλν πνπ 

ραξαθηεξίδεη κηα νηθνγέλεηα είλαη ε αγάπε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθώλ νηθνγελεηώλ εκθαλίδνληαη θαη νκόθπινη γνλείο.  

Greenberg, K. E. (Text), & Halebian, C. (1996). Zack’s Story: Growing-up with Same 

Sex Parents, Minneapolis, Lerner Publications. Έλα εληεθάρξνλν αγόξη 

πεξηγξάθεη ηε δσή ηνπ σο κέινπο κηαο νηθνγέλεηαο πνπ απνηειείηαη από ηνλ 

ίδην, ηε κεηέξα ηνπ θαη ηε ζύληξνθό ηεο.   

Gregg, J.C. (2005). Flying Free, North Charleston, Book Surge Publishing.Ζ κηθξή 

Βηνιέηα ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ππγνιακπίδα σο θσηάθη λύθηαο ζην 

δσκάηηό ηεο. Εεη ζε κηα νηθνγέλεηα κε δύν κακάδεο.  

Griffiths, J. (Text), & Pearce, T. (Illustration) (2007). Picnic in the Park, London, 

British Association for Adoption and Fostering (BAAF). Αλάκεζα ζηνπο 

θαιεζκέλνπο ηνπ Jason γηα ηα γελέζιηά ηνπ είλαη θαη ε Amber κε ηηο δύν ηεο 

κακάδεο. 

Harding, B., & Harding, V. (2003). Going to Fair Day. Illustrated by Chris Bray-

Cotton, Alexandria, NSW, Australia, Bulldog Books. Έλα θνξίηζη κε δύν 

κακάδεο πεγαίλεη ζε έλα παλεγύξη θαη γπξλά πίζσ κε έλα θαηλνύξγην ζθπιάθη.  

Harding, B., & Harding, V. (2005). Koalas on Parade. Illustrated by Chris Bray-Cotton. 

Alexandria, NSW, Australia, Bulldog Books. Οη δύν κακάδεο βνεζνύλ ην 

θνξηηζάθη λα θηηάμεη γηα έλαλ ζρνιηθό δηαγσληζκό έλα θνπζηνύκη θνάια, πνπ 

ηνπ εμαζθαιίδεη ην πξώην βξαβείν.  

Harding, B., Harding, V. (Text), & Bray-Cotton, C. (Illustrator) (2002). My House, 

Alexandria, NSW, Australia, Learn to Include. Σν θνξίηζη κε ηηο δύν κακάδεο 

αθεγείηαη ζε πξώην πξόζσπν ηε δηθή ηνπ επηπρηζκέλε θαζεκεξηλόηεηα. 

Γξακκέλν, όπσο θαη όια ηα ππόινηπα ηεο ζεηξάο, από θόξε θαη κεηέξα.   

Harding, B., Harding, V. (Text), & Bray-Cotton, C. (Illustrator) (2005). The Rainbow 

Cubby House, Alexandria, NSW, Australia, Learn to Include. Έλα αγόξη κε δύν 

κπακπάδεο θαη ην γλσζηό θνξίηζη κε ηηο δύν κακάδεο θηηάρλνπλ έλα ζπηηάθη 

ζην πίζσ κέξνο ηεο απιήο ηνπο θαη ην βάθνπλ κε όια ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ 

ηόμνπ.  

Hoffman, E. (Text), & Henriquez, C. (Illustration) (1999). Best Best Colors: Los 

Mejoran Colores, St. Paul, Redleaf Press. Με ηε βνήζεηα ησλ δύν κακάδσλ ηνπ 

ν κηθξόο καζαίλεη όηη κεξηθέο θνξέο κπνξείο λα έρεη πεξηζζόηεξα από έλα 

αγαπεκέλα ρξώκαηα ή ‘θνιιεηνύο’ θίινπο.  

Jopling, H. (Text), & Demoe, A. (Illustration) (2006). Monicka’s Papa is Tall, Cobourg, 

Nickname Press. Μηα νηθνγέλεηα κε δπν κπακπάδεο ηόζν δηαθνξεηηθνύο κεηαμύ 

ηνπο ζε όια. Δθηόο από ηελ αγάπε ηνπο γηα ην παηδί ηνπο. 
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Jopling, H. (Text), & Demoe, A. (Illustration) (2006). Ryan’s Mom is Tall, Cobourg, 

Nickname Press. Μηα νηθνγέλεηα κε δύν κακάδεο ηόζν δηαθνξεηηθέο κεηαμύ 

ηνπο ζε όια. Δθηόο από ηελ αγάπε ηνπο γηα ην παηδί ηνπο.  

Jopling, H. (Text), & Russell, L. P. (Illustration) (2006). The Not-So-Only-Child, 

Cobourg, Nickname Press. Ζ κηθξή Larissa εξσίδα ηεο ηζηνξίαο είλαη 

κνλαρνθόξε όκσο θαζόινπ κόλε. Ζ ίδηα παξνπζηάδεη όινπο ηνπο ζπγγελείο ηεο 

θαη αλάκεζά ηνπο έλα δεπγάξη γηαγηάδσλ ιεζβηώλ, αιιά θαη δύν εηεξνζαιή 

αδέιθηα πνπ κέλνπλ κε δύν νκνθπιόθηια δεπγάξηα, ηα νπνία βνήζεζαλ νη 

γνλείο ηνπο λα ηεθλνπνηήζνπλ είηε κε ηελ ηδηόηεηα ηεο παξέλζεηεο κεηέξα είηε 

ηνπ δσξεηή ζπέξκαηνο.  

Kuklin, S. (2006). Families, New York, Hyperion Books. ην βηβιίν δεθαπέληε  παηδηά 

κηινύλ γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ζπλζέηνπλ έλα θαιεηδνζθόπην ησλ 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπλαληώληαη ζήκεξα ζηηο ΖΠΑ. 

Αλαθέξνληαη πνιππνιηηηζκηθέο, εθηεηακέλεο, ζξεζθεπόκελεο, νηθνγέλεηεο κε 

πηνζεηεκέλα παηδηά, κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, κνλνγνλετθέο ή άιιεο κε 

νκόθπινπο γνλείο. Σν βηβιίν πξνβάιιεη ηελ αιήζεηα ηεο θαηαγξαθήο, γη’ απηό 

ζην ιεθηηθό θείκελν παξαηίζεληαη επαθξηβώο ηα ιόγηα ησλ εκπιεθνκέλσλ, ελώ 

ζην νπηηθό ε εηθνλνγξάθεζε πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε θσηνγξαθίεο.  

Lindsay, S. (Text), & Shepard, L. (Illustration) (2004). Welcome to Our Family, Ridley 

Park, Two Lives Publishing. Σν βηβιίν απηό έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ην Family 

Equality Council θαη παξνπζηάδεη ζθελέο από νηθνγέλεηεο κε νκνθπιόθηινπο 

(LGBT) γνλείο. Απαληώληαο κάιηζηα ζε εξσηήζεηο ν γνληόο κπνξεί λα θξαηήζεη 

αξρείν θαη γηα ηηο πξώηεο εκπεηξίεο ηνπ δηθνύ ηνπ παηδηνύ. 

Merchant, E. (Text), & Fuller, R. (Illustration) (2000). Dad David, Baba Chris & Me, 

London, British Association for Adoption and Fostering (BAAF). Ο Ben είλαη 

πηνζεηεκέλνο από έλα δεπγάξη αλδξώλ. Σα πξνβιήκαηα μεθηλνύλ όηαλ αξρίδεη 

ην ζρνιείν θαη δέρεηαη ηα πεηξάγκαηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ πνπ ηνλ απνθαινύλ 

‘γθέη’, όπσο ηνπο κπακπάδεο ηνπ.  

Newman, L. (Text), & Crocker, P. (Illustration) (1993). Gloria Goes to Gay Pride, 

Boston, Alyson Books. Αλήκεξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ ε Γθιόξηα πάεη καδί κε 

ηηο δύν κακάδεο ηεο ζηελ Παξέιαζε ησλ Οκνθπιόθηισλ (Gay Pride). Δθεί 

ζπλαληά θαη ηελ αληίδξαζε θάπνησλ θαηνίθσλ πνπ κε παλό ηνύο απνθεξύζζνπλ 

(Go Away). Οη κεηέξεο ηεο ηελ δηαβεβαηώλνπλ όηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηε 

βιάςεη.   

Newman, L. (Text), & Dutton, M. (Illustration) (2011). Donovan’s Big Day, Berkley, 

Tricycle Press. Ζ κεγάιε κέξα έρεη θηάζεη γηα ην αγόξη πνπ έρεη ηελ πην 

ηηκεηηθή ζέζε, θξαηά ηα δαθηπιίδηα, ζην γάκν ησλ δύν κακάδσλ ηνπ.  

Newman, L. (Text), & Hegel, A. (Illustration) (1993). Saturday is Pattyday, Chicago, 

New Victoria Publishers. O Frankie δνύζε κε ηηο δύν κακάδεο ηνπ, ηελ Allie θαη 

ηελ Patty. Καη νη δύν εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ ζηε δσή ηνπ, αθόκε θαη 

κεηά ην ρσξηζκό ηνπο.  

Newman, L. (Text), & Romo, A. (Illustrator) (2002) Felicia’s Favorite Story, Ridley 

Park, Two Lives Publishing. Πξηλ θνηκεζεί ε κηθξή Felicia, πνπ ζηα ηζπαληθά 

ζεκαίλεη επηπρία, ζέιεη λα αθνύζεη από ηηο δύν κακάδεο ηεο ηελ ηζηνξία ηεο 
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πηνζεζίαο ηεο∙ πώο κπήθαλ ζε έλα κεγάιν αζεκέλην αεξνπιάλν, πώο ηελ 

βξήθαλ λα ηηο πεξηκέλεη θαη πώο ηελ αγάπεζαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ηελ 

είδαλ.  

Newman, L. (Text), & Souza, D. (Illustration) (2000). Heather Has Two Mommies, Los 

Angeles, Alyson Press. Απηό απνηειεί ην πξώην βηβιίν πνπ απεηθνλίδεη 

νηθνγέλεηα κε νκόθπινπο γνλείο θαη εθδόζεθε ην 1989. Ζ Heather δεη κε ηηο δύν 

κακάδεο ηεο, ηε βηνινγηθή πνπ ηελ απέθηεζε κε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη ηε 

ζύληξνθό ηεο. ην ζρνιείν αλαθαιύπηνπλ όηη θάζε νηθνγέλεηα είλαη 

δηαθνξεηηθή, αιιά όιεο αμίδνπλ ην ίδην, γηαηί πξνζθέξνπλ απιόρεξα ηελ αγάπε.   

Newman, L. (Text), & Thompson, C. (Illustration) (2009). Daddy, Papa and Me, 

Berkley, Tricycle Press. Καζεκεξηλέο νηθνγελεηαθέο ζθελέο αλάκεζα ζε έλαλ 

κηθξνύιε θαη ηνπο δύν κπακπάδεο ηνπ.  

Newman, L. (Text), & Thompson, C. (Illustration) (2009).  Mommy, Mama, and Me, 

Berkeley, Tricycle Press. Ζ ραξνύκελε θαζεκεξηλόηεηα ελόο παηδηνύ πνπ 

ζπκβαίλεη λα έρεη δύν κακάδεο.  

Newman, L. (Text), & Willhoite, M. (Illustration) (1991). Belinda’s Bouquet. Boston: 

Alyson Wonderland. H Belinda καζαίλεη λα απνδέρεηαη ην ζώκα ηεο κε ηε 

βνήζεηα ηεο θαιύηεξήο ηεο θίιεο θαη ησλ δύν κακάδσλ ηεο.   

Oelschlager, V. (Text), & Blackwood, K. (Illustration) (2010). A Tale of Two Daddies, 

Akron, VanitaBooks. ην πεξηβάιινλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ έλα θνξηηζάθη απαληά 

ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ζπκκαζεηή ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο κηαο 

νηθνγέλεηαο κε δύν κπακπάδεο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ζηα ζεκαληηθά ζέκαηα 

ηεο αγάπεο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηώλ δε δηαθέξεη από ηηο άιιεο 

νηθνγέλεηεο. 

Okimoto, J. D., Aoki, E. M. (Text), & So, M. (Illustration) (2002). The White Swan 

Express: A Story about Adoption, New York, Clarion. Σέζζεξα θνξηηζάθηα ζηελ 

Κίλα κέζα ζηηο θνύληεο ηνπο ζε θάπνην νξθαλνηξνθείν πεξηκέλνπλ ηζάξηζκεο 

νηθνγέλεηεο από ηελ Ακεξηθή λα ηα πηνζεηήζνπλ. Αλάκεζά ηνπο μεθηλά θαη έλα 

δεπγάξη ιεζβηώλ.  

Packard, R. A. (Text), & McElroy, L. A. (Illustration) (2009). Two Daddies and Me, 

Bloomington, Authorhouse. Σν ηδηαίηεξν κε απηό ην βηβιίν είλαη όηη ε 

ζπγγξαθέαο ηνπ, κεηέξα θαη ε ίδηα δύν παηδηώλ, απεηέιεζε ηελ παξέλζεηε 

κεηέξα γηα έλα δεπγάξη νκνθπιόθηισλ αλδξώλ. Σν βηβιίν πεξηγξάθεη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ελόο κηθξνύ παηδηνύ κε νκνθπιόθηινπο κπακπάδεο.  

Parr, T. (2003). The Family Book, New York, Little Brown Books. Κάζε νηθνγέλεηα 

είλαη δηαθνξεηηθή από ηηο πνιύ κεγάιεο (κηα νηθνγέλεηα ιαγώλ) κέρξη ηηο πνιύ 

κηθξέο (έλαο κπακπάο κε έλα κσξό). Αλάκεζά ηνπο θαη νηθνγέλεηεο κε δύν 

κακάδεο θαη δύν κπακπάδεο.  

Parr, T. (2007). We Belong Together, New York, Little Brown Books. Έλα βηβιίν γηα 

ηελ πηνζεζία πνπ ηνλίδεη ηνπο δεζκνύο αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά. 

Παξνπζηάδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο θαη από άπνςε θπιήο, 

ζύλζεζεο, κεγέζνπο, θνπιηνύξαο. Αλάκεζά ηνπο θαη θάπνηα κε δύν κπακπάδεο.  

Pittar, G. (Text), & Morrell, C. (Illustration) (2004). Milly, Molly and Different Dads, 

Gisborne, New Zealand, Milly Molly Books. Όηαλ ζην ζρνιείν ε θνπβέληα 
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επηθεληξώλεηαη ζηνπο κπακπάδεο γίλεηαη θαλεξό όηη θάζε νηθνγέλεηα είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη θαλέλαο κπακπάο δελ κνηάδεη κε ηνλ άιιν. Αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο θαη κία κε δύν κπακπάδεο.  

Pittar, G. (Κείκελν), & Morrell, C. (Δηθόλεο) (2004). Η Μίιη, ε Μόιη θαη νη Μπακπάδεο 

ηνπο (κηθξ. Χξ. Ενύπαο), Αζήλα, αββάιαο.  

Polacco, P. (2009). In Our Mothers’ House, New York, Philomel. Σα επηπρηζκέλα 

παηδηθά ρξόληα, αιιά θαη νη ραξνύκελεο επαλελώζεηο ηεο κεηξηθήο νηθνγέλεηαο 

ηνλ θαηξό ηεο ελειηθίσζεο, πεξηγξάθνληαη αλαθνξηθά κε κηα νηθνγέλεηα ηξηώλ 

παηδηώλ θαη δύν κακάδσλ. Έηζη, παξά ηα αηρκεξά ζρόιηα θάπνησλ πνπ 

δηαθσλνύλ κε ηηο επηινγέο ηνπο, ην ζπίηη ησλ δύν κακάδσλ ήηαλ θαη είλαη 

γεκάην αγάπε.  

Richardson, J., Parnell, P. (Text), & Cole, H. (Illustration) (2005). And Tango Makes 

Three, New York, Simon & Schuster. Σν βηβιίν δηεγείηαη ηελ αιεζηλή ηζηνξία 

δύν αξζεληθώλ πηγθνπίλσλ ηνπ δσνινγηθνύ θήπνπ, πνπ πηνζέηεζαλ κηα 

ζηξνγγπιή πέηξα θαη ηελ θιώζεζαλ κε απηαπάξλεζε. Ο θύιαθαο ζπγθηλήζεθε 

από ηελ πξάμε ηνπο θαη ηελ αληηθαηέζηεζε κε έλα ‘νξθαλό’ πξαγκαηηθό απγό. 

Έηζη κεηά από ιίγν ζηνλ δσνινγηθό θήπν γελληέηαη ην πξώην πηγθνπηλάθη κε 

δύν κπακπάδεο.  

Sears, J. M.  (Text and Illustration) (2009). Amazing Mommies. Ζ Φιώξα δεη κηα ηέιεηα 

δσή κε ηηο δύν κακάδεο ηεο, νη θίινη ηεο όκσο ηεο αζθνύλ έληνλε θξηηηθή. Ζ 

Φιώξα απνθαζίδεη λα επηζθεθηεί ηα ζπίηηα ησλ θίισλ ηεο, γηα λα ζπγθξίλεη ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο κε ηηο δηθέο ηνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθό βηβιίν/ 

εθαξκνγή πνπ θπθινθνξεί κόλν γηα ζπζθεπέο i-Phone θαη i-Pad. 

Settington, K. (Text), & Priestley, A. (Illustration) (2004). Mom and Mum are Getting 

Married!, Toronto, Second Story Press. Σν βηβιίν δηεγείηαη ην γάκν ησλ δύν 

κακάδσλ. Αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κεγάιεο κέξαο, ην ξόιν πνπ 

παίδεη ε κηθξή Ρόδπ θαη ν αδειθόο ηεο ζε απηήλ θαη ην ραξκόζπλν γεγνλόο ηεο 

ηειεηήο θαη ηεο δεμίσζεο. Σν βηβιίν έρεη εθδνζεί ζηνλ Καλαδά, όπνπ ν γάκνο 

αλάκεζα ζε νκόθπινπο είλαη λόκηκνο.  

Simon, N. (Text), & Flavin, T. (Illustration) (2003). All Families are Special, Morton 

Growve, Albert Whitman & Company. Σα παηδηά κηινύλ γηα ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Αλαθέξνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο νηθνγέλεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη εθείλεο κε νκόθπινπο γνληνύο.  

Skutch, R. (Text), & Zerrinaal, L. N. (Illustration) (1995). Who’s in a Family, Berkeley, 

Tricycle Press. Σν βηβιίν επαλαιακβάλεη ην γλσζηό κνηίβν όπνπ, παξά ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα νηθνγέλεηα, αθόκε θαη κε 

νκόθπινπο γνλείο, ην θνηλό ζηνηρείν όισλ είλαη ε αγάπε.  

Valentine, J. (Text), & Lopez, A. (Illustration) (1993). Two Moms, the Zark and Me, 

Boston, Alyson Wonderland. Έλαο κηθξόο ράλεη ζην πάξθν ηηο δύν κακάδεο ηνπ 

θαη ώζπνπ λα ηηο μαλαβξεί, αλαγθάδεηαη λα αθνύζεη έλα νιόθιεξν θήξπγκα από 

έλα εηεξόθπιν δεπγάξη γηα ην πόζν απαίζηα θαη θξηθηή είλαη ε νηθνγέλεηά ηνπ.  

Valentine, J. (Text), & Sarecky, M. (Illustration) (2004). One Dad, Two Dads, Brown 

Dad, Blue Dads, Los Angeles, Alyson Wonderland Publications. Γξακκέλν ζε 

ζηίρνπο κε έληνλε δόζε ζνπξεαιηζηηθήο πξσηνηππίαο ην βηβιίν πεξηγξάθεη ηε 
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δηαθνξεηηθόηεηα ελόο παηδηνύ πνπ δεη κε δύν κπιε κπακπάδεο. ηηο εξσηήζεηο 

ησλ θίισλ ηεο (π.ρ. «Παίδνπλ καδί ζνπ;» «Μαγεηξεύνπλ;», «Αλ ζε αγθαιηάζνπλ 

πνιύ ζθηρηά βγαίλεη ρξώκα;»), ε Λνπ απαληά όηη ε κόλε δηαθνξά είλαη όηη 

απηνί, επεηδή είλαη κπιε, δελ θαίλνληαη, αλ ζηαζνύλ κε θόλην ηνλ γαιάδην 

νπξαλό. Καηά ηα άιια είλαη κηα ζπλεζηζκέλε νηθνγέλεηα, εθόζνλ θαλέλαο δελ 

παύεη λα είλαη κπακπάο κόλν θαη κόλν επεηδή είλαη κπιε. Καη όηαλ έλα 

θνξηηζάθη παξαηεξεί όηη πνηέ δελ έρεη δεη πξάζηλνπο κπακπάδεο, γλσξίδνπλ έλα 

άιιν παηδί κε δύν πξάζηλνπο κπακπάδεο.  

Valentine, J. (Text), & Schmidt, L. (Illustration) (1992). The Day They Put a Tax on 

Rainbows, Boston, Alyson Wonderland. Παξαηίζεληαη ηξία έληερλα παξακύζηα 
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