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Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος:  Γουτού Γουπατού. Ο Μανολιός έχει χρυσή 

καρδιά, αλλά περίεργη εμφάνιση και ομιλία. Όταν όμως την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς σώζει τα παιδιά, γίνεται ο ήρωας όλων. Συγκινητικό διήγημα 

με νόημα που είναι πάντα επίκαιρο 

 

Weninger Brigitte:  Ένας για όλους και όλοι για έναν.  Ο Μαξ το ποντικάκι 

έχει γεννηθεί με το ένα πόδι του μεγαλύτερο από το άλλο. Γι' αυτό το λόγο 

πολλές φορές παραπατάει και πέφτει φαρδύς πλατύς κάτω. 

 

Πουλάκης Πέτρος: 0 Αυτός Με αριστοτεχνικό τρόπο ο συγγραφέας 

σκιαγραφεί όλα τα γνωρίσματα του αυτισμού ιδωμένα μέσα από το καβούκι 

του "Αυτού", μιας χελώνας 

 

Γκρέκου Γλυκερία: 0 Φοίβος και ο άλλος Φοίβος. Το θέμα του βιβλίου 

αφορά στην καθημερινότητα δύο παιδιών. Ενός "συνηθισμένου", του Φοίβου, 

και ενός παιδιού με αναπηρία, του άλλου Φοίβου. Ο άλλος Φοίβος, με 

αναπηρία, γίνεται "άλλος" μέσα από τη δική του ιδιαιτερότητα, αλλά κυρίως 

μέσα από την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι΄ αυτόν.  
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Σταματοπούλου Ιωάννα: Μόζα η γάτα. Η Μόζα, η γάτα της ιστορίας, είναι 

υπαρκτή και γεννήθηκε τυφλή. Σε κάθε βιβλίο της σειράς, η Μόζα μιλά με το 

δικό της μοναδικό τρόπο σχετικά με μια ομάδα ανθρώπων με αναπηρία. 

 

Ζαννάκη - Λιάλιου Ιουλία: Για μια σούζα.  Την ήρεμη ζωή εφτά παιδικών 

φίλων αναστατώνει η απόφαση του συλλόγου καθηγητών να αναθέσει σε 

τρεις από αυτούς να δίνουν τα μαθήματα σε ένα συμμαθητή τους που έχει 

μείνει καθηλωμένος σε αναπηρική πολυθρόνα ύστερα από ατύχημα με το 

μηχανάκι που οδηγούσε. 

 

Ψαραύτη Λίτσα: Ο Θωμάς. Ο Θωμάς είναι ένα παιδί πνευματικά 

καθυστερημένο. Με τη βοήθεια όμως των γονιών του και του ειδικού 

σχολείου που παρακολουθεί, καταφέρνει να αναπτύξει απίστευτες 

ικανότητες και να λάβει μέρος στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.  

 

Μερκούριος Αυτζής: Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου.Ο Μάνος με τα σκιστά 
μάτια και το πλακουτσό πρόσωπο είναι ένα αγόρι διαφορετικό από τ' άλλα. 
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Γι' αυτό και τα παιδιά της γειτονιάς του δεν παίζουν μαζί του. Εκείνος, όμως, 
ξέρει να παίζει, ξέρει να μοιράζεται, μα πάνω απ' όλα ξέρει ν' αγαπά... 

 

ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ (1880-1968). Σπουδαία Αμερικανίδα συγγραφέας και 

παιδαγωγός. Σε μικρή ηλικία έμεινε τυφλή και κωφάλαλη, αλλά κατάφερε 

να σπουδάσει σε ειδικά ιδρύματα, χρησιμοποιώντας βιβλία τυπωμένα με το 

σύστημα "Μπράιγ" για τυφλούς και ειδικές γραφομηχανές. 

 


