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Η ΑΡΧΗ
Κάπου ,  πολύ μακριά από εδώ, σχεδόν στην άλλη 

άκρη του κόσμου ,  υπάρχει μ ια απέραντη σε έκταση 
χώρα που ονομάζεται  Αμερ ική .  Στην Αλαμπάμα ,  

μ ια πολιτε ία στα νοτ ιοανατολικά της χώρας αυτής ,  
βρ ίσκεται μ ια πόλη ,  η Τασκούμπια .

Σε ένα εξοχικό σπίτ ι ,  που το όνομά του ε ίναι  «Πράσινος Κισσός»  
και υπάρχει μέχρι  σήμερα ως μουσείο , 

ζούσε ευτυχισμένο ένα ζευγάρι ,  ο Άρθουρ και η Κέιτ* .  
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ΤΣΑΪ ΤΣΑΪ

Τ’ ΆΝΕΙΣ;
(ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;)

Ο-Ο
(ΝΕΡΟ-
ΝΕΡΟ)

Μια όμορφη και ζεστή μέρα,  στ ις 27  Ι ουν ίου του 
1880 ,  γεννήθηκε η Έλεν,  ένα πολύ χαρ ιτωμένο 
κορ ιτσάκι ,  που πήρε το όνομα της γιαγιάς της .

*Αν θέλε ις να μάθε ις περ ισσότερες πληροφορ ίες γ ια τον 
Άρθουρ και την Κέ ιτ ,  κο ίταξε στο Παράρτη μα ,  στη σελ .  44

Όταν ήταν 6 μηνών ,  εντυπωσίασε τους πάντες 
λέγοντας τα πρώτα της λόγια .

- 2 -
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Οι ευτυχισμένες μέρες ,  όμως ,  δεν  κράτησαν  πολύ .  
Στις 2 Φεβρουαρ ίου του 1882  η Έλεν,  σε  ηλικία 19 μηνών,  

αρρώστησε  βαρ ιά .

ΑΡΘΟΥΡ, Η ΕΛΕΝ
ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ! ΕΛΑ

ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΣ!!

ΠΡΟΣΕΧΕ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!
ΘΑ ΠΕΣΕΙΣ!

Σε ηλικία ενός έτους περπάτησε  για πρώτη φορά !
Κυνηγώντας τη σκιά του δέντρου που γέμ ιζε

το δωμάτ ιο ,  έκανε  δειλά τα πρώτα της βήματα .

- 3 -
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Η ΕΛΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ.

 

Σήμερα π ιστεύεται ότ ι  
η Έλεν ε ίχε οστρακιά 
ή μ ην ιγγίτ ιδα .  

- 4 -

ΑΡΘΟΥΡ, ΑΡΘΟΥΡ, ΕΛΑ ΓΡΗΓΟΡΑ! 
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΠΕΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ. 

Η ΕΛΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΛΑ!

ΕΥΤΥΧΩΣ, ΕΙΧΑΜΕ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ.
Η ΕΛΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΛΑ.

Οι μέρες περνούσαν και η κατάσταση
της Έλεν δεν φαινόταν να καλυτερεύε ι .  

Ώσπου,  ένα πρω ινό. . .

ΑΣ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ
ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΓΙΑTΡΟ!
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Κανείς , όμως ,

δεν είχε
 καταλάβει ακόμα

ότι από
 εκείνη την ημέρα

     δ
εν θα έβλεπε

η Έλεν 

ούτ

ε θα
 άκου

γε ποτέ ξανά . . .

- 5 -
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΥΧΤΑ;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ;  
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ, 

ΠΑΡΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΑΓΓΙΖΟΥΝ;

ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ
ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ;

ΕΛΕΝ! ΕΛΕΝ! ΈΛΑ

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ!

ΕΛΕΝ, ΠΑΡΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

- 6 -
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Όμως ,  το σκοτάδ ι  
που την τύλιξε 
τόσο ξαφν ικά . . .

. . . δεν μπόρεσε να σβήσει εντελώς 
κάποιες ε ικόνες ,  ο ι  οπο ίες 

έμε ιναν για πάντα . . .

- 7 -

. . .χαραγμένες...

. . .στο μυαλό της.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ

Τα πρώτα χρόνια της Έλεν ήταν πολύ δύσκολα. ∆εν μπορούσε να επικοινωνήσει 
με την οικογένειά της και αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα.
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Μια μέρα ,  η Έλεν έχυσε κατά λάθος 
νερό πάνω στην ποδ ιά της .  

Τότε την άπλωσε για να στεγνώσει κοντά στο αναμμένο τζάκι .
Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά η ποδ ιά έπιασε φωτ ιά 

και δυνατές φλόγες τύλιξαν την Έλεν .  Ευτυχώς την έσωσε  
η νταντά της ,  που έτυχε να βρ ίσκεται  εκεί  κοντά .  

Ένα πρωί, πάλι, κλείδωσε τη μητέρα της στην αποθήκη για πάνω 
από τρεις ώρες. Παρόλο που δεν άκουγε τις φωνές της, ένιωθε 
τους κραδασμούς της πόρτας. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασκέδαζε, 
χωρίς να μπορεί να καταλάβει την αγωνία της μητέρας της. 

- 9 -
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- ΟXI - - ΝΑΙ -

-ΕΛΑ - -ΠΗΓΑΙΝΕ - -ΨΩΜΙ -

-ΠΑΓΩΤΟ -

Η Έλεν ,  παρά τ ις δυσκολίες
που αντ ιμετώπιζε ,  κατανοούσε 
πολλά από όσα συνέβαιναν 
γύρω της και προσπαθούσε 

να επικο ινωνήσει . 
Είχε ,  μάλιστα ,  επ ινοήσει  
μ ια συνθηματ ική γλώσσα .

Έκανε διάφορες δουλειές στο σπίτι . 
Μπορούσε να ξεχωρίσει 

τα δικά της ρούχα 
από των υπολοίπων 
με μεγάλη ευκολία 

και τα δίπλωνε προσεκτικά, 
όταν τα έπαιρνε από το πλυσταριό.

- 10 -
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- ΔΙΚΟ ΜΟΥ! -

Με την αγαπημένη της φ ίλη ,  
τη Μάρθα Ουάσιγκτον ,  
κόρη της μαγείρ ισσας ,  
ε ίχαν δημ ιουργήσει 
60 σημάδια
για να μπορούν
να συνεννοούνται
μεταξύ τους .

Όταν η μαμά της και η θεία της
ετοιμάζονταν να βγουν βόλτα,

το καταλάβαινε αμέσως
και ντυνόταν για να πάει μαζί τους.

Ο ι  δυο τους ήταν αχώριστες . . .  

…και έκαναν συνεχώς 
ένα σωρό σκανταλιές .

- 11 -
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ΚΕΪΤ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ! 

Η ΕΛΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΝΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟ!

ΜΑ, ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ,
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΤΑΣΚΟΥΜΠΙΑ...

- 12 -

Το 1885 γεννήθηκε η αδερφή της ,  
η Μίλντρεντ . 

Ενώ προσπαθούσε, δεν μπορούσε να καταλάβει
τους γύρω της και αυτό την έκανε να θυμώνει πολύ.

Η Έλεν ,  όμως ,
τα πρώτα χρόν ια 

ζήλευε την αδερφή 
της και τη θεωρούσε 

παρείσακτη .  

Μια μέρα ,  βρήκε τη Μίλντρεντ να 
κο ιμάται  στο κρεβατάκι που έβαζε την 
κούκλα της .  Η Έλεν θύμωσε τόσο πολύ 
που αναποδογύρ ισε την κούν ια και ,  αν 
δεν ήταν η μητέρα της εκεί  κοντά να 

πιάσει την αδερφή της σχεδόν στον αέρα ,  
σ ίγουρα θα χτυπούσε πολύ σοβαρά .
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ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ

ΑΛΑΜΠΑΜΑ

ΤΟ  ΤΑΞΙ∆ Ι
ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

ΛΟΡΑ
 ΜΠΡΙΤ

ΖΜΑΝ.

Η ΠΡΩΤ
Η ΤΥΦΛΗ

ΚΑΙ ΚΩΦΗ

ΜΑΘΗΤΡΙΑ
!

ΑΡΘΟΥΡ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! 
ΙΣΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝ ΜΑΣ!

ΚΕΪΤ… ΑΥΡΙΟ ΚΙΟΛΑΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΝΟ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝ!

- 13 -

Μια μέρα ,  το 1886 ,
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ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ,
ΓΙΑΤΡΕ;

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. 
ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΟΚΤΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 

ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ*. ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.

∆ρ .  Τζούλιαν  
Τσίσολμ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΠΟΛΥ ΓΙΑΤΡΕ.

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ 
ΑΜΕΣΩΣ 

ΤΟΝ ΔΟΚΤΟΡΑ 
ΜΠΕΛ! 

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ

Ί δρυμ
α Πέρκιν

ς

Βοστόνη ,  Μασαχουσέ
τη

Αγαπητέ  κ
ύριε 

Μάικλ Ανάγνο ,

Ονομά
ζομαι Άρθου

ρ Κέλερ κα
ι  έχω

 μ ια γλυκύτα
τη κό

ρη , 

την Έ
λεν ,  π

ου ε ί
ναι  6 χρονώ

ν .

Όταν ή
ταν  1

9 μηνώ
ν ,  το

 παιδ ί  μ
ου α

ρρώστησε 
βαριά…

ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ
ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝ. 

ΜΑΪΚΛ ΑΝΑΓΝΟΣ!* 

Αλεξάντερ Γκράχαμ
Μπελ

* Αν  θέλε ις να μάθε ις περ ισσότερες 
πληροφορ ίες γ ια τον  μεγάλο 
εφευρέτη ,  κο ίταξε  στο Παράρτη μα , 
στη σελ .  45

* Γνώριζες ότ ι  ο τότε διευθυντής 
του σχολείου τυφλών στη Βοστόνη 
ήταν ελληνικής καταγωγής ;
Αξ ίζε ι να κοιτάξεις στο Παράρτημα
στη σελ. 46 , για να μάθεις 
περισσότερα για τη ζωή  
και το έργο του !

- 14 -

Καλοκαίρ ι  του 1886
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Μάικλ
Ανάγνος

ΑΝΝΥ, ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝ.

ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ ΝΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝ.

ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ 
ΝΑ ΤΗ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΕ ΣΥΜΠΑΘΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ 

ΠΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΑΙΝΩ!

- 15 -

Λίγο δ ιάστημα αργότερα ,  ο δ ιευθυντής του 
Ιδρύματος Πέρκινς στη Βοστόνη δ ιαβάζε ι  το 

γράμμα σε μ ία από τ ις καλύτερες δασκάλες 
του σχολείου των τυφλών παιδ ιών . 

Έτσι, η νεαρή δασκάλα Άννυ Σάλιβαν* 
αναχωρεί με το τρένο για την Αλαμπάμα

για να αναλάβει την εκπαίδευση της Έλεν.

* Η Άννυ Σάλιβαν ήταν πρόσωπο-
κλε ιδ ί  στη ζωή της Έλεν Κέλερ . 
Αν θέλε ις να μάθε ις περ ισσότερες 
πληροφορ ίες γ ια μ ια από τ ις 
μεγαλύτερες παιδαγωγούς 
του αιώνα μας ,  ανάτρεξε 
στο Παράρτη μα ,  στη σελ .  47
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3 Μαρτίου 1887. 
Η πιο σημαντική μέρα για τη ζωή της Έλεν. 

Στο σπίτι επικρατούσε αναταραχή, 
σαν να επρόκειτο να συμβεί κάτι σημαντικό.

Η ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ
ΑΝΝΥ ΣΑΛΙΒΑΝ

- 16 -

Ξαφνικά η Έλεν ένιωσε κάποιον 
να πλησιάζει 
προς το 
μέρος 
της. . .
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*
 Γνωρίζεις ποιο είναι το δακτυλικό αλφάβητο
και σε τι διαφέρει από την Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα; Αν θέλεις να μάθεις 
περισσότερα, δες στο Παράρτημα, σελ. 48

Το επόμενο πρωί ,  η Μις Σάλιβαν  τής χαρίζε ι  μ ια 
κούκλα που την  είχαν  στε ίλει  ως δώρο τα μ ικρά 
τυφλά παιδ ιά του Ιδρύματος Πέρκινς και  ξεκινάει  

το πρώτο μάθημα . 

Η Μις Σάλιβαν νοηματ ίζε ι  στην Έλεν  τη λέξη 
«κούκλα» χρησιμοπο ιώντας το δακτυλικό αλφάβητο* 

για τον  συλλαβισμό της λέξης .

-Κ-0-Υ-Κ-Λ-Α-

-Κ-

-Κ-

-Ο-

-Λ-

-Υ-

-Α-

- 17 -
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ΚΑΠΕΛΟ ΚΟΥΚΛΑ
ΚΑΡΦΙΤΣΑ

ΚΑΘΟΜΑΙ

ΣΚΟΥΠΑΠΕΡΠΑΤΑΩ

ΚΕΙΤ, Η ΕΛΕΝ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ.

-Τ-

-Τ-

-Α-

-O-

-Y-

-Ρ-

Και  ξεκινάει η εκπαίδευση… 

. . .που αποδεικνύεται δύσκολη, 
καθώς η Έλεν αδυνατεί να κατανοήσει 

τη σημασία των λέξεων, και πολλές φορές 
πεισμώνει και αντιδρά άσχημα. 

Η Έλεν  και η Μις Σάλιβαν  
μετακομ ίζουν  για  λίγο 
δ ιάστημα σε  ένα μ ικρό 

σπιτάκι  στην  άκρη 
του κήπου . 

- 18 -
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Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΝΕΡΟ

ΝΕΡΟ

ΝΕΡΟ

ΝΕΡΟ!

Μια μέρα ,  όμως ,  στ ις 5 Απριλίου του 1887 ...

Ξαφνικά ,  ένας καινούργιος κόσμος 
ανοίγεται  μπροστά της .

. . . η  Άννυ πηγαίνε ι  την Έλεν στην αντλία του 
νερού που βρ ίσκεται  στην αυλή του κήπου ,  
σε μ ια ακόμη προσπάθεια να της μάθει  
τη λέξη “νερό ” . Τότε ,  γ ια πρώτη φορά ,  

η Έλεν κατανοεί  μ ια έννο ια .   
Η λέξη “νερό ” τής αλλάζει  ρ ιζικά τη ζωή . . .

- 19 -



23
- 20 -

Το γράμμα που 
έστειλε 

στα τυφλά 
κορίτσια στο 

Ίδρυμα Πέρκινς 

Λίγες μέρες μετά ,  στο Ίδρυμα Πέρκινς 
στη Βοστόνη .

Μία από τ ις αγαπημένες της ασχολίες ήταν
να  γράφει  γράμματα .  Η Μις Σάλιβαν τής δ ίδαξε

να γράφει  με  μολύβι  χρησιμοπο ιώντας γράμματα 
με  ίσ ιες γραμμές και  καθόλου καμπύλες .  

        Μέσα στους 
επόμενους 6 μήνες, 
η Έλεν είχε μάθει 
625 νέες λέξεις . 
Είχε μάθει , μάλιστα, 
να φτιάχνει 
ολόκληρες προτάσεις . 

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΑ ΝΕΑ! 
Η ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ ΕΜΑΘΕ 30 ΛΕΞΕΙΣ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕΡΑ!

ΜΑΜΑ

ΜΠΑΜΠΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΑΔΕΛΦΗ

ΣΚΥΛΟΣ

ΡΟΥΧΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ

ΛΟΥΛΟΥΔΙ

ΔΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΣΙΔΙ

ΚΑΠΕΛΟ
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Σύντομα μαθαίνε ι  να δ ιαβάζε ι  και 
να γράφει  με τον κώδικα Μπράιγ* .

* Ανακάλυψε κι  εσύ τον κώδ ικα Μπράιγ 
στο Παράρτη μα ,  στ ις σελ .  50-51

Η Έλεν μαθαίνε ι  να δ ιαβάζε ι .  Το αγαπημένο της παιχν ίδ ι  
ε ίναι  να βρ ίσκει  χαρτονάκια με ανάγλυφες λέξε ις 
και ,  στη συνέχεια ,  να φτ ιάχνει μ ικρές προτάσεις .  
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ΤΟ
Μ ΣΟ

ΓΙΕ
Ρ 

ΚΑΙ Ο
Ι 

ΠΕΡΙΠΕΤΕ
ΙΕΣ Τ

ΟΥ 

ΧΑΚΛΜΠΕΡΙ Φ
ΙΝ

ΜΑΡΚ ΤΟ
ΥΑΙΗΝ

ΠΟΙΟΣ ΒΑΖΕΙ 
ΤΟΣΟ ΑΛΑΤΙ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;

Με τη Μις Σάλιβαν 
δ ιάβαζαν συχνά  
στην ύπαιθρο και στη φύση .   

μέσα από τ ις αισθήσεις ,  
όπως την αφή ,  την όσφρηση ,
τη γεύση .  

ΑΡ Ι ΘΜΗΤ ΙΚΗ
ΖΩΟΛΟΓ ΙΑ

και να παίρνε ι  μέρος 
σε φυσικές δραστηρ ιότητες .  

Αυτό που λάτρευε π ιο πολύ από όλα 
ήταν να δ ιαβάζε ι  β ιβλία με ιστορ ίες 
και παραμύθ ια…

Η Έλεν μέρα με τη μέρα
μάθαινε τον κόσμο 

Σιγά-σιγά άρχισε 
να εμπλουτ ίζε ι  
τ ις γνώσεις της 
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ΑΛΑΜΠΑΜΑ
ΒΟΣΤΟΝΗ

Πέρκινς

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ
ΤΥΦΛΟΥΣ

Το φθ ινόπωρο του 1889 ,  η Έλεν ξεκίνησε 
να φο ιτά στη σχολή Πέρκινς ,  σε ηλικία 9 χρονών . 

Ο κ .  Μάικλ  Ανάγνος και τα τυφλά παιδ ιά του Ιδρύματος  
την υποδέχθηκαν με μεγάλη ζεστασιά και αγάπη .

- 23 -

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΛΟΡΕΝΣ ΧΑΤΟΝ ΡΕΝΘΑΜ , 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1898

Έλεν Κέλερ

…Η εργασία μου στην άλγεβρα και τη γεωμετρία είναι πολλές φορές 

σκληρή. Αλλά μ’ αρέσει η μελέτη, ιδιαίτερα στα Ελληνικά. 

Για φαντάσου, όπου να ‘ναι τελειώνω με τη γραμματική ! 

Θα αρχίσω Ιλιάδα. Τι ανείπωτη χαρά θα είναι να μπορώ να 

διαβάζω για τον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα, την Ανδρομάχη 

και την Αθηνά και για τους άλλους ήρωες (της Αρχαίας Ελλάδας), 

στην ίδια τη δική τους ένδοξη γλώσσα! Νομίζω ότι τα  Ελληνικά 

είναι η πιο όμορφη γλώσσα που ξέρω. Αν είναι αλήθεια ότι 

το βιολί είναι το τελειότερο απ’ όλα τα μουσικά όργανα, 

τότε τα Ελληνικά είναι το βιολί της ανθρώπινης σκέψης!

 

- 23 -

ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΟ ΙΤΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
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Έλεν Κέλερ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΖΟΝ ΧΙΤΣ
ΝΙΟΥΜΠΕΡΙ ΣΤΡΙΤ 12, 

ΒΟΣΤΟΝΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1899

Την περασμένη ∆ευτέρα είχα μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Μια καλή φίλη με πήγε το πρωί στο Μουσείο Καλών 
Τεχνών της Βοστόνης. Είχε ζητήσει από πριν την άδεια από τον διευθυντή του Μουσείου, τον συνταγματάρχη Λόρινγκ, 
να αγγίξω τα αγάλματα, ιδίως εκείνα που παριστάνουν τους παλιούς μου φίλους της Ιλιάδας και της Αινειάδας. 
Ενώ ήμουν εκεί, ήρθε ο ίδιος ο συνταγματάρχης Λόρινγκ και μου έδειξε μερικά ωραιότατα αγάλματα, όπως την 
Αφροδίτη των Μεδίκων, την Αθηνά του Παρθενώνα, την Άρτεμη κυνηγό… Είδα και τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε… 
Η Αφροδίτη με μάγεψε. Έμοιαζε σαν να ‘χε βγει μόλις απ’ τον αφρό της θάλασσας και η κίνησή της ήταν αρμονική, 
σαν ήχος ουράνιας μουσικής. Είδα, ακόμη, τη φτωχή Νιόβη να κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά της το μικρότερο παιδί της 
και να παρακαλάει τη σκληρή θεά να μην της σκοτώσει το τελευταίο αγαπημένο της πλάσμα… Η φίλη μου μού είπε 
ότι μια μέρα θα μου δείξει τα αντίγραφα των γλυπτών που πήρε ο Λόρδος Έλγιν από τον Παρθενώνα. Αλλά 
ομολογώ ότι θα προτιμούσα να ‘βλεπα τα πρωτότυπα στη θέση όπου το Πνεύμα τα προόρισε να μείνουν, όχι μόνο 
σαν έναν ύμνο στους θεούς, αλλά και σαν ένα μνημείο της δόξας της Ελλάδας. Είναι στ’ αλήθεια αμαρτία να 
αρπάζονται από τον ναό του Παρελθόντος τα ιερά αντικείμενα που του ανήκουν…

Ήταν  πολύ καλή μαθήτρ ια και συνεχώς 
ήθελε να αποκτά καινούργιες γνώσεις .  
∆ ίπλα της ήταν πάντα η Μις Σάλιβαν 
και της μετέφραζε με υπομονή 
όλα τα μαθήματα .  Έμαθε γρήγορα και
με μεγάλη ευκολία λατ ιν ικά ,  γαλλικά ,  
ελληνικά και γερμανικά .  Στα ελληνικά 
ε ίχε μεγάλη έφεση !  Από εκείνα 
τα χρόν ια φάνηκε η αγάπη της 
γ ια την αρχαία Ελλάδα  
και τον ελληνικό πολιτ ισμό .   
Ιδ ιαίτερα λάτρευε τη μυθολογία .  
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ΜΠΟ-ΡΩ-ΠΙΑ
ΝΑ-ΜΙ-ΛΑΩ!

Μ

Π

Α

Σ

Τ

Ι

Τον  Ι ούν ιο του 1890,  
που επέστρεψε στην  
Αλαμπάμα για τ ις 
καλοκαιρ ινές της 
δ ιακοπές ,  συνομ ίλησε  
για πρώτη φορά με  
τους δ ικούς της . 
Όμως ,  η προφορά της 
δεν ήταν  καθόλου 
καθαρή και εκείνο ι  
δυσκολεύονταν
να την καταλάβουν.

Σιγά-σιγά άρχισε 
να γίνεται διάσημη και 
να αποκτά παγκόσμια φήμη. 
Ήταν σπάνιο, βλέπετε, 
εκείνη την εποχή, 
ένα τυφλοκωφό παιδί
να μπορεί να γράφει 
γράμματα και να διαβάζει 
βιβλία, όπως η Έλεν. 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 1890, η Έλεν 
ξεκίνησε τη φοίτησή της σε σχολείο για 
κωφούς μαθητές στο Χόρανς Μαν, στη Βοστόνη. 
Εκεί , με τη βοήθεια της διευθύντριας, 
Μις Σάρα Φούλερ, έμαθε γρήγορα 
να εκφέρει γράμματα και συλλαβές 
και να διαβάζει τα χείλη των άλλων 
με τα δάχτυλά της. Πραγματοποίησε, έτσι , 
ένα από τα μεγάλα της όνειρα: να μιλήσει . 
Μέχρι τότε δεν μπορούσε να αναπαράγει 
τους ήχους, παρόλο που οι φωνητικές 
χορδές της ήταν υγιείς , επειδή είχε χάσει 
την ακοή της σε πολύ μικρή ηλικία. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ! 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ! 

ΑΛΑΜΠΑΜΑ

ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ

- 26 -

ΕΛΕΝ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟ 
ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ 

ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ.  

Λίγα χρόνια αργότερα,
το καλοκαίρι του 1896,  

η Έλεν ανακοινώνει

Οκτώβριος 1894 ,  
Σχολή τυφλών Ράιτ &  Χιούμανσον

στην Άννυ και στη μητέρα της :
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ΣΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ;
ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ;

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΔΥΣΚΟΛΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ,  ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ 
ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΑΙ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.

ΕΓΩ ΘΑ ΠΑΩ! 
ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ

ΣΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ!

ΜΑ, ΕΛΕΝ, ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ!

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

ΑΛΑΜΠΑΜΑ

ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ,
ΒΟΣΤΟΝΗ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙ
ΟΣ Μ

Α
ΡΤ

ΙΟ
Σ

ΑΠΡ
ΙΛΙΟ

Σ

Μ
Α
ΪΟ

ΣΦΕ
ΒΡΟ

ΥΑΡ
ΙΟΣ

Το 1896, η Έλεν, θέλοντας να δώσει ε ισαγωγικές εξετάσεις 
στο Χάρβαρντ ,  φο ίτησε στο Καίμπριτζ .  Η Μις Σάλιβαν ήταν πάντα 
δίπλα της και τη βοηθούσε στα μαθήματά της .  Μέχρι τότε ,  
κανένας τυφλοκωφός μαθητής δεν είχε ξαναφοιτήσει στο Κολέγιο ,  
ούτε υπήρχαν πολλά βιβλία σε γραφή Μπράιγ .  Παρά τ ις δυσκολίες 
που αντ ιμετώπισε , η Έλεν έμαθε να χρησιμοποιε ί γραφομηχανή 
Μπράιγ και κανονική με την ίδ ια ευχέρεια .  Στ ις εξετάσεις ,  
μάλιστα , δακτυλογραφούσε τ ις απαντήσεις της στην κανονική 
γραφομηχανή , για να μπορούν να τ ις δ ιαβάζουν οι καθηγητές της .
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ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΧΘΗΚΑΤΕ 
ΣΤΟ ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ*.

Ώσπου ένα πρωί ,  τον Ιούλιο του 1899 . . .

*Την εποχή εκείνη στο Χάρβαρντ φο ιτούσαν μόνο άντρες .  Ο ι  γυναίκες φο ιτήτρ ιες σπούδαζαν στο αντ ίστο ιχο τμήμα του ,  στο Ράντκλιφ .

Τον Σεπτέμβρ ιο 
του 1900 ,  η Έλεν ξεκίνησε 
να σπουδάζε ι  στο κολέγιο Ράντκλιφ .  Στο μεγαλύτερο
μέρος των δ ιαλέξεων ,  η Μις Σάλιβαν τής μετέφραζε 
στο χέρ ι  τ ις παραδόσεις των μαθημάτων .  
Κάθε βράδυ η Έλεν έγραφε ό , τ ι  θυμόταν από τ ις 
παραδόσεις των δ ιαλέξεων στη γραφομηχανή της .  
∆ούλευε πολύ σκληρά και περνούσε με επιτυχία 
τα μαθήματα !
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Στις 28 Ιουνίου 1904 συνέβη το πρωτοφανές! 
Η Έλεν, σε ηλικία 24 χρονών, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο . 

Με το παράδειγμά της φώτισε τον δρόμο για την εισαγωγή των ανάπηρων ατόμων 
στην ανώτατη εκπαίδευση, αποδεικνύοντας ότι όλοι μας μπορούμε 

να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας… όσο άπιαστα ή ακατόρθωτα κι αν φαντάζουν.  



33

-  Έλεν  Κέλερ -

ΤΟ  ΤΑΞΙ∆ Ι
ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΕΛΕΝ
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HELEN KELLER AND MISS SULLIVAN

THESTORY OF MY LIFE
By HELEN KELLER

1903

1913                Ξεκινάει μια περιοδεία σε όλη την Αμερική 
                      δίνοντας διαλέξεις για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία, για τους άνεργους και τις συνθήκες  
διαβίωσής τους, για τις κακουχίες των εργατών στα εργοστάσια. 

Αγωνίζεται κατά των ανισοτήτων και του ρατσισμού. 
Υποστηρίζει το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και συμμετέχει 
σε εκστρατείες κατά του πολέμου και των πυρηνικών όπλων. 

Την ίδια εποχή προσλαμβάνει την Πόλυ Τόμσον  
ως υπεύθυνη αλληλογραφίας. Η Άννυ Σάλιβαν αναλαμβάνει 
να της διδάξει τη νοηματική γλώσσα και τη γραφή Μπράιγ 

αλλά και να την εκπαιδεύσει στο πώς να φροντίζει την Έλεν.  
Η Πόλυ εξελίσσεται γρήγορα σε πολύτιμη βοηθό και μεταφράστρια 

της Έλεν, καθώς πολύ σύντομα μπορεί να σχηματίζει 
στην παλάμη της έως και  85 λέξε ις το λεπτό σε  χειρομορφές .

Συντροφεύει , δε, την Έλεν έως τα βαθιά της γεράματα. 

∆ημοσιεύε ι  την  αυτοβ ιογραφία της ,  με  τ ίτλο «Έλεν Κέλερ :  Η ιστορ ία της ζωής μου» ,  
στην οπο ία περ ιγράφει  με  λεπτομέρε ιες την παιδ ική της ηλικία και  ιδ ιαιτέρως 

τ ις εμπειρ ίες της με  τη δασκάλα της ,  Άννυ Σάλιβαν .  Το β ιβλίο ,  που το αφ ιερώνει  
στον  εφευρέτη Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, γνωρίζε ι  τεράστ ια επιτυχία 

και  έχει  τυπωθεί  έως σήμερα  σε περ ισσότερες από 50 γλώσσες . 
Από τότε ,  η Έλεν  Κέλερ έγραψε  14 β ιβλία ,  δεκάδες δοκίμ ια και περ ίπου 475 άρθρα , 

για τον σοσιαλισμό ,  τα δ ικαιώματα των  αναπήρων ,  την  άνοδο του φασισμού στην  Ευρώπη , 
την  καταπολέμηση της φτώχειας ,  την  ατομ ική ενέργεια .
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1916

1918

Γυρίζεται η ταινία βωβού 
κινηματογράφου «Deliverance»

στο Χόλιγουντ αφιερωμένη 
στη ζωή της Έλεν Κέλερ.
Στις τελευταίες σκηνές 

πρωταγωνιστούν
η ίδια η Έλεν 

και η Άννυ Σάλιβαν. 

Για πρώτη φορά στη ζωή της ,  σε ηλικία 36 χρονών ,  ερωτεύεται  τον 29χρονο 
δημοσιογράφο Πίτερ Φάγκαν .  Ο Πίτερ τής κάνει πρόταση γάμου και εκείνη δέχεται .  

Μια εφημερ ίδα ,  όμως ,  δημοσιεύε ι  την άδεια γάμου τους μαζί  με ένα άρθρο με 
κακόβουλα σχόλια .  Η ο ικογένεια της Έλεν αντ ιδρά και δεν την αφήνει  να παντρευτε ί .  

Εκείνη την εποχή επικρατούσε η αντ ίληψη ότ ι  μ ια ανάπηρη γυναίκα δεν ε ίχε 
δ ικαίωμα να παντρευτε ί  και να κάνει ο ικογένεια .  Το ζευγάρι αποφασίζε ι  να φύγει μαζί  

κάπου μακριά .  Ένα βράδυ ,  μετά από συνεννόηση με τον Πίτερ ,  η Έλεν ετο ιμάζε ι  
τη βαλίτσα της και τον περ ιμένει στο μπαλκόνι του σπιτ ιού της .  Ο Πίτερ ,  όμως ,  

δεν εμφανίζετα ι  ποτέ .  Λέγεται ότ ι  η ο ικογένεια της Έλεν έμαθε για το ταξ ίδ ι  τους 
και ανάγκασε τον Πίτερ να φύγει μακριά της .  Η Έλεν πληγώθηκε πάρα πολύ .  
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1924
Η Έλεν  γίνεται  εκπρόσωπος του Αμερικάνικου Ιδρύματος 

Τυφλών ,  το οπο ίο αποτελεί  μέχρι  και  σήμερα τον  μεγαλύτερο 
οργανισμό προστασίας των  τυφλών  και  των  ατόμων  με  

προβλήματα όρασης .  Ταξ ιδεύει σε  όλη την Αμερική 
δ ίνοντας ομ ιλίες γ ια να συγκεντρώσει  χρήματα

 από δωρεές για  το ταμε ίο του ιδρύματος . 
Υποστηρ ίζε ι  προγράμματα για την  εκπαίδευση 

των  τυφλών και συμβάλλει στη δ ιάδοση 
των  «Ομ ιλούντων β ιβλίων» , ηχογραφημένων ,  

δηλαδή ,  β ιβλίων .  Η Έλεν ,  παρόλο που δεν  μπορούσε  
να ακούσει ,  γνώριζε  ότ ι  ο ήχος μπορε ί  να βοηθήσει  

στην  εκπαίδευση των  τυφλών  ανθρώπων .

1920 Η Έλεν και η Άννυ Σάλιβαν 
πρωταγωνιστούν στο θέατρο Βοντβ ίλ ,  
ένα από τα π ιο δημοφ ιλή θεατρ ικά 

πολυθεάματα στ ις Ηνωμένες Πολιτε ίες της Αμερικής 
και στον Καναδά από τα τέλη του 1880 

έως και τ ις αρχές της δεκαετ ίας του 1930.
Το πολυθέαμα περ ιλάμβανε μουσική ,  χορό ,  

ταχυδακτυλουργικά ,  ακροβατ ικά ,  θεατρ ικά και κωμικά σκετς ,  
αθλητ ικές επιδε ί ξε ις ,  αποσπάσματα θεατρ ικών έργων κ .ά .  

Αρχικά ,  εμφανιζόταν στη σκηνή η Άννυ Σάλιβαν 
να κάθεται μπροστά από ένα π ιάνο 

και να αφηγείτα ι  τη ζωή της Έλεν στα πρώτα της χρόνια .  
Στη συνέχεια ,  άνο ιγε η αυλαία και εμφανιζόταν η Έλεν ,  

κρατώντας ένα κόκκινο τρ ιαντάφυλλο και ένα β ιβλίο 
σε γραφή Μπράιγ .  Ο ι δυο γυναίκες αφηγούνταν την ιστορ ία 
της ζωής τους και αναπαριστούσαν τη σκηνή με την αντλία 
του νερού ,  τότε δηλαδή που η Έλεν έμαθε τη λέξη «νερό» .  

Στο τέλος ,  το κο ινό έκανε ερωτήσεις στην Έλεν .  
Παρόλο που κατηγορήθηκαν για τη συμμετοχή τους 

σε ένα θέαμα τέτο ιου ε ίδους ,  κατάφεραν να μεταφέρουν 
στο ευρύ κο ινό το μήνυμα ότ ι  τα άτομα με αναπηρ ία 

έχουν πολλές δεξ ιότητες και ικανότητες ,  
δεν ε ίναι ανήμπορα και δεν ε ίναι ανάγκη 

να ζουν περ ιορ ισμένα ,  
όπως συνήθιζαν να π ιστεύουν εκείνη την εποχή .  
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1936

1937 Η Έλεν από μ ικρή ηλικ ία αγαπούσε πάρα πολύ τα σκυλιά και σε όλη της τη ζωή ε ίχε κάποιο 
να τη συντροφεύε ι . Το 1937  έχει οκτώ σκυλιά .  Τον Ιούλιο του ίδ ιου έτους ,  σε ένα ταξ ίδ ι  της 
στην Ιαπωνία, επισκέπτεται την περιφέρεια Ακίτα, όπου είχε ζήσει και πεθάνει το 1935  

ο διάσημος Ιαπωνικός σκύλος Χάτσικο .  Η Έλεν μαθαίνει την ιστορ ία του ,  συγκινε ί τα ι  και θέλει κι  εκε ίνη 
να αποκτήσει ένα σκύλο ράτσας Ακίτα. Της χαρίζουν λοιπόν 
ένα έξυπνο κουτάβι , τον Kamikaze-Go, που το φωνάζει «Κάμι» 
και όταν φεύγει για την Αμερική το παίρνει μαζί της . Ο Κάμι 
είναι το πρώτο σκυλί ράτσας Ακίτα που φτάνει στην Αμερική, 
όμως πεθαίνει σε ηλικία 7,5 μηνών. Η Έλεν, στενοχωρημένη 
από το γεγονός, γράφει μια επιστολή στον Ιάπωνα φίλο της 
πληροφορώντας τον για τον θάνατο του Κάμι . Εκεί αναφέρει :  
«Εάν υπήρχε ποτέ ένας άγγελος με γούνα, θα ήταν ο Καμικάζι .  
Ξέρω ότι ποτέ δεν θα ξανανιώσω την ίδια τρυφερότητα 
για οποιοδήποτε άλλο ζώο…». Ο φίλος της , μόλις λαμβάνει 
την επιστολή, στέλνει στην Αμερική, ειδικά για την Έλεν, 
έναν δεύτερο σκύλο Ακίτα, τον μεγαλύτερο αδερφό του Κάμι , 
τον Kenzan-Go. Φωτογραφία από την άφιξή του δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα New York Times.

Η Άννυ Σάλιβαν χάνει την όρασή της και από τα δυο μάτ ια 
και η κατάσταση της υγείας της χειροτερεύει .  

Λίγο πρ ιν πεθάνει ,  φροντ ίζε ι  γ ια την ο ικονομ ική αποκατάσταση 
της Έλεν ,  αναθέτοντας στο Αμερικάνικο Ίδρυμα Τυφλών 

να αναλάβει τη δ ιαχείρ ιση των ο ικονομ ικών της .  
Σύντομα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης 

με καρδιολογικά προβλήματα .  Τη στ ιγμή του θανάτου της ,  
η Έλεν τής κρατά το χέρ ι .  Η κηδεία της γίνεται 

στον Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον με μεγάλες τ ιμές .  
Η Έλεν ,  συγκλονισμένη από τον θάνατο της δασκάλας της ,  
γράφει :  «Η σημαντ ικότερη ημέρα που θυμάμαι από όλη μου 
τη ζωή ε ίναι εκείνη που η δασκάλα μου ,  Άννυ Σάλιβαν ,  

ήρθε και μπήκε στη ζωή μου» . .
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1942

1943

1946

Κατά τη δ ιάρκεια της ζωής της ,  η Έλεν
γνωρίζει σημαντ ικές προσωπικότητες ,  
όπως τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, 

τον Μαρκ Τουέιν ,  τον Τσάρλι Τσάπλιν ,  τον Μπέρναρντ Σω 
και άλλους πολλούς , με τους οποίους διατηρεί στενή φιλία 
και αλληλογραφία έως το τέλος της ζωής της .  Σχετ ικά με 
τη φ ιλία ,  γράφει :  «Eίναι καλύτερο το να περπατάς με έναν 
φίλο στο σκοτάδι ,  παρά να περπατάς μόνος σου στο φως» .   
Ένας από τους αγαπημένους της φ ίλους είναι ο δ ιάσημος , 
παγκοσμίου φήμης , Αμερικάνος γλύπτης Τζο Ντέιβ ιντσον .  
Μοιράζονται την ίδ ια αγάπη για την τέχνη , τη γλυπτ ική 
και τη λογοτεχνία και κάνουν πολύωρες συζητήσεις
για αυτά τα θέματα . Ο Τζο Ντέιβ ιντσον φιλοτεχνεί 
την προτομή της και ένα γλυπτό των χεριών της .  

Η Έλεν, ως φιλειρηνίστρια , 
δυσαρεστείται πολύ με το ξέσπασμα 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και την ανάμειξη της Αμερικής σ ’ αυτόν . 

Κάνει ό , τ ι  μπορεί για να βοηθήσει 
τους στρατιώτες που έμεναν ανάπηροι 

από τον πόλεμο . Ταξιδεύει από την μια άκρη 
της Αμερικής έως την άλλη 

για να επισκεφτεί όσους είχαν χάσει 
την όραση και την ακοή τους στις μάχες, 

δίνοντας δύναμη και κουράγιο 
με την παρουσία της .

Το Αμερικάνικο Ίδρυμα για τους Τυφλούς ανά την υφήλιο ,  
που τώρα ονομάζεται  «∆ιεθνές Ίδρυμα Έλεν Κέλερ» ,  δ ιορ ίζε ι
ως σύμβουλό του την Έλεν και χρηματοδοτεί τα ταξ ίδ ια της  
 σε ολόκληρο τον κόσμο , με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετ ικά 

με τα προβλήματα που αντ ιμετωπίζουν οι τυφλοί και ο ι κωφοί άνθρωποι .  
Η Έλεν, συνοδευόμενη πάντοτε από την Πόλυ, ξεκινά περιοδείες και δ ιαλέξεις 
που διαρκούν έως το 1957. Την περίοδο αυτή επισκέπτονται σχεδόν 40 χώρες 
σε 5 ηπείρους ,  ενώ παντού την περιμένει θερμή υποδοχή από διάσημες 
προσωπικότητες και από πλήθος κόσμου .  Σε πολλές χώρες , όπως στην Ινδ ία ,  
τη Σοβιετ ική Ένωση και την Αίγυπτο ,  ιδρύονται οργανώσεις για τυφλούς 
που φέρουν το όνομά της .   
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1946

1955

Ανάμεσα στις χώρες που επισκέπτονται είναι και η Ελλάδα! 
Στις 21 Νοεμβρίου 1946, η Έλεν, μαζί με τον τότε Υπουργό Προνοίας Μιχαήλ Κ. Κοτσιανό, 
επισκέπτονται στην Καλλιθέα τον Οίκο Τυφλών, που σήμερα ονομάζεται  «Κέντρο Εκπαίδευσης 

και Αποκατάστασης Τυφλών»  (ΚΕΑΤ) .  Η τότε ∆ιευθύντρ ια του ιδρύματος ,  κυρ ία Παπαδοπούλου ,  ξεναγεί την Έλεν 
στον χώρο και της συστήνει τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου .  Η Έλεν, εκφράζοντας τον θαυμασμό της 
για την πρόοδο των τυφλών μαθητών και το έργο των δασκάλων τους ,  υπογράφει με χαρά το β ιβλίο επ ισκεπτών 
του ιδρύματος μαζ ί  με την Πόλυ .  Πρ ιν φύγει ,  φωτογραφίζεται με τους τυφλούς μαθητές και τους δασκάλους 
του ιδρύματος στα σκαλιά της ε ισόδου του κτ ιρ ίου .  Σχεδόν όλες ο ι  Αθηναϊκές εφημερ ίδες εκείνης της εποχής 
δημοσιεύουν ως πρώτο θέμα την ε ίδηση της άφ ι ξης των δύο γυναικών .  ∆υο χρόνια μετά την άφ ι ξη της Έλεν ,  
ιδρύεται στον Οίκο Τυφλών η πρώτη τάξη τυφλοκωφών μαθητών ,  που φ ιλοξενεί μ ία μαθήτρ ια .

Tο πρώτο βιβλίο της Έλεν, «Η Ιστορία της ζωής μου», 
στο οποίο περιγράφονται τα πρώτα χρόνια της ζωής της 

και ο τρόπος με τον οποίο 
η Άννυ Σάλιβαν τη βοήθησε να επικοινωνεί ,  

γ ίνεται ντοκιμαντέρ με τ ί τλο «Helen Kel ler in Her Story» 
(πρωτότυπος τ ί τλος «The Unconquered») .  

Η αυτοβιογραφία της γνωρίζει μεγάλη επιτυχία 
και η Έλεν τ ιμάται με το βραβείο Όσκαρ !
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1959

1960

1961

Εκτός από την τηλεοπτ ική σειρά με θέμα 
την αυτοβιογραφία της Έλεν, που είχε γυριστεί το 1957, 

ανεβαίνει στο θέατρο Μπρόντγουεϊ 
το θεατρικό έργο του Γουίλιαμ Γκίμπσον 

«Το Θαύμα της Άννυ Σάλιβαν»  
(πρωτότυπος Τίτλος «The Mirac le Worker») ,  
με τη νεαρή ηθοποιό Πάτ ι Ντ ιουκ στον ρόλο 

της μικρής Έλεν Κέλερ 
και την Αν Μπάνκροφτ στον ρόλο της Άννυ Σάλιβαν . 

Το έργο γυρίζεται και σε ταιν ία το 1962, 
σε σκηνοθεσία Άρθουρ Πεν , με τ ις ίδ ιες ηθοποιούς .  

Η ταιν ία χαρίζει το Όσκαρ Α ´ και Β ´ γυναικείου ρόλου 
στ ις πρωταγωνίστρ ιές της ,  Αν Μπάνκροφτ 

και Πάτ ι Ντ ιουκ αντ ίστο ιχα .

Η Πόλυ Τόμσον πεθαίνει ,  
ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο 

που είχε υποστεί το 1957. 
Η ταφή της γίνεται 

δ ίπλα στο μνήμα της Άννυ Σάλιβαν . 
Τα τελευταία 11 χρόνια της ζωής της 

την φρόντ ιζε η νοσοκόμα Γουίνφρεντ Κόρμπαλι .

Η Έλεν προσκαλείται στον Λευκό Οίκο 
από τον πρόεδρο της Αμερικής Τζον Κέννεντυ .  

Κατά τη δ ιάρκεια της ζωής της 
γνωρίζει προσωπικά όλους τους προέδρους 
της Αμερικής ,  αρχής γενομένης το 1888, 

όπου μόλις σε ηλικία 7 ετών 
επισκέπτεται μαζί με την Άννυ Σάλιβαν 
τον Γκρόβερ Κλήβελαντ .  Έκτοτε συναντά 

13 προέδρους της χώρας , 
με κάποιους από τους οποίους διατηρεί 

στενή φιλία και αλληλογραφία
μέχρι το τέλος της ζωής της .
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1964

1968

Της απονέμεται το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον . 
το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να λάβει ένας πολίτης της Αμερικής .

Πεθαίνει ήσυχα στον ύπνο της ,  την 1η Ιουλίου του 1968, μόλις λίγες εβδομάδες πριν κλείσει 
τα 88 της χρόνια .  Η κηδεία της τελείται στον Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον , όπου φυλάσσονται 

ο ι στάχτες της μαζί με αυτές των αγαπημένων της συντρόφων, Άννυ Σάλιβαν και Πόλυ Τόμσον . 
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-  Έλεν  Κέλερ -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “NORTH ALABAMIAN” 

ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, 
ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ 

ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΛΑΤΡΕΥΕ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ!

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΕ ΦΥΤΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΙΧΕ ΔΥΟ ΓΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ, 

ΤΟΝ ΤΖΕΙΜΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΣΙΜΠΣΟΝ  

ΕΝΑΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ 
ΗΤΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΣΤΗ ΖΥΡΙΧΗ 
ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΒΙΒΛΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΘΟΥΡ. ΕΙΧΕ 
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΤΗΝ ΕΛΕΝ, ΤΗΝ ΜΙΛΝΤΡΕΝΤ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠ ΜΠΡΟΥΚΣ

ΗΤΑΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΡΔΗ

ΦΡΟΝΤΙΖΕ ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ

ΗΤΑΝ
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ!

ΑΡΘΟΥΡ ΚΕΛΕΡ

ΚΕΙΤ ΑΝΤΑΜΣ ΚΕΛΕΡ
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ΕΠΙΝΟΗΣΕ
ΤΟ 

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ

ΣΤΙΣ 7 
ΜΑΡΤΙΟΥ 1876

ΕΦΗΥΡΕ 
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΕΛΒΙΛ ΜΠΕΛ. ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΩΦΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ  ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΤΗΣ ΒΟΣΤΟΝΗΣ 

ΕΔΩΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ

ΤΟ 1877
ΙΔΡΥΣΕ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΙΔΡΥΣΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΚΩΦΑΛΑΛΟΥΣ: 
«ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 

ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ»

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 

ΣΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1847 

ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ,  
ΕΛAΪΖΑ ΓΚΡΕΪΣ 

ΣAΪΜΟΝΤΣ ΜΠΕΛ, 
ΗΤΑΝ ΚΩΦΗ
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ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1837 ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΑΠΙΓΚΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΙΟΣ ΦΤΩΧΟΥ ΑΡΓΟΤΗ, 
ΦΥΛΟΥΣΕ ΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ 

ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

ΌΤΑΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΘΑΝΕ, ΕΓΙΝΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΚΕΡΔΙΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΗΓΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΦΟΙΤΗΣΕ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΕΓΙΝΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΝΟΜΙΚΑ

ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΧΑΟΥ

ΕΓΙΝΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕΡΚΙΝΣ

ΚΑΙ ΤΟ 1887 ΙΔΡΥΣΕ 
ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΕΕΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΓΡΑΨΕ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΙΔΡΥΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

(ΠΑΠΙΓΚΟ, ΚΟΝΙΤΣΑ,
ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΕΦΕΡΕ: 
«ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΙΚΛ ΑΝΑΓΝΟΣ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, 
ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ»

ΜΑΙΚΛ ΑΝΑΓΝΟΣ
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ΑΝΝΥ ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ
ΣΑΛΙΒΑΝ ΜΕΙΣ Ι

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1866, 
ΣΤΗ ΒΟΣΤΟΝΗ

ΚΑΤΑΓΟΤΑΝ 
ΑΠΟ ΦΤΩΧΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ 
ΗΤΑΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ 

ΤΗΝ ΑΝΝΥ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΗΣ
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Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ 
ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΕΙΧΕ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ.
Η ΑΝΝΥ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΖΙΜΥ 

ΠΗΓΑΝ ΣΕ ΦΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΗΣ ΤΖΙΜΥ
ΠΕΘΑΝΕ ΕΚΕΙ

ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΧΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 

5 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ 
ΤΡΑΧΩΜΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ 
ΞΑΝΑΒΡΗΚΕ 

ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 14 ΧΡΟΝΩΝ ΠΗΓΕ 
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΚΙΝΣ

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΕ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ!

ΕΓΙΝΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝ 
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΛΙΣ 21 ΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
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Η Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα 
(ΕΝΓ) είναι η φυσική
γλώσσα της ελληνικής 
κοινότητας των Κωφών. 
 Με νόμο του 2017  
αναγνωρίστηκε ως ισότιμη

 
με την ελληνική γλώσσα 
και το κράτος λαμβάνει μέτρα 
για την προώθησή της.

 Γ ια την εκπαίδευση της Έλεν όμως
η Μις Σάλιβαν χρησιμοπο ιε ί  

το δακτυλικό αλφάβητο ,  
το οπο ίο λειτουργεί ως βασικό εργαλείο 
γ ια τον συλλαβισμό και τη δημ ιουργία 

κύρ ιων και νέων ονομάτων .  

Αποτελεί
το βασικό εργαλείο

για την εκπαίδευση των
Κωφών και Βαρήκοων Μαθητών.
Είναι οπτικοκινησιακή γλώσσα,
δηλαδή βασίζεται στην κίνηση

των χεριών, στη στάση
ή την κίνηση του σώματος, καθώς
και στις εκφράσεις του προσώπου,

για να αποδώσει ένα νόημα.

Η πρώτη λέξη που έμαθε 
η Έλεν ήταν ΝΕΡΟ. 
Αυτό στην ΕΝΓ 
νοηματ ίζεται… 

ΠΟ ΙΑ Ε ΙΝΑ Ι  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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Η Ελληνική Νοηματ ική Γλώσσα δεν ε ίναι  δ ιεθνής .  Κάθε χώρα αναπτύσσει τη δ ική της νοηματ ική γλώσσα , 

Σε όλο τον κόσμο χρησιμοπο ιούνται  περ ισσότερες από 300 δ ιαφορετ ικές νοηματ ικές γλώσσες .

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κωφοί  που χρησιμοπο ιούσαν τη νοηματ ική γλώσσα για να επικο ινωνήσουν .  

Στο έργο του Πλάτωνα Κρατύλος (350  π .Χ . ) ,  ο Σωκράτης μαζί  με τους μαθητές του
παρατηρούν τέσσερις κωφούς να κάνουν νοήματα για τ ις λέξε ις «βλέπω»,  «πουλί»,  «άλογο», «ελαιόδεντρα».  

Ο Σωκράτης ,  μάλιστα ,  στον δ ιάλογό του με τον Ερμογένη αναφέρει : 
«Εάν δεν ε ίχαμε φωνή ούτε γλώσσα, κι  όμως θέλαμε να εκφράσουμε μεταξύ μας πράγματα ,  

άραγε δεν θα δοκιμάζαμε ,  όπως τώρα ο ι  κωφοί ,  να εκφραστούμε με τα χέρια ,  
με το κεφάλι και με το υπόλοιπο σώμα ;»

Ο πίνακας της Nancy Rourke ε ίναι  εμπνευσμένος από το β ιβλίο του Πλάτωνα Κρατύλος .  
Στον π ίνακα βλέπουμε τρε ις άνδρες ,  τον Κρατύλο ,  τον Ερμογένη (μπλε μαλλιά) και τον Σωκράτη (άσπρα μαλλιά) .  

Στο βάθος υπάρχει ένα άλογο ,  ένα πουλί και ελαιόδεντρα ,  καθώς και τέσσερις κωφοί  άντρες 
που νοηματ ίζουν τ ις αντ ίστο ιχες λέξε ις .   

Nancy Rourke “Κρατύλος ”

ΓΝΩΡΙΖΕ ΙΣ ΟΤΙ :
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ΤΟ 1821, ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 

ΤΗΝ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ. 
ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΑ 

12 ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ  
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ   

ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 
ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ, 

Ή ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΜΙΑΣ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ. 

Ο ΤΥΦΛΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗ 
ΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ-ΣΤΙΓΜΕΣ 

ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ 

ΛΟΥΙ ΜΠΡΑΪΓ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1809 

ΛΙΓΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΥΠΒΡΕ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, 
ΕΦΤΙΑΧΝΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ, ΟΠΩΣ  ΣΕΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙΑ ΤΥΦΛΩΘΗΚΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 

3 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑ
ΤΟΥ ΜΑΤΙ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΑΙΖΕ 

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑ 

ΑΙΧΜΗΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, 
ΤΟ ΣΟΥΒΛΙ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ 
ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 
4 ΧΡΟΝΩΝ 

ΤΥΦΛΩΝΕΤΑΙ 
ΠΛΗΡΩΣ

ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ 10 ΧΡΟΝΩΝ, 
ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΦΛΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΔΙΔΑΧΤΗΚΕ 
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗ 

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, 
ΚΑΘΏΣ ΤΟ ΘΕΩΡΟΎΣΕ 

ΔΥΣΧΡΗΣΤΟ Ο ΜΠΡΑΪΓ 
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 15 ΧΡΟΝΩΝ,

ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. 

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙ

ΒΡΗΚΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 1852 ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 43 ΧΡΟΝΩΝ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 
ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΪΓ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ. ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Το κόμ ικ βασίζεται  σε πραγματ ικά γεγονότα που αφορούν τη ζωή της Έλεν Κέλερ ,  
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι επιστολές της Έλεν (σελ. 23, 26, 27) παρατίθενται 

αυτούσιες από το πρώτο β ιβλίο της ,  με τ ίτλο «Η ιστορ ία της ζωής μου» ,  σε μετάφραση της Μάρως Λοΐζου ,   
εκδόσεις Μίνωας .  Ωστόσο ,  πολλοί από τους δ ιαλόγους αποτελούν προ ϊόν μυθοπλασίας της συγγραφέως .  

•  Crow ,  L .  (2000) .  Helen Kel ler :  Reth inking the prob lemat ic icon .  Disab i l ity & Soc iety ,  15 (6) ,  845-859 .
•  Crutchfie ld ,  S .  (2005) .  Play [ ing ]  her  part  correct ly :  Helen Kel ler  as  Vaudevi l l ian Freak .   

D isab i l ity Stud ies Quarter ly ,  25 (3) .
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