












ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Επαναλαμβάνεται πολλές φορές στη συνέχεια, μάλλον σκόπιμα, καθώς εμπερικλείει στερεοτυπικές εικόνες

ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Μετωνυμία της εγκατάλειψης και του αποκλεισμού. Γιατί δεν πήγε να κατασκηνώσει μέσα στο δάσος, εκεί που ζούσαν κι άλλοι;



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Ο "ξένος" αποκτά τον πρώτο του χαρακτηρισμό. Το υπερθετικό "ποντίκαρος" εμπεριέχει μια ειρωνία, μια ταπεινωτική διάθεση. 

ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Στερεότυπα: Οι ποντικοί είναι βρομιάρηδες και κλεφταράδες (ο υπερθετικός δίνει έμφαση). Όλοι το γνωρίζουν.Πώς το γνωρίζουν κι από πού το γνωρίζουν;



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Ο βάτραχος δεν ακολουθεί τη μάζα. Αμφισβητεί αυτό που θεωρητικά πιστεύουν όλοι. Βλέπει έναν ξένο ποντικό και θέλει ο ίδιος να ελέγξει αν αληθεύουν τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν όλοι στα ποντίκια. 









ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Το γουρούνι και η πάπια δεν πείθονται. Δεν είδαν οι ίδιοι κάτι με τα μάτια τους. Μάλιστα, για να ισχυροποιήσουν την άποψή τους υπενθυμίζουν ότι είναι ένας βρωμοποντικός (μάλλον λάθος θα είδες) και προσθέτουν επιπλέον στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς (μπορεί εσύ να είδες, αλλά είναι και τεμπέλικα και αναιδή).



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Ο συγγραφέας τονίζει ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις δεν ευσταθούν. Το αναφέρει στην ίδια σελίδα άλλες δύο φορές



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Η χρήση προσβλητικών εκφράσεων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, όταν θέλουμε να απομακρύνουμε κάποιον από κοντά μας. Επίσης, αισθανόμαστε ότι μειώνοντας τον άλλον αναδεικνύεται περισσότερο η δική μας υπεροχή. Ποιος, όμως, φαίνεται "ανώτερος" σε αυτήν τη σκηνή; 

ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
O Ποντικός τα πιστεύει αυτά που λέει; Θυμηθείτε το πείραμα με τις κούκλες.

ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Πώς θα εξελισσόταν η ιστορία, αν ο Ποντικός δε διατηρούσε την ψυχραιμία του;



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Αφού αποδείχτηκαν ανίσχυροι να τον διώξουν με τις προσβολές, απευθύνθηκαν στον πνευματικά ανώτερο του ζωικού βασιλείου. 

ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Η διαφορετικότητα δεν είναι από μόνη της αρνητική.



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Γιατί από εκείνη την ημέρα κι όχι πιο μπροστά; Mήπως χρειαζόταν κι ο βάτραχος μια επιβεβαίωση του "σοφού" της παρέας για όσα ο ίδιος διαπίστωσε;



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Γιατί δεν πείστηκαν η Πάπια και το Γουρούνι; Γιατί επιμένουν στις απόψεις τους; Γιατί προσπαθούν να αλλάξουν και την άποψη του Βάτραχου;





ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Ο Ποντικός ενδιαφέρθηκε πρώτος απ' όλους για αυτόν που τον πρόσβαλλε. 







ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Γιατί τον αποδέχτηκαν τελικά;



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Αναγνωρίστηκε όχι μόνο ότι δεν ήταν αναιδής, κλέφτης και τεμπέλης, αλλά ότι είχε και καταπληκτικές ιδέες. 









ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Από ξένος έγινε φίλος. Πώς τα κατάφερε;



ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ
Sticky Note
Ο Ποντικός φεύγει αφού οδήγησε με τη συμπεριφορά του στην άρση των στερεοτύπων. Αν μετά από λίγο καιρό εγκατασταθεί ένας νέος ξένος στο δάσος, ποια θα είναι η συμπεριφορά των ζώων;
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