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Αντί προλόγου ….

η διαφορετικότητα είναι η γοητεία της ζωής...
ειδικά όταν αυτή τυγχάνει του δέοντος σεβασµού...
οι παράλληλοι δρόµοι διαφορετικών ανθρώπων αν και φαινοµενικά δε συναντιούνται
ποτέ ΟΜΩΣ
έχουν κοινό σηµείο αναφοράς ή συχνά κοινά σηµεία...
αν αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι συναντηθούν τότε ανακατεύουν τα χρώµατα των
ονείρων τους και ανακαλύπτουν ότι καταλήγουν στο ίδιο χρώµα, αυτό της φιλίας...

Ποιος;
Λοιπόν, δεν είµαι εγώ αυτός.
Εγώ έχω κλείσει τα εβδοµήντα,
κι αν µπήκα ποτέ µου σε βάρκα,
που και βέβαια µπήκα,
καθόµουν ήσυχα ήσυχα
ακόµη κι όταν τραβούσα κουπί.
∆εν ήθελα να πέσω στο νερό.
Κι αν στα εφτά µου
ή και στα δεκαεφτά µου
κατάφερα να σταθώ µε το κεφάλι κάτω,
αν το προσπάθησα ποτέ,
που πολύ αµφιβάλλω,
πάντως δεν το ’κανα µέσα στη βάρκα.
Στη βάρκα το παν είναι η ασφάλεια.
Ποιος θα τον σώσει άραγε αυτόν εδώ
αν πέσει στο νερό
και είναι κακός κολυµβητής σαν κι εµένα;
Ernst Jandl
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σηµερινό κόσµο οι κοινωνίες είναι αναµφισβήτητα ετερογενείς, η καθεµιά µε τον
τρόπο της. Καµία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της
µισαλλοδοξίας.

Συχνά

πολιτιστικές

διαφορές

προβάλλονται

ως

προφάσεις

προκειµένου να δηµιουργηθεί η ετερότητα και να δικαιολογηθεί, επιφανειακά
τουλάχιστον, ο αποκλεισµός και η απόρριψη του διαφορετικού. Ο Χριστόφορος
Κολόµβος, στην Άρπα και τη σκιά του Αλέχο Καρπεντιέρ, περιγράφει τις φυλές των
ανθρώπων στην Άπω Ανατολή ως τέρατα. Αυτά τα τέρατα προσπάθησε να βρει και ο
ίδιος στις εξορµήσεις του. Όµως, σύµφωνα µε ανθρώπους της εποχής δε χρειαζόταν
να ψάξει µακριά, γιατί αυτά κατοικούσαν στον τότε Νέο Κόσµο.
«Όλοι µας γνωρίζουµε ότι η συνάντηση µε την ετερότητα είναι η συνάντηση
µε τον εαυτό µας. Αλλά ο δρόµος που οδηγεί στη διαπίστωση ότι «οι άλλοι είµαστε
εµείς» είναι σπαρµένος µε εµπόδια. Μονοπάτι στενό, όλο στροφές, δύσκολο, δεν έχει
πινακίδες όπως οι αυτοκινητόδροµοι» λέει ο Φεντερίκο Μαγιόρ, Γενικός ∆ιευθυντής
της UNESCO, στον πρόλογο του βιβλίου Εικόνες του Άλλου, Η Ετερότητα: Από τον
µύθο στην Προκατάληψη, της Κατερίνας Στενού. Και αν το σκεφτούµε, έχει δίκαιο.
Συναντώντας το διαφορετικό είναι σα να συναντάµε κάτι που, κατά την ευρεία
γνώµη, είναι εκτός “των θεσµοθετηµένων ορίων”, είναι σα να συναντάς τον ίδιο σου
τον εαυτό, έχοντας αφήσει αυτόν να εκφρασθεί µε το δικό του µοναδικό και
ανεπανάληπτο τρόπο. Ακόµη, η ετερότητα είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτή από το
σύνολο των µελών της κοινωνίας. Έτσι, “οι άλλοι” που αποτελούν την κοινωνία είναι
ουσιαστικά τα µέλη της και ο όρος αυτός περιλαµβάνει και εµάς τους ίδιους.
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν κι εµάς». Μια κοινότυπη αντίληψη της
σηµερινής αλλά και της παλαιότερης κοινωνίας. Βασίζεται σε ένα στρώµα
προκαταλήψεων, οι οποίες έχουν επηρεάσει τους λέγοντες αυτή τη φράση. Από την
αρχαιότητα κιόλας ο Ηρόδοτος,o πατέρας της ιστορίας, κοροϊδεύει τους Αιγυπτίους,
επειδή οι καθηµερινές ασχολίες, τα ήθη και οι παραδόσεις τους διέφεραν κατά πολύ
από τους υπόλοιπους ανθρώπους. «Πώς µπορεί να είναι κάποιος Αιγύπτιος;»
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διερωτάται. Μόνο µετά από δύο χιλιάδες χρόνια ο Μοντεσκιέ, συγγραφέας και
φιλόσοφος του ∆ιαφωτισµού, κατακρίνει τον παραλογισµό που εµπεριέχεται σε µια
παρόµοια µε αυτή του Ηροδότου ερώτηση.
Στα αρχαία χρόνια, ο αποκλεισµός, βασισµένος στη διαπίστωση διαφορών οι
οποίες αντιλαµβάνονται ως ανωµαλίες, τρεφόταν από την εµφάνιση µύθων οι οποίοι
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τερατωδών φυλών. Όµως οι µύθοι αυτοί δεν είναι
δηµιουργήµατα µόνο του παρελθόντος. Ακόµη και σήµερα δηµιουργούµε τερατώδεις
φυλές, για ποικίλους λόγους. Εξαιτίας κάποιας αβάσιµης λογικής που συνεχώς
αναπαράγεται, η µυθοπλασία αυτή κάνει εύφορο το έδαφος για την ανάπτυξη µίας
σειράς από στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Οι περισσότεροι πολιτισµοί της αρχαιότητας είχαν ενσαρκώσει το
διαφορετικό σε µύθους µε όντα τα οποία χαρακτήριζαν ως τέρατα. Το τέρας ορίζεται
ως αντικείµενο περίγελου και δηµόσιας καταδίκης και επιδεικνύεται ως θαύµα της
φύσης. Συνεπώς, σε αυτή την κατηγορία ανήκε όποιος ή ό,τι δεν ήταν συµβατό µε τα
δεδοµένα της κάθε εποχής. Εποµένως, η κατηγορία αυτή µπορούσε να διευρυνθεί επ’
άπειρον. Οι µύθοι αυτοί που τροφοδοτούσαν την απόρριψη της ετερότητας δεν
εξαφανίστηκαν τόσο εύκολα. Οι µεγάλες εξερευνήσεις τον 16ο αιώνα, οι οποίες είχαν
ως απόρροια τη συνάντηση µε άλλους κόσµους και λαούς, δεν είχαν ως αποτέλεσµα
της εξαφάνιση των “τεράτων”, αλλά τον εµπλουτισµό της κατηγορίας αυτής µε
διάφορες άλλες φυλές. Παράδειγµα όσων προστέθηκαν στα τέρατα από το
φαντασιακό κόσµο ήταν οι Κυνοκέφαλοι. Εµφανίστηκαν στην Αφρική και ήταν
ιδιαιτέρως άγριοι. Ο µύθος τους αναπαράχθηκε στο γερµανικό κόσµο µε αφετηρία
µια κοινωνία µασκοφόρων πολεµιστών. Όµως, στην Ευρώπη η ύπαρξη Κυνοκεφάλων
ήταν συνδεδεµένη κυρίως µε µακρινές περιοχές.
Στις µέρες µας, δηµιουργούνται παραλλαγές αυτών των τερατωδών φυλών. Η
κοινωνία δηλαδή προκαλεί τη διάκριση των µελών µε βάση κοινά χαρακτηριστικά
που έχει θέσει η ίδια. ∆εν πρέπει να συγχέουµε αυτή τη διαδικασία µε τη δηµιουργία
κοινωνικών οµάδων, στις οποίες τα άτοµα επικοινωνούν, έχουν κοινούς στόχους και
αποκτούν την αίσθηση του «εµείς». Εν αντιθέσει, στην πρώτη περίπτωση τα µέλη
διακρίνονται µε βάση κριτήρια, όπως το χρώµα της επιδερµίδας τους, η εξωτερική
τους εµφάνιση, η θρησκεία, η γλώσσα, η οικονοµική κατάσταση, η κοινωνική τάξη, η
διατροφή κ.λπ. Όλα αυτά µπορούν να συντελέσουν-και συντελούν- στις διακρίσεις
µεταξύ των ανθρώπων, από τις οποίες απορρέει τις περισσότερες φορές η απόρριψη
του λεγόµενου διαφορετικού και της πολυξακουσµένης ετερότητας.
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Εξετάζοντας την διαφορετικότητα και κάποιες από τις εκφάνσεις της στην
καθηµερινότητά µας ασχοληθήκαµε αρχικά µε την εννοιολογική διευκρίνιση των
όρων της διαφορετικότητας, του ρατσισµού και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στη
συνέχεια –και ακολουθώντας τα υποερωτήµατα που προέκυψαν ανά οµάδες –
εξετάσαµε, στο δεύτερο κεφάλαιο, αν ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου αναπαράγει
την διαφορετικότητα. Έγινε έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, επεξεργασία των δεδοµένων
και διατυπώθηκαν συµπεράσµατα. Επίσης θέλοντας να µελετήσουµε βιωµατικά την
αποδοχή ή µη της διαφορετικότητας στο σχολείο γράψαµε και δύο παιχνίδια ρόλων.
Στο τρίτο κεφάλαιο µελετάτε η διαφορετικότητα σε σχέση µε το στυλ, τη µόδα και
την εξωτερική εµφάνιση. Και εδώ έγινε πέρα από τη βιβλιογραφική έρευνα και
έρευνα µε ερωτηµατοόγιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζετε η αντιµετώπιση της
οµοφυλοφιλίας από διάφορες θρησκείες. Στο πέµπτο κεφάλαιο εµελετάτε το
φαινόµεο του ρατσισµού στον αθλητισµό. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται
το βιωµατικό εργαστήριο που έγινε µε την καλλιτεχνική σύµπραξη µε παιδιά του 2ου
Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και καταγράφονται οι εντυπώσεις των µαθητών .
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Κεφάλαιο 1. Μια θεωρητική προσέγγιση της διαφορετικότητας, του
ρατσισµού και του κοινωνικού αποκλεισµού

Πριν προχωρήσουµε στην διερεύνηση κάποιων εκφάνσεων αποδοχής ή µη της
διαφορετικότητας, οφείλουµε να προσδιορίσουµε εννοιολογικά όρους όπως
διαφορερικότητα, ρατσισµός και κοινωνικός αποκλεισµός.
Ο Paulo Coelho έγραψε σχετικά µε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων: Όλοι οι
άνθρωποι είναι διαφορετικοί, και θα πρέπει να κάνουν ό,τι µπορούν για να
παραµείνουν έτσι. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, αλλά
διαφορετικοί. Αυτή η διαφορετικότητα είναι που δίνει ουσία στη ζωή όµως.
Ο καθένας µας βλέπει τον κόσµο µέσα από διαφορετικό φίλτρο. Οι πολιτιστικές
διαφορές, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η θρησκεία, η σειρά γέννησης µέσα στην
οικογένεια, η κοινωνική τάξη και η οικογένεια είναι µερικοί από τους αµέτρητους
παράγοντες που επηρεάζουν τον ορισµό του «εγώ», την πορεία της ζωής µας και τον
τρόπο που χειριζόµαστε τις σχέσεις µας. Αν και οι απόψεις της πραγµατικότητας
είναι τόσες όσες και οι άνθρωποι που ζουν µέσα σ’ αυτή, ωστόσο οι περισσότεροι
έχουµε την πεποίθηση πως µια άποψη της πραγµατικότητας (συνήθως η δική µας)
είναι η σωστή και πως οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης και δράσης σ’ αυτό τον κόσµο
σηµαίνουν πως ο ένας «έχει δίκιο» και ο άλλος «άδικο». Έτσι πολύ συχνά συγχέουµε
την αρµονική συνύπαρξη µε την ταύτιση και αντιµετωπίζουµε το δεσµό µεταξύ δύο
ανθρώπων σαν συγχώνευση των δύο διαφορετικών «εγώ» σε µια και µοναδική
οντότητα. Σίγουρα νιώθουµε µια ιδιαίτερη έλξη για εκείνους που έχουν τα ίδια
πιστεύω µ’ εµάς, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και που συµπεριφέρονται όπως
εµείς. Αλλά σε κάθε προσωπική σχέση υπάρχουν διαφορές : διαφορές στα πιστεύω,
τις αξίες, τις προτεραιότητες και τις συνήθειες, καθώς επίσης και στους τρόπους που
χειριζόµαστε το άγχος και που αντιµετωπίζουµε τη σχέση σε περιόδους έντασης1.

1

Βλ. http://www.businesswoman.gr/ygeiaoikogeneia/psychologia/1741-2005-0614#ixzz1jB3aVLTt
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Ο ρατσισµός ως όρος εµφανίζεται το 1902 ενώ το 1932 συµπεριλαµβάνεται
για πρώτη φορά στο λεξικό Larousse, µέσα στο πλαίσιο εξάρτησης των ανθρωπίνων
φυλών από το περιβάλλον2. Προέρχεται από την αραβική λέξη Ras που σηµαίνει
κεφάλι, υπονοώντας τη µέτρηση του τύπου των κεφαλιών. Στα ισπανικά η λέξη έγινε
ράτσα και στη συνέχεια πέρασε και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο ορισµός του
ρατσισµού είναι πολυεπίπεδος και ρευστός3. Βιολογικός και γενετικός ρατσισµός,
κοινωνικός ρατσισµός, κοινωνιοβιολογικός ρατσισµός, πολιτικός ρατσισµός είναι
µερικά από τα επίπεδα πάνω στα οποία κινείται και αυτοδικαιολογείται η σχετική
συµπεριφορά του ανθρώπου. Όπως αναφέρει ο Στ. Αλαχιώτης4, η αντίληψη του
άλλου στη βάση κάποιας ταξινόµησής του σχετίζεται µε την ανάγκη του ανθρώπινου
νου να αναγάγει το πολύπλοκο σε απλό. Η αρχή της απλοποίησης είναι γενική, τόσο
στα βιολογικά όσο και στα κοινωνικά συστήµατα. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον Αθ.
Γκότοβο, ο ρατσισµός ως ιδεολογία προϋποθέτει συγκεκριµένες ταξινοµήσεις των
ατόµων, αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους µε βάση την κατηγορία στην οποία
ταξινοµούνται και δικαιολόγηση των στάσεων και των συµπεριφορών απέναντι στα
πρόσωπα αυτά, µε βάση τα υποτιθέµενα χαρακτηριστικά τους5. Ο ίδιος, αναφέρει ότι
τα κριτήρια που στηρίζουν την ανάπτυξη του ρατσισµού είναι τρία: η στερεοτυπική
σκέψη, η προκατάληψη και η κοινωνική διάκριση. Η στερεοτυπική σκέψη οδηγεί σε
διαχωριστικές γραµµές: έχουµε διακρίσεις µε βάση το χρώµα, την ηλικία, την
καταγωγή, τη θρησκεία, την ανατοµία κ.ά.. Άλλες θεωρούνται θεσµικές, άλλες όχι,
όπως η έννοια γύφτος, που καθορίζεται από την ταπεινή καταγωγή, το µελαψό χρώµα,
την ιδιάζουσα εκφορά του λόγου κ.α. Η προκατάληψη λειτουργεί υπέρ των
συµφερόντων του ιεραρχικά ανώτερου και καθορίζεται από την οικονοµική
κατάσταση και τη δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους και την εξουσία. Η
κοινωνική διάκριση είναι η υλοποίηση της προκατάληψης, έχει πολιτισµικό
χαρακτήρα και αντικρούει το δικαίωµα του ανθρώπου να έχει ίση µεταχείριση.
Την ανθρωπότητα έχει σηµαδέψει στο παρελθόν κυρίως ο αποκαλούµενος γενετικόςβιολογικός ρατσισµός (πόλεµος Βορείων και Νοτίων στην Αµερική, απαρτχάιντ στην
Αφρική). Σήµερα, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εµφανίζεται µια µορφή πολιτιστικής
και κοινωνικής διάκρισης που στρέφεται εναντίον των µεταναστών , των «ξένων» και
2

Βλ.Λιάκος, 1998, σσ. 39-60
Βλ. Στενού, 1998, σσ. 72-103
4
Βλ. Αλαχιώτης, 1998, σσ. 199-200),
5
Βλ. Γκότοβος, 1998, σ. 14 –34
3
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επικαλείται ασύµβατες πολιτισµικές διαφορές6). Ο ∆. Βεργίδης τον αποκαλεί νέορατσισµό και ο Κ. Τσουκαλάς τον θεωρεί κοινωνικό και νοητικό προϊόν της
νεωτερικότητας και µάλιστα απρόβλεπτο προϊόν της κανονιστικής δοµής των
νεώτερων κοινωνιών7. Αποδίδει αυτόν το ρατσισµό στον ορθολογικό τρόπο
οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών και µάλιστα στην οργάνωση της πολιτείας.
Θεωρεί την ηθική πολιτιστική ταυτότητα ως το «αυτοαναπαραγώµενο ιδεολογικό
εκτροφείο του ρατσισµού και της ξενοφοβίας». Ο Αντώνης Λιάκος τέλος, µιλάει για
ηγετική ηγεµονία του αντιρατσιστικού λόγου και τονίζει πως το πρόβληµα του
ρατσισµού δεν µπορεί να ειδωθεί ανεξάρτητα από τις δοµικές, οικονοµικές, πολιτικές
και ιδεολογικές σχέσεις της σύγχρονης κοινωνίας, µε µια γενική θεωρία8. Ο ίδιος
θεωρητικός κάνει αναφορά σε µιαν άλλη, πιο πρόσφατη µορφή ρατσισµού, όπου
επανεµφανίζονται οι βιολογικές συνιστώσες µε τη µορφή των οικολογικών και
γενικότερα των γενετικών ανησυχιών .
Τέλος µέσα από τις παραπάνω διαδικασίες αρχίζουν να αναπτύσσονται µηχανισµοί
αποκλεισµού και αποµόνωσης, οι έννοιες του «εµείς» και «άλλοι», του «ξένου» που
αποτελεί «µειονότητα», δηλαδή, όπως αναφέρει ο ∆. Τσαούσης, δηµιουργούνται
«σύνολα ή κατηγορίες πληθυσµού που είναι αντικείµενα δυσµενούς µεταχείρισης και
προκατάληψης, εξ’ αιτίας των φυλετικών ή πολιτιστικών γνωρισµάτων τους»9 .

Επίσης στο βιβλίο του Ο ξένος, ο Wilson αγγίξει µια πλευρά του ανθρώπου που είναι
αταίριαστος µε το περιβάλλον του και ταυτόχρονα αναζητά το αληθινό του Εγώ. Αν
και προσεγγίζει τον ξένο από τη µεριά του αυτοαποκλεισµένου καλλιτέχνη, θεωρεί
πως στόχος για τον ίδιο τον ξένο είναι να βρει το δρόµο της επιστροφής στον εαυτό
του. Η αναζήτηση της ταυτότητας ή της επιστροφής στον εαυτό αποτελεί σηµείο
αναφοράς για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Με αυτή την έννοια, όλοι νοιώθουµε ή
αντιµετωπιζόµαστε ως ξένοι σε µια κοινωνική οµάδα ή ακόµα και σε ένα ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Έτσι, ξένος είναι ο διαφορετικός, εκείνος που δρα και εκφράζεται
διαφορετικά, που πιστεύει σε έναν άλλο Θεό, που δεν µοιάζει –εσωτερικά και
εξωτερικά- µε την οµάδα µέσα στην οποία είναι αναγκασµένος να ζει, εκείνος τελικά
που ενστικτωδώς κάποιες φορές απορρίπτεται από τον κόσµο της καθηµερινότητας.

6

Βλ. Ζουµπουλάκης, 1994, σσ. 33-40
Βλ. Βεργίδης, 1997 & Τσουκαλάς, 1998, σσ. 18-38
8
Βλ. Λιάκος, 1998, σσ. 39-60
9
Βλ. Τσαούσης, 1983, σ. 166
7

10

Στηριζόµενοι στο παραπάνω σκεπτικό και σε µια δυναµική εξελικτική και
συγκρουσιακή αντιµετώπιση του κοινωνικού πλαισίου, µπορούµε σήµερα να µιλάµε
για

την

έννοια

του

κοινωνικού

αποκλεισµού.

Οι

σύγχρονες

κοινωνίες

χαρακτηρίζονται από έντονες διαφοροποιήσεις σε κοινωνικό, θεσµικό και κατά
συνέπεια πολιτισµικό επίπεδο. Πέρα από τη φυλετική ποικιλοµορφία που πολλές
φορές οδήγησε σε πολιτισµικές διαφοροποιήσεις, η αποβιοµηχάνιση µε την
κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας οδήγησε επίσης σηµαντικό τµήµα του εργατικού
δυναµικού στο περιθώριο της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας.
Εντωµεταξύ, η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και γενικότερα η άνοδος του
εκπαιδευτικού επιπέδου οδήγησαν σε φαινόµενα που θυµίζουν µια άλλη όψη
ρατσισµού αλλά και πολιτικής έκφρασης.
Ο κοινωνικός αποκλεισµός ως όρος αποδίδει εννοιολογικά µια όψη της νέας αυτής
κοινωνικής διάρθρωσης και περιγράφει τις γενικότερες συνθήκες µέσα στις οποίες
δηµιουργείται ο διαχωρισµός των οµάδων, οι οποίες δεν µπορεί να µελετηθούν πια µε
ταξικούς µόνον όρους. Στην ευρεία χρήση του στον πολιτικό λόγο, ο όρος κοινωνικός
αποκλεισµός βρίσκει το αντίθετό του στον όρο κοινωνική ολοκλήρωση ή
ενσωµάτωση. Στη δεύτερη περίπτωση -αν τελικά εξισώσουµε τις ευκαιρίες και ο
πλούτος, η µόρφωση ή τα πρωτογενή δίκτυα υποστήριξης λειτουργήσουν προς αυτή
την κατεύθυνση- άνεργοι, αποφυλακισµένοι, ανήλικοι παραβάτες, χρήστες, πρώην
χρήστες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών,
γυναίκες, άτοµα µε πολιτισµικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, παλιννοστούντες,
µετανάστες, άτοµα µε ψυχικές παθήσεις και άτοµα από ορεινές και αποµακρυσµένες
περιοχές, µπορούν να ενσωµατωθούν και να λειτουργήσουν µε τον ιδεατό τρόπο
µέσα σε µια κοινωνία αν περάσουµε από τον αποκλεισµό στην ένταξη και την
αποδοχή.
Κλείνοντας αξίζει να παραθέσουµε την άποψη του Αρχιεπισκόπου Τιράνων∆υρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστασίου, που διατύπωσε κατά την αναγόρευσή
του σε επίτιµο διδάκτορα από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης: «ήταν µία
εποχή που έβλεπαν τις διαφορές ως αντιθέσεις και ως συγκρούσεις, νοµίζω η δική µας
εποχή είναι η εποχή της συνθέσεως, που βλέπουµε ότι η διαφορά δεν σηµαίνει
εχθρότητα αλλά µια άλλη παράδοση και θα χρειαστούµε πολύ κατανόηση να
προσεγγίσουµε ο ένας τον άλλον να τον καταλάβουµε και να αποδεχτούµε ότι
έχουν γεννηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Εµείς στην Αλβανία είµαστε µειονότητα
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αυτό δεν έχει καµία σηµασία, ζούµε πολύ αρµονικά και πιστεύουµε να υπάρχει µια
συµπόρευση και συνεργασία µε πολύ σεβασµό στην ιδιαιτερότητα του καθενός και
αποδοχή του άλλου όπως είναι. Ο άλλος δεν είναι µια απειλή, ο άλλος είναι µία
ευλογία µ’ αυτό το οποίο µεταφέρει».
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Κεφάλαιο 2. Ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο συµβάλλει στην
αναπαραγωγή της αποδοχής της διαφορετικότητας;
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2.1. Θεωρητικό πλαίσιο

Στην προσπάθεια µας να προσεγγίσουµε τον όρο «διαφορετικότητα», θα
λέγαµε ότι είναι οτιδήποτε ξεφεύγει από τα πλαίσια του συµβατού και ξεχωρίζει ως
προς κάποιο χαρακτηριστικό. Αναµφισβήτητα, στη σχολική κοινότητα είναι
ευδιάκριτη η διαφορετικότητα. Άλλες φορές είναι αποδεκτή από το σώµα που τη
συγκροτεί, ενώ άλλες απορρίπτεται. Πιο συγκεκριµένα, το ερώτηµα που µας
ταλανίζει περιλαµβάνει τη µελέτη της αντιµετώπισης της διαφορετικότητας όπως
αυτή αντιµετωπίζεται από την πλευρά των µαθητών. Στη µελέτη µας αυτή,
διακρίνουµε τα είδη της διαφορετικότητας στο σχολείο, τα αίτια της και τους
παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή της και µετά από έρευνα και συλλογισµό
προτείνουµε λύσεις.

Μέσα στις εκδηλώσεις των νέων, ακόµα και αυτές του επαναστατικού τους
πνεύµατος, διαφαίνονται ρατσιστικές αντιλήψεις. Στους τοίχους των σχολείων τα
συνθήµατα

άλλων

εποχών

για

ισότητα,

οικουµενικότητα,

δικαιοσύνη

αντικαθίστανται, µερικές φορές, από νεοναζιστικά σύµβολα. Η ταυτότητα του νέου
στην εφηβεία είναι υπό διαµόρφωση και µπορεί να κλονιστεί εύκολα από το φόβο
του «άλλου». Το «εγώ» τους είναι ακόµα πολύ ψηλά, αλλά ούτε δέχονται την
κατάλληλη παιδεία για να τοποθετήσουν το «άλλο» δίπλα τους. Οι κοινωνικές και
πολιτικές κυριαρχίες επιβάλλουν στους νέους έναν τρόπο ζωής που στοχεύει σε
επιδίωξη µιας αποκλειστικά ατοµικής απόλαυσης και ευδαιµονίας, µέσα στην οποία ο
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«άλλος» είναι ένα αδιάφορο αντικείµενο ή ένα αντικείµενο προς εκµετάλλευση.
Μάλιστα, οι εξουσιαστικές δοµές καλλιεργούν έντεχνα την ξενοφοβία και τον
ρατσισµό, δηµιουργώντας µια ρατσιστική ατµόσφαιρα, µέσα στην οποία ο νέος
βιώνει τις προσωπικές διαψεύσεις και τα αδιέξοδα του. Οι ποικίλες φοβίες των νέων
απέναντι σε ό,τι µοιάζει να είναι ή είναι διαφορετικό, κάνουν την εµφάνισή τους στην
καθηµερινή συναναστροφή µε τους ξένους, δηλαδή και στο σχολείο. Τη στιγµή που
έρχονται σε επαφή µε τον «άλλο» και προσδιορίζουν τη θέση του, την ίδια στιγµή
ορίζουν τον εαυτό τους.

Στην περίπτωση της αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της
σχολικής κοινότητας κρίνεται αναγκαία η απουσία του φαινόµενου του ρατσισµού.
Πολλά στοιχεία επιβεβαιώνουν την αποδοχή της από τη σχολική πραγµατικότητα.
Αρχικά, παρατηρήσαµε την ύπαρξη µειονοτήτων, είτε µαθητών από ξένη χώρα, είτε
αλλοθρήσκων, είτε χαµηλής κοινωνικής τάξης.

2.2. Η έρευνα
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των απόψεων των µαθητών για την ύπαρξη ή
µη ρατσισµού στο σχολείο επελέγη η µέθοδος της επισκόπησης µε ερωτηµατολόγιο10.
Αποτελείτο από 5 ερωτήσεις και µοιράστηκε σε 106 µαθητές του σχολείου µας (το
ερωτηµατολόγιο βρίσκεται στο παράρτηµα της εργασίας σελίδα). Ειδικότερα, στους
µαθητές της Γ’ Γυµνασίου, Β’ Λυκείου και Γ’ Λυκείου του Πειραµατικού Γυµνάσιου
και Λυκείου Πάτρας. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από 14 Οκτωβρίου έως 21
Οκτωβρίου 2011. Στη συνέχεια, έγινε επεξεργασία των δεδοµένων στο Microsoft
Office Word 2007. Από τη µελέτη των δεδοµένων προέκυψαν αναλυτικά τα
παρακάτω:

10

Για τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκαν τα:
-Javeau, CIaude, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο -Το εγχειρίδιο του καλού χρήστη, εκδ. Τυπωθήτω,
Αθήνα, 1996, σσ. 31, 41 & 46-195.
-Κυριαζή, Νότα, Η Κοινωνιολογική έρευνα, Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1998, σσ. 99148.
-Λαµπίρη -∆ηµάκη, Ι., / Κελπερής, Χρ., Κοινωνικές έρευνες µε στατιστικές µεθόδους, εκδ. Α.
Σάκκουλα, Αθήνα -Κοµοτηνή, 1995, σσ. 299-317 και 334-345.
-Φίλιας, Β., (Σπουδαστήριο ΠΑΣΠΕ), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών
Ερευνών, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1977, σσ. 31-33, 144-165.
-Cohen Louis-Manion Lawrence, Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα,
2000, σσ.380-387 και Bell, Judith, Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας,
µτφρ Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2001, σσ. 143-157.
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Απάντησαν: Κορίτσια: 57 & Αγόρια: 49

Ηλικίες από 14 έως 18

Πίνακας I
Η χώρα καταγωγής των ερωτηθέντων
Χώρα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ισπανία

-

1

1

Ελλάδα

56

43

99

Ρουµανία

1

-

1

Μολδαβία

-

1

1

Άλλο

-

4

4

Σύνολο

57

49

106

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι εµφανές ότι η πλειοψηφία των µαθητών έχουν
ελληνική υπηκοότητα.

Σχήµα 1. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της χώρας καταγωγής των
κοριτσιών, αγοριών και του συνόλου.
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Πίνακας II
Η θρησκεία των ερωτηθέντων
Θρήσκευµα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Χ.Ο.

52

38

90

Καθολικός

-

1

1

Άθεος/Καµία

3

6

9

Άλλο

2

4

6

Σύνολο

57

49

106

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι το κύριο θρήσκευµα των ερωτηθέντων είναι
χριστιανοί ορθόδοξοι.

Σχήµα 2. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της θρησκείας των κοριτσιών,
αγοριών και του συνόλου.
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Πίνακας III
Η εθνικότητα της µητέρας των ερωτηθέντων
Εθνικότητα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ρωσική

1

-

1

Ελληνική

51

46

97

Αλβανική

-

1

1

Μολδαβική

-

1

1

Ιταλική

1

-

1

∆Ξ/∆Α

4

1

5

Σύνολο

57

49

106

Σχήµα 3. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της εθνικότητας της µητέρας των
κοριτσιών, αγοριών και του συνόλου.
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Πίνακας IV
Η εθνικότητα του πατέρα των ερωτηθέντων
Εθνικότητα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Γεωργιανή

1

-

1

Ελληνική

52

44

96

Ουκρανική

-

1

1

Κυπριακή

-

1

1

Τουρκική

-

1

1

∆Ξ/∆Α

4

2

6

Σύνολο

57

49

106

Σχήµα 4. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της εθνικότητας του πατέρα των
κοριτσιών, αγοριών και του συνόλου.

Από τους παραπάνω πίνακες (V και VI), παρατηρούµε ότι η καταγωγή της
πλειοψηφίας των γονέων είναι ελληνική. Στην ελληνική νεολαία σήµερα, σύµφωνα
µε έρευνα11 που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο της Θράκης, η
11

Η έρευνα αυτή έγινε µε ερωτηµατολόγια σε πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος Νοµικής του
Πανεπιστηµίου Θράκης, περιλαµβάνεται στο βιβλίο: « Η εγκληµατικότητα των µεταναστών στην
Ελλάδα» και παρουσιάστηκε στην εφηµερίδα Η Καθηµερινή, 16-2-97, σ. 23.
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εικόνα του µετανάστη έχει ταυτιστεί µε τον Αλβανό, για να προκύψει στη συνέχεια
το στερεότυπο

«Αλβανός,

λαθροµετανάστης,

βίαιος,

κλέφτης, επικίνδυνος,

εγκληµατίας». Το στερεότυπο αυτό συµπαρασύρει και τις υπόλοιπες εθνικές
µειονότητες (όπως Βλάχους, Βορειοηπειρώτες, Ρωσοπόντιους, Φιλιππινέζους) για τις
οποίες, στις επιµέρους ερωτήσεις, πολλοί εκφράζονται µε συµπάθεια. Οι νέοι, αυτοί
που ακόµα βρίσκονται µέσα στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας και
µάλιστα στις λυκειακές τάξεις, από τη µια δέχονται τις ρητές ή και τις άρρητες
στάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους οικονοµικούς πρόσφυγες, οι οποίες
έχουν έναν καθαρά ρατσιστικό χαρακτήρα και από την άλλη, µέσα από τα µαθήµατα
που διδάσκονται, πληροφορούνται για το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής και διεθνούς
κοινότητας, που αφορά την τύχη των µειονοτήτων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα
επιβεβαιώνουν σε κάποιο βαθµό την ύπαρξη τέτοιων µειονοτήτων στη σχολική
κοινότητα. Ωστόσο, δεν µπορούµε να εξάγουµε συµπεράσµατα για την αντιµετώπισή
τους από τους υπόλοιπους µαθητές. Παρ’ όλα αυτά, µπορούµε να υποθέσουµε πως,
επειδή το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών του σχολείου µας είναι υψηλό(Πίνακας
VII) , οι µαθητές έχουν µάθει να αποδέχονται το διαφορετικό και να µην αφήνουν τις
προκαταλήψεις και τα λανθασµένα πρότυπα να επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους
απέναντι σε αυτές τις µειονότητες.
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Πίνακας VIII
Η µόνιµη κατοικία των ερωτηθέντων
Περιοχή

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Πάτρα

40

37

77

Οβρυά

6

3

9

Καλλιθέα/Θέα

3

-

3

Σαραβάλι

-

1

1

Αλισσός

1

-

1

Λεύκα

1

1

2

Σούλι

-

1

1

Μιντιλόγλι

1

-

1

Κρήνη

1

-

1

∆εµένικα

2

-

2

∆Ξ/∆Α

2

6

8

Σύνολο

57

49

106
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Σχήµα 5. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της µόνιµης κατοικίας των
κοριτσιών, αγοριών και του συνόλου.

Πίνακας IX
Το επάγγελµα της µητέρας των ερωτηθέντων

Επάγγελµα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Οικιακά

8

6

14

Επιχειρηµατίας

1

-

1

Λογίστρια

2

-

2

Νοσηλεύτρια

3

-

3

Πολιτικός Μηχανικός

1

1

2

Μοντέλο

1

-

1

Εκπαιδευτικός

9

9

18

∆ηµόσιος Υπάλληλος

7

6

13

Ιδιωτικός Υπάλληλος

7

5

12

Ιατρικών 1

-

1

Τεχνολόγος
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Εργαστηρίων
Κοινωνικοί Λειτουργοί

2

-

2

Συνταξιούχο

2

-

2

Κοµµώτρια/Αισθητικός 2

-

2

Ελεύθεροι

3

1

3

Χηµικός

1

-

1

Φαρµακοποιός

1

1

2

Υπάλληλος Τραπέζης

1

-

1

Γιατρός

1

2

3

∆ηµοσίων 1

-

1

Επαγγελµατίας

Υπεύθυνη
Σχέσεων

∆ικαστικός Υπάλληλος

-

1

1

Αρχιτέκτονας

-

1

1

-

1

1

Μηχανολόγος Τ.Ε.

-

1

1

Αστυνοµικός

-

1

1

Καθαρίστρια

-

1

1

Φυσικοθεραπεύτρια

-

1

1

Πωλήτρια

-

1

1

Οδηγός Φορτηγού

-

1

1

∆ικηγόρος

-

1

1

Άνεργος

1

2

3

∆εΞ/∆Α

2

6

8

Σύνολο

57

49

106

Μηχανικός
Μηχανολόγος
Μηχανικός
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Πίνακας X
Το επάγγελµα του πατέρα των ερωτηθέντων

Επάγγελµα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ναυτικός

2

-

2

Επιχειρηµατίας

4

4

8

Λογιστής

2

-

2

Νεκροθάφτης

1

-

1

Πολιτικός Μηχανικός

1

2

3

Πιλότος

1

-

1

Εκπαιδευτικός

9

8

17

∆ηµόσιος Υπάλληλος

7

8

15

Ιδιωτικός Υπάλληλος

3

2

5

Βουλευτής

1

-

1

Προγραµµατιστής

-

1

1

Συνταξιούχος

4

2

6

Επιπλοποιός/Ξυλουργός 1

-

1

Ελεύθεροι

5

3

8

Φωτογράφος

1

-

1

Φαρµακοποιός

1

1

2

Υπάλληλος Τραπέζης

1

-

1

Γιατρός

3

1

4

Στρατιωτική

2

-

2

Σκηνοθέτης

-

1

1

Μηχανολόγος

-

1

1

-

1

1

-

1

1

Επαγγελµατίας

Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Τοπογράφος
Μηχανικός
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Μηχανολόγος Τ.Ε.

1

-

1

Χηµικός

-

1

1

Αστυνοµικός

2

1

3

∆ηµοσιογράφος

1

-

1

Ακτινοφυσικός

1

-

1

Υδραυλικός

-

1

1

∆άσκαλος Οδήγησης

1

-

1

Μεσίτης

-

1

1

Άνεργος

-

1

1

∆εΞ/∆Α

2

8

10

Σύνολο

57

49

106

Πίνακας XI
Ο Μ.Ο. της βαθµολογίας των ερωτηθέντων για την προηγούµενη σχολική χρονιά

Μ.Ο.

ΣΧ.

ΕΤΟΣ Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

2010-11
Άριστα (18,1-20)

25

24

49

Λίαν Καλώς (16,1-18)

17

17

34

Καλώς (13,1-16)

12

5

17

1

1

Σχεδόν Καλώς (9,5- 13)
∆Ξ/∆Α

3

2

5

Σύνολο

57

49

106
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Από το ερώτηµα σχετικά µε τη σχολική επίδοση των ερωτηθέντων διαφαίνεται ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών δηλαδή το 46,2% είναι άριστοι, το 32% είναι
Λίαν Καλώς και το 16% είναι Καλώς.

Σχήµα 6. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής του ποσοστού του συνολικού
αριθµού ατόµων ως προς τη βαθµολογία τους για το σχολικό έτος 2010-2011.

Πίνακας XII
Το ετήσιο εισόδηµα της οικογένειας
Ετήσιο Εισόδηµα

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

>55,000 €

43

32

75

< 55,000 €

12

15

27

∆Ξ/∆Α

2

2

4

Σύνολο

57

49

106
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Σχήµα 7. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής του ποσοστού του συνολικού
αριθµού ατόµων ως προς το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
πάνω από 55,000€.

Πίνακας XIII
H κοινωνική τάξη στην οποία θεωρούν ότι ανήκουν οι ερωτηθέντες
Κοινωνική Τάξη

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Μεσαία τάξη

42

29

71

Αστική Τάξη

12

16

28

Εργατική Τάξη

3

4

7

Σύνολο

57

49

106
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Σχήµα 8. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της κοινωνικής τάξης των
κοριτσιών, αγοριών και του συνόλου.
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δηλαδή 71 άτοµα πιστεύουν ότι
ανήκουν στην µεσαία τάξη, και µόνο 28 άτοµα στην αστική τάξη. Ενώ µόλις 7 άτοµα
θεωρούν ότι ανήκουν στην εργατική τάξη. Αυτό µας δείχνει ότι πολλοί µαθητές
έχουν την εντύπωση ή ακόµη θέλουν να δείξουν, µε απώτερο σκοπό να γίνουν
αποδεκτοί από τη σχολική κοινότητα, ότι ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη,
δηλαδή την αστική. Ωστόσο, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να αληθεύει το γεγονός
αυτό, αλλά δεν είναι εφικτό να εµφανίζεται σε τόσο µεγάλο βαθµό.
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πίνακας XIV
Με την απάντηση στο ερώτηµα: «Έχετε γίνει θύµα ρατσιστικής συµπεριφοράς;»
Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ναι

15

13

28

Όχι

42

36

78

Σύνολο

57

49

106

Στο ερώτηµα εάν έχουν γίνει θύµα ρατσιστικής συµπεριφοράς διαπιστώνεται
ότι 78 άτοµα σε ποσοστό 73,6% απάντησαν αρνητικά ενώ 28 άτοµα σε ποσοστό
26,4% απάντησαν θετικά. Είναι εµφανές ότι η πλειονότητα των µαθητών έχουν
συνδέσει άµεσα τη ρατσιστική συµπεριφορά µόνο µε τη σωµατική βία, γεγονός που
δεν ευσταθεί καθώς διακρίνεται και σε λεκτική και ψυχολογική, ρατσιστική
συµπεριφορά.
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Σχήµα 9. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής του ποσοστού του συνολικού
αριθµού ατόµων ως προς το ερώτηµα.

Πίνακας XV
Με

την

απάντηση

στο

ερώτηµα:

«Έχετε

γίνει

µαρτυράς

ρατσιστικής

συµπεριφοράς;»

Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ναι

48

43

91

Όχι

9

6

15

Σύνολο

57

49

106

Στο ερώτηµα εάν έχουν γίνει µάρτυρες ρατσιστικής συµπεριφοράς εντύπωση
προκαλεί ότι 91 άτοµα δηλαδή σε ποσοστό 86% απάντησαν ναι ενώ µόλις 15 άτοµα
δηλαδή 14% απάντησαν όχι. Άρα, αυτό υποδεικνύει πως έχουν υπάρξει και –λογικάσυνεχίζουν να υπάρχουν ρατσιστικά φαινόµενα στο σχολικό χώρο.
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Σχήµα 10. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής του ποσοστού του συνολικού
αριθµού ατόµων ως προς το ερώτηµα.

Πίνακας XVI
Με την απάντηση στο ερώτηµα: «Έχετε γίνει θύτης ρατσιστικής συµπεριφοράς;»
Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ναι

18

20

38

Όχι

37

29

66

∆Ξ/∆Α

2

-

2

Σύνολο

57

49

106

Στο ερώτηµα εάν έχουν γίνει θύτες ρατσιστικής συµπεριφοράς, διαπιστώνεται ότι 38
άτοµα δηλαδή σε ποσοστό 36% απάντησαν θετικά. ∆ηλαδή, αυτοί οι µαθητές έχουν
επιδείξει τουλάχιστον µία φορά ρατσιστική συµπεριφορά έναντι των συµµαθητών
τους. Αυτό πρέπει να µας αφυπνίσει αφού σε µία µικρή και κλειστή κοινότητα όπως
είναι το σχολείο µας το ποσοστό αυτό είναι πολύ µεγάλο, πάνω από το 1/3 των
µαθητών. Ακόµη, 66 άτοµα δηλαδή 62% απάντησαν αρνητικά και 2% δεν επέλεξαν
καµία από τις δύο άλλες απαντήσεις, αλλά «∆εν ξέρω/∆εν απαντώ».
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Σχήµα 11. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής του ποσοστού του συνολικού
αριθµού ατόµων ως προς το ερώτηµα.

Πίνακας XVII
Με την απάντηση στο ερώτηµα: «Πιστεύετε πως υπάρχει ρατσισµός µέσα στο
σχολείο;»
Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Ναι

46

23

69

Όχι

8

17

25

∆Ξ/∆Α

3

9

12

Σύνολο

57

49

106

Στο ερώτηµα εάν πιστεύουν πως υπάρχει ρατσισµός µέσα στο σχολείο τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι 69 άτοµα δηλαδή σε ποσοστό 65% απάντησαν ναι. Και
αυτό είναι λογικό αφού από το προηγούµενο ερώτηµα και το Σχήµα 11 εξαγάγαµε το
συµπέρασµα πως 1 στους 3 µαθητές είναι θύτης, δηλαδή είναι αυτός που προκαλεί το
ρατσισµό. Επιπροσθέτως, µόλις 25 άτοµα δηλαδή 24% απάντησαν όχι και 12 άτοµα
δηλαδή σε ποσοστό 11% απάντησαν δεν ξέρω/δεν απαντώ. Το τελευταίο ποσοστό
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δεν είναι συµβατό µε τα παραπάνω αποτελέσµατα (Σχήµα 11), αφού άµεσα µπορούµε
να συµπεράνουµε ότι πολλοί µαθητές δείχνουν αδιαφορία απέναντι στο φαινόµενο
του ρατσισµού στο σχολείο, σε αντίθεση µε το µεγάλο ποσοστό των θητών.

Σχήµα 12. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής του ποσοστού του συνολικού
αριθµού ατόµων ως προς το ερώτηµα.
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Πίνακας XVIII
Με την απάντηση στο ερώτηµα: «Αν ναι, τι είδος και που οφείλεται;»
Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

9

4

Σύνολο

Είδος:
Κοινωνικός

Εµφάνισης (βάρος, 19

8

ύψος, ένδυση)
Αθλητισµός

2

-

Καλός/Κακός

17

-

Φυλετικός

21

11

Σεξιστικός

7

-

Οµοφυλοφιλία

-

1

Θρησκευτικός

3

2

Αίτια

Ανατροφή, µη αποδοχή της Στερεοτυπικές

µαθητής

διαφορετικότητας, αίσθηση αντιλήψεις,
της

ανωτερότητάς, αποδοχή

λανθασµένα πρότυπα και διαφορετικότητας
αίσθηση

προκαταλήψεις,
περιβάλλον

µη
της
και
της

(σχολείο, ανωτερότητας

παρέες και οικογένεια), η
αντίληψη ότι δεν υπάρχουν
κυρώσεις ή επιπτώσεις.
Σύνολο

57

49

106
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Αγόρια
Κορίτσια
Ανατροφή,
μη αποδοχή της διαφορετικότητας,
αίσθηση της ανωτερότητάς,
λανθασμένα πρότυπα και
προκαταλήψεις,
περιβάλλον(σχολείο, παρέες και
οικογένεια),
και η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν
κυρώσεις ή επιπτώσεις.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Στερεοτυπικές αντιλήψεις,
μη αποδοχή της
διαφορετικότητας
και αίσθηση της ανωτερότητας

Σχήµα 13. Παρουσίαση των αιτιών ρατσισµού στο σχολείο σύµφωνα µε τους
ερωτηθέντες.
Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι στο ερώτηµα για τις αιτίες του ρατσισµού στο
σχολείο τα κορίτσια αρίθµησαν περισσότερα αίτια σε σύγκριση µε τα αγόρια. Όπως
επίσης, τα αίτια των αγοριών είναι κοινά µε αυτά των κοριτσιών έκτος από ένα. Πιο
συγκεκριµένα, τα αίτια που διακρίνονται από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι
αρκετά.
Αρχικά, η ανατροφή κατέχει σηµαντική θέση στη διαµόρφωση της
συµπεριφοράς ενός ατόµου. Και τούτο διότι όταν τα παιδιά γαλουχούνται µε
στερεοτυπικές αντιλήψεις και λανθασµένα πρότυπα δεν µπορούν να αποδεχτούν την
ετερότητα. Απόρροια όλων αυτών είναι η ύπαρξη ατόµων µε υπεροπτική-ρατσιστική
συµπεριφορά και πολλές φορές µπορεί να µετατραπεί σε επιθετική συµπεριφορά
έναντι του «διαφορετικού».
Στη συνέχεια, ένα άλλο αίτιο που διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην
εµφάνιση ή απουσία ρατσιστικής συµπεριφοράς στο χαρακτήρα του ατόµου είναι το
περιβάλλον του ατόµου το οποίο δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργεί αλαζονικά και ναρκισσιστικά άτοµα που δεν
ενδιαφέρονται για το συλλογικό όφελος αλλά κατακρίνουν ενσυνείδητα τους γύρω
τους.
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Εν τέλει, η αίσθηση της ανωτερότητας µπορεί να προκαλέσει ρατσισµό.
Λόγω της άκρατης µισαλλοδοξίας και της παραγωγής ανταγωνιστικών προτύπων της
κοινωνίας, το κάθε άτοµο αισθάνεται ότι υπερέχει έναντι των υπολοίπων. Από τα
παραπάνω έπεται ότι η πολιτεία, η κοινωνία, η οικογένεια αλλά και το ίδιο το άτοµο
καλλιεργούν ρατσιστική συµπεριφορά.
Κεφαλαιώδης ωστόσο είναι η αδιαφορία της πολιτείας και της κοινωνίας, οι
οποίες δεν επιβάλλουν κυρώσεις, ποινές ή εναλλακτική τιµωρία στους ρατσιστές αν
αυτοί επιδεικνύουν απαράδεκτη συµπεριφορά, αλλά είναι βουτηγµένες στην
παθογένεια. Επίσης το έλλειµµα

παιδείας απέναντι στην αποδοχή της

διαφορετικότητας είναι σηµαντικό. Ίσως δεν πρέπει να αναζητούµε µηχανισµούς
καταστολής των ρατσιστικών φαινοµένων, αλλά µηχανισµούς πρόληψης. Οι
τελευταίοι θα προέλθουν µόνο µέσα από αλλαγή στάσεων και νοοτροπίας.

Πίνακας XIX
Με την απάντηση στο ερώτηµα: «Πιστεύετε ότι η εµφάνιση αποτυπώνει τον
χαρακτήρα κάποιου;»

Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Καθόλου

18

13

31

Λίγο

2

-

2

Πολύ

30

28

58

Πάρα πολύ

7

7

14

∆Ξ/∆Α

-

1

1

Σύνολο

57

49

106

Σχετικά µε το ερώτηµα εάν πιστεύουν ότι η εµφάνιση αποτυπώνει τον χαρακτήρα
του ατόµου βλέπουµε αντιφατικές απαντήσεις. ∆ηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό, το
54%, τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια απάντησαν πως ναι, η εµφάνιση
αποτυπώνει τον χαρακτήρα κάποιου πολύ. Ενώ αντίθετα το δεύτερο µεγαλύτερο
ποσοστό, το 30%, απάντησαν καθόλου.
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Σχήµα 14. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της των κοριτσιών, αγοριών και
του συνολικού αριθµού ατόµων ως προς το ερώτηµα.

Πίνακας XX
Με την απάντηση στο ερώτηµα: «Πιστεύετε πως υπάρχει το φαινόµενο του
ρατσισµού στον αθλητισµό;»

Απάντηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Καθόλου

16

9

25

Πολύ

33

22

55

Πάρα πολύ

7

16

23

∆Ξ/∆Α

1

2

3

Σύνολο

57

49

106

Τέλος, στο ερώτηµα εάν πιστεύουν πως υπάρχει το φαινόµενο του ρατσισµού στον
αθλητισµό διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις ήταν ως εξής. Τόσο τα κορίτσια όσο και
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τα αγόρια, δηλαδή σε ποσοστό 52%, πιστεύουν πως ρατσισµός υπάρχει πολύ στον
αθλητισµό. Ενώ τα περισσότερα κορίτσια, δηλαδή 16, θεωρούν πως δεν υπάρχει
καθόλου ρατσισµός στον αθλητισµό, σε σχέση µε 16 αγόρια που πιστεύουν ότι
υπάρχει πάρα πολύ ρατσισµός στον αθλητισµό.

Σχήµα 15. Ακιδωτό διάγραµµα της κατανοµής της των κοριτσιών, αγοριών και
του συνολικού αριθµού ατόµων ως προς το ερώτηµα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καταληκτικά, από την έρευνα που διεξήγαµε και από προσωπική σκέψη,
καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως η µη αποδοχή της διαφορετικότητας είναι εµφανής
στο σχολείο. Ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο καλλιεργεί το έδαφος για την
εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών έναντι του «άλλου», αφού οι µαθητές που
εµφανίζουν επιδεικτική, ανάρµοστη, ρατσιστική συµπεριφορά δεν τιµωρούνται µε
κανένα µέσο και από κανένα µέλος της σχολικής κοινότητας. Ελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις που, όταν ο θύτης φθάσει σε επιθετική συµπεριφορά έναντι του
«διαφορετικού», τιµωρείται από το σύλλογο των καθηγητών ή το διευθυντή του
σχολείου. Τι γίνεται όµως για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο ρατσισµός κάνει
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την εµφάνιση του, αλλά ο θύτης δε δέχεται κανενός είδους τιµωρία, µε αποτέλεσµα
να εµφανίζει ρατσιστική συµπεριφορά ξανά και ξανά;
Μόνο όταν και αν το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών είναι υψηλό, υπάρχει
πιθανότητα η ετερότητα να γίνει αποδεκτή. Έτσι, η οικογένεια, το περιβάλλον αλλά
πρωτίστως η σχολική κοινότητα είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει τη νοοτροπία
του νέου και να τον «µάθει» να αποδέχεται τον «άλλο». Μια ενδεχόµενη αλλαγή στη
διδασκαλία των µαθηµάτων, ώστε να µη στοχεύουν µόνο στην απόκτηση γνώσεων
αλλά και στη διαµόρφωση κατάλληλου χαρακτήρα και ορθής συµπεριφοράς ώστε το
άτοµο να µην υψώνει ρατσιστικά τείχη έναντι του διαφορετικού θα µπορούσε να
παίξει καθοριστικό ρόλο. ∆ιότι εάν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, το µέλλον θα είναι αίσιο
και η αποδοχή οποιουδήποτε ξεφεύγει από τα πλαίσια του συµβατού θα θεωρείται
δεδοµένη.

2.3 Βιωµατικά παιχνίδια για την διαφορετικότητα
Κατά τη διάρκεια της µελέτης για τη διαφορετικότητα στο σχολείο,
δηµιουργήσαµε δύο παιχνίδια ρόλων, τα οποία είναι πλαστά περιστατικά αλλά έχουν
ως αφετηρία τη σχολική πραγµατικότητα και παραλλαγή αυτών δεν αποκλείεται να
έχει λάβει χώρα σε σχολικό χώρο. Τα παιχνίδια ρόλων αυτά παρατίθενται παρακάτω:

1. Ένα παιδί από την Αλβανία κάθεται µόνο του στο παγκάκι του σχολείου. ∆ύο
ελληνόπουλα πηγαίνουν και του λένε µε υπεροπτισµό:
1ο Ελληνόπουλο: -Γεια σου.
Αλβανόπουλο: -Γεια σας!
2ο Ελληνόπουλο: -Πώς σε λένε?
Αλβανόπουλο: -Αλία!
1ο Ελληνόπουλο: - Είσαι από την Αλβανία?
Αλβανόπουλο: -Ναι! Γιατί?
2ο Ελληνόπουλο: -Γιατί δε γουστάρουµε τους Αλβανούς και θα σε πλακώσουµε στο
ξύλο. Ξέρεις, κανένας δε συµπαθεί τους Αλβανούς. Όλοι είναι Έλληνες εδώ. Είσαι
ένας ξένος!
Αλβανόπουλο: Μα…
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1ο Ελληνόπουλο: -Γι’ αυτό φύγε! Αλβανέ! ∆ε θα γίνεις ποτέ αποδεκτός εδώ ρε! Τι το
θες το σχολείο; Εργάτη θα σε έχουµε µε τρεις και εξήντα! Μόνο για αυτό κάνετε
εσείς! (Το Αλβανόπουλο σηκώνεται και φεύγει κλαίγοντας!)

2. Στο σχολικό προαύλιο συναντιούνται τέσσερα παιδιά µε διαφορετικό στυλ και
ντύσιµο, 2 µεταλάδες και 2 trendy.
1ος trendy: -Γεια! Θα ήθελα να εκφράσω την απέχθειά µου προς το ντύσιµο σας! Πώς
είστε έτσι ρε? Γιατί φοράτε µαύρα?
1ος µεταλάς: -Εσείς γιατί φοράτε άλλα χρώµατα?
1ος trendy: -Όταν ρωτάω κάτι, εσύ θα απαντάς!
2ος µεταλάς: -Μας αρέσει η µέταλ µουσική και γενικά αυτό το στυλ!
2ος trendy: -Κάααλα! Είστε για τα µπάζα!
1ος trendy: -Αναρωτιέµαι πώς αντέχετε να βλέπετε ο ένας τον άλλον και ο καθένας
σας τον εαυτό του στον καθρέπτη!
2ος trendy: -You suck, losers!
(Και φεύγουν οι trendy αφήνοντας τους µεταλάδες απορηµένους)

3. ∆ιάλογος Καθηγητή – Μαθητή
Εισέρχεται ο καθηγητής στην τάξη και µετά από έντονη παρατήρηση στο
µαθητή ∆ιονύση ρωτά αν έχουν κάνει τις ασκήσεις τους. Ο µαθητής ∆ιονύσης
αυθαδιάζει µε αποτέλεσµα τη σφοδρή σύγκρουση των δυο ατόµων

-∆ιονύση θα σε παρακαλούσα να σταµατήσεις τη φασαρία και να συµµορφωθείς.
Λοιπόν… τι µάθηµα έχουµε σήµερα;;
-Αα δεν ξέρω … βαριόµουν να διαβάσω
-Τι αγενής γλώσσα είναι αυτή; ∆εν προσπαθείς καθόλου. Κοίτα το συµµαθητή σου το
Γιάννη που είναι άριστος στις υποχρεώσεις του.
-Αυτός είναι φυτό!
-Ο βαθµός σου θα υποστεί δραστική µείωση, δεν αξίζετε όλοι το ίδιο εδώ µέσα…
- Ε βέβαια! Αφού ευνοείτε µόνο τα φυτά!
-Αυτό ήταν! Θα σε αποβάλω!....Τι θα κάνεις στη ζωή σου επιτέλους;
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-Θα γίνω µοντέλο!
-Εσύ µε αυτές τις γνώσεις που διαθέτεις ούτε οδοκαθαριστής δεν γίνεσαι!
-Μα είµαι και πολύ κουκλί! Αφού φυσάω…!
-Η οµορφιά δεν είναι τα πάντα στη ζωή. Χάσου από µπροστά µου τώρα, στο
διευθυντή γρήγορα!
-Γιατί; Για να ποζάρω;
-Oχι… για να αποβληθείς! Θα ενηµερώσω τους γονείς σου άµεσα.
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Κεφάλαιο 3. ∆ιαφορετικότητα και στυλ
3.1. Αρχικές σκέψεις…

Η ενδυµασία είναι ένα απ’ τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της καθηµερινής ζωής
του ανθρώπου γι’ αυτό κι αποτελεί την έκφραση των κοινωνικών του ενεργειών. ∆εν
είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι διάφορες εποχές κρίνονται, χαρακτηρίζονται
και σε αρκετές περιπτώσεις στιγµατίζονται απ’ την ενδυµασία των ανθρώπων. Κάθε
ρόλος της καθηµερινής ζωής του ανθρώπου έχει το κοστούµι του. Όπως συµβαίνει
και στο θέατρο, που οι ηθοποιοί αλλάζουν κοστούµια ανάλογα µε το έργο, τη σκηνή,
το ρόλο, τα συναισθήµατα, επειδή τα ρούχα είναι η απεικόνιση του εσωτερικού
κόσµου του ανθρώπου που προβάλλει στους γύρω του. Μια εικόνα, σαν να ρίχνουµε
µια µατιά σε φωτογραφία, σαν ένα «σκανάρισµα», µας δίνει τις πρώτες πληροφορίες
για τον άνθρωπο που έχουµε απέναντί µας. Η εικόνα αυτή περιλαµβάνει το πρόσωπο,
τα µαλλιά, τη στάση του σώµατος και ασφαλώς τα ρούχα και µπορεί να επηρεάσει
αρκετά τα συναισθήµατα συµπάθειας ή αντιπάθειας που αναπτύσσουµε για τον
άνθρωπο αυτόν. ∆ύσκολο είναι για πολλούς να παραδεχτούν ότι δίνουν σηµασία στα
ρούχα που φοράνε. Κι όµως, σε κανέναν δεν είναι αδιάφορο το τι φοράει, εκτός αν
πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Το ένδυµα µπορεί να προσφέρει πληροφορίες
για τη συµπεριφορά και να αποτελέσει είδος πολιτισµικής έκφρασης εξωτερικεύοντας
τον εσωτερικό κόσµο12. Επίσης µπορεί να προβάλλει ή να συσκοτίσει την κοινωνική
θέση ενός ατόµου ή επίσης να εκφράσει επιθυµίες και προσδοκίες χωρίς να
εξασφαλίζει την ικανοποίησή τους.

Οι star όπως η Lady Gaga θεωρούν όλες αυτές τις εκκεντρικές-θεατρικές εµφανίσεις
που πραγµατοποιούν απαραίτητο στοιχείο της ύπαρξής τους στο celebrity στερέωµα.
Χαρακτηριστή είναι η παρακάτω δήλωση της Lady Gaga που θέλοντας µάλιστα να
δώσει έµφαση στο πόσο σηµαντικά θεωρεί τα εξωφρενικά κοστούµια, τα φτερά, και
το αλλόκοτο µακιγιάζ, : «Αν µου ζητούσες σε ένα πάρτι, να βγάλω το Philip Treacy
12

Βλ. σε εργασία που έγινε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1000/1/kekeriopoulou.pdf
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καπέλο µου, στην πραγµατικότητα θα ήταν ισότιµο συναισθηµατικά και σωµατικά,
σαν να µου ζητούσες ν’ αφαιρέσω το συκώτι µου! Είναι το πεπρωµένο µου, να
υπάρχω συνέχεια µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας».

Για τους απλούς ανθρώπους πάλι το να ντύνονται και να στολίζονται µε το δικό τους
τρόπο και στυλ είναι τρόπος έκφρασης της διαφορετικότητας τους και της ιδεολογίας
τους. Μπορεί να φαίνονται λίγο παράξενοι και ασυνήθιστοι στον υπόλοιπο κόσµο και
µερικές φορές να σχολιάζονται αρνητικά, αλλά οι ίδιοι το έχουν αποδεχθεί και δεν
τους ενοχλεί, όπως χαρακτηριστικά µας λέει ο Γιώργος που είναι οπαδός του body
piercing και του tattoo!!!
Παράλληλα το περιοδικό focus σε άρθρο του µε τίτλο Το ρούχο µάς αποκαλύπτει
αναφέρει: Κάθε σεζόν ανανεώνουµε την γκαρνταρόµπα µας για αναρίθµητους λόγους:
γιατί θέλουµε να ταυτιστούµε µε µια κοινωνική τάξη, να αναδείξουµε τη µοναδικότητά
µας, να εντυπωσιάσουµε το σύντροφο ή τους φίλους µας, να κερδίσουµε τις εντυπώσεις
στο γραφείο... Η βιοµηχανία της µόδας καλλιεργεί ακόµη περισσότερο αυτές τις
ανάγκες, λανσάροντας διαρκώς νέες προτάσεις. Έχει τη δύναµη να µας εντάσσει σε ένα
κοινωνικό σύνολο ή να µας περιθωριοποιεί, να δηµιουργεί πιο ισχυρές εντυπώσεις για
το άτοµό µας από τις ίδιες τις πράξεις µας. Τη συναντάµε παντού, σε όλες τις πτυχές
της ζωής µας13.

Ταυτόχρονα, όταν ρωτήσαµε µια γυναίκα στην ηλικία της µητέρας µας, για το πώς
αντιµετωπίζει άτοµα µε διαφορετικό στυλ, µας είπε: «Συνήθως δεν µε ξενίζουν, αλλά
εξαρτάται πάντα απ’ το πόσο ακραίο είναι το στυλ και η ιδεολογία πίσω τους. Η
διαφορετικότητα στο ντύσιµο, στο χτένισµα, το piercing και το τατουάζ για παράδειγµα
δεν µε βρίσκουν αρνητική, το αντίθετο θα έλεγα ιδίως όταν το άτοµο που το πρεσβεύει
το υποστηρίζει µε την όλη του συµπεριφορά, και δεν ακολουθεί απλώς µια µόδα. Με
ενοχλεί όταν αυτό είναι αποτέλεσµα µίµησης κι όχι συνειδητής επιλογής.
Όταν η διαφορετικότητα όµως φτάνει στα άκρα µε βρίσκει αντίθετη, γιατί δεν µ’
αρέσει η υπερβολή πουθενά και από ένα σηµείο και έπειτα γίνεται και αντιαισθητικό.
Εκτός όµως από το αισθητικό µέρος υπάρχει και η υπερβολή στις συµπεριφορές και

13

Βλ. στο http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=394009
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ιδεολογίες που κρύβονται από πίσω (π.χ. κουκουλοφόροι, emo κ.α.), που τις
καταδικάζω απερίφραστα.»

Οι παραπάνω απόψεις είναι ενδεικτικές των σηµαντικών διαφορών που
παρατηρούνται στο ντύσιµο και τη µόδα µέσα στην ανθρώπινη πορεία στο χρόνο.
Σίγουρα η διαφορετικότητα είναι επιδίωξη στην µόδα και πρόταση και όχι
παράκληση που µπορεί να αποτελέσει στοιχείο απόρριψης. Όταν το διαφορετικό
αποτελεί πρόταση τότε γίνεται και αντικείµενο οικονοµικού ενδιαφέροντος και σε
καµιά περίπτωση δεν αποκλείονται κοινωνικά τα άτοµα που προτείνουν κάτι
καινούργιο και εκκεντρικό. Μόνο σε περιπτώσεις που πίσω από τη διαφορετικότητα
στη µόδα υπάρχουν άλλα κοινωνικά κριτήρια που προσδιορίζουν το διαφορετικό,
µόνο τότε µπορούµε να µιλάµε για µη αποδοχή του διαφορετικού. Για παράδειγµα,
άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα ή άτοµα που ζουν στα όρια της φτώχειας, ή ακόµα άτοµα
που είναι υπέρβαρα ή έχουν κάποια αναπηρία, αντιµετωπίζονται ως διαφορετικά και
πολλές φορές αποδοκιµάζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο.

3.2. Πρότυπα οµορφιάς στο πέρασµα του χρόνου

Θέλοντας να παρακολουθήσουµε την πορεία του στυλ και των αλλαγών του στο
ντύσιµο, θα προσπαθήσουµε να αναφέρουµε κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα.
Τα πρότυπα οµορφιάς αλλάζουν µε το πέρασµα των δεκαετιών. Άλλοτε είναι οι
ξανθές, άλλοτε οι µελαχρινές. Παλιότερα, για να θεωρηθεί µια γυναίκα ωραία έπρεπε
να έχει έντονες καµπύλες, λεπτή µέση, να είναι πάντα καλοχτενισµένη και βαµµένη
σε στυλ βαµπ από το πρωί ως λίγο προτού κοιµηθεί. Σήµερα τα πράγµατα είναι
αλλιώς. Οι τέλειες αναλογίες πρέπει να χωράνε στο «πακέτο 90-60-90», το ύψος να
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ξεκινάει από το 1,75 µ. και το όλο στυλ να συµβαδίζει µε το µετά-heroin-chic
στοιχείο που καµία σχέση δεν έχει, π.χ., µε το πρότυπο γυναικείας οµορφιάς των 60s,
όταν µεσουρανούσε η πληθωρική φιγούρα της Μέριλιν Μονρόε.

Ας παρακολουθήσουµε πως διαµορφώνονται αυτά τα πρότυπα µέσα στον
προηγούµενο αιώνα και µέχρι τις µέρες µας14:

Χόλυγουντ 20s, 30s, 40s
Οι γυναίκες τότε έπρεπε απαραίτητα να ταιριάζουν µε το art deco στυλ, το οποίο
απαιτούσε λιτές γραµµές, συνδυασµό των καµπυλωτών επιφανειών µε τις έντονες
γωνίες και όχι πολύ έντονα χρώµατα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην εικόνα µιας
γυναίκας; Λοιπόν, τα µαλλιά είναι αρκετά κοντά, κυµατιστά, άλλοτε κοµµένα σε
καρέ και εν πάση περιπτώσει ποτέ να µην ξεπερνούν το ύψος των ώµων. Τα µάτια
βάφονται έντονα µε eye liner, τα φρύδια βγαίνουν εντελώς και στη συνέχεια
ζωγραφίζονται πιο ψηλά από εκεί που ήταν. Τα χείλη είναι µικρά και βαµµένα σε

14

Βλ. http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=108344 &

http://www.stylewatch.gr/default.asp?pid=76&decade=9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81_%
CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%A1%CE%BF%CF%8D
%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%82
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έντονο κόκκινο. Τα ρούχα είναι κυρίως στενά, τα παντελόνια σε αυστηρά ανδρική
γραµµή.

Χόλυγουντ 50s
Ο Β´ Παγκόσµιος Πόλεµος έχει τελειώσει, όµως οι κακουχίες και η πείνα έχουν
αφήσει έντονα σηµάδια στις αναλογίες των γυναικών. Οι περισσότερες είναι
«καχεκτικά» αδύνατες και συχνά αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας. Το
λεπτεπίλεπτο στυλ τους όµως σηµατοδοτεί τη δεκαετία και ταυτίζεται µε την
έννοια της κοµψότητας. Τώρα τα µαλλιά µακραίνουν κάπως και χτενίζονται προς
τα πίσω, είτε µαζεµένα σε σινιόν είτε χτενισµένα πίσω από τους ώµους. Η
χωρίστρα γίνεται απαραιτήτως στο πλάι.

Χόλυγουντ 60s
Σ' αυτή τη δεκαετία του '60 µεσουρανούν οι πληθωρικές γυναίκες. Η Μέριλιν
Μονρόε βρίσκεται στο απόγειό της. Η Άβα Γκάρντνερ επίσης, το ίδιο και η
Ελίζαµπεθ Τέιλορ. Μαζί µ' αυτές όµως υπάρχει και η άλλη γενιά, των πιο
κοµψών αναλογικά γυναικών. Η Μπριζίτ Μπαρντό επίσης αποτελεί πρότυπο για
τις γυναίκες στην Ευρώπη.

Χόλυγουντ 70s
Μια δεκαετία επηρεασµένη από τη µουσική και τα κινήµατα της νεολαίας. Τα
πρότυπα αλλάζουν και ταυτίζονται ακόµη περισσότερο µε τις κοινωνικές
ανακατατάξεις. Ο διαλογισµός γίνεται µόδα από τους χίπις που διαδηλώνουν για
αγάπη

και

ειρήνη.

Η

σεξουαλική

επανάσταση

θέλει

τις

γυναίκες

απελευθερωµένες στην µποέµ ζωή τους. Η νέα φουρνιά καµία σχέση δεν έχει µε
τα πρώην πρότυπα. Υιοθετούν ένα στυλ που άλλοτε παραπέµπει σε χίπι και
άλλοτε σε επιτηδευµένη ψυχεδέλεια. Το φεµινιστικό κίνηµα έχει πλέον
επικρατήσει, τα σουτιέν κάηκαν µε την επικράτηση της σεξουαλικής
επανάστασης και οι γυναίκες αποφάσισαν ότι δεν είναι ανάγκη να «ζορίζονται»
για να είναι θηλυκές. Φαρδιά φορέµατα, µε floral prints, τσιγγάνικες φούστες,
πολύ κοντά σορτς αλλά και παντελόνια καµπάνα µεγάλο στα πουκάµισα, τζιν, tshirts, τοπ που δένουν στο λαιµό, ολόσωµες φόρµες, στράπλες φορέµατα σε ίσια
γραµµή-σωλήνα είναι κάποια απ’ τα looks που χαρακτήριζαν την εποχή εκείνη.
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Στο µακιγιάζ τα µάτια είναι έντονα βαµµένα, χρησιµοποιούνται οι ψεύτικες
βλαφαρίδες, έντονα λιπ-γκλος και τα µαλλιά είναι ανταύγειες.

Χόλυγουντ 80s
Η δεκαετία της υπερβολής. Τώρα πια το πρώην ασθενές φύλο µπορεί να πάρει τη
θέση του ισχυρού στο γραφείο. Πρωτοστατούν πολλές φεµινίστριες που
προσπαθούν να αποδείξουν ότι σε τίποτε δεν έχουν να ζηλέψουν τους άντρες.
Άλλοτε είναι ωραίες-σκύλες και σούπερ δυναµικές, άλλοτε φαίνονται να
παραµελούν την εµφάνισή τους

θεωρώντας ότι δεν είναι υποχρεωµένες να

αποδείξουν τίποτε και γενικά αυτό που παρατηρείται είναι ένα είδος κόµπλεξ µε
τα «αδύνατα» σηµεία του σώµατός τους, που, αν δεν είναι απολύτως καλυµµένα,
θα µπορούσαν να προκαλέσουν σεξουαλικά τους άντρες στον εργασιακό και µη
χώρο.
Η γυµναστική γίνεται µόδα και το αθλητικό look βγαίνει και εκτός γυµναστηρίου.
Ρούχα που προτιµώνται: αθλητικές φόρµες και κορµάκια, φούστες τύπου
lambada, µίνι φούστες, κολάν, τεράστια φαρδιά t-shirts, ξεβαµµένα και σκισµένα
τζιν, τοπ από δίχτυ.
Τα µαλλιά έχουν όγκο, τα φρύδια είναι φυσικά και παχιά και το πρόσωπο
φαίνεται φρέσκο και υγιές.

Χόλυγουντ 90s
Μετά την υπερβολή έρχεται η απλότητα. Με την είσοδο της νέας δεκαετίας
επιχειρείται µία ακόµη «επανάσταση» που ακούει στο όνοµα grunge. Οι γυναίκες
µπορεί να είναι δυναµικές και απελευθερωµένες, η εµφάνισή τους όµως πρέπει να
δίνει στους άντρες την αίσθηση ασφαλείας. Πρέπει να φαίνονται δηλαδή
αδύναµες. Και ποιος είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος; Το να είναι αδύνατες
σε βαθµό που άλλοτε θα θεωρούνταν καχεκτικές. Η Κέιτ Μος αποτελεί πλέον το
πρότυπο γυναίκας που θυµίζει κοριτσάκι. Οι περισσότερες συνήθιζαν να είναι
πολύ ψηλές, πολύ λεπτές, όχι κλασικά ωραίες, αλλά µε στυλ. Και το στυλ αυτό
φαίνεται να είναι απελευθερωµένο, άνετο και ανέµελα επιτηδευµένο. Γύρω στα
µέσα της δεκαετίας τα µοντέλα στις πασαρέλες έµοιαζαν να έχουν µόλις κάνει
ένεση ηρωίνης πρόκειται για το λεγόµενο heroin-chic look. Αµέσως µετά η τάση
άλλαξε, µε µια στροφή προς την όψη της υγείας, η οποία αποκτάται µε τη σωστή
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διατροφή και τη συστηµατική γυµναστική. Τελικά όµως οι γυναίκες δεν έχουν
κάποιο στυλ συγκεκριµένο.

Ο αιώνας µας
Βαδίζοντας προς το 2000, κάθε γυναίκα υιοθετεί το στυλ που της ταιριάζει. Το
άπιαστο όνειρο του µοντέλου έχει απογοητεύσει τις περισσότερες, εκείνες που, εκ
των πραγµάτων, η ανατοµία τους δεν επιτρέπει να το ακολουθήσουν. Γι' αυτό και
τα περισσότερα µοντέλα η µία µετά την άλλη περνάνε στα αζήτητα από τους
σχεδιαστές. Ακόµη όµως και τα σηµερινά πρότυπα οµορφιάς που κυρίως είναι
ηθοποιοί, δηλαδή πιο «καθηµερινές» γυναίκες δεν µπορούν να θεωρηθούν ωραία
σύµφωνα µε τα κλασικά κριτήρια. Είναι κυρίως οι κοπέλες της διπλανής πόρτας,
µόνο που πάντα είναι καλλίγραµµες, αν όχι υπερβολικά αδύνατες, και τις
περισσότερες φορές καλοντυµένες. Γενικά πάντως η οµορφιά και οι κανόνες της
δείχνουν να βρίσκονται σήµερα σε σύγχυση. Και απ' ό,τι φαίνεται, όσο περνάνε
τα χρόνια η σύγχυση αυτή θα γίνεται µεγαλύτερη. Και αυτό µάλλον επειδή
λείπουν τα κοινωνικά πρότυπα, που στο παρελθόν υπαγόρευαν και τελικά
καθιέρωναν τα εκάστοτε πρότυπα οµορφιάς.

Τέλος αξίζει να ρίξουµε µια ενδεικτική µατιά στο παρελθόν, και να σταθούµε στο
έργο του Rubens: Οι Τρεις Χάριτες
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Έτσι µε βάση τον πιο γνωστό πίνακα του Rubens µπορούµε να καταλάβουµε ότι το
πρότυπο οµορφιάς την εποχή που έζησε(δηλαδή από το 1577 έως το 1640) ήταν
γυναίκες µε καµπύλες, µακριά ξανθά µαλλιά και µε µια γλυκύτητα στο πρόσωπο15.

3.3. ∆ιαφορετικότητα και παχυσαρκία
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο πέρασµα του χρόνου η έννοια του
διαφορετικού αλλάζει. Στις µέρες µας το βάρος αποτελεί βασικό κριτήριο στην
εµφάνιση του άλλου. Έτσι άτοµα που άλλοτε ήταν πρότυπα οµορφιάς, σήµερα
θεωρούνται υπέρβαρα. Βιώνουν ρατσισµό και αποκλείονται κοινωνικά. Εδώ το
διαφορετικό δεν είναι αποδεκτό. Επιβεβαιωτικά των παραπάνω είναι τα λόγια µιας
υπέρβαρης κοπέλας: Είµαι 25 ετών και δεν έχω καταλήξει στο αν είµαι η παχύσαρκη
επειδή έχω κατάθλιψη. Από µικρή έπνιγα όλα µου τα συναισθήµατα τρώγοντας µανιακά
15

-http://healthbolt.net/wp-content/uploads/2006/12/rubens.jpg
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κάτι που µε ευχαριστούσε πολύ χωρίς να µπαίνω στην διαδικασία να σκεφτώ τις
συνέπειες…Έχω κάνει πολλές προσπάθειες για να αλλάξω την εµφάνιση µου µέχρι
τώρα. Έχω παρακολουθήσει πού το θέµα της υγιεινής διατροφής χωρίς όµως να είµαι
έτοιµη να το ακολουθήσω πιστά και να χάσω επιτέλους τα περιττά µου κιλά που κάθε
χρόνο αυξάνονται. Κάποτε ήµουν 18 χρονών και 65 κιλά …Τώρα είµαι 25 και 110 κιλά
και κατάφερα να διπλασιάσω τα κιλά µου και να βυθίσω τον εαυτό µου

σε µια

κατάσταση που δεν µπορώ να βγω. Το παραδέχοµαι ότι τους καιρούς που
προσπαθούσα πραγµατικά είχα αποτέλεσµα…Άλλα µετά όλο και κάτι µου συνέβαινε,
αισθανόµουν ότι τίποτα δεν άλλαξε και ότι και πιο αδύνατη να ήµουν θα ήµουν
πληγωµένη και ξαναέπεφτα στην ίδια παγίδα του φαγητού. Η λαιµαργία µου είναι
πλέον συνώνυµο της δυστυχίας. Το καλύτερο από όλα είναι το ότι οι φίλοι µου δεν το
καταλαβαίνουν, θεωρούν ότι έχω πλήρως αποδεχτεί την εικόνα µου και ότι είµαι
αρκετά δυναµική για να την αλλάξω αν το θέλω. Και η αλήθεια είναι φυσικά ότι δεν
κάνω και τίποτα για να τους αλλάξω γνώµη, είναι πολύ πιο εύκολα να το παίζεις
αποτυχηµένος κατά επιλογήν και άνετος παρά µίζερος µε έλλειψη θέλησης και
αυτοσεβασµού. Μπορείτε αν θέλετε να µην το πιστέψετε αλλά είµαι πολύ όµορφη και
αυτό είναι ευχή και κατάρα για µένα. Ευχή γιατί µπορώ ακόµα και στα 110 κιλά να έχω
προσωπική ζωή και κατάρα γιατί όλη στο περιβάλλον µου µε πιέζουν ασφικτικά να
αδυνατίσω. Όποιον γνωρίζω µου λέει τι όµορφη που είµαι αλλά….Και µετά έρχεται ο
φαύλος κύκλος, η απόρριψη ή και ακόµα ο τεράστιος ανταγωνισµός ανάµεσα σε τόσες
αδύνατες και λιγότερο όµορφες. Ότι σύντροφο είχα µέχρι τώρα τον κέρδιζα µε κόπο και
πολλή προσπάθεια, προσπαθώντας να προβάλλω έναν άνθρωπο αποφασιστικό, που
περιποιείται πολύ τον εαυτό του αποφεύγωντας να αφήσει έστω και για ένα λεπτό την
ιδέα της δυστυχισµένης. Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά υπάρχει και ο πατέρας µου ο
κατά τα άλλα καταπληκτικός πατέρας που δεν υπήρξε ποτέ παχύσαρκος. Για όσους δεν
κατάλαβαν ζω µε τους γονείς µου και η καθηµερινή µας συζήτηση στο τραπέζι χρόνια
τώρα είναι για τα κιλά µας , τις δίαιτες µας και την οικονοµική κρίση.
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Ποιος από εσάς είναι ερωτευµένος; Εγώ µε µεγάλη µου λύπη έχω να σας πω ότι δεν
ξέρω τι σηµαίνει. Οι σχέσεις µου είναι πάντα σύντοµες και περιεκτικές. Όχι πολλά
πολλά, όσο καιρό πάει χωρίς να βρεθεί κάποια άλλη στον δρόµο µας, χωρίς
συναισθηµατικό δέσιµο για να µην πληγωθώ. ∆εν γίνεται να πληγωθώ θα γίνω 200
κιλά χωρίς να το καταλάβω. Εδώ και λίγες εβδοµάδες έχω αρχίσει λίγο να προσέχω
προσπαθώντας να κρατήσω την ψυχολογία µου και τα γεύµατα µου σε µια ισορροπία.
Τα αποτελέσµατα δεν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τουλάχιστον σταµάτησα να παχαίνω
περισσότερο. ∆εν το έχω πει πουθενά….φοβάµαι ότι αν το πω θα το γρουσουζέψω ότι ο
µπαµπάς µου θα φέρει όλη την taste and diet στο σπίτι µας, ότι θα εκνευριστώ και από
αντίδραση θα το τελειώσω µια και καλή. Ευτυχώς το επάγγελµα µου µε βοηθάει στο να
ξέρω και να µπορώ να αναγνωρίσω όλες τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον
οργανισµό, µε βοηθάει να αναγνωρίσω το ψυχολογικό µου αδιέξοδο αλλά δυστυχώς
δεν µου δίνει δύναµη.
Μόνο µην µου πείτε ότι λένε όλοι, µικροί και εφικτοί στόχοι, γυµναστική και τα συναφή
αυτά τα ξέρω…αυτό που δεν ξέρω είναι πως θα βρω την δύναµη να το υλοποιήσω.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ16

3.3.1. Ρατσισµός εις βάρος των παχύσαρκων
Στην καθηµερινότητά µας, όλοι έχουµε νιώσει αµήχανα κάποιες στιγµές, όταν
προσβλητικά σχόλια, εκφράσεις ή γκριµάτσες, τοποθετούσαν ανθρώπους µε επιπλέον
βάρος στο περιθώριο. Όπως φαίνεται από τα επιστηµονικά δεδοµένα, οι εργασιακές
αµοιβές των παχύσαρκων είναι χαµηλές και άνισες, αφού σε θέσεις υψηλά
αµειβόµενες προωθούνται άτοµα φυσιολογικού βάρους. Επιπλέον, οι σύµβουλοι
καριέρας προτείνουν ανθρώπους µε περιττά κιλά σε θέσεις, που δε χρειάζονται
16

Βλ. www.eatingdisorders.gr
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διαπροσωπική επαφή µε τους πελάτες. Οι γυναίκες µάλιστα, έχουν διπλάσια
πιθανότητα να υποστούν διακρίσεις µε κριτήριο το βάρος τους στο εργασιακό τους
περιβάλλον, σε σύγκριση µε άντρες ίδιου ∆είκτη Σωµατικής Μάζας.
Στην παιδική ηλικία, φαινόµενα ρατσιστικής αντιµετώπισης από τους συνοµηλίκους
τους, είναι ιδιαίτερα έντονα σε παιδιά µε παραπανίσια κιλά. Μία άλλη µελέτη
αποκάλυψε πως οι έφηβοι που αντιµετώπιζαν αρνητικά σχόλια για το βάρος τους,
ήταν περισσότερο απογοητευµένοι από το σώµα τους και σκέφτονταν, ή ακόµη και
οδηγούνταν συχνότερα σε απόπειρα αυτοκτονίας. Οι παχύσαρκοι έφηβοι είχαν
λιγότερους φίλους και ήταν κοινωνικά αποµονωµένοι. Ερευνητές διαπίστωσαν, ότι
όσο αυξανόταν το βάρος του ασθενούς, τόσο µειωνόταν ο σεβασµός του γιατρού στο
πρόσωπό του. Επιπλέον, οι παχύσαρκοι ασθενείς παραπονιούνταν ότι δεν είχαν την
απαιτούµενη προσοχή από τους θεράποντες ιατρούς τους και ότι αντιµετωπίζονταν
ως υποδεέστεροι, σε σύγκριση µε άτοµα φυσιολογικού βάρους.

Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τα άτοµα µε παραπανίσια κιλά, είναι η απόκλιση
που έχει, η δική τους σωµατική εικόνα, από την προβαλλόµενη εικόνα σώµατος της
σύγχρονης κοινωνίας. Παντού, κυριαρχεί η εικόνα του αδύνατου, καλλίγραµµου
σώµατος. Για να είναι κάποιος επιτυχηµένος και αρεστός από τον κοινωνικό του
περίγυρο οφείλει να διατηρεί µία αδύνατη σιλουέτα.
Ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά και εφηµερίδες προβάλλουν διαρκώς εικόνες µε
αδύνατους, γυµνασµένους, επιτυχηµένους άντρες και γυναίκες. Το γεγονός ότι ένας
άνθρωπος έχει ένα εξαιρετικά καλλίγραµµο σώµα, µία εντυπωσιακή εµφάνιση και
µια επιτυχηµένη θέση εργασίας δεν εξασφαλίζει την ευτυχία του. Η πιθανότητα να
έχει όλα τα προηγούµενα, αλλά ταυτόχρονα να είναι βυθισµένος στη δυστυχία είναι
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εξαιρετικά µεγάλη. Αξίζει να σηµειωθούν λίγες γραµµές από το βιβλίου του
Ευστράτιου Παπάνη «Η αυτοεκτίµηση και η µέτρησή της»: «Η αξία του ατόµου είναι
αδιαπραγµάτευτη, δεδοµένη και ανεξάρτητη από ικανότητες, γιατί δεν είναι η
κοινωνία που την καθορίζει, αλλά µόνο το γεγονός ότι κάποιος γεννιέται
άνθρωπος»17.

3.4. Η δικτατορία της αισθητικής
«Τα πάχη µου, τα κάλλη µου» έλεγαν οι παλιότεροι που δεν µπορούσαν να
προβλέψουν ότι τα τελευταία χρόνια αυτά ακριβώς τα «κάλλη» θα τους έκαναν
θύµατα ρατσιστικών διακρίσεων. Πρόσφατα, µία αεροπορική εταιρεία, κάνοντας
έρευνα αγοράς έθεσε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της το εξής ερώτηµα: «Να
πληρώνουν οι υπέρβαροι ειδικό τέλος περιττών κιλών;». Το 40% απάντησε θετικά.
Όπως φάνηκε από τις έως σήµερα ψήφους. το κοινωνικό σύνολο είναι
κατηγορηµατικό: «Είναι χοντροί, διαφορετικοί, φταίνε και συνεπώς να πληρώσουν».
Η κοινωνία χωρίζεται στους «φυσιολογικούς» και στους «άλλους», τους
διαφορετικούς... τους χοντρούς. Ο ρατσισµός κατά των υπέρβαρων είναι πλήρως
αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι ο
παχύσαρκος φέρει πλήρως την ευθύνη για την κατάστασή του, ενώ ταυτόχρονα δεν
έχει κάνει τρόπο ζωής τους ακρογωνιαίους λίθους του σηµερινού πολιτισµού:
Φιλοδοξία, σκληρή και διαρκής εργασία και αυτοπειθαρχία. Η αλήθεια είναι ότι ο
ρατσισµός κατά των παχύσαρκων δηµιουργεί µία άλλη µάστιγα µε βαρύτατο τίµηµα
για τις νεαρότερες ηλικίες και ιδιαίτερα τα κορίτσια. Η απαξίωση του υπέρβαρου ως
αποτυχηµένου, ανίκανου να προσαρµοστεί και να ακολουθήσει τις επιταγές της
αισθητικής συνδέεται µε την εµφάνιση νευρικής ανορεξίας που πολύ συχνά οδηγεί
στον θάνατο. ∆υστυχώς τα µοντέρνα πρότυπα είναι τοξικά. Κινηµατογράφος,
τηλεόραση, διαφήµιση και µόδα επιβάλλουν τη δική τους αισθητική δικτατορία.
Λεπτός και εύρωστος ίσον επιτυχία και εισιτήριο σε µία απαστράπτουσα (και άρα
ευτυχισµένη) ζωή. Πρέπει να υπάρχει χώρος και για το διαφορετικό18.

17

Βλ. http://www.medreha.com/2011/06/ratsismos-eis-varos-twn-paxusarkwn/

18

Βλ. www.kathimerini.gr , 22/04/2009
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3.5. Ερευνώντας τις απόψεις για τη µόδα και το διαφορετικό

3.5.1. Μεθοδολογία της έρευνας
Πολλές φορές όλοι νοιώθουµε ή αντιµετωπιζόµαστε ως ξένοι σε µια κοινωνική
οµάδα ή ακόµα και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Νοιώθουµε ξένοι γιατί
είµαστε διαφορετικοί, δρούµε και εκφραζόµαστε διαφορετικά, δεν µοιάζουµε –
εσωτερικά και εξωτερικά- µε την οµάδα µέσα στην οποία είµαστε αναγκασµένοι να
ζούµε, είµαστε εκείνοι τελικά που ενστικτωδώς κάποιες φορές µας απορρίπτει ο
κόσµος

της

καθηµερινότητας.

Στηριζόµενοι

στο

παραπάνω

σκεπτικό,

θα

παρουσιάσουµε µια ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει στην µελέτη µιας όψης
διαφορετικότητας. Εκείνης που αφορά την εξωτερική εικόνα του άλλου, το στυλ του.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επελέγη η µέθοδος της επισκόπησης µε
ερωτηµατολόγιο19. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείτε από 12 ερωτήσεις (2 ανοικτού

19

Για τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκαν τα:
-Javeau, CIaude, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο -Το εγχειρίδιο του καλού χρήστη, εκδ.
Τυπωθήτω, Αθήνα, 1996, σσ. 31, 41 & 46-195.
-Κυριαζή, Νότα, Η Κοινωνιολογική έρευνα, Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις,
Αθήνα, 1998, σσ. 99-148.
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τύπου και 10 κλειστού). Μοιράστηκε σε µαθητές ενός τµήµατος της Α΄ και ενός της
Β΄

τάξης

του

Πειραµατικού

ερωτηµατολόγια

Λυκείου

Πάτρας

και

συγκεντρώθηκαν
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συµπληρωµένα. Η έρευνα έγινε την πρώτη εβδοµάδα του

Νοεµβρίου. Ο χρόνος που χρειάστηκε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
ήταν περίπου 10' λεπτά.
Για την επεξεργασία και την ανάλυση των ερωτηµατολογίων στον Η/Υ
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Excel Office 2003. Αρχικά δηµιουργήθηκε το «φύλλο
κωδικογράφησης» και στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή των µεταβλητών και των
δεδοµένων. Τέλος έγινε η επεξεργασία και ο συσχετισµός των δεδοµένων καθώς και
η γραφική τους απεικόνιση.
3.5.2. Συσχετισµός δεδοµένων
3.5.2.1. Μια ανάγνωση των δεδοµένων
Στο πρώτο ερώτηµα που αφορούσε τους λόγους για τους οποίους κάποιος ακολουθεί
την µόδα οι απόψεις που κυριάρχησαν ήταν µε σειρά συγκέντρωσης προτιµήσεων η
µίµηση, η ατοµική προβολή, η χρήση της µόδας ως µέσο έκφρασης και η κοινωνική
επιρροή.
Γιατί οι άνθρωποι ακολουθούν τη µόδα;
35
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-Λαµπίρη -∆ηµάκη, Ι., / Κελπερής, Χρ., Κοινωνικές έρευνες µε στατιστικές µεθόδους,
εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα -Κοµοτηνή, 1995, σσ. 299-317 και 334-345.
-Φίλιας, Β., (Σπουδαστήριο ΠΑΣΠΕ), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές
των Κοινωνικών Ερευνών, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1977, σσ. 31-33, 144-165.
-Cohen Louis-Manion Lawrence, Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα,
2000, σσ.380-387 και Bell, Judith, Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας,
µτφρ Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2001, σσ. 143-157.
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Στο δεύτερο ερώτηµα για τον αν η µόδα είναι θέµα υποκειµενικό ή αντικειµενικό, σε
ποσοστό 62% θεωρούν τη µόδα υποκειµενική επιλογή και σε 38% αντικειµενική.

Στο τρίτο ερώτηµα «πιστεύετε ότι τα σκούρα χρώµατα δείχνουν σκοτεινό και
µελαγχολικό άνθρωπο;», οι µαθητές απάντησαν σε ποσοστό 77% όχι, ενώ µόνο το
23% ναι.
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Στο τέταρτο ερώτηµα «νοµίζετε ότι οι εύσωµοι πρέπει να φορούν σκούρα ρούχα» το
85% απάντησαν όχι και µόνο το 15% ναι.

Στο πέµπτο ερώτηµα «η µόδα αποτελεί µέσο έκφρασης των νέων», σε ποσοστό 92%
απάντησαν πως αποτελεί µέσο έφρασης.
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Στο έκτο ερώτηµα «συσχετίζεται η µόδα µε την κοινωνική και πολιτισµική ταυτότητα
του ατόµου», σε ποσοστό 88% απάντησαν πως συσχετίζεται.

Στο έβδοµο ερώτηµα «κάνετε παρέα µε άτοµα που ντύνονται σαν και εσάς;», σε
ποσοστό 100% απάντησαν πως δεν κάνουν παρέα µόνο µε άτοµα που δεν ντύνονται
σαν και αυτούς.

Στο όγδοο ερώτηµα « νοµίζετε ότι η µόδα σχετίζεται µε την ηλικία;», σε ποσοστό
62% απάντησαν πως δεν σχετίζεται και σε ποσοστό 38% πως σχετίζεται.
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Στο ένατο ερώτηµα «πιστεύετε πως η τεχνολογία επηρεάζει τη µόδα;», σε ποσοστό
73% απάντησαν πως την επηρεάζει, σε ποσοστό 19% πως δεν την επηρεάζει και σε
ποσοστό 8% πως ίσως την επηρεάζει.

Στο δέκατο ερώτηµα «η µόδα είναι αποκλειστικά γυναικείο προνόµιο;», σε ποσοστό
96% απάντησαν πως όχι.
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Στο ενδέκατο ερώτηµα «έχετε ποτέ κρίνει λάθος έναν άνθρωπο από τον τρόπο που
ντύνεται;» σε ποσοστό 73% απάντησαν πως ναι.

Στο δωδέκατο ερώτηµα «έχετε προσπαθήσει να αλλάξετε τον τρόπο ντυσίµατος ενός
ατόµου;» σε ποσοστό 31% απάντησαν πως έχουν ενώ το 69% δεν έχει προσπαθήσει.
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3.5.2.2 Συζητώντας τα δεδοµένα
Από την ανάγνωση των δεδοµένων γίνεται φανερό ότι στη ζωή των µαθητών η µόδα
αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο της καθηµερινότητάς τους. ∆εν έχουν όµως
αφοµοιώσει παλαιότερα πρότυπα όπως οι υπέρβαροι πρέπει να φοράνε σκούρα ή είναι
µαύρος µέσα και έξω ή ακόµα πως αυτό το ντύσιµο δεν είναι της ηλικίας της, ούτε
σχετίζονται µόνο µε άτοµα που ντύνονται µε τον ίδιο τρόπο. Κάνουν τις δικές τους
επιλογές στο ντύσιµό τους, ακολουθώντας την εξέλιξη. Παράλληλα ενώ εκφράζονται
µέσω της µόδας δεν διστάζουν να παραδεχθούν πως έχουν κρίνει λάθος άτοµα
επηρεασµένοι µόνο από την εξωτερική τους εµφάνιση και πως η µόδα υποδηλώνει
την κοινωνική και την πολιτισµική ταυτότητα του ατόµου. Ακόµα όµως και αν
συµβαίνει το τελευταίο αυτοί δεν επηρεάζονται µόνο από αυτό για να κρίνουν ένα
άτοµο ή να το κάνουν παρέα. Τέλος θεωρώντας πως η µόδα δεν αποτελεί µόνο
γυναικείο προνόµιο, δηλώνουν πως είναι σχετικά λίγες οι φορές που θα
προσπαθήσουν να αλλάξουν τον τρόπο ντυσίµατος ενός ατόµου.
Από αυτήν µικρή σε κλίµακα έρευνα φαίνεται πως ενώ η µόδα κατέχει σηµαντική
θέση στη ζωή µας, δεν αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο για τις σχέσεις µας και την
αποδοχή του διαφορετικού. Σίγουρα διαµορφώνει συµπεριφορές απέναντι στους
άλλους, αλλά σε συνάρτηση µε άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά.
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Κεφάλαιο 4. Πως οι θρησκείες αποδέχονται την διαφορετικότητα
στο φύλο
Στην προσπάθεια µελέτης της διαφορετικότητας, θεωρήσαµε ότι η αποδοχή ή µη του
άλλου αποτελεί σηµαντικό στοιχείο που αναπαράγεται µέσα από τις θρησκείες. Οι
θρησκείες λειτούργησαν πάντα προωθώντας την ιδεολογία των κατεχόντων την
εξουσία και µέσα από την αναπαραγωγή και επιβολή των προτύπων που είχαν,
κατάφερναν να αποκλείουν κοινωνικά αυτούς που διέφεραν. Το δικαίωµα επιλογής
και το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης πολλές φορές ήταν ανύπαρκτο. Έτσι άτοµα που
διέφεραν στην καθηµερινότητά τους και ειδικότερα στον τρόπο που αντιλαµβάνονταν
το φύλο τους -ως αρσενικά ή θηλυκά -, δεν θεωρούνταν φυσιολογικά ή τις
περισσότερες φορές ως ξένα εκπροσωπούσαν το κακό!

4.1. Ορθόδοξοι Χριστιανοί
Λαµβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή Ορθόδοξη ερµηνεία της Παλαιάς και Καινής
∆ιαθήκης, όπως αυτή εκφράζεται στη λειτουργική λατρεία της Εκκλησίας, τις
µυστηριακές ακολουθίες, τους Ιερούς Κανόνες και τη ζωή και διδασκαλία των Αγίων,
είναι σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ενστερνίζεται τις απόψεις εκείνων των
Χριστιανών ετεροφυλόφιλων οι οποίοι βλέπουν τον οµοφυλοφιλικό προσανατολισµό
ως διαταραχή και ασθένεια, και οι οποίοι

θεωρούν τις οµοφυλοφιλικές πράξεις

αµαρτωλές και καταστροφικές. Ακόµα σύµφωνα µε τη µαρτυρία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας ανά τους αιώνες, αγιογραφικές περικοπές όπως οι επόµενες δεν
επιτρέπουν οποιαδήποτε άλλη εκτός από την προφανή ερµηνεία:
§

Εάν ένας άνδρας κοιµηθεί µε έναν άντρα όπως µε µια γυναίκα, και οι δύο
έχουν διαπράξει βδέλυγµα … (Λευιτικό κ΄ 13)

§

Για την άρνησή τους να αναγνωρίσουν, να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν το
Θεό, ο Θεός τους παρέδωσε σε επαίσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντάλλαξαν τις
φυσικές σχέσεις µε τις παρά φύση, και παροµοίως οι άνδρες άφησαν τις
φυσικές σχέσεις µε τις γυναίκες και κάηκαν µε φλόγα ακράτητης επιθυµίας
µεταξύ τους, διαπράττοντας άνδρας µε άνδρα επαίσχυντες πράξεις και
λαµβάνοντας έτσι από τον ίδιο τους τον εαυτό το µισθό που τους άξιζε για την
πλάνη τους (Ρωµ. α΄ 26-27).
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Σε αντίθεση µε τα παραπάνω ο Λόγος του Θεού διδάσκει ότι ο Θεός έφτιαξε
όλους τους ανθρώπους από την ίδια λάσπη δηλαδή τους έπλασε <<κατ’ εικόνα>>
δική του και σε όλους έδωσε ζωή µε την δική του την πνοή. Έτσι από την πρώτη
στιγµή η εκκλησία του Χριστού είναι διεθνής, καθώς αποτελείται από όσους
ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού έχοντας δεχτεί το Ευαγγέλιο, άσχετα από φύλο,
φυλή, χρώµα, έθνος και γλώσσα. Ακόµα η εσχατολογική δόξα του Χριστού θα
περιλαµβάνει και τη δοξολογία από όλες τις γλώσσες και την προσκύνηση όλων
των πιστών από όλα τα έθνη, τις ηλικίες, τα φύλα και τις τάξεις. Για την
χριστιανική εκκλησία δεν υπάρχει κανένας κοινωνικός ή φυλετικός διαχωρισµός,
αλλά όλοι οι πιστοί γίνονται αδέλφια <<εν

Χριστώ>> και ζούνε µε ειρήνη και

αγάπη µεταξύ τους.

Ακόµα γίνεται αναφορά και στην γυναίκα η οποία εθεωρείτο κτήµα του άνδρα, αλλά
παράλληλα και σεβαστός σύντροφός του. Η θεώρηση αυτή περί σεβασµού
στηριζόταν πάνω σε πολλά χωρία των βιβλίων της Π. ∆ιαθήκης. Με την ενανθρώπιση
λοιπόν του

Χριστού γίνεται το πρώτο και µεγάλο βήµα για την εξύψωση της

γυναίκας, διότι

γυναίκα γίνεται, η µητέρα του Θεού. Επίσης τα Ευαγγέλια µας

πληροφορούν ότι όπως ονόµαζε ο Χριστός τους άνδρες αδελφούς, ονόµαζε και τις
γυναίκες αδελφές. Τέλος γυναίκες παρουσιάζονται την ώρα του πάθους, ενώ οι
µαθητές φοβισµένοι κρύβονται και ο Πέτρος αρνείται τον Χριστό.

4.2 Καθολικοί Χριστιανοί
Ποια είναι η στάση της Καθολικής Εκκλησίας απέναντι στις οµοφυλοφιλικές σχέσεις;
● Η Εκκλησία λέει ΝΑΙ:
- στο σεβασµό προς τον οµοφυλόφιλο ή την οµοφυλόφιλη, προς τους οποίους,
ακριβώς επειδή είναι πρόσωπα, οφείλεται σεβασµός, αξιοπρέπεια, αποδοχή, βοήθεια.
∆εν µπορούµε πράγµατι να λησµονούµε ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασµένος κατ’
εικόνα και οµοίωση του Θεού, προηγείται και υπερβαίνει τη σεξουαλικότητά του, τον
σεξουαλικό προσανατολισµό του.
- στη διάκριση:
+ µεταξύ αµαρτωλού και αµαρτίας,
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+ µεταξύ προσανατολισµού και πράξης.
- στο σεβασµό των ειδικών δικαιωµάτων κάθε προσώπου, δικαιώµατα που έχουν και
οι οµοφυλόφιλοι ως πρόσωπα και ως πολίτες, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από
τους άλλους ανθρώπους, και όχι ως οµοφυλόφιλοι.
- στη διαπαιδαγώγηση και, όσο είναι δυνατό, στη θεραπεία του οµοφυλόφιλου
- στην κλήση για αγνότητα και αγιοσύνη του οµοφυλόφιλου
- στην προσευχή και στη µυστηριακή ζωή, για να λαβαίνουν φως και βοήθεια, ώστε ο
οµοφυλόφιλος να µπορέσει να ζήσει µε αγνότητα.
● Η Εκκλησία λέει ΟΧΙ:
- στην έγκριση της οµοφυλοφιλικής συµπεριφοράς ή στην οµοφυλοφιλική σχέση
- στην αντίληψη ότι η οµοφυλοφιλία είναι µια διάσταση τελείως πάνω ή έξω από
ηθικούς κανόνες
- στη νοµιµοποίηση ή στην εξίσωση της οµοφυλοφιλικής σχέσης µε το γάµο
- στη χορήγηση του Μυστηρίου της Χειροτονίας (Ιεροσύνη) σε άτοµο
οµοφυλοφιλικό ή µε τάσεις οµοφυλοφιλικές
- σε κάθε εκδήλωσης άδικης διάκρισης, σε κάθε µορφή πιθανής απόρριψης,
περιθωριοποίησης ή περιφρόνησης απέναντι στο οµοφυλοφιλικό άτοµο.

Η Καθολική Εκκλησία: τι ζητά να κάνει το Κράτος απέναντι στις οµοφυλοφιλικές
σχέσεις;
● Η Καθολική Εκκλησία ζητά από το Κράτος:
- να δηλώσει µε σαφήνεια τον ανήθικο χαρακτήρα αυτού του τύπου ένωσης·
- να συγκρατήσει το φαινόµενο µέσα σε πλαίσιο που δεν θέτει σε κίνδυνο τον ιστό
της δηµόσιας ηθικής·
- να θυµίζει ότι η ανοχή του κακού είναι πολύ διαφορετική από την έγκριση ή τη
νοµιµοποίηση του κακού·
- να µην προχωρεί στη νοµιµοποίηση των οµοφυλοφιλικών ενώσεων ή στη νοµική
τους εξίσωση µε το γάµο, προσφέροντας δικαιώµατα που ανήκουν ειδικά στο γάµο·
● Κοινή υποχρέωση του Κράτους και της Εκκλησίας, αν και σε διαφορετικά επίπεδα
και µε διαφορετικά µέσα, είναι κυρίως να µην εκθέτουν τις νέες γενεές σε µια
εσφαλµένη αντίληψη της σεξουαλικότητας και του γάµου, που θα τους στερούσε την
απαραίτητη άµυνα και θα συνέβαλε, επιπλέον, στην εξάπλωση του ίδιου του
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φαινοµένου20
.

4.3 Ισλαµισµός
Στα περισσότερα ισλαµικά κράτη οι οµοφυλόφιλοι γίνονται θύµατα ρατσιστικών
επιθέσεων, διωγµού και µερικές φορές φονικών επιθέσεων! Τα καταπιεστικά
καθεστώτα καλλιεργούν και συντηρούν το µίσος της κοινωνίας κατά των
«θηλυπρεπών αντρών». Μάλιστα σε παραπάνω από 30 ισλαµικά κράτη απαγορεύεται
η οµοφυλοφιλία δια νόµου και τιµωρείται µε µαστίγωµα και ισόβια κάθειρξη! Στην
Μαυριτανία, το Μπανγκλαντές, την Υεµένη, την Νιγηρία, το Σουδάν, τα εµιράτα, την
Σαουδική Αραβία και το Ιράν η οµοφυλοφιλία τιµωρείται µε θάνατο. Φαίνεται πως
ένα κύµα οµοφοβίας έχει κατακλύσει τον ισλαµικό κόσµο. Εκεί που κάποτε
γεννήθηκε η οµοερωτική ποίηση, όπου δεν υπήρχαν σαφή όρια στους ρόλους των δυο
φύλων και οι άντρες, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, διασκέδαζαν και διατηρούσαν
ερωτικές σχέσεις µε εφήβους, τώρα φαίνεται να υπάρχει αναθεώρηση των ηθικών
προτύπων. Τα πράγµατα είναι χειρότερα στα κοσµικά κράτη συµφώνα µε τον Scott
Long από τη Human Rights Watch. “Τα κοσµικά καθεστώτα όπως υπάρχουν στην
Αίγυπτο, στο Μαρόκο και στην Τουρκία είναι τα πιο καταπιεστικά. ∆έχονται µεγάλες
πιέσεις από τους ισλαµιστές και προσπαθούν συνεχώς να φανούν ακόµα πιο ηθικοί
από αυτούς”. Η δηµοκρατία έχει ουσιαστικά χαθεί καθώς σύµφωνα µε τον Scott “Η
καταδίωξη των οµοφυλοφίλων δείχνει ότι το καθεστώς διατηρεί τον έλεγχο στην
ιδιωτική ζωή των πολιτών και αυτό ερµηνεύεται ως δύναµη και κύρος”. Οι
καταδιώξεις των gay είχε σαν αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των
εγχειρήσεων αλλαγής φύλου. Ο ίδιος ο Αγιατολαχ Χοµεϊνί, θρησκευτικός ηγέτης του
Ισλάµ, τις νοµιµοποίησε το 1983 επειδή ήταν της άποψης ότι η τρανσεξουαλικοτητα
είναι µια αρρώστια και µε µια επέµβαση οι ασθενείς θα γίνονταν πάλι υγιείς.
Μάλιστα πολλές φορές οι ‘’ασθενείς’’ αναγκάζονται από τους γιατρούς και τους
συγγενείς τους να υποβληθούν σε µια διαδικασία αλλαγής φύλου, για να διορθώσουν
τον “λανθασµένο” σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Όσοι πάλι δεν πραγµατοποιούν
αυτές τις εγχειρήσεις αναγκάζονται να διαφύγουν από τις χώρες τους και καταλήγουν
σε χώρες, όπου µπορούν να ζήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν, µε κύριο προορισµό την

20

Βλ. http://www.lesbian.gr/scene.php?t=entertainment&id=147 &

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=247674
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Τουρκία ή στην Αµερική. Μια από τις πολλές µαρτυρίες οµοφυλοφίλων ισλαµιστών
είναι του Daayiee Abdullah ο όποιος είναι ιµάµης και gay. Ζει στην Ουάσινγκτον των
ΗΠΑ και µαζί µε έναν συνάδελφο του είναι οι µόνοι της ισλαµικής θρησκείας που
παραδέχονται τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό δηµόσια. Κάνει τις λειτουργιές
στις κηδείες οµοφυλοφίλων, κυρίως εκείνων που έχουν πεθάνει από AIDS, επειδή δεν
τους δέχονται οι υπόλοιποι ιµάµηδες. ∆εν διστάζει να

παντρέψει και ζευγάρια του

ίδιου φύλου και στον διαδικτυακό τόπο του «Muslim Gay Men» συµβουλεύει άτοµα
και δίνει βοήθεια. Λαµβάνει πολλές φορές απειλές για την ζωή του και όταν τον
ρωτούν αν φοβάται, απαντάει µε ένα πελώριο χαµόγελο: «Πως µπορούν δυο άντρες
που αγαπιούνται να αναταράξουν τα θεµέλια του θεού?»21

4.4 Ινδουισµός
Η µυθολογία του ινδουισµού όµως, αποδέχεται τη σεξουαλικότητα σε όλες τις
εκφάνσεις της. Τίποτε δεν θεωρείται αφύσικο εφόσον συµβάλλει στην ηδονή. Η
ερωτική επιθυµία βρίσκεται στην καρδιά της δηµιουργίας του κόσµου. Στην Ινδία,
τεράστια χώρα µε διαφορετικές παραδόσεις, ο Ινδουισµός θεωρεί ότι η συγχώνευση
των δύο φύλων συµβολίζει τις κοσµικές δυνάµεις του Σύµπαντος και τη διπλή φύση
της δηµιουργίας. Σε αναπαραστάσεις βλέπουµε τον Σίβα µε ανδρόγυνη υπόσταση. «Η
ινδουιστική φαντασία συνδέει τις σεξουαλικές πρακτικές που σήµερα θεωρούνται
"οµοφυλοφιλικές" µε την ιδέα ύπαρξης ενός τρίτου φύλου» και επισηµαίνει ότι «Η
έννοια του φύλου περιλάµβανε πολλές κατηγορίες διαφυλικών ατόµων». Στο έπος
Ραµαγιάνα (3ος αιώνας π.Χ.) συναντάµε περιγραφές της γυναικείας οµοφυλοφιλίας,
ενώ το Κάµα-Σούτρα (περί τον 5ο αιώνα µ.Χ.) περιλαµβάνει συνευρέσεις µεταξύ
ατόµων του ιδίου φύλου. Ο συγγραφέας επισηµαίνει τις διαφορετικές επιρροές που
δέχεται η Ινδία τόσο από τον ινδικό Βουδισµό όσο και από την εξάπλωση του Ισλάµ.
Η σουφική ποίηση υµνεί την ανδρική οµοφυλόφιλη αγάπη ενώ η ποίηση Ρέχτι
δηµιουργεί εναλλακτικές αναπαραστάσεις της γυναικείας οµοφυλοφιλίας . Στην

21

Βλ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%C
E%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%9B%CE%9F%CE%91%CE%A4_%CF%83%
CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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αρχαία ινδική τέχνη βρίσκουµε αναπαραστάσεις λεσβιακών σχέσεων. Σύµφωνα µε
ένα αρχαίο κείµενο χειρουργικής από την αγιουβερδική παράδοση, δύο αρρενωπές
γυναίκες αν αφήσουν τις εκκρίσεις τους να αναµειχθούν στη µήτρα µίας εκ των δύο
θα συλλάβουν παιδί, µόνο που θα γεννηθεί χωρίς κόκαλα. Το παγκοσµίως γνωστό
Κάµα Σούτρα (µεταξύ 4ου και 6ου αι. µ.Χ.) καταγράφει ακριβέστατα, µε χειρουργική
ακρίβεια, µε ευλάβεια, όλες τις πιθανές σεξουαλικές πράξεις. Οι επιθυµίες µας είναι
µια έκφανση των υπερβατικών δυνάµεων που κυβερνούν το Σύµπαν και όχι
επακόλουθα της γοητείας που ασκεί επάνω µας ο φυσικός κόσµος. Μια «λογική»
θεολογία και κοσµοθεωρία, µε άλλα λόγια, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του
«κοσµικού» ανθρώπου.
Η οµοφυλοφιλία στην Ινδία σήµερα, θεωρείται ταµπού τόσο από τον λαό όσο και
από την κυβέρνηση. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι η οµοφυλοφιλία δεν
συζητείται ανοιχτά. Η οµοφυλοφιλία είναι παράνοµη, λόγο της διάταξης κατά του
“αφύσικου σεξ” και της σοδοµίας, κάτω από την παράγραφο 337 του Ινδικού
Ποινικού Κώδικα. Μερικές αντιλήψεις του Ινδουισµού και του Ισλαµισµού, που είναι
οι δύο µεγαλύτερες θρησκείες της Ινδίας, καταδικάζουν έντονα την οµοφυλοφιλία22.

4.5 Βουδισµός
Σήµερα ο Βουδισµός έχει µια παράδοση 2.500 περίπου χρόνων και θεωρείται η
τέταρτη µεγαλύτερη θρησκεία στον κόσµο µε 350 εκατοµµύρια οπαδούς.O
Βουδισµός παρόλο που φέρει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά µιας θρησκείας κάποια
στιγµή µετεξελίχθηκε σε µια φιλοσοφία που προσπάθησε να αντιληφθεί και
ερµηνεύσει την ουσία των πραγµάτων αυτό που υπάρχει ουσιαστικά πίσω από τις
εξωτερικές µορφές. Είναι ουσιαστικά µια φιλοσοφία και ένας ηθικός κώδικας ζωής
που βασίζεται στην συµπόνια, την µη-βία και µε σεβασµό σε κάθε µορφή ζωής και

22

Βλ. Wikipedia: ∆ικαιώµατα ΛΟΑΤ στην Ινδία

http://www.lesbian.gr/scene.php?t=entertainment&id=147
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=247674
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ίσως γι’ αυτό να είναι η µοναδική θρησκεία στον κόσµο που δεν προώθησε “ιερούς”
πόλεµους για να επιβάλλει τα δικά της πιστεύω στους άλλους.
Πιο συγκεκριµένα ο Βούδας, ποτέ δεν απαγόρευσε γκέι σεξ για τους απλούς
ανθρώπους όσο γνωρίζουµε. Όταν ίδιος επέστησε την γραµµή µεταξύ νοµίµων και
παράξενων φύλων, δεν είχε καµία σχέση µε σεξουαλικές προτιµήσεις. ∆εν υπάρχει
ρητός κανόνας που απαγορεύει στα άτοµα µε οµοφυλοφιλικό προσανατολισµό από τη
µοναστική ζωή23. Τονίζεται παρόλο αυτά

να µην προβαίνουν σε παράνοµη

σεξουαλική σχέση. "Ωστόσο, σε µερικές περιπτώσεις , ο Βούδας καταγράφεται σαν
να αντιτίθενται στη χειροτονία από αυτούς που εξέφρασαν ανοιχτά οµοφυλοφιλικές
επιθυµίες η δράσεις24. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι ο Βουδιστική παράδοση δεν
θέτει µεγάλη αξία για τις οµοφυλοφιλικές σχέσεις η για το σεξ µεταξύ ατόµων του
ίδιου η του διαφορετικού φύλου. Εν συνεχεία, υπάρχουν ορισµένες βουδιστικές
θεωρίες που υποστηρίζουν θετική την εικόνα του λεσβιασµού στην θεωρία της
µετεµψύχωσης. Για παράδειγµα, µια θεωρία λέει ότι δυο άνθρωποι που έχουν µοίρα
να ξαναπαντρευτούν µεταξύ τους σε επόµενες ζωές, µπορεί στην επόµενη
µετεµψύχωση να

είναι κι οι δυο γυναίκες. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες

βουδιστικές χώρες δεν είναι τροµερά ανοιχτές σε οµοφυλοφιλικές πρακτικές. Αυτό
έχει να κάνει µε πολιτισµικούς κανόνες, καθώς και µε την έννοια του κάρµα, το
οποίο παραµένει ισχυρό σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη. Για αυτό το λόγο, το γκέι κίνηµα
δικαιωµάτων δεν είχε µεγάλη επιτυχία σε χώρες βουδιστών.
Σε µια συνέντευξη του 1997, ο ∆αλάι Λάµα (ο ηγέτης του θιβετιανού βουδισµού)
ρωτήθηκε για την οµοφυλοφιλία. Εκεί δεν προσέφερε καµία ισχυρή απάντηση, αλλά
σηµείωσε ότι όλοι οι µοναχοί αναµένεται να απέχουν από το σεξ. Για τους λαϊκούς,
σχολίασε ότι ο σκοπός του φύλου σε γενικές γραµµές είναι για τεκνοποίηση, οπότε
οµοφυλοφιλικές πράξεις φαίνονται λίγο αφύσικες . Είπε ότι κάποιος µε σεξουαλικές
επιθυµίες, ίσως συµπεριλαµβανοµένης της οµοφυλοφιλικής δεν πρέπει να
προσπαθήσει να αυξήσει τις επιθυµίες τους ή να επιδοθεί σε αυτές

23

Βλ.

χωρίς

AL De Silva, " Η οµοφυλοφιλία και Theravada Βουδισµός . " Άρθρα περιοδικών BuddhaNet, η πρόσβαση

του 2005 & Kerry Trembath, « ο βουδισµός και η οµοφυλοφιλία ». Enabling.org, πρόσβαση 2005.
24

Mettanando Bhikkhu, " Will Βουδιστές επιτρέπει τους γάµους
οµοφυλοφίλων; " Βουδιστής Προβολή International, 25 Ιουλίου 2005.
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αυτοέλεγχο. Επίσης δήλωσε ότι «αν δύο άνθρωποι συµφωνούν να ξεκινήσουν µια
σχέση που δεν είναι σεξουαλικά καταχρηστική, τότε δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να
πούµε»25. Σε άλλη συνέντευξη Τύπου είπε, ότι από βουδιστικής άποψης, το γκέι σεξ
θεωρείται γενικά κακή σεξουαλική συµπεριφορά, τονίζοντας παρόλο αυτά ότι από
την άποψη της κοινωνίας, οι

οµοφυλοφιλικές σχέσεις µπορεί να είναι αµοιβαία

επωφελής, ευχάριστες, και αβλαβείς»26. Αυτά του τα λόγια προτρέπουν τον
σεβασµό, την ανοχή, τη συµπόνια, και την πλήρη αναγνώριση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων για όλους.

25

Βλ. " Ένα µάθηµα για τη ζωή, την ευτυχία . " Οµιλία του ∆αλάι Λάµα στο Σιάτλ πλήθος, το Θιβέτ Παγκόσµιο
∆ίκτυο Νέων, 1 του Ιουλίου 1993
26
Βλ. Dennis Conkin, « ∆αλάι Λάµα προτρέπει «σεβασµό, τη συµπόνια, και την πλήρη ανθρώπινα δικαιώµατα για
όλους», συµπεριλαµβανοµένων των οµοφυλόφιλων . "Bay Reporter περιοχή, Σαν Φρανσίσκο, 19 του Ιούνη 1997
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Κεφάλαιο 5. Ο ρατσισµός στον αθλητισµό (ποδόσφαιρο)

Το ποδόσφαιρο ενώνει. Είναι το σπορ που µαγεύει όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλες
τις θρησκείες, όλες τις φυλές και τις ιδεολογίες. Κι όµως. Έστω κι αν όλες αυτές οι
διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων βιώνουν την ίδια συγκίνηση για το λαοφιλές
σπορ, µέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο η διαφορά στο χρώµα του δέρµατος ή η
πίστη σε έναν άλλο θεό προκαλεί συχνά εντάσεις µε αποδέκτες τους ποδοσφαιριστές,
αλλά µε µεγαλύτερο θύµα το ίδιο το άθληµα. Η ρατσιστικές φραστικές επιθέσεις
κατά τη διάρκεια των αναµετρήσεων αποδεικνύουν για άλλη µια φορά ότι, παρά τις
προσπάθειες συλλόγων και ποδοσφαιριστών για πάταξη του φαινοµένου, η
συγκεκριµένη αρρωστηµένη νοοτροπία συνεχίζει να κατατρώει τον "άρχοντα των
σπορ".

5.1. Τα αίτια του ρατσισµού στον αθλητισµό

Προσπαθώντας να µελετήσουµε πως η µη αποδοχή της διαφορετικότητας οδηγεί στο
ρατσισµό, κάνουµε µια αρχική αναζήτηση των αιτιών που οδηγούν σε ρατσιστικές
πράξεις µέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου.

70

1) Στις µέρες µας υπάρχει έλλειµµα “ κοινής λογικής”’ και ταυτόχρονα εδώ
και χρόνια διανύουµε µια περίοδο κρίσης αξιών. Η έλλειψη αξιών και
αρχών οδήγησε τον σύγχρονο άνθρωπο στην εξαχρείωση. Η αδυναµία
µόρφωσης, ήθους, χαρακτήρα και η ηθική εξαχρείωση οδήγησαν τους
ανθρώπους

να

υιοθετούν

ρατσιστικές

αντιλήψεις

προκειµένου

να

εκµεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους. Τα φαινόµενα αυτά τροφοδοτούν τα
ρατσιστικά κινήµατα.

2) Η έλλειψη ουσιώδους παιδείας, η άγνοια, η ηµιµάθεια, η αδυναµία κριτικής
θεώρησης και προσέγγισης προλειαίνουν το έδαφος για την εδραίωση
ρατσιστικών αντιλήψεων και καθιστούν τον άνθρωπο ευάλωτο. Ο
άνθρωπος παύει να είναι ο σκοπός αλλά γίνεται µέσο για την εξυπηρέτηση
άλλων σκοπών. Οι απαίδευτοι εύκολα γίνονται θύµατα προπαγάνδας. Οι
επιτήδειοι µπορούν να φανατίσουν ανθρώπους εναντίον άλλων οµάδων. Να
υπάρχει ευρύτερη κρίση σε όλους τους τοµείς.

3) Η δυσλειτουργία των φορέων αγωγής ( οικογένεια, σχολείο ) η απάθεια, η
αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου που αλλοτριώθηκε λόγω των
γρήγορων ρυθµών ζωής, του ατοµικισµού, του τεχνοκρατισµού και των
διαβρωτικών προτύπων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο σχολείο παρέχεται
χρησιµοθηρική γνώση, απουσιάζει η αθλητική παιδεία και υπάρχει
µονοµερής
εκπαίδευσης

πραγµάτωση
µε

στροφή

του
τον

παιδαγωγικού

ρόλου

τεχνοκρατισµό.

της

σύγχρονης

Προκαταλήψεις

που

δηµιουργούνται από την οικογένεια, την παράδοση, το περιεχόµενο των
σπουδών του οικονοµικού µας συστήµατος. Υιοθέτηση ρατσιστικών
αντιλήψεων στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης µέσω των πρωτογενών και
δευτερογενών κοινωνικών οµάδων. Η έλλειψη διαλόγου και η επιβολή
απόψεων που ενισχύουν τη συντήρηση και την αναπαραγωγή εσφαλµένων
αποφάσεων.

4) Ο λαθεµένος τρόπος προβολής του αθλητισµού από τα Μ.Μ.Ε., η προβολή
θεάµατος, διαφήµισης, κέρδους, κενών ειδώλων ( π.χ. Μαραντόνα ), ψευδοιδανικών µε χρήµα και δύναµη και η αρνητική επίδρασή τους στα
προβλήµατα του αθλητισµού συχνά παραπληροφορούν, φανατίζουν και
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δρουν εµπρηστικά. Η υπερπροβολή του καταναλωτικού προτύπου οδηγεί
στην προοδοπληξία. Η προπαγάνδα, η συστηµατική παραπληροφόρηση
αφιονίζει το πλήθος.

5) Η ανεργία και τα συνεπαγόµενα οικονοµικά προβλήµατα προκαλούν
εκτονωτική βία στα γήπεδα. Η τάση για αποφόρτιση, η γενικότερη ανάγκη
εκτόνωσης και η άσκηση πίεσης, οδηγούν σε ρατσιστικές αντιλήψεις. Η
αποχή από τις αθλητικές αναµετρήσεις, προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν
οι αρµόδιοι φορείς και να αναβαθµίσουν το επίπεδο θα ήταν η κατάλληλη
ενέργεια. Η απλουστευτική τάση των ανθρώπων για κατηγοριοποιήσεις οι
οποίες διευκολύνουν τον υπερτονισµό και τη µεγιστοποίηση των διαφορών.
Η εκτόνωση από ποικίλα προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή όλο και
αυξάνεται.

6) Ο χαρακτήρας της σύγχρονης ζωής αποτελείται από υλισµό, αλλοτρίωση,
εγωισµό, ατοµισµό, και ιδιοτέλεια. Ο εγωισµός προβάλλεται είτε ως
υπερτίµηση του «εγώ» οπότε προκύπτει υποτίµηση των άλλων είτε ως
υποτίµηση του «εγώ» µε αποτέλεσµα να προκαλείται ζήλια, φθόνος και να
ενισχύονται στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Η τάση
ανθρώπων ή οµάδων να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την αυτοεκτίµηση, το
γόητρο και το κύρος τους, το σύµπλεγµα ανωτερότητας, υπεροχής και
κατωτερότητας οδηγούν στην αναβάθµιση των δικών τους χαρακτηριστικών
και στην υποβάθµιση των άλλων.

7) Η εισχώρηση της πολιτικής στον αθλητισµό, η απουσία της δηµοκρατικής
παιδείας, η δηµαγωγία, ο λαϊκισµός, η κρίση της πολιτικής, η πολιτική
προπαγάνδα εθίζουν τον φανατισµό και τον ρατσισµό. Σκοπός τους είναι η
ικανοποίηση συµφερόντων. Κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς επιθυµεί τη
χειραγώγηση και τον αφανισµό των µαζών.

8) Η τεχνολογία επεµβαίνει στη γύµναση µε τη χρήση απαγορευµένων ουσιών
(ντόπινγκ). Όλοι οι αθλητές έχουν έναν κοινό σκοπό, το υλικό κέρδος και
όχι την ευγενή άµυλα. Στόχος τους είναι οι µεγάλες, εξωπραγµατικές
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επιδόσεις και οπωσδήποτε η νίκη!! Έτσ , ο επαγγελµατισµός στον αθλητισµό
οδηγείται στον ανταγωνισµό.

9) Ο αθλητισµός χρησιµοποιείται από καθεστώτα απολυταρχικά είτε για
αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης είτε για να καλλιεργηθούν
ρατσιστικές διαθέσεις: κατά την Ολυµπιάδα του 1936 στο Βερολίνο, η
αθλητική οµάδα της Γερµανίας προετοιµάστηκε σκοπίµως, από το Γ΄ Ράιχ
για να αποδειχθεί ότι η γερµανική φυλή είναι η καλύτερη.

5.2.Παραδείγµατα ρατσισµού στα γήπεδα
Αφού αναζητήσαµε τα αίτια τα οποία προκαλούνται από τον ρατσισµό και ειδικότερα
στα γήπεδα βρήκαµε µερικά παραδείγµατα που αµαυρώνουν την εικόνα που
ποδοσφαίρου
•

19/2/2011 – Ντέρµπι µεταξύ Παναθηναϊκού-Ολυµπιακού

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού Τζιµπρίλ Σισέ δέχεται ρατσιστικές επιθέσεις από
οπαδούς του Ολυµπιακού, οι οποίοι, εκτός από τα υβριστικά συνθήµατα, όταν άγγιζε
την µπάλα έκαναν τις µαϊµούδες, κουνώντας ταυτόχρονα φουσκωτές µπανάνες.

•

17/11/2010 – Φιλικό παιχνίδι µεταξύ Ιταλίας-Ρουµανίας

Ο Μάριο Μπαλοτέλι, ο Ιταλός φορ της Ιταλίας µε καταγωγή από την Γκάνα, έγινε –
άθελά του – το πρόσωπό του αγώνα στο φιλικό της Ιταλίας µε τη Ρουµανία στο
Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας. Πιο συγκεκριµένα, 100 περίπου ακροδεξιοί από τη
Βόρειο Ιταλία, από το πρώτο λεπτό του αγώνα κάθε φορά που ο Μπαλοτέλι ερχόταν
σε επαφή µε τη µπάλα αποδοκίµααν έντονα, ενώ παράλληλα φώναζα συνθήµατα µε
περιεχόµενο: «∆εν υπάρχουν νέγροι στην Ιταλία» και «Στην Ιταλία θέλουµε µόνον
Ιταλούς». Μαζί τους αποδοκίµαζαν το νεαρό ποδοσφαιριστή και ορισµένοι Ρουµάνοι
οπαδοί.

•

15/10/2011 – Ντέρµπι µεταξύ Manchester United – Liverpool.

Ο αµυντικός της Manchester United, Patrice Evra καταγγέλει ότι ο επιθετικός της
Liverpool, Luis Suarez του επιτέθηκε µε ρατσιστικές εκφράσεις κατά την διάρκεια
του αγώνα των δύο οµάδων που έγινε στο Anfield. Ο ποδοσφαιριστής δεν επανέλαβε
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την έκφραση που χρησιµοποίησε ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής, αλλά είπε ότι είναι
ρατσιστική κι ότι ο αντίπαλος παίκτης την επανέλαβε πάνω από 10 φορές, σε µια
προσπάθεια να εκνευρίσει τον Εβρά.

•

22/6/2011 – Παιχνίδι Ανζί - Κρίλια

Ο Ροµπέρτο Κάρλος πέφτει θύµα ρατσιστικής επίθεσης – για δεύτερη φορά -µε το
ίδιο ακριβώς αντικείµενο, δηλαδή µια µπανάνα, η οποία προσγειώθηκε στα πόδια
του, κατά την διάρκεια του αγώνα της οµάδας του, Ανζί, µε αντίπαλο την Κρίλια.
Ήταν η δεύτερη φορά που συνέβη τέτοιο περιστατικό, καθώς τρεις µήνες νωρίτερα,
κατά την διάρκεια του αγώνα µε την Ζενίτ, ένας οπαδός της αντίπαλης οµάδας
επιδείκνυε µε προκλητικό τρόπο µία µπανάνα προς το µέρος του Ροµπέρτο Κάρλος.

•

Φεβρουάριος 2005 – Αγώνας µεταξύ Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα για το
κύπελλο.

Το Φεβρουάριο του 2005 , η Σαραγόσα υποδεχόταν την Μπαρτσελόνα σε αγώνα για
το κύπελλο Ισπανίας. Ένας από τους ποδοσφαιριστές της Μπάρτσα ήταν ο γνωστός
επιθετικός από το Καµερούν , Σάµουελ Ετό. Οι οπαδοί της γηπεδούχου οµάδας κάθε
φορά που Ετό ακουµπούσε τη µπάλα , έβγαζαν κραυγιές σαν µα’ι’µούδες ενώ
τραγουδούσαν αρκετές φορές φασιστικά εµβατήρια. Στο 60’ λεπτό του αγώνα όµως ,
ο Ετό δεν µπορούσε πλέον να αντέξει την όλη συµπεριφορά των οπαδών και ήθελε να
αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής καθώς και παίκτες και από τις 2
οµάδες ήθελαν να τον µεταπείσουν αλλά δεν µπόρεσαν να του αλλάξουν γνώµη.
Επίσης την ώρα που έβγαινε ο Ετό από το γήπεδο , οι οπαδοί της Σαραγόσα έκαναν
τον χαιρετισµό του Χίτλερ ολοκληρώνοντας την απαράδεκτη συµπεριφορά τους.

5.3. ∆ηλώσεις και αντιδράσεις των θυµάτων από τον ρατσισµό στον αθλητισµό

Πολλά είναι τα παραδείγµατα στα οποία οι αθλητές έχουν πέσει θύµατα ρατσισµού
είτε από λεκτική επίθεση είτε από χειρονοµίες

µε αποτέλεσµα να είναι εκτός

ελέγχου. Ειδικότερα:
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1. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2011 µετά την ήττα του παναθηναϊκού από τον
ολυµπιακό διαδραµατίστηκαν επεισόδια µεταξύ οπαδών και παιχτών µε
αποτέλεσµα µαζί µε την βία να υπάρχουν ρατσιστικές επιθέσεις

…

Ο γάλλος ποδοσφαιριστής του παναθηναϊκού δήλωσε µετά το τέλος του αγώνα:
«Είναι οι τελευταίοι µήνες που θα µε δείτε εδώ»! Αυτό είπε ο Τζιµπρίλ Σισέ µετά το
τέλος του αγώνα στο «Καραϊσκάκη». Ο Γάλλος τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε,
όµως κάποιος αποφάσισε ότι θα χάσει!
Μετά το τέλος των δηλώσεων του Σισέ, ο Γάλλος είχε λεκτικό επεισόδιο µε τον
Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο µεγαλοµέτοχος του Ολυµπιακού τον πλησίασε και του είπε:
«Next year», µε αποτέλεσµα ο Γάλλος να του απαντήσει «... αν είµαι εδώ».
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνέχεια τον προσέβαλε και ο Σισέ τον χαρακτήρισε
«fat boy»!
Εν τω µεταξύ, ο προπονητής του παναθηναϊκού που πήγε στην συνέντευξη Τύπου δε
θέλησε να κάνει δηλώσεις και να απαντήσει σε ερωτήσεις και αρκέστηκε να πει:
«Είµαι εδώ µόνο και µόνο από σεβασµό προς εσάς. ∆εν έχω κανένα σχόλιο. Τελείωσε
ένα µατς που θα έπρεπε να έχουµε πάρει και τελικά χάσαµε. Τα είδατε όλα και έχετε την
ευθύνη να τα γράψετε. Περιµένω και από την οµοσπονδία να πάρει αποφάσεις µετά
από αυτό που έγινε µε τους οπαδούς στο τέλος».
2. Οι έντονες αποδοκιµασίες που βίωσε ο Μάριο Μπαλοτέλι

και τα ρατσιστικά

συνθήµατα που ξανακούστηκαν σε βάρος του από Ιταλούς ακροδεξιούς οπαδούς, έγιναν
µείζον θέµα στον ιταλικό Τύπο. Στο χθεσινοβραδινό ισόπαλο (1-1) φιλικό της Ιταλίας
µε τη Ρουµανία στην Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας, ο 20χρονος διεθνής φορ των
«ατζούρι» µε καταγωγή από την Γκάνα, στα 60 λεπτά που έπαιξε έγινε άθελά του το
πρόσωπο του αγώνα.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής σε δηλώσεις του σχετικά µε το περιστατικό τόνισε ότι
αισθάνεται πικραµένος και παράλληλα θυµωµένος για τα όσα ακούστηκαν σε βάρος του.
«∆εν είναι η πρώτη φορά που µου συµβαίνει και γι’ αυτό το λόγο από ένα σηµείο και
µετά όλα αυτές οι προσβολές µε αφήνουν αδιάφορο. Όµως θέλω να πω σε αυτούς που µε
αποδοκιµάζουν, ότι στην Μπρέσια όπου και µεγάλωσα και είναι το σπίτι µου, ζουν
χιλιάδες αλλοδαποί και υπάρχει πολυεθνική κοινότητα»

3. Επίθεση µε ρατσιστικούς χαρακτηρισµούς κατήγγειλε µετά τη λήξη της αναµέτρησης µε τη
Λίβερπουλ, ο Πατρίς Εβρά. «Υπάρχουν κάµερες και µπορείτε να δείτε τον Σουάρες να µου
λέει µία συγκεκριµένη ρατσιστική λέξη τουλάχιστον δέκα φορές», δήλωσε ο Γάλλος µπακ.
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4. Η αναµέτρηση της Μπαρτσελόνα µε τη Σεβίλλη στο «Καµπ Νου» για την 8η
αγωνιστική της Πριµέρα Ντιβισιόν µπορεί να έληξε χωρίς τέρµατα, αλλά
συνεχίστηκε µετά το τελικό σφύριγµα. Ο φορ των Σεβιγιάνων από το Μάλι,
Φρεντερίκ Κανουτέ, αποβλήθηκε στο 94' γιατί έπιασε από τον λαιµό τον µέσο της
«Μπάρτσα» Σεσκ Φάµπρεγας, τον οποίο και κατόπιν κατηγόρησε ότι τον έβρισε
χρησιµοποιώντας λέξη µε ρατσιστική χροιά!
Ο 24χρονος διεθνής Ισπανός µέσος αρνήθηκε τις κατηγορίες του Αφρικανού
επιθετικού: «Θέλω να διαψεύσω κατηγορηµατικά τις αναφορές που µε εµφανίζουν να
έχω βρίσει µε ρατσιστικό σχόλιο κάποιο ποδοσφαιριστή της Σεβίλλης. ∆εν πρόκειται
να ανεχτώ τέτοιου είδους κατηγορίες. Αν οι αντίπαλοι είναι απογοητευµένοι από
κάποια απόφαση του διαιτητή, τότε θα πρέπει να µην ασχολούνται µε άλλα θέµατα.
Το να διαµαρτύρεται κάποιος για ρατσισµό είναι δειλία και αποτελεί µία καλή
δικαιολογία για να ξεπεράσει τη δική του άσχηµη συµπεριφορά. Η συνείδησή µου
είναι καθαρή. Κανένας δεν µε έχει κατηγορήσει για ρατσισµό, γιατί πολύ απλά δεν
είµαι ρατσιστής».
Η εκδοχή του Κανουτέ είναι διαφορετική: «∆έχτηκα προσβολές ρατσιστικού
περιεχοµένου, όπως όλοι διαπίστωσαν. Η συµπεριφορά µου ήταν κακή, όπως και του
αντιπάλου. Πλέον δεν σκέφτοµαι το θέµα αυτό, που θεωρώ ότι έχει κλείσει». Ο
Κανουτέ αποβλήθηκε στο 94', όταν ο διαιτητής είχε σφυρίξει πέναλτι υπέρ της
Μπαρτσελόνα.
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5. Ρωσία: Ρατσιστική επίθεση στον Ροµπέρτο Κάρλος

Ρώσος οπαδός πέταξε µια µπανάνα στο Βραζιλιάνο µπακ, κατά τη διάρκεια αγώνα
στη Σαµάρα (περιοχή Βόλγα) µεταξύ του συλλόγου Άνζι Μαχάτσκαλα και µιας
τοπικής οµάδας. Το περιστατικό καταδίκασαν έντονα σήµερα οι δύο οµάδες, καθώς
και οι ρωσικές ποδοσφαιρικές Αρχές.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, στο 90ο λεπτό του αγώνα, ενώ το
σκορ ήταν 0-3 υπέρ των φιλοξενουµένων. Ένας οπαδός των γηπεδούχων πέταξε µια
µπανάνα στον Ροµπέρτο Κάρλος, ο οποίος την επέστρεψε στην εξέδρα, πριν
αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να περιµένει το σφύριγµα λήξης της
αναµέτρησης.
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«Το γήπεδο δεν είναι χώρος για το ρατσισµό» ανακοίνωσε η Άνζι Μαχάτσκαλα µέσω
της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο, ενώ έκανε έκκληση για τον εντοπισµό και την
τιµωρία του δράστη αυτής της «αποτρόπαιης πράξης».
«Οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές σε πολιτισµένες χώρες» δήλωσε ο
παίκτης στην «Sport Express» µετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Είµαι βαθύτατα
απογοητευµένος και δεν έχω καµία επιθυµία να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο».
Ο σύλλογος της Σαµάρα ζήτησε συγγνώµη από τον Ροµπέρτο Κάρλος για το συµβάν,
υποσχόµενος να «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί και να τιµωρηθεί
ο άθλιος οπαδός που προσέβαλε αυτό τον υπέροχο ποδοσφαιριστή».
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ροµπέρτο Κάρλος πέφτει στη Ρωσία θύµα
ρατσιστικής επίθεσης και µάλιστα µε µπανάνα. Τον περασµένο Μάρτιο, λίγο πριν
από την έναρξη (όταν οι οµάδες ήταν παρατεταγµένες στον αγωνιστικό χώρο) της
εκτός έδρας αναµέτρησης µε τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, οπαδός που
πιθανολογείται ότι ανήκε στους «σκληροπυρηνικούς» των γηπεδούχων, πέταξε µια
µπανάνα στον Βραζιλιάνο άσσο.

6. Το Φεβρουάριο του 2005, η Σαραγόσα υποδεχόταν την Μπαρτσελόνα σε αγώνα
για το κύπελλο Ισπανίας. Ένας από τους ποδοσφαιριστές της Μπάρτσα ήταν ο
γνωστός επιθετικός από το Καµερούν, Σάµουελ Ετό. Οι οπαδοί της γηπεδούχου
οµάδας κάθε φορά που Ετό ακουµπούσε τη µπάλα, έβγαζαν κραυγές σαν µαϊµούδες
ενώ τραγουδούσαν αρκετές φορές φασιστικά εµβατήρια. Στο 60΄ λεπτό του αγώνα
όµως, ο Ετό δεν µπορούσε πλέον να αντέξει την όλη συµπεριφορά των οπαδών
φώναξε “∆εν πάει άλλο, δεν παίζω άλλο!” και κινήθηκε προς τα αποδυτήρια.. Ο
διαιτητής καθώς και παίκτες και από τις 2 οµάδες ήθελαν να τον µεταπείσουν αλλά
δεν µπόρεσαν να του αλλάξουν γνώµη. Επίσης την ώρα που έβγαινε ο Ετό από το
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γήπεδο, οι οπαδοί της Σαραγόσα έκαναν τον χαιρετισµό του Χίτλερ ολοκληρώνοντας
την απαράδεκτη συµπεριφορά τους.
Παρόµοιες επιθέσεις έχουν δεχτεί και άλλοι, κυρίως µαύροι παίκτες, όπως ο Κάρλος
Καµενί. Ο Καµενί είναι τερµατοφύλακας της ισπανικής οµάδας Εσπανιόλ, κατάγεται
από το Καµερούν και πολλές φορές από όταν πήρε µεταγραφή για τη συγκεκριµένη
οµάδα, έχει ακούσει πολλά ρατσιστικά συνθήµατα, κυρίως από οπαδούς της ίδιας της
οµάδας που αγωνίζεται (δηλαδή της Εσπανιόλ) ενώ οι ίδιοι του έχουν πετάξει κατά τη
διάρκεια αγώνων µπανάνες µέσα στον αγωνιστικό χώρο! Ο Καµενί παρόλα αυτά δεν
σκέφτηκε ποτέ να φύγει από την οµάδα που παίζει µέχρι και σήµερα επειδή, όπως
έχει δηλώσει, δεν θα κάνει το χατίρι σε αυτός τους ηλίθιους ανθρώπους.

5.4. Τι κάνει η πολιτεία για το θέµα του ρατσισµού

Τα κρούσµατα ρατσισµού στα γήπεδα είναι µια εξελιγµένη µορφή βίας στους
αγωνιστικούς χώρους. Τα αυστηρά κρατικά µέτρα ασφαλείας, που πάρθηκαν τα
τελευταία χρόνια, ανάγκασαν τους χούλιγκαν να µετατοπίσουν τη βία στο δικό τους
χώρο, στις κερκίδες ή καλύτερα στα πέταλα των οργανωµένων οπαδών. Εκεί η βία
µετατρέπεται από σωµατική σε λεκτική. Τα συνθήµατα έχουν στόχο τους αντίπαλους
οπαδούς και ποδοσφαιριστές, ενώ στο λεξιλόγιό τους προστέθηκαν ρατσιστικές
φράσεις µε αποδέκτες ποδοσφαιριστές άλλου χρώµατος και θρησκείας της αντίπαλης
οµάδας.
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Τον περασµένο Μάρτιο, 424 µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέγραψαν
γραπτή δήλωση σχετικά µε το ρατσισµό που παρατηρείται σε ποδοσφαιρικούς
αγώνες, καλώντας την ΟΥΕΦΑ και άλλους διοργανωτές να επιβάλουν κυρώσεις στις
ποδοσφαιρικές οµάδες, των οποίων οι οπαδοί ή οι παίχτες επιδεικνύουν ρατσιστική
συµπεριφορά.

Ο ρατσισµός συζητήθηκε επίσης από την κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτισµού, στα
πλαίσια έκθεσης για το µέλλον του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, που παρουσίασε ο
ευρωβουλευτής Ivo Belet, µέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και των
Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών. Ο Βέλγος εισηγητής ζήτησε από τους αρµόδιους φορείς να
επιβάλουν "αυστηρό Τα κρούσµατα ρατσισµού στα γήπεδα είναι µια εξελιγµένη
µορφή βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Τα αυστηρά κρατικά µέτρα ασφαλείας, που
πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια, ανάγκασαν τους χούλιγκαν να µετατοπίσουν τη βία
στο δικό τους χώρο, στις κερκίδες ή καλύτερα στα πέταλα των οργανωµένων οπαδών.
Εκεί η βία µετατρέπεται από σωµατική σε λεκτική. Τα συνθήµατα έχουν στόχο τους
αντίπαλους οπαδούς και ποδοσφαιριστές, ενώ στο λεξιλόγιό τους προστέθηκαν
ρατσιστικές φράσεις µε αποδέκτες ποδοσφαιριστές άλλου χρώµατος και θρησκείας
της αντίπαλης οµάδας. τερες κυρώσεις για κάθε είδους ρατσιστικής πράξης στο
ποδόσφαιρο" και κάλεσε την ΟΥΕΦΑ "να εφαρµόσει πειθαρχικούς κανόνες µε σαφή,
σταθερό και συντονισµένο τρόπο".

Ήδη από το 1996 όµως το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει µια έκθεση σχετικά µε τον
χουλιγκανισµό, της κας Claudia Roth. Η έκθεση αυτή υποστήριζε τα εξής µέτρα:
•

στάδια ειδικά κατασκευασµένα, έτσι ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές
ασφαλείας
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•

χωρισµό των οπαδών, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο

•

ελεγχόµενη πώληση εισιτηρίων

•

κατάργηση αλκοολούχων ποτών στα γήπεδα

•

σκάνερ στην είσοδο των σταδίων.

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι το ποδόσφαιρο ανήκει στους τοµείς που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Ως εκ τούτου, το ποινικό δίκαιο διαφέρει από
χώρα σε χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί παρά να δώσει κατευθυντήριες
γραµµές και να συντονίσει κρατικές προσπάθειες.

Η Super League, για πέµπτη χρονιά, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Εβδοµάδας
κατά του Ρατσισµού και σε συνεργασία µε την FARE (Football Against Racism in
Europe), η οποία τελεί υπό την αιγίδα της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αφιερώνει την 7η Αγωνιστική Ηµέρα της Super League, στις 22 & 23/10/2011, στην
ευαισθητοποίηση των φιλάθλων κατά του Ρατσισµού.

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, οι ποδοσφαιριστές θα σηκώσουν
«Κόκκινη Κάρτα στο Ρατσισµό», ενώ παράλληλα παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων θα
συνοδεύσουν τις οµάδες στην είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους πριν την
έναρξη των αναµετρήσεων.

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως ο Τιερί Ανρί (γάλλος ποδοσφαιριστής) πολλάκις θύµα
ρατσιστικών επιθέσεων, ηγείται του αντιρατσιστικού αγώνα της NIKE µε σύνθηµα
"Αντιστάσου και αντέδρασε" (Stand Up Speak Up). "Ο ρατσισµός είναι ένα από τα
µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι
µπορεί να πιστεύουν ότι το πρόβληµα έχει εξαφανιστεί, αλλά παραµένει", λέει ο
επιθετικός της Μπαρτσελόνα. "Μπορεί να µην έχουµε τη δυνατότητα να
περιορίσουµε αυτή τη µειονότητα, αλλά είναι η στιγµή για όλους µας να πάρουµε
θέση. Παίκτες φίλαθλοι, παράγοντες. Πρέπει να αντισταθούµε και να αντιδράσουµε".
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Κεφάλαιο 6:
Καλλιτεχνική σύµπραξη µε µαθητές µε ειδικές δεξιότητες…

Θέλοντας να λειτουργήσουµε µέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας µε έναν
διαφορετικό τρόπο που να προσεγγίζει βιωµατικά την διαφορετικότητα και
ταυτόχρονα να συµβάλλει στην αποδοχή της, συµµετείχαµε στα καλλιτεχνικά
εργαστήρια και την

Έκθεση ζωγραφικής «Αποτυπώµατα» 2012 του Σ.Κ.Ε.Π. -

Συνδέσµου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Στόχος του προγράµµατος
είναι µέσα από την καλλιτεχνική σύµπραξη να συνυπάρξουν, να επικοινωνήσουν και
να δηµιουργήσουν παιδιά µε αναπηρίες από ειδικά σχολεία, κοινωνικούς φορείς και
ιδρύµατα µαζί µε µαθητές από σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα πραγµατοποιήσαµε καλλιτεχνική σύµπραξη µε το 2ο Ειδικό ∆ηµοτικό
Σχολείο Πάτρας. Η συνάντηση έγινε στο σχολείο µας και συµµετείχαν περίπου 15
παιδιά από το Ειδικό Σχολείο και οι 20 µαθητές του project.
Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του ΣΚΕΠ, ζωγραφίσαµε σε οµάδες και
φτιάξαµε 32 έργα
Τα έργα που δηµιουργήθηκαν θα εκτεθούν στο Μουσείο Βορρέ (στην Αθήνα) στις 16
Μαρτίου 2012

Παρακάτω παρατίθενται οι εντυπώσεις των µαθητών από την συνάντηση µε τα παιδιά
του 2ου Ειδικού σχολείου:

Μια επίσκεψη που µε εντυπωσίασε πολύ ήταν όταν επισκεφθήκαν το σχολείο
µου τα παιδιά του ειδικού σχολείου. Στην αρχή αισθανόµουν κάπως άβολα γιατί δεν
ήξερα πως να συµπεριφερθώ και κυριαρχούσε µέσα µου η λύπη αλλά όταν τα
γνώρισα καλυτέρα και περάσαµε αρκετό δηµιουργικό χρόνο µαζί τα συναισθήµατα
µου άλλαξαν τελείως και µετατραπήκαν σε χαρά. Κατάλαβα ότι όλοι οι άνθρωποι
είναι ίδιοι άσχετα από την διαφορετικότητα τους και το ότι βοήθησα αυτά τα παιδιά
να περάσουν όµορφα και χαρούµενα κάποιες ώρες µε γέµισε ικανοποίηση.
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Συνειδητοποίησα ότι µπορείς να γίνεις φίλος και να περάσεις ωραία ακόµα και µε
ανθρώπους που δεν το έχεις φανταστεί , αρκεί να υπάρχει θέληση και ανοιχτό µυαλό.
Και νοµίζω ότι και εκείνα πέρασαν όµορφα µαζί µου.
( Νικος Ανδριόπουλος)

Την Παρασκεύη 18/11/11 είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι ξεχωριστό και µοναδικό
στη ζωή µου. Ένα ειδικό σχολείο είχε σκοπό να έρθει στο σχολείο µου. Στο σχολείο
αυτό βρίσκονται παιδιά µε κάποιες διανοητικές δυσκολίες και

ήρθαν εδώ στο

Πειραµατικό Λύκειο του Λάγγουρα, µε απώτερο σκοπό να συνεργαστούµε σωστά και
να δούµε τις αντιδράσεις . Ωστόσο, εγώ το θεώρησα αρκετά αλλόκοτο αυτό, όχι τόσο
για το γεγονός της διαφοροποίησής τους, αλλά περισσότερο λόγω των ηλικιακών
διαφορών, καθώς αυτά ήταν µικρά, αγνά παιδάκια του δηµοτικού ενώ εµείς σχεδόν
έφηβοι. Παρόλα αυτά προσπαθούσα να µην δείξω αυτήν την ανησυχία µου. Την
Παρασκευή το πρωί, γεµάτη ελπίδα εγώ µαζί µε τα άλλα 19 άτοµα της οµάδας
κατεβήκαµε στην αίθουσα 13 του σχολείου µου και αφού ετοιµάσαµε τα πράγµατα
(φαγητό, αντικείµενα και κατασκευές) καθίσαµε για να περιµένουµε τα παιδάκια.
Όταν µπήκαν µέσα, µπορώ να πω ότι τα έχασα . Ξαφνικά είχα παγώσει και αγχωθεί.
Πιστεύω πως µπορώ να δικαιολογήσω αυτήν µου την αντίδραση, επειδή µάλλον
κατάλαβα από την αρχή µερικές από αυτές τις δυσκολίες, γιατί στο σχολείο της
µητέρας µου φοιτούν τέτοια παιδιά που όµως αυτές οι δυσκολίες τους είναι αρκετά
σοβαρές και εντελώς εκτός ελέγχου. Η ατµόσφαιρα ήταν άκρως ηλεκτρισµένη και η
αµηχανία ήταν χαραγµένη µέσα στα µάτια. Παρόλα αυτά όµως αποδείχθηκε πως
ήµουν εντελώς λάθος! Όταν καθίσαµε και µιλήσαµε µαζί τους µπορούσαµε άνετα και
που εύκολα συνεννοηθούµε. Η συνεργασία µου µαζί τους ήταν τροµερή πραγµατικά .
Πρώτη φορά ένιωσα να προσφέρω τόσο πολύ κάπου. Φτιάξαµε πολύ όµορφα
πράγµατα … που ήταν κοµµάτια της καρδιάς µου, αλλά και των άλλων κοριτσιών. Η
Αγγελική αλλά και η ∆ήµητρα είναι πραγµατικά δύο αξιαγάπητα κορίτσια που µε
δίδαξαν πως:
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ…,ακόµα και κάτι αν δεν πήγε καλά στη ζωή σου.
Θα πρέπει να ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ , κάθε λεπτό όλο και πιο πολύ όλο και πιο έντονα.
Όλοι µπορούµε να συνεργαστούµε αρµονικά ΟΛΟΙ είµαστε τόσο ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
αλλά και τόσο Ι∆ΙΟΙ.
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Όλοι κρύβουµε στην καρδιά µας και από την στιγµή που είµας6τε καλά µε τον εαυτό
µας όλοι λειτουργούν σωστά παντού .
Εγώ, θα ήθελα τόσο πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτήν την υπέροχη εµπειρία που
µου δώσατε .Μέσα από την καρδιά µου εύχοµαι τα καλύτερα για αυτά για παιδιά
γιατί τα νοιάζοµαι και ότι χρειαστούν θα είµαι κάπου εκεί έξω να τους δίνω δύναµη.
Ευχαριστώ
ΟΛΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ……..ΟΛΟΙ ΟΜΟΡΦΟΙ
(Τζόλα Αγγελική)

Οι εντυπώσεις µου από αυτήν την συνάντηση ήταν πολύ θετικές γιατί κατάλαβα ότι
όλοι είµαστε ίσοι και η διαφορετικότητα του καθενός είναι αυτή που τον κάνει
ξεχωριστό. Παρόλο που η συνεργασία µας δεν ήταν πολύ εύκολη καταφέραµε να
ξεπεράσουµε τις δυσκολίες και να έχουµε όλοι ένα ευχάριστο διάλειµµα από την
καθηµερινότητα. Ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία για όλους µας.
(Παπαδόπουλος Γεώργιος )

Στην αρχή της συνάντησης είχα πολύ άγχος γιατί πίστευα πως θα ερχόµουν σε επαφή
µε ανθρώπους διαφορετικούς από µας. Στην συνέχεια όµως κατάλαβα ότι οι
άνθρωποι αυτοί ήταν απολύτως φυσιολογικοί και ότι δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα
από εµάς. Ήταν πολύ καλοδιάθετοι και πρόθυµοι να συνεργαστούν µε εµάς αλλά και
µε τους καθηγητές-φροντιστές τους. Γενικά πιστεύω ότι ήταν µια αξέχαστη εµπειρία,
αφού η συνεργασία µεταξύ µας ήταν άψογη.
(Σιλαϊδής Κων/νος)

Την Παρασκευή είχαµε µια συνάντηση µε παιδία από το 2ο Ειδικό Σχολείο. Γνώριζα
από πριν την κατάσταση των παιδιών. Ένιωθα οίκτο για κείνα όµως εκείνη την µέρα
άλλαξα γνώµη. Γνώρισα πολλά παιδιά και τους έκανα φίλους αφού είχαµε περίπου τα
ίδια ενδιαφέροντα. Παρόλο που είχαµε δυσκολία στην επικοινωνία όλες τις ώρες που
είχαµε έρθει σε επαφή δεν βαρέθηκα καθόλου. Μετά αφού έφυγαν όλοι κατάλαβα
πως δεν είχαµε µεγάλες διαφορές αφού και αυτά σαν παιδιά τους άρεσαν να παίζουν.
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(Μπουρτζίλα Καλλιόπη)

Από την συνάντηση µε τα παιδιά από την Κιβωτό κέρδισα πολλές θετικές εντυπώσεις
αφού κατάλαβα πως όλα τα παιδιά παρότι είχαν µερικά προβλήµατα διανόησης δεν
διαφέρουν από µας αφού συνεννοούµαστε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα . Τέλος
πιστεύω πως και µείς και τα ίδια τα παιδιά χάρηκαν µε τη συνάντηση που είχαµε
αφού θα µας µείνει αξέχαστη για πάντα χαραγµένη στη µνήµη µου.
(Αντρέας Αγγελόπουλος)

Την Παρασκευή 18/11/2011 ήρθαν στο σχολείο µας παιδιά από ένα σχολείο για
παιδιά µε ‘’ειδικές’’ ανάγκες για επίσκεψη. Αρχικά, όλοι ήµασταν κάπως
επιφυλακτικοί για το πώς θα επικοινωνήσουµε ,το πώς θα δέσουµε, πώς θα τα
αντιµετωπίσουµε, πώς θα τα κάνουµε να νιώσουν ευχάριστα. Όταν τα
πρωτοαντίκρισα είδα παιδιά γεµάτα ζωή και χαρά, έτοιµα να διασκεδάσουν, να
δώσουν αγάπη αλλά και να πάρουν. Προσωπικά ήµουν προετοιµασµένη να
συναντήσω ακραίες περιπτώσεις, παιδιά ‘’διαφορετικά’’ από εµάς. Στην πορεία όµως
καθώς παίζαµε, µιλούσαµε, συνεργαζόµασταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι
ακριβώς ίδια µε εµάς αφού το καθένα από αυτά αποζητούσε αυτό που όλοι θέλουµε :
αγάπη. Μία αγάπη ανιδιοτελή αγνή, χωρίς συµφέροντα, κάτι που τους δινόταν
απλόχερα µέσω των δασκάλων τους. Άνθρωποι που πρέπει να θαυµάζουµε και να
υποστηρίζουµε καθώς το έργο τους είναι δύσκολο και καταβάλλουν υπέρµετρες
προσπάθειες να δείξουν την αγάπη τους για αυτά τα παιδάκια. Είναι κάτι τέτοιες
στιγµές που µπορείς να διακρίνεις το σηµαντικό από το ανόητο, που µπορείς να
επικεντρωθείς σε αυτό που αξίζει, που µπορείς να καταλάβεις και να εκτιµήσεις πως
ορισµένα πράγµατα τα οποία για εµάς είναι αυτονόητα και αναµενόµενα για κάποιους
άλλους είναι πολυτέλεια.
(Κατερίνα Γαλανοπούλου)

Η συνεργασία µε τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ήταν αρκετά δύσκολη. Από κάποιο
σηµείο και µετά η συνεργασία γινόταν δύσκολη µαζί τους και κουραστική. Πάντως
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είµαι σίγουρος ότι έδωσα τον καλύτερο µου εαυτό και έκανα ότι µπορούσα για να
περάσουν τα παιδιά καλά και να πιστέψουν πως δεν είναι διαφορετικά και είµαστε
όλοι ίσοι.
(Πιτσίνης Ερρίκος)

Ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία η συνεργασία µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Στην
αρχή ήταν αρκετά δύσκολο επειδή δεν ανοίγονταν σε εµάς και έπρεπε να µάθουµε τι
τους αρέσει έτσι ώστε να µπορούµε να ασχοληθούµε µε αυτά που τους αρέσει. Αυτό
που µου έκανε µεγάλη εντύπωση ήταν ότι παρόλο που ήταν παιδιά µε ειδικές ανάγκες
µπορούσαν να συνεργαστούν µε εµάς χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβληµα.
(Ανδρέας Τσαλίδης)

Στο πλαίσιο του διαδραστικού µαθήµατος του project, ήρθαµε σε επαφή και
γνωρίσαµε παιδιά από ένα άλλο σχολείο, διαφορετικό από το δικό µας. Στην αρχή
όταν πρωτοάκουσα την ιδέα, µου φάνηκε λίγο περίεργο γιατί δεν ήξερα αν θα
µπορούσα να ανταπεξέλθω στις ανάγκες µιας τέτοιας γνωριµίας µε τα παιδιά αυτά.
Όλα αυτά όµως άλλαξαν µόλις τα παιδιά που είχαµε προσκαλέσει στο σχολείο
µπήκαν µέσα στο προαύλιο. Ήταν τόσο χαρούµενα, τόσο αγνά και το έδειχναν µε τις
εκφράσεις στο πρόσωπό τους. Αµέσως λοιπόν κατάλαβα ότι η µέρα µαζί τους θα
ήταν ξεχωριστή. Τότε µιλήσαµε µαζί τους για πρώτη φορά, τους ρωτήσαµε και µας
ρώτησαν τι µας αρέσει να κάνουµε, ποια είναι τα χόµπι τους και γενικώς πως
περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους και κατάλαβα ότι έχουµε τόσα κοινά!
Αργότερα είχαµε την ευκαιρία να ζωγραφίσουµε µαζί τους. .Στην αρχή ήταν όλοι
τους ντροπαλοί και νόµιζα ότι θα συνεχίσουν έτσι αλλά µετά χαλάρωσαν και µας
ανοίχτηκαν πιο πολύ.
Μέσα από αυτή την διαδικασία, σίγουρα έµαθα πολλά, είδα τον κόσµο και την ζωή
µέσα από άλλο µάτι, το δικό τους και κατάλαβα ότι ο «διαφορετικός» δεν είναι και
τόσο διαφορετικός τελικά.
Το να ανταλλάξω κουβέντες µε αυτά τα παιδιά ήταν κάτι το απίστευτο και ήταν
σίγουρα µια εµπειρία που θα ήθελα να ξαναζήσω!!!
(∆ηµοσθένης Τζανάκος)
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Στις 18-11-12 έλαβε χώρο στο σχολείο µας ένα γεγονός το όποιο θα µνηµονεύεται
για πολύ καιρό και από µας αλλά και από τα ιδία τα παιδιά, επισκεφτήκαν το
Πειραµατικό Σχολειό Λάγγουρα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Αν και στην αρχή και
εµείς αλλά και αυτοί είχαµε κάποια δυσκολία στην επικοινωνία, µε την πάροδο του
χρόνου αρχίσαµε να επικοινωνούµε µε τους ίδιους µε µεγαλύτερη άνεση, µάλιστα
παρότι ήταν παιδιά µε διαφορές παθήσεις δεν σου έδιναν την εντύπωση ότι δεν είχαν
κάποιο πρόβληµα. Σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία είχε δυσκολίες αλλά είµαστε όλοι
χαρούµενοι που µπορέσαµε να δώσουµε κάποιες στιγµές χαράς στα παιδιά που έχουν
περάσει τόσες δυσκολίες.
(Γρηγόρης Παπαβερκίου)

Η συνάντηση µε τα παιδιά ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία. Μάθαµε πολλά για αυτά τα
παιδιά . Στην αρχή φαινόταν ότι θα είναι δύσκολα , όµως τα παιδιά συνεργάστηκαν
και καταφέραµε να φτιάξουµε ωραίες κατασκευές. Προσπάθησα πολύ και νοµίζω ότι
και τα παιδιά ευχαριστηθήκαν. Θαυµάζω πολύ τους δάσκαλους αυτών των παιδιών
για την υποµονή τους.
(Ντούκας Γεράσιµος)

Η εντυπώσεις µου απ’ την επίσκεψη των παιδιών στο σχολείο ήταν πολύ καλές. Στην
αρχή ένιωσα τελείως άβολα, µιας και δεν είχα ποτέ επαφή µε τέτοια παιδιά. Ήταν µια
πρωτόγνωρη εµπειρία. Όταν γνωρίστηκα όµως µε τα παιδιά

και απέκτησα

επικοινωνία µαζί τους, κατάλαβα πως δεν διαφέρουν και πολύ από εµάς. Ήταν κι
αυτά εξίσου ζεστά µαζί µας. Έτσι λοιπόν διασκεδάσαµε και µπορώ να πω ότι κάποια
από αυτά µε συγκίνησε για την φροντίδα που παρείχε το ένα στο άλλο. Ένιωθα λες
και περνούσα χρόνο µε παιδάκια µικρότερης ηλικίας που χρειάζονταν αγάπη και
φροντίδα.
(Κόρδα Ναταλία)

Ήταν κάτι αρκετά ξεχωριστό, πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον. Μόλις ήρθαν τα
παιδιά είχα λίγο άγχος γιατί δεν ήξερα πως πρέπει να τους συµπεριφερθώ και ένιωθα
λίγο άβολα. Όταν όµως γνωριστήκαµε και έµαθε ο ένας τον άλλον κάναµε τα παιδιά
να αισθανθούν πολύ άνετα. Ζωγραφίσαµε, φάγαµε, διασκεδάσαµε και πιστεύω πως
αυτές οι στιγµές θα αποτυπωθούν στη µνήµη των παιδιών γιατί η ζωή όλων είναι
στιγµές άλλες φορές κακές και άλλες καλές και ευχάριστες. Τα παιδιά αισθάνονται
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ίδια µε εµάς και εµείς πιστεύω τους συµπεριφερθήκαµε µε τον καλύτερο τρόπο
κάνοντας τα να µην νιώθουν διαφορετικά αλλά να νιώθουν το καθένα ξεχωριστά µε
τον δικό του τρόπο.
Ήταν µία πολύ ωραία και ξεχωριστή εµπειρία!
Ελπίζω να το ξανακάνουµε!!
(Καλτσούνης Θωµάς)

Η επίσκεψη των παιδιών αυτών στο σχολείο µας πιστεύω πως ήταν πολύ
σηµαντική. Καταρχάς γνωρίσαµε κι άλλα παιδιά που, όπως πιστεύουν οι
περισσότεροι από εµάς είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι έτσι στην πραγµατικότητα.
Όλοι είµαστε διαφορετικοί µε τον δικό µας ξεχωριστό τρόπο. Έτσι, κι αυτά τα παιδιά
είναι διαφορετικά και δεν πιστεύω πως θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται µε οίκτο, αλλά
σαν να είναι σαν εµάς.
Στην αρχή ήµασταν όλοι ντροπαλοί και περισσότερο τα παιδιά αυτά γιατί δεν
ήξεραν τι αντιµετώπιση θα είχαν από εµάς. Αλλά πιστεύω ότι ήµασταν όλοι πολύ
ευγενικοί µαζί τους κι έτσι ανοίχτηκαν κι αυτά. Εγώ, θέλοντας να γνωρίσω όλα τα
παιδιά, έκανα κάποιες κύκλους και κατάλαβα πως το να είναι κάποιος διαφορετικός
από το φυσιολογικό ή µάλλον το συνηθισµένο κάποιες φορές είναι καλό γιατί οι
άνθρωποι σε αγαπάνε για αυτό που είσαι µε όποιο πρόβληµα κι αν έχεις. Κάτι που
στις µέρες µας έχει χαθεί, αφού για να αγαπηθεί κάποιος θα πρέπει να αλλάξει για να
γίνει αυτός που θέλουν οι άλλοι. Ειδικά σε εµάς που πιστεύουµε πως έχουµε
προβλήµατα, αλλά µε το που αντικρίζουµε αυτά τα παιδιά καταλαβαίνουµε πως θα
έπρεπε να είµαστε χαρούµενοι παρά να γκρινιάζουµε συνέχεια για αυτά που δεν
έχουµε.
Πιστεύω πως αυτά τα παιδιά µας έµαθαν πολλά πράγµατα και ιδιαίτερα να
εκτιµούµε που γεννηθήκαµε έτσι. Επίσης, µας δίδαξαν τη σηµασία του διαφορετικού
και πως θα πρέπει να αγαπάµε τους εαυτούς µας όπως είµαστε, µε τα ελαττώµατά µας
και να µην κατακρίνουµε τους άλλους για το πως είναι.
(Αγγελική Ξένου)
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Η πρόσφατη επαφή µου µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της ερευνητικής
µας εργασίας για τη διαφορετικότητα αποτέλεσε πολύτιµη για εµένα εµπειρία.
Πράγµατι, η άµεση γνωριµία µου µε παιδιά που ανήκουν σε µια ιδιαίτερη κατηγορία
µε ευαισθητοποίησε και µε προβληµάτισε συνάµα. ∆εν είχα ποτέ σκεφτεί να
ασχοληθώ µαζί τους. Σκέφτηκα ότι βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής όλων µας.
Όµως κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι στην αρχή της επικοινωνίας µας
ήµουν επιφυλακτική και σκεφτόµουν ότι δεν είχα τίποτα να µοιραστώ µαζί τους. Στη
συνέχεια όµως διαπίστωσα ότι διαθέταµε πληθώρα κοινών ενδιαφερόντων και ότι η
ώρα µαζί τους κυλούσε ιδιαίτερα ευχάριστα αφήνοντας µια γλυκιά αίσθηση καθώς
αντιλαµβανόµουν ότι τους έδινα χαρά. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθώ εθελοντικά
µε τέτοιες οµάδες παιδιών έτσι ώστε να µοιράζοµαι µαζί τους τα προβλήµατα και να
τα ελαφρύνω και από την άλλη πλευρά να τους δίνω λίγη χαρά από τη χαρά µου.
(Ψάχου Μαρία)
Η συνεργασία µου µε τα παιδιά του ειδικού σχολείου ήταν σίγουρα κάτι ξεχωριστό
και ιδιαίτερο που δεν θα ξεχάσω. Αρχικά , ένιωθα αµηχανία και φόβο, µήπως κάνω
κάτι που θα τα πλήγωνα ή το εκλάµβαναν ως λάθος. Ωστόσο, νοµίζω πως στη
συνέχεια δεθήκαµε, και ότι τα παιδιά , όπως και εµείς, περάσαµε πολύ καλά. Σίγουρα
έµαθα πως το να είσαι διαφορετικός δεν είναι ελάττωµα και ότι µπορείς να ζεις πολύ
καλά αν το αποδεχτείς. Καταλήγοντας, θα

ήθελα να πω ότι ένιωσα πολύ ωραία,

ξεπερνώντας ορισµένες προκαταλήψεις που είχα πριν και αλλάζοντας τελείως στάση
απέναντί τους .
(Ανδρεάνα Πελεκούδα-Οικονόµου)

Η συνεργασία µου µε τα παιδιά που δούλεψα ήταν πολύ καλή µέσα σε κλίµα χαράς.
Θεωρώ πως αρχικά αισθανόµουν λίγο περίεργα, διότι δεν είχα ξαναέρθει σε επαφή µε
τέτοια παιδιά. ∆εν γνώριζα όµως ότι και αυτά κάνουν παρόµοια πράγµατα µε εµάς µε
τη µόνη διαφορά ότι έχουν κάποια ιδιαιτερότητα από όταν γεννήθηκαν. Έτσι,
περνώντας η ώρα άρχισα να νιώθω πιο άνετα µιλώντας και παίζοντας µαζί τους.
Είµαι πεπεισµένος πως αυτή η κίνηση συγκίνησε το προσωπικό του σχολείου, τα
παιδιά αλλά και τους συµµετέχοντες από την πλευρά του σχολείου µας. Τέλος,
πιστεύω πως και άλλα σχολεία θα πρέπει να καλέσουν παιδιά µε ιδιαιτερότητες, για
να φανεί έµπρακτα πως η πλειονότητα των µελών της κοινωνίας τα αποδέχεται.
(Σπύρος Μπάτσικας)
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Πιστεύω πως ήταν µια ιδιαίτερα ωραία διαδικασία. Γνωρίσαµε τα παιδιά και είδαµε
πως δεν είναι τόσο διαφορετικά από εµάς τελικά και πως είναι µια παρεξηγηµένη
κοινωνική οµάδα. Ήταν µια πολύ ευχάριστη εµπειρία: ζωγραφίσαµε µαζί,
συνεργαστήκαµε και περάσαµε πολύ ωραία! Συµπάθησα πολύ ορισµένα από αυτά και
πιστεύω πως δεν τα αντιµετώπισα µε διαφορετικό τρόπο. Ήταν µια πολύ καλή ιδέα
και χάρηκα πολύ που το κάναµε.
(Tριανταφύλλου Θεοδώρα)
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Επίλογος

Η παράθεση των παραπάνω συµπερασµάτων οφείλει να συµπεριλάβει στο τέλος της
και το συλλογισµό πως αν το επιµέρους έχει, σε επίπεδο µικροδοµής και
µικροκλίµακας, τη δική του ιδιόµορφη σύσταση και εργονοµία, είναι ταυτόχρονα
συστατικό στοιχείο του όλου, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι αδύνατο να ερµηνευτεί
χωρίς την προσφυγή σ' αυτή την ολότητα. και σ' αυτή την ολότητα η εξατοµίκευση,
στο επίπεδο των αποτελεσµάτων και όχι των αιτιών, οδηγεί στη µετατροπή
φαινοµένων όπως η µη αποδοχή της διαφορετικότητας, ο κοινωνικός αποκλεισµός
και η αντιρατσιστική πολιτική, σε εµπορεύµατα που ελκύουν συγκεκριµένες συµβολικά αλλά και χειροπιαστά- υλικές και ανταλλακτικές αξίες. Έτσι µόνο αν
κάποιος αποτινάξει µερικούς από τους µύκητες που παρασιτούν επάνω στις παλαιές
αξίες και προσπαθήσει να διακρίνει τη µορφή που είχαν αυτές στα µάτια εκείνων που
τις δηµιούργησαν (Wilson, 1999, σ. 259), θα µπορέσει να κατανοήσει το ρόλο της
επικρατούσας εξουσιαστικής δοµής και ταυτόχρονα να αναγνωρίσει την αδυναµία
του να νοιώθει ελεύθερος µόνο στις στιγµές που αντιµετωπίζει κάποια κρίση ή
πρόκληση.
Η καλλιέργεια ενός πνεύµατος ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό µε τον
εξορθολογισµό του κοινωνικού αποκλεισµού και τον συσχετισµό του µε κοινωνικές
συµπεριφορές αγγίζει µόνο την επιφάνεια των πραγµάτων. Η ανάληψη

δράσης

ενάντια στο κοινωνικό αποκλεισµό οφείλει να πάει πιο πέρα από την επιβολή ηθικών
και νοµικών ποινών. Οφείλει να καταπολεµήσει τις συνθήκες δηµιουργίας
συµπεριφορών που τον ευνοούν και µια τέτοια δράση δεν µπορεί να είναι παρά
κοινωνική και συνάµα µια πράξη αυτοαποδοχής και αντίληψης του εαυτού µας µέσα
από τον άλλο, αφού εµείς και οι άλλοι αλλάζουµε συνέχεια θέσεις.
Σήµερα η ζωή στον πλανήτη µας περιλαµβάνει κυρίως, έναν πολιτικοοικονοµικό
τρόπο, ο οποίος µπορεί και ενσωµατώνει εύκολα τα συµπεράσµατα των αλλαγών και
των συγκρούσεων σε πολλά επίπεδα. Με τα νέα θεωρητικά ρεύµατα ακούµε ένα νέο
παγκόσµιο επιστηµονικό λόγο, που λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι µόνο φλοιός,
σπλάχνα, ιστοί και προγραµµατιζόµενες λειτουργίες, αλλά βιο-ψυχο-κοινωνική
ενότητα.

92

Σε ένα άτοµο συνυπάρχουν νοητικο-βιο-κοινωνικά σύνολα. Η συγκέντρωση, τα
κίνητρα, η εσωτερική ασφάλεια, η µεθοδολογία στη λύση κοινωνικών προβληµάτων,
τα κυριαρχικά συναισθήµατα στον µικρό οικογενειακό κύκλο, στο σχολικό
περιβάλλον και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αναζητούνται, περιγράφονται,
αξιολογούνται και τελικά χρησιµοποιούνται ως µέρη της ενσωµάτωσης του ατόµου
στο σύνολο µέσα από διαδικασίες ισορροπίας. Ολοκληρώνοντας το σκεπτικό για τον
κοινωνικό γραµµατισµό, µπορούµε να πούµε ότι οι πιο έτοιµοι, σε λεκτικές
ικανότητες, µε αυτονοµία σε σκέψεις και λύσεις προβληµάτων, µε γνώση ποικίλων
κοινωνικών κανόνων, αποδοχή της διαφορετικότητας και εύκολη προσαρµογή, είναι
αυτοί που κατέχουν τα εχέγγυα να προστατευθούν από την ανεργία, τη χρήση
ουσιών, τις προσωπικές θυσίες και ταραχές και τις ψυχικές παθήσεις. Έτσι γερή, µη
φανατική κοινωνική εκπαίδευση ή θετικές κοινωνικές ικανότητες, σηµαίνει όχι τον
άνθρωπο που ξέρει, αλλά αυτόν που µπορεί εύκολα να µάθει αντέχοντας
διαφορετικούς ανθρώπους.

… εσύ εδώ πρέπει να αφήσεις πίσω όλη τη δυσπιστία
όλη η δειλία πρέπει εδώ να εξαφανισθεί …
(∆άντε Αλιγκιέρι, Η Θεία Κωµωδία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποφθέγµατα για τη διαφορετικότητα
•

Αγαπάω τους ανθρώπους που λένε ελεύθερα αυτό που σκέφτονται… φτάνει
να σκέφτονται τα ίδια µε µένα Άλι Μωχάµετ

•

Αιρετικός είναι αυτός που βλέπει µε τα µάτια του Λέσιγκ Γκοτολντ (17291781)

•

Αλλά κανείς δεν έχει γεννηθεί που να τα γνωρίζει όλα. Άλλο χάρισµα έχει ο
καθένας µας [[Ευριπίδης ["Ρήσος"]]

•

Για κάποιους η οµορφιά είναι στα µαλλιά, για άλλους στη φαλάκρα Ινδική
παροιµία

•

∆ιαφορετικοί άνθρωποι κυνηγούν την ευτυχία µε διαφορετικούς τρόπους και
διαφορετικά µέσα, και έτσι φτιάχνουν για τον εαυτό τους νέους τρόπους ζωής
και είδη διακυβέρνησης Αριστοτέλης

•

Εάν κάποιος σκέφτεται αλλιώς αυτό δε µε προσβάλλει, αντίθετα µε
εµπλουτίζει. ∆εν έχει µεγάλο ενδιαφέρον ν' ακούσεις τον ήχο σου Σεντ
Εξιπερί

•

Είναι παράλογο να διαιρεθούν οι άνθρωποι σε καλούς και κακούς. Οι
άνθρωποι είναι είτε γοητευτικοί είτε κουραστικοί Ουάιλντ Όσκαρ

•

Εκεί που όλοι είναι καµπούρηδες η όµορφη κορµοστασιά γίνεται δυσµορφία
Ντε Μπαλζάκ Ο.

•

Εκείνος που πίνει κρασί και αυτός που πίνει νερό δεν µπορούνε να µη
σκέφτονται διαφορετικά. ∆ηµοσθένης

•

Ελευθερία µόνο για τους οπαδούς της κυβέρνησης και για τα µέλη ενός µόνο
κόµµατος -άσχετα µε το πόσο µεγάλο είναι- δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία
είναι η ελευθερία να σκέπτεται κανείς διαφορετικά Λούξεµπουργκ Ρόζα

•

Έχεις το δικαίωµα να σκέφτεσαι διαφορετικά από τους ανθρώπους της εποχής
σου, αλλά δεν έχεις δικαίωµα να ντύνεσαι αλλιώτικα Έµπνερ-Έσεµπαχ Μ.

•

Η ανθρώπινη φύση µισεί καθετί που υπερέχει Θουκυδίδης

•

Η απόρριψη της ξένης κουλτούρας είναι ένδειξη αγριότητας, ενώ η
κατανόηση ξένης αγριότητας είναι ένδειξη κουλτούρας Κασέγεφ Ε.
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•

Η βασική µάχη στα νιάτα είναι η αντιπαράθεση µεταξύ ανάγκης να είσαι
µέλος οµάδας και ανάγκης να φαίνεσαι ως µοναδικός και ανεπανάληπτος
Έλιουµ Τζ.

•

Η ευτυχία των ανθρώπων κατοικεί στις ψυχές των ανθρώπων και άρα
σχετίζεται µε την πραγµατικότητα των ανθρώπων. Και επειδή ο καθένας µας
είναι µοναδικός, η ευτυχία του ενός δεν µπορεί ποτέ να είναι ίδια µε την
ευτυχία του άλλου. Κάθε ευτυχία είναι ξεχωριστή και µοναδική Παντελή
Σµαρούλα

•

Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο
Όσσο

•

Η φύση σ' έπλασε µοναδικό κι εσύ ζητάς τον όµοιό σου Πετράτος Κ.

•

Κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του συµφορά Ευριπίδης

•

Κανείς δεν χαµογελά όπως εσείς, δε σκέπτεται όπως εσείς και δε βαδίζει όπως
εσείς. Εποµένως µην ψάχνετε κάποιον ίδιο µε σας Παντελή Σµαρούλα

•

Μην κάνεις στους άλλους αυτά που θα ήθελες να κάνουν σε σένα. Τα γούστα
τους µπορεί να είναι διαφορετικά

•

Μόδα: η ανάγκη µας να εκφράσουµε το ένστικτο της αγέλης, πιστεύοντας
παράλληλα ότι έτσι ξεχωρίζουµε Χορόσκελης ∆.

•

Να σκέπτεσαι αντίθετα στο ρεύµα της εποχής είναι ηρωισµός. Το να µιλάς
αντίθετα είναι τρέλα Άγνωστος

•

Να τρως σύµφωνα µε την όρεξή σου και να φοράς ό,τι φορούν οι άλλοι
Γνωµικό από την Βεγγάλη

•

Ο ένας σιωπά γιατί δεν έχει να πει τίποτα, ο άλλος, γιατί σκέφτεται. Τολστόι

•

Ο ζωγράφος ζωγραφίζει ό,τι πουλάει. Αντίθετα ο καλλιτέχνης πουλάει ό,τι
ζωγραφίζει Πικάσο Πάµπλο

•

Ο καθένας είναι ευτυχισµένος µε το δικό του τρόπο, γιατί η ευτυχία είναι
πολύ προσωπική υπόθεση Παντελή Σµαρούλα

•

Ο καθένας µας είναι µοναδικός και δεν αντιγράφεται, όπως δεν αντιγράφεται
και κανενός η επιτυχία Παντελή Σµαρούλα

•

Ο καιρός είναι διαφορετικό βηµατισµό για τους διαφόρους ανθρώπους
Θερβάντες

•

Οι άνδρες διαφέρουν µεταξύ τους, όπως ο ουρανός από τη γη, αλλά οι
γυναίκες, καλές και κακές, διαφέρουν µεταξύ τους όσο ο παράδεισος από την
κόλαση Τέννυσον Α.
98

•

Όλοι οι άντρες είναι διαφορετικοί. Μόνο οι σύζυγοι είναι ίδιοι Μωµ
Σωµερσετ

•

Όταν αποκαλείς τον εαυτό σου Ινδό, µουσουλµάνο, χριστιανό, ευρωπαίο ή
ο,τιδήποτε άλλο, υιοθετείς τη βία. Καταλαβαίνεις το γιατί; Γιατί διαχωρίζεις
τον εαυτό σου από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, Κι ο διαχωρισµός για λόγους
πίστης, εθνικότητας ή παράδοσης, γεννά τη βία Κρισναµούρτι

•

Όταν όλοι σκέφτονται οµοίως, αυτό σηµαίνει ότι κανένας δε θέλει να
σκέφτεται Λίπµαν Ου.

•

Πολλές φορές πιστεύουµε πως θα πετύχουµε, µόνο αν καταφέρουµε να
γίνουµε σαν κάποιον που θαυµάζουµε. Όµως δεν έχουµε όλοι τα ίδια ταλέντα,
ούτε τα ίδια όνειρα Παντελή Σµαρούλα

•

Ποτέ ένα ηλιοβασίλεµα δεν είναι ίδιο µε κάποιο προηγούµενο. Ποτέ µια
στιγµή ευτυχίας δεν είναι ίδια µε κάποια άλλη Παντελή Σµαρούλα

•

Σε µια ιεραρχία, ο καθένας ανεβαίνει µέχρι το σκαλί της προσωπικής του
ανικανότητας Πήτερ Λώρενς

•

Στη θάλασσα θα φτάσει µόνο αυτός που κολυµπάει µε το ρεύµα Κοµφούκιος

•

Στο βάθος, κάθε άνθρωπος γνωρίζει πως είναι µοναδικός και µόνο µια φορά
πάνω στη γη. Και ποτέ µια τέτοια θαυµαστά αρµονική συνύφανση αντιθέσεων
δεν πρόκειται να υφανθεί για δεύτερη φορά Νίτσε

•

Το µυστικό της επιτυχίας; Να είσαι διαφορετικός από τους άλλους Άλεν Β.

•

Το ότι οι άλλοι είναι διαφορετικοί σκέφτονται διαφορετικά, ενεργούν
διαφορετικά, είναι πολύ µικρότερο κακό από το γεγονός ότι υπάρχουν Ντε
Μπωβουάρ Σιµόν

•

Το πιο σηµαντικό πάντα είναι να φυλάγεσαι από αυτούς που σκέπτονται
διαφορετικά Άτκινσον Ρόουαν

•

Το πρόβατο και ο λύκος διαφορετικά καταλαβαίνουν τη λέξη «ελευθερία»,
εδώ είναι η ουσία όλων των διαφωνιών που κυριαρχούν µέσα στην κοινωνία
Λίνκολν Α.

•

Ω µεν έδωκε πέντε τάλαντα, ώ δε δύο, ώ δε έν, εκάστω κατά την ιδίαν
δύναµιν Ματθ.κε'15 (el.wikiquote.org/wiki/∆ιαφορετικότητα)
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Ερωτηµατολόγιο
Ρατσισµός στη µόδα

1.)Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν πιστά τη
µόδα;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.)Νοµίζετε ότι η µόδα είναι θέµα αντικειµενικό ή υποκειµενικό;
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.)Πιστεύετε ότι τα σκούρα χρώµατα στα ρούχα δείχνουν έναν σκοτεινό και
µελαγχολικό άνθρωπο;

Ναι ¨

Όχι ¨

4.)Νοµίζετε ότι οι εύσωµοι άνθρωποι πρέπει να φοράνε σκούρα ρούχα;

Ναι ¨

Όχι ¨

5.)Αποτελεί η µόδα µέσο έκφρασης των νέων;

Ναι ¨

Όχι ¨

6.)Σχετίζετε η µόδα µε την κοινωνική και πολιτισµική ταυτότητα ενός ανθρώπου;

Ναι ¨

Όχι ¨

7.)Κάνετε παρέα µόνο µε άτοµα που ντύνονται σαν εσάς;

Ναι ¨

Όχι ¨

8.)Νοµίζετε ότι η µόδα έχει ηλικία;
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Ναι ¨

Όχι ¨

9.)Επηρεάζει η εξέλιξη της τεχνολογίας τη µόδα;

Ναι ¨

Όχι ¨

Ίσως ¨

10.)Η µόδα είναι αποκλειστικά γυναικείο προνόµιο;

Ναι ¨

Όχι ¨

11.)Έχετε κρίνει ποτέ λάθος έναν άνθρωπο από τον τρόπο που ντύνεται;

Ναι ¨

Όχι ¨

12.)Έχετε προσπαθήσει να αλλάξετε τον τρόπο ντυσίµατος ενός ανθρώπου;;

Ναι ¨

Όχι ¨

101

1. ∆ηµογραφικά στοιχεία
ΦΥΛΟ:
ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΗΛΙΚΙΑ
…………….
ΧΩΡΑ
………….
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
……………….
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΗΤΕΡΑ ……………
ΠΑΤΕΡΑΣ …………..
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
……………………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΗΤΕΡΑ Σ…………………
ΠΑΤΕΡΑ………………….
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ)……………
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 55ΟΟΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 55ΟΟΟ

2. Κύριο µέρος
1. ΘΕΩΡΗΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ :
α. ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
β. ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
γ. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
2. ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ ΘΥΜΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ;
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α. ΝΑΙ
β. ΟΧΙ
3. ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ;
α. ΝΑΙ
β. ΟΧΙ
4. ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ ΘΥΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ;
α. ΝΑΙ
β. ΟΧΙ
5. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;
ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ;
α. καθόλου
β. πολύ
γ. παρά πολύ
7. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ;
α. καθόλου
β. πολύ
γ. παρά πολύ

ΟΜΑΔΑ A’ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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