
Εµείς και οι ...«άλλοι»...  
 

Γράφει ο Κων/νος Κλουβάτος, προϊστάµενος του Ειδι-
κού Σχολείου Νάξου 

 

Η διαφορετικότητα υπάρχει παντού. Κανείς από µας 
δεν είναι ίδιος µε τους άλλους, όσο κι αν υπάρχουν 
πολλές οµοιότητες µεταξύ µας και κοινά χαρακτηρι-
στικά. ∆ιαφέρουµε ως προς το φύλο, την ηλικία, τον 
τόπο καταγωγής, την εθνικότητα, το χρώµα του δέρ-
µατος, την εξωτερική εµφάνιση, τα ενδιαφέροντα, τον 
τρόπο σκέψης, τους ρυθµούς και τις ανάγκες εκπαί-
δευσης... 
Η αντίληψη της διαφορετικότητας διαφέρει σηµαντι-
κά από άνθρωπο σε άνθρωπο κι από κοινωνία σε 
κοινωνία. Για να αντιληφθεί κάποιος τη διαφορετι-
κότητα του άλλου, πρέπει να έρθει στη θέση του, 
να ταυτιστεί µε κάποιον τρόπο µαζί του.  

 
Η περίπτωση του Άλεξ 

 

Η περίπτωση του Άλεξ, που συγκλονίζει 
τελευταία το Πανελλήνιο, αποτελεί χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα λανθασµένης αντιµετώπισης 
της διαφορετικότητας. Οι ιδιαίτερες ικανότη-
τες και ενδιαφέροντα του µικρού Άλεξ, σε συν-
δυασµό µε την καταγωγή του, δεν έγιναν απο-
δεκτά από µερίδα συµµαθητών του. 
«Στοχοποιήθηκε», λοιδωρήθηκε, κυνηγήθηκε, 
αποµονώθηκε, πληγώθηκε θανάσιµα.  

Μικροί Άλεξ υπάρχουν σε κάθε σχολείο, σε 
κάθε σχολική τάξη, σε κάθε κοινωνία. Κι ανά-
λογα µε το επίπεδο πολυπολιτισµικότητας που 
έχει εµπεδωθεί, η ζωή των Άλεξ γίνεται ευκο-
λότερη ή δυσκολότερη.  

Χρέος όλων µας είναι να συµβάλλουµε 

στην εξάλειψη κάθε φαινοµένου περιθωριοποί-
ησης στον κοινωνικό µας περίγυρο.  

 

Η περίπτωση των ατόµων µε αναπηρίες 
 

Η αντίληψη των παιδιών για τους ανάπη-
ρους είναι συνήθως λανθασµένη. Η εντύπωσή 
τους είναι ότι τα άτοµα µε αναπηρίες είναι δύ-
στροπα, αποκρουστικά, απόµακρα, άρρωστα. 
Αυτό συµβαίνει κυρίως όταν στο στενό κοινω-
νικό περίγυρο δεν υπάρχει περιστατικό αναπη-
ρίας.  

Η αλήθεια όµως είναι ότι τα άτοµα µε ανα-
πηρίες ελάχιστα διαφέρουν από εµάς: Μοιρά-
ζονται κι αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους 
υπόλοιπους ανθρώπους: χαίρονται, λυπούνται, 
τους αρέσει η παρέα, το παιχνίδι, οι βόλτες, η 
µουσική...  

Η επίσκεψη του Στ΄2 του 

1ου ∆ηµοτικού Σ
χολείου Νάξου 

στο Σχολείο µας στις 13/4/2006 

απέφερε πλούσια αλληλογραφία 

προς τους µαθητές και το διδακτι-

κό προσωπικό του Σχολείου µας. 

Οι εντυπώσεις των µαθητών από
 

την επίσκεψη, όπως αποτυπώθη-

καν στις επιστολές τους, σίγουρα 

αποτελούν ενδιαφέ
ρον υλικό για 

τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι 
τα 

άτοµα µε αναπηρίες, την εκπαίδευ-

σή τους και την κοινωνική
 ενσωµά-

τωσή τους.  

Στις επόµενες σελίδες παραθέτου-

µε το υλικό που λάβαµε. 

ΑΓ. ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ ΝΑΞΟΥ ΑΓ. ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ ΝΑΞΟΥ -- Τ.Κ.:  Τ.Κ.: 84300 84300 --  ΤΗΛ/ΦΑΞ: ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2285062336 2285062336 -- e e--mail: mail@dimmail: mail@dim--eideid--naxou.kyk.sch.grnaxou.kyk.sch.gr  

Συνεχίζεται στη σελ. 6 
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Το κιάλι του αυγού 

 
Ένα παραµύθι µε αφορµή 

την…αναπηρία 
 

  Οι έγκυες είναι µάλλον περίεργα πλάσµατα. Όλες 
τους τεράστιες σα µπαλονάκια ∆αλµατίας, περπα-
τούν θυµίζοντας βαποράκια του Αιγαίου. Αντί να 
κάνουν στάσεις σε λιµάνια, σταθµεύουν σε ζαχαρο-
πλαστεία και καντίνες…   
 Αξιοσηµείωτο ότι όλοι τις συµπαθούν και τις αγα-
πούν, ασχέτως τι ήταν στην πρότερη ζωή. Αυτές 
µε τη σειρά τους αγαπούν τις κοιλιές τους.  
 (Πρέπει να οµολογήσω ότι είναι κρυφό µου όνειρο 
να ζωγραφίσω την κοιλιά µιας εγκύου µε φρέσκες 
τέµπερες.)   
 Όσο πιο πολύ αγαπάει µια έγκυος την κοιλιά της 
τόσο πιο πολύ χορεύει εκείνη. Πρόκειται περί κε-
φάτων κοιλιών. Εις την ηπειρωτική Ελλάδα  χο-
ρεύουν ιδιαίτερα όταν η µητέρα κάτοχος της κοιλί-
ας τραγουδά µε συνοδεία κλαρίνου, ενώ στη νησιω-
τική γίνεται το ίδιο µε συνοδεία βιολιού αυτή τη 
φορά.  
  Όλα τούτα βέβαια δεν έχουν ίχνος επιστηµοσύ-
νης: Γυναίκες που φουσκώνουν, γαστέρες που 
ρυθµοκουνιούνται και άνθρωποι αγαπηµένοι… 
 
  Το µυστήριο, τουλάχιστον για µένα τον ίδιο, βρή-
κε τη λύση του χάρη στο κιάλι του αυγού. Πρόκει-
ται για µια πρόσφατη εφεύρεση µου, που στην όψη 
θυµίζει απλώς και µόνο ένα κιάλι. Πατώντας ω-
στόσο το κόκκινο κουµπί που βρίσκεται στη δεξιά 
µεριά του οφθαλµοσκοπίου έχεις τη δυνατότητα να 
βλέπεις δια µέσω αυγών κότας. Εξ ου και η επω-
νυµία του. Πιέζοντας λίγο περισσότερο το ίδιο 
κουµπί µπορείς να παρατηρήσεις το εσωτερικό 
µιας εγκυµονούσας κοιλίας. Στην πρώτη περίπτω-
ση βλέπεις κοτοπουλάκια ελαχίστου µεγέθους. 
Στη δεύτερη παρατηρείς µικρά ανθρωπάκια να 
κολυµπούν ευτυχισµένα.  
 

 Το σύνηθες είναι σε κάθε κοιλία να αντιστοιχεί 
ένα ανθρωπάκι, προσφάτως όµως έγινα µάρτυρας 
ενός θαυµαστού φαινοµένου που µε βάζει σε σκέ-
ψεις.  
 
  Στην οδό Ιασώ 46 στα κάτω Πατήσια διέµενε η 
κυρία Λητώ η οποία επέµενε εντόνως να την πα-
ρατηρήσω µε το κιάλι του αυγού θεωρώντας ότι 
είναι έγκυος. Οι ισχυρισµοί της βγήκαν  αληθείς. 
Ήταν έγκυος και µάλιστα πολύ… η προσεκτική µου 
παρατήρηση απεκάλυψε πως δεν κυοφορούσε µόνο 
ένα ανθρωπάκι αλλά δύο. Τα ως άνω µεταφέρθη-
καν και στην ιδία.  
 

 Υπήρξαν ωστόσο και πράγµατα που απέφυγα να 
της πω.  
 

 Το ένα ανθρωπάκι ήταν ιδιαίτερα ζωηρό και χο-
ρευτό. Κολυµπούσε και τριαλαλούσε. Κουνούσε πο-
δαράκια και χεράκια. Σίγουρα όταν µεγαλώσει θα 
γίνει ένα φουντωτό παιδάκι και η κυρία Λητώ θα 
χαίρεται. Έχω την εντύπωση δε, πως ήταν  κορι-
τσάκι…  
 

  Το έτερο ανθρωπάκι δεν οµοίαζε καθόλου µε το 
πρώτο. Επρόκειτο για ένα αγοράκι, καλοσχηµατι-
σµένο µεν, του οποίου όµως η συµπεριφορά ήταν 
ιδιόρρυθµη. Κουνούσε τα χεράκια του σφιχτά ωσάν 
να ήταν µαγκωµένα. Είχε γυρισµένη στην αδελφή 
του µονίµως την πλατούλα . Ακόµα και όταν επι-
χείρησα να του παίξω κλαρίνο, βιολί και πίπιζα, 
εκείνο ήταν ήσυχο και κοιµιστερό… 
 Το πιο πιθανό είναι πως όταν µεγαλώσει ετούτο 
το παιδί θα γίνει σκεπτικό, περίεργο πολύ. Μπορεί 
να πάει σε σχολείο διαφορετικό, ίσως µάλιστα δε 
θελήσει να τραγουδήσει ή να µιλήσει και πολύ γορ-
γά.  
 

 Τούτες τις σκέψεις µου, όπως προείπα,  καθόλου 
δεν τις αποκάλυψα στην κυρία Λητώ. ∆εν είναι 
καλό να στεναχωριέται µια έγκυος. Λόγια αγάπης 
πρέπει να της λες.  
  

 Το γεγονός αυτό υπήρξε στιγµή µεγάλη για µένα-
νε. Μπορεί πάλι να µε κούρασαν οι έγκυες, 
(άλλωστε δε µε άφηναν να ζωγραφίζω την κοιλιά 
τους). Πάντως τη δουλειά µου την άλλαξα. Τέρµα 
το κιάλι και τα συναφή. ∆άσκαλος εγίνηκα σε αλλο-
τινά σχολειά. Ίσως εµαθητεύσει µαζί µου και κείνο 
το αγόρι, που κάποτε το είδα πριν να ‘χει γεννη-
θεί…  
 
Παναγιώτης Γκούβερης—Ειδικός Παιδαγωγός 
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Εµείς και οι ...«άλλοι»...  
(συνέχεια από σελ. 1) 
 
Ακριβέστερα, θα λέγαµε 

ότι µόνο σε ένα χαρακτηριστι-
κό διαφέρουν από εµάς: στην 
αναπηρία.  

Η αναπηρία δηµιουργεί στο 
ανάπηρο άτοµο την ανάγκη 
για ειδική εκπαίδευση. Όλα τα 
άτοµα µε αναπηρίες έχουν 
ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, δηλαδή χρειάζονται δια-
φορετική εκπαιδευτική µετα-
χείριση, µε ειδικούς παιδαγω-
γούς και ειδικά προσαρµοσµέ-
να εκπαιδευτικά µέσα.  

Η πολιτεία δαπανά τερά-
στια ποσά για την εκπαίδευση, 
επιµόρφωση και µετεκπαίδευ-
ση ειδικών παιδαγωγών, για 
την ίδρυση και λειτουργία 
σχολείων ειδικής αγωγής και 
τµηµάτων ένταξης, την παρα-
γωγή εκπαιδευτικού υλικού 
για τις επιµέρους εκπαιδευτι-
κές ανάγκες των µαθητών, 
την απασχόληση ειδικού εκ-
παιδευτικού προσωπικού.  

Η εκπαιδευτική και θερα-
πευτική υποστήριξη των µα-
θητών µε αναπηρίες εξειδι-
κεύεται για κάθε αναπηρία 
χωριστά: Οι τυφλοί µαθητές 
µαθαίνουν να γράφουν µε την 
ειδική γραφοµηχανή και να 
διαβάζουν µε τα ειδικά βιβλία 
που τους χορηγούνται, οι κω-
φοί µαθητές µαθαίνουν να 
επικοινωνούν µε την κινηµα-
τική γλώσσα, να γράφουν, να 
διαβάζουν και να µιλούν, η 
εκπαίδευση των ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα προσαρ-
µόζεται αναλόγως. Το ίδιο 
ισχύει και για τα άτοµα µε 

νοητική υστέρηση, ο ρυθµός 
µάθησης των οποίων είναι 
πολύ πιο αργός.  

 
Μια επίσκεψη µε νόηµα 
 

Οι λανθασµένες αντιλήψεις 
για τους ανάπηρους, που δια-
µορφώνονται λόγω άγνοιας, 
µπορούν να αλλάξουν µόνο µε 
τη γνωριµία και την εξοικείω-
ση µε τα ανάπηρα άτοµα.  

Αυτός ήταν και ο στόχος 
της επίσκεψης του Στ’ 2 
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Νάξου στο Σχολείο µας: Να 
γνωρίσουν τους µαθητές µας 
και να κατανοήσουν την 
έννοια της αναπηρίας και 
της διαφορετικότητας.  

Εξάλλου το πρόγραµµα Α-
γωγής Υγείας, στο οποίο συµ-
µετείχαν οι επισκέπτες µας, 
είχε τίτλο: «Εγώ και οι άλλοι 
σε έναν κόσµο που µοιραζό-
µαστε...» και η επίσκεψή τους 
στο σχολείο µας συνέβαλε 
στην εµπέδωση των εννοιών 
της διαφορετικότητας, της 
αλληλεγγύης, της αλληλοαπο-
δοχής, της αναπηρίας, της 
ειδικής αγωγής.  

Οι επιστολές τους, που 
δηµοσιεύονται ανώνυµα στο 
περ ι ο δ ι κ ό 
µας, αποτυ-
πώνουν τις 
εντυπώσεις 
και τα συ-
ναισθήµατά 
τους για 
τους µαθη-
τές µας, το 
εκπαιδευτι-
κό προσω-
πικό του 

Σχολείου και το θεσµό της 
Ειδικής Α-
γωγής.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Στο προηγούµενο φύλλο του περιοδικού µας εκθέσαµε την ανάγκη του σχολείου µας για απόκτηση αναπηρικού αµαξιδίου. Η ανταπόκριση από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας ήταν άµεση, κα-θώς ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη αγοράς του αµαξι-δίου. Θερµές ευχαριστίες ο-φείλουµε στο Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Αµβρόσιο γι’ αυτή τη µεγάλη προσφορά αγάπης στο σχο-λείο µας.  

———— 
Το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου µας εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν οικο-νοµικά στην αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Σχολείου µας τη φετινή σχολική χρονιά. Η συµβολή τους ήταν πολύτιµη για το σχολείο µας.  

 
 

 
2/Θ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Άγιος Θαλλέλαιος Νάξου—84300 
 

∆ικτυακός τόπος: 
http://dim-eid-naxou.kyk.sch.gr 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 
mail@dim-eid-naxou.kyk.sch.gr 

 

Yπεύθυνος έκδοσης: Κων/νος Κλουβάτος 
Προϊστάµενος Ειδικού ∆ηµ. Σχολείου Νάξου 
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