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Θέμα: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Μικροί και μεγάλοι , στη ΖΩΗ !!!!
Πριν από μερικά χρόνια όταν ήθελα να μιλήσω για την ημέρα των
ατόμων με αναπηρίες (3η Δεκεμβρίου) στους μαθητές μου, δεν μπορούσα να
βρω μία αρχή να ξεκινήσω την ομιλία μου και να πω πράγματα που πάντα ήταν
εύκολα τα καταλάβουν όλοι , ώστε όταν φύγουν από την τάξη και πάνε στο
σπίτι ή στην παρέα των φίλων και κολλητών να θυμούνται τι άκουσαν αλλά
και τι τους έμεινε για να κινητοποιήσουν τις αισθήσεις τους και το μυαλό
τους σχετικά με τη
« διαφορετικότητα».
Μια μέρα όμως ήρθε ένας μικρός μαθητής και μου είπε: «κύριε
ο αδελφός μου λέει ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, αυτοί που μοιάζουν
μεταξύ τους κι αυτοί που δεν μοιάζουν, είναι κάπως αλλιώς ….»
- Τι
εννοείς Μιχάλη τον ρωτάω; Να κύριε, όταν δυσκολεύομαι στην
ανάγνωση , όταν κάνω λάθη στην ορθογραφία όταν μπερδεύω τη σειρά από
τα γεγονότα στην ιστορία κι ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν τα
καταφέρνω τόσο καλά η μητέρα μου έρχεται πάντα να με βοηθήσει …. « σιγά
σιγά, Μιχάλη όλα θα γίνουν, θα τα ξαναπούμε θα τα γράψουμε ακόμη μια
φορά ,θα σου διαβάσω εγώ το μάθημα , θα σου σημειώσω τα πιο σημαντικά
γεγονότα …στο τέλος θα τα καταφέρεις ..!. κι όλο μπράβο Μιχάλη κι όλο τι
καλά που τα έκανες .. προχώρα και θα ανταμειφθεί η προσπάθεια σου !! Απ΄
την άλλη έχω το μεγάλο μου αδελφό που συνέχεια λέει και ξαναλέει: βρε
μάνα δεν τον βλέπεις το μικρό δεν τα καταφέρνει .., εκατό φορές λες και
ξαναλές τα ίδια, εκείνος δεν παίρνει είδηση, δεν είναι για γράμματα το
παιδί, τι κάθεσαι και τρως την ώρα σου ..άστον ήσυχο και ότι γίνει!!!.
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Κι από μέσα μου στεναχωριέμαι , λυπάμαι τόσο , που δεν ξέρω τι να
κάνω!! Πραγματικά δεν είμαι για γράμματα ; δεν θα καταφέρω ποτέ να
μάθω αυτά που μαθαίνουν οι συμμαθητές μου; λες να έχει δίκιο ο αδελφός
μου και να μην καταφέρω να τελειώσω το σχολείο, και το όνειρο που έχω
και θέλω να γίνω μηχανικός σαν το θείο μου το Γεράσιμο; Μα γιατί δεν
είμαι σαν όλους τους άλλους ; Τι διαφορετικό έχω από τους συμμαθητές μου;
Mου φαίνεται ότι είναι αυτό που ακούω από τους δασκάλους μου, ρατσιστική
συμπεριφορά!!!
Όλοι έχουμε βιώσει ρατσιστική συμπεριφορά. Είτε επειδή έχουμε
παραπανίσια κιλά, είτε επειδή φοράμε γυαλιά, είτε επειδή είμαστε πολύ κοντοί ή
πολύ ψηλοί. Το σίγουρο είναι ένα. Ότι σε κανέναν δεν αρέσει αυτό!!!! Πόσες
φορές σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε σκεφτεί: « Γιατί ΕΓΩ, να
ξεχωρίζω;» Μάλλον κάπως έτσι σκέφτεται κι ένας άνθρωπος με αναπηρία.
Όμως, τι είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε ,το διαφορετικό; Τι είναι
αυτό που μας παγώνει στην εικόνα ενός ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή γενικότερα με κάποιου είδους αναπηρία ( κινητική, αισθητηριακή ,
δυσαρμονία
εξωτερικής εμφάνισης κλπ);; Συνήθως είναι οι αντιλήψεις
κάποιων μεγάλων που υποβάλλονται άλλοτε με εμφανή κι άλλοτε με κρυφό
τρόπο στα παιδιά. Είναι ο εύκολος χαρακτηρισμός, όλοι θέλουν να κάνουν τους
«ειδικούς» , να βάλουν τις γνωστές ταμπέλες ,να κατατάξουν και στο τέλος να
κατακρίνουν κάποιους για το πόσο φταίνε και πόσα λάθη έκαναν.
Να σκεφτούμε ΟΛΟΙ, ότι
είμαστε από διαφορετικό περιβάλλον, με
διαφορετικές ικανότητες, ταλέντα και ξεχωριστή προσωπικότητα. Κάποιοι
συνάνθρωποι μας με την πρώτη ματιά,…. χαρακτηρίζουν , στιγματίζουν και
μια ζωή τοποθετούν σε ειδικές ομάδες και κατηγορίες τους συνανθρώπους
τους , μόνο και μόνο γιατί δεν είναι «ίδιοι» με αυτούς. Σ΄ αυτούς απαντούμε
ότι διεκδικούμε την ίση μεταχείριση, τις ίδιες ευκαιρίες στη μάθηση και την
εκπαίδευση αλλά πάνω από όλα την απομάκρυνση από παγιωμένες αντιλήψεις
για το διαφορετικό.
Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια ημέρα ατόμων με
αναπηρία, είναι όμως μία μόνο ημέρα σ΄ έναν ολόκληρο χρόνο που όλοι
θυμούνται τα άτομα με Διαφορετικότητα.
Με την ευκαιρία αυτή, ας θέσουμε στόχο κάθε μέρα να είμαστε κοντά
στους συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν ανάγκη, να τους σεβόμαστε
και να τους αποδεχόμαστε όπως είναι,
να αρπάζουμε ευκαιρίες που
εκπληρώνουν καθημερινές ανάγκες τους , να μοιραζόμαστε στιγμές αγάπης,
με σεβασμό, συνεργασία και συμπαράσταση για να συμβάλλουμε έτσι κι εμείς
με τον τρόπο μας δημιουργώντας συνθήκες για μια ευχάριστη ζωή.
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