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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
 

 
 

Στις 12 Δεκεμβρίου δόθηκε σε όλες τις τάξεις του 11ου δημοτικού σχολείου 

Αθηνών η παραπάνω επιστολή. 
 

Για 20 συνολικά διδακτικές ώρες τα παιδιά του σχολείου εισήχθησαν στον 

ευαίσθητο Θεματικό Κύκλο της ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 

Κάθε τμήμα προσήλθε στο Τμήμα Ένταξης και με την καθοδήγηση του 

υπεύθυνού του, Κυρ. Περβανά που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής της δράσης, αφιέρωσε από μία (Α-Β τάξεις) έως τρεις διδακτικές ώρες (Γ-

ΣΤ) σε σχετικές βιωματικές ασκήσεις και κυρίως στην κριτική παρακολούθηση 

οπτικοακουστικού υλικού-ανάλογα με το επίπεδό- βραβευμένων ντοκιμαντέρ από το 

φεστιβάλ E-motion Pictures for Disability. 
 

Πιο συγκεκριμένα: τα δύο τμήματα της Α΄ και το ένα της Β΄ τάξης δούλεψαν 

στο βασικό υπό-θέμα «Είμαι Διαφορετικός, είσαι Διαφορετικός και είναι ΟΚ». 

Τα παιδιά της Α με την παρότρυνση του λούτρινου σκύλου του Τμήματος 

Ένταξης Κούλη Γλυκούλη – και μέσα σε μία κουκλοθεατρική σύμβαση- συστήθηκαν 

στην ομάδα  τους και απάντησαν στην ερώτησή του «Ποιο ζωάκι σου αρέσει 

περισσότερο;». Ακούστηκαν όλες οι διαφορετικές προτιμήσεις (κοινές και μη). 

Ενώ τα παιδιά της Β εκτός αυτού διηγούνται στον Γλυκούλη  και το πρόσφατο 

μάθημά τους: «Στη Χωχαρούπα»,  που είναι πολύ σχετικό με την διαφορετικότητα, την 

αποδοχή, την ομαδικότητα και την ισότητα. Ακόμα, του λένε ποιο δώρο θα ήθελαν 

φέτος από τον Αη Βασίλη…  

Στη συνέχεια, παρακολούθησαν σύντομη φωτογραφική παρουσίαση αρχείου 

power point με ποικίλα άγρια κυρίως ζώα τα οποία έχοντας υποστεί πλήγμα στην 



αρτιμέλειά τους -λόγω ασθενειών ή  επιθέσεων- είχαν δεχθεί την ανθρώπινη 

παρέμβαση με την εφαρμογή προσαρμογών και προσθετικών μελών. Π.χ. μία χελώνα 

που έχασε τρία πόδια από επίθεση σκύλου υποστηρίχθηκε με ένα ειδικό «πατίνι» για να 

κινείται,  ένα πόνι δίχως πόδι από τραυματισμό σε τυφώνα, αποκτά νέο τεχνητό μέλος 

και μαθαίνει πώς να το χρησιμοποιεί, ένα δελφίνι που έχασε την ουρά του σε παγίδα 

ψαράδων αποκτά νέα λαστιχένια μετά από συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για να 

κινείται στο νερό και να πηδάει έξω για να ανασάνει, ένας νεαρός ελέφαντας που έχασε 

το πόδι του σε ναρκοπέδιο αποκτά νέο, μια πελαργίνα και ένας αετός που έχασαν τα 

ράμφη τους από πυρά ανθρώπων αποκτούν νέα συνθετικά, για να επιβιώσουν … 
 

Συνεπώς, έτσι μπήκαμε στην έννοια της προστασίας / φροντίδας  του όποιου 

άλλου ζωντανού  όντος και της παροχής βοήθειας με την συνδρομή της τεχνολογίας ή 

μη. 

Αμέσως, τα βασικά εικονογραφήματα για τις ειδικές ανάγκες / αναπηρίες  

παρουσιάστηκαν σε επόμενη εικόνα. και τα παιδιά αναγνώρισαν το σήμα  του 

αναπήρου ανθρώπου που κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο ή του τυφλού με το λευκό 

μπαστούνι κλπ. ακούστηκαν οι όροι κωφός / βαρήκοος, τυφλός /αμβλύωπας, άτομο με 

κινητικές δυσκολίες, σωματική / νοητική αναπηρία κ.ά. 
 

Ακολούθησε το σύντομο ντοκιμαντέρ της αυτό - παρουσίασης της Τζέσικα Κοξ η 

οποία έδειξε με την αξιοθαύμαστη ζωή της ότι ακόμα και χωρίς χέρια (και χωρίς  

«Προσθέσεις») μπορεί και ζει μια φυσιολογική ζωή χρησιμοποιώντας τα πόδια της 

ακόμα και για να οδηγεί αυτοκίνητο ή να πιλοτάρει αεροπλάνο. 
 

Τα παιδιά ενθουσιάζονται με το τι μπορούμε να καταφέρουμε αν το θέλουμε, αν 

έχουμε πίστη στον εαυτό μας και παραμερίζοντας τα εμπόδια που μας παρουσιάζονται 

στην αρχή ή στην πορεία της ζωής. Αυτό είναι και το μήνυμα της Τζέσικα, όταν μας 

ρωτάει «Εσύ τι θα καταφέρεις αύριο;» 
 

Κλείνοντας τα παιδιά μαθαίνουν να τραγουδούν το «Άνθρωποι Σημαντικοί – Όλοι  

Διαφορετικοί»… (έχουμε όλοι μια καρδιά που αγαπά ξεχωριστά)  σε πρωτότυπη 

παραγωγή του ΤΕ. 
 

Τέλος, διατυπώνουν ερωτήσεις και απορίες και μας αποχαιρετούν στην πόρτα με 

τον μοναδικό τρόπο που η νέα φίλη τους, Τζέσικα, έκανε με τους συναθλητές της στις 

προπονήσεις της. 
 

Η Γ και τα δύο τμήματα της  Δ τάξης δούλεψαν στο υπο-θέμα: «Αναπηρία / 

Ειδικές Ανάγκες, Εαυτός και Κοινωνία». 
 

Με ένα κουβάρι νήμα που ξετυλίγεται η ομάδα δένεται σε μία παρουσίαση του 

εαυτού. Όλοι κρατάνε το μέρος του κουβαριού που τους αναλογεί. Μετά μέσα στο ΤΕ 

σειρά έχει να παρουσιαστεί και να «δεθεί στη ομάδα» με το νήμα μας μία μεγάλη 

κούκλα βιτρίνας χωρίς χέρια… «η συμβολική περσόνα της  Τζέσικα Κοξ». Τα παιδιά 

γελάνε αμήχανα γιατί δεν έχει χέρια να κρατήσει αλλά βρίσκουν τρόπους να την 

συμπεριλάβουν. Να της το περάσουμε γύρω από το σβέρκο της. Το κουβάρι τελικά 

πέφτει από εκεί στο πάτωμα κοντά στα πόδια της και γίνεται η καλύτερη εισαγωγή για 

την ταινία της Τζέσικα Κοξ. Στο τέλος της παρουσίασης τώρα τα παιδιά αυτά που είναι 

και πιο ώριμα  καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα – έμπνευσης « αν αυτή χωρίς 

χέρια μπορεί… εσύ τι θα καταφέρεις αύριο;» 



Ακούγονται πολλά και σημαντικά λόγια για εμπόδια που το κάθε παιδί θέλει να 

ξεπεράσει και στόχους που θέλει να καταφέρει στο άμεσο ή στο μακρινό μέλλον (-

«όταν θα μεγαλώσω…» ή «σύντομα θέλω να καταφέρω να …» ). 
 

Τα παιδιά στις επόμενες δύο φορές θα γνωρίσουν: 
 

 Την εξάχρονη Κύρα από τη Γερμανία που είναι παράλυτη εκ γενετής και 
που αγαπά τους πιγκουίνους και τις νεράιδες. Θαυμάζουν τη ζωή της και την 

προσβάσιμη πόλη που ζει. Παρατηρούν με προσοχή το αναπηρικό της αμαξίδιο που 

γίνεται με μια έξτρα ρόδα «χειρήλατο – όπως ποδήλατο», τον ορθοστάτη που την 
στηρίζει για να ντυθεί πιγκουίνος  αλλά και τις σκηνές από το σχολείο της και από τα 

σπορ που κάνει. Είναι σε συνεχή κίνηση! 
Έπειτα, όπως η Κύρα, τα παιδιά μιλάνε στην ομάδα για τα όνειρα που βλέπουν -

στον ύπνο τους... (Ημερήσιοι στόχοι; // Βραδινά όνειρα;). 
 

 Τον Κέβιν που με την ταινία του αυτή μας δείχνει τα έντονα συναισθήματά 
του και τη συμπεριφορά του κάτω από το βάρος της δυσκολίας της ομιλίας (τον 

τραυλισμό) μα και τις προσπάθειες του να ξεπεράσει το θέμα που έχει. Ενδιαφέρον έχει 
και το ολιγοήμερο σχολείο λογοθεραπευτικής αποκατάστασης που παρακολουθεί για να 

βελτιώσει -αν όχι να εξαφανίσει, όπως θα θελε, το πρόβλημά του... Τα παιδιά 
μαθαίνουν ότι θέλει υπομονή και επιμονή... 

 

 Την ιστορία «Κάθε μέρα μετά τις 4» όπου καταγράφεται η ισχύς της 

ομάδας των φίλων από τη γειτονιά μα και η δύναμη του παιχνιδιού /του ποδοσφαίρου. 
Στην ταινία η Χρύσα εντάσσει πολύ ευγενικά και δυναμικά την νεοφερμένη 

γειτονοπούλα Ελένη -που κρύβεται για καιρό μέσα στο σπίτι της, καθώς φοβάται την 
απόρριψη των άλλων αφού δεν έχει χέρι… 

 

 Τη σύντομη ιστορία ενός νέου με εγκεφαλική παράλυση / σπαστική 

τετραπληγία που, μέσα από ειδικό λογισμικό ΗΥ, μας μιλάει για την πίστη του στο Θείο 
αλλά και για την μαγική λέξη CAN (ΜΠΟΡΩ). Στις συγκλονιστικές εικόνες 

καταγράφεται η μοναδική σχέση με τον πατέρα του που τον συμπεριλαμβάνει, τρέχει 
μαζί του σε αγώνες τρίαθλου και καταχειροκροτείται μπαίνοντας με το αναπηρικό στο 

γεμάτο στάδιο. 
 

 Την ομάδα των παραολυμπιονικών της ιστιοπλοΐας που προπονούνται στο 

Μικρολίμανο. Μια παρέα ενηλίκων αθλητών που καθώς ξανοίγονται στο απέραντο 
γαλάζιο μας τονίζουν ότι έχουμε  «Δύναμη που ξεπερνά τον Άνεμο!» 

 

Μαθαίνουν έτσι, παρουσία του γυμναστή μας κυρίου Αλ. Κατσώρα, την έννοια 

της συμμετοχής και τις σημαντικές σχέσεις μας μέσα στην οικογένεια και στις ομάδες. 
 

Τα παιδιά αφού ολοκληρώσουν με τις απορίες τους  θα αποχαιρετίσουν τους 

νέους δυνατούς φίλους τους μαθαίνοντας α καπέλα  το τραγούδι «Να αγαπάς», του 

Παντελή Θαλασσινού, σε στίχους Νίκου Βελιώτη. 
 

Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,. 

Τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, 

Τα πουλιά τα λουλούδια τα σύννεφα  

και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους… 

 

Η Ε τάξη και τα δύο τμήματα της Στ «περπάτησαν» σε όλα τα προηγούμενα 

βήματα των μικρότερων τάξεων, επιπρόσθετα όμως είδαν την ιστορία του έλληνα 



μαθητή και σχεδόν συνομήλικού τους, Κώστα Δ. Επικεντρώνουν έτσι στο βαρύ υπο-

θέμα: «Ένταξη»… 
 

Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Άκουσέ με» και με τις γεμάτες εικόνες του (αλλά 

παράλληλα και με  τις τεχνικές της ακουστικής περιγραφής και του υποτιτλισμού για τα 

άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής) μας δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια του Κ. 

να γραφτεί σαν «έξυπνο» παιδί στο κανονικό Γυμνάσιο, που πάει και η αγαπημένη του 

αδερφή, μετά την αποφοίτησή του από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  για παιδιά με 

κινητικές δυσκολίες.   Άραγε θα εισακουστεί η επιθυμία του; 
 

Τα παιδιά είδαν ότι τα θέματα της ισότιμης εκπαίδευσης, της ένταξης, της 

αυτοδιαχείρισης και αυτοϋπεράσπισης, στη σφαίρα των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  όλων των 

Ατόμων με Αναπηρία (όλων των ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ)  μοιάζουν αρκετές φορές «ψιλά 

γράμματα»… ακόμα και τώρα που μπαίνουμε  στο 2017… 
  

Το ερώτημα  - πρόκληση ακόμα παραμένει:  Όλοι Διαφορετικοί,  Όλοι Ίσοι; 

 

Κυριάκος Περβανάς (ειδικός παιδαγωγός, υπεύθυνος του Τ.Ε.) 

  

  



 

  
 

  
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας  


