
Γενικό Λύκειο Βελεστίνου

Τμήμα: Β2 

Ερευνητική Εργασία

ΘΕΜΑ : ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Σχ. Έτος: 2014-2015

Stop

          RACISM   Today!!!!

                                  We are all the same….

Μαθητές 

1) Πουτουρούδη Θεοδώρα 9) Μανούρα Μιχαέλα

2) Νατούδη Δήμητρα 10)  Μπομπότης Φάνης 

3) Μπαλαμώτη Σοφία 11)  Παναγιωτίδης Νίκος 

4) Μπόγδανου Κατερίνα 12)  Μπαλγουράνος Ευθύμης  

5) Μπαλγουράνου Βάσω 13)  Μπόγδανος Πανταζής 

6) Ντάγγαλου Ερατώ 14)  Μέρμηγκας Κων/νος

7) Μανταλία Σοφία 

8) Μπάτη Γεωργία                                 Υπεύθυνη : κ. Ελένη Μπασμπανέλου



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας , της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου,
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το φαινόμενο του ρατσισμού.

Η ιδέα για αυτήν την εργασία προέκυψε μετά από συζήτηση και ομόφωνη
απόφαση,  αλλά και  επειδή είναι  ένα θέμα που μαστίζει  και  απασχολεί  πολλούς
σήμερα.

Σκοπός της εργασίας μας είναι να μελετήσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού
από την μεριά των νέων του Βελεστίνου, και να δούμε τις συμπεριφορές τους με
βάση τα ερωτηματολόγια. 
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ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους,
αλλά  διαχωρίζονται  σε  ανώτερους και  κατώτερους. Το  πιο  συνηθισμένο  είδος
ρατσισμού, είναι ο φυλετικός ρατσισμός.

Οι  φυλετικοί  ρατσιστές  πιστεύουν  σε  βιολογικές  διαφορές  μεταξύ  των
φυλών, βάσει των οποίων και προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες.
Έτσι, με την θεωρία αυτή υποστηρίζουν ότι η φυλή με συγκεκριμένα (ανώτερα)
εξωτερικά ή ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, έχει το δικαίωμα να θεωρεί εαυτόν
της ανώτερη από τις άλλες π.χ. στο καθεστώς Απαρτχάιντ οι "λευκοί" άνθρώποι
θεωρούνταν  ανώτεροι  από  τους  "μαύρους".  Είναι  μια  συμπεριφορά  που
παρουσιάζουν οι  κοινωνίες  και  είναι  διαχρονικό  φαινόμενο.  Ρατσισμός  σημαίνει
καχυποψία ακόμα και περιφρόνηση απέναντι στα άτομα που έχουν διαφορετικά
φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από ό,τι οι άλλοι άνθρωποι. Η λέξη αυτή
χρησιμοποιείται  για  να περιγράψει  τις  πράξεις  μιας ομάδας ανθρώπων εναντίον
μίας άλλης ομάδας.

Η θεωρητική τεκμηρίωση του έχει τις ρίζες της στο έργο του Ζοζέφ Αρτύρ
ντε  Γκομπινώ  (Joseph  Arthur  De  Gobineau):  "Essai  sur  l'  inégalité  des  races
humaines"  (Δοκίμιο  επί  της  ανισότητας  των  ανθρωπίνων  φυλών),  που
δημοσιεύτηκε  το  1853  και  κυριολεκτικά  αποτέλεσε  τη  θεωρητική  κάλυψη  και
"ευλογία"  των  αποικιοκρατών.  Ο  πλέον  εξέχων  σύγχρονος  υποστηρικτής  του
δόγματος  αυτού,  κατά  τον  20ο  αιώνα  θεωρείται  ο  Βρετανός  δημοσιολόγος
(πολιτογραφήθηκε Γερμανός το 1916), Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλεν (Houston
Stewart Chamberlain). 

Από  τα  χαρακτηριστικότερα  παραδείγματα  ρατσισμού  αποτελούν  οι
πεποιθήσεις του Αδόλφου Χίτλερ (ναζισμός), ο οποίος πίστευε ότι η ξανθή Άρεια
φυλή  (άνθρωποι  που  κατάγονται  από  τη  φυλή  των  Αρείων)  έχει  δικαίωμα  να
κυριαρχεί στον πλανήτη, εις βάρος όλων των άλλων. Απο τα χαρακτηριστικότερα
παραδείγματα  ρατσιστικών  συμπεριφορών  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  εκτός  του
ναζισμού  είναι  το  καθεστώς  Απαρτχάιντ  στη  Νότια  Αφρική  και  οι  φυλετικές
διακρίσεις στις ΗΠΑ που έχουν τις ρίζες τους στη δουλεία και στην αποικιοκρατία.

Οι  συνέπειες  του  ρατσισμού,  τόσο  ιστορικά  όσο  και  σύγχρονα,  είναι
καταστροφικές τόσο για τα θύματα όσο και για τις κοινωνίες όπου αυτή την αδικία
έχει διαπραχθεί.

Ο  ρατσισμός  είναι  η  αιτία  της  μαζικής  εξόντωσης,  γενοκτονιών  και
καταπίεσης. Έχει εξασφαλίσει την υποταγή της πλειοψηφίας στις ιδιοτροπίες των
μικροσκοπικών μειονοτήτων που έχουν ένα ασφυκτικό πλούτο και δύναμη.

Σπουδαίοι αγωνιστές κατά του ρατσισμού, αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, και
μάλιστα  χωρίς  χρήση  βίας,  είναι  οι  βραβευμένοι  με  βραβείο  Νόμπελ,  Νέλσον
Μαντέλα που αγωνίσθηκε κατά του Απαρτχάιντ και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που
αγωνίστηκε ενάντια των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ.

Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αντίληψη
ότι  οι  άνθρωποι  χωρίζονται  σε  ανώτερους  και  κατώτερους  αλλά  πλέον  ο
διαχωρισμός δε βασίζεται μόνο στη διαφορετική φυλή αλλά μπορεί οφείλεται στο
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διαφορετικό  φύλο  ή  στη  διαφορετική  θρησκεία  ή  στη  διαφορετική  σεξουαλική
προτίμηση ή στις διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις κ.α. 

Το  επικίνδυνο  σημείο  του  ρατσισμού  είναι  ότι  την  όποια  ίσως
ανισότητα τη θεωρεί απόλυτη και αμετάβλητη και ότι μια φυλή (ράτσα) ή
ομάδα  ανθρώπων  είναι  εγγενώς  από  την  ιδια  τη  φύση  της  ανώτερη  ή
κατώτερη  από  μία  άλλη,  ανεξάρτητα  των  φυσικών  συνθηκών
περιβάλλοντος  ή  άλλων  κοινωνικών  συντελεστών  ενός  τέτοιου
φαινομενικού αποτελέσματος". 

 Ο ρατσισμός θεωρείται παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του
ανθρώπου  στην  ισότητα  στους  τομείς  της  εργασίας,  της  πολιτικής,  της
οικονομίας και άλλων παραγόντων της καθημερινότητας.

Ρατσισμός μπορεί να υπάρχει σε διάφορα επίπεδα:

Σε  προσωπικό  επίπεδο:  αυτό  αναφέρεται  σε  προσωπικές  στάσεις,  αξίες  και
πεποιθήσεις σχετικά με την υπεροχή της “φυλής του” και την κατωτερότητα των
άλλων “φυλών”.

Σε διαπροσωπικό επίπεδο: αυτό αναφέρεται στη συμπεριφορά προς τους άλλους
που αντανακλά την πεποίθηση της ανωτερότητας της “φυλής του”.

Σε θεσμικό επίπεδο: αυτό αφορά την πάγια νομοθεσία, τα έθιμα, τις παραδόσεις
και  πρακτικές,  οι  οποίες  συστηματικά  ως  αποτέλεσμα των φυλετικών ή  άλλων
διακρίσεων και των ανισοτήτων σε μια κοινωνία, οργανώσεις ή ιδρύματα.

Σε  πολιτιστικό  επίπεδο: αυτό  αναφέρεται  στις  αξίες  και  τους  κανόνες  της
κοινωνικής συμπεριφοράς που προωθούν την πολιτιστική πρακτική ενός έθνους,
ως  τον  κανόνα  και  το  μέτρο  σύγκρισης,  κρίνοντας  άλλες  πολιτιστικές
συμπεριφορές ως υποδεέστερες.

Υπάρχει  μεγάλη  αλληλεξάρτηση  μεταξύ  των  διαφορετικών  επιπέδων  στα
οποία εκδηλώνεται ο ρατσισμός τα οποία συμπληρώνουν το ένα το άλλο ενώνονται
ενεργά μεταξύ τους.

Οι  διακρίσεις  μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, κρυφές ή ολοφάνερες,
δημόσιες ή ιδιωτικές. Μπορεί να πάρουν τη μορφή του θεσμοθετημένου ρατσισμού
ή της εθνοτικής διαμάχης και  να εκδηλώνονται με επεισόδια μισαλλοδοξίας και
απόρριψης πέρα από κάθε έλεγχο. Θύματα των διακρίσεων είναι τα άτομα ή οι
ομάδες ατόμων που θεωρούνται διαφορετικοί όπως αναφέραμε παραπάνω, λόγω
της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, της περιουσιακής
κατάστασης,  του  τόπου  γέννησης,  της  αναπηρίας  ή  του  σεξουαλικού  τους
προσανατολισμού. 

Τον μεγαλύτερο αποκλεισμό και τη μεγαλύτερη περιστολή των δικαιωμάτων
τους αντιμετωπίζουν τα περιθωριοποιημένα άτομα όταν επιχειρούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στη στέγαση, την τροφή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την
εκπαίδευση. 

Τα  άτομα  με  αναπηρία  αποτελούν  τη  μεγαλύτερη  και  πιο  μειονεκτούσα
μειονότητα του κόσμου. Για παράδειγμα, το 98% των παιδιών με αναπηρίες στις
αναπτυσσόμενες  χώρες  δεν  πηγαίνει  στο  σχολείο.  Οι  αυτόχθονες  πληθυσμοί
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αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και το 15%
των φτωχότερων  μελών του.  Οι  γυναίκες  εργάζονται  τα  δύο  τρίτα  των  ωρών
εργασίας  και  παράγουν τη μισή ποσότητα των τροφίμων παγκοσμίως.  Ωστόσο,
λόγω των διακρίσεων και  των στερεοτύπων σχετικά με  τον ρόλο  των φύλων,
κερδίζουν μόνο το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος ενώ κατέχουν λιγότερο από
το 1% των ιδιοκτησιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2009, τα Ηνωμένα Εθνη ζήτησαν από όλο τον κόσμο να
αγκαλιάσει  τη  διαφορετικότητα  και  να  δώσει  τέλος  στις  διακρίσεις  λόγω  της
διαπίστωσης ότι το αίσθημα της ξενοφοβίας βρίσκεται σε άνοδο και συχνά γίνεται
αντικείμενο εκμετάλλευσης για δημαγωγικούς ή σκοτεινούς πολιτικούς σκοπούς. Η
διαβρωτική επίδραση της ξενοφοβίας υπονομεύει τα δικαιώματα των αμέτρητων
θυμάτων και η Ιστορία έχει  αποδείξει επανειλημμένως ότι όταν οι  διακρίσεις, η
ανισότητα και  η μισαλλοδοξία αποκτήσουν ρίζες, μπορούν να καταστρέψουν τα
ίδια τα θεμέλια των κοινωνιών, να περάσουν τα σύνορα και να δηλητηριάσουν τις
σχέσεις  μεταξύ  των  εθνών.  Έχει  επίσης  επιβεβαιώσει  ότι  αυτού  του  είδους  οι
αποτρόπαιες πρακτικές δεν έχουν καμία απολύτως θετική πλευρά. Οι διακρίσεις
υπονομεύουν  την  κοινωνική  και  οικονομική  συνοχή  της  κοινωνίας.  Απομυζούν
τους  πόρους της.  Σπαταλούν τα ταλέντα  της.  Περιθωριοποιούν  τα  παραγωγικά
άτομα και καταπιέζουν τη δημιουργικότητά τους. 

Οι  υπερασπιστές  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  η  απόλυτη
αποφασιστικότητα  και  η  ενέργειά  τους  έχει  αποδώσει  καρπούς.  Είναι
αδιαμφισβήτητο ότι έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην καταπολέμιση της
μισαλλοδοξίας και των στενών συμφερόντων που γεννούν τις διακρίσεις, αλλά οι
διακρίσεις  δεν  εξαφανίζονται  μόνες  τους.  Πρέπει  να  καταπολεμούνται  εκεί  που
εμφανίζονται. 

Δεν  πρέπει  να  παραβλέπουμε  επίσης  το  γεγονός  ότι  η  προστασία  των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μάς κάνει όλους πλουσιότερους. Αντίθετα, η υποβίβαση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έχει συνέπειες για όλους μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
για τις σημερινές πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες μας. 

Είναι  επίσης  εξαιρετικά  επείγον  να  καταπολεμήσουμε  τις  διακρίσεις  σε
περιόδους  κρίσης,  όπως  στην  τρέχουσα  οικονομική  ύφεση,  η  οποία  έχει
δυσανάλογες  επιπτώσεις  για  τους  περισσότερο  ευάλωτους  και  τις  ήδη
περιθωριοποιημένες  ομάδες  της  κοινωνίας.  Ο ανταγωνισμός για  τους λιγοστούς
πλέον πόρους εκθέτει τις μειονότητες σε υπόνοιες και επιθέσεις. 

Στις  10  Δεκεμβρίου  1948,  η  Οικουμενική  Διακήρυξη  των  Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων  διακήρυττε  κατηγορηματικά  ότι  όλοι  οι  άνθρωποι  γεννιούνται
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Περισσότερα από εξήντα
χρόνια αργότερα, τα λόγια αυτά ηχούν με αμείωτη ένταση. Ας κάνουμε τις αρχές
της Οικουμενικής Διακήρυξης πραγματικότητα παντού. Η παγκόσμια ανεκτικότητα
και ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι ο μεγάλος μας στόχος. 
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

Εφόσον διευρήναμε τις γνώσεις μας γύρω από το φαινόμενο του ρατσισμού
δουλέψαμε με σκοπό τη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου ώστε να ερευνήσουμε
δημοσκοπικά το φαινόμενο μεταξύ των εφήβων (μαθητών Λυκείου) στην περιοχή
του Βελεστίνου.

Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε ακολουθεί
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Έρευνα για το ρατσισμό
Στα πλαίσια του μαθήματος “Ερευνητικές Εργασίες” της Β τάξης του Γενικού Λυκείου Βελεστίνου, η

ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα διαχρονικό ζήτημα μεγάλης σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας.
Το φαινόμενο του ρατσισμού. Συγκεκριμένα θα προχωρήσουμε στη μελέτη του φαινομένου στην περιοχή του
Βελεστίνου και στην ηλικιακή ομάδα των εφήβων. Θα σας παρακαλούσαμε επομένως να αφιερώσετε λίγο
χρόνο για να απαντήσετε ειλικρινά στο παρακάτω ερωτηματολόγιο ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε
την έρευνα μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Ερωτηματολόγιο

1) Φύλο:  Άνδρας    Γυναίκα   

2) Ηλικία: 12-15    16-18   

3) Εκπαίδευση μητέρας:

απόφοιτη δημοτικού

απόφοιτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

απόφοιτη ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης

δεν απαντώ

4) Εκπαίδευση πατέρα:

απόφοιτος δημοτικού

απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης

δεν απαντώ

5) Οικονομικό επίπεδο οικογένειας:

μέχρι 600€ το μήνα 600€-1200€ το μήνα

1200€-2200€ το μήνα 2200€-5000€ το μήνα

5000€ και άνω δεν απαντώ

6) Είστε :

γηγενής αλλοδαπός   δεν απαντώ
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7) Πιστεύετε οτι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα; 

ναι όχι δεν απαντώ

8) Πιστεύετε οτι οι γυναίκες και οι άντρες είναι ίσοι; 

ναι 

όχι οι γυναίκες είναι ανώτερες

όχι οι άντρες είναι ανώτεροι  

δεν απαντώ

9) Θεωρείτε δίκαιο ότι συχνά κάποια γυναίκα πληρώνετε λιγότερο από έναν άντρα για να κάνει την ίδια 
δουλειά;

Ναι είναι δίκαιο γιατί ποτέ δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει τη δουλειά το ίδιο καλά με έναν άντρα.

Όχι δεν είναι δίκαιο γιατί εφόσον κάνουν την ίδια δουλειά πρέπει να πληρωθούν το ίδιο.

Άλλο: ..........................................................................................................................................................

Δεν απαντώ.

10) Συχνά στις οικογένειες δουλεύουν και ο άντρας και η γυναίκα. Με τις δουλειές του σπιτιού και τα 
παιδιά πρέπει να ασχολείται:

μόνο η γυναίκα γιατι είναι υποχρέωση της

μόνο ο άντρας γιατί είναι υποχρέωση του

πρέπει να μοιράζονται τις δουλειές αυτές

άλλο: .........................................................................................................................................................

δεν απαντώ

11) Ας υποθέσουμε ότι σε μια οικογένεια εργάζεται μόνο η γυναίκα. Τις δουλειές του σπιτιού και τα 
παιδιά:

πρέπει να τις αναλάβει ο άντρας

πρέπει να τις μοιραστούν
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πρέπει να τις αναλάβει η γυναίκα

άλλο: ..........................................................................................................................................................

δεν απαντώ

12) Σας έχουν κάνει να νιώσετε επανειλημμένα άσχημα λόγω κάποιου χαρακτηριστικού σας (π.χ. Λόγω του
φύλου σας, λόγω της εθνικότητας σας, λόγω της θρησκείας σας, λόγω κάποιου χαρακτηριστικού του 
προσώπου σας, λόγω του ύψους σας);

όχι, καμιά φορά

ναι, λίγες φορές

ναι, μερικές φορές

ναι, πολλές φορές

δεν απαντώ

13) Αν απαντήσατε ναί στην ερώτηση 13 μπορείτε να αναφέρετε το χαρακτηριστικό σας που 
χρησιμοποίησαν και σας έκαναν να νιώσετε άσχημα; 

...................................................................................................................................................................

δεν απαντώ

14) Αν απαντήσατε ναι στην ερώτηση 13 μπορείτε να αναφέρετε πως σας φέρθηκαν άσχημα;

μου μίλησαν άσχημα/υποτιμητικά

με έβρισαν άσχημα

κινήθηκαν απειλητικά εναντίον μου

με χτύπησαν 

άλλο: ..........................................................................................................................................................

δεν απαντώ

15) Αν απαντήσατε ναι στην ερώτηση 13 σας υποστήριξε κάποιος; 

όχι

ναι

άλλο: ..........................................................................................................................................................

δεν απαντώ
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16) Αν εσείς βρισκόσασταν μπροστά σε ένα περιστατικό όπου κάποιος φερόταν άσχημα και μιλούσε 
υποτιμητικά για το φύλο της, σε μια γυναίκα θα πέρνατε θέση; 

όχι, γυναίκα είναι καλά να πάθει

όχι, γιατί δε θα ήθελα να ανακατευτώ

όχι, γιατί παρόλο που θα ήθελα θα φοβόμουν

ναί, θα την υποστήριζα

άλλο : .........................................................................................................................................................

δεν απαντώ.

17) Αν εσείς βρισκόσασταν μπροστά σε ένα περιστατικό όπου κάποιος φερόταν άσχημα και μιλούσε 
υποτιμητικά δε κάποιον άλλο για την εθνικότητα του, θα πέρνατε θέση; 

όχι, γιατί μάλλον καλά έκανε

όχι, γιατί δε θα ήθελα να ανακατευτώ

όχι, γιατί παρόλο που θα ήθελα να αντιδράσω, θα φοβόμουν

ναί, θα τον υποστήριζα

άλλο : .........................................................................................................................................................

δεν απαντώ.

18) Θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με παιδί με διαφορετική καταγωγή από τη δική σου; 

ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα 

όχι

άλλο: ..........................................................................................................................................................

δεν απαντώ

19) Θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με παιδί με διαφορετικό θρήσκευμα από το δικό σου; 

ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα 

όχι

άλλο: ..........................................................................................................................................................

δεν απαντώ.
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20) Θα λέγατε ότι ο ρατσισμός είναι δικαιολογημένος; 

ποτέ πάντα μερικές φορές    δεν απαντώ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται χωριστά για τους άντρες και χωριστά για 
τις γυναίκες.

Τα αποτελέσματα για τις γυναίκες είναι τα εξής:

Στην ερώτηση 7 η οποία είναι. ‘’Πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα
δικαιώματα;’’ Το 90,9% των γυναικών από τα άτομα που ερωτήθηκαν απάντησε
‘’ναι’’. Το 6.1% ‘’όχι’’ και το 3.0% ‘’δεν απάντησε καθόλου’’. 

Στην ερώτηση 8 η οποία είναι. ‘’Πιστεύετε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι
ίσοι;’’  Το  78.8%  των  γυναικών  που  ερωτήθηκαν  απάντησε  ‘’ναι’’  το  12.1% 
απάντησε ‘’όχι οι γυναίκες είναι ανώτερες’’ και το 6.1%  απάντησε ‘’όχι οι άνδρες
είναι ανώτεροι’’ και το 3.0%  δεν απάντησε καθόλου. 

Στην ερώτηση 9 η οποία είναι. ‘’θεωρείτε δίκαιο ότι συχνά κάποια γυναίκα
πληρώνεται λιγότερο άπο έναν άνδρα για να κάνει την ίδια δουλειά;’’ Το3.1%  των
γυναικών που ερωτήθηκαν απάντησε ‘’ναι είναι δίκαιο  γιατι ποτέ δε μπορεί μια
γυναίκα να κάνει τη δουλειά το ίδιο καλά μ’έναν άνδρα’’ το 90.6%  ‘’όχι δεν είναι
δίκαιο γιατί εφόσον κάνουν την ίδια δουλειά πρέπει να πληρωθούν το ίδιο’’ και το
6.3%  δεν απάντησε καθόλου. 

Στην ερώτηση 10 που είναι. ‘’Συχνά στην οικογένεια δουλεύουν και ο άνδρας
και η γυναίκα με τις δουλειές του σπιτιού και τα παιδιά πρέπει να ασχολείται;’’ Το
9.1%  απάντησε  μόνο  η  γυναίκα  γιατί  είναι  υποχρέωση  της’’  το  9.1%  μόνο
άνδρας  γιατί  είναι  υποχρέωση  του’’  και  το  84.8%  ‘’πρέπει  να  μοιράζονται  τις
δουλειές’’. 

Στην ερώτηση 11 που είναι. ‘’Ας υποθέσουμε ότι σε μια οικογένεια εργάζεται
μόνο η γυναίκα. Τις δουλειές του σπιτιού και τα παιδειά;’’ Το 30.3%  των γυναικών
που ερωτήθηκαν απάντησαν ‘’πρέπει να τα αναλάβει μόνο ο άνδρας’’ το 66.7% 
‘’πρέπει  να τις  μοιράζονται’’  και  το 3.0%  απάντησε ‘’πρέπει  να τις  αναλάβει  η
γυναίκα’’. 

Στην ερώτηση 12 που είναι :<<Σας έχουν κάνει να νιώσετε επανειλλημένα
άσχημα λόγω κάποιου χαρακτηριστικού σας ;>>Το   43,8%   των γυναικών που 
ερωτήθηκαν απάντησε ‘’ όχι καμιά φορά’’ το 40,6% απάντησε ‘’ναι λίγες φορές ‘’
και  το 12,5% απάντησε ναι  μερικές φορές και  το 3,1% απάντησε ‘’ναι  πολλές
φορές ’’.

Στην  ερώτηση  13  που  είναι  :  << Αν  απαντήσετε  ναι  στην  ερώτηση  13
μπορείτε να αναφέρετε το χαρακτηριστικό σας που χρησιμοποίησαν και σας έκαναν
να νιώσετε άσχημα>> Το 96.9% δεν απάντησε καθόλου και το 3,1% απάντησε ‘’
ότι συνήθως το χαρακτηριστικό που χρησιμοποίησαν και τον έκαναν να αισθανθεί
άσχημα είναι κάποια χαρακτηριστικά προσώπου και η καταγωγή του’’. 

Στην  ερώτηση  14  που  είναι  :  << Αν  απαντήσατε  ναι  στην  ερώτηση  13
μπορείτε να αναφέρετε πώς σας φέρθηκαν άσχημα ;>> Το 75% που απάντησε
είναι  ‘’  μου  μίλησαν  άσχημα/υποτιμητικά  ‘’  το  25%  απάντησε  ‘’με  έβρισαν
άσχημα’’ . 

Στην ερώτηση 15 που είναι : << Αν απαντήσατε ναι στην ερώτηση 13 σας
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υποστήριξε κανένας; >> το 38,5% απάντησε ‘’όχι’’ το 53,8 απάντησε ‘’ναι’’ και το
7,7% δεν απάντησε καθόλου. 

Στην ερώτηση 16 που είναι  :  <<αν εσείς  βρισκόσασταν μπροστά σε ένα
περιστατικό όπου κάποιος φερόταν άσχημα και μιλούσε υποτιμητικά για το φύλο
της σε μια γυναίκα θα παίρνατε θέση ; >> το 3,6% απάντησε ‘’όχι γυναίκα είναι
καλά να πάθει ‘’ το 9,1% απάντησε ‘’ όχι γιατί δεν θα ήθελα ανακατευτώ ‘’το 6,1%
απάντησε ‘’ όχι γιατί παρόλο που ήθελα θα φοβόμουν ‘’ και το 81,8% απάντησε ‘’
ναι θα την υποστήριζα ‘’. 

Στην ερώτηση 17 που λέει  : << αν εσείς βρισκόσασταν μπροστά σε ένα
περιστατικό όπου κάποιος φαιρόταν άσχημα και μιλούσε υποτιμητικά σε κάποιον
άλλο θα παίρνατε θέση ;>> το 12,5% των γυναικών που ερωτήθηκαν απάντησε
‘’όχι γιατί μάλλον καλά έκανε’’ το 18,8% απάντησε ‘ όχι γιατί δεν θα ήθελα να
ανακατευτώ το 6,3% απάντησε ‘’ όχι γιατί παρόλο που ήθελα να αντιδράσω θα
φοβόμουν’’ ενώ το 62,5% απάντησε ‘’ ναι θα τον υποστήριζα’’. 

Στην ερώτηση 18 που είναι : << θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με παιδί με
διαφορετική  καταγωγή  από  τη  δική  σου  ;>>  το  90,3%  των  γυναικών  που
ερωτήθηκαν απάντησαν ‘’ ναι χωρίς κανένα πρόβλημα ‘’ και το 9,7% απάντησε ‘’
όχι ‘’ . 

Στην ερώτηση 19 που είναι :<< θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με παιδί με
διαφορετικό  θρήσκευμα  από  το  δικό  σου  ;>>  το  90,6%  των  γυναικών  που
ερωτήθηκαν  απάντησε  ‘’  ναι  χωρίς  κανένα  πρόβλημα’’  και  το  9,7% απάντησε
‘όχι’’ . 

Στην  ερώτηση  20  που  είναι  :  <<  θα  λέγατε  ότι  ο  ρατσισμός  είναι
δικαιολογημένος ; >> το 60% των γυναικών που ερωτήθηκαν απάντησαν ‘’ ποτέ ‘’
το 3,3% απάντησε ‘’πάντα ‘’ και το 36,7% απάντησε ‘’μερικές φορές ‘’. 

Τα αποτελέσματα για τους άντρες είναι τα εξής:

Στην ερώτηση 7 η οποία είναι <<Πιστεύετε  ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν  ίσα
δικαιώματα;>> Το  88,9% των  ανδρών  που  ερωτήθηκαν  απάντησαν  ‘’Ναι’’  το
3,0% απάντησε ‘’ Όχι’’. 

Στην ερώτηση 8 που είναι <<Πιστεύετε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες  είναι
ίσοι;>>  Το  66,7%  απάντησε  ‘’Ναι’’  και  το  33,3%   απάντησε  ‘’  Όχι’’  είναι
ανώτεροι.  

Στην  ερώτηση 9 που είναι <<Θεωρείτε  δίκαιο  ότι συχνά κάποια γυναίκα
πληρώνετε  λιγότερο από έναν άνδρα για να κάνει  την ίδια δουλεία;>>  Το 33,3%
των  ανδρών που ερωτήθηκαν απάντησαν   ‘’Ναι΄΄   είναι δίκαιο  γιατί ποτέ δεν
μπορεί μια γυναίκα να κάνει την ίδια δουλεία το ίδιο καλά μ’ έναν άνδρα’’  και το
66,7%   απάντησε ‘’Όχι δεν είναι δίκαιο  γιατί εφόσον κάνουν την ίδια δουλεία
πρέπει να πληρωθούν το ίδιο.’’ 

Στην ερώτηση 10 που είναι:  <<Συχνά στις  οικογένειες  δουλεύουν και  ο
άνδρας  και  η  γυναίκα  με  τις  δουλείες   του  σπιτιού  και  τα  παιδία  πρέπει  να
ασχολούνται:>> Το 11,1% των ανδρών που ερωτήθηκαν   απάντησαν ‘’Μόνο η
γυναίκα γιατί   είναι   η υποχρέωση της.’’  Και  το 88,9%  απάντησε ‘’  Πρέπει  να 
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μοιράζονται τις δουλείες αυτές.’’  

Στην  ερώτηση  11  που  είναι  <<  Ας  υποθέσουμε  ότι  σε  μια  οικογένεια
εργάζεται  μόνο  μια  γυναίκα.  Τα  δουλείες   του  σπιτιού  και  τα  παιδία:>>  Το 
55,6%  των ανδρών που ερωτήθηκαν ‘’  Πρέπει  να τις αναλαμβάνει ο άνδρας ‘’ Το
33,3% ‘’Πρέπει να τις μοιραστούν’’ και  το  11,1% ‘’Πρέπει να τις αναλαμβάνει η
γυναίκα.’’ 

Στην  ερώτηση  12  που  είναι:<<  Σας  έχουν  κάνει  να  νιώσετε 
απανεληλημμενα  άσχημα λόγω κάποιου  χαρακτηρικού σας:>> Το 55,6% των
ανδρών που ερωτήθηκαν απάντησαν :’’ όχι καμία φορά’’ και το 22,2% απάντησε ‘’
Ναι, λίγες φορές’’ και το 22,2% ‘’Ναι μερικές φορές’’ 

Στην  ερώτηση  13  που  είναι:  <<Αν  απαντήσατε  ναι  στην  ερώτηση  12
μπορείτε να αναφέρετε το χαρακτηριστικό σας που χρησιμοποίησαν και σας έκαναν
να αισθανθείτε άσχημα;>> απάντησε μόνο ένας άνδρας και αυτό ήταν το βάρος
του. 

Στην ερώτηση 14 που είναι <<Αν απαντήσατε ναι στην ερώτηση 12 μπορείτε
να αναφέρετε πώς σας φέρθηκαν άσχημα;>> δεν απάντησε κανένας. 

Στην ερώτηση 15 που είναι: <<Αν απαντήσατε ναι στην ερώτηση 12, σας
υποστήριξε κάποιος;>> δεν απάντησε κανείς. 

Στην  ερώτηση  16  που  είναι:  <<Αν  εσείς  βρισκόσασταν  μπροστά  σ'  ένα
περιστατικό όπου κάποιος φερόταν άσχημα και  μιλούσε υποτιμητικά σε κάποιον
άλλο για την εθνικότητά του θα παίρνατε θέση;>> το 75% απάντησε: "Ναι θα τον
υποστήριζα" και το 25% απάντησε: "Όχι γιατί δεν θα ήθελα να ανακατευτώ". 

Στην ερώτηση 17 που είναι  <<Θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με παιδί με
διαφορετική καταγωγή από τη δική σου;>> το 100% των ανδρών που ρωτήθηκαν
απάντησε: "Ναι χωρίς κανένα πρόβλημα". 

Στην ερώτηση 18 που είναι: <<Θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με παιδί με
διαφορετικό  θρήσκευμα  από  το  δικό  σου;>>  το  88,9% απάντησε  "Ναι  χωρίς
κανένα πρόβλημα" και το 11,1% απάντησε "Όχι". 

Στην  ερώτηση  19  που  είναι:  <<Θα  λέγατε  ότι  ο  ρατσισμός  είναι
δικαιολογημένος;>> το 62,5% απάντησε "Ποτέ", το 25% απάντησε "Πάντα" και το
12,5% απάντησε "Μερικές φορές". 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση το ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε συμμαθητές μας είμαστε σε θέση
να βγάλουμε κάποια  συμπεράσματα όσων αφορά αν σήμερα οι  άνθρωποι  είναι
ρατσιστές και σε τι ποσοστό. 

Αρχικά  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ανδρών  και  των  γυναικών  που
ερωτήθηκαν απάντησαν πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Καθώς
και αν οι γυναίκες με τους άνδρες είναι ίσοι ή στην ερώτηση αν οι γυναίκες και οι
άνδρες πρέπει να πληρώνονται το ίδιο εφόσον κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.
Με πολύ λιγότερα ποσοστά γυναικών και ανδρών που απάντησαν πως δεν έχουν
όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα και πως οι γυναίκες και οι άνδρες δεν είναι ίσοι.
Επίσης  μπορούμε  να  πούμε  πως  τα  ποσοστά  ανάμεσα  στους  άνδρες  και  στις
γυναίκες δεν έχουν μεγάλη διαφορά στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Έπειτα στην ερώτηση που έλεγε αν τους έχουν κάνει να αισθανθούν άσχημα
λόγω κάποιου χαρακτηριστικού τους περισσότεροι ήταν οι άνδρες από τις γυναίκες
που  απάντησαν  πως  τους  έχουν  κάνει  να  αισθανθούν  άσχημα.  Και  το
χαρακτηριστικό για τους άνδρες ήταν συνήθως το βάρος τους ενώ για τις γυναίκες
η καταγωγή τους.  Ακόμη πολλές  από  τις  γυναίκες  απάντησαν πως κάποιος  τις
υποστήριξε. Ακόμη ένας μεγάλος αριθμός γυναικών απάντησαν ότι αν βρισκόταν
μπροστά σε ένα περιστατικό που κάποιος φερόταν άσχημα σε μια γυναίκα θα την
υποστήριζαν. Ενώ άνδρες που απάντησαν ότι οι γυναίκες με τους άνδρες έχουν ίσα
δικαιώματα απάντησαν πως δεν θα τις υποστήριζαν. 

Στην  ερώτηση  που  λέει:  θα  καθόσουν  στο  ίδιο  θρανίο  με  παιδί  με
διαφορετική καταγωγή από την δική σου ή με διαφορετικό θρήσκευμα από το δικό
σου  ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  γυναικών  και  των  ανδρών  που  ερωτήθηκαν
απάντησαν ναι ενώ λιγότερο είναι το ποσοστό των γυναικών και των ανδρών που
απάντησαν πως δεν θα καθόταν στο ίδιο θρανίο. 

Τέλος,  στην  ερώτηση  <<θα  λέγατε  ότι  ο  ρατσισμός  είναι
δικαιολογημένος;>> περισσότεροι άνδρες απάντησαν ‘ποτέ’ από τις γυναίκες ενώ
λιγότεροι  είναι  οι  άνδρες  και  οι  γυναίκες  που  απάντησαν  ‘πάντα’  και  ‘μερικές
φορές’…
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Δ  ΡΑΣΗ  : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας, αναλάβαμε να πραγματοποιήσουμε
και  τη  συγγραφή  ενός  παραμυθιού  για  παιδιά  νηπιαγωγείου,  με  στόχο  την
ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το φαινόμενο των διακρίσεων με ευχάριστο  και
διασκεδαστικό τρόπο. 

Διαβάσαμε το παραμύθι στα παιδία του 1ου Νηπιαγωγείου Βελεστίνου με τη
συνοδεία μουσικής. Το παραμύθι “Τα Χριστούγεννα του Φέλιξ” μιλά για τη ζωή
ενός μικρού γατούλη που βίωσε την απόρριψη, καθώς άργησε να βγάλει τρίχωμα
(και ήταν κατά πολύ διαφορετικός από τους υπόλοιπους γύρω του), και πως τελικά
κατάφερε να το αντιμετωπίσει με τη δύναμη της αγάπης. 

Μέσα από αυτή την εποικοδομητική δραστηριότητα αποδείχθηκε το γεγονός
πως δεν γεννιόμαστε ρατσιστές, καθώς τα παιδιά ταυτίστηκαν με τον ήρωα του
παραμυθιού και διαπίστωσαν και τα ίδια ποια είναι η συμπεριφορά που αρμόζει
προς την διαφορετικότητα.

Ακολουθεί το παραμύθι “Τα χριστούγεννα του Φέλιξ”.
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Τα Χριστούγεννα του Φέλιξ

Ήταν Χριστούγεννα και στην Χνουδομπαλούπολη, όπου κατοικούσαν μόνο
χνουδωτά  ζωάκια,  είχαν  αρχίσει  να  πέφτουν  οι  πρώτες  νιφάδες  χιονιού.  Η
θερμοκρασία άρχισε να πέφτει  και  το κρύο γινόταν όλο και  πιο τσουχτερό. Τα
χνουδωτά μας ζωάκια όταν απλωνόταν το σκοτάδι τη νύχτα, μαζεύονταν όλα μαζί
στο καλυβάκι του πάππου Κάστορα και εκείνος πάντα τους καλοδεχόταν και τους
φρόντιζε με ζεστό φαγητό και πάντα τους διηγούνταν όμορφες ιστορίες από το
παρελθόν αναπολώντας τις στιγμές όταν ήταν και εκείνος παιδί. 

Και κάπου εκεί, που το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος των ξύλων που
γουργούριζαν μέσα στο τζάκι,  ο  παππούς Κάστορας βρήκε  την αφορμή για  να
διηγηθεί ένα γλυκό παραμυθάκι αφού,

Κουνέλι: 
- Μην με κοροϊδεύεις! Έφαγα πολύ και η κοιλίτσα μου φούσκωσε! Δεν είμαι

χοντρός! Και στο κάτω κάτω κοίτα μια μεγάλη ουρά που έχεις!

Σκίουρος: 
- Εμένα η χνουδωτή ουρίτσα μου με βοηθάει να πηδώ από δέντρο σε δέντρο

για να μαζεύω καρπούς. Εσένα η κοιλιά σου αν μεγαλώσει λίγο ακόμα δεν θα
μπορείς να περπατήσεις! Και τα αυτιά σου τα έχεις δει στον καθρεύτη!>>

και μπλα μπλα μπλα άρχισαν να μαλώνουν το σκιουράκι με το κουνέλι.

– Σιωπή,
φώναξε ο παππούς Κάστορας. 

– Δεν ντρέπεστε λιγάκι να μαλώνετε έτσι! Όλο μαλώνετε! Μάλλον έπρεπε να
σας έχω πει αυτή την ιστορία εδώ και καιρό...,

σκέφτηκε φωναχτά. 

– Για καθίστε όλοι εδώ κοντά μου να σας πω ένα παραμυθάκι.

<< Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα βασίλειο μαγευτικό, ζούσε μια αγαπημένη
οικογένεια  σε  ένα  μεγαλειώδες  παλάτι  με  πανέμορφους  κήπους  και  πολλούς
πολλούς ορόφους, σε μια χώρα όπου όλοι όσοι κατοικούσαν φρόντιζαν πάντα ο
ένας τον άλλο. Η οικογένεια αυτή, οι άρχοντες αυτού του βασιλείου, ήταν γάτες
και  εκείνη  την  περίοδο  περίμεναν  τα  χαρμόσυνα  νέα  για  τη  γέννηση  του
μονάκριβου τους, του πρίγκιπα Φέλιξ.

 Έφτασε  τότε  η  μέρα!  Τα  αδερφάκια  του,  η  Φλο,  η  Άννι  και  ο  Νέρο
ανυπομονούσαν. Ο μπαμπάς τους τούς είπε να περιμένουν ήσυχα στο σαλόνι. Μετά
από λίγο τους φώναξαν να δούνε το μικρό γατάκι. Τα αδερφάκια του ανέβηκαν
τρέχοντας στον επάνω όροφο όπου ήταν το δωμάτιο. Η μαμά τους τούς έδειξε το
νεογέννητο Φέλιξ. Εκείνα κατενθουσιάστηκαν και άρχισαν να αγκαλιάζουν και να
τρίβουν το ένα το άλλο! 
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Πέρασε  λίγο  ο  καιρός  και  ο  μικρός  ακόμα Φέλιξ  δεν  είχε  αρχίσει  να  βγάζει
τρίχωμα.  Η  μαμά  του  και  ο  μπαμπάς  του  είχαν  αρχίσει  να  ανησυχούν.
Φοβόντουσαν ότι μπορεί το λατρεμένο τους να είναι άρρωστο! Κάλεσαν έτσι τον
Δόκτωρ Γατόνη και εκείνος τους είπε:

Δόκτωρ Γατόνης: 
- Δεν είναι κάτι ανησυχητικό αλλά συνηθισμένο. Απλώς θα αργήσει λίγο να

βγάλει τρίχωμα.

Μαμά: 
- Δόκτωρ, υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε;

Δόκτωρ: 
- Όχι, το μόνο που χρειάζεται είναι πολύ αγάπη και φροντίδα.

Μπαμπάς: 
- Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γατόνη. Καλό δρόμο!

Κι έτσι λοιπόν, ο μπαμπάς του και η μαμά του καθησυχάστηκαν και έτρεξαν
να πάρουν αγκαλιά το μικρό Φέλιξ.

Περνούσαν οι μέρες και ο Φέλιξ έβλεπε ότι δεν έβγαζε τρίχωμα. Αισθανόταν
διαφορετικός από τα άλλα αδερφάκια του τα οποία ζήλευε. Ακόμα και οι φίλοι του,
εκείνοι με τους οποίους στην αρχή έπαιζε στην αυλή του παλατιού, άρχισαν να τον
κοροϊδεύουν  και  να  απομακρύνονται.  Ο  καημενούλης  Φέλιξ  έκανε  πολλές
προσπάθειες να τους πλησιάσει αλλά εκείνα γίνονταν όλο και πιο κακά μαζί του.

Φίλοι: 
- Φύγε από κοντά μας! Είσαι  άρρωστος,  θα μας κολλήσεις! Είσαι  βρώμικος

Φέλιξ!

Φέλιξ:
- Όχι, δεν είμαι άρρωστος! Θα βγάλω σύντομα τρίχωμα, θα δείτε!

Οι φίλοι του άρχισαν να γελούν ειρωνικά.

Ο μικρός μας ήρωας ήταν δυστυχισμένος. Κάθε μέρα που περνούσε γινόταν
όλο και πιο βαρετή. Ήταν μοναχικός αφού και τα αδέρφια του καθώς μεγάλωναν
άρχισαν να φεύγουν όλο και περισσότερο από το σπίτι. Οι γονείς του άρχισαν να
αναρωτιούνται για πιο λόγο άραγε ο μονάκριβός τους είχε χάσει το χαμόγελό του.
Πάρα το φορτωμένο τους πρόγραμμα φρόντιζαν πάντα να του αφιερώνουν χρόνο
και  να  παίζουν μαζί  του.  Παρόλ'  αυτά ο  Φέλιξ  συνέχιζε  να  νιώθει  μόνος.  Δεν
έτρωγε το φαγητό του και περνούσε ώρες μόνος, κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο
του. 

Ο μικρούλης γατούλης απελπισμένος αποφάσισε να φύγει από το βασίλειο
κρατώντας  μια  βαλίτσα  στην  οποία  είχε  τα  πράγματα  του.  Περπατούσε,
περπατούσε ώσπου βράδιασε και άρχισε να φοβάται! Αναζητούσε ένα μέρος για να
περάσει το βράδυ του. 
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Ξαφνικά, παρατήρησε στο βάθος ένα φως και καθώς πλησίαζε γινόταν όλο
και πιο έντονο.

Αυτό που έβλεπε ήταν χωριό. Σαν τη δική μας, τη Χνουδομπαλούπολη. Ένα
χωριό  με  ξύλινες  καλύβες  όπου όλοι  όσοι  ζούσαν εκεί  προετοιμάζονταν για  τα
Χριστούγεννα.  Τους  παρατηρούσε  από  τα  χιονισμένα  παράθυρα  να  στολίζουν
χαρούμενοι τα σπίτια τους και λυπόταν που αυτός ήταν τόσο μόνος. Τότε κάποιος
τον είδε από το παράθυρο και αμέσως τον κάλεσε μέσα.

- Έλα μέσα μικρέ μου. Κάνει κρύο έξω! Έλα να καθίσεις μέσα στο τζάκι μαζί
μας. Μπορείς να μας βοηθήσεις να στολίσουμε και το δέντρο αν θες!

- Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!,
είπε και χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκε μέσα στην καλύβα.

Μόλις είδαν τον μικρό Φέλιξ όλοι χάρηκαν τόσο πολύ. Είχαν επισκέπτη! Όλοι
ήθελαν να τον γνωρίσουν και από την ώρα που μπήκε δεν σταμάτησαν να του
προσφέρουν  όλων  των  ειδών  τα  γλυκά-μελομακάρονα,  κουραμπιέδες  και
μπισκότα-και να του κάνουν ερωτήσεις.

- Πως σε λένε μικρούλη; Από που είσαι;

- Με λένε Φέλιξ. Είμαι ο νεότερος πρίγκιπας του βασιλείου.

- Και γιατί βρίσκεσαι τόσο μακριά από το σπίτι σου; Το έσκασες;

- Ναι, το έσκασα στ'αλήθεια. Ήμουν δυστυχισμένος εκεί.

- Γιατί, λοιπόν, να είσαι δυστυχισμένος; Αφού είσαι πρίγκιπας!

- Όλοι με κορόιδευαν επειδή δεν είχα τρίχωμα και οι φίλοι μου δεν με έκαναν
παρέα!

Τότε όλοι μαζεύτηκαν σε ένα κύκλο γύρω του και τον αγκάλιασαν σφιχτά.
Τότε  άρχισε  να  φαίνεται  στο  πρόσωπο  του  μικρού  ήρωα  μας  ένα  τεράστιο
χαμόγελο.  Μετά όλα τα ζωάκια μαζεύτηκαν γύρω από το τζάκι  και  άρχισαν να
τραγουδούν τραγούδια για να τον καλωσορίσουν. 

Έως εκείνη τη στιγμή οι γονείς του είχαν ψάξει σε όλο το βασίλειο και δεν
είχαν βρει το μονάκριβό τους. Όλο το βασίλειο είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Η
μανούλα του έκλαιγε και ανησυχούσε γιατί ο μονάκριβος της δεν ήταν πουθενά.
Έξω χιόνιζε και έκανε πάρα πολύ κρύο. Ο γατούλης τους έλειπε δυο μέρες τώρα.
Οι γονείς του αποφάσισαν να τον ψάξουν και έξω από το βασίλειο. Είχαν βγει στο
δάσος και άρχισαν να φωνάζουν το  “Φέλιξ, Φέλιξ...”. Όμως δεν άκουγαν καμία
απάντηση και αυτό τους τρόμαζε πολύ. Έτσι όπως περπατούσαν έβλεπαν ένα φως
και  όσο  πλησίαζαν  γινόταν  όλο  και  πιο  φωτεινό.  Τελικά,  αποφάσισαν  να
ακολουθήσουν το δρόμο από όπου ερχόταν το φως με την ελπίδα να βρουν εκεί
τον Φέλιξ.

Ανακάλυψαν  πως  υπήρχαν  καλύβες  σε  εκείνο  το  μέρος.  Πλησίασαν
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περισσότερο και από παντού ακούγονταν γέλια και τραγούδια. Από ένα παράθυρο
νόμιζαν πως είχαν δει  το μικρό τους να χορεύει  και  να τραγουδά χαρούμενος.
Αποφάσισαν να χτυπήσουν την πόρτα της καλύβας με την ελπίδα πως θα ήταν
αυτός.

- Παρακαλώ. Ποιος είναι;

- Είμαστε  ο  βασιλιάς  και  η  βασίλισσα.  Ψάχνουμε  τον  γιο  μας.  Μήπως
μπορούσατε να μας βοηθήσετε; Μας λείπει πολύ!

Και ανοίγει ορθάνοιχτα η πόρτα και ο μονάκριβος τους τρέχει κατ’ευθείαν
στην αγκαλιά τους!

- Αχ, πόσο μας έλειψες μικρέ μου! 
είπε η μαμά.

- Μας κατατρόμαξες! Γιατί μας εγκατέλειψες; 
ξεφώνισε ο μπαμπάς.

- Δεν  ήθελα  να  σας  στεναχωρήσω  ούτε  να  σας  τρομάξω.  Ήμουν
δυστυχισμένος στο βασίλειο. Κανείς δεν με ήθελε, κανείς δεν με αγαπούσε,
κανείς δεν έπαιζε μαζί μου. Με απέφευγαν όλοι! Ακόμα και τα αδέρφια μου,
καθώς μεγάλωσαν τώρα. Και εσείς δεν βρίσκατε πολύ χρόνο για μένα και
ένιωθα μόνος.

- Γλυκέ μου, μας συγχωρείς πολύ! Δεν θέλαμε ποτέ να σε κάνουμε να νιώσεις
έτσι. Ήταν τεράστιο το λάθος μας! Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί με τους φίλους
σου και  οι  υποχρεώσεις  μας  ήταν πολλές.  Σου ζητάμε  ταπεινά συγνώμη.
Γύρνα στο σπίτι μας και σου υποσχόμαστε πως δεν θα σε ξαναφήσουμε ποτέ
μόνο, δεν θα ξαναφήσουμε να πάθεις τίποτα.
είπαν και οι δύο συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο.

- Όχι,  δεν θέλω να γυρίσω! Νιώθω θλιμμένος όταν βρίσκομαι  εκεί.  Νιώθω
μόνος!  Εδώ,  βρίσκομαι  μόλις  δύο  μέρες  και  από  την  πρώτη  στιγμή  με
καλοδέχτηκαν όλοι τους. Μου πρόσφεραν μια θέση στο σπιτικό τους και με
φρόντισαν. Με αγάπησαν και με δέχτηκαν όπως είμαι. Δεν με κορόιδεψαν
όπως τα άλλα ζώα στο βασίλειο. Είναι πραγματικοί μου φίλοι. Δεν θέλω να
φύγω!

Το βλέμμα στα μάτια της μαμάς του έγινε στενάχωρο και το πρόσωπό της
γέμισε δάκρυα.

- Αγαπημένε  μου Φέλιξ.  Τα παιδιά  μας είναι  ότι  πολυτιμότερο έχουμε.  Σας
αγαπάμε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο και όταν πονάτε εσείς εμείς πονούμε
δέκα  φορές  περισσότερο!  Οτιδήποτε  θέλω  στον  κόσμο  είναι  να  είσαι
ευτυχισμένος.  Σου  υπόσχομαι  πως  δεν  θα  αφήσω  ποτέ  κανέναν  να  σε
ξαναπειράξει και θα φροντίσω να έρχονται όσο συχνότερα γίνεται οι φίλοι
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σου στο σπίτι ή να έρχεσαι εσύ εδώ, και να μένεις ακόμη μαζί τους! Αρκεί να
γυρίζεις στο σπίτι μας Φέλιξ! Δεν θα αντέξω να ζεις μακριά μου και να μη σε
βλέπω! Γύρνα στο σπίτι μας γλυκέ μου.

Ο Φέλιξ συγκινήθηκε βλέποντας τα μάτια της μητέρας του να κλαίνε και
σκέφτηκε πως οι γονείς του τον αγαπούν πάρα πολύ για να τους αφήσει μακριά
του.  Σκέφτηκε  πως  δεν  έπρεπε  να  τους  προκαλέσει  μεγαλύτερη  θλίψη.  Έτσι
αποφάσισε  να  φύγει  μαζί  τους.  Η  μητέρα  του  βρήκε  ξανά  το  χαμόγελό  της.
Εκείνος, αποχαιρέτησε τους φίλους του στο χιονισμένο αυτό χωριό έξω από το
βασίλειο  και  υποσχέθηκαν  ο  ένας  στον  άλλο  πως  θα  βρίσκονται  συχνά.  Τους
ευχαρίστησε  με  όλη του την καρδιά  για  την αγάπη και  τη φροντίδα που τους
πρόσφεραν. Πήρε τη μικρή του βαλιτσούλα, κράτησε τους γονείς του από το χέρι
και πήρε το δρόμο για το σπίτι.

Μόλις επέστρεψαν ο μικρούλης δεν πίστευε αυτό που έβλεπε μπροστά του.
Το παλάτι ήταν ολόκληρο στολισμένο με κορδέλες και μπαλόνια για να γιορτάσουν
όλοι την επιστροφή του πρίγκιπα Φέλιξ. Μόλις μπήκαν μέσα, οι μάγειρες και οι
ζαχαροπλάστες  είχαν γεμίσει το σαλόνι με μπουφέ και πάγκους γεμάτους γλυκά
και φαγητά, από τα αγαπημένα του Φέλιξ. Κοιτούσε έκπληκτος ο ήρωας όλες τις
προετοιμασίες που γίνονταν για τη μεγάλη γιορτή. Όλοι ήταν σίγουροι πως αργά ή
γρήγορα θα τον έβρισκαν. Γι΄αυτό είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται από νωρίς.
Δεν ήθελαν με τίποτα να σκεφτούν πως ο γλυκός τους είχε χαθεί για πάντα. Και οι
ευχές τους εκπληρώθηκαν. Τα αδέλφια του έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν και τον
κράτησαν σφιχτά. Τότε άρχισε να λάμπει ξανά. Ένιωσε για άλλη μια φορά ότι τον
αγαπούσαν. 

Η γιορτή  ήταν  λαμπρή  και  κράτησε  τρείς  ολόκληρες  μέρες,  με  χορό  και
τραγούδι. Από εκείνη την μέρα όλοι άρχισαν να του αφιερώνουν χρόνο και να
παίζουν μαζί του. Οι γονείς του δεν τον είχαν ξαναδεί ποτέ τόσο χαρούμενο. Η ζωή
του είχε αλλάξει πλέον. Δεν ήταν μόνος του. Είχε γνωρίσει νέους φίλους οι οποίοι
τον αγαπούσαν και δεν τον κορόιδευαν για το τρίχωμα του. Τον επισκέπτονταν
συχνά. Και εκείνος το ίδιο! Δεν παραμέλησαν ο ένας τον άλλο ούτε στιγμή. Δεν
ξεχάστηκαν.

Μια μέρα ήρθε ο αγγελιοφόρος στο παλάτι και έφερε ένα γράμμα το οποίο
ήταν για τον πρίγκιπα. Η Δεσποινίς Λίνα, η οποία δούλευε στο παλάτι , φώναξε τον
πρίγκιπα να διαβάσει το γράμμα. Το γράμμα, λοιπόν, έλεγε :

Αγαπημένε μας Φέλιξ,

Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθεις μαζί με την οικογένεια σου στο χωριό μας να
γιορτάσουμε  όλοι  μαζί  την  ημέρα  των  Χριστουγέννων.  Η  μαμά  μας  θα  έχει
ετοιμάσει λαχταριστή γαλοπούλα και πολλά γλυκά.

Σε περιμένουμε,

Οι φίλοι σου.

Ο Φέλιξ κατενθουσιάστηκε! Άνοιξε απότομα την πόρτα, κατέβηκε γρήγορα τη
σκάλα και έτρεξε να το πει στους γονείς του. Η μαμά και ο μπαμπάς μόλις άκουσαν
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την πρόταση το σκέφτηκαν λίγο γιατί είχαν δουλειές στο παλάτι.

- Σας παρακαλώ πολύ,  θέλω να πάω να δω τους φίλους μου!

- Παιδάκι μου, θα προσπαθήσουμε αλλά δεν σου υποσχόμαστε τίποτα, γιατί ο
μπαμπάς έχει δουλειές ακόμα.

- Είπατε ότι θα μου αφιερώνετε περισσότερο χρόνο!
είπε κατσουφιασμένα.

- Αχ, τι θα κάνουμε με εσένα! Όλο μας καταφέρνεις. Ευκαιρία είναι τότε να
περάσουμε κάπου αλλού τα Χριστούγεννα φέτος.

- Γιούπι, γιούπι! Σε ευχαριστώ πολύ μανούλα μου! Σε αγαπώ πολύ πολύ!

Η μέρα των Χριστουγέννων έφτασε. Ο μπαμπάς είχε ευτυχώς προλάβει να
τελειώσει όλες τις δουλειές του στο παλάτι. Ο Φέλιξ δεν έβλεπε την ώρα! Ήταν η
πρώτη φορά που θα γιόρταζε τα Χριστούγεννα μακριά από το παλάτι. Η μαμά είχε
ήδη φορέσει τα καλά της και είχε στολιστεί με κοσμήματα. Είχε ζητήσει και μια
τελευταία χάρη από το ζαχαροπλάστη, πριν φύγει για να γιορτάσει και εκείνος με
την οικογένειά του. Να φτιάξει λίγα γλυκά και να τα στολίσει όμορφα σε ένα κουτί
για να τα προσφέρουν στην κυρία του σπιτιού.

Ήρθε η ώρα να φύγουν. Όλοι όμορφα, κομψά μα όχι πολύ επίσημα ντυμένοι
μπήκαν στην άμαξα και κίνησαν για το χιονισμένο χωριό. Τους υποδέχτηκαν με
φιλιά και αγκαλιές στο θαλπωρικό και ζεστό σπίτι τους που μύριζε μελομακάρονα
και  γαλοπούλα.  Τα  μικρούλια  ντύθηκαν ζεστά  και  βγήκαν έξω για  να  παίξουν
χιονοπόλεμο μέχρι να ετοιμάσουν οι υπόλοιποι το τραπέζι. Η μαμά και ο μπαμπάς
του Φέλιξ άρχισαν να λένε στη γλυκιά και ευγενική μαμά των φίλων τους πόσο
γλυκά και ευγενικά ήταν και τα ίδια της τα παιδιά, και πόσο χαρούμενοι είναι που
αγκάλιασαν  τόσο  ζεστά  το  Φέλιξ  και  τον  έκαναν  να  ξεχάσει  εντελώς  τη
διαφορετικότητα του. Εκείνη η μαμά θα ήταν σίγουρα περήφανη για τα παιδιά της.

Το φαγητό είχε στρωθεί στο τραπέζι. 

– Επιτέλους!!!

ξεφώνησαν όλα τα μικρά ζωάκια και έτρεξαν μέσα. Κάθισαν με φόρα στο τραπέζι
και  αφού έκαναν την προσευχή τους,  άρχισαν να τρώνε.  Το σπίτι,  εκείνη την
ημέρα, είχε γεμίσει γέλια και χαρές και ο μικρός μας Φέλιξ ήταν ευτυχισμένος. 

Εκείνη τη μέρα, καθώς ήταν όλοι καθισμένοι στο τραπέζι και κουβέντιαζαν
και γελούσαν, ο Φέλιξ σκεφτόταν για τη χρονιά που πέρασε. Θα μπορούσε να πει
πως δεν ήταν από τις καλύτερες. Θα μπορούσε να πει πως είχε νιώσει περισσότερο
δυστυχισμένος από οποιαδήποτε άλλη χρόνια. Αυτό που είπε όμως στον εαυτό του
ήταν πως έως τώρα ήταν η πιο όμορφη χρονιά της ζωής του. Μπορεί να έχασε
τους παλιούς του φίλους αλλά αποδείχθηκε πως δεν ήταν πραγματικοί. Μπορεί να
έφυγε  από  το  σπίτι  επειδή  νόμιζε  ότι  δεν  τον  αγαπούσαν μα  έτσι  βρήκε  τους
πραγματικούς  του  φίλους  και  κατάλαβε  πως  η  οικογένεια  του  τον  αγαπά
περισσότερο  από  οτιδήποτε  άλλο.  Ένιωσε  ότι  τον  αγαπούν.  Ένιωσε  ότι  ήταν
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όμορφος ότι άξιζε πολύ περισσότερα από όσα ο ίδιος φανταζόταν.
 Έως την Πρωτοχρονιά είχε βγάλει αρκετό τρίχωμα. Τα λόγια του γιατρού

ήταν  σωστά.  Φροντίδα  και  πολύ  αγάπη  χρειαζόταν  μόνο.  Και  ο  μικρός  Φέλιξ
επιτέλους τα είχε και τα δύο. Ήτανε αλήθεια η καλύτερη χρονιά της ζωής του, και
εκείνος ήταν ευτυχισμένος!>>

παππούς κάστορας:
- Αυτό ήταν μικρά μου! Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

- Παππούλη ήταν πάρα πολύ ωραία η ιστορία που μας είπες. Μα πως όμως ο
μικρός γατούλης έβγαλε τόσο γρήγορα τρίχωμα;

- Πρέπει να ξέρετε μικρά μου πως όταν ο άνθρωπος νιώθει ευτυχισμένος και
ότι τον αγαπούν, ξεπερνάει κάθε του δυσκολία. Ακόμα και μια που μπορεί να
την είχε από τότε που γεννήθηκε. Όπως η διαφορετικότητα του μικρού Φέλιξ
που γεννήθηκε χωρίς τρίχωμα. Γι’αυτό και εσείς οι δύο -
είπε ο παππούς κάστορας κοιτάζοντας το σκίουρο και το κουνέλι

- δεν πρέπει να μαλώνετε μεταξύ σας, γιατί όλοι είμαστε το ίδιο σημαντικοί και
όμορφοι όσο διαφορετικοί και να είμαστε!

ΤΕΛΟΣ
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%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D#%CE%A1%CE%B1%CF
%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82nbsp%CE%9F%CF%81%CE
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• [http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=110855]
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