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Εµείς και οι άλλοι:
Το ασχηµόπαπο στη λίµνη
Ήταν µια φορά κι έναν καιρό ένα µικρό πουλί που οι πάπιες της λίµνης το
φώναζαν ασχηµόπαπο. Πείστηκε κι αυτό για την ασκήµια του κι όποτε έβλεπε
την όψη του να καθρεφτίζεται στα νερά, έκλεινε από ντροπή τα µάτια...
Θα το έχετε ίσως ακούσει τούτο το παραµύθι για το µικρό ασχηµόπαπο. Θα
θυµάστε πόσο δυστυχισµένο ένιωθε γιατί το φτέρωµά του ήταν γκριζωπό, ο
λαιµός του µακρουλός κι οι κινήσεις του άχαρες. Πόσο θα ήθελε να µοιάζει µε
τις άλλες πάπιες! Καθόλου δεν του άρεσε να το φωνάζουν «ασχηµόπαπο».
Ας φανταστούµε µαζί πως η τάξη µας ή η γειτονιά µας είναι µια λίµνη
και πως τα παιδιά εκεί – µαζί κι εµείς – είµαστε οι πάπιες! Σε κάθε τέτοια
λίµνη κάποιο (παιδί) θεωρείται από τα άλλα παπιά (παιδιά) «ασχηµόπαπο».
Μπορεί να το κοροϊδεύουν ή να το αποφεύγουν στην παρέα για λόγους πολύ
άδικους. Επειδή, για παράδειγµα, είναι πολύ παχουλό ή πολύ αδύνατο, πολύ
ψηλό ή πολύ κοντά, πολύ καλός µαθητής ή πολύ κακός. Κι άλλοτε επειδή η
οικογένειά του διαφέρει από των άλλων παιδιών (π.χ. ζει µε τον παππού και
τη γιαγιά) ή επειδή οι γονείς του έχουν κάποιο πρόβληµα κ.λπ. Με άλλα λόγια
«ασχηµόπαπα» θεωρούνται όσα παιδιά διαφέρουν σε κάτι αρκετά από την
πλειοψηφία.
Το πιο δυσάρεστο είναι όταν τα παιδιά αποφεύγουν κάποια άλλα επειδή
έχουν διαφορετικό χρώµα (π.χ. είναι µαύρα) ή εθνικότητα ή επειδή έχουν
κάποιο πρόβληµα υγείας. Τούτη την άδικη και παράλογη συµπεριφορά τα
παιδιά τη µαθαίνουν δυστυχώς από κάποιους ενηλίκους, που αν και
µεγαλύτεροι στην ηλικία δεν είναι απαραίτητα και σοφότεροι. Για παράδειγµα,
κάποιοι ενήλικοι µπορεί να µας εµποδίσουν όταν είµαστε µικροί να παίξουµε
µε παιδιά άλλης φυλής ή να κάνουµε παρέα µε ένα παιδί που κινείται σε
αναπηρικό καροτσάκι. Έτσι, µεγαλώνοντας µαθαίνουµε κι εµείς να
αποφεύγουµε τούτα τα παιδιά µόνο και µόνο επειδή διαφέρουν από µας. Τους
συµπεριφερόµαστε σαν ασχηµόπαπα»και δεν βλέπουµε πως κρύβουν µέσα
τους ένα πανέµορφο κύκλο.
Ας θυµηθούµε στο σηµείο αυτό τη συνέχεια του παραµυθιού:
Με τον καιρό, το ασχηµόπαπο µεγάλωσε και κοιτάζοντας µια µέρα την όψη
του στο καθρέφτισµα του νερού, ανακάλυψε έκπληκτο πως έµοιαζε µε κείνους
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τους άσπρους περήφανους κύκνους που προσπερνούσαν κορδωµένοι και
βιαστικοί. Είχε κι εκείνο φτέρωµα λευκό, λαιµό λυγερό και κινιόταν µε χάρη...
Ως τώρα µιλήσαµε για τα παιδιά εκείνα που διαφέρουν σε κάτι πολύ
από τα άλλα και είπαµε πως πολλές φορές η διαφορετικότητά τους
παρεξηγείται, όπως συνέβη µε το ασχηµόπαπο. Συµβαίνει όµως και κάτι άλλο.
Όλοι µας έχουµε την ανάγκη να µας αγαπούν και να µας αποδέχονται και όλοι
µας κρύβουµε ένα φόβο µήπως κάποια στιγµή θεωρηθούµε κι εµεί το
«ασχηµόπαπο» της παρέας. Για να µην αισθανθούµε λοιπόν αποµονωµένοι και
για να είµαστε αποδεκτοί κι αγαπητοί, προσπαθούµε συνήθως να διαφέρουµε
όσο γίνεται λιγότερο από τα άλλα παιδιά και να µοιάζουµε όσο γίνεται
περισσότερο στους πιο δηµοφιλείς της παρέας ή της τάξης. Προσπαθούµε να
φοράµε παρόµοια ρούχα, να µιλάµε µε παρόµοιο τρόπο, να παίρνουµε
παρόµοιους βαθµούς και να έχουνε παρόµοιες προτιµήσεις και χόµπι.
Φτάνουµε να κρύψουµε καµιά φορά το ότι πήραµε πολύ κακό ή και πολύ καλό
βαθµό σε ένα µάθηµα, ή να πούµε ψέµατα πως µας αρέσει να παίζουµε µπάλα.
ενώ στην πραγµατικότητα το παιχνίδι αυτό το αντιπαθούµε. Μπορεί ακόµα
και να κοροϊδέψουµε το «ασχηµόπαπο» της τάξης, παρόλο που το
συµπαθούµε πολύ, µόνο και µόνο επειδή του φέρονται άσχηµα οι άλλοι. ΄Οταν
µιµούµαστε πάντα τους άλλους µοιάζει σαν να µην πιστεύουµε στη δική µας
αξία. Κι αν εµείς δεν πιστεύουµε στην αξία µας, τότε πώς µπορούµε να
έχουµε την απαίτηση να πιστεύουν σε αυτήν οι άλλοι;
Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να µην
διαφέρει από τους άλλους σε πολλά πράγµατα, από το βάρος ή τα
χαρακτηριστικά του προσώπου, µέχρι το χαρακτήρα και τη συµπεριφορά.
Μοιάζει µε θαύµα, αν το σκεφτεί κανείς, το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι
πανοµοιότυποι, δηλαδή ολόιδιοι. Ακόµα και τα δίδυµα εκείνα παιδιά, που
εύκολα κανείς τα µπερδεύει, κι αυτά ακόµα έχουν χαρακτηριστικά στην
εµφάνισή του που διαφέρουν. Εκείνο που συχνά είναι εντελώς διαφορετικό
στα δίδυµα είναι η προσωπικότητά τους.
Αξίζει να θυµόµαστε πως η διαφορετικότητα είναι που κάνει καθένα
από εµάς τους ανθρώπους τόσο µοναδικούς και που δίνει σε καθένα από µας
τη δική του ξεχωριστή αξία. Γι’ αυτό και είναι κρίµα να προσπαθούµε να
«πνίξουµε» τη διαφορετικότητά µας αντί να τη φυλάµε σαν ένα πολύτιµο
δώρο.
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