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▪ Πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς ίχνος
διαφορετικότητας;

Όλοι θα φοράνε ίδια ρούχα, θα κάνουν τις ίδιες
δουλειές. Η ζωή τους θα είναι βαρετή και η πόλη
μουντή.Η διαφορετικότητα, όμως, του ενός ατόμου
θα έρθει σαν μία σπίθα φωτός στο σκοτάδι. Η
διαφορετικότητα θα ξεχωρίσει και θα υπερισχύσει.
«Η διαφορετικότητα δεν γνωρίζει όρια». Όλοι οι
άνθρωποι μπορούν να αφήσουν το αποτύπωμά
τους στον κόσμο.

Ο βαθμός και το είδος της μεταξύ μας
διαφορετικότητας είναι που ποικίλλει.
«Ο κόσμος θα ήταν βαρετός αν ήταν
ίδιος για όλους». Πιστεύετε πως
υπάρχουν όρια στην αποδοχή του
διαφορετικού;





▪ Ίδιοι άνθρωποι, ίδια αυτοκίνητα, ίδια
επαγγέλματα. Πώς θα μπορούσε μία τέτοια
κοινωνία να προοδεύσει; Πώς θα δεχόταν το
κάτι καινοτόμο, το κάτι διαφορετικό; Η
απάντηση είναι ότι δεν θα μπορούσε να
προοδεύσει. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
θα ήταν δύσκολο να βρει ο καθένας τη
χαμένη του προσωπικότητα. Όμως, η
πολιτιστική δημιουργία και η πρόοδος
απαιτούν ελεύθερα πνεύματα και συνειδητές
προσωπικότητες.

Φανταστείτε μία κοινωνία χωρίς
ίχνος διαφορετικότητας μεταξύ των
μελών της και αναλογιστείτε πώς θα
ήταν η απόλυτη ομοιομορφία που θα
προέκυπτε.





Πώς είναι η
κοινωνια που
ονειρεύεστε;

▪ Η κοινωνία που ονειρεύομαι θα είναι
διαφορετική από όλες τι άλλες πάνω στη
Γη. Κατ’αρχάς, θα υπάρχει ισότητα μεταξύ
των φύλων και η ομοιομορφία θα είναι ένα
φαινόμενο ανύπαρκτο και ασυνήθιστο. Τα
άτομα από διαφορετικές κοινωνικές
διαστρωματώσεις θα αντιμετωπίζονται το
ίδιο. Ταυτόχρονα, θα γίνονται δράσεις για
την προστασία της φύσης και τα
εργοστάσια θα είναι φιλικά προς το
περιβάλλον. Επίσης, δεν θα γίνονται
πειράματα σε ζώα. Τέλος, η εκπαίδευση θα
είναι δικαίωμα όλων και θα έχουν
πρόσβαση όλοι.



Τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς 
για αυτήν την κοινωνία;

▪ Προσωπικά, θα μπορούσα να διοργανώνω
εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κόσμου για σημαντικά
κοινωνικά ζητήματα. Έπειτα, θα αφουγκραζόμουν
τις απόψεις των άλλων ατόμων, γιατί είναι
σημαντικό να είμαστε ανοικτοί σε διαφορετικές
απόψεις και γνώμες. Στο τέλος, θα έκανα μια
μικρή «ψηφοφορία» για να δω ποιοι συμφωνούν
και ποιοι διαφωνούν, ώστε να παρθούν
δημοκρατικά όλες οι αποφάσεις.

▪ Σκεφτείτε πόσο όμορφη είναι η φύση γύρω μας,
πόσο διαφορετικές εικόνες μας προσφέρει. Όλες
αυτές οι εναλλαγές κάνουν τη ζωή μας όμορφη.
Έτσι ακριβώς είναι και η διαφορετικότητα,
ομορφαίνει τη ζωή μας!

Πρέπει όλοι να έχουν 
δικαίωμα στην εκπαίδευση;






