
Είμαστε όλοι άνθρωποι 

Τι γίνεται αν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο την εξωτερική εμφάνιση; 
Δεν θα είναι πολύ πιο εύκολο να αποδεχτούμε τον καθένα για αυτό που 
πραγματικά είναι; 

Η αγάπη δεν έχει όρους. Η αγάπη υπερνικά τα πάντα. Τις 
προκαταλήψεις για την εθνικότητα, την ηλικία, τις σεξουαλικές 
προτιμήσεις, τις αναπηρίες, το φύλο. 

Δύο σκελετοί αγκαλιάζονται, φιλιούνται, χορεύουν ενώ οι θεατές τους 
κοιτούν και χαμογελούν, γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι, επτά 
δισεκατομμύρια άνθρωποι σε έναν μικροσκοπικό πλανήτη χαμένο στην 
απεραντωσύνη του σύμπαντος και είναι πιο πολλά αυτά που μας 
ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. 
 
 

 

Δείτε εδώ 

 
«Δεν είμαι περίεργος», «Τα παιδιά μπορούν να γίνουν κακά», «Δείξτε 

λίγο σεβασμό», «Έπρεπε να απαντήσω» είναι μερικά από τα λόγια 
κάποιων που έχουν ανοίξει την καρδιά τους μέσα στα social media. 

https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs


Πάνω απ’ όλα όμως είμαστε όλοι άνθρωποι και ίσοι. Και είναι πολύ 
ωραίο να είμαστε διαφορετικοί.  

 
 
Ο Cody έχει σύνδρομο Down. Δεν 
μπορεί να διαβάσει ή να γράψει, αλλά 
ζει μόνος του, ασχολείται με τη μουσική 
και εργάστηκε ως dj για πολλά χρόνια. 
Μια μέρα αυτός και η μητέρα του ήταν 
στο ταμείο γραμμή σε ένα μανάβικο. Ο 
Cody κοίταξε πίσω του και παρατήρησε 

μια γυναίκα να τον κοιτάζει. "Μαμά," είπε ο Cody, «γιατί αυτή η γυναίκα 
με κοιτάζει;" Η μητέρα του γύρισε να κοιτάξει τη γυναίκα. «Λοιπόν», είπε, 
πιστεύοντας ότι ο Cody θα καταλάβει, "υποθέτω κοιτάζει επίμονα γιατί 
πιστεύει ότι είσαι παράξενος." 

Ο Cody σκέφτηκε για ένα λεπτό και στη συνέχεια στράφηκε στη 
γυναίκα. «Δεν είμαι παράξενος, ξέρετε. Είμαι ένας πολύ καλός 
άνθρωπος». 

Η Chloe είναι μια υπέρβαρη 
μαθήτρια γυμνασίου. "Είμαι 
υπέρβαρη όλη μου τη ζωή», 
είπε. "Στο δημοτικό σχολείο με 
φώναζαν Χλόη Μπολόνια γιατί 
η μαμά μου πάντα μου έδινε 
ένα σάντουιτς Μπολόνια." 
«Ήταν πολύ άσχημα στο 

γυμνάσιο, όταν οι συμμαθητές μου μου έλεγαν ότι η ζωή μου δεν ήταν 
άξια να βιωθεί και ότι πρέπει να τελειώσει τώρα. Τα παιδιά μπορούν να 



γίνουν πολύ κακά μερικές φορές. Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος μπορεί 
να είναι τόσο κακός σε κάποιον άλλο. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω." 

Ο Rachel είναι ένας από τους επτά μαθητές εβραϊους σε ένα 
γυμνάσιο στην Αριζόνα. "Μια μέρα, στην τάξη της χημείας, οι μαθητές 
κάνανε διαπραγματεύσεις με το δάσκαλο για να μην γράψουν τεστ την 

επόμενη μέρα." Έτυχε να έχω 50 σεντς 
στην τσέπη μου. Και είπα, «εγώ θα σας 
πληρώσω 50 σεντς, αν δεν μας βάλετε τεστ 
αύριο». "Κάποιο παιδί από πίσω είπε, «50 
λεπτά είναι πολλά χρήματα για έναν 
Εβραίο». Είπα,« Αλήθεια; Δείξε λίγο 
σεβασμό». "Ο δάσκαλος μου με πήρε 

παράμερα μετά το μάθημα και είπε,« θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την 
προσβλητική παρατήρηση του συμμαθητή σου». Ήταν ωραίο και το 
εκτίμησα, αλλά γιατί δεν μπορούσε να το πει μπροστά σε όλη την τάξη; " 

Ο Χόρχε ζει στην Αριζόνα και εργάστηκε 
στην κατασκευαστική για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. «Μια μέρα», είπε ο Χόρχε, «ο 
επιβλέπων μου με πήρε παράμερα για να 
μου δώσει αυτό που πίστευε ότι ήταν μια 
φιλοφρόνηση. Μου είπε: «Είσαι καλός 
εργαζόμενος. Δεν είσαι σαν τους άλλους 

Μεξικανούς». Εγώ απλά κούνησα το κεφάλι μου και πήγα πίσω στη 
δουλειά, ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου. «Με την πάροδο των ετών, 
όμως, έχω σκέφτομαι όλο και περισσότερο εκείνη την ημέρα. Αν θα 
μπορούσα να πάω πίσω σε εκείνη τη στιγμή και να το κάναμε ξανά, θα 
είχα πει κάτι κατ 'ευθείαν, ότι αυτό που είπε δεν ήταν φιλοφρόνηση». 



Ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δικαιοσύνη. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι 
εξακολουθούν να αναφέρουν ότι νιώθουν διακρίσεις. Γι΄αυτό και πρέπει 
να προσέξουμε την ψυχή τους όχι την εμφάνισή και τις επιλογές τους. 
Μην σιωπείτε. Αγαπάτε χωρίς ετικέτες. 

Δημοσιογραφία και δημόσιος λόγος 

Σοφία Βουλκίδου 

 

 

 

 

 

 

 
 


