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 Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής 
στη Γη.  

 

 

 Είναι τα πάντα από τα πιο μικροσκοπικά 
μικρόβια μέχρι τα πιο ψηλά δέντρα, από 
οργανισμούς που περνούν όλη τους τη ζωή 
στα μεγάλα βάθη των ωκεανών μέχρι 
αυτούς που αγκιστρώνονται στα βαθύτερα 
στρώματα του εδάφους.  

 



 Βιοποικιλότητα όμως είναι και οι διαφορές 

ανάμεσα στα άτομα του ίδιου είδους. 

 

  Διαφορές που για κάποια είδη 

αντιλαμβανόμαστε άμεσα, όπως αυτές που 

καθιστούν μοναδική τη μορφή κάθε 

ανθρώπου. 

 





 

 

 Όπως ακριβώς στα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι 

και στα κοινωνικά, η διαφορετικότητα είναι 

σημαντική γιατί εξασφαλίζει μια δυναμική 

ισορροπία άρα και εξέλιξη 

 



 Δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι το δυσκολότερο 
ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο το οποίο 
παρουσιάζει διαφορετικότητα  δεν είναι τόσο η 
διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική 
στάση της κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητά του. 
(στερεότυπα-προκαταλήψεις) 

 

  Σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα με κάποια 
ιδιαιτερότητα αντιμετωπίζονται ως εντελώς ανίκανα 
όντα, πλήρως εξαρτώμενα και ανήμπορα. Πολλοί 
άνθρωποι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με 
κάποιο άτομο με ιδιαιτερότητα. 



 Μεγάλο επίσης ρόλο παίζει, η ελλιπής και 
ανεπαρκής παιδεία, η έλλειψη ενημέρωσης 
και  ευαισθητοποίησης πάνω σε ζητήματα 
σχετικά με τη διαφορετικότητα  

 Πάνω σε αυτά έρχονται να προστεθούνε τα 
αδιάκριτα και επίμονα βλέμματα καθώς επίσης 
και η ακατάλληλη υποδομή τόσο των δρόμων 
όσο και των κτιρίων, οι οποίοι είναι σημαντικοί 
παράγοντες που στερούν από ένα άτομο με 
αναπηρία μια ευκαιρία στη διασκέδαση, στη 
μεταφορά και γενικά στην καθημερινότητα του 



 

 Όλοι είμαστε διαφορετικοί . 

 

 

 Παρ όλα αυτά υπάρχουν και άλλου είδους 

διαφορές όπως  



 Σωματικές  



 Διανοητικές  



 Κοινωνικές (θρησκεία, 

φύλο, έθνος) 

 



 Ψυχολογικές  



 Στην κοινωνία :  

     Αν όλοι ήμασταν ίδιοι τότε η κοινωνία μας δεν 

θα εξελισσόταν. Αυτό διότι δεν θα υπήρχε 

αμφισβήτηση και συνεπώς αναζήτηση. 

Επιπρόσθετα η τεχνολογία αλλά και η τέχνη 

δεν θα είχαν αναπτυχθεί 

 







 Στο άτομο : 

     Είναι συχνό φαινόμενο οι άνθρωποι να 

δέχονται στη ζωή τους ανθρώπους που δεν 

είναι διαφορετικοί απ τους ίδιους και αντίθετα 

να παραγκωνίζουν ό,τι δεν καταλαβαίνουν ή 

δεν είναι σύνηθες στην καθημερινότητα. Με 

αυτόν τον τρόπο όμως χάνουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν έναν άνθρωπο με διαφορετικό 

τρόπο ζωής και προσέγγισης της 

πραγματικότητας. 

 





 Στην ερώτηση αν έχουν κάποιο φίλο με 

κάποιου είδους αναπηρία : 

 

ΝΑΙ 

 32 

ΟΧΙ  15 

1 

2 



 Στην ερώτηση: θα σας ενοχλούσε αν στο τμήμα 

του παιδιού σας υπήρχε άτομο με σωματική 

αναπηρία  

 

ΝΑΙ 

 9 

 ΟΧΙ  

21 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 



 

 

 Η πολιτισμική ποικιλότητα ίσως να μην 

εμφανίζεται στον κατάλογο των οικονομικών 

δεικτών της εξέλιξης, ωστόσο παίζει κύριο ρόλο 

στην εποχή της Νέας Οικονομίας.      

       



  Ο σεβασμός προς την ποικιλότητα είναι 

συνώνυμος με την ανακαίνιση, με την κοινωνική 

εξέλιξη, με τη δημιουργικότητα και ανανέωση. Είναι 

η υπόσχεση καλύτερης ποιότητας ζωής για τις 

κοινότητές μας. Εγγυάται καλύτερη εκτίμηση του 

ενός για τον άλλο. 

 

 Η αποδοχή της ποικιλότητας καθιστά τα έθνη πιο 

ανοικτά, προσβάσιμα και δημοκρατικά και είναι 

στην ημερήσια διάταξη των κυριότερων διεθνών 

συναντήσεων.  

 



 Να χρησιμοποιείς ό,τι ταλέντα έχεις. Το δάσος 
θα ήταν ένα πολύ σιωπηλό μέρος αν τα μόνα 
πουλιά που κελαηδούσαν, ήταν αυτά που 
κελαηδούν καλύτερα.Henry Van Dyke, 1852-
1933, Αμερικανός ποιητής 

 Η διαφορετικότητα ίσως είναι το πιο δύσκολο 
πράγμα που υπάρχει σε μια κοινωνία, αλλά μπορεί 
να είναι και το πιο επικίνδυνο αν δεν υπάρχει. 
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Μήπως τελικά είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε τη δική 

μας διαφορετικότητα αλλά πολύ δύσκολο να 

σεβαστούμε την διαφορετικότητα του άλλου;  

Αλλά εμείς οι νέοι είμαστε για τα δύσκολα! 


