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Ακινα, 14/10/2016 

         Αρ. Πρωτ.: 486 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ρατςιςμόσ ςτο ςχολικό περιβάλλον μακιτριασ με ινςουλινοεξαρτώμενο Διαβιτθ! 

«Η εικόνα τθσ μζτρθςθσ ςακχάρου και θ χοριγθςθσ τθσ ορμόνθσ τθσ ηωισ, τθσ ινςουλίνθσ,  
αποςπά τθν προςοχι των ςυμμακθτών και τουσ ωκεί  ςτα ναρκωτικά»! 

 
Περιςτατικό ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ ςε μακιτρια ςχολείου τθσ Βόρειασ Ελλάδασ καταγγζλκθκε 
ςτθν Πανελλινια Ομοςπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρϊδθ Διαβιτθ 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.). Σφμφωνα με τουσ γονείσ, ςυγκεκριμζνοσ εκπαιδευτικόσ λειτουργόσ  με εξαιρετικά 
δθκτικό τόνο εξαναγκάηει τθ μακιτρια να αποχωρεί από τθ ςχολικι αίκουςα προκειμζνου να 
ελζγξει τθν τιμι του ςακχάρου ι να λάβει τθν ενζςιμθ ινςουλίνθ. Το γεγονόσ αυτό δθμιουργεί όχι 
μόνο αίςκθμα ντροπισ και ςτενοχώριασ ςτθν ίδια τθ μακιτρια, αλλά επιπλζον προάγει τθν 
περικωριοποίθςθ και τον αποκλειςμό ςτθ μακθτικι κοινότθτα. 

Τα δε επιχειριματα – δικαιολογίεσ που επικαλζςτθκαν για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά είναι 
ανίςχυρα και άνευ λογικισ εκτιμιςεωσ, κακϊσ πόςο ςοβαρό μπορεί να είναι το επιχείρθμα ότι θ 
μζτρθςθ του ςακχάρου ι θ χοριγθςθ ινςουλίνθσ ςε κοινό χώρο αποςπά τθν προςοχι των παιδιών 
και τα ωκεί ςτα ναρκωτικά; 

Το ςχολείο ζχει τθν ευκφνθ ωσ κοινωνικοποιθτικόσ μθχανιςμόσ να διδάςκει πρότυπα ςυμπεριφοράσ, 
αξίεσ και κανόνεσ, να αίρει προκαταλιψεισ και να προωκεί κοινωνικζσ  αρετζσ και ευαιςκθςίεσ. 

Το ηιτθμα που τίκεται εν προκειμζνω είναι ότι οι ςυμπεριφορζσ που φζρεται να εκδθλϊνονται ςτο 
ςχολικό περιβάλλον υποκάλπουν και μποροφν να τροφοδοτιςουν περιςτατικά ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ –bullying. 

Θεωροφμε ότι οι ςυμπεριφορζσ που καταγγζλλονται ότι παρατθρικθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο 
δεν ιταν κοινωνικά ενδεδειγμζνεσ και ευκυγραμμιςμζνεσ με τουσ ςκοποφσ που πρζπει να επιτελεί θ 
ςχολικι μονάδα. Η μζτρθςθ του ςακχάρου αίματοσ και θ χοριγθςθ τθσ ινςουλίνθσ είναι ηιτθμα 
ηωισ για τουσ πάςχοντεσ από ςακχαρώδθ διαβιτθ.  

Αναρωτιόμαςτε δε εάν κα αντιμετωπιηόταν με αντίςτοιχο τρόπο ζνα λιποκυμικό υπογλυκαιμικό ι 
υπεργλυκαιμικό ςοκ ενόσ πάςχοντοσ μακθτι, ςυνζπεια τθσ παράλειψθσ μζτρθςθσ ι χοριγθςθσ 
ινςουλίνθσ. 

Περιςτατικά, όπωσ αυτό, κζλουμε να πιςτεφουμε ότι είναι μεμονωμζνα και δεν χαρακτθρίηουν το 
ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Δεν παφουν όμωσ να είναι από κάκε άποψθ απαράδεκτα και 
κα πρζπει να αντιμετωπίηονται με τον ανάλογο τρόπο από τουσ υπεφκυνουσ.  

Τα ςτοιχεία του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ λειτουργοφ είναι ςτθ διάκεςθ οποιουδιποτε 
αρμόδιου φορζα. 

Με εκτίμθςθ, 
Για το Δ.Σ. τθσ Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 
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