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ΜΗ ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
«Δπιθετικότητα – Βία – Δγκληματικότητα: Έμυστα ή επίκτητα ταρακτηριστικά;»
Η δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ελόο αηόκνπ επεξεάδεηαη από πνιινύο
παράγοντες, πνπ επηδξνύλ ζ‟ απηήλ, άιινη πεξηζζόηεξν θαη άιινη ιηγόηεξν. Τέηνηνη
παξάγνληεο είλαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ε «θνηλσληθή καζεηεία», ζύκθσλα κε ηνπο
θνηλσληνιόγνπο (επηδξάζεηο απ‟ ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ),ε θιεξνλνκηθόηεηα θαζώο θαη ε
πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ θάζε αηόκνπ, ν ηξόπνο δειαδή πνπ βηώλεη ηα γεγνλόηα. Σπλεπώο, ε
πξνζσπηθόηεηα θαιιηεξγείηαη κε άμνλα ηόζν ηα έκθπηα όζν θαη ηα επίθηεηα
ραξαθηεξηζηηθά.
Τα έκθπηα ζηνηρεία απνξξένπλ από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα, δειαδή ην γελεηηθό πιηθό
πνπ πξνζδηνξίδεη ηα εμσηεξηθά, αιιά θαη αξθεηά από ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σύκθσλα κε ηελ άπνςε πνιιώλ επηζηεκόλσλ, ν άλζξσπνο έξρεηαη ζηνλ θόζκν κε
γελεηηθή επάξθεηα ή ανεπάρκεια θάπνησλ ζηνηρείσλ, πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηε
δσή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα άηνκν λα έρεη γελεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα ζε
ζρέζε κε έλα άιιν πνπ έρεη γελεηηθή επηζεηηθή επάξθεηα. Απηό ην ππάξρνλ γελεηηθό δνκηθό
πιηθό, θαηά πνιινύο, έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηε δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Όηαλ
έλα άηνκν έρεη επηζεηηθέο ηάζεηο από θαηαβνιήο ηνπ, ηόηε κπνξεί λα εθηξαπεί πην εύθνια
θαη λ‟ αθνινπζήζεη πνξεία θαηαζηξνθηθή, ρσξίο απηό λα είλαη θαη απόιπην.
Πέξα, όκσο, από ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ν παξάγνληαο «θιεξνλνκηθόηεηα» ζηελ
όμπλζε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο θαη εγθιεκαηηθόηεηαο είλαη αδηακθηζβήηεην πσο ην επξύηαην
θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε ζηάζε καο απέλαληη ζηε δσή ζπληζηνύλ
ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζεκειηώλεηαη απηή ε ζύγρξνλε κάζηηγα.
Καηαξρήλ, ε επηθξάηεζε ηνπ ζηείξνπ ηερλνθξαηηθνύ πλεύκαηνο απνπξνζαλαηνιίδεη
ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί παγιώνει ηελ αληίιεςε όηη ε επηπρία αγνξάδεηαη, είλαη εκπνξεύζηκν
είδνο. Ο άλζξσπνο καγεύεηαη ζηελ ηδέα ηεο πιηθήο, επδαηκνλίαο, αγσλίδεηαη γηα ην «έρεηλ»,
παξαζεσξεί ην «είλαη». Απηό δηνγθώλεηαη κε ηε δηαθήκηζε θαη κέζσ ησλ κεραληζκώλ ηεο
σξαηνπνίεζεο, ηεο πξνπαγάλδαο, ηεο ππεξπιεξνθόξεζεο ν άλζξσπνο κεηαηξέπεηαη ζε
ππνρείξην. Πξνθεηκέλνπ, ινηπόλ, λα πινπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ «ύςηζηνπο» ζθνπνύο ηνπ,
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πξνβαίλεη αθόκε θαη ζε αληηθνηλσληθέο ελέξγεηεο, πνπ απεηινύλ ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσληθήο
αξκνλίαο.
Απηή ε πιηζηηθή – ππεξθαηαλαισηηθή λννηξνπία είλαη απόρροια θαη ηεο όιεο
βηνκεραλνπνίεζεο ηεο ζύγρξνλεο δσήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο
ππεξεξγάδεηαη, ηππνπνηείηαη, ππνδνπιώλεηαη ζηε κεραλή θαη ιεζκνλεί ηνλ αγώλα γηα ηελ
πξαγκάησζε ησλ πςειώλ εζηθνπλεπκαηηθώλ αμηώλ, πνπ ηνλ θαηαμηώλνπλ θαη ηνλ
αλαδεηθλύνπλ ζε αιεζηλά ειεύζεξε νληόηεηα. Μελ έρνληαο ινηπόλ ηα θαηάιιεια
εζηθνπλεπκαηηθά εξείζκαηα, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ απνραιηλώλνληαη, νδεγνύληαη ζε
αζέκηηα κέζα, ζηε βία, ην έγθιεκα. Τε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη θνηλσλίεο ησλ ζεκεξηλώλ
κεγαινππόιεσλ είλαη απξόζσπεο, ιόγσ ηεο ππεξζπζζώξεπζεο θαη ηαπηόρξνλεο
αλσλπκίαο θαη απνμέλσζεο ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζ‟ απηέο, πεξηνξίδεηαη ν θνηλσληθόο
έιεγρνο, απνδπλακώλεηαη ε γλήζηα αλζξώπηλε επαθή θαη ε πξνζπάζεηα γηα
αιιεινζπκπιήξσζε, θαη έηζη ε επηξξέπεηα ζηε βία θαη ηελ αληηθνηλσληθόηεηα απμάλεηαη.
Η ππεξαλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη επηθέξεη ηε ζπλζεηόηεηα ησλ θνηλσληθώλ
δνκώλ, ηελ αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ κελπκάησλ. Οη ξπζκνί
γίλνληαη εμαηξεηηθά γξήγνξνη θαη κέζα ζην ζθεληθό απηό ν άλζξσπνο ζπρλά εγθισβίδεηαη,
θαζώο ζπξξηθλώλεηαη ν δσηηθόο ρώξνο γηα πξνζσπηθή ηνπ έθθξαζε, ν ίδηνο αζθπθηηά ζ‟
έλα πιέγκα πνιιαπιώλ θαη αληηθαηηθώλ θνηλσληθώλ ξόισλ άγρεηαη, θαη ζε αξθεηέο,
δπζηπρώο, πεξηπηώζεηο δηνρεηεύεη κε ηε κνξθή εθηόλσζεο, θαη πηζαλόλ βίαο, απηή ηε
ζπζζσξεπκέλε ελεξγεηηθόηεηα ηνπ.
Η έμαξζε θαηλνκέλσλ βίαο θαη ελ γέλεη αληηθνηλσληθόηεηαο νθείιεηαη θαηά πνιύ ζηελ
έιιεηςε ζηαζεξώλ εζηθώλ ζεκείσλ αλαθνξάο, ε νπνία πξνέξρεηαη από ηε γεληθόηεξε εζηθή
έθπησζε ηεο επνρήο καο. Απηή πξνζδηνξίδεηαη σο απώιεηα ηνπ κέηξνπ θαη ηνπ νξίνπ,
απνκάθξπλζε από ζπιινγηθά νξάκαηα θαη πγηείο πξνζαλαηνιηζκνύο, κε απνηέιεζκα ν
άλζξσπνο λα παξακέλεη εζσηεξηθά κεηέσξνο. Απηή ε εζηθή θξίζε ζπλνδεύεηαη ζπρλόηαηα
από ηνλ ππεξηνληζκό ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ ζε βάξνο ηεο θνηλσληθήο καο απνζηνιήο,
θαηάζηαζε πνπ εμσηεξηθεύεηαη κέζσ ηνπ ζηείξνπ αληαγσληζκνύ, ν νπνίνο αλαπαξάγεη
καδηθά ηε βία θαη ην έγθιεκα.
Η θαιιηέξγεηα ηεο παηδείαο απνηειεί νπζηαζηηθό κεραληζκό αλαραίηηζεο απηήο ηεο
απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξάο. Σήκεξα όκσο ηόζν ν ίδηνο ν άλζξσπνο κε ηε ζηάζε ηνπ όζν
θαη νη βαζηθνί θνξείο παηδείαο αδπλαηνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ γλήζηα κνξθσηηθά ελαύζκαηα.
Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο δελ επεμεξγάδεηαη ηα κελύκαηα πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά,
αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο «ήζζνλνο» πξνζπάζεηαο, είλαη αιαδόλαο θαη ππεξόπηεο. Φσξίο
ηαπηόηεηα θαη επαηζζεζίεο, αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο ςπρξήο ινγηθήο, γεγνλόο πνπ ηνλ
θαζηζηά έξκαην ησλ παζώλ ηνπ. Καη είλαη δεδνκέλν πσο ην πάζνο δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο
βξαζκνύ, πνπ δελ ειέγρνληαη θαη ζπρλά νδεγνύλ ζην έγθιεκα.
Η εθπαίδεπζε, σο ζεκειηώδεο παξάγνληαο αγσγήο, κε ηελ θξίζε θαη ηε
δπζιεηηνπξγία ηεο, δελ αλαλεώλεη ην πλεύκα ησλ λέσλ ζην βαζκό πνπ ζα έπξεπε, δηόηη
ζηεξίδεηαη ζηε ζηείξα απνζηήζηζε γλώζεσλ κε εκεξνκελία ιήμεο, θαζώο θαη ζηνλ άγνλν
εγθπθινπαηδηζκό. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κηα καδηθή παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ καζεηώλ,
πνπ θάζε άιιν παξά αλαβαζκίδεη ηε λενιαία καο. Αιιά θαη ν αληαγσληζκόο ζην πιαίζην ηεο
βαζκνζεξίαο γηα ηελ είζνδν ζην παλεπηζηήκην, ζπληζηά αθνξκή γηα εκπέδσζε ελόο
σθειηκηζηηθνύ πλεύκαηνο, πνπ, πνιιέο θνξέο, κεηαζηνηρεηώλεηαη ζε αληηθνηλσληθόηεηα.
Βαζηθόο θνξέαο παηδείαο, ν νπνίνο επζύλεηαη γηα ηελ θαηίζρπζε ησλ παξαπάλσ
θαηλνκέλσλ, είλαη ε νηθνγέλεηα. Άιινηε ε αδηαθνξία γηα νπζηαζηηθή κόξθσζε ηνπ παηδηνύ,
άιινηε νη αληηθαηηθνί γνλετθνί ξόινη, άιινηε ε δηεύξπλζε ηνπ ράζκαηνο γελεώλ, κε
εθδειώζεηο όπσο νη ζπγθξνύζεηο θαη ε απνκάθξπλζε από ηελ νηθνγελεηαθή εζηία,
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δεκηνπξγνύλ πξόζθνξν έδαθνο γηα ηε δηαηώληζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο βίαο, αθνύ
απνπζηάδνπλ ε δεζηαζηά θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο.
Υπάξρνπλ, όκσο, θαη άιινη νπζηαζηηθνί ζεζκνί πνπ σσντείνοσν ζην πξόβιεκα ηεο
θνηλσληθήο λνζεξόηεηαο. Η ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο ζήκεξα είλαη ππνηνληθή ζε ζρέζε κε
ηελ πξαγκαηηθή ηεο απνζηνιή. 0 επαγγεικαηηζκόο ησλ πνιηηηθώλ θαη ε αδπλακία
ηθαλνπνίεζεο δσηηθώλ ιατθώλ αηηεκάησλ θαιιηεξγνύλ ηελ εκπάζεηα θαη ηε δηαίξεζε ζην
θνηλσληθό ζώκα. Ο πνιηηηθόο θαλαηηζκόο κεηαηξέπεηαη ζπρλά ζε βία, ελώ ηα αλαμηνθξαηηθά
θαηλόκελα θαη νη θνηλσληθέο αδηθίεο, πνπ εληζρύνληαη από ηελ ύπαξμε πειαηεηαθώλ
ζρέζεσλ, πξνθαινύλ δηρόλνηα ή νδεγνύλ θαη ζε αθξαία επηζεηηθόηεηα.
ΤΑΝΙΑ ΚΩΣΤΑΛΑ, Λόγνπ Σπνπδή Έθθξαζε-έθζεζε Γ΄ Λπθείνπ, Τόκ. Α΄, εθδ. Σαββάιαο.
Παρατηρήσεις
Α1. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ηηο εθηά (7) πξώηεο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ. (80-100
ιέμεηο).
(15 Μνλάδεο)
Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζύκθσλα κε ην θέηκελν.Να γξάςεηε ην
γξάκκα Σ αλ είλαη Σσζηέο θαη Λ αλ είλαη Λάζνο.
α. Η ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ δηακνξθώλεηαη θπξίσο
από ηηο επίθηεηεο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.
β. Τα άηνκα έξρνληαη ζηε δσή κε δηαθνξεηηθή επάξθεηα ή αλεπάξθεηα γνληδηαθώλ
ζηνηρείσλ.
γ. Ο άλζξσπνο επεξεαζκέλνο από ην πιηζηηθό πλεύκα ηεο επνρήο, πξνβαίλεη πνιιέο
θνξέο ζε αληηθνηλσληθέο ελέξγεηεο.
δ. Οη λένη ζήκεξα δελ αληινύλ απ‟ ην ζρνιείν ηελ πνιύπιεπξε θαιιηέξγεηα πνπ είλαη ην
ζπνπδαηόηεξν κέζα άκπλαο απέλαληη ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.
ε. Η πνιηηηθή ζήκεξα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θαλαηηζκνύ.
(10 Μνλάδεο)
Α3. Να εληνπίζεηε ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο γηα ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ
θεηκέλνπ.
(10 Μνλάδεο)
Β1. «Άιινηε ε αδηαθνξία γηα νπζηαζηηθή κόξθσζε … ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο βίαο»:
Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή.
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(5 Μνλάδεο)
Β2. Με πνηνπο ηξόπνπο εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν ;
(2,5 Μνλάδεο)
Β3. Να βξείηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ παξαδεηγκάησλ.Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(2,5 Μνλάδεο)
Β4. α. Να δώζεηε έλα ζπλώλπκν γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
παξάγνληεο,αλεπάξθεηα,παγηώλεη,απόξξνηα, ζπληείλνπλ
β. Να αλαιύζεηε ζηα ζπλζεηηθά ηνπο ηηο παξαθάησ ιέμεηο. Έπεηηα λα θηηάμεηε κία λέα
ζύλζεηε ιέμε κε ην β' ζπλζεηηθό: επίδξαζε,εληζρύνληαη, σξαηνπνίεζεο, κεηαηξέπεηαη,
άγνλνο
(10 Μνλάδεο)
Γ. Σε πνιηηηζηηθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ δήκνπ ζαο
γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηνπ Παηδηνύ ζπδεηείηαη ην ζέκα ηεο αύμεζεο ηεο λεαληθήο
εγθιεκαηηθόηεηαο θαη επηζεηηθόηεηαο ζηηο κέξεο καο. Υπνζέζηε όηη παξνπζηάδεηε κηα νκηιία
ζρνιηάδνληαο θαη αλαιύνληαο ην ζέκα απηό. Τη ζα ιέγαηε; Να ηνλίζεηε ηελ επίδξαζε ησλ
ΜΜΔ ζηελ όμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. (300-400 ιέμεηο)
(30 Μνλάδεο)
ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Πρωτόλεια ερωτήματα για τη βία, τοσ Νίκοσ Τσούλια
Ο Παλαγηώηεο μερώξηδε κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ακέζσο θαη από ηε θπζηνγλσκία
θαη από ηε ζπκπεξηθνξά· ςειόο, ζσκαηώδεο, θνπξεκέλν ην θεθάιη – ζρεδόλ μπξηζκέλν,
αλήζπρνο, πάληα έηνηκνο λα κηιήζεη, αλ δε δσγξάθηδε, ζα πείξαδε θάπνηνλ άιιν δίπια ηνπ.
Τνλ «πήξα κε ην θαιό» σο όθεηια, κε ην … πνιύ θαιό. Πηζηεύσ όηη ηνπο καζεηέο πνπ είλαη
πάληα δσεξνί θαη αλήζπρνη πξέπεη λα ηνπο αληηκεησπίδεηο κε δηάζεζε θηιίαο, κε δηαξθή θαη
επίκνλε δηάζεζε θηιίαο. Έηζη θη αιιηώο δελ βγάδσ καζεηέο έμσ από ηελ αίζνπζα, νπόηε ηα
δύν ζηνηρεία δέλνληαη κεηαμύ ηνπο. Μαθξεγνξώ.
Ο Παλαγηώηεο ήηαλ ζε νκάδα ζπγθξνύζεσλ! Δίδα ηνλ αγθπισηό ζηαπξό ζε έλα
απόκεξν ζεκείν ηνπ ζξαλίνπ ηνπ. Ο Παλαγηώηεο κε ηελ νκάδα ηνπ νξγάλσλαλ επηζέζεηο κε
αιπζίδεο ζε αληίπαιεο πνιηηηθέο νκάδεο. «Ξύιν θαλνληθό», θύξηε, «εθεί δελ έρεη παίμε –
γέιαζε». Με θόβηζε ε επθνιία κε ηελ νπνία κνπ παξνπζίαζε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Γελ
έδεηρλε θακηά αλαζηνιή. Τνπ είραλ δώζεη θαη έλαλ επηκέξνπο εγεηηθό ξόιν, ζηξαηνινγνύζε
θαη άιινπο. «Έηζη αλεβαίλεηο ζηελ εθηίκεζε ηεο νκάδαο, έηζη θεξδίδεηο πόληνπο ζηε κάρε
ηεο ηεξαξρίαο». Αληί λα πάξσ εγώ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ όιε ζπδήηεζε, ηελ είρε πάξεη ν
Παλαγηώηεο. «Δίλαη κόλν ζέκα νξκήο», ζθέθζεθα, «κε ηόζε εκπεηξία ζηα θνηλσληθά ζέκαηα
– είρα ήδε δηαηειέζεη επί καθξόλ πξόεδξνο ηεο ΟΛΜΔ – θαη δε ζα θέξσ βόιηα ηνλ
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Παλαγηώηε;». Δίρα δερηεί θαη εγώ ηνπο θαξπνύο ηεο βίαο, γηαηί ζηηο ζπλεληεύμεηο κνπ θαη
ζηα άξζξα κνπ ήκνπλα αληίζεηνο ζηηο θαηαιήςεηο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ζηελ έθθξαζε
θάζε κνξθήο βίαο. Δίρα δηαβάζεη αξθεηά γηα ην πώο γελληέηαη ε βία θαη ν θαζηζκόο, πώο
επσάδεηαη ην «απγό ηνπ θηδηνύ», ζε ηη δσώδε θαηάζηαζε είρε θέξεη ν λαδηζκόο ηνλ
άλζξσπν. Αιιά είρα αηθληδηαζηεί από ην πώο κπνξεί λα μεπεδήζεη ε ζθηά ηεο βίαο από
έλαλ έθεβν. Γελ ήηαλ κόλν κηα αληηπαξάζεζε ηδεώλ, δελ ήηαλ κηα παηδαγσγηθή επζύλε,
ήηαλ θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν. Ξεδίπισλα κε αξγό θαη κεζνδηθό ηξόπν ηε δξάζε κνπ.
Έλησζα όηη ε δύλακε ηεο ινγηθήο είλαη θνβεξή δύλακε. Δίλαη ην ζπζηαηηθό ζηνηρείν πνπ
ζπγθξνηεί ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.
Γε βηάζηεθα. Τνλ έθαλα λα ληώζεη όηη δελ απνξξίπησ κεησπηθά ηελ επηινγή ηνπ.
Άθεζα πεξηζώξηα ζπδήηεζεο, δηακόξθσλα πξνγεθπξώκαηα, νιόθιεξε ζηξαηεγηθή
μεδίπισλα. Σηα δηαιείκκαηα θαη ζηνπο ζρνιηθνύο πεξηπάηνπο άξρηζε λα κε πιεζηάδεη όιν
θαη πεξηζζόηεξν. Σε έλαλ πεξίπαην κάιηζηα πνπ κε είδε λα δηαβάδσ εθεκεξίδα
ζπλαδέιθνπ αληίζεηεο πνιηηηθήο ζέζεο από ηε δηθή ηνπ, κνπ έθαλε λεύκαηα λα ηελ αθήζσ.
Δίρε πάξεη ζάξξνο, πνιύ ζάξξνο. Σίγνπξα ζα είρε θαηά λνπ λα κε επεξεάζεη ζηε δηθή ηνπ
θνζκνζεσξία. Τνπ έζεηα εξσηήκαηα κέζα από ην πεδίν ησλ δηθώλ ηνπ επηινγώλ.
Απαληνύζε κε δηαξθώο κηθξόηεξε ζηαζεξόηεηα. Τνλ εθλεύξηδα – κε θαινπξναίξεην ηξόπν –
κεξηθέο θνξέο ζην δηθό κνπ πξνλνκηαθό πεδίν, ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο.
Έθεξλα ζηελ επηθάλεηα ηε κεγάιε δύλακε ηνπ παξαδείγκαηνο. Τνπο αλέθεξα κηα
θνξά ην πεξηζηαηηθό – κε είρε απαζρνιήζεη σο πξόεδξνο ηεο ΟΛΜΔ – θαηά ην νπνίν
νπαδνί ηνπ ΠΑΟΚ είραλ ρηππήζεη κέρξη ζαλάηνπ κε αιπζίδεο έλαλ νπαδό ηνπ Άξε, έλα
παηδί 15 ρξνλώλ, καζεηή ηεο Α΄ Λπθείνπ! Τνπο είρα πάεη θαη ην ζρεηηθό δεκνζίεπκα γηα λα
κελ εξκελεπηεί όηη ζεσξεηηθνινγνύζα. Έραζα κηα ώξα κάζεκα. Άθεζα λα αλαπηπρζεί έλαο
δηάινγνο ζέηνληαο κεξηθά εξσηήκαηα. Υπάξρεη πνηέ θαλέλαο ιόγνο γηα λα ζηεξήζσ ηε δσή
από ηνλ άιινλ; Πνηα ζα είλαη ε δσή ηεο κάλαο ηνπ παηδηνύ πνπ ζθνηώζεθε; Τη ζεκαίλεη αλ
θάζε θνξά ε όπνηα δηαθνξά (πνδνζθαηξηθή, πνιηηηθή, ηδενινγηθή, εζληθή θιπ θιπ) γίλεηαη
αθνξκή γηα ερζξνπξαμία, γηα κάρε κέρξηο εμαθάληζεο ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνύ;
Ο Παλαγηώηεο ζπκκεηείρε ραιαξά. Ήμεξα όηη ζα επηδεηνύζε αθνξκή γηα λα κε
αληηθξνύζεη. Πέξαζα θαη εγώ ζηελ επίζεζε. «Παλαγηώηε, λα ζνπ θάλσ κηα εξώηεζε; Μέρξη
ηώξα βγαίλεηο ληθεηήο από ηηο ζπγθξνύζεηο θαη αηζζάλεζαη πεξήθαλνο. Έρεηο ζθεθηεί όηη
θάπνηα ζηηγκή νη “άιινη” κπνξεί λα είλαη πην δπλαηνί ή πην πνιινί θαη λα ράζεηε;». «Έρνπκε
θαη ζηδεξέληεο γξνζηέο θαη όρη κόλν, θύξηε, ηη λνκίδεηε;». «Ωξαία, θαληάδνκαη όηη θαη απηνί
πξέπεη λα ζθέθηνληαη αλάινγα, αιιηώο ζα απέθεπγαλ ηηο ζπγθξνύζεηο». «Κύξηε, δελ
ππάξρεη πεξίπησζε λα ράζνπκε, θάλνπκε νιόθιεξν ζρέδην, ππάξρνπλ θαη εθεδξηθέο
δπλάκεηο». «Τν δέρνκαη όηη είλαη έηζη. Θέισ λα ζε ξσηήζσ. Αλ ηξαπκαηίζεηο ή αλ
ζθνηώζεηε θαη θάπνηνλ γηαηί ε βία δελ έρεη όξηα, απηό γηα ζέλα ζα είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε;
Θα ηνλ έρεηο πείζεη γηα ηελ νξζόηεηα ηεο ηδενινγίαο ζνπ». «Μα δελ καο ελδηαθέξεη λα
αιιάμνπλ πνιηηηθέο απόςεηο, ζηγά κελ ηνπο θάλνπκε θαη δηθνύο καο». «Δπνκέλσο ζέιεηε λα
ηνπο εμαθαλίζεηε;». «Καη βέβαηα». «Τόηε θαη νη άιινη δε λνκίδσ όηη είλαη ραδνί, ζα
επηδηώθνπλ ην ίδην. Δγώ ζέισ λα ζθεθηείο ην εμήο: αλ αύξην ζε κηα ηέηνηα ζύγθξνπζε
ηξαπκαηηζηείο, πώο ζα είλαη ε δσή ζνπ κεηά; Αλ, γηα παξάδεηγκα, κείλεηο αλάπεξνο, έρεηο
πξνεηνηκαζηεί γηα ην πώο ζα αληηκεησπίζεηο νιόθιεξε ηε δσή ζνπ; θαη επεηδή ζεσξώ όηη
είζαη ζηνηρεησδώο έμππλνο, δε λνκίδσ όηη δελ ην έρεηο ζθεθηεί κέρξη ηώξα θαη ζα ήζεια ηελ
απάληεζή ζνπ ηώξα».
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Δίρα επηιέμεη ηε κεησπηθή αληηπαξάζεζε. Αξθεηά δερόκνπλα ηε δηθή ηνπ παξαθκηαθή
επηρεηξεκαηνινγία. «Οξίζηε ζε αθνύσ Παλαγηώηε. Καη κε κνπ πεηο όηη δελ ην έρεηο ζθεθηεί,
γηαηί ζα ζε ζεσξήζσ πνιύ ραδό θαη δελ έρεη λόεκα λα ζπδεηήζσ άιιν καδί ζνπ». Δίρε
μαθληαζηεί. «Φίιε κνπ, ε βία δελ είλαη παηρλίδη, ε βία δελ είλαη όπιν ζηα ρέξηα ζνπ, είλαη θαη
όπιν ζηα ρέξηα ηνπ άιινπ, ε βία είλαη επζεία πξνζβνιή ηεο δσήο, ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ,
ε βία είλαη πάλσ από ζέλα, ηελ ώξα πνπ λνκίδεηο όηη είζαη από ηελ πιεπξά ηνπ ζύηε
βξίζθεζαη ζηε ζέζε ηνπ ζύκαηνο, δελ ππάξρεη ζύλνξν! Καη επεηδή δελ μέξσ αλ είζαη ραδόο
ή όρη, ζα „ζεια λα ζε ξσηήζσ – επεηδή δελ ππάξρεη άλζξσπνο ζηε γε πνπ δελ αγαπά ηε
κεηέξα ηνπ – ζθέθηεζαη ηνλ πόλν ηεο κάλαο ζνπ; Τν έρεηο θνπβεληηάζεη θαζόινπ κε ηε
κακά ζνπ;».
Έθπγα ιέγνληάο ηνπ όηη είρα δνπιεηά. Γελ ηνλ μαλαπιεζίαζα. Με απέθεπγε θαη
απηόο. Τν ξίζθαξα, «δελ ζα ηνλ μαλαθνπβεληηάζσ», είπα ζηνλ εαπηό κνπ, «κόλν αλ δσ
ζεκάδηα όρη ππνρώξεζήο ηνπ αιιά ζπληξηβήο ηνπ». Πέξαζε πεξίπνπ έλαο κήλαο. Τνπ
κηινύζα κόλν ηππηθά έμσ από ηελ αίζνπζα. Σηελ ηάμε δηαηεξνύζα ηελ νηθεηόηεηα γηα λα κελ
θαηαιάβνπλ ηίπνηα νη άιινη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο – γηαηί όινη θαη όιεο ήμεξαλ ηε
δηακάρε καο.
Άξρηζε λα «ζηγν – ηξίβεηαη» πάλσ κνπ. Τνπ κηινύζα θηιηθά αιιά ηίπνηε γηα ην
επίκαρν. Απηόο …εθεί, εγώ αιινύ… Αλεζπρνύζα γηαηί ηέιεησλε ε ρξνληά θαη δελ ήμεξα ηη
έθβαζε ζα έρεη ε δηακάρε. Ο Παλαγηώηεο δελ είρε θαηά λνπ λα ζπνπδάζεη. Τνλ παξόηξπλα
λα δηαιέμεη έλαλ ηνκέα από ηνλ ρώξν ηεο θαηάξηηζεο. «Μπνξώ λα ζε βνεζήζσ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα – άκα ζέιεηο, λα ζνπ δώζσ ζηνηρεία θαη λα ζε ζηείισ ζε θάπνηνλ πνπ έρεη
γλώζεηο θαη εκπεηξία επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο». Έδεημα όηη
δελ κε επεξεάδεη ην άιιν ζέκα, παξά ην γεγνλόο όηη κε έθαηγε. Γελ κνπ απάληεζε. Αιιά
έλησζα όηη πξνβιεκαηηδόηαλ. Κάπνηα κέξα έλαο θίινο ηνπ ήιζε θαη κε βξήθε θαηά κόλαο.
«Κύξηε, ζαο ζέιεη ν Παλαγηώηεο».
Σπλαληεζήθακε ζην θαθέ πνπ ζύρλαδα έμσ από ην ζρνιείν. «Ξέξεηε, κνπ έθαλε
εληύπσζε ε επηκνλή ζαο. Σηελ αξρή λόκηδα όηη ήηαλ ε πνιηηηθή δηαθνξά καο πνπ ήζαζηαλ
αληίζεηνο καδί κνπ. Μεηά ζπλεηδεηνπνίεζα ην ελδηαθέξνλ ζαο. Πήγα ζηελ νκάδα κνπ θαη
ηνπο είπα όηη θεύγσ γηαηί ππάξρεη νηθνγελεηαθό πξόβιεκα θαη πξέπεη λα βνεζήζσ ηε
κεηέξα κνπ. Υπάξρεη πξάγκαηη. Αιιά θαη λα κελ ππήξρε, δελ ήζεια λα ηνπο πσο όηη
κεηάλησζα ή όηη εγθαηαιείπσ γηα άιιν ιόγν εθηόο από ηα νηθνγελεηαθά απηό πνπ έθαλα
κέρξη ηώξα. Φνβόκνπλα. Απηόο ν θόβνο κε βνήζεζε ηειηθά. Τνλ είρα γλσξίζεη θαη όηαλ
πξσηνμεθίλεζα ηηο ζπγθξνύζεηο, αιιά ηόηε ηνλ είρα θαηαληθήζεη ή έηζη πίζηεπα… Τώξα ν
θόβνο κε βνήζεζε. Θα μαλαζθεθηώ ό,ηη κνπ ιέγαηε ηόζν θαηξό…».
Γ. Φαληαζηείηε όηη είζηε εζείο ν Παλαγηώηεο θαη απνθαζίδεηε λα εγθαηαιείςεηε ηελ
νκάδα ζηελ νπνία αλήθεηε. Να γξάςεηε κία επηζηνιή πξνο ηελ εγεζία ηεο νκάδαο, ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζέιεηε λα θάλεηε θάηη ηέηνην (100-150
ιέμεηο)
(15 Μνλάδεο).
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