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ΚΑΙ-κ. Μωρόγιαννθ, εςείσ τι εικόνα ςχθματίηετε για τθν υπόκεςθ; Σι ςτοιχεία ζχετε; 

ΦΜ-Καταρχάσ κα ικελα να κρατιςω μια μικρι απόςταςθ από τθν ανάλυςι ςασ 

ςχετικά με τθν ςτάςθ  τθσ οικογζνειασ.  Από ραδιοφϊνου πρζπει να αποδίδουμε τον 

δζοντα ςεβαςμό ςε αυτιν οικογζνεια, αυτι τθν ςτιγμι. Πρζπει  να αποφεφγουμε 

τθν αποκάλυψθ κάποιων ιδιαιτεροτιτων  τθσ οικογζνειασ και κάποιων πικανϊν 

ιδιαιτεροτιτων του ίδιου του εκλιπόντοσ. Να ςεβαςτοφμε το ςυμβάν και να 

μελετιςουμε το πλαίςιο πχ, τα κοινωνικά αίτια. Εγϊ κα ςασ κυμιςω  τον Εμίλ 

Ντυρκζμ ο οποίοσ είπε ότι  το κοινωνικό φαινόμενο τθσ αυτοκτονίασ, υπακοφει ςε 

κοινωνιολογικοφσ νόμουσ και όχι ςε ψυχιατρικά αίτια. Οφτε ότι θ αυτοκτονία είναι  

μια πράξθ επιλογισ, οφτε όπωσ λζνε ςιμερα πολλοί ειδικοί που ειςάγουν  τθν 

ψυχιατρικοποίθςθ τθσ αυτοκτονίασ. Εγϊ διαφωνϊ εντελϊσ με αυτζσ τισ 

προςεγγίςεισ. 

ΚΑΙ-Σο ερϊτθμα που τίκεται είναι εάν ζνα παιδί που δζχεται οποιαδιποτε μορφι 

βίασ, φυςικισ ι ψυχολογικισ που βρίςκεται ςε ζνα  ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό 

χϊρο, μπορεί να απευκυνκεί κάπου. 

ΦΜ-Θα μου επιτρζψετε να διαφωνιςω ότι είναι χϊροι εκπαιδευτικοί αυτζσ οι 

ςχολζσ και αυτά τα ιδρφματα που ςυχνάηουν οι νζοι μασ ςιμερα. Και αυτό είναι το 

πρϊτο ςχόλιο για τα κοινωνικά αίτια τθσ πλιρουσ αποδιοργάνωςθσ του πλαιςίου 

που ςπουδάηουν οι νζοι ςιμερα. 

ΚΑΙ-Σο ερϊτθμα είναι αν μπορεί κάποιοσ να απευκυνκεί  ςε κάποιουσ κεςμοφσ για 

βοικεια, για ςτιριξθ  για να ακουςτεί. Ζνασ άνκρωποσ πεταγμζνοσ μόνοσ του ςτα 

χζρια του οποιουδιποτε. 

ΦΜ-Ζτςι ακριβϊσ είναι, γιατί κάποιοι άνκρωποι ςτθν κοινωνία μασ, όταν ζχουν κάποιεσ 

ιδιαιτερότθτεσ , ι υπάρχουν προβλιματα ςτθν οικογζνεια, οι άνκρωποι αυτοί  είναι 

εντελϊσ αβοικθτοι, γιατί όταν εντάςςονται ςε πλαίςια όπωσ αυτό τθσ ςχολισ, που είναι 

εντελϊσ ςακρό και δεν παρζχει καμία απολφτωσ αςφάλεια, μπορεί να υποςτοφν διάφορα. 

Να ςασ κυμίςω ότι το πλαίςιο αυτό ςτο οποίο εντάςςονται οι ζφθβοι ςιμερα , για να 

ςπουδάςουν  μοιάηει πολφ με αυτό ποφ  είχε περιγράψει πρϊτοσ  ζνασ ςπουδαίοσ  

Γερμανόσ  λογοτζχνθσ, ο Ρόμπερτ Μοφηιλ το 1906, ο οποίοσ  ζγραψε τθν  εφιαλτικι 

νουβζλα     ο Νεαρόσ Σζρλεσ. Εκεί περιγράφει ςκθνζσ κακοποίθςθσ μζςα ςε ζνα κλειςτό 

ίδρυμα και ςκθνζσ όπου ο Μπαηίνι είναι ο Βαγγζλθσ Γιακουμάκθσ του ςιμερα. Ζχουν 

περιγραφεί αυτά πολφ καλά. 

ΚΑΙ-Είναι όμωσ δυνατόν να ιςχφουν αυτά ςτισ μζρεσ μασ; το 2015;Δεν είμαςτε ςτο 1906; 



ΦΜ-Είμαςτε ςτο 2015, αλλά εμείσ δεν  ζχουμε ξεπεράςει το φάςμα τθσ διάχυτθσ  

κοινωνικισ βίασ που μαςτίηει τθν χϊρα μασ. Ηοφμε ςε κακεςτϊσ διάχυτθσ κοινωνικισ 

ανομίασ όπου θ βία εφκολα αναδφεται ανεξζλεγκτα. Θ αυτοκτονία εξθγείται, δεν 

δικαιολογείται κατά τον Ντυρκζμ. υλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια και ςεβαςμόσ ςτθν 

οικογζνεια του εκλιπόντοσ, όποια ςτοιχεία και αν υπάρχουν για αυτιν.   

 

  


