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ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ  

ΓΚ-Τπάξρνπλ όξηα ζηελ ελδνζρνιηθή βία; 

ΦΜ-Καηαξρήλ πξέπεη λα πνύκε ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Β.Γηαθνπκάθε, 

λα ζηαζνύκε αιιειέγγπνη θαη εηιηθξηλείο απέλαληί ηνπο, γηαηί νη άλζξσπνη έρνπλ 

ηαιαηπσξεζεί πνιύ θαη δνπλ έλα θαηλόκελν πξσηόγλσξν γηα ηελ Διιάδα, λα ράζνπλ 

ην παηδί ηνπο πνπ δνύζε  καθξηά από ηελ νηθνγέλεηα, καθξηά από ηνλ ηόπν ηεο 

θαηαγσγήο ηνπ, δηακέλνληαο  κέζα ζε κηα ζεσξεηηθά  αζθαιή εθπαηδεπηηθή  δνκή, 

γηα λα ζπνπδάζεη. Απηό είλαη βαξύ πιήγκα γηα κηα νηθνγέλεηα, λα ράλεη ην παηδί ηεο 

καθξηά από ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο θαη κε ηέηνηα αβεβαηόηεηα , 

όπνπ ε απώιεηα λα θιηκαθώλεηαη κέξα κε ηελ κέξα. Δίλαη κεγάιν καξηύξην, ε 

απώιεηα αιιά θαη ε αβεβαηόηεηα. 

ΓΚ-Απηή ε θιηκάθσζε ηεο αλακνλήο; Ζ ειπίδα πνπ αλακεηγλύεηαη κε ηνλ θόβν; 

ΦΜ-Δίλαη ζπγθινληζηηθό ζπλαίζζεκα, γηαηί όζνη έρνπκε δήζεη ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα, 

εγώ πξνζσπηθά δελ ηα έρσ δήζεη, αιιά ηα αθνύσ από αλζξώπνπο πνπ ηα έρνπλ δήζεη, 

είλαη έλα καξηύξην. Απηή ε αβεβαηόηεηα κε ηελ πηζαλόηεηα  ηνπ ζαλάηνπ κέζα ηεο. Ο 

ζάλαηνο θαη ε αβεβαηόηεηα καδί. Ζ απνπζία ηνπ πξνζώπνπ αιιά θαη ε αβεβαηόηεηα 

ηεο απνπζίαο πνπ νδεγεί πξνο ην αηειείσην καύξν.  

      Σώξα γηα ην ζύλδξνκν ηνπ εθθνβηζκνύ,  ην έρνπκε ζπδεηήζεη πνιύ ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξό, ζπδεηάκε γηα απηά ζηελ Διιάδα πιένλ,  αιιά δελ θάλνπκε ηίπνηε  ώζηε  απηά 

λα αιιάμνπλ. Δίκαζηε δπζηπρώο άλζξσπνη πνπ ιέκε πνιιά, αιιά  θάλνπκε ιίγα. Ο 

εθθνβηζκόο είλαη έλα θνηλσληθό θαηλόκελν πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάρπηε θνηλσληθή 

βία πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα. Όπσο μέξεηε ηα ηειεπηαία ρξόληα, θιηκαθώλεηαη κηα  

αληη-ζεζκηθή ζπκπεξηθνξά, ην  θαηλόκελν ηεο θνηλσληθήο αλνκίαο, ηεο έιιεηςεο 

ζεβαζκνύ ηνπ ελόο αλζξώπνπ πξνο ηνλ άιιν. Ζ πξνθιεηηθή αγέλεηα, ν ηζακπνπθάο 

θαη ε βία πνπ απνξξέεη από απηά,  ε απόιπηε απνζέσζε ηεο αηνκηθήο ζπλζήθεο,  ηνπ 

αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ εγσηζκνύ, καδί κε ηελ έιιεηςε ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηελ επηθπξηαξρία ηεο  ακνξθσζηάο  πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα,  έρεη νδεγήζεη ζε 

ηέηνηα θαηλόκελα θνηλσληθήο βίαο ηα νπνία πξνθαλώο όπσο θαηαιαβαίλεηε, αθνξνύλ 

πεξηζζόηεξν ηηο δνκέο πνπ  είλαη δεύηεξεο θαηεγνξίαο πνπ δηαδξάκνπλ 

απαξαηήξεηεο, δελ θπιάζζνληαη,  δελ επηηεξνύληαη ηα δξώκελα εληόο ηεο, όπσο είλαη 

κηα γαιαθηνθνκηθή ζρνιή ζηα Ησάλληλα θαη πνπ ζε απηήλ ηελ δνκή,  ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ θαηά θαλόλα είλαη αδύλακνη, ππνβαζκηζκέλνη,   πξνέξρνληαη από  

ρακειά θνηλσληθά ζηξώκαηα, θαηάγνληαη  από αγξνηηθέο θηελνηξνθηθέο νηθνγέλεηεο   

θαη είλαη  καζεηέο  ρακειώλ επηδόζεσλ. 

ΓΚ-Πνιύ ελδηαθέξνπζα  παξαηήξεζε γηαηί δίλεηε κηα άιιε δηάζηαζε θ.Μσξόγηαλλε. 

πλδέεηε  ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο κε απηό  ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο 

αλνκίαο. Ζ ζρνιηθή βία έρεη, λα ην πσ έηζη, θνηλσληθό ή πνιηηηθό πεξίβιεκα; 

 



ΦΜ-Φπζηθά! Γείηε ηελ απνζέσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ βαξνπθαθηζκνύ, αγέλεηα, 

πξνθιεηηθόηεηα, επηζεηηθόηεηα, εμππλαδηζκόο, ε απόιπηε επηθξάηεζε ελόο δπλαηνύ. 

Σν 1906 ν Ρόκπεξη Μνύδηι, ν ζπγγξαθέαο  ηεο εθηαιηηθήο λνπβέιαο,   «ν λεαξόο 

Σέξιεο » ζα είρε γξάςεη  θάηη απνθαιππηηθό γηα  ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηεο 

Διιάδνο. Παξαπέκπσ ζην βηβιίν ηνπ Ρόκπεξη Μνύδηι, ην νπνίν πεξηγξάθεη έλα 

αληίζηνηρν θαηλόκελν βίαο κέζα ζε κηα ηδησηηθή ζρνιή ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα  ζηελ 

Απζηξία. Ο Βαγγέιεο Γηαθνπκάθεο  είλαη ν Μπαδίλη ηνπ Μνύδηι, ελώ ηνλ 

βαξνπθαθηζκό εθπξνζσπνύλ ν Ράηηηλγθ θαη ν Μπάηλεκπεξγθ. 

 

ΓΚ-Οη εθδειώζεηο λενιαίαο εληάζζνληαη ζε απηό ην ζπζρεηηζκό πνπ θάλαηε πξηλ 

από ιίγν; Γελ είλαη ιίγν άδηθν γηα ηελ εμεγεξζηαθή κνξθή ζηελ λενιαία; 

ΦΜ-Γελ ππάξρεη λενιαία,  δελ ππάξρεη θίλεκα λέσλ, δελ ππάξρεη ηίπνηε. Ζ λενιαία 

είλαη απνύζα ζήκεξα από ηελ θνηλσληθή δσή. Τπάξρνπλ κηθξέο νκάδεο νη νπνίεο 

θηλνύληαη ζηα όξηα ηεο λνκηκόηεηαο, ππάξρνπλ νκάδεο παξαβαηηθώλ εθήβσλ ζηα 

γήπεδα, ππάξρνπλ νκάδεο παξαβαηηθώλ εθήβσλ ζηα Δμάξρεηα  θαη ζε πνιιέο άιιεο 

εθδειώζεηο πνπ δελ ζέισ λα αλαθέξσ πεξηζζόηεξα, όπσο π.ρ. ζηα παλεπηζηήκηα. Ζ 

λενιαία είλαη απνύζα, είηε δεη ηα ζαδνκαδνρηζηηθά θαηλόκελα όπσο ζηε 

γαιαθηνθνκηθή ζρνιή  είηε θαηαλαιώλεη. Ζ πην επεκεξνύζα νκάδα, εξγάδεηαη ή 

θεύγεη από ηε Διιάδα γηα λα δήζεη  πην αλζξώπηλα. 

ΓΚ-Θα αλνίμσ εδώ κηα παξέλζεζε, ε λενιαία θεύγεη από ηελ Διιάδα, γηαηί έρεη κηα 

άιιε αληίιεςε πνπ αμίδεη ηνλ θόπν λα παιέςεη; 

ΦΜ-Φεύγεη από ηελ Διιάδα, γηαηί δελ κπνξεί λα παιέςεη εδώ πνπ  ην πιαίζην είλαη 

εληειώο αξλεηηθό, ηόζν όζνλ  αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη όζνλ αθνξά ηελ 

νπζηαζηηθή δσή. Ζ αλαμηνθξαηία,  ε νηθνγελεηνθξαηία, ν  λεπνηηζκόο θαη ε  έιιεηςε  

δεκνθξαηίαο θπξηαξρνύλ θαη απσζνύλ ηνπο λένπο κε επξσπατθή λννηξνπία.  

ΓΚ-Αο επηζηξέςνπκε ζην ζέκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, ππάξρνπλ θάπνηα όξηα, 

όπσο  ήπηνο ή  βίαηνο εθθνβηζκόο  από ςπρνινγηθήο άπνςεο;  

ΦΜ- Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη έλα είδνο βίαο πνπ μεθηλά από ηνλ δπλαηό θαη 

απεπζύλεηαη ζηνλ αδύλακν, ηνλ αλίζρπξν θαη αλαηξεί ηελ απνδνρή ηνπ από ην 

πιαίζην. Ο αδύλαηνο, κπνξεί λα είλαη   π.ρ. ν  αδύλαηνο ηνπ Λπζία πνπ έγξαςε ην  

‘’Τπέξ Αδπλάηνπ’’ θαη αθνξνύζε έλαλ ρσιό άλζξσπν πνπ ππεξαζπηδόηαλ ηνλ εαπηό 

ηνπ ζην δηθαζηήξην. Αδύλαηνο κπνξεί λα είλαη θαη απηόο πνπ ζηεξείηαη ηα 

θαηαγσγηθά   ζπκπαξνκαξηνύληα  ελόο ππεξεθηηκεκέλνπ αλδξηζκνύ,  κηαο 

αλεμήγεηεο καγθηάο,  κηαο αληηθνηλσληθήο  έληαζεο, κηαο αλεπεμέξγαζηεο  

επηζεηηθόηεηαο  κηαο  ηάζεο γηα λαξθηζζηζηηθή  θπξηαξρία   πνπ  αληαλαθιαζηηθά 

παξαπέκπνπλ π.ρ. ζε κηα θξεηηθή θαηαγσγή, ρσξίο λα ζέισ λα είκαη ξαηζηζηήο θαη λα 

ζίμσ ηα θαηαγσγηθά ζηνηρεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, πνπ  δελ έρεη κόλν απηά. 

Βιέπεηε ηα ζηεξεόηππα πνπ πάλε; Βιέπεηε  πώο  θάπνηνη  άλζξσπνη  γίλνληαη ζύκαηα 



απηώλ ησλ ζηεξενηύπσλ,  όηαλ κάιηζηα ζηεγάδνληαη, δνπλ θαη ζπνπδάδνπλ  ζε 

πιαίζηα κε αλεθηηθά, ζε ζπλζήθεο ππνθνπιηνύξαο. 

ΚΓ-ε ηέηνηεο ζρνιέο  είλαη επηβεβιεκέλε ε παξνπζία ελόο ςπρηάηξνπ, ή ελόο 

ςπρνιόγνπ; 

ΦΜ-Ζ παξνπζία ελόο ςπρηάηξνπ, είλαη απαξαίηεηε γηα όιε ηελ θνηλσλία, από ηε  

βνπιή,  κέρξη ηελ γαιαθηνθνκηθή ζρνιή. Ενύκε ηελ απόιπηε ηξέια, ηελ εθηόο 

πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξά. Δίκαζηε ζηνλ  αζηεξηζκό ηεο  ςπρνπαζνινγίαο. Καηά ηελ 

γλώκε κνπ δελ ππάξρεη αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα,  ππάξρεη ζαθήο θαη 

ζνβαξή  θξίζε ςπρνπαζνινγίαο. Τπάξρεη απίζηεπηε αδπλακία ζπλελλόεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο. Γελ ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηνλ άιιν  θαη γηα ηίπνηε θνηλό ή 

ζπιινγηθό. Άθνπζα θάπνην πξόζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ γαιαθηνθνκηθή ζρνιή 

θαη  έιεγε όηη  «εγώ έρσ ήζπρε ηελ ζπλείδεζή κνπ». Δίλαη δπλαηό λα «έρνπκε ήζπρε 

ηε ζπλείδεζε καο», όηαλ ράλεηαη έλα παηδί θαη κάιηζηα θάησ από   ηέηνηεο ζπλζήθεο;  

Θα πξέπεη  επνκέλσο λα  έρνπκε  όινη  ήζπρε ηελ ζπλείδεζε  καο;  Απηό ην «όινη 

έρνπκε ήζπρε ηελ ζπλείδεζή καο» ην πεξηγξάθεη ν Ρόκπεξ Μνύδηι ζην βηβιίν ηνπ 

«Ο λεαξόο Σέξιεο» πνπ ζεσξείηαη ην πξνδξνκηθό βηβιίν γηα ηελ άλνδν ηεο βίαο θαη 

ηνπ νινθιεξσηηζκνύ  ζηελ Δπξώπε ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα. Αο ειπίζνπκε λα κελ  

είλαη ζεκάδη επεξρόκελσλ δεηλώλ  απηό πνπ ζπλέβε εδώ, γηαηί ην 2011 ζθνηώζεθε 

κηα έγθπνο θνπέια ζηελ Μαξθίλ θαη θαλείο δελ είπε ηίπνηε, ειάρηζηνη αληέδξαζαλ. 

Σώξα ζθνηώζεθε έλαο «αδύλακνο». Καηαιαβαίλεηε πνπ πάκε; 

ΓΚ-Έλα άιιν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ νη θαζεγεηέο ζηα ζρνιεία  κπνξνύλ λα 

δίλνπλ ιύζε ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα; ’Έλαο καζεκαηηθόο, έλαο θπζηθόο, 

έλαο θηιόινγνο, πέξα από ηελ θαιή πξναίξεζε πνπ έρεη, πέξα από ηελ παηδαγσγηθή 

ζέιεζε πνπ έρεη λα ιύζεη ηέηνηα δεηήκαηα, πξέπεη λα έρεη θαη άιιεο γλώζεηο; 

ΦΜ-Έρεηε απόιπην δίθαην, αιιά από ηελ άιιε πιεπξά αο κελ απνδίδνπκε επζύλε 

ζηνπο θαζεγεηέο, είηε είλαη θαινπξναίξεηνη είηε όρη. Σν πιαίζην  ηνπ ζρνιείνπ,  ηνπο  

έρεη πεξηζσξηνπνηήζεη, ην θιαζηθό  πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα, αθπξώλεη  ηελ 

νπζηαζηηθή  εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή  ιεηηνπξγία,  ιέεη ζε όινπο «κελ 

αζρνιείζηε». Σν πιαίζην αθήλεη ηνλ άλζξσπν ειαρηζηνπνηεκέλν εληόο ηνπ. Γελ 

επηηξέπεη ζηνπο θαζεγεηέο λα θάλνπλ ηέηνηεο παξεκβάζεηο, γηαηί αλ ην θάλνπλ, ην 

πηζαλόηεξν είλαη λα βξνπλ ηνλ κπειά ηνπο. Σν πιαίζην απαηηεί άιια πξάγκαηα, ηνλ 

ππνβηβαζκό θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ αλζξώπνπ, ηελ θνξκαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαζεγεηή θαη ηελ θαηαλαγθαζηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή. Έηζη είλαη ην πιαίζην ζηελ 

Διιάδα. Αλ δελ ην θαηαιάβνπκε, ζα ηελ παηήζνπκε θαη ζα ηελ παηάκε ζπλερώο. 

ΓΚ-Πώο αηζζάλεηαη έλαο λένο όηαλ δέρεηαη απηήλ ηελ κνξθή βαλδαιηζκνύ, κέζα θαη 

έμσ από κία ζρνιή;  Απνηέιεζκα  απηήο ηεο  δηαδηθαζίαο  πνπ  ζπλέβε   κέζα ζηελ 

ζρνιή είλαη  ην ζπκβάλ; 

ΦΜ-Ζ απηνρεηξία όπσο άθεζαλ λα θαλεί όηη πξόθεηηαη πεξί απηνθηνλίαο, έρεη 

θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά αίηηα. Δγώ είκαη νπαδόο ηεο θνηλσληνγέλεζεο ηεο 

απηνρεηξίαο, όπσο πεξηέγξαςε ην θαηλόκελν  ν Δκίι Νηνπξθραηκ  ν Γάιινο 



Κνηλσληνιόγνο,  εθαηό ρξόληα πξηλ, πνπ έγξαςε ην βηβιίν «Οη θνηλσληθέο αηηίεο ηεο 

απηνθηνλίαο»,  ζεσξώληαο  ηελ  απηνρεηξία σο αίηην θνηλσληθήο αλνκίαο.  « Όζν 

πεξηζζόηεξν νη ςπρίαηξνη θαη νη ςπρνιόγνη κειεηνύλ ην ζέκα ηεο απηνθηνλίαο, ηόζν 

πεξηζζόηεξν κέλεη ε ηδέα ηεο απηνθηνλίαο ζαλ πξάμε ειεπζεξίαο» θαη ζπλερίδεη 

«Κακία απηνθηνλία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεύζεξε αθνύ ην θνηλσληθό θαηλόκελν 

ηεο απηνθηνλίαο, ππαθνύεη ζε θνηλσληνινγηθνύο λόκνπο». Δγώ ινηπόλ  πηζηεύσ ζηελ 

θνηλσληνγέλεζε απηήο ηεο πξάμεο. Ο άλζξσπνο γηα λα δήζεη, ρξεηάδεηαη έλα αζθαιέο 

πιαίζην πνπ λα ηνλ πξναζπίδεη θαη λα ηνλ βνεζά. Αλ  θάπνηνο   κέζα ζην πιαίζην ζην 

νπνίν βξίζθεηαη,   αηζζάλεηαη αλαζθαιήο, εάλ εηζπξάηηεη  έλα ζπλερέο stress θαη  εάλ 

έρεη εηζπξάμεη stress θαη από άιια πξάγκαηα ζηελ δσή ηνπ, ηόηε πηζαλόλλα 

δεκηνπξγείηαη ζπλζήθε θνηλσληθήο επαισηόηεηαο. Μάιινλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε  

δελ είλαη ην πξώην κνληέιν stress πνπ έρεη εηζπξάμεη έλα ηέηνην παηδί, πηζαλόλ λα 

ππάξρνπλ θαη άιια quanta stress πνπ έρεη δήζεη ζε όιε ηνπ ηελ δσή. Όπσο 

θαηαιαβαίλεηε θηλεηνπνηείηαη  κηα θίλεζε domino, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Όια απηά πνπ ιέσ έρνπλ θαη ην ζηνηρείν ηεο  πηζαλόηεηαο  

κέζα ηνπο, κηιάκε γεληθά  εθ ησλ πξαγκάησλ. 

 ΓΚ-Σελ ώξα πνπ θάλεη θάπνηνο ηελ απνλελνεκέλε πξάμε δελ θνβάηαη, εάλ   

απζόξκεηα  ιεηηνπξγήζνπλ θάπνηα αληαλαθιαζηηθά; 

ΦΜ-Πνιύ ζεκαληηθή εξώηεζε. Σα έρεη πεξηγξάςεη ν Καξπσηάθεο ην 1928, όηαλ 

έθαλε πξνζπάζεηεο λα πληγεί θαη δελ κπνξνύζε λα ζπκβεί, γηαηί  ήηαλ ηθαλόο 

θνιπκβεηήο. Δίλαη πνιύ ζπνπδαία ε παξαηήξεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη  ιίγν πξηλ από 

ην απνλελνεκέλν δηάβεκα. Πξνζσπηθά πηζηεύσ έρνληαο ζηνηρεία  από αθεγήζεηο 

αλζξώπσλ πνπ έρνπλ θάλεη απόπεηξεο, πξνθαλώο, δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο 

αλζξώπσλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ απηνθαηαζηξνθηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά όηη 

έρεη πξνεγεζεί έλαο εθηειεζηηθόο κεραληζκόο  ν νπνίνο  ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 

ηθαλόηεηεο λα εκπεδώλνπλ ηα  λνεηηθά ηνπο θαηαζθεπάζκαηα, εληόο ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπο, λα νινθιεξώλεηαη απηό ην ζρέδην θαη ηίπνηε  λα κελ ην εκπνδίδεη ή λα  ην 

παξαιιάζζεη θαζνδόλ. 

ΓΚ-Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πνηνο είλαη; όηαλ ππάξρεη έλα 

άηνκν πνπ είλαη αλίζρπξν,  πηζηεύεηε  όηη επζύλεηαη θαη ε νηθνγέλεηα; Ο ξόινο ηεο   

νηθνγέλεηαο πνηνο πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηνπο είδνπο θαηαζηάζεηο; 

ΦΜ- Ο  ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, γηαηί ζηελ Διιάδα δελ 

ππάξρνπλ δνκέο γηα λα ζηεξίμνπλ έλα  παηδί κε επαισηόηεηα, ή δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο. Όκσο ππάξρνπλ θαη νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, 

νηθνγέλεηεο πνπ είλαη αδύλαηεο ιόγσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,  νηθνγέλεηεο πνπ 

είλαη καθξηά, νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ  ειιείςεηο ή ειιείκκαηα επηθνηλσλίαο  θαη 

ζπλνρήο.  Απηέο νη νηθνγέλεηεο  πξαγκαηηθά δελ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά, 

αιιά ηα παηδηά δελ πξέπεη λα κείλνπλ ζην έιενο ηνπ Θενύ. ηελ Διιάδα,  νη 

νηθνγέλεηεο ιεηηνπξγνύλ ππεξπξνζηαηεπηηθά. Γηα  λα δηνξηζηεί ην παηδί, αιιά θαη γηα 

λα  εθιεγεί ν γηνο  βνπιεπηήο,  αο πνύκε, ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα έρεη αλνίμεη ην 



δξόκν. Μηιώ γηα ηελ νηθνγελεηνθξαηία. Όια ε νηθνγέλεηα ηα θάλεη ζηελ Διιάδα θαη 

ηα θαιά θαη ηα ζηξαβά. 

 

ΓΚ-Ο ξόινο ηεο θνηλσλίαο πνηνο πξέπεη λα είλαη;  

ΦΜ- Υξεηαδόκαζηε ζεζκνύο, παηδεία θαη επαηζζεζία πνπ κάιινλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, είλαη είδε έλα αλεπαξθεία. Παξαδόμσο, απηέο ηηο κέξεο ππάξρεη έλα 

δηάρπην κνύδηαζκα, κηα αλεζπρία   ζηε θνηλσλία καδί κε  έλα αίζζεκα αλζξσπηάο. Οη 

Έιιελεο δελ είλαη ξαηζηζηέο, νη Έιιελεο είλαη πνιύ αλζξώπηλνη θαη ζπλαηζζεκαηηθνί. 

ΓΚ-Τπήξρε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ, εγώ απηό εηζέπξαμα από ην ξεπνξηάδ. 

ΦΜ-Τπήξμε κηα βαζύηαηε αλζξώπηλε  ζπγθίλεζε, κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θηλεηνπνίεζε, έλα ξίγνο εζσηεξηθό πνπ θηλεηνπνίεζε  απζόξκεηα αληαλαθιαζηηθά 

αγσλίαο,  θαηαλόεζεο θαη αιιειεγγύεο. Λππάκαη πνπ νξηζκέλνη άλζξσπνη ζην 

δηαδίθηπν επηηέζεθαλ ελαληίνλ ηνπ εθιηπόληνο θαη γξάθνπλ πεξηπαηθηηθά ζρόιηα. 

Τπάξρεη ε αξλεηηθή  πιεπξά ηνπ θνηλσληθνύ,  αιιά ε θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο, ηόζν   

ησλ λέσλ  αιιά θαη ησλ ελειίθσλ,   βίσζε  έλα ξίγνο εζσηεξηθό κε  αθνξκή  απηήλ 

ηελ πεξηπέηεηα ηνπ λεαξνύ εθιηπόληνο Βαγγέιε Γηαθνπκάθε.  

   Απηά ηα «αληαλαθιαζηηθά» ειπίδσ λα ππνζηνύλ θάπνηα επεμεξγαζία  θαη λα καο 

θάλνπλ πην αλζξώπηλνπο θαη  πην αιιειέγγπνπο.   

 

 


