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Bullying:
Κοινωνικό φαινόμενο που οξφνεται ζντονα ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ.

Ασ κρατιςουμε το παράκυρο ανοιχτό
Ίςωσ ζτςι το φωσ κουράηεται λιγότερο
να μπει ςτο δωμάτιο
Σάςοσ Κουράκθσ, Ιερωτικόν

Cyberbullying

Σα κροφςματα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ αυξάνονται ραγδαία ςτθ χϊρα μασ. το διαδίκτυο θ κατάςταςθ, ςχεδόν, φαίνεται να ζχει πάρει εκρθκτικζσ
διαςτάςεισ.
Η Ελλάδα ζρχεται δεφτερθ ςε περιςτατικά ψθφιακισ βίασ.

‘’Είςαι κοντόσ, χοντρόσ και κακυςτερθμζνοσ. Θ μάνα ςου ντρζπεται για ςζνα κι ο πατζρασ ςου είναι αλιτθσ. Κοίτα τα μοφτρα ςου.
Ζπρεπε να ντρζπεςαι ρε βλάκα. Είςαι για φτφςιμο και ξφλο…………..’’

CYBER BULLYING
ΤΜΒΑΙΝΕΙ ΠΙΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ.
ΔΤΣΤΧΩ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ.
ΚΑΛΕΕ ΣΟ 11188 ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕ ΣΟ CYBER BULLYING.

.

www.cyberkid.gov.gr

www.facebook.com/cyberkid.gov.gr

Από τθλεοπτικό ςποτ τθσ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ.

Συγ-χωροφν όλοι ςτο ςχολείο;

Γ.ΠΑΝΟΤΘ,

Άρκρο ςτο aixmi.gr, 24/10/2011
Ασ κρατιςουμε το παράκυρο ανοιχτό
Ίςωσ ζτςι το φωσ κουράηεται λιγότερο
να μπει ςτο δωμάτιο
Σάςοσ Κουράκθσ, Ιερωτικόν

……………… Η ςχολικι βία παραμζνει «μια βία που επερωτά», που ςτζλνει μθνφματα ιδίωσ όταν ανκεί μζςα ςε «υπζρμετρα ιδιάηοντα
ςχολεία» κοινωνικϊν προβλθμάτων (ανεργίασ και ςτιγματιςμοφ).
Σα «κακά υποκείμενα-μακθτζσ» ηθτοφν –δια τθσ βίασ- επικοινωνία, δθλϊνουν «παρών» με τισ πράξεισ-προφάςεισ τουσ, αποςυμπιζηουν τα αιςκιματα
καταπίεςθσ (μζςω μιασ προςωρινισ ιςορροπίασ) κι ανευρίςκουν ταυτότθτα (ίςωσ και αξίεσ αρρενωπότθτασ).
Άρα, δεν χρθςιμεφουν ςε τίποτα οι ευχζσ και οι κατάρεσ.
Χρειάηονται δφςκολεσ αποφάςεισ. Ουδείσ κα δεχτεί πακθτικά «τον κοινωνικό του κάνατο».

Σο ςχολείο ωσ χώροσ ςυμβίωςθσ και επικοινωνίασ είναι, ταυτόχρονα, και το κατεξοχιν πεδίο διαμόρφωςθσ ςυνειδιςεων, αντιλιψεων και πρακτικϊν
ιπιασ επίλυςθσ των ενδο-ςυγκροφςεων.

………... Ο κυμόσ μζςα ςτο ςχολείο και ζναντι όλων, ςυνδυάηεται και ενιςχφεται από τθν πλιξθ (53%) και τθν απογοιτευςθ (32%), αλλά δεν αίρουν τθν
ανάγκθ του μακθτι να ανικει ςε μια ομάδα χωρίσ να χάνει τθν ατομικότθτά του. Η ενςωμάτωςθ ςτθν κοινότθτα των (ακόμα και επικετικϊν)
ςυνομθλίκων, θ ατομικι ι ςυλλογικι λεκτικι επικετικότθτα των μακθτϊν κινοφνται ανάμεςα ςτο παιχνίδι, το χιοφμορ και τθν προςβολι αλλά δφςκολα

κα μποροφςαν να εκφράηουν ακραίεσ εξουςιαςτικζσ διακζςεισ (ςτο ελλθνικό, τουλάχιςτον, πολιτιςμικό πλαίςιο). Μάλλον πρόκειται για ομαδικζσ
κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ ι για ςυμπεριφορζσ αναηιτθςθσ ηωτικοφ χϊρου (όπου ο ανταγωνιςμόσ, θ προςαρμογι, ο ςυμβιβαςμόσ και θ ςυνεργαςία
ςυνυπάρχουν).
Οι ανομικζσ φαςαρίεσ μζςα ςτθν τάξθ αποδεικνφουν το τζλοσ των αντοχϊν του μακθτι ςτισ πιζςεισ που δζχεται για να «πετφχει».

Ασ μθν ξεχνάμε ότι το ελλθνικό όνειρο επιτυχίασ «που καλλιεργοφν οι γονείσ», μεταλλάςςει ςυναιςκθματικά τα νζα παιδιά που διαιςκανόμενα ότι δεν

μποροφν ν’ ανταποκρικοφν ςτα υψθλά standards και ςτισ προςδοκίεσ, επιδίδονται ςε ανομικι φαςαρία και καταςτροφικι άρνθςθ και αντί-δραςθ.
…………………………………………………………………

……………………….Κι όμωσ, θ ηεςτι ςχολικι ατμόςφαιρα (τθσ κατανόθςθσ και τθσ ςυνεννόθςθσ) μπορεί να δθμιουργεί
κετικά ςυναιςκιματα και αίςκθμα αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ και να χρθςιμοποιεί τθν επικοινωνία ωσ μζςο κοινωνικισ ζνταξθσ και

ψυχολογικισ υποςτιριξθσ.
Ακόμα και οι ακραίεσ περιπτϊςεισ μακθτικισ ςυμπεριφοράσ, όπου και αν οφείλονται και ςε ό,τι και αν καταλιγουν (βία,

ναρκωτικά, πορνεία κ. λ. π) , πρζπει να βρουν μζςα ςτο ςχολείο ζνα «χώρο ηωισ» κι ζναν «κώδικα ηωισ», που κ’ ανατρζπουν τουσ

αρνθτικοφσ όρουσ (κοινωνικοφσ, πολιτιςμικοφσ, οικογενειακοφσ) οι οποίοι ϊκθςαν τον νζο ςτα άκρα.

Άλλωςτε, θ ςυγχωρθτικότθτα ι ικανότθτα ςυγχώρεςθσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθ διαλλακτικότθτα και τθν
ενςυναίςκθςθ και αφοροφν τισ διαπροςωπικζσ αντιδικίεσ.
Γιάννθσ Πανοφςθσ, Εγκλθματολόγοσ.

orosimo

ΠΑΝΣΟΣΕ ΝΑ ΕΙΑΙ Ο ΕΑΤΣΟ ΟΤ!!!!!!!!!!!!!

ΡΑΣΙΜΟ-ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΘΣΑ-ΑΝΟΧΘ-ΒΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
Convivencia = Να ηοφμε αρμονικά μαηί!!!!

Α. Κουμάνταρου: Σο δικαίωμα ςτθ διαφορά
Πας μη όμοιος μου, βάρβαρος. Αν είσαι άνδρας, βάρβαρες οι γυναίκες. Αν είσαι γυναίκα, βάρβαροι οι άνδρες. Αν είσαι ετεροφυλόφιλος, βάρβαροι οι ομοφυλόφιλοι.
Ομοφυλόφιλος, βάρβαροι οι ετεροφυλόφιλοι. Έλληνας, βάρβαροι οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί και ενίοτε οι Ευρωπαίοι. Αλβανός, βάρβαροι οι Έλληνες. Διανοούμενος,
βάρβαροι οι χειρώνακτες, χειρώναξ, βάρβαροι οι διανοούμενοι. Ατελείωτος ο κατάλογος των αρνήσεων του Άλλου, του Διαφορετικού.
Έμφυτη, εξηγούν οι ψυχολόγοι, είναι η τάση του ανθρώπου να αντιμετωπίζει με δέος τη διαφορά, να τραυματίζεται από τα παιδικά του χρόνια διαπιστώνοντας ότι είναι
μόνο αγόρι ή μόνο κορίτσι, ότι είναι κάτι το άλλο, το διαφορετικό, το αποκομμένο από τους γονείς του, από το σύμπαν, ένα μετέωρο άτομο που πρέπει να
αυτοδιαχειριστεί τον εαυτό του. Μα αν σ' ένα παιδί είναι εξηγήσιμη μια συμπεριφορά που απορρίπτει μετά βδελυγμίας καθετί το διαφορετικό «πουφ, είναι κορίτσι» ή

«πουφ, είναι ΑΕΚτζής», «πουφ, είναι χοντρός» ή «πουφ, είναι Τούρκος ή Έλληνας», σε μια κοινωνία ενηλίκων επιβάλλεται μια αντιμετώπιση κατανόησης κι ανοχής της
διαφορετικότητας της δικής μας και των άλλων.
Βέβαια, όλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας. Μια έλλειψη, ένα μειονέκτημα, μια ανάγκη φανταστικής υπεροχής. Μόνο που, αν το ξέρουμε και το αναγνωρίσουμε αυτό,
μπορούμε να είμαστε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο λιγότερο κλειστοί και περισσότερο ανοικτοί, λιγότερο δογματικοί κι απόλυτοι και περισσότερο ανεκτικοί
ανάμεσά μας.
Αν ο κάθε πολιτισμός ξαφνιάζεται με τη διαφορετικότητα του άλλου, αυτό δεν συνηγορεί σε μια αξιολόγηση του «καλύτερου» και του «χειρότερου» από τους δύο.
Αν πάρουμε π.χ. το παράδειγμα των διαφορετικών συνθηκών διατροφής, έχουμε μια μεγάλη ποικιλία προτιμήσεων και απαγορεύσεων, που δεν μπορούν να
ενταχθούν σε ένα ενιαίο αξιολογικό σύστημα. Ποια σύγκριση μπορεί να υπάρχει και ποια αξιολόγηση να γίνει π.χ. ανάμεσα στη χριστιανική νηστεία, στις νηστείες των
ορφικών θρησκειών, στην απαγόρευση του οίνου και του χοιρινού στο Ισλάμ ή στη διαδεδομένη χορτοφαγία σε ορισμένες ανατολικές θρησκείες; Πάντα τρόμαζε τους
λαούς η διαφορετικότητα των άλλων λαών. Στη διατροφή, στη γλώσσα, στην ενδυμασία, στο χρώμα, στην κατατομή! Και πάντα αποδίδονται στους άλλους κάποια
δαιμονικά χαρακτηριστικά που ήταν λίγο ή πολύ επικίνδυνα για μας.
Στο σημερινό οικουμενικό κόσμο δεν υπάρχει άλλος τρόπος ειρηνικής συμβίωσης πέρα από το σεβασμό της διαφοράς, πέρα από την ανοχή. Είναι δύσκολο να
ζήσουμε χωρίς δαίμονες, χωρίς βαρβάρους, αλλά ίσως δεν έχουμε κι άλλη επιλογή!

ΠΑΡΑΛΛΘΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Νόρα Σκουτέρη -Διδασκάλου (Από τον Τύπο)
‘’Οι σχέσεις που έχουμε με τη διαφορά σημαίνουν διαπραγμάτευση και χειρισμό των σχέσεών μας με το άλλο-ό,τι κι αν είναι αυτό. Όμως στα μάτια των άλλων άλλα
καθρεφτίζονται. Τα μάτια των άλλων μπορεί να είναι τουλάχιστον τόσο καχύποπτα όσο και τα δικά μας. Γίνονται καθρέφτης όπου διαπιστώνουμε πόσο ΄΄μελαχρινοί΄΄ή
πόσο ΄΄αλβανοί΄΄ δείχνουμε, καθρέφτης όπου κάθε ‘’λευκός’’ μπορεί να διαπιστώνει πως είναι κι αυτός έγχρωμος και κάθε ‘’έγχρωμος’’ πως είναι τελικά μια απόχρωση
λευκού, δίχως να χρειάζεται να το αποδείξει με το αίμα του. Τα βλέμματά μας διασταυρώνονται. Μεταφράζουμε. Βρίσκουμε σημεία αναφοράς-όχι κανόνες και
εξαιρέσεις. Στ’ αλήθεια, μοιάηουμε-μήπως όμως διαφζρουμε; Σίγουρα διαφζρουμε-μήπως τελικά μοιάηουμε;

Γ.Βιηυθνοφ: Μοςκώβ – ελιμ

Ο

ΜΟΚΩΒ-ΕΛΗΜ είναι σο σελετσαίο διήγημα σοτ Βιζτηνού και ππψσοδημοςιεύσηκε σο 1895 ςε ςτνέφειερ ςσην

ευημεπίδα Εςσία. Σο διήγημα φαπακσηπίζεσαι για σην χτφογπαυική σοτ δύναμη, σην ανθπψπιά και σον πόνο για σον
πάςφονσα άνθπψπο. Βαςικό ππόςψπο είναι έναρ κτνηγημένορ και κασασπεγμένορ Σούπκορ, ο ελήμ, ποτ αυηγείσαι σιρ
πίκπερ και σιρ αδικίερ ποτ δοκίμαςε ςση ζψή σοτ. Γι' ατσό και ο ςτγγπαυέαρ δηλώνει από σην απφή όσι ςσο ππόςψπο σοτ
Σούπκοτ ήπψά σοτ σίμηςε «απλώρ σον άνθπψπο», σον άνθπψπο ανεξάπσησα από υτλή και έθνορ.
Ο αυηγησήρ σαξιδεύει με σο ςτνοδό σοτ ςση Θπάκη και υσάνει ςε μια πεπιοφή με πλούςια βλάςσηςη όποτ τπάπφει μια
πηγή, η Καωνάπσζα. Εκεί ςτνανσά για ππώση υοπά ένα μεςόκοπο, σον Μοςκώβ-ελήμ, ποτ έμενε ς' ένα ξύλινο ςπισάκι, ςαν
εκείνα ποτ βπίςκει κανείρ ςσιρ πψςικέρ ςσέπερ. Ο ελήμ σούρ πέπαςε για Ρώςοτρ και σοτρ πληςίαςε γεμάσορ φαπά.
1

[Έτει μανία με τοσς Ρούσοσς]
— Ποίορ κασοικεί εδώ; ηπώσηςα σον ενσόπιον ςτνοδόν μοτ.
— Ο Μοςκώβ-ελήμ, απήνσηςεν αδιαυόπψρ εκείνορ.
— Θα είναι κανείρ Ρώςορ ποτ έμεινεν εδώ μεσά σον σελετσαίον πόλεμον;
— Σο ενανσίον. Είναι Σούπκορ ενσόπιορ. Σον πήγαν ςσην Ρψςία αιφμάλψσο, και δεν μαρ έκαμε σην φάπη να μη γτπίςει
πίςψ. Είναι ευσάχτφορ άνθπψπορ!
— Πώρ είναι ευσάχτφορ;
— Να· φστπιέσαι σώπα κι εικοςιπένσε φπόνια μερ ςσοτρ πολέμοτρ και κόπακαρ δεν σον ετπίςκει.
— Και σι κάμνει εδώ σώπα;

— Πεπιποιείσαι ατσόν σον μικπόν κήπον και ποτλεί σα οπψπικά σοτ· έφει και μίαν αγελάδα και όπνιθερ. Έπεισα κάμνει και
σον καυεσζή· χήνει σςάι. Είναι σπελόρ άνθπψπορ.
— Πώρ είναι σπελόρ, είπον εγώ, αυού ζει σόςον γνψςσικά!
— Ναι, είπεν εκείνορ. Δεν ακούρ πψρ σον λέγοτν Μοςκώβ-ελήμ; Έφει μανία με σοτρ Ρούςοτρ. Οι Σούπκοι ςσην απφή
δοκίμαςαν να σον εβγάλοτν από ση μέςη, σον επήπαν για πποδόση. Ύςσεπα όμψρ σο κασάλαβαν πψρ σα 'φει κομμάσι φαμένα
και σον άυηκαν. Ατσόρ δεν θέλει να σοτρ ιδεί· υτλάγει να 'πθοτν οι Ρούςοι, λέγει, και σίποσε άλλο. Οι Σούπκοι πάλι έπφονσαι
εδώ και σπώγοτν και πίνοτν και διαςκεδάζοτν μ' ατσόν και σον πεπιπαίζοτν.
Και ππιν ή σελειώςη σην υπάςιν σοτ — Νάσορ! ανευώνηςε. Να ο Μοςκώβ-ελήμ, ποτ ςε λέγψ. ε είδε με
σο «καλπάκι»* και με σα ποδήμασα — φψπίρ άλλο ςε πήπε δια Ρούςον. Δεν ηξεύπειρ πώρ υτλάγει να έλθοτν οι Ρούςοι και
πόςο σον πειπάζοτν δι' ατσό και σον πεπιπαίζοτν.
Τχηλόρ, ετθτσενήρ ανήπ ευάνη σψ όνσι φψπών ππορ ημάρ ςσεπεώ σψ βήμασι από σοτ οικίςκοτ εκείνοτ. Ευαίνεσο πολύ
πλέον ή μεςήλιξ. Σα μακπά ατσού ςκέλη, με όλην σην ςσεγνόσησα σοτ εδάυοτρ, ήςαν βτθιςμένα μέφπι σψν μηπών ενσόρ
τχηλών ςσπασιψσικών τποδημάσψν, εξ εκείνψν σα οποία οι κοζάκοι κασά δεκάδαρ φιλιάδαρ επώληςαν ειρ σοτρ ενσοπίοτρ,
καθ' αρ ημέπαρ απήπον* από σηρ Θπάκηρ. Ηγάπψν άπα γε σον σόπον σόςον πολύ, ώςσε αυού δεν επεσπέπεσο πλέον ειρ σοτρ
πόδαρ σψν να πασώςι σα ιεπά εκείνα φώμασα, κασέλιπον ανσ' ατσών σα τποδήμασά σψν; Ή ηγάπψν σα φπήμασα σόςον, ώςσε
πποεσίμηςαν να επιςσπέχψςιν εκ Σοτπκίαρ μ' ελαυποσέποτρ πόδαρ και βαπύσεπον βαλάνσιον; Δεν ηξεύπψ. Σο βέβαιον είναι
μόνον όσι σα τποδήμασα σοτ Μοςκώβ-ελήμ δεν ηδύνανσο πλέον να φπηςιμεύςψςιν ψρ ανσιππόςψποι πψςικών ποδών επί
θπακικού εδάυοτρ. Σόςον ήςαν σεσπιμμένοι οι πάσοι ατσών, ώςσε σα πέλμασα σοτ Μοςκώβ-ελήμ ανσικασέςσηςαν ήδη ππο
πολλού σο πψςικόν δέπμα.
Ππορ ανσίθεςιν, έυεπεν ο Σούπκορ επτθποσάσην πεπί σην οςυύν ζώνην, ηρ αι αναπίθμησοι πστφαί, ψρ αλλεπάλληλα
ςπάπγανα, εκάλτπσον παπαμοπυούςαι σο άνψ ατσού ςώμα από σοτ τπογαςσπίοτ μέφπιρ άνψθεν σψν μαςσών. Σούσο
καθίςσα σο παπάςσημα σοτ Μοςκώβ-ελήμ σόςψ μάλλον κψμικόν, καθ' όςον σο ιμάσιον, όπεπ έυεπεν αμέςψρ επί σηρ ζώνηρ
και σοτ τποκαμίςοτ, ήσο ππουανώρ παλαιόρ ςσπασιψσικόρ επενδύσηρ υέπψν ακόμη δύο σπία επιμελώρ εςσιλβψμένα
πψςικά κομβία, και ςώζψν σα ίφνη σψν αποσεσπιμμένψν ςειπησίψν σοτ πεπιλαιμίοτ και σψν φειπίδψν. Ειρ επίμεσπον έυεπεν
ο Μοςκώβ-ελήμ επί σηρ κευαλήρ τχηλόν υέςιον Σούπκοτ ςσπασιψσικού, άνετ θτςάνοτ όμψρ, και πεπιδεδεμένον πεπί σοτρ
κποσάυοτρ διά λεπσού ππαςίνοτ μανδηλίοτ. Παπαδοξοσέπα ςσολή δεν ηδύνασο να γίνη, ούσε δι' ατσούρ σοτρ μψπάρ
νεψσεπιςσικάρ αξιώςειρ έφονσαρ ενσοπίοτρ.

— Dobro-doide, Bratuska! ανευώνηςεν ο Σούπκορ πληςιάζψν μεσά ππουανούρ σαπαφήρ. Σοτσέςσι: καλώρ ήλθερ, αδελυέ!
Καθ' ην δε ςσιγμήν εγώ σψ απέδιδον σον φαιπεσιςμόν κασά σον σοτπκικόν σπόπον, ςτγκλείςαρ εκείνορ σα ςκέλη, και
αναλαβών απειμάνιον παπάςσημα, ανσεφαιπέσηςεν ψρ Ρώςορ ςσπασιώσηρ.
— Σι κάμνειρ; σψ είπον εγώ. Καλά είςαι; καλά;
— Κακά και χτφπά, απήνσηςεν εκείνορ. Δόξα σψ Θεώ!
Λαβών δε σην φείπα μοτ ενσόρ σηρ οςσεώδοτρ παλάμηρ σοτ έςειςεν ατσήν ιςφτπώρ και μεσά πεπιπαθείαρ. Είσα κύχαρ
ππορ σο οτρ μοτ, ηπώσηςε φαμηλουώνψρ και μεσά σπτυεπάρ, ψρ εννόηςα, οικειόσησορ:
— Μοςκώβ; Μοςκώβ;
Ησένιςα ππορ ατσόν μεσ' αποπίαρ. Εκείνορ, όμψρ, κλείςαρ σον έσεπον ουθαλμόν, ένετςεν εμυανσικώρ, ψρ εάν ήθελε να
είπη: Έννοια ςοτ! και αν ςτ δε σο ομολογείρ ενώπιον ατσού σοτ σπίσοτ, εγώ όμψρ σο αιςθάνομαι πψρ είςαι Ρώςορ και πολύ
ετφαπιςσούμαι διά σούσο.
— Όφι Μοςκώβ! απήνσηςα εγώ σόσε ςσεναφψπημένορ! Όφι Μοςκώβ! Φπιςσιάν, Ροτμ.*
Σο τχηλόν σοτ Μοςκώβ-ελήμ ανάςσημα, διαχετςθένσορ ήδη ςκληπώρ εν ση πποςδοκία, ςτνεκάθηςεν ήδη καθ' όλοτρ σοτρ
απμούρ σοτ, ώςσε ο άνθπψπορ έγινεν απ' εκείνηρ σηρ ςσιγμήρ κασά μίαν ςπιθαμήν σοτλάφιςσον βπαφύσεπορ.

Η μοπυή σοτ «παπάξενοτ» Σούπκοτ έυεπε αναςσάσψςη ςσην χτφή σοτ αυηγησή, γι' ατσό και σην άλλη μέπα γύπιςε ξανά
ςσην Καωνάπσζα. Ο ελήμ σον τποδέφσηκε εγκάπδια. Ανάμεςά σοτρ δημιοτπγήθηκε κλίμα εμπιςσοςύνηρ. Ο Σούπκορ απφίζει να
σοτ αυηγείσαι σα βάςανα σηρ ζψήρ σοτ, σιρ παιδικέρ σπατμασικέρ εμπειπίερ, σιρ αδικίερ και σιρ πίκπερ, ποτ είφε δοκιμάςει,
και σιρ ςτνθήκερ κάσψ από σιρ οποίερ κασασάφσηκε ςσο ςσπασό, για να καλύχει σον αντπόσαφσο αδεπυό σοτ Φαςάν.
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[Να τον αγαπήσει ο πατέρας]
— Εγεννήθην από Μπέηδερ και είφα πλοτςίαν οικογένειαν. Είφα ακόμη δτο αδελυούρ ομομησπίοτρ 1. Επειδή δε ήμην ο

σελετσαίορ και αδελυήν δεν είφομεν, η μησέπα μαρ η ςτγφψπεμένη, όφι μόνον δεν ήθελε να με εβγάλει από σο «φαπέμι», αλλά

και μ' εςσόλιζεν ψρ να ήμοτν κόπη. Ήθελε βλέπειρ η καημένη να γελά σον εατσό σηρ και [να] παπηγοπεί σην λύπην σηρ, διόσι
δεν είφε κι εκείνη μίαν θτγασέπα. Έγινα δώδεκα φπόνψν παιδί και ακόμη είφα μακπιά μαλλιά, κινιαςμένα* νύφια, βαμμένα
μάγοτλα, κι ευοπούςα κοπισςίςσικα υοπέμασα. Η μησέπα μ' εκαμάπψνε —Θεόρ ςτγφψπέςοι σην!— σόςψ πεπιςςόσεπον, όςψ
υανεπόσεπον ήσο όσι μόνον εγώ σην ομοίαζα καθ' όλα. Εγώ, ενόςψ ήμην μικπόρ, τπέυεπα να με ζψγπαυίζοτν και να με
ςσολίζοτν ψςάν κούκλα. Ενόςψ όμψρ εμεγάλψνα, επεπίςςετε και η αηδία μοτ διά σα φαωδεύμασα σψν γτναικών. Ατσό
πποξενούςε μεγάλην θλίχιν ειρ σην καλήν μοτ σην μησέπα, διόσι σο έβλεπεν η καημένη πψρ ήμοτν αντπόμονορ, πψρ δεν
έβλεπα σην ώπα να πεσάξψ έξψ από σα φέπια σηρ. Σον πασέπα μαρ σον έβλεπα πολύ ςπανίψρ · ήσαν τπεπήυανορ, ατςσηπόρ

άνθπψπορ και δεν ομιλούςε πολύ ειρ σο φαπέμι. Εμένα ποσέ δεν μ' επήπεν ειρ σην ποδιάν σοτ να με φαωδεύςει · θαππείρ πψρ
μ' εςιφαίνονσαν όσαν μ' έβλεπε με μακπιά μαλλιά και κοπισςίςια πούφα. Ποσέ δεν μ' εφάπιςε σίποσα, και πάνσοσε με ονόμαζε
με εμπαιφσικά παπανόμασα. Ήσαν όμψρ και παλικαπάρ άνθπψπορ · αγαπούςε πολύ σα άλογα και σα όπλα και επεπίπαιζε
σα γτναικίςσικα ππάγμασα. Εγώ μέςα μοτ σον ελάσπετα· κι επιθτμούςα να γίνψ ςαν εκείνον, οπλιςμένορ καβαλάπηρ, σόςψ
θεπμόσεπα, όςψ πεπιςςόσεπον επέμεναν να με κπασούν ειρ σο φαπέμι!
— Σο βλέπψ πψρ δεν μ' αγαπάρ εμένα, με είπεν η μησέπα μοτ μίαν ημέπαν, ενώ εφάιδετε σα μαλλιά μοτ. Καημένο παιδί!
Δεν σο ξεύπειρ πψρ ο πασέπαρ έφει σώπα και άλλην γτναίκα, πψρ εμάρ δεν θέλει πια να μαρ γνψπίζει! Αν παρ κι εςύ μαζί
σοτ, εγώ θ' αποθάνψ! Σο ξεύπειρ; — Μα έφει και εύμοπυο άσι* ο πασέπαρ, είπα εγώ σόσε, ψςάν παιδί, έφει και φπτςά
πιςσόλια ειρ σην μέςη, γι' ατσό έφει και άλλην γτναίκα. — Καλά, είπεν η μησέπα μοτ, ύςσεπα αυού εςκέυθη πολλήν ώπα
λτπημένη. Σο μπαωπάμι* δεν είναι μακπτά, απνί μοτ. Αν θέλειρ να μ' αγαπάρ όςον ς' αγαπώ εγώ, και πιςσόλια θα ςε
αγοπάςψ σόσε και ό,σι άλλο θελήςειρ. Δορ με μόνον σην τπόςφεςή ςοτ πψρ δεν θα γένειρ και ςτ αδιάυοπορ ςαν σ' άλλα ςοτ
σ' αδέπυια. — Καθώρ είπα, θα ήμην έψρ δώδεκα φπόνψν παιδί, και θαππώ πψρ άλλο από σο γάλα ποτ μ' εβύζαξε, σίποσε
δεν ημπόπεςε να με αυομοιώςει σόςον ειρ σην μησέπα μοτ, όςον η τπόςφεςιρ όσι θα μ' εβγάλει σα κοπισςίςσικα και [θα] με
υοπέςει πιςσόλια. Αγάπην — αγάπην ηςθανόμην δι' ατσήν άπειπον και μόνον δι' ατσήν σην αγάπην σηρ εςσάθη δτνασόν να
με έφοτν σόςον καιπόν μεσαμοπυψμένον και υτλακιςμένον. Από σην ςσιγμήν όμψρ ποτ με έδψκε να κασαλάβψ όσι ο πασέπαρ
σην κασαυπονεί ππορ φάπιν μιαρ άλληρ, δεν ήξετπα με ποίον σπόπον να σηρ υανεπώςψ σην αγάπην μοτ όςον σο δτνασόν
πεπιςςόσεπον. Ποσέ δεν έυετγα από κονσά σηρ. Ποσέ δεν παπήκοτςα σοτρ λόγοτρ σηρ. — Όσαν με αγαπάρ εςύ, έλεγε πολλέρ
υοπέρ η μησέπα μοτ —Θεόρ ςφψπέςοι σην— δεν αιςθάνομαι σην πεπιυπόνηςιν σψν άλλψν. Ιδέ σ' αδέλυια ςοτ, επήπαν από
σον πασέπα σοτρ· δεν έφοτν καπδιά μέςα ςσα ςσήθια. Μόνον εςύ ομοίαςερ εμένα. Ο Θεόρ να ςε δώςει σην ετλογία σοτ!

Σο μπαωπάμι δεν άπγηςε να έλθει κι εγώ ετπέθηκα έξαυνα παλικαπάκι με σο σιπελίδικό* μοτ σο υέςι, με
ππάςινα σζαμενσάνια* και ποσούπια*, με φπτςοκένσησα σοζλούκια* και, κασά σην τπόςφεςιν σηρ μησπόρ, με δτο μικπά
πιςσολάκια ειρ σο μεσαξψσό μοτ σο ζψνάπι.

Επήγα να πεσάξοτ από σην φαπά μοτ. Ππώσα ππώσα έσπεξα να αγκαλιαςθώ σον πασέπα μοτ. Σώπα πλέον δεν θα με
πεπιπαίζει. Σώπα θα σον απέςψ. Όςην φαπά είφα άλλην σόςην λύπην επήπα, όσαν με είδε κι εξύνιςε σο ατςσηπό σοτ
ππόςψπο, και είπε πψρ δεν ηξεύπψ να πεππασώ ςαν αγόπι!
Έλεγα άλλοσε με σον νοτν μοτ: αν δεν με αγαπά ο πασέπαρ ίςα με σ' άλλα μοτ σ' αδέλυια, υσαίοτν σα κοπισςίςσικά μοτ
υοπέμασα. Επεπίμενα λοιπόν να με πάπει με σο καλό, σώπα ποτ ενδύθηκα ψςάν εκείνον, ποτ εκαβαλίκετα πεπήυανορ σο
αλογάκι κι επήγαινα ειρ σο ςφολείο. Σίποσε. Πάνσοσε εγώ ήμην ο ανίκανορ, ο δειλόρ, ο ςιφαμεπόρ. Ό,σι κι αν έκαμνα, πάνσοσε

έυσαια. Έλιψνε η καπδιά μοτ όσαν έβλεπα πψρ ο πασέπαρ με κανένα σπόπον δεν ήθελε να με αγαπήςει. Και όφι μόνον ατσό.
Εθύμψνε όσαν έβλεπε πψρ ο μεγάλορ αδελυόρ μοτ δεν άυηνε σον μεςιανό να με κακομεσαφειπίζεσαι.
Σο ενανσίον, η μησέπα μοτ ποτ σα εμάθαινε όλα πποςπαθούςε να με κπασήςει όςον σο δτνασόν πεπιςςόσεπον καιπόν
κονσά σηρ ειρ σο φαπέμι, με σην ππόυαςιν όσι μ' εδίδαςκε σο μάθημά μοτ. Ήσαν από μεγάλη οικογένεια και ήξετπε γπάμμασα.
Κι εγώ σο ήθελα να είμαι κάποσε μαζί σηρ, διόσι σο έβλεπα πψρ ήσο δτςστφήρ, και όσι είφε πολλήν παπηγοπιά όσαν είμεθα
μαζί, και ημποπούςε να με λέγει πόςερ πίκπερ σην επόσιζε η δεύσεπη γτναίκα σοτ ανδπόρ σηρ. Η καπδιά μοτ έςσαζεν αίμα
όσαν σα άκοτα, μα ποσέ δεν απευάςιςα να μαλώςψ με κανένα, να τπεπαςπιςθώ σην μησέπα μοτ διά σην αδικία ποτ
τπέυεπε. Διόσι η μόνη μοτ επιθτμία ήσο να μ' αγαπήςει ο πασέπαρ μοτ. Λοιπόν έκαμνα ό,σι ήξετπα πψρ σον ετφαπιςσούςε,
και ππο πάνσψν πποςπαθούςα να είμαι σο ένα με σον μεγάλο μαρ αδελυό, ειρ σον οποίον είφεν ο γέπορ πολλήν αδτναμίαν.
Σον έμοιαζεν ψρ σην σπίφα σον πασέπα μαρ, μα ήσαν πολύ μαλακόρ, πολύ καλόκαπδορ νέορ. Πολλέρ υοπέρ σον άκοτςα να μ'
επαινεί ειρ σον πασέπα, πολλέρ υοπέρ πποςπάθηςε να με βάλει ςσην καπδιά σοτ — εςσάθηκεν αδύνασο. Ζγινα δεκαοφσώ

φπόνψν παλικάπι, ένα γλτκό λόγο δεν άκοτςα από σα φείλη σοτ. Εκεί μια μέπα ήλθαν να κληπώςοτν ςσπασιώσαρ κι εβγήκεν ο
κλήπορ σοτ αδελυού μοτ σοτ μεγάλοτ.
— Φαίπψ, πολύ φαίπψ, είπεν ο πασέπαρ, όσαν σοτ ευέπαμεν σην είδηςη. Ο επαςκέπηρ* είναι κάπψρ ςτγγενήρ μαρ, και
αυού «κιςμέσι»* ςοτ ήσαν να γένειρ ςσπασιώσηρ, θέλψ να γένειρ μεγάλορ ειρ σα ςσπασιψσικά. Θα ςσείλψ ένα γπάμμα ειρ σον
επαςκέπη και θα κάμειρ καθώρ ςε παπαγγείλψ.

Ο αδελυόρ μοτ έφαςε σην θψπιά σοτ, και καθώρ έςσεκε με ςσατπψμένα φέπια εμππόρ σοτ, έσπεμε ςαν σο υύλλο. Ο
πασέπαρ, καθώρ είπα, σον αγαπούςε πεπιςςόσεπο από σοτρ άλλοτρ, μα ήσαν ατςσηπόρ, ςκληπόρ άνθπψπορ· εκείνο ποτ
ήθελε, έππεπε να γίνει.
— Δεν είναι σίποσε για να υοβηθεί κανείρ, εξακολοτθούςε να λέγει ο πασέπαρ, όςον είναι γπαυσό σοτ ν' αποθάνει με σο
μολύβι, ειρ σηρ θάλαςςαρ σον πάσο να κπτυθεί, πάλι με σο μολύβι θ' αποθάνει. Ακούψ έξψ βπονσά σο σοτμπελέκι* —οι
νεοςύλλεκσοι μαζεύονσαι για να διαςκεδάςοτν— άινσε, πήγαινε να 'βπειρ σοτρ ςτνσπόυοτρ ςοτ.
Ο ίδπψρ έςσαζε από σο ππόςψπο σοτ αδελυού μοτ, σα μάσια σοτ ήσαν βαθιά ςκοσιδιαςμένα. Ο πασέπαρ δεν εγύπιςε να
σον ιδεί.
Αν δεν εππόυθανα να βάλψ σο φέπι μοτ αποκάσψ ςσην μαςφάλη σοτ, να σον κπασήςψ, θα έπευσε λιποθτμιςμένορ εκεί
πέπα. Ο πασέπαρ εγύπιςε σο ππόςψπό σοτ από σην άλλη μεπιά, εςηκώθηκεν από σομενσέπι*, και φψπίρ να πποςθέςει
σίποσε, φψπίρ να καλοντφσίςει, επήγεν ειρ σο φαπέμι. Άλλη υοπά ποσέ δεν είφε πάγει σόςον ενψπίρ ειρ σο φαπέμι.
Ήσαν επάνψ κάσψ δειλινό· σα σοτμπελέκια έπφονσαν ολονέν κονσύσεπα· υψνέρ ακούονσαν: «Πολλά σα έση σοτ οτλσάνοτ!»
βιολιά και λαγούσα ακούςθηςαν έξψ από σην θύπα μαρ — ήπφονσαν να σον πάποτν. Ο αδελυόρ μοτ εφύθη ειρ σον λαιμόν
μοτ, έκπτχε σο ππόςψπο σοτ ειρ σα ςσήθια μοτ, και με κάσι κλάμασα ποτ εππάγιζαν σην καπδιά ςοτ, με μια υψνή βαθιά
βαθιά κι απελπιςμένη: — Δεν πηγαίνψ! είπεν. Θα με ςκοσώςοτν ειρ σον πόλεμο. Δεν βαςσώ να πάγψ!
— Μην απελπίζεςαι, σοτ είπα, αυένση μοτ· είναι καιπόρ ακόμη έψρ όσοτ να παρ· ο πασέπαρ μποπεί ακόμη να ς'
εξαγοπάςει και αν δεν σο κάμει, εγώ πηγαίνψ ειρ σον σόπο ςοτ. Μη υοβάςαι! [...]
***

Έσςι εμβήκα εγώ ποτ με βλέπειρ ειρ σα ςσπασιψσικά. Αλήθεια πψρ σα ετπήκα ετθύρ εξαπφήρ όφι καθώρ σα ευανσαζόμοτν
αλλά κανείρ δεν ημποπεί να με ειπεί πψρ παπαμέληςα ποσέ σο φπέορ μοτ. Ωρ και ο φιλίαπφορ όςσιρ μαρ εςσπασολόγηςε,
άνθπψπορ ςε λέγψ, ποτ να έπιανερ σην μύση σοτ, θα έςσαζε υαπμάκι, ψρ κι εκείνορ ύςσεπ' από δύο σπειρ ημέπαρ δπόμον
ήπφιςε να με καλοκοισάζει: Δεν θέλψ να ςε ειπώ ένα ππορ ένα όςα ήλθαν ςσο κευάλι μοτ σόςον καιπό οπού διήπκεςεν ο
πόλεμορ σηρ Κπιμαίαρ.2 Σοτρ κόποτρ και σερ ςσεπήςειρ και σερ κακοτφίερ σερ έφψ κάμει «φαλάλι» ειρ σον αυένση μοτ σον
οτλσάνο, φαλάλι και σο αίμα όςον μοτ εφύθηκεν εμππόρ ειρ σην ιλίςσπιαν* φαλάλι σοτ σο έκαμα, καθώρ κάμν' η μάνα ςσο
σέκνο σηρ φαλάλι σο γάλα ποτ σο βύζαξε. Ένα ππάγμα μόνο μοτ εκάθηςε ςαν πέσπα ςσην καπδιά —ήσαν σο ππώσο ππώσο
ποτ μ' επίκπανε— ατσό δεν ημποπώ να σο ξεφάςψ. Αυού δηλαδή εδιώξαμε σοτρ Ρούςοτρ από σην ιλίςσπιαν, ετπέθηκε πψρ

είφα μια κακιά πληγή, η οποία δεν ημποπούςε να γιασπετσεί μονάφη καθώρ μοτ εγιασπεύθηκαν οι άλλερ. Μ' εςήκψςαν
λοιπόν δτο νομάσοι και μ' επήγαν μέςα ειρ σο υπούπιο, ειρ σο νοςοκομείο. Ππέπει να έφαςα πάπα πολύ αίμα, διόσι
ελιγοθύμηςα, και πολλέρ ημέπερ δεν ήμοτν ειρ σον εατσό μοτ. Όσαν άπφιςα κομμάσι να αιςθάνομαι και να κασαλαβαίνψ σι
ομιλούν σπιγύπψ μοτ, ακούψ ν' αναυέπεσαι ςτφνά πτκνά σο όνομά μοτ ειρ σα ςσόμασα δτο σπιών ποτ κάθονσαν εκεί κονσά
μοτ. Πποςέφψ με σον νοτ καλύσεπα — ήσαν μια ιςσοπία: σο πώρ εγώ επήπα σην πληγή διά να γλισώςψ σην ςημαία μαρ από
σα φέπια σοτ εφθπού, ύςσεπ' αυού έπεςεν ο ςημαιουόπορ και ο φλψμόρ φιλίαπφορ μαρ άυηςε πεπικτκλψμένοτρ από σον
εφθπό κι έυτγε. Θαππώ πψρ εγιασπεύθηκ' απ' εκείνη σην ςσιγμή μόνο με σην ιςσοπία οπού άκοτςα παπά με σερ αλοιυέρ και
με σοτρ επιδέςμοτρ. Καλύσεπα ν' απέθνηςκα σόσε μ' εκείνην εκεί σην ετφαπίςσηςη! Έναρ ιασπόρ —θαππώ πψρ ήσαν
Υπάγκορ— μ' έδψκε να εννοήςψ πψρ έγπαχαν ειρ σον αυένση μαρ σον οτλσάνο και θα με βάλει ένα παπάςημο επάνψ ςσην
πληγή μοτ, άμα γίνψ καλά και ςηκψθώ, διόσι είμαι καλό παλικάπι. Μα όλ' ατσά θαππείρ ποτ ήσανε γελάςμασα διά να
γιασπετθώ μιαν ώπα γπηγοπόσεπα.
Όσαν εθεπαπεύθη η πληγή μοτ κι εβγήκα από σο νοςοκομείο, βλέπψ σον κίσπινο φιλίαπφο σον λιποσάκση — πού να σον
γνψπίςψ! Σον επποβίβαςεν ο επαςκέπηρ σπειρ βαθμούρ και σον εκπέμαςαν ένα σπανό παπάςημο, διόσι έςψςε σην ςημαία
μερ από σα φέπια σψν εφθπών! Μόλιρ μ' ανεγνώπιςε, με γνεύει να σον πληςιάςψ.

— ήμεπα, είπε, πηγαίνει έν' απόςπαςμα ειρ σο Βαλκάνι να κσίςει οφτπώμασα · θα παρ και ςτ μαζί να ςκάυσειρ και να
κοτβαλάρ φώμα! Άινσε να μη ςε ιδούν σα μάσια μοτ άλλη υοπά εδώ πέπα.
Ατσή ήσαν η ανσαμοιβή και σο παπάςημό μοτ!
Ο Υπάγκορ ο γιασπόρ με σο υανέπψςε. Οι σπειρ βαθμοί πποβιβαςμόρ και σο παπάςημο εςσάλθηκαν από σον οτλσάνο σον
αυένση μαρ διά σον όςσιρ έςψςε σην ςημαίαν σοτ από σα φέπια σοτ εφθπού. Μα ο υαπμακιέπηρ εκείνορ ο φιλίαπφορ ήσαν
ςτγγενήρ με μιαν ετνοοτμένη σοτ επαςκέπη, και όφι μόνον ψρ λιποσάκσηρ δεν εσιμψπήθη, αλλά και επαπαςημουοπήθη και
επποβιβάςθη με σο αίμα, ποτ έφτςα εγώ, σην ώπα ποτ εκείνορ έυετγε!
Ενόςψ ήμοτν άππψςσορ ελογάπιαζα να γπάχψ ςσον πασέπα μοτ πψρ κάσι σι κασόπθψςα κι εγώ ςσον πόλεμο, και ήμοτν
βέβαιορ πψρ θα ευπόνσιζε διά σην πποαγψγή μοτ, σώπα καν. Ήσαν άνθπψπορ ποτ αγαπούςε σην ανδπεία και σο θάππορ· ο
επαςκέπηρ ήσο ςτγγενήρ μαρ πάνσοσε, και ό,σι τπεςφέθη ο πασέπαρ ειρ σον μεγαλύσεπό μοτ αδελυό, όσαν εκληπώθη,
ημποπούςε σώπα να σο κάμει δι' εμέ. Μα όσαν έμαθα σι θα ειπεί να έφειρ ςτγγενή σον επαςκέπη, είπα μέςα μοτ αρ λείχει!
Καλύσεπα να κάμνψ ππώσορ σο καθήκον μοτ ειρ σην γπαμμή, διόσι ηξεύπψ πψρ κανείρ δεν θα με πποςσασεύςει άλλορ από σο
Θεό και σο «κιςμέσι» μοτ, παπά να έφψ σέσοια πποςσαςία. Ποιορ ηξεύπει; ημποπεί μέςα ειρ σον κίνδτνο σηρ μάφηρ να μοτ σο

υέπει ο διάβολορ ςσον νοτ, πψρ έφψ ςτγγενή σον επαςκέπη, και να πποδώςψ σο καθήκον μοτ, να γίνψ λιποσάκσηρ! Και
ύςσεπ' απ' ατσό, ημποπεί ο επαςκέπηρ να διασάξει σο παπάςημο και σα γαλόνια δι' εμένα σον ςτγγενή σοτ, ενώ σο παλικάπι
οπού έςψςε σοτ κπάσοτρ σην σιμή και ση ςημαία σηρ θπηςκείαρ, όφι μόνον φψπίρ ανσαμοιβή θα μείνει δια σούσο, αλλά και
κασαυπόνηςη θα τπουέπει, καλή ώπα ςαν εμένα, ποτ πήπαν σο ςπαθί και σο νσοτυέκι από σο φέπι μοτ και μ' έδψκαν ένα
κουίνι κι ένα υκιάπι! Όφι! ξεύπψ πόςο υαπμακεπή πικπάδα είναι ς' ατσή σην αδικία μέςα. Δεν θέλψ να σην πιει κανέναρ
άλλορ! Αν είναι για να πάγψ εμππόρ, θέλψ να πάγψ διά σην αξία μοτ, και όφι από εύνοια και πποςσαςία. Σέσοιοι
ςτλλογιςμοί μ' εμπόδιςαν να γπάχψ σόσε ςσον πασέπα μοτ. Κάλλιο να είφα γπάχει! Ποιορ ήξετπε; Θα έπαιπναν σοτλάφιςσον
μίαν είδηςη πψρ είμαι ζψνσανόρ. Διόσι από ατσή σην εποφή και ύςσεπα, σόςον ανάποδα μοτ ήλθαν όλα, ώςσε δεν εςσάθη
δτνασόν να ςσείλψ ένα γπάμμα ςσην πασπίδα μοτ.
Ευσά ςψςσά φπονάκια τπηπέσηςα σον βαςιλέα σόσε, ευσά παπάδερ ςσο κεμέπι* μοτ δεν είφα, όσαν μ' έδψςαν σην άδεια να
επιςσπέχψ ειρ σο ςπίσι μοτ. Και δεν σο λέγψ ατσό από παπάπονο. Εμείρ και οι ιδικοί μαρ, η ζψή και η πεπιοτςία μαρ, είναι
κσήμα σοτ αυένση μαρ σοτ οτλσάνοτ και είναι φαΐπι και ετστφία όσαν εξοδεύονσαι ειρ σην τπηπεςίαν σοτ. Μα ο οτλσάνορ
από έλεορ και ετςπλαφνία ππορ σον λαόν σοτ, διέσαξε διά σον κάθε ςσπασιώση, καθώρ σον παίπνει διά σο νσοβλέσι από σην
πόπσα σοτ ςπισιού σοτ, έσςι να σον γτπίζει πάλιν οπίςψ και σον αυήνει ειρ σην πόπσα σοτ ςπισιού σοτ. Εμένα ποτ μ'
αυήκανε γτμνό ςφεδόν και αντπόδησο, δώδεκα ημεπών δπόμο μακπάν από σον σόπο μοτ, σι ήθελερ να κάμψ;

Δεν θέλψ να ςε ειπώ σο σι τπέυεπα έψρ να υθάςψ ειρ σο ςπίσι μαρ. Σπειρ σέςςεπιρ υοπέρ μόνον μ' ευτλάκιςαν ατσά σα
κνώδαλα οι τπάλληλοι σηρ βαςιλείαρ, γιασί δεν ήξετπαν να διαβάςοτν σο φαπσί οπού κπασούςα ειρ σο φέπι μοτ και μ'
έπαιπναν διά κλέυση· σπειρ σέςςεπερ υοπέρ εδοκίμαςαν να με ςκοσώςοτν ψρ κασάςκοπον. Επί σέλοτρ εγώ, ο οποίορ επήγα
σόςον τπεπήυανορ, σόςον αυοςιψμένορ και με σόςερ φπτςέρ ελπίδερ ειρ σην ςσπασιψσική τπηπεςία, εγύπιζα σαπεινψμένορ,
πεπιυπονημένορ ειρ σον σόπο μοτ, όφι με σο παπάςημο ποτ αξιώθηκα μέςα ειρ σην υψσιά σηρ μάφηρ, αλλά με σερ πληγέρ ειρ
σο ςσήθορ και με σον σποτβά σοτ ζησιάνοτ ειρ σην αμαςφάλη! Ατσά βέβαια δεν θα ήθελε ποσέ ο αυένσηρ μοτ ο οτλσάνορ και
δεν ήμοτν εγώ τπόφπεορ να σα τπουέπψ. Και όμψρ... άμποσε να ήσαν μόνον ατσή η δτςστφία!
Όσαν εμβήκα ειρ σην ατλή μαρ, κανέναρ δεν μ' εγνώπιςε· μα πίςσετςέ με, μήσ' εγώ εγνώπιςα κανένα, ψρ και ατσά σα
κσίπια έγιναν αγνώπιςσα. Ειρ σα δικά μοτ φπόνια, όποτ και αν εγύπιζερ σο βλέμμα ςοτ, θα ς' έλεγαν σα ππάγμασα ποτ
βλέπειρ, πψρ εδώ μέςα πποςσάζει έναρ ατςσηπόρ αυένσηρ, έναρ όςσιρ αγαπά σην σάξη και σην ετμοπυιά και σην ηςτφία.
Κάθε άλλο ππάγμα σώπα. Η βπύςη μέςα ςσην ατλή εςσείπετςε· σηρ θύπαρ σα κπικέλια εκοκκίνηςαν από σην ςκοτπιά, και
ςσοτ ςπισιού σο έμβαςμα κανέναρ δεν έςσεκε όπψρ άλλοσε με ςσατπψμένα φέπια, έσοιμορ ν' ανοίξει ειρ σον αυένση σοτ σην

θύπα. Σοτρ δούλοτρ, σοτρ ήκοτα μόνον πψρ ευώναζαν αδιάνσποπα και τβπίζονσο και εγελούςαν ψςάν δαιμονιςμένοι· μα
πού κανέναρ να υανεί να ιδεί, να τπάγει να ειδοποιήςει! Θοπτβημένορ, με βαπιά καπδιά, με θολψμένα μάσια, ανέβηκα σην
ςκάλα σοτ ςπισιού κι ετπέθηκα μέςα ςσην ςάλα, ποτ εςτνήθιζε να κάθεσαι ο πασέπαρ άλλοσε ατσήν σην ώπα. Κανείρ δεν
ήσο μέςα. Μ' όλα σαύσα ένα μεγάλο βάπορ εςηκώθηκεν από σα ςσήθη μοτ και ανέπνετςα. Σα όπλα σοτ εκπέμονσο ειρ σον
σοίφον· σο κομβολόγι, σο σςιμπούκι σοτ, σα ππάγμασα όςα είφεν άλλοσε σπιγύπψ σοτ, ήςαν ατσού: Δεν έπαθ' ο πασέπαρ
σίποσε! Και από σην φαπάν μοτ δεν επαπαξενεύθηκα πψρ όλ' ατσά σα ππάγμασα ήςαν καμπόςο ςκονιςμένα, και δεν
εππόςεξα σον γέπο τπηπέση μοτ, ποτ έσπιβε σα μάσια σοτ εμππόρ μοτ διά να βεβαιψθεί αν είμαι εγώ σψ όνσι ή μήπψρ
ονειπεύεσαι.

σιρ ςψμασικέρ και χτφικέρ σαλαιπψπίερ σοτ ελήμ πποςσέθηκαν σώπα και οι οικογενειακέρ ςτμυοπέρ: οι απφέρ
ςτνέλαβαν και ςκόσψςαν σον αντπόσακσο αδεπυό, η μάνα σοτ πέθανε και ο πασέπαρ σοτ, σην αγάπη σοτ οποίοτ σόςο
επιζησούςε, δεν σον δεφόσαν πια για παιδί σοτ. σο μεσαξύ κι ο ίδιορ κασηγοπήθηκε για ση υτγάδετςη σοτ αδελυού σοτ και
υτλακίςσηκε ένα φπόνο. Μεσά σην απόλτςή σοτ πολέμηςε και πάλι ενανσίον σψν Ρώςψν, επέςσπεχε, πανσπεύσηκε και
απέκσηςε σπία παιδιά. ε νέα ςσπάσετςή σοτ αιφμαλψσίςσηκε από σοτρ Ρώςοτρ. Σοτρ υόβοτρ σοτ για κακή μεσαφείπιςη
σοτρ διαδέφσηκε η έκπληξη· η ανθπψπιά σψν εφθπών σοτ ς' ανσίθεςη με σην σαπείνψςη, ποτ είφε δεφσεί από σοτρ
ςτμπασπιώσερ σοτ, σον ενθοτςίαςε. Ατσό είφε ψρ ςτνέπεια σην ανάπστξη σψν πψςόυιλψν αιςθημάσψν σοτ (Μοςκώβ). σο
μεσαξύ έφαςε ση γτναίκα σοτ και σα σπία παιδιά σοτ και έπημορ πια εγκασαςσάθηκε ςσην Καωνάπσζα, πεπιμένονσαρ με
λαφσάπα σοτρ Ρώςοτρ.
3

[Και ο Τούρκος έμεινε Τούρκος]
Σην επαύπιον, ολίγον απγά, μεσέβημεν αμυόσεποι ππορ επίςκεχίν σοτ. Εύπομεν ατσόν κείμενον ενσόρ σοτ ςκοσεινού
οικίςκοτ σοτ επι σεσπιμμένηρ χιάθοτ.* Σο ςτμπαθησικόν εκείνο ππόςψπόν σοτ κασέςση ςφεδόν αγνώπιςσον. Αι ψφπαί ατσού
ςάπκερ ευαίνονσο σώπα έσι μάλλον εξψδηκτίαι* και φαλαπαί. Αγπία σιρ ςκτθπψπόσηρ εδέςποζεν ατσού γιγνομένη έσι
μάλλον επαιςθησή ένεκα σηρ ππορ σα δεξιά διαδπομήρ σοτ ςσόμασορ και σοτ εσέποτ σψν μεγάλψν ατσού ουθαλμών. Η φειπ

και σο ςκέλορ ατσού σο δεξιόν κασέςσηςαν δτςκίνησα, ψρ είπεν ο ιασπόρ· μεσά σην ςημεπινήν όμψρ εξέσαςιν επείθεσο όσι σο
κακόν θα παπέλθη σαύσην σην υοπάν σόςψ βελσιψμένην εύπιςκε σην κασάςσαςιν σοτ νοςούνσορ.
Ο δύςσηνορ ελήμ, όσε με είδεν ενώπιόν σοτ, εδοκίμαςε να μειδιάςη σο αληςμόνησον εκείνο μελαγφολικόν μειδίαμά σοτ· σο
ςώμα μοτ ανεσπιφίαςε. Σόςψ αποσποπαίψρ αγπία απέβη η όχιρ σοτ, ψρ εκ σηρ νοςηπάρ αλλοιώςεψρ σψν φαπακσηπιςσικών
σοτ! Δάκπτα ανέβηςαν ειρ σοτρ ουθαλμούρ μοτ, και όσε ο ελήμ σα παπεσήπηςεν, ήπφιςε να κλαίη ψρ παιδίον, κπύχαρ σο
ππόςψπον ενσόρ σηρ φειπόρ σοτ. Εκάθηςα παπ' ατσώ, έλαβον σην φείπα σοτ ενσόρ σηρ ιδικήρ μοτ και:
— Σι έφειρ, σψ είπον, αγαθέ μοτ υίλε; Πεπαςσικά να σα κάμει ο Θεόρ!
Ο ελήμ μέφπι σηρ ςσιγμήρ εκείνηρ δεν εππόυεπε λέξιν εππαγίςθη δε σώπα η καπδία μοτ, όσε ήκοτςα σην ιςφνήν άλλψρ σε
και κλατθμηπάν υψνήν σοτ, ακοτομένην ούσψ, ψρ να εξήπφεσο εκ σάυοτ σινόρ κειμένοτ τπό σην χίαθόν σοτ.
— Δόξα σψ Θεώ! είπεν ο δτςστφήρ ςσένψν· με βλέπειρ σι έφψ!
— Δεν είναι σίποσε, σψ είπον. Ο δόκσψπ ευένσηρ* με διαβεβαιώνει όσι σο κακόν επέπαςε πλέον και θα γίνειρ καλά μεσ'
ολίγον. Αλλά πώρ ςοτ ήλθε λοιπόν σοιαύση ςτμυοπά; Πώρ έβλαχερ σον εατσόν ςοτ; Σόςη πάλιν φαπά, έσςι ςσα φαμένα,
γίνεσαι; Ο γιασπόρ με λέγει πψρ σο έπαθερ από σην φαπάν ςοτ!
— Μην σο λέγειρ ατσό! εκλατθμύπιςεν ο νοςών με αποδοκιμαςσικήν φειπονομίαν. Άμποσε να ήσο φαπά!... Εμένα μ' έγπαχεν
ο Θεόρ ν' αποθάνψ από σην λύπη μοτ!... Αλήθεια, κι εγώ ενόμιζα πψρ θα φαπώ... μα δεν γίνεσαι.
Κει ςτγκενσπώςαρ σαρ αςθενείρ ατσού δτνάμειρ, εξηκολούθηςεν ο Σούπκορ λαλών με σην κλατθμηπώρ εκλείποτςαν
υψνήν σοτ, με σο αλγεινώρ μελαγφολικόν ατσού βλέμμα πποςηλψμένον επί σψν ουθαλμών μοτ.
— Ο πασέπαρ μοτ και η μησέπα μοτ ήςαν ιςλάμ... Εγώ κι όλοι οι οςμανλήδερ* κσήμα σοτ οτλσάνοτ... Σο αίμα καμιά υοπά
νεπό γίνεσαι;... Πώρ ν' απνηθώ σο αίμα μοτ!... Να πποδώςψ σον αυένση μοτ!... Να πάγψ με σοτρ Ρούςοτρ!... Ατσή η υοβεπή
ιδέα μ' εβαςάνιςε μια νύφσα, όλη νύφσα... Μια νύφσα, όλη νύφσα επάλετεν ο νοτρ με σην καπδιά μοτ... Επάνψ ςσα
ξημεπώμασα... από σην λύπη μοτ, από ση ςτλλογή μοτ, μ' απουάνηκε...
Σα βλέμμασα σοτ ιασπού εκπεπληγμένα ςτνηνσήθηςαν μεσά σψν εδικών μοτ οτφ ήσσον εκπεπληγμένοτ. Όσε ο ελήμ
ανέκσηςε δτνάμειρ:
— Αλλά σι ανάγκη, λοιπόν, ετλογημένε, σψ είπον, σι ανάγκη να ςτλλογίζεςαι σόςον! Δεν έβλεπερ σην δοτλειάν ςοτ;
— Οι Ρούςοι ήλθαν πάλιν ειρ σην Βοτλγαπία! είπεν εκείνορ υιλοσίμψρ· δεν σο έμαθερ ακόμη;

— Ω! σοτρ χεύσαρ, σοτρ κακούπγοτρ! ανευώνηςα σόσε, ολίγον έλειχε να κασαςσπέχοτν σην ζψήν ενόρ ανθπώποτ. Δεν ςε
τπεςφέθην εγώ να ςε υέπψ σαρ μόναρ αληθινάρ ειδήςειρ; Μάθε λοιπόν από εμένα, υίλε μοτ, όσι ούσε ήλθε, ούσε θα
ξαναέλθει πλέον Ρώςορ ειρ σην φώπαν σοτ οτλσάνοτ.
— Αν αγαπάρ σον Θεόν ςοτ! ανευώνηςεν έξαλλορ, πλην οδτνηπώρ ο Σούπκορ. Αλήθεια, δεν ήλθαν; Έλα να ςε υιλήςψ! Οι
ουθαλμοί σοτ ήςσπαχαν απαιςίψρ. — Αν αγαπάρ σον Θεόν ςοτ! Δεν θα έλθοτν πλέον;
Ο ιασπόρ παπεμβάρ αίυνηρ μεσαξύ ημών με απώθηςεν αποσόμψρ από σηρ κλίνηρ σοτ νοςούνσορ, αποσαθείρ δε ππορ
ατσόν ςοβαπώρ:
— Υίλε μοτ, σψ είπεν, έφειρ ανάγκην ηςτφίαρ· άυηςε σοτρ Ρώςοτρ να κοτπεύονσαι και κοίσαξε σην τγείαν ςοτ!
Αςτνάπσησοι σινέρ λέξειρ σοτ ελήμ έυθαςαν μέφπιρ ημών· σην επιυώνηςιν: Αλλάφ! Αλλάφ! σην ήκοτςα διακεκπιμένορ.
Όσε ο ιασπόρ ηγέπθη από σηρ ςσπψμνήρ σοτ νοςούνσορ και με ησένιςεν, είφε σο ππόςψπον λετκόν ψρ πανίον και σοτρ
ουθαλμούρ διεςσαλμένοτρ εκ υπίκηρ.
— Πάγει, εχέλλιςε με σπέμονσα φείλη. Σον εςκόσψςε η φαπά σοτ!...
Δετσέπα πποςβολή σηρ νόςοτ έθηκε πέπαρ ειρ σαρ βαςάνοτρ σοτ γηπαιού ςσπασιώσοτ και: ο Σούπκορ έμεινε Σούπκορ.
καλπάκι: (λ. σούπκ.) ςσπογγτλό κάλτμμα σοτ κευαλιού από μάλλινο ύυαςμα, ςσπασιψσικό πηλήκιο.
απήπον: αποφψπούςαν, έυετγαν.
Ροτμ: (λ. σοτπκ.) Έλληναρ.
1. Θα ππέπει να λάβοτμε τπόχη μαρ όσι ππόκεισαι για σοτπκική οικογένεια όποτ ίςφτε η πολτγαμία.
κινιαςμένα: κισπινψπά· βαμμένα με κινά.
άσι: σο πολεμικό άλογο, σο γεποδεμένο άλογο.
μπαωπάμι: (λ. σοτπκ.)· θπηςκετσική γιοπσή σψν μοτςοτλμάνψν.
σιπελίδικο: μτσεπό.
σζαμενσάνι: (λ. σοτπκ.)· ςάκκορ.
ποσούπι: μάλλινο ςσενό πανσελόνι.
σοζλούκια: (λ. σοτπκ.)· πεπικνημίδερ. δόκσψπ ευένσηρ: γιασπόρ.
οςμανλήδερ: οθψμανοί
επαςκέπηρ: (λ. σοτπκ)· απφιςσπάσηγορ.
κιςμέσι: (λ. απαβική)· η μοίπα, σο πεππψμένο.
σοτμπελέκι: (λ. σοτπκ)· μακπύ λαωκό σύμπανο.
μενσέπι και μινσέπι: ςουάρ, ςσπώμα, ανάκλινσπο.
2. Ο Κπιμαωκόρ πόλεμορ άπφιςε σο 1854 και σελείψςε σο 1856.
ιλίςσπια: πόλη σηρ Βοτλγαπίαρ (σο βτζανσινό Δοπύςσολο), κεμέπι: υαπδιά ζώνη με θήκερ , χιάθορ: η χάθα , εξψδηκτίαι: ππηςμένερ

Ρ. ΓΑΛΑΝΑΚΘ: «Ο βίοσ του Ιςμαιλ Φερίκ Παςά»
Σύληνκε πεξίιεςε
Το μυκιςτόρθμα είναι βαςιςμζνο ςτθ ηωι του Ιςμαιλ Φερίκ παςά και του αδελφοφ του, Αντϊνιου Καμπάνθ-Παπαδάκθ, υπαρκτϊν προςϊπων του 19ου
αιϊνα. Στθν τουρκοκρατοφμενθ Κριτθ, ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, ςε μια επίκεςθ Τουρκοαιγυπτίων ςτο οροπζδιο του Λαςικίου, φςτερα από τθ ςφαγι του
πατζρα και τθν καταδίωξθ τθσ μθτζρασ τουσ, αιχμαλωτίηονται δφο αδζλφια, ο Αντϊνθσ και ο Εμμανουιλ. Ο Αντϊνθσ οδθγείται ςτθν Κων/πολθ, αλλά
καταφζρνει να διαφφγει ςτθν Οδθςςό, όπου υιοκετείται από πλοφςια οικογζνεια, μορφϊνεται, προκόβει, γυρίηει και εγκακίςταται ςτθν Ακινα. Ο
μικρότεροσ αδελφόσ, ο Εμμανουιλ, οδθγείται ςτθν Αίγυπτο, όπου αναγκάηεται να αλλάξει κρθςκεία και όνομα (Ιςμαιλ Σελίμ) και να παρακολουκιςει
μακιματα ςτθ Στρατιωτικι ςχολι του Καΐρου. Ανεβαίνει ςτθ ςτρατιωτικι ιεραρχία (γίνεται Φερίκ), κερδίηει τθ φιλία του Ιμπραιμ και παίρνει το αξίωμα του
παςά. Μιςόν αιϊνα μετά τθν αιχμαλωςία του, ο Ιςμαιλ Φερίκ είναι πια Υπουργόσ πολζμου τθσ Αιγφπτου και, κατά τραγικι ειρωνεία, αποςτζλλεται ςτθν
Κριτθ, για να βοθκιςει τουσ Τοφρκουσ ςτθν καταςτολι τθσ Επανάςταςθσ (1866-1868), τθν οποία χρθματοδοτεί ο Αντϊνθσ. Το Λαςίκι παραδίδεται από τουσ
Τοφρκουσ ςτισ φλόγεσ και ο Ιςμαιλ Φερίκ ςκοτϊνεται ι δολοφονείται ι αυτοκτονεί. Σο απόςπαςμα αναφζρεται ςτον πρϊτο καιρό τθσ εκπαίδευςισ του
ςτθ τρατιωτικι ςχολι του Καΐρου.
<< Ο Ιςμαιλ Φερίκ χαιρόταν να τουσ ρωτά για τα φυτά και για τα ηϊα, γιατί ανακάλυψε ότι πολλά ςυνζπιπταν με όςα γνϊριηε, όχι μονάχα κατά τθ μορφι,
μα και τον ιχο, τθν αφι, τθ γεφςθ και τθ μυρωδιά. Έμακε πωσ, αν ζνα τοπίο είναι κυρίωσ όραςθ και ακοι, θ φφςθ είναι όλεσ μαηί οι πζντε αιςκιςεισ. Η
υπόμνθςθ γνϊριμων πραγμάτων τοφ χάριςε τθν πρϊτθ νικθτιρια αναφορά ςτθν ελλθνικι του ηωι. Η ςφμπτωςθ τουσ ζμοιαηε να τον οδθγεί ςε μυςτικό
αρραβϊνα με τουσ ςυμμακθτζσ, που του μιλοφςαν για τα αιγοπρόβατα, τθ γάτα, το ςκφλο, το ςκορπιό, το περιςτζρι, τθ ςυκομουριά, το ςτάρι, το λινάρι, το
μπαμπάκι, τθν πικροδάφνθ, το τριαντάφυλλο, τα όςπρια και τα λαχανικά. Ένιωκε ωςτόςο πωσ, για να τελειϊςει τθν ςυγγζνεια, όφειλε ν' αγαπιςει τθ
φοινικιά και τθν καμιλα, που είχε δει από μακριά κατεβαίνοντασ τον Νείλο. Όφειλε να μάκει τισ ιςτορίεσ που ιεραρχοφςαν διαφορετικά τισ ψυχζσ ςτο
βαςίλειο των φυτϊν και των ηϊων, κατά το ςφντομο φπνο τουσ ωσ τθ μετεμψφχωςθ. Όφειλε τζλοσ ν' αγαπιςει τουσ ςυμμακθτζσ. Το ςκοφρο δζρμα τουσ ωσ
το καφζ, τα υγρά βακφχρωμα μάτια, το πιάςιμο των χεριϊν ςτον περίπατο, τισ λυρικζσ προςφωνιςεισ, τον όρκο ςτον Μωχάμετ Άλθ. Τον εκνικιςμό τουσ
που, χωρίσ να είναι αδικαιολόγθτοσ, μετζτρεπε καμία φορά τθν αρετι ςε κακία. Άκακοι πάντωσ οι ίδιοι, μάκαιναν τθν αλαηονεία και τθν τεχνικι τθσ
ευρωπαϊκισ ςτρατιωτικισ εκπαίδευςθσ, τεντϊνοντασ το μυαλό τουσ ωσ τα άκρα τθσ ατομικισ φιλοδοξίασ.
Ξαφνιάςτθκε όταν κατάλαβε πωσ οι ςυμμακθτζσ του δεν τον ρωτοφςαν ποτζ για τον τόπο που είχε ςτο μυαλό του, κι όταν αυτόσ άρχιηε να μιλά, εκείνοι
ζφευγαν αμίλθτοι ςαν μόλισ να είχε τελειώςει θ κουβζντα. Γνώριηαν πωσ ιταν Ζλλθνασ αιχμάλωτοσ, απζναντί του όμωσ ζδειχναν να ξζρουν πωσ ιταν
ζνα αγόρι με χαμζνθ μνιμθ· ικελαν να του τθν ξαναχαρίςουν μζςα από τισ δικζσ τουσ αιγυπτιακζσ αναμνιςεισ. κζφτθκε πωσ θ απαγόρευςθ τθσ
πατρίδασ του ςτθ ςχολι ςιμαινε πιο πολφ τθν απαγόρευςθ όςων εικόνων κι αιςκθμάτων τθ ηωογονοφςαν. Οι καινοφργιεσ γλώςςεσ που μάκαινε,
αραβικά, τοφρκικα, και γαλλικά, όφειλαν ν' αντικαταςτιςουν τον παλιό του κόςμο μ' ζναν πλιρθ και φανταςτικό, που κα εκτόπιηε τον παλιό, ώςπου να
γίνει αυτόσ μόνο ο χειροπιαςτόσ κόςμοσ του ώριμου άντρα. Αν και διαιςκανόταν πωσ, καμιά φορά, ο αεικίνθτοσ ίςκιοσ του ανφπαρκτου ςυνοδεφει το
ώριμο ςώμα παίηοντασ γφρω του, όπωσ ο ςκφλοσ με τον αφζντθ του >>.

Γηώξγνο Ιωάλλνπ, "Τα παξαηζνύθιηα", Η ζαξθνθάγνο. Πεδνγξαθήκαηα, Αζήλα, εθδ. Κέδξνο, 1992,
ζζ. 35-40.
Σπλάληεζα πξνρηέο ζην δξόκν έλαλ παιηό ζπκκαζεηή κνπ, θαιαθξό πηα θαη ζρεδόλ γεξαζκέλν, πνπ κνπ έθαλε θξηρηά παξάπνλα, όηη δήζελ ηνλ βιέπσ ζην δξόκν θαη δελ
ηνλ ραηξεηάσ. Τνλ άθνπζα γηα αξθεηή ώξα ζησπειόο θαη κεηά βηάζηεθα λ' αλαγλσξίζσ ηελ ελνρή κνπ γηα λα ηνλ μεθνξησζώ κηα ώξα αξρύηεξα. Σαλ ρσξίζακε, άζειά κνπ
πήξα λ' αλαζθαιεύσ ηα πεξαζκέλα. Τν αίκα κνπ θνύλησζε. Απηό ην ηέξαο πνπ είρε ηώξα ην ζξάζνο λα κνπ θάλεη θαη παξάπνλα, ήηαλ έλαο απ' ηνπο κεγαιύηεξνπο δηώθηεο
θαη βαζαληζηέο κνπ, όηαλ ήκαζηαλ καδί ζην ζρνιείν. Κπξίσο απηόο δηαιαινύζε ηα απεηξάξηζκα παξαηζνύθιηα κνπ, παξηζηάλνληαο κάιηζηα, όζν κπνξνύζε πην γεινία, θαη
ηνλ ηξόπν πνπ κηινύζα. Η αιεζεηα είλαη: όηη λέα παξαηζνύθιηα δελ κνπ έβγαδε γηαηί δελ ήηαλ ζε ζέζε, έδεηρλε όκσο ηδηαίηεξν δήιν γηα ηε δηάδνζε ησλ ήδε γλσζηώλ. Απηόο
επίζεο ν νπξαγθνηάγθνο ήηαλ πνπ κεηέθεξλε ηα παξαηζνύθιηα ηνπ ζρνιείνπ ζηε γεηηνληά κνπ θαη ην αληίζηξνθν, θη απηόο πάιη κε ηελ παξέα ηνπ κνπ ηα θώλαδαλ αθόκα θαη
κέζα ζην δξόκν, όηαλ πήγαηλα βόιηα κε ηνπο γνλείο κνπ. Ννκίδεη ην ρατβάλη πσο δελ ηα ζπκάκαη πηα ή όηη έρσ ςπρή επηπόιαηα ζαλ ηε δηθηά ηνπ. Ξερλάεη όκωο ή ζπγρωξεί
πνηέ έλαο άλζξωπνο κε ζώεο ηηο θξέλεο ηα βαζαληζηήξηα πνπ ηνπ θάλαλε; Πώο ινηπόλ λα μεράζω θη εγώ απηά πνπ ηξάβεμα απ' ηελ πξώηε αθόκα ηάμε ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ;
Πξώηα πξώηα ην άιιν, ην παιηό κνπ επίζεην, ήηαλ έλα αζηείν παξαηζνύθιη. Καη δελ ήηαλ αλάγθε λα ην πνπλ νη άιινη, έπξεπε θάζε ηόζν λα ην δειώλσ κνλάρνο κνπ.
Μηθξόλ νξηζκέλνη κε μεκνλάρηαδαλ θαη κ' έβαδαλ λα ην επαλαιακβάλσ θάλνληαο πσο δελ ην θαιάθνπζαλ. Πεζαίλαλε θάζε θνξά ζηα γέιηα. Σην ζρνιείν πάιη, όζν αλέβαηλα ηηο
ηάμεηο, ην πξάγκα θαηαληνύζε καξηύξην. Μόιηο άξρηδαλ λα θσλάδνπλ θαηάινγν, ζθίγγνληαλ ε θαξδηά κνπ, ίδξσλαλ ηα ρέξηα κνπ θαη κ' έπηαλε ηξεκνύια. Σην κεηαμύ, ν
θαζεγεηήο είρε θσλάμεη δπν ηξεηο θνξέο ην επίζεηό κνπ, ώζπνπ λ' αθνύζεη ην άςπρν παξώλ πνπ έβγαδα, κέζα ζε κηα ηάμε ζθαζκέλε θηόιαο ζηα γέιηα. Κάπνηε έλαο απαίζηνο
θαζεγεηήο ηεο κνπζηθήο, κεγάινο ζπάξνο, δηέθνςε ηνλ θαηάινγν, κε πξόζηαμε λα ζεθσζώ θαη κνπ έθαλε ζηξηκκέλα: "Γηαηί δε θσλάδεηο δπλαηά, ξε κπνύθε;" Απηό ήζειαλ θη
νη άιινη, ηνπο πεηνύζε λέα ηξνθή. Γηα κεγάιν δηάζηεκα, εθηόο από πνιιά άιια, ήκνπλ θαη ν "κπνύθνο" ηεο ηάμεσο. Οη θαθνεζέζηεξνη πξνζπαζνύζαλ κε θάζε ηξόπν λα ην

θάλνπλ γλσζηό ζ' νιόθιεξν ην γπκλάζην. Δπεδίσθαλ κάιηζηα λα δηεγνύληαη ην πεξηζηαηηθό, ελώ βξηζθόκνπλ θάπσο θνληά ζηελ παξέα ηνπο γηα λα η' αθνύσ θη εγώ θαη λα
ζθάσ [...].
ηαλ όκσο παίρηεθε θάπνηε ζην ζέαηξν κηα νπεξέηα κε ηίηιν Οικογένεια Βατραχιάν θαη γέκηζαλ νη ηνίρνη αθίζεο, νιόθιεξν ην ζόη κνπ έπεζε άξξσζην. Καλέλαο ηνπο δελ
ήζειε λα βγεη ζην δξόκν. Δγώ ζρεδόλ ην ράξεθε γηαηί επηηέινπο ηνπο έβιεπα θη απηνύο λα ππνθέξνπλ απ' η' όλνκά καο. Δπηπρώο όκσο πνπ έηπρε λα είλαη θαινθαίξη γηαηί
αιιηώο εγώ επξόθεηην λα ηξαβήμσ ηα καξηύξηα ησλ εβξαίσλ ζην ζρνιείν. Καη ηώξα θακηά θνξά αθνύσ ζην ξαδηόθσλν ηελ νπεξέηα απηή, πνπ είλαη πξάγκαηη πνιύ αζηεία.
Καξθί όκσο δελ κνπ θαίγεηαη. Αθόκα θη επίηεδεο λα καο ην θάλνπλ, δηόινπ δελ κ' ελδηαθέξεη. Μαθάξηα λα κπνξνύζαλ λα ηελ παίδνπλ κέξα λύρηα γηα λα επθξαίλνκαη.
Τν επηύρεκα ήηαλ πσο ην γπκλάζην βξίζθνληαλ ζε άιιε πεξηθέξεηα απ' ην δεκνηηθό πνπ είρα βγάιεη θη έηζη ζηα παξαηζνύθιηα ηνπ γπκλαζίνπ δελ πξνζηέζεθαλ θη εθείλα ηνπ
δεκνηηθνύ. Γηαηί εθεί πηα ήηαλ πνπ κνπ είραλ δεκαηίζεη ηελ ςπρή. Η δαζθάια καο, κηα αλεθδηήγεηε γθεξγθέθσ, κόιηο κε είδε δαξσκέλνλ ζην ζξαλίν παξαηήξεζε: "εζύ παηδί
κνπ, θάλεηο ζαλ ζθαληδόρνηξνο". ια ηα παηδηά γέιαζαλ θη απ' ην πξώην θηόιαο δηάιεηκκα άξρηζαλ λα κνπ ην θσλάδνπλ. Η δαζθάια θαηεπραξηζηεκέλε ην επαλέιαβε θαη ηε
δεύηεξε ώξα. Σηελ αξρή όινη κνπ θώλαδαλ ην παξαηζνύθιη θνξντδεπηηθά. Καηόπη, αληί λα ην μεράζνπλ, ην ζπλήζηζαλ θαη ην 'ιεγαλ ρσξίο ηδηαίηεξε θαθία, ζαλ έλα
νπνηνδήπνηε όλνκα. Δγώ όκσο αδύλαην λα ην ζπλεζίζσ, θάζε κέξα κε πιήγσλε πην βαζηά. Ιδίσο όηαλ παίδακε πνδόζθαηξν θη ήζειαλ λα ηνπο δώζσ πάζα, ηόηε ην
"Σθαληδόρνηξε, Σθαληόρνηξε" αληερνύζε ζ' όινπο ηνπο ηόλνπο.
'Aξρηζα λα κελ παίδω κε θαλέλαλ. Έπαηδα κόλνο κνπ ζηελ απιή καο δηάθνξα παηρλίδηα. Έβξηζθα δπν θωιηέο κεξκήγθηα δηαθνξεηηθά ζε ρξώκα θαη κέγεζνο.
Επεηδή ήκνπλ πνιύ μαλζόο, ήζεια ε κηα θωιηά λα έρεη μαλζά κεξκήγθηα. Η άιιε είρε κειαρξηλά κε κεγάια επθίλεηα πόδηα. Δελ ήηαλ δύζθνιν λα βξεζνύλ.
Έπαηξλα ηόηε έλα απ' ηα μαλζά, πνπ ήηαλ πην αδύλακα, θαη ην 'ξηρλα κέζα ζηελ ηξύπα ηεο θωιηάο, εθεί όπνπ έβξαδαλ ηα καύξα κεξκήγθηα. Απηά έδωλαλ ακέζωο
ην μαλζό, ην δάγθωλαλ από παληνύ, ην ηξαβνινγνύζαλ, θαη ηειηθά, κέζα ζ' έλα ζπλωζηηζκό, ην 'ζεξλαλ κηζνπεζακέλν ζηε θωιηά ηνπο. "Πάεη ν ζθαληδόρνηξνο",
έιεγα πηθξακέλνο [...].
Τα βξάδηα, ζπλήζσο ηελ ώξα πνπ ηξώγακε, πεξλνύζαλ παξέεο παξέεο ηα παηδηά θάησ απ' ην ζπίηη θαη νύξιηαδαλ ζηα ζθνηεηλά ηα δηάθνξα παξαηζνύθιηα κνπ. Μέρξη
ηξαγνύδηα κνπ είραλ βγάιεη. Μόλν εγώ ηα άθνπγα, νη δηθνί κνπ ρακπάξη δελ είραλ. Μ' έπηαλε ηόηε ζθίμηκν ζην ζηνκάρη, ριώκηαδα, θη αθήλνληαο ην θαγεηό ζηε κέζε έηξερα λα
θνηκεζώ ή κάιινλ λα θξπθηώ θάησ απ' ηα ζηξσζίδηα [...].
.

Ήξζε όκσο κέξα, πνπ ην θαθό ζην ζρνιείν παξάγηλε. Γίπια κνπ ζην ζξαλίν θαζόηαλ έλα παηδί, πνπ ηνπ είρα ηδηαίηεξε αδπλακία. Γε ζπκάκαη πηα η' όλνκά ηνπ ζπκάκαη όκσο
πνπ θνξνύζε λαπηηθά, παηδηθά ξνύρα ηεο κόδαο ηόηε. Έλα πξσί, ζην δηάιεηκκα, ε δαζθάια κε θάιεζε ζην γξαθείν. Μέζα πεξίκελε κηα άγλσζηή κνπ θιακέλε γπλαίθα, πνπ
κόιηο κπήθα κ' αγθάιηαζε θαη κε θηινύζε. Καηόπη κνπ εμήγεζε πσο ν θίινο κνπ, ιίγν πξνηνύ μεςπρήζεη, παξακηινύζε θη έιεγε ζπλερώο η' όλνκά κνπ. Πάιη θαιά πνπ δελ
έιεγε θη απηόο ην παξαηζνύθιη κνπ -όια λα ηα πεξηκέλεηο.Σηα ζαξάληα ηνπ, ε θξηθαιέα εθείλε δαζθάια θξόληηζε λα δηνξζώζεη θάπσο ηα πξάγκαηα. Δίραλ ζηείιεη ζην ζρνιείν
θαθειάθηα κε θόιιπβα θαη γιπθά παμηκάδηα. Η θπξία καο, αθνύ θόξεζε ηειεηνπξγηθά θάηη καύξα καληθέηηα απ' ηνλ θαξπό σο ηνλ αγθώλα γηα λα κε ιεξσζεί, είπε
κειηζηάιαρηα: "Ο ζθαληδόρνηξνο ζα πάξεη από δύν, γηαηί ήηαλ θίινο ηνπ". Τν ρηύπεκα ήηαλ αβάζηαρην. Σεθώζεθα θη έθπγα θιαίγνληαο πηθξά. Έπεζα ζην ζπίηη κε ππξεηό.
Γελ ήζεια λα μαλαπάσ ζην ζρνιείν νύηε λα βγσ έμσ. Μάηαηα πξνζπαζνύζαλ λα κε πείζνπλ, όηη παξαπνλέζεθαλ ζηε δαζθάια, πνπ θπζηθά όρη κόλν η' αξλήζεθε όια, κα
δήισζε πσο κ' αγαπνύζε ηδηαίηεξα.
Τηο επόκελεο κέξεο δελ κ' έζηεηιαλ ζρνιείν. Η κάλα κνπ θάζε πξσί κνπ θνξνύζε ηα θαιά κνπ, κνύ 'βαδε έλα θαπέιν, θαη κ' έζηειλε ζην γεηηνληθό Σέηρ-Σνπ [...].Απηό ζαλ
λα κε γηάηξεςε θάπσο. Τελ άιιε ρξνληά κε γξάςαλε ζ' άιιν ζρνιείν.Τώξα πηα νύηε νη πην θαθόγισζζνη θαη θαξκαθεξνί θίινη θαη ζπλάδειθνί κνπ ηνικνύλ λα κνπ βγάινπλ
παξαηζνύθιη. Τν πξάγκα ζρεδόλ κε ζηελνρσξεί. Φαίλεηαη πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ε θσλή κνπ, ε κνξθή κνπ, ε ζθέςε κνπ, ην βάδηζκά κνπ, πήξαλ επηηέινπο λα κνπ
ηαηξηάδνπλ, ίζσο θαη λα δηνξζώζεθαλ, ελώ πξώηα ήηαλ ίζσο πξόσξα θαη παξάηαηξα επάλσ κνπ. Με ηνπο πεξηζζόηεξνπο όκσο απ' απηνύο ζπκβαίλεη η' αληίζεην. Βέβαηα, ζα
έρεη παίμεη θάπνην ξόιν θαη ην γεγνλόο πσο έρσ γίλεη εγώ ν ίδηνο πηα άζνο ζην λα θνιιώ παξαηζνύθιηα θαη θάκπνζα πνπ έζηεηια ζπζηεκέλα θάπνηε ζε νξηζκέλνπο
απόθνηνπο θαη γεινίνπο, ηνπο δεκάηηζαλ ηόζν, πνπ δελ μαλάβγαιαλ άρλα. Κξίκα πνπ δελ αλαθάιπςα ηελ κέζνδν απηή πην κπξνζηά.
Όπωο όκωο θη αλ έρεη ην πξάγκα, ηώξα θαηαιαβαίλω πόζν καξηύξεζα θάπνηε απ' ην ηίπνηε θαη πόζε επίδξαζε είραλ πάλω ζ' όιε κνπ ηε δωή εθείλα ηα
παξαηζνύθιηα.

ΕΤΓΕΝΙΟΤ ΣΡΙΒΙΗΑ: Σο αλθκινό παραμφκι τθσ βίασ
Η εθθνβηζηηθή θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά παηδηώλ ελαληίνλ ζπκκαζεηώλ ηνπο είλαη έλα πνιύκνξθν θαη πνιπδηάζηαην θαηλόκελν, ε έθηαζε θαη ε ζνβαξόηεηα
ηνπ νπνίνπ δύζθνια αλαγλσξίδνληαη. Κπξίσο επεηδή ηα ζύκαηα θνβνύληαη λα ην εμνκνινγεζνύλ, νη δάζθαινη δπζθνιεύνληαη λα ην ρεηξηζηνύλ θαη ηα ζρνιεία
δηζηάδνπλ λα ην παξαδερηνύλ ιόγσ ηνπ αξλεηηθνύ αληίθηππνπ πνπ ζα έρεη ζηελ εηθόλα θαη ζηε θήκε ηνπο. Η ζρνιηθή βία μεθηλάεη από θνξντδεπηηθέο
παξαηεξήζεηο, πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο, δηαζπνξά ςηζύξσλ κε ζηόρν ηνλ ζηηγκαηηζκό θαη απνθιεηζκό ηνπ ζύκαηνο από ζρνιηθέο παξέεο, θιηκαθώλεηαη κε ηελ
θαηαζηξνθή ή θινπή αληηθεηκέλσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ, ζπρλά εθηξέπεηαη ζε ζσκαηηθή βία. Σηελ αξρή απιά ζπξσμίκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα αθξαίεο κνξθέο
επηζεηηθόηεηαο.
Η ζύγρξνλε ηερλνινγία επηηξέπεη λα γίλεηαη ν εθθνβηζκόο δηαδηθηπαθά ή κε κελύκαηα ζε θηλεηά ηειέθσλα. Σθελέο βίαο βηληενζθνπνύληαη θαη δηαλέκνληαη
επξύηαηα, θαζηζηώληαο ηελ εκπεηξία αθόκε πην επώδπλε γηα ηα ζύκαηα θαη νδεγώληαο ηα αθόκε θαη ζηελ απηνθηνλία.
Είλαη ζθάικα λα πηζηεύνπκε όηη ην θαηλόκελν μεθηλάεη θαη ζηακαηάεη ζηα ζρνιεία. Έρεη βαζηέο ξίδεο θαη καθξνπξόζεζκα θαηαζηξεπηηθέο γηα ηελ θνηλσλία
ζπλέπεηεο. Οη ζπκπεξηθνξέο παγηώλνληαη θαη επαλαιακβάλνληαη ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ ζηξαηό, ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Εγθιεκαηνινγηθέο έξεπλεο δείρλνπλ όηη
ην επηζεηηθό παηδί ζην ζρνιείν είλαη ν απξηαλόο άληξαο πνπ ζα θαθνπνηεί ηε ζύδπγό ηνπ. Αιιά θαη νη ζύηεο, ζύκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Ιαηξηθνύ
Σπιιόγνπ, είλαη πνιιέο θνξέο ζύκαηα ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, νηθνγελεηαθήο βίαο θαη βιαπηηθώλ επηξξνώλ ηεο ηειεόξαζεο.
Τα ζρνιεία πξέπεη λα μεθηλάλε όρη κε ηελ ππόζεζε όηη είλαη απίζαλν λα ζπκβαίλνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζηνπο ρώξνπο ηνπο, αιιά αληίζεηα όηη είλαη πνιύ
πηζαλόλ θαη λα θαηαζηξώλνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρέδηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Τν ζέκα πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν
ζπδεηήζεσλ ζηελ ηάμε, νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο λα εθνδηάδνληαη κε παηδηθά βηβιία ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, νη δηάδξνκνη, νη απιέο θαη
νη δπζπξόζηηνη ρώξνη λα επηηεξνύληαη ηαθηηθά θαη νη καζεηέο λα ελζαξξύλνληαη λα εθκπζηεξεύνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηα παξάπνλά ηνπο, πξάγκα ην
νπνίν βέβαηα πξνϋπνζέηεη ζρέζε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηνπο. Μηα ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηεο ζα βνεζνύζε αξθεηά.
Kαιό ζα είλαη ν γνληόο λα ξσηάεη ην παηδί ηνπ πώο ηνπ θέξνληαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ, ηδίσο αλ ην παηδί βξίζθεη δηθαηνινγίεο γηα λα κελ πεγαίλεη ζην ζρνιείν,
παξαπνληέηαη ζπρλά όηη είλαη άξξσζην ηα πξσηλά, θάλεη ζθαζηαξρείν, δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί ζηε κειέηε, επηζηξέθεη από ην ζρνιείν κε γξαηζνπληέο,
κειαληέο, ξνύρα ζθηζκέλα ή βηβιία θαηεζηξακκέλα, θιείλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ, αξρίδεη λα ςεπδίδεη, δελ έρεη όξεμε γηα θαγεηό, δεηάεη παξαπάλσ ραξηδηιίθη,
αξρίδεη λα θιέβεη, θέξεηαη κε επηζεηηθό ηξόπν ζηα κηθξόηεξα αδέιθηα ηνπ, θιαίεη ηα βξάδηα ζην θξεβάηη ή ηπξαλληέηαη από εθηάιηεο, ή πξνηηκάεη λα θάλεη
παξέα κε ελειίθνπο παξά κε παηδηά. Όια απηά κπνξεί λα νθείινληαη ζε πνιινύο θαη δηάθνξνπο ιόγνπο, αιιά θαιό ζα είλαη ν γνληόο λα εξεπλά ην ζέκα
δηαθξηηηθά θαη λα επηθνηλσλεί κε ην ζρνιείν, νύησο ώζηε λα ελεκεξώλνληαη νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ αζθνύλ βία θαη λα παξαπέκπνληαη ελδερνκέλσο
ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο.
Αο κελ μερλάκε όηη ζπρλά ρξήδνπλ βνεζείαο όρη κόλν ηα παηδηά ηα νπνία πθίζηαληαη, αιιά θαη ηα παηδηά ηα νπνία αζθνύλ βία, θαζώο θαη νη νηθνγέλεηέο
ηνπο. Επίζεο, δελ απνθιείεηαη νη ηδηόηεηεο ηνπ ζύηε θαη ηνπ ζύκαηνο λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην παηδί.

* Ο Ευγζνιοσ Τριβιηάσ είναι νομικόσ, κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο του Ρζντινγκ και ςυγγραφζασ παιδικών βιβλίων

Νίκου Καηαντηάκθ (1833-1957): Να θ Νζα Παιδαγωγικι!

Σηελ Τεηάξηε Τάμε βαζίιεπε θαη θπβεξλνύζε ν Δηεπζπληήο ηνπ Δεκνηηθνύ.
Κνληνπίζαξνο, κ’ έλα γελάθη ζθελωηό, κε γθξίδα πάληα ζπκωκέλα κάηηα, ζηξαβνπόδεο.
“Δε ζσξάο, κσξέ, ηα πόδηα ηνπ” ιέγακε ν έλαο ζηνλ άιινλ ζηγά, λα κε καο αθνύζεη, “δε ζσξάο κσξέ, πσο
ηπιηγαδίδνπλ* ηα πόδηα ηνπ; θαη πσο βήρεη; δελ είλαη Κξεηηθόο“.
Μαο είρε έξζεη ζπνπδαζκέλνο από ηελ Αζήλα θη είρε θέξεη, ιέεη καδί ηνπ ηε Νέα
Παηδαγωγηθή. Θαξξνύζακε πσο ζα „ηαλ θακηά λέα γπλαίθα θαη ηελ έιεγαλ Παηδαγσγηθή, κα όηαλ ηνλ
αληηθξίζακε γηα πξώηε θνξά ήηαλ νινκόλαρνο, ε Παηδαγσγηθή έιεηπε, ζα „ηαλ ζπίηη. Κξαηνύζε έλα
κηθξό ζηξηθηό βνύξδνπια, καο έβαιε ζηε γξακκή θη άξρηζε λα βγάδεη ιόγν. Έπξεπε, ιέεη, ό,ηη
καζαίλακε λα ην βιέπακε θαη λα ην αγγίδακε ή λα ην δσγξαθίδακε ζ‟ έλα ραξηί γεκάην θνπθίδεο. Καη ηα
κάηηα καο ηέζζεξα, αηαμίεο δε ζέιεη, κήηε γέιηα, κήηε θσλέο ζην δηάιεηκκα· θαη ζηαπξό ηα ρέξηα. Καη ζην
δξόκν, όηαλ δνύκε παπά λα ηνπ θηινύκε ην ρέξη.
“Τα κάηηα ζαο ηέζζεξα, θαθνκνίξεδεο, γηαηί αιιηώο, θνηηάρηε εδώ!” είπε θαη καο έδεημε ην βνύξδνπια.
“Γε ιέσ ιόγηα, ζα δείηε έξγα!“.
Κη αιήζεηα είδακε, όηαλ θάλακε θακηά αηαμία ή όηαλ δελ ήηαλ ζηα θέθηα ηνπ, καο μεθνύκπσλε, καο
θαηέβαδε ηα παληεινλάθηα θαη καο έδεξλε θαηάζαξθα κε ην βνύξδνπια· θη όηαλ βαξηόηαλ λα

μεθνπκπώζεη, καο έδηλε βνπξδνπιηέο ζη‟ αθηηά, σζόηνπ έβγαηλε αίκα. Μηα κέξα έδεζα θόκπν ηελ θαξδηά
κνπ, ζήθσζα ην δάρηπιν:
- Πνύ είλαη, θπξ δάζθαιε, ξώηεζα, ε Νέα Παηδαγωγηθή; γηαηί δελ έξρεηαη ζην ζθνιεηό;
Τηλάρηεθε από ηελ έδξα, μεθξέκαζε από ηνλ ηνίρν ην βνύξδνπια.
- Έια εδώ, απζάδε, θώλαμε, μεθνύκπσζε ην παληαιόλη ζνπ. Βαξηόηαλ λα ην μεθνπκπώζεη κόλνο ηνπ.
- Να, λα, λα, άξρηζε λα βαξάεη θαη λα κνπγθξίδεη. Είρε ηδξώζεη, ζηακάηεζε.
- Να ε Νέα Παηδαγωγηθή, είπε, θη άιιε θνξά ζθαζκόο!
Ήηαλ όκσο θαη πνλεξνύηζηθνο ν ζύδπγνο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο. Μηα κέξα καο ιέεη:
“Αύξην ζα ζαο κηιήζσ γηα ην Χξηζηόθνξν Κνιόκβν, πώο αλαθάιπςε ηελ Ακεξηθή. Μα γηα λα θαηαιάβεηε
θαιύηεξα, λα θξαηάεη θαζέλαο ζαο θη από έλα απγό, όπνηνο δελ έρεη απγό, αο θέξεη βνύηπξν!“.
Δίρε θαη κηαλ θόξε ηεο παληξηγηάο, ηελ έιεγαλ Τεξςηρόξε· θνληή, κα πνιύ λόζηηκε, πνιινί ηε δεηνύζαλ,
κα δελ ήζειε λα ηελ παληξέςεη.
“Τέηνηεο αηηκίεο” έιεγε “δε ζέισ εγώ ζην ζπίηη κνπ“.
Κη όηαλ ην Γελάξε νη γάηεο έβγαηλαλ ζηα θεξακίδηα θαη ληανύξηδαλ, έπαηξλε κηα ζθάια, αλέβαηλε ζηε
ζηέγε θαη ηηο θπλεγνύζε.
“Αλάζεκα ηε θύζε” κνπξκνύξηδε “αλάζεκα ηε· δελ έρεη εζηθή!“.
Τε Μεγάιε Παξαζθεπή καο πήγε ζηελ εθθιεζία λα πξνζθπλήζνπκε ην Σηαπξσκέλν. Μαο γύξηζε ύζηεξα
ζην ζθνιεηό λα καο εμεγήζεη ηη είδακε, πνηνλ πξνζθπλήζακε θαη ηη ζα πεη Σηαύξσζε. Αξαδηαζηήθακε
ζηα ζξαλία, θνπξαζκέλνη, βαξηεζηεκέλνη, γηαηί δε θάγακε ζήκεξα παξά μηλό ιεκόλη θαη δελ ήπηακε παξά
μίδη, γηα λα δνθηκάζνπκε θη εκείο ηνλ πόλν ηνπ Χξηζηνύ. Άξρηζε ινηπόλ ν άληξαο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο,
κε βαξηά επίζεκε θσλή, λα καο μεγάεη πσο ν Θεόο θαηέβεθε ζηε γε θαη γίλεθε Χξηζηόο, θη έπαζε θαη
ζηαπξώζεθε γηα λα καο ζώζεη από ηελ ακαξηία. Πνηαλ ακαξηία; θαιά – θαιά δελ θαηαιάβακε· κα
θαηαιάβακε θαιά πσο είρε δώδεθα καζεηέο θη έλαο ηνλ πξόδσθε, ν Ινύδαο.
- Κη ήηαλ ν Ινύδαο, ζαλ πνηνλ; ζαλ πνηνλ; Σεθώζεθε από ηελ έδξα ν δάζθαινο θη άξρηζε λα πξνρσξάεη
αξγά, απεηιεηηθά, από ζξαλίν ζε ζξαλίν θαη καο θνηηνύζε, έλα έλα.

- Κη ήηαλ ν Ινύδαο ζαλ ηνλ… ζαλ ηνλ..
Δίρε απιώζεη ην δείρηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ θαη ηνλ κεηαθηλνύζε από ηνλ έλα καο ζηνλ άιιν, δεηώληαο λα βξεη
κε πνηνλ έκνηαδε ν Ινύδαο. Κη εκείο δαξώλακε θαη ηξέκακε κελ κπαο θαη ζηαζεί ην δάρηπιν ην θνβεξό
απάλσ καο. Κη άμαθλα ν δάζθαινο έζπξε θσλή θαη ην δάρηπιν ηνπ ζηάζεθε ζ‟ έλα ρισκό θησρνληπκέλν
παηδάθη κε όκνξθα ξνπζόμαλζα καιιηά. Ήηαλ ην Νηθνιηό πνπ „ρε θσλάμεη πέξπζη ζηελ Τξίηε Τάμε:
“Σώπα, δάζθαιε, λ’ αθνύζνπκε ην πνπιί“.
- Να, ζαλ ην Νηθνιηό! φώναξε ο δάζκαλος. Απαξάιιαρηνο. Έηζη ριωκόο, έηζη ληπκέλνο, θη απηόο, θη
είρε θόθθηλα καιιηά, θόθθηλα θόθθηλα, ζαλ ηηο θιόγεο ηεο Κόιαζεο!
Να ην αθνύζεη ην θαθόκνηξν ην Νηθνιηό, μέζπαζε ζε ζξήλν, θη εκείο όινη, πνπ είρακε γιηηώζεη από ηνλ
θίλδπλν, ηνλ αγξηνκαηηάδακε κε κίζνο θαη ζπκθσλήζακε θξπθά από ζξαλίν ζε ζξαλίν, άκα βγνύκε έμσ
λα ηνλ ζπάζνπκε ζην μύιν πνπ πξόδσθε ην Χξηζηό. Ευχαριςτθμζνοσ ο δάςκαλοσ που ζτςι μασ ζδειξε
χειροπιαςτά, κακώσ το ορίηει θ Νζα Παιδαγωγικι, πώσ ιταν ο Ιοφδασ, μασ ςκόλαςε, κι εμείσ βάλαμε
ςτθ μζςθ το Νικολιό, κι ωσ βγικαμε ςτο δρόμο αρχίςαμε να τον φτφνουμε και να τον δζρνουμε, πιρε
αυτόσ δρόμο κλαίγοντασ, μα εμείσ τον κυνθγιςαμε με τισ πζτρεσ, τον προγκοφςαμε “Ιοφδα!
Ιοφδα!” ωςότου ζφταςε ςπίτι του και τον τρφπωξε μζςα.
Σο Νικολιό δεν ξαναφάνθκε ςτθν τάξθ, δεν ξαναπάτθςε ςτο ςκολειό.
Ύζηεξα από ηξηάληα ρξόληα πνπ είρα γπξίζεη από ηε Φξαγθηά ζην παηξηθό ζπίηη θη ήηαλ Μεγάιν
Σάββαην, ρηύπεζε ε πόξηα θαη θάλεθε ζην θαηώθιη έλαο ρισκόο, αδύλαηνο άληξαο, κε θόθθηλα καιιηά,
κε θόθθηλα γέληα· έθεξλε ζ‟ έλα ρξσκαηηζηό καληίιη ηα θαηλνύξγηα παπνύηζηα πνπ „ρε παξαγγείιεη γηα
όινπο καο ν παηέξαο γηα ηελ Λακπξή. Σηάζεθε δεηιηαζκέλνο ζην θαηώθιη, κε θνίηαμε, θνύλεζε ην
θεθάιη.
- Δε κε γλωξίδεηο; έθακε, δε κε ζπκάζαη; Κη ωο λα κνπ ην πεη, ηνλ γλώξηζα.
- Τν Νηθνιηό! θώλαμα θαη ηνλ άξπαμα ζηελ αγθαιηά κνπ.
- Ο Ινύδαο… έθακε απηόο θαη ρακνγέιαζε κε πηθξία.

Ε λ ζ ν θ σ

ΑΠΟ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ Σοτ κόςμοτ (1978).

Β α κ α λ ό : Πώσ ζγινε ζνασ κακόσ άνκρωποσ

Μπορεί κάποιοσ να γεννθκεί κακόσ ι καλόσ; Η κακία και θ καλοςφνθ βρίςκονται ςτο DNA του κακενόσ μασ ι μιπωσ είναι κακαρά ηιτθμα
προςωπικισ επιλογισ; Αν τελικά αποδεχτοφμε πωσ θ ςυμπεριφορά μασ πθγάηει από ζνα από τα παραπάνω, αμζςωσ κα γεννθκεί ζνα άλλο ηιτθμα προσ
διερεφνθςθ: το κατά πόςον είναι δυνατόν, να αλλάξει ολοκλθρωτικά θ ςυμπεριφορά ενόσ ανκρϊπου; Και αν κάτι τζτοιο κακίςταται εφικτό, τι είναι αυτό
που τελικά προκαλεί αυτι τθν ριηικι αναμόρφωςθ; Η ηωι ζχει ιδθ αποδείξει αρκετζσ φορζσ, πωσ κανζνασ μασ δεν είναι αποκλειςτικά καλόσ ι κακόσ και ότι
ανά πάςα ςτιγμι όλοι είμαςτε ικανοί να κάνουμε το μζγιςτο κακό. Θα υπάρξουν ςτιγμζσ ςτθ ηωι μασ που κα γίνουμε, είτε το επιδιϊκουμε είτε όχι, κακοί με
τουσ γφρω μασ επειδι οι δεδομζνεσ ςυνκικεσ μάσ το υπαγορεφουν ι τουλάχιςτον επειδι κεωροφμε πωσ μονάχα καταςτρζφοντασ κάποιον κα επιτφχουμε.
Με τον πλζον τραγικό τρόπο ζχει επίςθσ αποκαλυφκεί πωσ άτομα υπεράνω υποψίασ ζχουν κατά καιροφσ διαπράξει τα πιο ειδεχκι εγκλιματα. Ποια είναι
ωςτόςο θ βακφτερθ αιτία που μετατρζπει ζνα φιλιςυχο άτομο ςε ζνα κακό άνκρωπο; Η Ελζνθ Βακαλό, ςτο ποίθμα που ακολουκεί επιδιϊκει, να καταδείξει
τα αίτια που γεννοφν το κακό ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι. Και μασ αποδεικνφει και αυτι με τθν ςειρά τθσ, πωσ και ζνασ κατά τα φαινόμενα καλόσ άνκρωποσ,
δφναται να πλθγϊςει τον ςυνάνκρωπό του τθ ςτιγμι που εκείνοσ όντασ πεςμζνοσ, το μόνο που αναηθτά είναι μία χείρα βοθκείασ.

Θα ςαρ πψ πώρ έγινε
Έσςι είναι η ςειπά
Έναρ μικπόρ καλόρ άνθπψπορ ανσάμψςε ςσο
δπόμο σοτ έναν φστπημένο
Σόςο δα μακπιά από κείνον ήσανε πεςμένορ και λτπήθηκε
Σόςο πολύ λτπήθηκε
ποτ ύςσεπα υοβήθηκε
Ππιν κονσά σοτ vα πληςιάςει για να ςκύχει να
σον πιάςει, ςκέυσηκε καλύσεπα
Σι σα θερ σι σα γτπεύειρ
Κάποιορ άλλορ θα βπεθεί από σόςοτρ εδώ γύπψ,
να χτφοπονέςει σον καημένο
Και καλύσεπα να πούμε
Ούσε πψρ σον έφψ δει
Και επειδή υοβήθηκε
Έσςι ςτλλογίςσηκε
Σάφα δεν θα είναι υσαίφσηρ, ποιον φστπούν φψπίρ να υσαίξει;
Και καλά σοτ κάνοτνε αυού ήθελε vα παίξει με σοτρ άπφονσερ
Άπφιςε λοιπόν και κείνορ
Από πάνψ να φστπά

Απφή σοτ παπαμτθιού καλημέπα ςαρ
Ο θόβνο, ε αδηαθνξία, ην κίζνο/απέρζεηα κπνξνύλ λα γελλήζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα νδεγήζνπλ ζε άθξσο επηζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Δελ βνεζάο δηόηη θνβάζαη. Ο θόβνο ζε αθηλεηνπνηεί. Γηα πνηόλ αθξηβώο ιόγν λα βνεζήζεηο έλαλ παληειώο άγλσζην ζνπ; Τη ζα
απνθνκίζεηο; Σηελ θαιύηεξε πεξίπησζε έλα “επραξηζηώ”- κα απηό πηα δελ έρεη θακία αμία…(!) Σηελ ρεηξόηεξε ζα βξεζείο κπιεγκέλνο δίρσο λα ην
αληηιεθζείο ζε θάηη κεγαιύηεξν θαη ηζρπξόηεξν από εζέλα. Σπλεπώο επηιέγεηο ηελ εύθνιε ιύζε: ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ, θάπνηνο άιινο ζα βξεζεί λα
ζπληξέμεη θαη απνκαθξύλεζαη όζν πην γξήγνξα κπνξείο. Η θπγή ζνπ, ζε παζεηηθνπνηεί. Σε θαζηζηά ιηγόηεξν άλζξσπν. Ωζηόζν θαζώο ζα
θεύγεηο, ζα αλαξσηεζείο ηη έθαλε ν άλζξσπνο απηόο γηα λα βξεζεί ζε απηή ηελ θαηάζηαζε; Καη ηόηε ίζσο λα λνηώζεηο θάπνηα απνζηξνθή επεηδή είζαη
πεπεηζκέλνο όηη θαηά θάπνηνλ ηξόπν είλαη έλνρνο. Έλνρνο; Πνην έγθιεκα δηέπξαμε; Ίζσο γηαηί επέιεμε λα κελ ππνηαρζεί όπσο έθαλεο εζύ. Ίζσο
επεηδή ελώ είρε επίγλσζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ αγώλα πνπ έδηλε, απνθάζηζε λα ηνλ ζπλερίζεη. Κξίζεθε έλνρνο δηόηη επηδίσμε λα δηαηαξάμεη ηελ ηάμε- πνπ
θάπνηνη άιινη είραλ επηβάιεη ζηνλ θόζκν- θαη πνπ εζύ είρεο απνδερηεί κε ηελ ζησπή ζνπ. Γηα όια απηά, ηνλ θαηαδηθάδεηο θαη ηνπ επηβάιιεηο ηελ
πνηλή ˙ ηειεηώλεηο απηό πνπ νη άιινη άθεζαλ ζηε κέζε. Καη έηζη ν άιινηε θαιόο κεηαηξέπεηαη μαθληθά ζε έλαλ θαθό άλζξσπν…
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