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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Τα δοκίμια αυτά συνεγράφησαν τα τελευταία έτη, μετά από 

διάφορες μελέτες που έκανα. Η πραγμάτευσή μου για έκαστο 

κοινωνικό ζήτημα συνδυάστηκε με τις προσωπικές εμπειρίες μου 

στην ζωή, διότι η γνώση δεν έχει αξία και δεν βοηθά, αν δεν 

συνοδεύεται από τα βιώματα. Κάθε δοκίμιο συνοδεύεται από ένα ή 

περισσότερα συναφή πολυτροπικά κεί- μενα, είτε επιστημονικά 

άρθρα είτε μελέτες είτε στατιστικές έρευνες είτε εικόνες με 

λεζάντες, αλλά και από συναφή λογοτεχνικά κείμενα, που μέσα στα 

χρόνια διάβαζα και αγάπησα και συνάπτονται καίρια με το κάθε 

θέμα. Σκοπός αυτού του βιβλίου δεν είναι απλώς και μόνο να 

βοηθήσει τους συναδέλφους-φιλολόγους και τους μαθητές τους στο 

μάθημα της συνεξέτασης Έκθεση-Λογοτεχνία ως προς τα διάφορα 

κοι- νωνικά ή προσωπικά ζητήματα τα οποία επεξεργάζονται, αλλά 

και να καταδείξει πως κυρίως οι κοινωνικές και θετικές επιστήμες, 

αλλά και η λογοτεχνία, ως η ανώτερη τέχνη, και δευτερευόντως οι 

εικόνες, σχετί- ζονται με την εμβίωση της ζωής μας. Και αυτό είναι κάτι 

που διαχρονικά γινόταν, ωστόσο στην εποχή που ζούμε η 

κοινωνιολογία, η στατιστική, αλλά και οι εικόνες - και γενικώς η 

εικονοπλασία - άπτεται της κα- θημερινότητάς μας και επισημαίνει 

τους προβληματισμούς μας. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να περάσουν 

απαρατήρητες οι εικόνες. 

Μία πρώτη αρχή μου, πράγμα που διαφαίνεται σε κάθε δοκίμιο, 

είναι η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Μία δεύτερη είναι ότι η 

ανθρώπινη ύπαρξη υποστασιάζεται μόνο μέσα από την συνύπαρξη. 

Έτσι, θα διαβά- σετε πως και η αγάπη και η δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα με τις διάφορες πτυχές που παρουσιάζω, 

π.χ. μισαλλοδοξία ή εθνικι- 



 

 

 

 

 

 

 

σμός που τά παραβιάζουν, αλλά και η αυτοκαταστροφική διάθεση του 

ανθρώπου, π.χ. ναρκωτικά, ή οι θηριωδίες των ανθρώπων, π.χ. πόλε- 

μοι-κυριαρχία ή οποιαδήποτε μορφή βίας και φανατισμού, ορμώνται 

από την έλλειψη σεβασμού προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. 

Εύχομαι τα δοκίμια αυτά, με τον αντίστοιχο συνδυασμό λογοτεχνι- 

κών και πολυτροπικών κειμένων, να γίνουν το κατάλληλο έδαφος για 

μία αναθεώρηση της βιοθεωρίας μας, αλλά και να είναι χρήσιμα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Δημήτρης Νάτσης 
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Ναρκωτικά και νέοι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δοκίμιο 

 
Πολλές δεκαετίες τώρα παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της χρήσης 

ναρκωτικών ουσιών από τους νέους όχι μόνο στην χώρα μας αλλά πα- 

γκοσμίως. 

Στην δυτική κοινωνία κάποτε συνδέθηκε με την απελευθέρωση των 

νέων, άλλοτε με την σεξουαλική απελευθέρωση και εν γένει μέχρι και 

τώρα θεωρείται από τους περισσοτέρους δείγμα «ελευθερίας». Πόση 

διαστρέβλωση... 

Η έκθεση του ΟΗΕ το 2019 κατέδειξε το θλιβερό ποσοστό 5,5% στον 

παγκόσμιο πληθυσμό, δηλαδή 271 εκατομμύρια ανθρώπων, που κάνει 

χρήση ναρκωτικών οισιών, με τον επιπολασμό μεταξύ των νέων πολύ 

υψηλότερο κατά 30%! Στην Σκωτία, η οποία θεωρείται ο «κακός μαθη- 

τής» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων 

από ναρκωτικές ουσίες ανά κάτοικο στην Ευρώπη και ύστερα έρχεται η 

Σουηδία, όπως καταγράφει το Αθηναϊκό πρακτορείο Ειδήσεων το 2020. 

Στην Ευρώπη έρευνα του 2019 από το Ευρωπαϊκό κέντρο παρακο- 

λούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας έδειξε ότι το 27,4%, δηλαδή 

91,2 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν κάνει χρήση κάνναβης έστω και μία 

φορά, το 5,4%, δηλαδή 18 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν κάνει χρήση 

κοκαΐνης, και 1,3 εκατομμύρια κάνουν εξακολουθητικά χρήση οπιοει- 

δών. 

Στην Ελλάδα έρευνα του ΚΕΘΕΑ το 2014 έδειξε ότι ένας στους επτά 

μαθητές Λυκείου κάνει χρήση ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης, ενώ τέσ- 

σερεις στους δέκα μαθητές θεωρούν την χρήση της ακίνδυνη!!! 

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι τραγικά και αποκαρδιω- 

τικά, αν σκεφτούμε ότι δεν είναι και η πλήρης εικόνα της πραγματικό- 

τητας... 
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Μονόλογος Εν Διπλώ 

Τα αίτια και οι αφορμές για την χρήση ναρκωτικών ουσιών, ως τον θά- 

νατο στον οποίο οδηγούν, είναι πολλές. Μία από αυτές είναι η δομή των 

κοινωνιών, η οποία στο πλαίσιο της ελεύθερης προαίρεσης του ατόμου 

άφησε ανεξέλεγκτο αυτό το φαινόμενο. Καταλυτικό ρόλο, βέβαια, σε 

αυτό παίζουν και τα πρότυπα της κοινωνίας, όπως διαμορφώθηκαν στο 

πέρασμα του τελευταίου αιώνα, καθώς «άνδρας» θεωρήθηκε ο βίαιος, 

ο χρήστης, ο έκλυτος. Αρκεί να ανατρέξουμε στα πρότυπα που επικρά- 

τησαν στα αστικά κέντρα, π.χ. «ρεμπέτες», ή στις αγροτικές κοινωνίες. 

Για πολλά χρόνια, περίπου εδώ και δύο δεκαετίες, τα μεγάλα πο- 

λιτικά κόμματα στην Ελλάδα προπαγάνδιζαν την «ακινδυνότητα» και 

«ωφελιμότητα» της κάνναβης, την θεραπευτική της δράση, άρα κατέ- 

ληγαν πως προτιμότερο είναι η νομιμοποίησή της... Ωστόσο δεν συνυ- 

πολόγιζαν, εσκεμμένα ή ακούσια, τις ιατρικές έρευνες. Για παράδειγμα 

ο ιατρικός διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ψυχιατρικής του 

Μπόχουμ, μετά από έρευνα, κατέδειξε πως ένας στους έντεκα που κά- 

νει συστηματική χρήση κάνναβης αναπτύσσει σοβαρές ψυχικές διατα- 

ραχές, όπως φοβικά σύνδρομα, κατάθλιψη, ως και σχιζοφρένεια, ενώ 

το 70% αυτών που κάνουν συστηματική χρήση παρουσιάζουν κάποια 

στιγμή κάποιο ψυχωτικό επεισόδιο! 

Αν αναλογιστούμε τις βαθύτερες αιτίες, βλέπουμε πως οι νέοι οι οποίοι 

σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες προέρχονται από προβληματικά οικο- 

γενειακά περιβάλλοντα, στα οποία υφίσταντο κακοποίηση, δεν γαλου- 

χήθηκαν με αρχές και αξίες, ή οι γονείς ήταν αδιάφοροι και απόντες από 

την σχέση τους με τα παιδιά... 

Δεν πρέπει να κατηγορούμε τους χρήστες ουσιών, διότι δεν είναι «θύ- 

τες», αλλά «θύματα». Ενεπλάκησαν σε αυτή την αυτοκαταστροφικὴ κα- 

τάσταση, σε αυτόν τον φαύλο θνητό κύκλο, διότι ψάχνουν διέξοδο σε 

προβλήματα, τα οποία ακόμη δεν μπορούν να τα ψηλαφίσουν. 

Αν συνυπολογίσουμε ως συνάρτηση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα 

την έκθεση των ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση στις κινηματογραφι- 

κές ταινίες, σε reality show, σε βιντεοπαιχνίδια, στην χρήση από δημό- 

σια πρόσωπα, η οποία προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε., θα κατανοήσουμε 
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το πολυδαίδαλο και πολύτροπο πρόβλημα που μαστίζει τους νέους της 

κοινωνίας. 

Το πρόβλημα είναι ο τρόπος αντιμετώπισής του. Δυστυχώς το κράτος 

απουσιάζει από την προσπάθεια επίλυσης, σαν να συνηγορεί υπέρ του... 

Λύση δεν μπορεί να είναι, επ’ ουδενί λόγω, η θεραπεία με χρήση φαρ- 

μάκων και ουσιών, που απλώς αντικαθιστούν τις ναρκωτικές ουσίες, 

όπως για παράδειγμα η μεθαδόνη που χορηγεί το ΟΚΑΝΑ. 

Λύση στην Ελλάδα προσφέρουν μόνο τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 

ως «στεγνά» προγράμματα, τα οποία περιστέλλουν την αντικοινωνική 

συμπεριφορά, γαλουχούν τους πρώην χρήστες με όρια, τους μαθαίνουν 

να είναι υπεύθυνοι και ενεργά μέλη μέσα σε ένα πλαίσιο ή στο κράτος, 

και τέλος μέσω των ψυχοθεραπευτών τους οδηγούν κοντά στο συναί- 

σθημά τους και στον πυρήνα των προβλημάτων τους. 

Λύση, όμως, δεν πρέπει να είναι η καταστολή και η «πιθανή» επα- 

νεργοποίηση ενός ανθρώπου, αλλά η πρόληψη. Η πρόληψη μπορεί να 

έλθει μόνο από ένα υπεύθυνο κράτος, το οποίο ως «πατέρας» και «μη- 

τέρα» αγαπά τα μέλη-«παιδιά» του. Πρώτον μέσα από την εκπαίδευση 

και τα σχολεία πρέπει να δίνεται βαρύτητα στο μεγαλείο και στην αξία 

της ανθρώπινης ζωής, σε αυτό το «δώρο» που μάς δόθηκε, είτε μέσω 

των ανθρωπιστικών σπουδών, αρχαίας και νέας ελληνικής γραμμα- 

τείας, είτε μέσω των θετικών επιστημών, που αναδεικνύουν το μεγαλείο 

του κόσμου στον οποίο ζούμε. 

Εν ολίγοις θα πρέπει από μικρή ηλικία οι άνθρωποι να κατανοούμε 

αφενός το πεπερασμένο του βίου μας μέσα στον ωκεανό του χρόνου 

και του χώρου, αλλά και το μεγαλειώδες της εμβίωσης και της εξατο- 

μίκευσης. 

Έπειτα θα πρέπει μέσα από τις κοινωνικές δομές του κράτους, π.χ. 

τους κοινωνικούς λειτουργούς, να ανευρίσκονται παιδιά τα οποία ζουν 

σε περιβάλλον βάναυσο είτε για το σώμα είτε για τον ψυχισμό τους, 

ώστε να τα προστατεύουν και έτσι να προλαμβάνουν πιθανή εκτροπή 

τους. 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Βάλτε «stop» στην εξόντωση των νέων 

ανθρώπων... 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

Ανακοινώθηκε σήμερα στην Αθήνα από το ΚΕΘΕΑ η Ετήσια Έκθεση 

του INCB (Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτι- 

κών). Στο επίκεντρο της φετινής Έκθεσης στοιχεία για τη χρήση ουσιών 

από νέους και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πρόληψης 

και θεραπείας. Η Έκθεση παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην Αθήνα από 

το ΚΕΘΕΑ, ως σύμβουλο οργανισμό του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών, 

ταυτόχρονα με την ανακοίνωσή της από το INCB στη Βιέννη. Ακολου- 

θούν τα κύρια σημεία της φετινής Έκθεσης. 

Η Έκθεση του ΙΝCB για το 2019 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

σχετικά με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών από νέους, επικαλούμε- 

νη ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης για τα Ναρκωτικά για το 2018 

του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC). 

Η χρήση ουσιών και οι συνδεόμενες με αυτήν βλάβες στην υγεία είναι 

υψηλότερες μεταξύ των νέων, με την κάνναβη να αποτελεί το πιο ευρέ- 

ως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό. Το UNODC εκτιμά ότι το 2016 έκανε 

χρήση κάνναβης το 5,6% ή 13,8 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-16 ετών, 

με τα ποσοστά να ποικίλουν ανά περιοχή του κόσμου. Το υψηλότερο 

ποσοστό αφορούσε την Ευρώπη (13,9%), ακολουθούμενη από την αμε- 

ρικανική ήπειρο (11,6%), την Ωκεανία (11,4%), την Αφρική (6,6%) και 

την Ασία (2,7%). Επιπλέον, οι Παγκόσμιες Εκτιμήσεις για την Υγεία το 

2015 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δείχνουν ότι, ενώ οι 

θάνατοι από όλες τις αιτίες είναι μόνο 4,8% στην ηλικιακή ομάδα 15-29 

ετών, το 23,1% των θανάτων που αποδίδονται σε διαταραχές της χρή- 

σης ουσιών αφορούν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

Ο Πρόεδρος του INCB αναφέρει: «Από όλες τις διεθνώς ελεγχόμε- 

νες ουσίες, η κάνναβη συνεχίζει να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στους 

εφήβους και τους ενήλικες. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή αυ- 
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τές τις εξελίξεις [...] και υπογραμμίζουμε την ανησυχία μας για την κα- 

τάσταση σε ορισμένες χώρες οι οποίες προχώρησαν στο να επιτρέπουν 

τη χρήση ελεγχόμενων ουσιών, και συγκεκριμένα της κάνναβης». 

 

Απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου του ΚΕ.ΘΕ.Α., 

«Η χρήση ουσιών από νέους στο επίκεντρο της Ετήσιας Έκθεσης του INCB», 27/2/2020. 
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Εφαρμογή της συνταγματικής 

δημοκρατίας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δοκίμιο 
 

Η δημοκρατία στην οποία εφαρμόζεται πιστά η αρχή της ελευθερίας 

και της ισότητας. Πτωχοί και πλούσιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και 

προνόμια και συμμετέχουν εξίσου στην διακυβέρνηση του κράτους και 

καμία απ’ αυτές τις δύο ομάδες δεν επιβάλλεται στην άλλη. Σ’ αυτό το 

πολίτευμα υπάρχουν κατά κύριο λόγο η ελευθερία και η ισότητα. 

Δύο είναι οι μορφές ελευθερίας του πολίτη στην αρχαιότητα, που θε- 

ωρούνταν βασικά γνωρίσματα της δημοκρατίας: α) Η ατομική ελευθε- 

ρία, δηλαδή να μπορεί να ζει κανείς όπως θέλει (δηλαδή ο δούλος δεν 

είναι ελεύθερος, καθώς ζει αντίθετα με την θέλησή του), και β) η πολι- 

τική ελευθερία, δηλαδή πρόσβαση στα πολιτικά αξιώματα είχαν όλοι 

οι πολίτες, οι οποίοι εναλλάσσονται σ’ αυτά και στην εξουσία, καθώς 

άρχονται και άρχουν με σειρά. 

Η ισότητα τώρα, είναι και αυτή βασική αρχή της δημοκρατίας. Σύμ- 

φωνα με αυτήν πτωχοί και πλούσιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και προ- 

νόμια, δεν κυριαρχούν ο ένας στον άλλο, και συμμετέχουν εξίσου στην 

διακυβέρνηση του κράτους. 

Πώς πραγματώνεται όμως η ισότητα και η ελευθερία; Ήταν κοινή πε- 

ποίθηση στην Αθήνα του 5ου και 4ου αιώνα π. Χ. πως η ελευθερία είναι 

αγαθό που εξασφαλίζεται από το δημοκρατικό πολίτευμα. 

Αλλά στην Αθήνα η έννοια της ελευθερίας και κυρίως της ισότητας 

πραγματωνόταν ουσιαστικότερα και πιο έμπρακτα με τις δύο επιμέρους 

ειδικὲς έννοιες της ισονομίας και της ισηγορίας. -------------------------------
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Η σχέση πολιτικών και λαού είναι αμφίδρομη, δηλαδή η δημαγωγία 

και το εργαλείο της, η προπαγάνδα, στηρίζεται πάντοτε στις επιθυμίες 

του λαού, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση τις έχει υπαγορεύσει και επι- 

βάλλει στον εκάστοτε πολιτικό. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι ευθύνες 

βαραίνουν και τον καθένα μας. 

Παράλληλα, εκτός του πολιτικού λόγου, να συνυπολογίσουμε και τις 

μη πολιτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ίδιοι οι «πολιτικοί εκπρόσω- 

ποί» μας. 
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Αυτή η αντίληψη, δυστυχώς, έδειξε ανοχή στην οποιαδήποτε πολι- 

τική διαφθορά, στην αποτελεσματική προσπάθεια χειραγώγησης και 

μαζοποίησης (αρκούσε μόνο να εξυπηρετούνται τα ημέτερα συμφέρο- 

ντα), καλλιέργησε και πυροδότησε την βία, με τελικό αποτέλεσμα την 

αποδόμηση της πολιτικής κοινωνίας. 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η αξία της κινητοποίησης των πολιτών στην 

άμεση δημοκρατία...



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ολοκληρωτικό καθεστώς δεν είναι μόνο αυ- 

τό που επιβάλλεται με την βία. Ολοκληρωτι- 

σμός πραγματώνεται, όταν πια ελέγχεται και 

ετεροκαθορίζεται η σκέψη και βούλησή σου... 

Άραγε ζούμε σε δημοκρατικό ή ολοκληρω- 

τικό καθεστώς; 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
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ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ 

 
Ένα απόσπασμα από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
«Βαρδιᾶνος στὰ σπόρκα», εκδοθέν το 1865, με θέμα την χολέρα 
που είχε ενσκήψει στην Ελλάδα και ιδίως στην Σκιάθο. 
Στο απόσπασμα διαφαίνεται η διαστρέβλωση 
των αξιωμάτων της δημοκρατίας. 

 

Λογοτεχνικό Κείμενο 

 
Δίπλα εἰς τὸ καφενεῖον, εἰς τὸ ὑποδηματοποιεῖον τοῦ Γερασίμου Δ. 

Γερασίμου, ἐκεῖ ἦτο ἡ μεγάλη συζήτησις. Τὸ μικρὸν ἐκεῖνο μαγαζείον 

υπήρξεν ἀπὸ εἰκοσαετίας τὸ κυριώτερον πολιτικὸν κέντρον τοῦ τόπου, 

τὸ κέντρον τῆς βαρύτητος. Πᾶς ὑποψήφιος δήμαρχος, καθῆκόν του ἐνό- 

μιζε νὰ ἐγκολπωθεῖ τὸν Γεράσιμον Δ. Γερασίμου. Θέσις δημοτικοῦ συμ- 

βούλου - καὶ ἰδιαιτέρου συμβούλου - ἦτο τὸ μικρότερον ἀξίωμα τὸ 

ὁποῖον ἠδύνατο νὰ τοῦ ὑποσχεθεῖ. Ὁ Γεράσιμος ἐδέχετο τὸ δῶρον, ὑπε- 

στήριζε τὸν νέον ὑποψήφιον, περιμένων ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἔλθει κατάλ- 

ληλος εὐκαιρία διὰ νὰ τὸν ὑποσκελίσει εἰς τὰς μελλούσας ἐκλογάς, εἶτα 

εὐθὺς μετὰ τὴν ἐγκαθίδρυσίν του, τὸν ἐγκατέλειπεν, ἔχριε νέον ὑποψή- 

φιον, καθίστα τὸ μαγαζεῖόν του τὸ κέντρον τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ 

τῆς ραδιουργίας κατὰ τοῦ νέου δημάρχου, καὶ ὁ νέος ὑποψήφιος τὸν 

ἐνεκολποῦτο πάλιν μετὰ διπλασίας ἀπὸ τὸν παλαιὸν θερμότητος. Ἐν 

τῷ μεταξύ, ἐμπορικώς δὲν ἐξήρχετο ζημιωμένος ἀπὸ τὰς ἐπιχειρήσεις 

ταύτας, καὶ ἀπὸ τοῦ ὑποδηματοποιείου, διὰ βαθμιαίων ἐξελίξεων καὶ 

μεταμορφώσεων, τὸ ἐργαστήριόν του μετεβλήθη εἰς καπηλεῖον, εἶτα εἰς 

ἐμπορικόν, τελευταῖον εἰς λέσχην. 

Τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὁ Γεράσιμος Δ. Γερασίμου εἶχε σπουδαίαν συζήτη- 

σιν πρὸς τὸν Ἀνθέμιον Δουκαΐδην, πρώην ἐμπορορράπτην, καὶ νῦν δι- 

κολάβον. Ἀμφότεροι ἦσαν ἀπύλωτα στόματα. Ἠδύναντο νὰ φωνάζωσι 

συγχρόνως καὶ οἱ δύο ἐπὶ ὥρας, χωρὶς ν’ ἀπαντῶσιν εἰς τὰ ἐπιχειρήματα 

ἀλλήλων, ἀκολουθοῦντες μόνον τὴν σειρὰν τῶν ἰδίων συλλογισμῶν 

των. Ήτο μονόλογος ἐν διπλὼ μᾶλλον ἢ διάλογος. Ἀπετείνοντο μετὰ 
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χειρονομιῶν καὶ ἐπαφῶν τῶν βραχιόνων καὶ τῶν ὤμων, πρὸς τοὺς ἀκρο- 

ατὰς μᾶλλον ἢ πρὸς ἀλλήλους. Καὶ οἱ ἀκροαταὶ δυσκόλως ἠδύναντο νὰ 

ἐννοήσωσι, διότι δὲν ηὕρισκον ἀπ’ ἀρχῆς τίποτε. Ἐπρόκειτο περὶ ἐργο- 

λαβίας, περὶ ξυλείας, περὶ κατασκευῆς παραπηγμάτων, καὶ περὶ καθά- 

ρσεως διὰ τοὺς ἐπιβάτας τῶν καταπλεόντων πλοίων. Τόσον μόνον ἐνό- 

ησαν ἀμυδρῶς. Ἑκάτερος εἶχε τὸν ὑποψήφιόν του ξυλέμπορον καὶ τὸν 

ὑποψήφιόν του ἀρχιτέκτονα. Καὶ ἑκάτερος τὸν ὑπεστήριζε διὰ φωνῶν 

μέχρι διαρρήξεως τοῦ λάρυγγός του, μέχρι διασπαραγμοῦ τῶν ὤτων 

τῶν ἀκροατῶν. 

Τέλος εὐηρεστήθη νὰ φθάσει ὁ κὺρ-ὑγειονόμος. Κατόπιν του ἔφθασεν 

ὁ κὺρ-δήμαρχος, ὁ κὺρ-εἰρηνοδίκης καὶ ὁ ἐπιστάτης τοῦ λοιμοκαθαρτη- 

ρίου. Οἱ θεαταὶ εἶδον τότε καὶ ἐνόησαν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ μειοδοτικῆς 

δημοπρασίας. Ἀλλὰ μόλις ἐπρόφθασαν νὰ τὸ ἐννοήσωσι, καὶ ἠκούσθη 

ἡ φωνὴ τοῦ κήρυκος «Κατεκυρώθη» κ.τλ. 

Ἐφαίνετο ὅτι ἦσαν «κατακυρωμένα» ἐκ τῶν προτέρων, καὶ ὅτι ὅλα ἐγί- 

νοντο ἁπλῶς διὰ τὸν τύπον. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπέγραψαν τὸ πρωτόκολλον, ὁ 

εἰρηνοδίκης, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς διοκητικῆς ἀρχῆς, ἐνέκρινεν ὁριστι- 

κῶς τὸ ἀποτέλεσμα ἐπὶ τόπου, διὰ τὸ κατεπεῖγον, οἱ τέσσαρες ἡλιοκα- 

εῖς καὶ γυμνόστερνοι λεμβοῦχοι ἐσηκώθησαν ἀπὸ τὸ κεφαλόσκαλον κι 

ἔτρεξαν εἰς τὴν ξυλικήν, οἱ τρεῖς κυρτοὶ βραχύσωμοι, ἀπογοητευθέντες 

ἔπαυσαν νὰ φέρωσι γύρους κι ἐζήτουν εἰς μάτην νὰ βοηθήσωσιν εἰς τὴν 

ἐπιβίβασιν τῶν δοκῶν καὶ σανίδων. Οἱ λεμβοῦχοί τους ἀπώθησαν, λέ- 

γοντες ὅτι δὲν εἶχον ἀνάγκην τῶν ἐκδουλεύσεών των, καὶ ὁ ἀντικρὺ 

ἐξηπλωμένος μεγαλόσωμος γεννάδας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς συντεχνίας, τοὺς 

ἔστειλε τελευταῖον σκῶμμα, λέγων: «Δὲ σᾶς τὸ ’λεγα ἐγώ;» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Καταναλωτικό όν...» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δοκίμιο 

 
Παρ’ όλη την οικονομική δυσχέρεια, την απαρχή του υποσιτισμού και 

εξαθλίωσης της κοινωνίας μας, η αντίληψη και η νοοτροπία μένει ίδια, 

καθώς σημασία δεν έχει για τον άνθρωπο το «πόσα θα δαπανήσει», 

αλλά απλά και μόνο να «δαπανήσει». Οι αιτίες του φαινομένου αυ- 

τού είναι βαθιές και απαιτούν μεγάλη ανάπτυξη και ανάλυση. Περιο- 

ριζόμαστε μόνο στα εξής˙ το οικονομικό–κοινωνικό μοντέλο του κα- 

πιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς απελευθέρωσε τα προϊόντα και 

τις τιμές, με αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή των προϊόντων και την 

κατανάλωσή τους. Ο κάθε εργάτης που παρήγαγε ήταν «ελεύθερος» να 

καταναλώσει το αντίστοιχο προϊόν παραγωγής του. 

Όλα αυτά σε συνάρτηση με την προώθηση μέσω της διαφήμισης, 

δημιούργησαν ένα κοινωνικό μοντέλο ανθρώπου που κρίνεται και αξι- 

ολογείται βάσει της καταναλωτικής του δύναμης. Επίσης άρχισε να 

απαλείφεται η πνευματικότητά του, η ηθική του συγκρότηση που στη- 

ρίζεται σε αξίες, η πολιτικοποίησή του, η οποία σφυρηλατείται πάνω σε 

κοινωνικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η φιλαλληλία, και κατέληξε 

ένα ον παθητικοποιημένο, απομονωμένο, χωρίς ιδανικά και στόχους, με 

διαρκώς αυξανόμενα ψυχικά συμπλέγματα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο καταναλωτισμός επηρεάζει αρνητικά τον άν- 

θρωπο τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο: 

• άγχος και αγωνία ώστε να ανταποκριθεί στις επίπλαστες ανάγκες 

του. 

• συμπλέγματα κατωτερότητας ή αλαζονεία και οίηση (για όποιον 

αδυνατεί να καταναλώσει ή αντίστροφα). 

• ανία, αδιαφορία και υπαρξιακή πλήξη, η οποία γεννά δυστυχία 

για τον άνθρωπο. 
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• έλλειψη πνευματικότητας και χαράς για την αναζήτηση πνευμα- 

τικών–επιστημονικών–αισθητικών στοιχείων που θα σφυρηλατή- 

σουν την προσωπικότητα και θα διαμορφώσουν κριτική σκέψη 

και αξιολογικά κριτήρια. 

• ατομοκεντρισμός, αδιαφορία για την σύναψη γνησίων ανθρω- 

πίνων σχέσεων, με αποτέλεσμα την απομόνωση, την αδυναμία της 

κοινωνίας να ζει αρμονικά, ως ένα σώμα, ώστε να προωθεί την 

κοινωνική ευτυχία, καθώς απουσιάζουν κοινωνικά αισθήματα. 

Ο καταναλωτισμός όμως επηρέασε αρνητικά και το φυσικό μας πε- 

ριβάλλον, στο οποίο ζούμε οι άνθρωποι εξ υπαρχής της εμφάνισής μας 

και στο οποίο θα συνεχίσει το ανθρώπινο γένος την βιωσιμότητά του. 

Ο σλόγιστος καταναλωτισμός προϋποθέτει διαρκή και αυξανόμενη πα- 

ραγωγή. Αυτό με την σειρά του, αυτομάτως, οδηγεί στην καταστροφή 

του περιβάλλοντος (μόλυνση, ρύπανση), στην εξάντληση των φυσικών 

πόρων, καθώς από την εξόρυξή τους κατασκευάζονται τα προϊόντα, 

κλπ. Ένας λόγος φυσικά για ευθύνη των επιστημόνων αποκλείεται από 

το ίδιο το θέμα. 
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ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 

 
Ένα τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, το οποίο σχετίζεται 
με την «ψευδαίσθηση» της καταναλωτικής κοινωνίας, 
την οποία εμβιώνουμε, από το άλμπουμ «Ασπρόμαυρες ιστορίες» του 1989. 

 

Λογοτεχνικό Κείμενο 

 
Eίν’ ακριβός ο αέρας που φτύνεις, 

ακριβό το ποτό και το πίνεις. 

Tρύπιες τσέπες και μακό φανελάκι, 

είν’ ο κόσμος μπουκιά και φαρμάκι, 

είν’ ο κόσμος δροσιά κι αεράκι. 

Λύσσα ο έρωτας, χάδι ο έρωτας, 

κόκκινα μάτια μου μη μέ ρωτάς. 

Στα 17 σου πηδάς το καλάμι, 

στα 19 σου κανείς δε σε πιάνει. 

Tρεκλίζεις στο δρόμο, μεθάς με τον πόνο˙ 

σε λίγα χρονάκια δεν ξέρεις πού πας. 

Eνήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. 

Tα πεντοχίλιαρα μυρίζουν αιδοίο. 

Γλυκά νανουρίζεις το ρήγμα π’ ανοίγει, 

το ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει˙ 

συμβόλαιο στο πάθος που λήγει. 

Θηλιά ο έρωτας, ανάγκη ο έρωτας, 

καμμένα μάτια μου μη με ρωτάς. 

Tρεκλίζεις στο δρόμο, μεθάς με τον πόνο˙ 

φοβάσαι και ξέρεις πού πας. 
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Oλοι οι καριόληδες μια εταιρία. 

Σάπια ηλικία και αδυναμία. 

Γελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος 

στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. 

Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι: 

τόσα χρονάκια γιατί να τραβιέσαι; 

Στάχτη ο έρωτας, μνήμη ο έρωτας, 

γέρικα μάτια μου μη με κοιτάς. 

Tρεκλίζεις στο δρόμο, μεθάς με τον πόνο˙ 

σε λίγα χρονάκια το ξέρεις γερνάς. 

Kαληνύχτα μαλάκα η ζωή έχει πλάκα, 

έχει γούστο και φλόγα είναι κάτι σαν ρόδα: 

σε πατάει και σε παίρνει, μόνο ίχνη σου σέρνει. 
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Την νέα αυτήν εποχή, του μεταμοντέρνου μηδενισμού, ο χώρος και ο 

χρόνος έχουν σχετικοποιηθεί και παράλληλα εμφανίζεται και αναδύ- 

εται μία πολυπολιτισμικότητα, παρόλο που ο κόσμος και η παγκόσμια 

κοινωνία λόγω της παγκοσμιοποίησης είναι μαζοποιημένη. 

Η ελπίδα και η προσδοκία των ανθρώπων σε κάποιον νέο «Μεσσία» 

ποτέ δεν έπαψε να εδρεύει στις ψυχές των ανθρώπων ατομικά ή συλ- 

λογικά. Τον Χιλιασμό των σταυροφοριών τον διαδέχτηκε ο αμερικα- 

νικὸς προτεσταντικὸς μεσσιανισμὸς «του λευκού δυτικού ανθρώπου» 

αναντίον οποιουδήποτε άλλου πλην των ίδιων. Τον 20ο αιώνα ήλθε ο 

κομμουνιστικός μεσσιανισμός με την προσδοκία επικράτησης του προ- 

λεταριάτου. 

Τώρα πια όλες οι προηγούμενες μορφές μεσσιανισμού έχουν αντικα- 

τασταθεί από τον τεχνολογικό μεσσιανισμό περί ύπαρξης και έλευσης 

του «μετανθρώπου». 

Παρόλο που ο τεχνολογικὸς μεσσιανισμός οριστικοποίησε τον θάνα- 

το του Θεού, το θρησκευτικό αίσθημα αναζωπυρώθηκε είτε στην Δύση 

με τις προφητείες, την ατομικὴ πίστη και την εμφάνιση παραθρησκει- 

ών εξαιτίας διαφόρων δεινών, π.χ. 11η Σεπτεμβρίου, είτε στην Ανατολή 

μέσω του φονταμενταλισμού. 

Όλες αυτές οι θρησκευτικές εμφανίσεις, όπως και ο τεχνολογικός 

μεσσιανισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά πτυχές του Γνωστικισμού. 

Ο τεχνολογικός μεσσιανισμός, ο οποίος αφενός εδρεύει ασύνειδα 

στις ψυχές μας, αφετέρου μάς παρασύρει με τα «δώρα» του, μπορεί να 

πάψει να μάς φαλκιδεύει μόνο μέσω του διαλόγου. 

Και διάλογο εννοούμε τον γνήσιο διαπροσωπικό διαλόγο, τον δια- 

κοινοτικό διάλογο, τον διαθρησκευτικό διάλογο. Μόνο εφόσον οι άν- 
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θρωποι σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο είναι έτοιμοι να παρουσια- 

στούν στο ίδιο τραπέζι με τους συνομιλητές τους με αλληλοσεβασμό, 

με διάθεση υποχώρησης και κατανόησης, με επιείκεια, ίσως μπορέσουν 

να επιλύσουν τις όποιες διαφορές μεταξύ τους, να συμπορευτούν χωρίς 

να χάνουν την ιδιοπροσωπία τους καιὶ να μη προσδοκούν κάποια έξω- 

θεν λύση ενός κάποιου Μεσσία. 
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ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η αλλαγή του ανθρωπίνου είδους 

έχει ξεκινήσει και δυστυχώς τό 

απολαμβάνουμε... 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η ασύνειδη αναμονή ενός “Μεσσία” μέσα 

από την τεχνολογία... 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

Ποτέ, μὰ ποτέ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνα ὡς σήμερα, ἡ ἀνθρωπό- 

τητα δὲν ζοῦσε τόσο κοντὰ σὲ αὐτὸ ποὺ περιέγραφε ὁ Πλάτωνας καὶ 

σ’ αὐτὸ ποὺ ἤθελε νὰ καταδείξει μὲ τὸν μῦθο τοῦ σπηλαίου. Βλέπουμε 

λιγότερο τὴν πραγματικότητα καὶ ἀφοσιωνόμαστε περισσότερο στὶς 

εἰκόνες τῆς πραγματικότητας, ἢ ἀκόμα χειρότερα, σὲ αὐτὸ ποὺ σήμερα 

ἀποκαλεῖται εἰκονικὴ πραγματικότητα (τεχνολογία). Σήμερα, μάλιστα, 

βρισκόμαστε σὲ μία σπηλιά. Ὁ Πλάτωνας ἔλεγε ὅτι πρέπει νὰ βγοῦμε 

ἀπὸ τὴν σπηλιὰ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν πραγματικότητα. Ἄν, ὅμως, 

ἀποχαυνωνόμαστε μπροστὰ στὶς εἰκόνες τῆς πραγματικότητας καὶ λη- 

σμονοῦμε τὴν λεπτομέρεια ὅτι πρόκειται ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ εἰκόνες, 

τότε δὲν ὑπάρχει καμία διέξοδος. 

Στὴν ἐποχὴ μᾶς τὸ μηδὲν κατάντησε ἡ πικρὴ ἀπόγευση τῆς πλέον ἀπο- 

λαυστικῆς γεύσεως ποὺ παρέχει ἡ κοινωνία τῆς ἀφθονίας. Πίσω ἀπὸ τὶς 

ἀστραφτερὲς εἰκόνες καὶ βιτρίνες παράγεται ἄφθονο τὸ μηδέν. Διότι τὸ 

μηδὲν γίνεται θανατερὰ δυσοίωνο σὰν ἐμφανίζεται ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ 

δὲν τὸ περιμένεις, τὶς στιγμὲς δηλαδὴ τῆς ἑορταστικῆς εὐωχίας. 

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ψάχνει τὴν εὐτυχία σὲ χώρους ποὺ αὐτὴ δὲν 

ὑπάρχει. Κυνηγᾶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, θαμπωμένος ἀπ’ τὴν καταναλωτικὴ 

τοῦ μανία. Ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν αὐτογνωσία, γιὰ τὸ σωκρατικὸ γνῶθι 

σαυτόν, καὶ τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τὴν πνευματική του καλλιέργεια. 

Τὸν ἄνθρωπο τῆς ἑορταστικῆς εὐωχίας, σὰν ἀντιμετωπίσει τὸ μηδέν, 

δὲν τὸν παραμυθεῖ τίποτα. Εἶναι χαμένος εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. 

Γιατὶ δὲν διαθέτει τὶς ψυχικὲς προϋποθέσεις γιὰ παραμυθία, ἀφοῦ τὶς 

ἔχει ἐξαντλήσει μέσα στὴν ἐνθαδική εὐημερία του.... 

Τὸ Ἱστορικὸ ἐκκρεμὲς τῶν καιρῶν μας σύρεται πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς 

λησμονιᾶς. Σημειώνεται ἡ εἴσοδος πρὸς τὸν «οἶκον τῆς δουλείας» καὶ 

ὄχι ἡ ἔξοδος. Καὶ πρόκειται γιὰ πρωτοφανῆ δουλεία τοῦ ἀνθρώπου στὰ 
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ἔργα τῶν χειρῶν του, ποὺ εἶναι ἡ τεχνολογία. Μία παράξενη δουλεία, 

ὅπου τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖ εἶναι νὰ λησμονήσεις τὴ ψυχή σου, διότι ἡ 

τεχνολογία δὲν τὴν χρειάζεται. Καὶ ἔναντι αὐτῆς τῆς ἀποποιήσεως ἡ 

ἀντιπαροχὴ εἶναι δαψιλής... 

 

Διασκευασμένο κείμενο από το δοκίμιο του Μαλεβίτση Χρ., 

“Πρὸ τοῦ Μηδενὸς”, στο βιβλίο «Εφημερία», (Εκδόσεις: Δωδώνη, Αθήνα 1989). 
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Βία στις σχέσεις 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δοκίμιο 

 
Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι η μετουσίωση της ανθρώπινης ύπαρ- 

ξης. Είναι η υποστασιοποίηση του ανθρώπου σε πρόσωπο, πράγμα που 

τόν διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ζώα. 

Όταν αποκαλούμε τον άνθρωπο πολιτικόν ζώον εννοούμε αυτό ακρι- 

βώς, δηλαδή ότι εκ φύσεως είναι ορισμένος να σχετίζεται με ανθρώ- 

πους σε πολιτική κοινωνία. Αυτή η ιδιότητα απεικονίζει την υφή, την 

ιδιαιτερότητα και ουσία του ανθρώπου. Αυτή η ιδιότητα είναι ο σκοπός 

της ύπαρξής του. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την πραγμάτωση 

της ουσίας του πέρασε από μια εξελικτική πορεία, η ολοκλήρωση της 

οποίας τον οδήγησε στην απόκτηση αυτής της ιδιότητας. Η ιδιότητα 

αυτή αντιπροσωπεύει για τον άνθρωπο την τελείωση και τελειότητά 

του. 

Η πολιτικὴ κοινωνία από την άλλη θεμελιώνεται επί του αλληλοσε- 

βασμού και επί του αισθήματος δικαίου. 

Άρα, άνθρωπος δεν νοείται άτομο, αλλά πρόσωπο, το οποίο μπορεί 

να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους μέσα σε μία πολιτικά οργανω- 

μένη κοινωνία, υιοθετώντας και σεβόμενος τους νόμους, ωστε να εξαν- 

θρωπιστεί, να εξευγενιστεί και να μπορέσει να τελειοποιηθεί. Εκτός 

πολιτικής κοινωνίας, παύει να είναι άνθρωπος, εξαγριώνεται και δεν 

εκπληρώνει την ουσία του. 

Πρέπει να κατανοήσουμε, επίσης, ότι όλες οι μορφές επικοινωνίας με 

τους ανθρώπους είναι σχέσεις, είτε πρόκειται για επαγγελματικές είτε 

για φιλικές είτε για οικογενειακές είτε για ερωτικές, καθώς η έννοια 

άνθρωπος, όπως αναφέραμε στο παρόν βιβλίο7, σημαίνει «η όψη του 

 
 

7: δοκίμιο > εικονικός κατακερματισμός: δύο λόγια για το διαδίκτυο. 
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ανθρώπου» από τις λέξεις ἀνὴρ (=άνθρωπος) + ὄπωπα (παρακείμενος 

του ὁρῶ). Δηλαδή υπάρχουμε μόνο μέσα από την συν-ύπαρξη με τους 

συν-ανθρώπους μας. 

Η κυριότερη σχέση, η οποία μας απασχολεί περισσότερο όλους, είναι 

η ερωτική. Δυστυχώς εκεί παρατηρούμε μία διαστρέβλωση. 

Οι άνδρες φέρονται βιαίως είτε σωματικά είτε ψυχικά απέναντι στις 

γυναίκες. 

Παραδείγματα πρόσφατα είναι βέβαια η δολοφονία της Καρολάιν 

από τον σύζυγό της στις 11/5/2021 στα Γλυκά Νερά Αττικής, αλλά και 

η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της στις 16/7/2021 

στην Φολέγανδρο. Η γυναικοκτονία απορρέει από την φαλλοκρατία 

της κοινωνίας μας. 

Τα γεγονότα αυτά μερικές δεκαετίες νωρίτερα ίσως δεν δημοσιοποι- 

ούνταν, παρόλο που οι δράστες θα είχαν καταδικαστεί. Πολὺ παλαιότε- 

ρα ίσως συγκαλύπτονταν από τις ίδιες τις Αρχές, διότι ήταν «άνδρας» 

και η «γυναίκα ήταν προκλητική». Ίσως πια η ίδια η κοινωνία μας έχει 

φτάσει στο επίπεδο ωριμότητας, ώστε να αποδεχτεί την κατάσταση και 

σταδιακά να τήν αλλάξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βυθιστεί σε αβελτη- 

ρία... 

Οι αιτίες αυτής της βάναυσης κατάστασης διάφορες. Θα μπορούσαμε 

να στοιχειοθετήσουμε μερικές. 

Καταρχάς ο υπαρξιακός χαρακτήρας του άνδρα είναι διαφορετικός 

από αυτόν της γυναίκας. Ο άνδρας χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρα- 

με στο παρόν βιβλίο8, από την λογική, από το πολεμοχαρές, απὸ την 

αστοργία, από την καθυπόταξη της φύσης, κ.λπ. Η γυναίκα χαρακτηρί- 

ζεται από τον σεβασμό στην φύση, από το συναίσθημα, από την στοργή 

προς το πάσχον πλάσμα, από την μητρότητα, από την ζεστασιά, από 

την ειρήνη, κ.λπ. Ο έρωτας, τελικά, του άντρα είναι έτερος από αυτόν 

της γυναίκας. Του άντρα συνίσταται στην κατάκτηση, όχι μόνο της γυ- 

ναίκας, αλλά οποιουδήποτε όντος. Της γυναίκας συνίσταται κυρίως 
 

8: δοκίμιο: Αγάπη και έρωτας. 
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στο να αγαπάται, διότι έτσι καλλιεργεί τις συνθήκες μητρότητας. Για 

αυτό και η σεξουαλικότητα του άντρα είναι διαφορετική της γυναίκας, 

και οδηγούνται ενίοτε σε ριζική ασυνεννοησία. 

Σίγουρα αυτά διαδραματίζουν κάθε εποχή σημαίνοντα ρόλο στην 

διαμόρφωση πατριαρχικών ή μητριαρχικών κοινωνιών˙ αγάπη, όμως, 

και έρωτας δεν εμφανίζεται σε καμία τέτοιου είδους κοινωνία, διότι δεν 

υπάρχει ισότητα και ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων. 

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα στερεότυπα της δικής μας κοινω- 

νίας τους τελευταίους δύο αιώνες. Ο άνδρας είναι αυτός που κατακτά, 

που επιβάλλεται, που υποτιμά τις γυναίκες, που αδιαφορεί για τα δικά 

της συναισθήματα και φόβους, που μετέρχεται ακόμη και την σωματική 

βία, εκτός της δεδομένα ψυχικής που ασκεί. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες 

και κοινωνοί τέτοιας απαράδεκτης συμπεριφοράς. Θα μπορούσε κανείς 

να σναζητήσει τις αιτίες αυτής της κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς 

σε διάφορες αντιλήψεις, όπως η ανατολίτικη επιρροή που δεχτήκαμε 

μέσα στους αιώνες ή ακόμη και τα πρότυπα της αρχαιότητας ή της ελλη- 

νικής επανάστασης, ή ακόμη πιο σύγχρονα πρότυπα που σκιαγραφούν 

οι αμερικανικές ταινίες τηλεόρασης και τα διάφορα είδη μουσικής, στα 

οποία οι πρωτότυπες μορφές βίας στοιχειοθετούν την κορύφωση του 

ήρωα! 

Όπως και να έχουν τα πράγματα και όποιες και να είναι οι αιτίες, ζη- 

τούμενο είναι να πάψει αυτή η συμπεριφορά και αντιμετώπιση προς τις 

γυναίκες εκ μέρους των ανδρών. Ας μη ξεχνούμε πως οι γυναίκες ήταν 

αυτές που δεὲν πρόδωσαν τον Χριστό, οι γυναίκες είναι αυτές που στις 

δυσκολίες κάθε άνδρα συμπαραστέκονται με γενναιότητα και αυτα- 

πάρνηση. 

Επομένως, θα πρέπει και εμείς οι άνδρες σε ένα πρώτο επίπεδο να 

κατανοήσουμε ότι πάντοτε είμαστε ωφελημένοι από την σχέση μας με 

τις γυναίκες. Η ουσία, όμως, των αλλαγών δεν πρέπει να είναι ωφελι- 

μιστική. 

Η ουσία των αλλαγών πρέπει να έχει ερείσματα βαθύτερα. Πρωτί- 

στως ότι ο έρωτας που μετουσιώνεται σε αγάπη δεν μπορεί να ολο- 



133 

 

 

 

 

 

Μονόλογος Εν Διπλώ 

κληρωθεί, αν τα δύο φύλα, ο άντρας και η γυναίκα, δεν βρίσκονται 

σε ισότιμη θέση. Δεύτερον ο αληθής έρωτας που μορφοποιείται στην 

συνείδησή μας σε αγάπη, η οποία αφορά όχι μόνο τον/την σύντροφό 

μας αλλά και τα παιδιά μας, τους γονείς, αδέλφια, φίλους, συνεργάτες, 

κ.ο.κ., προϋποθέτει σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση, δηλαδὴ στο 

κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, έξοδο από την εγωτική μας φιλαρέσκεια, 

άρα αυταπάρνηση, ώστε να γίνει σχέση αλληλοπεριχωρητική, δηλαδή 

να συν-υπάρχουν ασύγχυτα μεν αδιαίρετα δε. 
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Η βία κατά των γυναικών είναι 

πολλών μορφών... 



ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ισότητα...;; 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ 

 
Σε αυτό το απόσπασμα από το χριστουγεννιάτικο διήγημα 
«Πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
το οποίο συνέγραψε το 1891, παρουσιάζεται 
για μία ακόμη φορά από τον ίδιο τον συγγραφέα 
η θέση του άνδρα και της γυναίκας στην ελλαδική κοινωνία. 

 

Λογοτεχνικό Κείμενο 

 
Τώρα, αὐτὸ τὸ παιδάκι, ὁ Ἐλευθέρης, τῆς ἔμενε. Ἦτο ἐξαπλωμένη πλη- 

σίον του, ἀνέχουσα τὴν κεφαλὴν διὰ τοῦ βραχίονος ὑπὲρ τὸ προσκέφα- 

λον τοῦ παιδίου, ἔχουσα τὴν κεφαλὴν τοῦ παιδίου ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν 

μασχάλην της. Τὰ ἐνθυμεῖτο ὅλα ὅσα ὑπέφερε, καὶ δὲν εἶχεν ὕπνον. Εἰς 

τὴν ἑστίαν, οἱ ὀλίγοι μείναντες ἄνθρακες, χωμένοι εἰς τὴν στάκτην, ἐτυ- 

φλόκαιαν ἀκόμη. Ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς της ἔκαιε τὸ κανδήλι ἐμπρὸς 

εἰς τὰ εἰκονίσματα, σημειοῦν μὲ φωτεινὴν γραμμὴν τὰς μελαγχολικὰς 

μορφὰς τῶν Ἁγίων. Ὁ σύζυγός της ἐξηπλωμένος ἐκ δεξιῶν της, έρρεγ- 

χε πρὸ πολλοῦ, ἀπὸ τῆς ἐνάτης ὥρας. Εἶχε γυρίσει δὶς ἤδη καὶ ἀπὸ τὰ 

δύο πλευρά, καὶ ἀνέπνεε δυνατά, καὶ κάτι ἐμορμύριζε, κ’ ἐνίοτε ἐμυ- 

κᾶτο εἰς τὸν ὕπνον του. Ὁ καημένος ὁ μπάρμπα-Στέργιος δὲν ἦτο καὶ 

πολὺ κακός, ἂν καὶ ἠγάπα νὰ τρώγη τὸ ψωμί του ἀπὸ τὰ «φουρνιάτικα». 

Έλεγεν ὅτι, μὲ τὸ νὰ κολλᾶ τὸν φούρνον εἰς τὴν γειτονιάν, ἡ γυναῖκά 

του, έβγαινεν ἀπὸ ἕνα κόπον, τοῦ νὰ ζυμώνει. Κλαδιὰ τῆς ἐκουβαλού- 

σεν ἄφθονα, μὲ τὸ ονάριόν του, ὅσα ἐπερίσσευαν ἀπὸ τὸ καμίνι. Ἦτο 

ἐν τούτοις ἐργατικός, καὶ δὲν τὴν ἐβασάνιζε καὶ πολύ τὴν γυναῖκά του. 

Μόνον ὅταν ἐτύχαινε νὰ πωλήσει μαζωμένον ἀσβέστην, κι ἔπαιρνε τί- 

ποτε λεπτά, ποτὲ δὲν ἐγύριζε στὸ σπίτι μὲ τὰ θυλάκια πλήρη ἢ μὲ τὸν 

στόμαχον κενόν. Συνήθως «τὰ ἄναβε τὰ καντήλια». Καὶ ἂν μάλιστα ἦτο 

Σάββατον βράδυ, «ἐβαστούσε τρίμερο», καθὼς έλεγεν ἡ Θοδωριά, καὶ 

ἦτο «ἐν τὴ δόξῃ του» ἕως τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας. Ἀλλ' αὐτὴ τὸ ἤξευρε 

τὸ σύστημά του, καὶ ὅταν τὸν ἔβλεπε νὰ εἶναι «στὰ πράματα», δὲν τοῦ 

ὠμιλούσε, διότι τότε ἦταν φόβος μὴν «τές φάει». Μόνον τὴν Δευτέ- 
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ραν, πρωί, πρὶν ἀναχωρήσει διὰ νὰ ὑπάγει στὸ καμίνι, τοῦ ἐζήτει νὰ τῆς 

ἀφήσει τίποτε λεπτά, ἂν τοῦ εἶχαν περισσεύσει, κι ἐκεῖνος τότε ἤρχετο 

κάπως εἰς αἴσθησιν. 

Τὰς προλαβούσας ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων, τὸ εἶχεν «ἀλαλὰξ τῷ 

Κυρίῳ», διότι εἶχε πωλήσει πολλὰ καντάρια ἀσβέστην, κι ἐπήρεν ὀλίγα 

τάλληρα. Τώρα, τὰ Χριστούγεννα πέρασαν, ἤρχετο Ἅις Βασίλης, κι ἐπει- 

δὴ ἐν τῷ μεταξὺ ἦτο καὶ Κυριακή, δὲν εἶχε μαζωχθεὶ ἀκόμη. Τὴν ἑσπέραν 

ταύτην πάλιν ἦτο ὀλίγον «στὸ φίλο, στὸ χορὸ», ἀλλ’ εὐτυχῶς εἶχεν ἔλ- 

θει ἐνωρὶς ἀπόψε, κι ἐντεῦθεν ἡ Θοδωριὰ ἐσυμπέρανεν ὅτι τὰ τάλληρα 

θὰ ἐσώθηκαν, ἀπὸ τὴν τελευταίαν πώλησιν. Ὅ,τι ὅμως ἠγνόει εἶναι ὅτι, 

ἐντὸς τῆς ἡμέρας, ὁ μπάρμπα-Στέργιος ἐπώλησε καὶ ἄλλον ἀσβέστην. 

Καὶ ὁ λόγος δι' ὅν εἶχεν ἔλθει ἐνωρὶς ἦτο ὅτι εἶχε βαρυνθεῖ κάπως τὴν 

κραιπάλην, καὶ ἠσθάνετο καὶ σφοδρὸν πονοκέφαλον. Ἐν τούτοις ἡ Θο- 

δωριὰ εὐχαριστήθη, διότι ἀφοῦ ἔβλεπε τὸ παιδί της ἄρρωστον, θὰ εἶχε 

τοὐλάχιστον σύντροφον, ἔστω καὶ κοιμώμενον, καὶ ὁ ρογχασμὸς τοῦ 

ἀνδρὸς τῆς ἦτο ὡς παρηγορία τὶς διὰ τὴν ἀνησυχίαν της. 

Ἐν τούτοις τὸ παιδίον ἐχειροτέρευεν. Ἡ Θοδωριά, ἥτις δὲν ἠδύνατο 

νὰ κλείσει ὄμμα ἐπιβλέπουσα ἀγρύπνως τὸ ἄρρωστον, εἶδεν αἴφνης ὅτι 

τὸ τεκνίον ἠγωνία καὶ ἐπνευστία βήχον ξηρώς. Ὠχρὸν ἦτο τὸ μέτωπόν 

του, ἀπεξηραμμένα τὰ χείλη του, τὰ ὄμματά του θολά, καὶ ἐλαφρὰ ἐρυ- 

θρότης ἀνέβαινεν ἀπὸ τὰς παρειὰς τοῦ εἰς τοὺς κροτάφους. Ἡ γυνὴ ἐν- 

θυμεῖτο τὰ συμπτώματα ἀπὸ τὰ δύο ἄλλα παιδιά της καὶ ἦτο ἔντρομος 

καὶ περιδεής. 

Τότε ἔσπευσε νὰ ἐξυπνίσει ἀποτόμως τὸν σύζυγόν της. 

— Σήκω, Στέργιο!... κοιμᾶσαι, ἄνδρα μου; 

Ὁ μπάρμπα-Στέργιος, μισοκοιμισμένος, ἐξηροτανύσθη κι ἐχασμήθη. 

— Τὶ εἶναι;... Τὶ θέλεις;... Δὲν κοιμᾶσαι, Θοδωριά; 

Κι ἐγύρισεν ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρόν. 

Ἡ γυνὴ τὸν ἔσεισε σφοδρῶς. 

— Δὲν ἀκοῦς, ἄνδρα; Ξανακοιμήθηκες; Σὲ καλό σου! 
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— Τὶ λές, μωρὴ γυναῖκα; 

— Σήκω, δὲν μπορεῖ τὸ παιδί μας. 

Καὶ τὶ νὰ σ’ κάμω ἐγώ;... Σὰ δὲν μπορεῖ, ἄς γιάνει... 
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