
 

 

Η αλυσίδα του κακού 
 

Κϊθε τι «ϊςχημο/ϊδικο/κακό/αναληθϋσ» που αναδύεται ςε μια κοινωνύα θα μπορούςε 
να ςταματόςει εξ αρχόσ αν ςτην πορεύα του βρεθεύ ϋνασ αληθινόσ «Πολύτησ» και ϋςπαζε 
την αλυςύδα του “κακού”. Όμωσ, η αδιαφορύα των «ανθρώπων-υπηκόων» επιτρϋπει την 
διϊδοςη και διαιώνιςό του. 

- Σκεφθεύτε φύλοι μου! Πολλϋσ φορϋσ κϊτι αρνητικό ςε μια κοινωνύα θα ςταματούςε 
εϊν ςτην πορεύα του βριςκόταν ϋνασ «Άνθρωποσ». Όταν δεν βρεθεύ, τότε γύνεται τςουνϊμι 
που παύρνει παραμϊζωμα ολόκληρη τη χώρα. Ποιον ςυμφϋρει αυτό; Φθηνϋσ δικαιολογύεσ 
ςωρό θα ςκαρφιςτούν για να δικαιολογόςουν την αδιαφορύα τουσ. 

- Πολλϋσ φορϋσ η κοινωνύα μασ βρϋθηκε εκτεθειμϋνη μπροςτϊ ςτο «ϊςχημο/ϊδικο/κα-
κό/αναληθϋσ», πχ ρατςιςμού, εθνικιςμού, θρηςκευτιςμού, ιδεοληψύεσ, κτλ, αλλϊ και κϊθε 
ϊλλησ μορφόσ “κακού”. Πολλϋσ ευκαιρύεσ δύδονται να ςταματόςει το «κακό» και πολλϊ τα 
επύπεδα, ανϊλογα βεβαύωσ τησ μορφόσ του «κακού». Για παρϊδειγμα, αν επιςυμβεύ κϊτι 
«ϊςχημο/ϊδικο/κακό/αναληθϋσ» μϋςα ςε μια τϊξη ενόσ ςχολεύου (εντόσ τησ εκπαύδευςησ), 
ϋχουμε χονδρικϊ επτϊ επύπεδα για να ςπϊςει η αλυςύδα του «κακού». Στο πρώτο και βαςι-
κότερο επύπεδο εύναι ο ύδιοσ ο εκπαιδευτικόσ που εύχε εμπλακεύ ςτην υπόθεςη, αν όμωσ εύ-
ναι «Πολύτησ» και «λειτουργόσ» του λειτουργόματόσ του. Τότε τϊχιςτα, ϊκοπα και ϊμοχθα 
θα ςταματούςε εν τη γενϋςει του το «κακό». Αν όχι, μϊλλον δεν κϊνει να μπαύνει ςτην τϊ-
ξη. 

- Έχουμε λοιπόν επτϊ επύπεδα με τα οπούα μπορεύ να ςταματόςει κϊθε «ϊςχη-
μο/ϊδικο/κακό/αναληθϋσ». 

- 1ο επύπεδο: Ο εμπλεκόμενοσ εκπαιδευτικόσ, εφόςον εύναι λειτουργόσ. Κατόπιν… 
-  2ο επύπεδο: Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου, εφόςον εύναι ϊξιοσ τησ θϋςησ. Κατόπιν…  
-  3ο επύπεδο: Ο ςύλλογοσ καθηγητών του ςχολεύου, εφόςον γνωρύζει τον ρόλο του. 
Κατόπιν… 
-  4ο επύπεδο: Ο Διευθυντόσ τησ Α΄ βϊθμιασ, Β΄ βαθμιασ και Γ΄ βϊθμιασ Εκπαύδευςησ, 
Κατόπιν… 
-  5ο επύπεδο: Ο περιφερειακόσ Δ/ντόσ Εκπ/ςησ εφόςον εύναι ϋμπλεοσ ενςυναύςθη-
ςησ. Κατόπιν… 
-  6ο επύπεδο: Ο Υπουργόσ Παιδεύασ, εφόςον εύναι φιλοςοφημϋνοσ και «Άνθρωποσ». 
Εν τϋλει… 
-  7ο επύπεδο: Η κυβϋρνηςη και ο κυρύαρχοσ λαόσ. 

- Κι όμωσ, πολλϋσ φορϋσ όλα αυτϊ τα επύπεδα δεν καταφϋρνουν να ςπϊςουν την αλυ-
ςύδα του «κακού», προςβϊλλοντασ ολόκληρη την κοινωνύα μασ και διαχϋοντασ την ντροπό 
και την ενοχό ςε όλουσ μασ. Στη ςύγχρονη εποχό οι «Πολύτεσ» ϋχουν λιγοςτϋψει επικύνδυ-
να, οπότε το «κακό» καταφϋρνει να διειςδύςει παντού και να προχωρϊ ςε βϊθοσ.  

- Σε τϋτοιεσ περιπτώςεισ η ςυνόθησ επύκληςη τησ νομοθεςύασ ςυνόθωσ εύναι μια πρό-
φαςη. Ωσ ςυνόθωσ,  οι ιθύνοντεσ «κρύβονται» πύςω από κϊποιον νόμο, τον χρηςιμοποιούν, 
τον κακοποιούν, τον ερμηνεύουν κατϊ το δοκούν ό λαμβϊνουν υπόψη μόνο ό,τι τουσ ςυμ-
φϋρει ό ό,τι γνωρύζουν, γενικϊ κϊνουν ό,τι τουσ βολεύει εξυπηρετώντασ τα ςυμφϋροντϊ 
τουσ, και κατόπιν κατηγορούν τον νόμο: «Αυτόσ ο κακόσ νόμοσ φταύει. Όχι εμεύσ!». Ο φταύ-
χτησ όμωσ εύναι ο/οι διαχειριςτόσ/εσ του νόμου, που με ιδιοτελό ςκϋψη αντιδρούν. Τουσ 
λεύπει η εςωτερικό φωνό που θα τουσ υπϋβαλε να πρϊττουν το όμορφο/δύκαιο/καλό/αλη-
θϋσ.  

Τ ο  π ρ ό β λ η μ α ;  Η  έ λ λ ε ι ψ η  " Π ο λ ι τ ώ ν " !  


