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Σηο μςθιζη πημα ηηρ Λ ναρ Λςσναπ  ππυηαγυνιζηο ν ζςγκεκπιμ νοι  πυερ 

πος ςπ πσοςν και δποςν ζηην καθημεπιν ηηη  μαρ, ζε μικπ ηεπο   μεγαλ ηεπο 

βαθμ . Αν ζος διν ηαν η εςκαιπ α να ζςνομιλ ζειρ με  ναν απ  αςηο ρ, ποιον 

θα επ λεγερ; Να παποςζι ζειρ π νηε επυη ζειρ ππορ αςη ν  ηζι  ζηε να ηον 

τςσογπαθ ζειρ, να μ θειρ ηα κ νηηπα ηυν ππ ξε ν ηος, ηο παπελθ ν ηος και 

 ηζι να ικανοποι ζειρ ηην κινηη πιο δ ναμη ηηρ ππο δος, ηην πεπι πγει  ζος. 

Να γπ τειρ και ηιρ απανη ζειρ ηυν ανθπ πυν.  

 

Αλ κνπ δηλόηαλ ε επθαηξία λα επηιέμσ έλα άηνκν από ην βηβιίν ζα δηάιεγα ηνλ 

Παύιν, δηόηη είλαη έλα άηνκν κε παξειζόλ θαη πξάμεηο άμηεο ζπδήηεζεο. 

 

1. Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ηελ νηθνγέλεηα ζαο; 

«Ζσ καδί κε ηνλ παηέξα κνπ. Η κεηέξα κνπ εδώ θαη θαηξό δεη ζηε Γεξκαλία, 

επεηδή είλαη ζνβαξά άξξσζηε, αιιά δελ ζέισ λα ζπδεηώ γηα απηό ην ζέκα… Με 

ηε κεηέξα κνπ είρα πάληα πνιύ θαιή ζρέζε θαη κνπ ιείπεη πνιύ θαη αλεζπρώ γηα 

απηήλ. Κάζε βξάδπ εγώ θαη ν παηέξαο κνπ επηθνηλσλνύκε κε ηε κεηέξα κνπ ζην 

Skype. Μεξηθέο θνξέο όκσο ε ζύλδεζε δελ είλαη ηόζν θαιή θαη… ζρεηηθά κε ηελ 

κεηέξα κνπ … δελ κπνξώ λα ηε βιέπσ λα θνξάεη απηό ην καληήιη ζην θεθάιη ηεο. 

Από ηόηε πνπ πήγε ζηε Γεξκαλία νη γνλείο κνπ κνύ θξύβνπλ πνιιά πξάγκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ηεο θαη απηό κε λεπξηάδεη πάξα πνιύ. Μνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είκαη κηθξό παηδί, γηαηί όηαλ κηινύλ κπξνζηά κνπ δελ 

ιέλε ηελ αιήζεηα γηα ηελ αξξώζηηα ηεο κεηέξαο. Λέλε κόλν όηη δελ πξέπεη λα 

αθνύζεη ην παηδί...». 

 

2. Πεγέο κνύ ιέλε όηη πξηλ ζπιιεθζεί ν θαλαηηθόο ξαηζηζηήο Θαιήο Γνύιηαο 

κηινύζαηε καδί ηνπ. Θζρύεη απηό; 

«Ναη, ηζρύεη. Τνλ είρα ζπλαληήζεη κία θόξα ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο κνπ θαη κνπ 

είρε πηάζεη ηελ θνπβέληα γηα ηνπο μέλνπο πνπ έξρνληαη ζηε ρώξα καο. 

Φνβήζεθα… Τη λα ήζειε έλαο κεγαιύηεξνο άλζξσπνο από εκέλα; 
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Σπλαληηόκαζηαλ πνπ θαη πνπ ζην πάξθν θαη κηινύζακε. Τνλ έλνηαδε λα κάζεη γηα 

δύν ζπκκαζεηέο κνπ, ηελ Άλλα Γθενξγθίνπ, επεηδή, ιέεη, ην όλνκα ηεο Άλλαο 

αθνπγόηαλ μεληθό! Αιιά θαη ηνλ Μάξθν, επεηδή ήηαλ καύξνο! Φπζηθά, θηαίσ 

θαηά πνιύ, δηόηη ηνπ έδηλα πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζην ζρνιείν». 

3. Γηαηί δίλαηε ζπλερώο πιεξνθνξίεο ζηνλ Θαιή Γνύιηα; 

«Τνλ εκπηζηεπόκνπλ, επεηδή κνπ ζπκπεξηθεξόηαλ ζαλ λα ήκνπλ ελήιηθνο αληίζεηα 

κε ηνπο δηθνύο κνπ πνπ, όπσο πξναλέθεξα, κνπ ζπκπεξηθεξόληνπζαλ ζαλ λα 

ήκνπλ κσξό! Οη γνλείο κνπ κηινύζαλ κπξνζηά κνπ κε κηζόινγα, ελώ ν Θαιήο κε 

απόιπηε εηιηθξίλεηα θαη δελ κνπ έθξπβε πξάγκαηα … ή ηνπιάρηζηνλ έηζη λόκηδα, 

κέρξη πνπ αλαθάιπςα ηη κνπ έθξπβε ηειηθά! Μνπ «θνύζθσλε ηα κπαιά» κε 

ξαηζηζηηθέο ηδέεο αιιά δελ ηνλ πηζηεύσ πηα…». 

4. Τη ζαο έθαλε λα ηξέμεηε λα ζώζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ελώ μέξαηε όηη, αλ 

έπξεπε λα ζώζεηε ηελ Άλλα έπξεπε λα ζώζεηε θαη ηνλ Μάξθν, ηνλ πην 

κηζεηό ζαο ζπκκαζεηή πνπ κάιηζηα είραηε ηζαθσζεί άγξηα  καδί ηνπ; 

«Εθείλε ηε ζηηγκή δελ ζθέθηεθα, αιιά έδξαζα από ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. Άιισζηε, ηη άηνκν ζα ήκνπλ, αλ απιώο αγλννύζα απηό ην 

έγθιεκα; Όζν θαη αλ ήζεια λα εθδηθεζώ ηνλ Μάξθν, δελ κπνξνύζα λα ηνλ αθήζσ 

λα ηνλ ζθνηώζνπλ, πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ Άλλα πνπ ηε ζπκπαζνύζα θηόιαο. Ήηαλ 

κία απζόξκεηε θίλεζε πνπ απιώο δελ κπνξνύζα λα κελ ηελ θάλσ». 

5. Τώξα πηα, ηη γλώκε έρεηε γηα ηηο ξαηζηζηηθέο απόςεηο ηνπ Θαιή Γνύιηα θαη 

ηεο θπξίαο Φσθώο Γνύιηα; 

«Παιηά πίζηεπα θάζε ιέμε πνπ έιεγε ν Θαιήο, αιιά δελ ήμεξα θαη δελ 

θαηαιάβαηλα θάπνηα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, πηζηεύσ αθόκα πσο είλαη άζρεκν 

θάπνηνη μέλνη λα έξρνληαη ζηνλ ηόπν καο θαη λα είλαη θαη πην πνιινί από ηνπο 

Έιιελεο, αιιά πνηέ δελ ήζεια άλζξσπνη πνπ δελ έθηαημαλ ζε ηίπνηα, λα 
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δνινθνλνύληαη, όπσο παηδηά γηα παξάδεηγκα. Πηζηεύσ πσο ε θπξία Φσθώ είλαη 

αδίζηαθηε ζε ηέηνηα ζέκαηα.» 

 


