
Ήταν διαφορετικός. 

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω του χρώματος του δέρματός του, ένα 

παιδί έπεσε θύμα μπούλινγκ λόγω της θρησκείας του, μία γυναίκα έχασε τη δουλειά 

της λόγω του φύλου της. Μετά από όλα όσα έχουμε καταφέρει σαν είδος, ακόμα δεν 

έχουμε πετύχει να δαμάσουμε τη ψυχή μας, να καταπολεμήσουμε τη σκοτεινή 

πλευρά του εαυτού μας, να αντισταθούμε στα ένστικτά μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι με 

ανάγκες, επιθυμίες, όνειρα, ικανότητες. Τι μας εμποδίζει λοιπόν να έχουμε τα ίδια 

δικαιώματα; Ο τρόπος σκέψης, οι συνήθειες, ο τρόπος ζωής μας μπορεί να διαφέρουν 

αλλά όλοι έχουμε δικαίωμα στην ισότητα.  

 Στις 6 Ιουνίου 2020 μισό εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σχεδόν 

550 μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαμαρτυρηθούν αφού λίγες μέρες 

νωρίτερα, στις 25 Μαΐου, ένας νέος άνθρωπος μόλις 46 ετών, ο George Floyd είχε 

δολοφονηθεί από τον αστυνομικό Derek Chauvin. Για τουλάχιστον 7 λεπτά ο 

αστυνομικός πίεζε τον λαιμό του μαύρου άντρα με το γόνατό του. Με την είδηση του 

θανάτου του George Floyd αγανάκτησα. Ήταν ένας άδικος και βάναυσος θάνατος. 

Ο George Floyd θα έπρεπε να είναι ζωντανός σήμερα.  Ζούμε στο 21ο αιώνα και ακόμα 

ο ρατσισμός στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Ακόμα συνεχίζεται η βία έναντι των 

«διαφορετικών». Δεν ήταν μόνο ο George Floyd που χάθηκε αδίκως. Η δολοφονία 

ενός μαύρου άντρα, του Ahmaud Arbery,  που έκανε τζόκινγκ,  η δολοφονία της 

Breonna Taylor, μιας μαύρης γυναίκας που κοιμόταν στο διαμέρισμά της όταν η 

αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον της και τόσες άλλες αποκαλύπτουν έναν κόσμο άδικο 

και άνισο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όχι απλώς για νούμερα. Ένας πατέρας, μια 

μητέρα, μία κόρη, ένας φίλος.  Μια σειρά βίαιων ρατσιστικών πράξεων. Αν ο άντρας 

ήταν λευκός, πιθανόν να ζούσε ακόμα. Αν η γυναίκα ήταν λευκή πιθανόν να ζούσε 

ακόμα. Πού είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η καλοσύνη και η αγάπη για τον 

συνάνθρωπο που ως παιδιά περιμένουμε να δούμε όταν βγούμε στον κόσμο;  

Είναι φριχτή η σκέψη και μόνο πως συμβαίνουν τέτοιες αδικίες, πως 

διαπράττονται εγκλήματα εναντίον αθώων. Είναι σκληρό να σκέφτεσαι πως 

υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που ξυπνάνε κάθε μέρα γνωρίζοντας πως θα πρέπει 

να αντιμετωπίσουν την κριτική στα βλέμματα των άλλων, ψάχνοντας το κουράγιο να 

αγνοήσουν τα πικρόχολα  σχόλια και που όταν έρχεται η νύχτα νιώθουν τυχεροί που 

ήταν μια ακόμη μέρα που γλίτωσαν, που ξέφυγαν, που γύρισαν σώοι και ζωντανοί στο 

σπίτι τους.  



Είναι περίεργο πώς ένα γεγονός που συνέβη τόσο μακριά με έβαλε σε τόσες 

σκέψεις, πώς επηρέασε τη συμπεριφορά μου. Ποιο όμως το τίμημα; Χρειαζόταν να 

σκοτωθεί ένας άνθρωπος; Αντιλήφθηκα πως η γνώση είναι αυτό που μας αλλάζει. 

Όταν έμαθα για τη δολοφονία στενοχωρήθηκα, θύμωσα, σκέφτηκα, ρώτησα, έψαξα, 

έμαθα. Και τι σημασία έχει τώρα που έμαθα, θα μου πει κάποιος. Αλλάζει η στάση μου 

απαντάω. Τα παιδιά είναι το μέλλον και εγώ είμαι παιδί. Αποφασίζω να γίνω πιο 

ενεργή, να συζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου με τους φίλους μου και με τους 

συμμαθητές μου. Δεν μπορώ να κάνω πολλά αλλά έστω και αυτό βοηθάει. Ας 

προσπαθήσουμε όλοι μας για μία δίκαιη, αληθινά δημοκρατική κοινωνία, η οποία θα 

διασφαλίζει την ισότητα και θα φροντίζει ώστε οι πιο ευάλωτες ομάδες να μην 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά, στην οποία  όλοι θα νιώθουν και θα είναι ασφαλείς.  
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