
 

ΔΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 

 

Ζ νκάδα αθνύ εληόπηζε  πξώηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ θαηά ηελ ελαζρόιεζή καο κε ην 

Γηαδίθηπν,  απνθάζηζε λα αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε  έλαλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζεώξεζε πνιύ 

βαζηθό θαη απηόο είλαη : 

 

« Ο Γιαδικησακός Δκθοβιζμός (cyber bullying)» 

 

Ζ Γ’ Γπκλαζίνπ αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγηθή γξαθή θαη δεκηνύξγεζε έλα θείκελν κε ηίηιν 

«Μαύξνο Κακβάο» πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ Γηαδηθηπαθό Δθθνβηζκό (cyber bullying, cyber rape, 

revenge porn) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεη έλαο λένο άλζξσπνο θαη εηδηθά έλαο έθεβνο-ε όηαλ 

πέζεη ζύκα. 

 

 

 

"ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΜΒΑΣ" 

Δίκαζηε απηά πνπ δσγξαθίδνπκε. 

Άξγεζα λα ην θαηαιάβσ όκσο ελ ηέιεη, ν θακβάο πνπ ρξσκαηίδνπκε δελ απεηθνλίδεη απιά έλα 

θνκκάηη καο-αιιά όιεο ηηο πηπρέο ηνπ εαπηνύ καο. Δμαξηάηαη πνηα θξηηηθή ζα δηαβάζεηο ή από πνηα 

νπηηθή επηιέγεηο λα ην δεηο.  

Μνπ άξεζε απηό. Μνπ άξεζε λα δσγξαθίδσ- 

Καη όιν απηό πξηλ εζύ απνθαζίζεηο λα κνπ αξπάμεηο ην πηλέιν από ην ρέξη! 

Γελ ζ 'άξεζε ην έξγν κνπ θαη είπεο λα κε βνεζήζεηο; 

Σν ρέξη ζνπ πεγαηλνεξρόηαλ αλεμέιεγθηα- ηόζν πνιύ πνπ μέκεηλα από ρξώκαηα η' αθνύο; 

ηέξεςαλ.  

Καη ηόηε ήηαλ πνπ απνθάζηζεο λα ζπλερίζεηο πξνζζέηνληαο κπνγηέο από ηελ δηθή ζνπ παιέηα.  

Κη όκσο. Οη δηθέο ζνπ είλαη αιιηώο! Γελ ηηο ζέισ ζηνλ θακβά κνπ! Πάξ'ηεο από εδώ! Μ 'αθνύο;  

Οπξιηάδσ, γηαηί δελ θνπλάο ην ρέξη ζνπ; Γηαηί δελ ζηακαηάο; Μνιύλεηο ηελ ηέρλε κνπ! 

ηακάηα πηα! ε άθεζα λα δεηο ηε δσγξαθηά κνπ, όρη λα κνπ ηελ θαηαζηξέςεηο! 

Σελ κνηξάζηεθα- δελ ζηελ ράξηζα.  

Σελ έθιεςεο. 

Σελ πήξεο καθξηά κνπ θαη ην κόλν πνπ έθαλα ήηαλ λα θνπλάσ ην ρέξη κνπ ιέγνληαο ηεο αληίν. 

Θιηβεξό. 

Ήμεξα αθόκα θαη αλ δελ κίιεζα. 

Ζ θόθθηλε κπνγηά πνπ έξξεε από ηα κάηηα κνπ δελ ήηαλ επεηδή ηπθιώζεθα, κα επεηδή έβιεπα πην 

θαζαξά από πνηέ! 

ΘΑ ΓΔΗ, ()ΣΟ ΣΔΛΟ ΘΑ ΟΤ ΑΡΔΔΗ 



Πνην ηέινο; Απηό έρεη έξζεη θαηξό ηώξα.  

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΑΠΟ ΜΗΑ ΔΗΚΟΝΑ 

Γηα εζέλα όρη. Γηα εκέλα είλαη θαηάζεζε ςπρήο. 

Καη δώζε ηνπ θόθθηλν! Καη ξίμε θαη άιιν κσβ! Πην ζθνύξν ην κπιε! 

' αθνύσ θαη αλαγνπιηάδσ.  

Γελ αληέρσ ην ζέακα θαη γπξλάσ πιάηε ζην θαβαιέην. 

ΔΗΝΑΗ ΔΝΣΑΞΔΗ 

δελ είλαη εληάμεη.. 

ΓΔΝ ΠΔΗΡΑΕΔΗ 

ζέισ βνήζεηα.. 

Πεηάο κε νξγή ην ρξώκα ζηνλ πίλαθα. Σόζν πνιύ πνπ ζηε κέζε ζρίδεηαη ν θακβάο. 

πνλάσ. 

Άζε κε λα βάισ ιίγν άζπξν.. αρ ζα ην ραιάζεηο! 

ΆΛΛΖ ΜΗΑ ΦΟΡΑ 

πόζεο θνξέο πεζαίλεη θάπνηνο δειαδή; 

άζε ην θαθέ εθεί πνπ ην βξήθεο!!!! ΥΗ-Με.  

Ση γιώζζα κηιάο; Πσο είλαη ην όρη ζηε δηάιεθηό  ζνπ;  

ΓΔΝ ΘΔ ΝΑ ΜΔ ΒΛΔΠΔΗ ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ;;; 

δελ ζεο λα κε βιέπεηο δσληαλή; 

ΓΗΝΔΑΗ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΥΧΡΗ ΛΟΓΟ! ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΗ! 

βνήζεηα. 

Ζ παιέηα αληηθαηαζηάζεθε από θνπβάδεο ζηνηβαγκέλνπο ζε ζεηξά- ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ- λα 

ππνγξάθνπλ ηελ δνθεξή κνπ θαηαδίθε. 

ΓΔΝ ΜΔ ΑΓΑΠΑ;;; 

' αγαπώ (κε πλίγεηο) 

ΣΟΣΔ ΚΑΝΔ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΟΤ ΛΔΧ! 

αζηηζκέλε: έρσ κείλεη λα θνηηάσ ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο λα θπιάλε ζηνλ ηνίρν.  

Γηαηί βιέπεηο ν πίλαθαο παξά ήηαλε κηθξόο θαη άβνπινο γηα λα αληέμεη ηηο θαιιηηερλίεο ζνπ.  

Φάρλσ ην αξρηθό κνπ ζρέδην θαη δελ ην βξίζθσ πνπζελά.  

Δ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΑΓΑΠΖ ΜΟΤ..ΟΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΣΟ ΚΑΝΟΤΝ 

γηαηί; άθνπ κε. κε πνλάο. ηακάηα.. 

απηά ηα μύια πεηακέλα ζηελ άθξε ηνπ αηειηέ- είλαη ην θάπνηε θαβαιέην κνπ. 



ηη ζνπ έθηαημε; ηη ζνπ θάλακε; έρσ ζπαξάμεη από ην θιάκα.  

'ΑΓΑΠΑΧ 

ην μέξσ (δελ έρεηο ηδέα ηη είλαη αγάπε) 

δελ ζνπ έκαζε πνηέ θάπνηνο λ' αγαπάο. .θαη λα 'καζηε ηώξα. 

Γελ ππάξρεη ίρλνο αγλόηεηαο ζην ζπηηηθό κνπ. Σν ιεπθό απνηειεί παξειζόλ.   

Οη εθθξάζεηο ζνπ δείρλνπλ πόλν, δείρλνπλ νξγή. Φαλεξώλνπλ λεύξν. Θιίςε. Αδηαθνξία. Θπκό. 

Εήιεηα. Φζόλν. 

Μνπ ιείπεηο. Δζύ κνπ ιείπεηο. ρη ε θζελή απνκίκεζε ηεο ζθηάο ζνπ! ρη απηή ε εκηδηάθαλε 

απόρξσζε ηνπ εαπηνύ ζνπ. 

Γελ ήζνπλ έηζη. Ήζνπλ θαιόο. Έπξεπε λα είζαη θαιόο.  

Έπξεπε.  

απνκαθξύλεζαη από ηνλ ηνίρν θαη αλαθνπθίδνκαη. 

Δίζαη θαιπκκέλνο κε έλα ζσξό κπνγηέο. 

θνηηάο ηα ρέξηα ζνπ θαη κνηάδεηο λα εθπιήζζεζαη. 

έπεηηα γπξλάο ζε εκέλα.  

ηα γόλαηα κνπ βξίζθνληαη ζην ζηήζνο κνπ ελώ ηα ρέξηα κνπ ηα αγθαιηάδνπλ ζθηρηά. 

θξπώλσ. 

ΔΓΧ ΣΟ ΔΚΑΝΑ ΑΤΣΟ; 

εζύ. 

ΠΧ;  

κε επθνιία. γηαηί είζαη εζύ! 

Ζ κάιινλ- κε επθνιία γηαηί πλέον δεν είζαι εζύ.. 

κε πιεζηάδεηο θαη αξρίδεη ην ηξέκνπιν. 

ζέισ λα ζνπ θσλάμσ-λα ζνπ πσ λα κείλεηο καθξηά κνπ, αιιά πόηε κε άθνπζεο γηα λα κε αθνύζεηο 

ηώξα; 

Σα ρξώκαηα ζνπ δελ έρνπλ κόλν άιιε απόρξσζε αιιά θαη άιιν ζρήκα-ρσξίο ππόζηαζε. 

Δίλαη ε άιιε νπηηθή; Μνλίκσο θνπξηνπληαζκέλε πληγκέλε ζηε λσρειηθόηεηά ηεο. 

Δίκαζηε απηά πνπ δσγξαθίδνπκε-γη 'απηό θη εγώ γξάθσ. Γελ ζέισ λα αληηθξύζσ πηλέιν ζηα κάηηα 

κνπ. 

Μέλνπκε αθίλεηνη λα θνηηάκε ηα ληνπβάξηα πνηηζκέλα απ' ην θαξκάθη ζνπ. 

Δπραξηζηεκέλνο; Σειείσζε; 

Με θνηηάο κε ζνιό βιέκκα. Ζ νξγή ζνύ πέξαζε ελώ ν θζόλνο εμαζζέληζε. 

Κη όκσο θάηη ιείπεη.. θάηη πνπ πνηέ δελ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ. 



Ζ πόξηα ηνπ αηειηέ αλνίγεη κε θόξα-θαη εθεί πνπ πίζηεςα πσο ηέιεησζε-ράλεηαη ν θόζκνο κνπ. 

Μαύξεο ζθηέο πεξλνύλ ην θαηώθιη θαη βνιηάξνπλε ζην ρώξν.  

Δγώ κε ην γπκλό κνπ ζώκα πξνζπαζώ λα θαιύςσ ην ηεξαηνύξγεκα ζνπ.  

Με αθνπκπάλε θαη βάδσ πάιη ηηο θσλέο. 

Έλα ζπλνλζύιεπκα ζπαξαγκώλ θαη ιπγκώλ αξρίδεη δίρσο πξόρεηξν ζηακαηεκό. 

ΈΞΧ!!! ΒΓΔΗΣΔ ΟΛΟΗ ΈΞΧ!!!!  

ΣΧΡΑ!! ΒΓΔΗΣΔ ΔΞΧ! 

ΦΤΓΔΣΔ ΠΗΑ!  

ΚΡΤΧΝΧ!  

ΣΡΔΜΧ! 

ΣΑΜΑΣΖΣΔ ΝΑ ΜΔ ΑΓΓΗΕΔΣΔ! ΒΓΔΗΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΟΤ! 

δηώμηνπο! Πάξε ηνπο καδί ζνπ θαη αδεηάζηε κνπ ηε γσληά επηηέινπο! 

ήκνπλ απαζρνιεκέλε κε ην λα ζε βιέπσ λα δηαιύεηο ηνλ κηθξόθνζκό κνπ- ηόζν πνιύ πνπ δελ πήξα 

είδεζε ην γηα πόηε ην κεηέηξεςεο ζε έθζεζε δσγξαθηθήο κε θύξην έθζεκα; εκέλα. 

άθεζεο ηνλ θόζκν λα δεη. άθεζεο ηνπο άιινπο λα δνπλ-κε πνην δηθαίσκα; 

κνπ άξεζαλ νη ηνίρνη κνπ-σξαίνη θαη ιεπθνί! 

ην ιεπθό αληαλαθιά όια ηα ρξώκαηα-κα θαιά, ηελ ζεσξία ηνπο δελ ηελ μέξεηο; 

Μέζα ζην άζπξν θαζξεπηίδεηαη ην θόθθηλν, ην πνξηνθαιί, ην θίηξηλν, ην πξάζηλν, ην γαιάδην, ην 

κπιε, ην κσβ.  

Γελ ζέιεζεο λα κνπ ζηεξήζεηο απηά όκσο. 

Ίζα ίζα. ια ηα πξόζζεζεο. 

Γηα απηό ζην ηέινο έθηηαμεο ην κόλν πνπ απερζάλνκαη- 

ην καύξν. 

κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο-  

μεθηλάλε θαη ηα δύν από ην κεδέλ. 

κόλν πνπ ην έλα αληαλαθιά ελώ ην άιιν απνξξνθά. 

ην έλα δίλεη ελώ ην άιιν παίξλεη. 

αλ ήζνπλ ρξώκα ζα ήζνπλ ζίγνπξα ην κειακςό. 

άλζξσπνη αθόκα πάλε θαη έξρνληαη αλελόριεηνη θαη εκείο ζην θέληξν-λα δηαηεξνύκε κηα άιιε 

ηέρλε- απηή, ηεο νπηηθήο επαθήο. 

θνπλάσ ην θεθάιη κε κπνξώληαο λα πηζηέςσ. 

πσο ηελ παηήζακε έηζη; 

είκαζηε απηά πνπ δσγξαθίδνπκε- γη' απηό θη εγώ. .δελ δσγξαθίδσ πηα.. 



πξόιαβα όκσο λα θαηαιάβσ πσο εθείλν ην ζακπό βιέκκα.. εθείλε ε  άραξε θηγνύξα δελ ήηαλ 

άιιε-παρά εγώ. 

εγώ πεηούζα ηις μπογιές ενώ ηασηότρονα εκλιπαρούζα να ζηαμαηήζει η καηαζηροθή. 

Ίζως ασηό να ήηαν κι εκείνο ποσ πονούζε (πονάει;) πιο πολύ, 

ην πσο ελ ηέιεη ν δσγξάθνο δελ ήζνπλα εζύ. 

Εγώ είτα ηα πινέλα, εγώ και ηο καβαλέηο. 

Ο περιβόηηος μαύρος καμβάς-ποσ ηόζοι θέληζαν να δοσν-ήηαν δικό μοσ έργο. 

Άλλο ποσ είτα ένα γεμάηο περίζηροθο (με αριθμό ζθαιρών επηά) ζηον κρόηαθο μοσ καθόλη ηη 

διάρκεια. 

 

 

 

 

 


