
Το παρακάηω κείμενο δημοζιεύηηκε ζηο μηνιαίο περιοδικό “Forma” ηεύτος Μαρηίοσ, ζελ 118. 

Πνιινί άλζξσπνη αηζζάλνληαη άβνια όηαλ θαινύληαη λα εθθξάζνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο  ζπλαηζζήκαηα, 

λα δηαηππώζνπλ ηελ άπνςε ηνπο, λα δηεθδηθήζνπλ, λα ζπλαγσληζηνύλ. Αθόκα θη όηαλ παξαβηάδνληαη ηα 

δηθαηώκαηα ηνπο, πξνηηκνύλ λα παξακέλνπλ ζησπεινί, ακέηνρνη, αδξαλείο. Πξνθπιάζζνπλ ην εγώ ηνπο 

κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν, ν νπνίνο απνηξέπεη κελ ηε ζύγθξνπζε, αιιά εζσηεξηθεύεη δε ελέξγεηα, ε νπνία 

θάπνηε ζα εθξαγεί σο λεύξσζε, άγρνο θαηάζιηςε. Πνιιέο θνξέο αλαξσηηόκαζηε γηαηί νη άλζξσπνη 

γίλνληαη ηόζν επηθξηηηθνί, γηαηί απαηηνύλ αηηηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο καο, γηαηί λα αλερόκαζηε 

ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο νη ίδηνη δελ ζα θάλακε πνηέ; Έρεη λόεκα  λα εθθξάδνπκε ηε δηαθσλία καο θαη λα 

εκπιεθόκαζηε ζε αληηπαξάζεζε θάζε θνξά πνπ αηζζαλόκαζηε όηη καο αδηθνύλ; Αμίδεη λα ραιάζνπκε ηε 

κέξα καο, επεηδή ην θαγεηό ζην εζηηαηόξην δελ ήηαλ θαιό, ή επεηδή καο έδσζαλ ιάζνο ξέζηα ζην ζνύπεξ 

κάξθεη; Μήπσο ζα πξέπεη λα επαλαδηαηππώζνπκε απηά ηα εξσηήκαηα; Γηαηί ε γλώκε ησλ άιισλ έρεη 

ηόζν κεγάιε ζεκαζία γηα κέλα; Γηαηί νη ζεκαληηθνί άιινη κπεξδεύνπλ ηελ αγάπε κνπ κε ηε 

ζπκαηνπνίεζε; Γηαηί ε ζπκπεξηθνξά κνπ πξέπεη λα είλαη ηέιεηα, άςνγε θαη θνηλσληθά απνδεθηή;  

Μεξηθνί άλζξσπνη δπζθνιεύνληαη λα είλαη δηεθδηθεηηθνί επεηδή δελ αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά αηνκηθά 

ηνπο δηθαηώκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Να δεηάηε απηό πνπ ζέιεηε 

 Να ιέηε «Όρη» ρσξίο λα αηζζάλεζηε ελνρέο 

 Να έρεηε ηε γλώκε ζαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο 

 Να παίξλεηε απνθάζεηο θαη λα αληηκεησπίδεηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπο 

 Να επηιέγεηε αλ ζα αλακηρζείηε ή όρη ζηα πξνβιήκαηα θάπνηνπ άιινπ 

 Να κε γλσξίδεηε θάηη θαη λα κελ ην θαηαιαβαίλεηε 

 Να θάλεηε ιάζε 

 Να έρεηε επηηπρίεο 

 Να αιιάδεηε γλώκε 

 Να θξαηάηε θάπνηα ζέκαηα κπζηηθά από ηνπο άιινπο 

 Να είζηε αλεμάξηεηνη 

 Να αιιάδεηε 

Μαζαίλνληαο λα είκαζηε δηεθδηθεηηθνί  ζα απνθηήζνπκε ηελ ηθαλόηεηα λα εθθξάδνπκε ηα δηθαηώκαηα 

καο κε ηξόπν μεθάζαξν, αιιά ηαπηόρξνλα κε ζεβαζκό πξνο ηνλ εαπηό καο θαη πξνο ηνπο άιινπο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη δελ ζα είκαζηε νύηε παζεηηθνί νύηε επηζεηηθνί νύηε ρεηξηζηηθνί θαζώο νη ζηάζεηο απηέο δελ 

ραξαθηεξίδνληαη από ακνηβαίν ζεβαζκό. 

Γηα λα πξνεηνηκαζηνύκε λα γίλνπκε δηεθδηθεηηθνί, πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. Απνθαζίδνπκε ηη ζέινπκε: απηό ην βήκα αληαλαθιά ηα δηθαηώκαηα καο 

2. Απνθαζίδνπκε  εάλ απηό πνπ ζέινπκε είλαη δίθαην: απηό αληηζηνηρεί ζηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ 

3. Τν δεηάκε μεθάζαξα 

4. Είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα δηαθηλδπλεύζνπκε 



5. Παξακέλνπκε ήξεκνη. 

Μπνξνύκε λα εληζρύνπκε ηα παξαπάλσ βήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο: 

 Προετοιμασία τοσ εαστού μας. Φξνληίδνπκε ηα επηρεηξήκαηα καο λα είλαη νξζά. Η 

επηρεηξεκαηνινγία καο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη επηηεδεπκέλε γηα λα είλαη νξζή. Οη απιέο 

εμεγήζεηο θαη ηα απιά αηηήκαηα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά. Μελ ςάρλνπκε γηα 

ινγηθέο δηθαηνινγίεο , εηδηθά αλ είλαη ςεύηηθεο. Οη άλζξσπνη ην δηαηζζάλνληαη. 

 Στάση σώματος. Όηαλ δηεθδηθνύκε, θνηηάκε ηνλ άιιν ζηα κάηηα, γέξλνπκε ειαθξά ην ζώκα καο 

πξνο εθείλνλ, παίξλνπκε κηα ραιαξσηηθή ζηάζε θαη κε ζηαζεξή θσλή δεηάκε απηό πνπ 

επηζπκνύκε. Πξόθεηηαη γηα επηθνηλσλία θαη όρη γηα πόιεκν. 

 Θετική σσμπεριυορά. Έλαο αζθαιήο ηξόπνο λα αξρίζνπκε ηε θξάζε καο είλαη κηα θηινθξόλεζε 

ή κηα ζεηηθή δήισζε. Η ηαπεηλνθξνζύλε είλαη αξεηή όηαλ πεγάδεη εθ ησλ έζσ θη όρη όηαλ 

θαιύπηεη  ηε δεηιία. 

 Αντικειμενικότητα. Δελ εκπιεθόκαζηε ζε πξνζσπηθή θξηηηθή θαη εμεγνύκε πσο βιέπνπκε ηελ 

θαηάζηαζε. Πνηέ κελ επηθξίλνπκε ην άιιν άηνκν αιιά κόλν ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. 

 Σσντομία. Πξνθεηκέλνπ ν ζπλνκηιεηήο καο λα κελ απνζύξεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα κελ 

παξεθθιίλεη από ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε, λα είκαζηε ιαθσληθνί. Μελ θάλνπκε ζεσξεηηθέο 

αλαιύζεηο, απιώο πεξηγξάθνπκε ηα γεγνλόηα. 

Αμίδεη λα ζπκόκαζηε πσο άιιν ε δηεθδηθεηηθόηεηα θαη άιιν ε επηζεηηθόηεηα. Οη θσλέο, ν δπλαηόο ηόλνο 

ηεο θσλήο, νη απεηιέο θαη νη εθβηαζκνί δελ έρνπλ ζέζε ζην λέν καο εαπηό. 

 

Χξήζηνο Θενδσξόπνπινο 

Σύκβνπινο Πξνζσπηθήο αλάπηπμεο- Κνηλσληνιόγνο MSc 

 


