
2. “Human dignity in rubbish” / Човешкото достойнство на 
боклука 
Били е ученик първи клас в Лицей (15 годишен). Той е възприел агресивно поведение и е 
предизвикал множество проблеми в училище. Много пъти е наказван заради лошото си 
поведение посредством изключване за няколко дни от занятия, изключване от екскурзии на 
класа, забрана да работи в библиотеката. Никое от тези средства обаче не помага за коригиране 
на неговото поведение. Наскоро той напада по-малък ученик (Кристос - 12 годишен) и отново 
насочи вниманието на училищната общност към себе си. Кристос е роден в Албания и пристига в 
Гърция със своето семейство, когато е на 8 години. Той говори отлично гръцки и не изглежда 
различен от останалите ученици.  
Всичко започва преди няколко месеца по време на междучасие. Били замерва Кристос и няколко 
други деца с батерии от коша за рециклиране. Жертвите се оплакват и Били грабва Кристос и се 
опитва да го накара да седне в кофата за боклук. Свидетелите успяват да издърпат Били 
настрани, но възмутеният Кристос започва да обижда Били, което силно нервира последния и 
той нанася тежко кроше в окото на Кристос. След като отиват в класните си стаи. Били си тръгва 
с подсмихване, а Кристос е шокиран, зачервен от яд и разплакан. Приятелите му се опитват да го 
успокоят и никой не иска да продължава да се занимава със случая. 
 
Звънецът бие и учителка влиза в класната стая на Кристос, за да предаде своя урок. Щом влиза 
в стаята тя вижда разплакания Кристос и червената му от удара буза. Тя пита какво се е случило 
и децата набързо й разказват, но се опитват да прикрият Били и да не позволят на случая да се 
раздуе. Учителят решава да не прикрива случая и информира свой колега и директора на 
гимназията (лицеят е част от гимназията и директорите са повече от един – директор на 
гимназията, чиито подчинени са директорите на лицеите). След като разбира за случилото се, 
директорът вика Били в своя кабинет, за да му поиска обяснение. Директорът веднага се обажда 
на родителите на Били, разказва им с възмущение за лошото поведение на Били и ги 
предупреждава, че ако Били не се поправи следващото наказие ще бъде изключване. След това 
директорът вика Кристос и го моли да обясни случилото се от негова гледна точка. 
Междувременно случилото се започва да се дискутира между всички учители в училището, които 
искат Били да бъде наказан. Директорката на лицея от друга страна вика двете момчета (по 
отделно), за да разбере какво се е случило, без да има намерение да наказва когото и да било. 
Това обаче ядосва директора на гимназията, който нарежда на директорката на лицея да вземе 
някакви мерки. Тогава тя решава да се обърне към учениците от трети клас (най-големите) и да 
ги помоли за помощ. Те не изглеждат изненадани от поведението на Били и по време на 
дискусия на случая в клас по социология те се съгласяват да помогнат.  
След това директорката на лицея вика всички родители на учениците, които го поещават, на 
среща в училището. Не всички се отзовават, но срещата все пак се състои. След тази родителска 
среща директорката организира двудневен симпозиум в училището с помощта на учителите и 
самите деца, насочен срещу расизма и промоциращ правата на децата. 


