
Δεν υπάρχει το φώς της ανατολής 
Παρά το σκότος της σιωπής.

Είναι η νύχτα σαν φυλακή 
ή εγώ αδύναμη και μαλθακή;

Μήπως φταίνε οι άλλοι;
Που περιμένουν το θάνατο μου μ’ ανοιχτή αγκάλη ;

Είμαι διαφορετική αλλά
όχι αναρχική.

Είμαι άνθρωπος σαν αυτούς
Και δεν αξίζω τους οίκτους και τους ρατσισμούς.

Η ζωή μου είναι κοπιαστική
Γυρνώντας από’ δω και από’ κει.

Το μίσος είναι απλωμένο παντού 
ενώ η ισότητα και η ειρήνη

τρέχουν σαν την ορμή του ποταμού.

Και εγώ τρέχω σ’ άλλη γη
γιατί οι άλλοι είναι αρχηγοί.

Μήπως φταίνε οι άλλοι;
Που έχουν το στόμα σαν οπλισμένο πιστόλι;

Μα το χρώμα δεν κρίνει την αλήθεια
παρά μόνο στα παραμύθια.

Τελικά φταίνε οι άλλοι…

   (Της Δέσποινας Δόσπρα)
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Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ
χτυπάνε κοινωνία και εκπαίδευση 

ΕΊΝΑΊ ΚΑΤΊ ΠΑΊΔΊΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΊΝΟΝΤΑΊ 

ΑΝΤΡΕΣ...
Το είχαμε πει από πέρυσι: αυτό 
το τεύχος θα ήταν του Βαγγέλη. 
Του Βαγγέλη Γιακουμάκη, αν 
θυμάστε, εκείνου του 20χρονου 
φοιτητή από την Κρήτη, που τον 
περασμένο  Φλεβάρη έδωσε τέ-
λος στη ζωή του στις όχθες της 
λίμνης των Ιωαννίνων, κυνηγη-
μένος από την κτηνωδία των 

δίποδων τεράτων.

Πολλοί θάνατοι μεσολάβησαν 
από τότε, πολύς πόνος. Οι σο-
ροί των Σύριων προσφύγων 
που καθημερινά ξεβράζονται 
στις ακτές των ακριτικών μας 
νησιών, μα πάνω απ’ όλα εκείνο 
το αγγελούδι, ο Αϊλάν Κουρντί, 
που έπεσε να κοιμηθεί - πώς να 
το πεις αλλιώς; - στο σκάσιμο 
του κύματος, έχουν σκεπάσει 
τις ψυχές μας με ένα διαρκές 
πένθος.

Εβδομήντα ένας Αϊλάν έχουν 
πεθάνει τους τελευταίους στο 
Αιγαίο. Εβδομήντα ένας! Βάρος 
ασήκωτο οπωσδήποτε για μας 
αλλά και για την κοινωνία όπου 
ζούμε. Μα έχει και ο θάνατος 

του Βαγγέλη το δικό του βάρος. 
Ένα βάρος που εμείς τουλά-
χιστον δεν θέλουμε ακόμα να 
«ξεφορτωθούμε» ούτε και να 
το σωριάσουμε ανώνυμο στον 
σωρό των πτωμάτων.

Γιατί ο Βαγγέλης δεν πέθανε 
κυνηγημένος από τζιχαντιστές 

αλλά από τους δικούς του «αν-
θρώπους». Γιατί δεν ήρθε ένα 
κύμα να τον σκεπάσει αλλά 
σκέπασε ο ίδιος τα μάτια του 
θεωρώντας τον θάνατο προτι-
μότερο από την ζωή την οποία 
ζούσε. Γιατί δεν πλήρωσε την 
πολιτική του ετεροδοξία ή την 
εθνική του καταγωγή αλλά την 
χαρακτηριολογική του ευαι-
σθησία. 

Πολλά ειπώθηκαν τότε για τον 
Βαγγέλη. Κάποια στιγμή μέσα 
στο γενικό σούσουρο και το 
εμπόριο θλίψης κάποιοι ψέλλι-
σαν την υποψία τους μην τυχόν 
και ήταν ομοφυλόφιλος. Εύλογη 
η απορία, εύκολη κι η «ρετσι-
νιά». Εμείς δεν γνωρίζουμε τί-

ποτα επ’ αυτού και ούτε που μας 
νοιάζει. Γιατί δεν έχει σημασία 
πια. Ο Βαγγέλης δεν σώζεται.

Είχε όμως σημασία για κάποιους 
άλλους. Για όλα εκείνα τα μισάν-
θρωπα κτήνη που είχαν γεμίσει 
εκείνες τις μέρες το διαδίκτυο 
με χαιρέκακα, εμετικά σχόλια 

για τον νεκρό, δικαιώνοντας 
τους «φίλους» του που τον είχαν 
στείλει (αυτόν, «την αδερφή») 
στον άλλο κόσμο.

Η Κρήτη, είναι αλήθεια, είχε 
δώσει τότε την απάντηση που 
έπρεπε στα ομοφοβικά αυτά 
φασιστοειδή  συρρέοντας μα-
ζικά πάνω από τον τάφο του 
Βαγγέλη. Δεν γνωρίζουμε πό-
σοι επιφανείς Κρητικοί θα μπο-
ρούσαν σήμερα να τύχουν ενός 
τέτοιου τιμητικού κατευόδιου. 
Και, απ’ ό,τι έλεγαν οι ειδήσεις, 
ο πατέρας του ενός από τους 
«φίλους» του Βαγγέλη, μόλις η 
αστυνομία ήρθε να τον συλλά-
βει, του έδωσε μπροστά στους 
αστυνομικούς μια δυνατή σφα-

Μαθητική εφημερίδα 
της Θεσσαλονίκης.  

Για την επικοινωνία και 
την αυτομόρφωση των μαθητών.

όπως λέμε "Νοέμβρης"

λιάρα. Μια πράξη που θα μπο-
ρούσαμε να εκλάβουμε σαν δη-
μόσια αποκήρυξη.

Οπότε λοιπόν την τελευταία 
έστω και οριακή στιγμή, σε επί-
πεδο συμβολικό τουλάχιστον, η 
ανθρωπιά νίκησε την κτηνωδία, 
η ανεκτικότητα τον ρατσισμό.

Όμως αντιπροσωπεύει αυτή 
η στιγμή την καθημερινότη-
τα που αντιμετωπίζουν παιδιά 
σαν τον Βαγγέλη; Παιδιά «πε-
ρίεργα», «ευαίσθητα» ή - πολύ 
περισσότερο - ομοφυλόφιλα; 
Η κατανόηση και ο σεβασμός 
που κέρδισε για μία μόλις μέρα 
- και αυτή μετά θάνατον - ο 
Βαγγέλης είναι ενδεικτική της 
καθημερινής πρακτικής, της 

καθημερινής στάσης των γύρω 
μας, ακόμη κι εκείνων που τον 
λυπήθηκαν ή τον πένθησαν, 
απέναντι σε αντίστοιχους «Βαγ-
γέληδες» του κύκλου τους;  

Ή μήπως είναι από κείνους που 
«θα πάντρευαν την κόρη τους 
με μαύρο, μόνο που... δεν έχουν 
κόρη»; - για να θυμηθούμε μία 
εύστοχη διαπίστωση του Νίκου 
Δήμου από παλιό του άρθρο.

Γιατί εμείς άλλα βλέπουμε. 
Μπορεί να μην ζούμε πλέον στο 
1960 και οι σεξουαλικά αποκλί-
νοντες να μην διακωμωδούνται 
και να μην λιθοβολούνται στην 
κεντρική πλατεία, όμως εξακο-
λουθούν να στιγματίζονται, να 
δαιμονοποιούνται, ακόμα και 

Συνέχεια στη 4η σελίδα
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Η πρόσφυγας που ήθελε μόνο να μιλήσει
Πηγή: TVXS.gr

Δεν έχει τέλος το μαρτύριο των 
Σύριων προσφύγων. Κι απ’ ό,τι 
παραδέχονται όλοι, θα κρατήσει 
για πολύν καιρό ακόμη. Χιλιάδες 
περνούν καθημερινά τα σύνορά 
μας, προσπαθώντας να ξεφύγουν 
από την φρίκη του πολέμου και 
το μαχαίρι των ισλαμοφασιστών 
του ISIS. Και στις άλλες χώρες τα 
ίδια. Μόνο στην λεκάνη της ανα-
τολικής Μεσογείου ο αριθμός 
τους έχει αγγίξει τα πέντε εκατομ-
μύρια και ανεβαίνει. Παντού σχε-
δόν είναι ανεπιθύμητοι. Από την 
«υπανάπτυκτη» Ιορδανία μέχρι 
την «πολιτισμένη» Ευρώπη. Πα-
ντού τους βλέπουν σαν επικίνδυ-
νους παρίες, που ήρθαν να τους 
πάρουν τις δουλειές, τα λεφτά, 
τα χωράφια ή ό,τι άλλο. Κι από 
κοντά και οι... πυροβολημένοι 
εθνικιστές όλων των χωρών, που 
φοβούνται μην χάσουν την - ανύ-
παρκτη ούτως ή άλλως - «καθα-
ρότητα» του πολιτισμού τους. 

Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε 
εμείς για το πώς μπορεί να νοιώ-
θουν αυτοί οι άνθρωποι για τον 
εκτοπισμό και τα βάσανά τους. 
Για τον ρατσισμό, την εκμετάλ-
λευση, την λοιδορία, τους ξυλο-
δαρμούς, τις φυλακίσεις, ακόμη 
και για τους βιασμούς που έχουν 
υποστεί ορισμένες γυναίκες. Πολ-
λά και δακρύβρεχτα. Προτιμήσα-
με όμως μία Σύρια να μας τα πει 
η ίδια. Την λένε Γιασμίν και είναι 
23 χρονών. Μαζί της μίλησε η Χρι-
στίνα Πάντζου, δημοσιογράφος 
του TVXS.gr. 

«Δώσε μου ό,τι όνομα θες, δεν 
έχει σημασία, ούτως ή άλλως 
είμαστε χαμένοι στην ανωνυ-
μία, καταντήσαμε αριθμοί». Το 
βλέμμα της 23χρονης Γιασμίν 
ακολουθεί την τετράχρονη 

κόρη της Νάγια και τον σύζυ-
γό της Νιντάλ. Μόλις πριν λίγες 
ώρες το πλοιάριο που τους με-
τέφερε στην Ελλάδα είχε φτάσει 
στις ακτές της Κω. Μιλά με έναν 
λόγο που δεν έχει εξάρσεις, 
σαν στεγνός θρήνος γεμάτος 
ερωτηματικά. «Ποιος καταρά-
στηκε την Συρία; Γιατί ο Θεός 
επιτρέπει αυτή την τραγωδία; 
Η πατρίδα μου ήταν όμορφη, οι 
άνθρωποι έντιμοι, δεν ήμασταν 
πλούσιοι αλλά ήμασταν ευτυχι-
σμένοι. Τώρα κάθε οικογένεια 
έχει έναν νεκρό, έναν αγνοού-
μενο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή 
από τη φυγή».

Χριστιανή από το Χαλέπι, σπού-
δαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στο Πανεπιστήμιο και η κόρη 
της ήταν μηνών, όταν ξέσπα-
σε ο πόλεμος. «Ο θάνατος εκεί 
είναι παντού. Τον αδελφό μου 
τον σκότωσαν. Ήταν 28 ετών 
και η γυναίκα του περίμενε το 
πρώτο τους παιδί. Περπατούσε 
στον δρόμο και χτυπήθηκε από 
όλμο. Ο ανιψιός μου γεννήθηκε 
ορφανός».

Η Γιασμίν άφησε πανεπιστήμιο 
και σπίτι και πήγε στη Λιβύη 
όπου ο άντρας της βρήκε μια 
δουλειά. Αλλά οι μάχες άρχισαν 
να μαίνονται και εκεί. «Δεν μπο-
ρούσαμε να γυρίσουμε στη Συ-
ρία με το μωρό. Το σπίτι μας είχε 
καταστραφεί κι ένα κατάστημα 
που είχε ο άντρας μου έγινε 
στάχτες. Δεν είχαμε πού να γυ-
ρίσουμε». Έφυγαν για την Ιορ-
δανία, αλλά η ζωή εκεί για τους 
πρόσφυγες ήταν πολύ δύσκολη. 
«Δεν υπήρχαν δουλειές για μας, 
μας αντιμετώπιζαν με καχυπο-
ψία, αρνούνταν ακόμη και σπίτι 
να μας νοικιάσουν κι όταν άκου-

γαν στον δρόμο να μιλάμε με 
συριακή προφορά μας κοιτού-
σαν εχθρικά». Έφυγαν για την 
Τουρκία, όπου έμειναν λίγους 
μήνες προσπαθώντας να βρουν 
δουλειά για να επιβιώσουν. Μά-
ταια. Αποφάσισαν να περάσουν 
στην Ευρώπη.

Η πρώτη φορά που επιχείρησαν 
να περάσουν στην Ελλάδα ήταν 
τραυματική. «Κινδυνέψαμε να 
πνιγούμε. Ήμασταν 15 άνθρω-
ποι σε μια πολύ μικρή βάρκα. 
Μετά από λίγο άρχισε να γεμίζει 
νερό. Ήμουν τρομοκρατημένη 
κι έλεγα ‘Θεέ μου ας πεθάνω 
εγώ, δεν αντέχω να δω το παι-
δί μου να πνίγεται’. Καλέσαμε 
βοήθεια και όταν ήρθαν Τούρ-
κοι λιμενικοί εκλιπαρούσα τον 
άντρα μου ‘δως τους το μωρό 
να σωθεί’. Εκείνος δεν ήθελε κι 
έλεγε ‘πώς θα τους εμπιστευτώ 
το παιδί μας;’ Μας επέστρεψαν 
στην Τουρκία και λέγαμε πως 
ποτέ πια δεν θα επιχειρούσαμε 
θαλάσσιο ταξίδι. Αλλά το ξανα-
κάναμε. Μπορείς να καταλάβεις 
ποια απόγνωση μπορεί να οδη-
γήσει μια μάνα να προσπαθήσει 
ξανά αυτό το ταξίδι με το παιδί 
της;»

Η Γιασμίν μιλά σαν να αφηγεί-
ται κάποιου άλλου την ιστορία 
και διστάζει πριν συνεχίσει. 
«Έμεινα έγκυος πριν έναν χρό-
νο και ζήτησα από έναν γιατρό 
να διακόψει την κύηση. Ξέρω 
πώς ακούγεται, αλλά δεν είχα 
άλλη διέξοδο: όταν φέρνεις 
ένα παιδί στον κόσμο, πρέπει 
να νιώθει ότι το φροντίζεις, του 
προσφέρεις μια ζωή, ότι μπο-
ρεί να σε εμπιστευτεί. Έχω ήδη 
τη Νάγια και δεν μπορώ να της 
προσφέρω τίποτα. Στην πατρί-

«Δός μοι τούτον τον ξένον»
Του Ραφαήλ Μπελενιώτη

«Όταν θα δεις έναν άνθρωπο 
που τον ξεβράζει η θάλασσα 
ένα πρωί στα παράλια της Λέ-
σβου και ένα παιδί με μια μάνα 
να κλαίνε, δεν θα ανοίξεις ποτέ 
το στόμα σου να ρωτήσεις άμα 
είναι χριστιανοί για να τους τα-
ΐσεις.»

«Η Κρίση [που βιώνουμε] είναι 
πρώτα ηθική, ανθρώπινη, και 
μετά οικονομική» καταλήγει 
ο Στρατής Δήμου, στον δημο-
σιογράφο του Αντ1. Ο ιερέας 
της Λέσβου, Στρατής Δήμου, ή 
όπως τον γνωρίσαμε όλοι μας 
μέσα από τις δράσεις του, ο πα-
πα-Στρατής, δεν χρειάζεται και 
πολλά φανφαρόνικα εισαγωγι-
κά λόγια από μένα. Η ζωή του, 
οι πράξεις του και προπάντων 
όλοι όσοι τον γνώρισαν προσω-

πικά, έχουν να λένε για την πα-
ροιμιώδη φιλαλληλία του. 

Όποιος πλησιάσει το λιμάνι της 
Λέσβου θα αντικρίσει, πέρα από 
την φυσική ομορφιά του τοπίου, 
ένα μεγάλο πανό να τον καλω-
σορίζει. Στην κυριολεξία! Με 
μεγάλα γράμματα αναγράφεται 
η εξής φράση: «Καλώς ήλθα-
τε». Και φυσικά αναφέρεται σε 
όλους τους ανθρώπους που θα 
τύχει να βρεθούν στον λιμάνι 
της Λέσβου. Όλους, δίχως καμία 
εξαίρεση. Ακόμη και στους πρό-
σφυγες. Και μάλιστα ίσως κυρί-
ως σ’ αυτούς.

Στα 2007 ίδρυσε μία Μ.Κ.Ο, την 
«Αγκαλιά», που ανέλαβε να πε-
ριθάλπει τους μετανάστες που 
έφταναν ήδη από τότε στο νησί. 

Χωρίς να ρωτήσουν ποτέ ποιοι 
και πού έρχονταν ή σε ποιον 
θεό πίστευαν, με το που πα-
τούσαν το πόδι τους στο νησί 
οι εθελοντές αυτής της ομάδας 
έσπευδαν να τους προσφέρουν 
ό,τι μπορούσαν: ένα κατάλυμα 
για ύπνο, στεγνά ρούχα, λίγο 
ζεστό φαΐ. Με λίγα λόγια μια φι-
λόξενη αγκαλιά. Με μπροστάρη 
και εμψυχωτή πάντοτε τον πα-
πα-Στρατή. Κι ας τού ’χε φάει ο 
καρκίνος το ένα πνευμόνι, κι ας 
ανέπνεε με οξυγόνο.

Άμα χρειαζόταν, ο παπα-Στρα-
τής δεν δίσταζε να κουβαλήσει 
τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες ο ίδιος μέσα από την 
θάλασσα, δεν δίσταζε να τους 
αγκαλιάσει και να τους ταΐσει 
σαν παιδιά του, μικρούς μεγά-
λους, γυναίκες και άντρες. Την 
ώρα που άλλοι ύψωναν φρά-
χτες, εκείνος άνοιγε την αγκαλιά 
του. Την ώρα που οι αστυνομικοί 
μοιράζαν’ ξύλο και οι εθνικιστές 
χολή, εκείνος συνέχιζε σκυφτός, 
γονατιστός, με βλέμμα προς 
τους κατατρεγμένους, να δίνει 
ένα χέρι βοηθείας. Ένα χέρι βο-
ήθειας στους ανθρώπους που 
γλύτωσαν από τον υγρό εφιάλ-
τη και κατάφεραν να πατήσουν 
στην πολυπόθητη στεριά. 

«Κάποια στιγμή» αναφέρει ένα 
μέλος της ανθρωπιστικής ορ-
γάνωσης Αγκαλιά, «μοιράζαμε 
κάποια τρόφιμα, και ήρθε μια 

ομάδα νεαρών που αυτοπροσ-
διοριζόταν ως εθνικιστές και 
αρχίσανε να λογοφέρουνε με 
εμάς, «γιατί το κάνουμε αυτό, 
υπάρχουν και Έλληνες που πει-
νάνε» και τέτοια. Την άλλη μέρα 
αυτοί οι νεαροί - δεν πρόκειται 
για θαύμα - κολλούσαν στους 
τοίχους υλικό που μας είχε στεί-
λει ο ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 
και μοίραζαν κάποια φυλλάδια 
για τα ίσα δικαιώματα των μετα-
ναστών με τους κατοίκους. Τους 
είχε μιλήσει ο παπα-Στρατής, 
τους είχε εξηγήσει τι συνέβαι-
νε και ποιο ήταν το ηθικό τους 
χρέος ως ανθρώπων, πάντα 
με αυτόν τον εγκάρδιο τρόπο 
του, και το αποτέλεσμα ήταν 
αυτό. Να βοηθάνε και αυτοί 
μαζί μας. Τέτοια επίδραση είχε 
ο Παπά-Στρατής στους ανθρώ-
πους..». 

Τις προάλλες διάβασα μια δη-
μοσκόπηση στην οποία ένας με-
γάλος αριθμός συμπολιτών μας 
πιστεύουν πως οι μετανάστες 
είναι απειλή για την χώρα μας. 
Φυσικά με έβαλε σε σκέψεις για 
την υποτιθέμενη φιλοτιμία των 
Ελλήνων, σε σύγκριση με τους, 
υποτίθεται, κρύους και άγριους 
Ισλανδούς, που δέχονται όμως 
μέχρι και στα ίδια τους τα σπίτια 
τους πρόσφυγες! Επίσης με έκα-
νε να σκεφτώ και ποια θα ήταν η 
ενδεχόμενη αντίδραση του Πα-
πά-Στρατή αν το έβλεπε. Μα... 

φυσικά δεν θα μπορούσε να 
ήταν άλλη από το να σηκώσει τα 
μανίκια του, να φορέσει το σακί-
διό του και μαζί με τους δικούς 
του να κατέβουνε στην παραλία 
και μέσα  στο χάος των νεκρών 
πτωμάτων και των θρηνητικών 
κραυγών να βοηθήσουν ένα 
ακόμα κύμα προσφύγων και 
ανθρώπων που χρειάζονται βο-
ήθεια, να καταπραΰνουν όσο 
μπορούν τον  πόνο τους.  Να 
θυμίσουν σε ένα ακόμα μέρος 
ανθρώπων, σε όλους εμάς,  την 
ουσία του να είσαι άνθρωπος. 

Αφότου πέθανε, πολλά κανάλια, 
εφημερίδες τον χαρακτήρισαν 
με μια πληθώρα όμορφων λέ-
ξεων και εκφράσεων. Η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες έφτιαξε μάλιστα ένα 
βιντεάκι προς τιμή του, όπου 
τον αποκαλεί Καλό Σαμαρείτη 
της Ελλάδας». Εγώ πιστεύω πως 
δεν ήταν τίποτα παραπάνω από 
αυτό που δήλωνε ο ίδιος: ένας 
δούλος του θεού.  Γιατί ύψιστος 
δούλος του θεού, είναι ο δούλος 
των ανθρώπων.

(Ο «καλός Σαμαρείτης» της Λέ-
σβου έφυγε από τούτη τη ζωή 
τον περασμένο Σεπτέμβρη. Οι 
εθελοντές όμως της «Αγκαλιάς» 
συνεχίζουν το έργο του βοηθώ-
ντας στην περίθαλψη των νέων 
προσφύγων που φτάνουν καθη-
μερινά στο νησί)

Παράδειγμα ανθρωπιάς
Του Ραφαήλ Μπελενιώτη

Η Ισλανδία είναι ένα μικρό, απο-
μονωμένο νησί του αρκτικού 
κύκλου, που έχει μόλις 330.000 
κατοίκους. Απόγονοι των σκλη-
ροτράχηλων Βίκιγκς του Μεσαί-
ωνα, οι τελευταίοι δεν θα έπει-
θαν ποτέ έναν Μεσόγειο σαν και 
μας για την... ζεστασιά και την 
εγκαρδιότητά τους. 

Και όμως! Αυτή τη φορά τουλά-
χιστον μας έβαλαν τα γυαλιά. 
Στα τέλη Αυγούστου, όταν οι 
πρώτες εικόνες από τα μεθο-
ριακά νησιά μας έφτασαν ως 
την παγωμένη χώρα τους, ένα 
πρωτόγνωρο κύμα συμπάθειας 
ξέσπασε στο διαδίκτυο.

Η αρχή έγινε από την καθηγή-
τρια και συγγραφέα Μπρίντις 
Μπιοργκβινσντότιρ (άντε να 
προφέρεις αυτό το όνομα!). 
Ένα πρωί, μην αντέχοντας άλλο 
να βλέπει απαθής αυτήν την 
εξελισσόμενη τραγωδία, ση-
κώθηκε και έγραψε στον τοίχο 
της στο facebook πως θα ήταν 
διατεθειμένη να φιλοξενήσει 
η ίδια στο σπίτι της μια οικογέ-

νεια Σύριων. Αμέσως η ιδέα της 
ταξίδεψε και μέχρι το απόγευμα 
οι διαθεσιμότητες είχαν ανέβει 
στις 10.000! 

Μία από τις εθελόντριες, η Χέ-
κλα Στεφανσντότιρ, ανάρτησε 
στον λογαριασμό το εξής μήνυ-
μα: «Είμαι μητέρα σε μονογονε-
ϊκή οικογένεια με ένα παιδί ηλι-
κίας 6 ετών (…) εμείς μπορούμε 
να φιλοξενήσουμε ένα παιδί 
που βρίσκεται σε ανάγκη. Είμαι 
καθηγήτρια και θα (του) μάθαι-
να να μιλάει, να διαβάζει και να 
γράφει στα ισλανδικά και να εν-
σωματωθεί στην ισλανδική κοι-
νωνία. Διαθέτουμε ρούχα, ένα 
κρεβάτι, παιχνίδια και όλα όσα 
χρειάζεται ένα παιδί».

Οπωσδήποτε μοναδική προ-
σφορά αγάπης, που θα μπορού-
σε να συγκριθεί ίσως μόνο με 
μία αντίστοιχη κίνηση Γάλλων 
πολιτών πριν ορισμένα χρόνια, 
που υιοθετούσαν μαζικά παιδιά 
μεταναστών για να μην απελα-
θούν από τη χώρα! 

Δυστυχώς όμως η αξιέπαι-

νη πρωτοβουλία ανακόπηκε 
γρήγορα από την κυβέρνηση, 

που δήλωσε πως δεν θα δεχτεί 
παρά μόνο όσους (ελάχιστους) 
πρόσφυγες της αναλογούν με 
βάση την ευρωπαϊκή συμφωνία 
που υπογράφτηκε πριν από ένα 
μήνα. Η Ευρώπη των (λευκών) 

λαών μίλησε για άλλη μια φορά. 
Και όπως πάντα, έβγαλε κραυγή 
κτηνώδικη...δα μου δεν έχουμε ηλεκτρικό, 

νερό, φαγητό, ούτε δουλειά. Και 
στην προσφυγιά που ζούμε για 
περισσότερο από τρία χρόνια, 
πάλι δεν έχουμε τίποτα. Φεύ-
γεις και δεν παίρνεις τίποτα μαζί 
σου. Προσπαθείς να χωρέσεις 
όλη σου τη ζωή σε μια βαλίτσα. 
Ακόμη κι αυτά χάθηκαν στον 
πάτο της θάλασσας στην πρώτη 
μας απόπειρα να έρθουμε στην 
Ευρώπη».

Όσοι πρόσφυγες φτάνουν στην 
Ελλάδα, έχουν συνήθως ένα 
σχέδιο ζωής: άλλοι να ζητήσουν 
άσυλο εδώ, άλλοι να πάνε σε 
άλλη χώρα, όλοι όμως αναζη-
τούν καταφύγιο και ασφάλεια. 
Εκείνη νιώθει χαμένη. «Δεν 
ξέρω τι να περιμένω ή τι να 
σχεδιάσω. Δεν ξέρω τι θα απο-

γίνουμε. Ούτε καν αν θα μείνου-
με ή θα φύγουμε. Πριν τέσσερα 
χρόνια όλοι μας συμπαθούσαν, 
τώρα κανείς δεν μας θέλει. Γιατί; 
Το μόνο που θέλω είναι να μπο-
ρέσω να γυρίσω μια μέρα στη 
Συρία. Να βρεθώ στη γειτονιά 
μου, με την οικογένειά μου και 
να γνωρίσει η Νάγια την πατρί-
δα της, τους παππούδες της. 
Έστω και για μια μέρα. Αλλά 
όπως ήταν πριν τον πόλεμο».

Ήταν τα τελευταία της λόγια, 
πριν χαθούν τα ίχνη της. Δεν θέ-
λησε να δώσει κανένα στοιχείο 
επικοινωνίας, λέγοντας «μόνο 
να μιλήσω ήθελα».

Για ένα παιδί που κοιμήθηκε στο κύμα επάνω...

Νάνι το μωρό μου, το χιλιάκριβό μου,
σώπασε όλη η φύση, μη μου το ξυπνήσει.

Άστρα χαμηλώστε και κοντοζυγώστε,
να το δείτε, ελάτε, που γλυκοκοιμάται.

Σκούνα που σαλπάρει τ’ αργυρό φεγγάρι
στην ονειροχώρα αρμενίζει τώρα.

Σε ποιο μονοπάτι στ’ ουρανού τα πλάτη
ταξιδεύεις, γιε μου, στα φτερά του ανέμου;

Μ’ απαλό υφάδι, βελουδένιο χάδι,
νύχτα, σκέπασέ το και νανούρισέ το·

κι ώσπου να χαράξει, ύπνο από μετάξι
στείλε στο μωρό μου, το χιλιάκριβό μου.

Σκούνα που σαλπάρει τ’ αργυρό φεγγάρι
στην ονειροχώρα αρμενίζει τώρα.

Σε ποιο μονοπάτι, στ’ ουρανού τα πλάτη
ταξιδεύεις, γιε μου, στα φτερά του ανέμου;
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Bullying: αθώοι και φταίχτες
Πολυξένη Τοκαλίδου

Bullying, bullying, bullying...
όλοι μιλάνε για το bullying, 
όμως τι είναι τελικά αυτό; Στα 
ελληνικά είναι γνωστό ως σχολι-
κός - ή και μη σχολικός - εκφο-
βισμός. Μία σκληρή και συχνά 
βίαιη συμπεριφορά, την όποια 
εφαρμόζουν οι «δυνατοί» στους 
«αδύναμους» για να τους ταπει-
νώσουν. Είναι μία κατάσταση 
κατά την οποία ένα άτομο (ή μία 
ομάδα ατόμων)παρενοχλούν 
κάποιον συστηματικά και τον 
τρομοκρατούν.

Υπάρχουν αρκετά είδη εκφο-
βισμού, είτε λεκτικού, είτε σω-
ματικού, είτε μέσω διαδικτύου. 
Το θύμα μιας τέτοιας συμπερι-
φοράς έχει συνήθως κάτι δια-
φορετικό από τους υπόλοιπους 

ανθρώπους του περιβάλλοντός 
του, όμως δεν είναι και απαραί-
τητο. Υπάρχουν πολλοί παράγο-
ντες, που αφορούν και τον θύτη 
και το θύμα. 

Ας ξεκινήσουμε με τον θύτη. 
Οι περισσότεροι από μας - αν 
όχι όλοι - δεν ασχολούμαστε 
καθόλου με αυτόν. Συνήθως 
ασχολούμαστε αποκλειστικά με 
τις διάφορες ιδιαιτερότητες του 
θύματος, π.χ. αν είναι το «φυτό» 
της τάξης. Τέτοιες «αδυναμίες» 
γνωρίζουμε πως μπορούν εύκο-
λα να τραβήξουν την προσοχή 
κάποιων...

Όμως ποιων κάποιων; Γενικώς 
των «κακών», που ξαφνικά τους 
την κάπνισε να πάνε να χλευά-

σουν και να τρομοκρατήσουν 
κάποιους άλλους; Ή μήπως ατό-
μων με συγκεκριμένα προβλή-
ματα; Η παιδοψυχιατρική και η 
κοινωνιολογία έχουν ασχολη-
θεί συστηματικά με το προφίλ 
τέτοιων παιδιών και έχουν βρει 
πιθανές αιτίες, οι οποίες έχουν 
εξακριβωθεί σε πολλές περι-
πτώσεις. 

Όλα αρχίζουν από την οικογέ-
νεια. Κι αυτό γιατί ο χαρακτήρας 
του καθενός από μας χτίζεται 
με την ανατροφή που μας δί-
νουν οι γονείς μας. Μία από τις 
«αδυναμίες» λοιπόν αυτών των 
νεαρών «νταήδων» είναι ίσως 
η αδιαφορία που επιδεικνύουν 
οι γονείς τους για την ανατρο-
φή τους. Παιδιά παραμελημένα, 

που μεγαλώνουν μόνα τους και 
που επιστρέφουν στους άλλους 
την σκληρότητα που έχουν γευ-
τεί τα ίδια. 

Κάποιες φορές ίσως να έχουν 
και ψυχολογικά τραύματα από 
τους γονείς τους, είτε λόγω της 
βίας που υφίστανται στο σπίτι 
είτε λόγω των συνεχών τσακω-
μών των γονιών τους, στους 
οποίους είναι παρόντες. Στην 
περίπτωση αυτή τα παιδιά θα 
προσπαθήσουν μέσω της βίας 
είτε να αντισταθμίσουν τις τα-
πεινώσεις που υφίστανται είτε 
απλά να ξεσπάσουν. 

Επιπλέον υπάρχει το ενδεχόμε-
νο οι γονείς τους να τα μαλώ-
νουν χωρίς λόγο, απλά και μόνο 

επειδή είναι τα μικρότερα μέλη 
της οικογένειας. Η συμπεριφο-
ρά αυτή ίσως να δημιουργεί στα 
παιδιά μία λάθος εικόνα για το 
πώς πρέπει να συμπεριφέρο-
νται στα μικρότερα και πιο αδύ-
ναμα άτομα, να αποτελεί δηλα-
δή γι’ αυτά ένα λάθος πρότυπο. 

Βλέπουμε λοιπόν πως πίσω από 
τους δράστες του εκφοβισμού 
κρύβονται συχνά οι γονείς τους. 
Όμως πολλές φορές ευθύνο-
νται, όσο κι αν αυτό φαίνεται 
παράδοξο, και οι γονείς του θύ-
ματος. Γιατί θεωρούν δεδομένο 
ότι το παιδί τους είναι έτοιμο και 
αρκετά δυνατό για να αντιμετω-
πίσει την σκληρότητα της κοι-
νωνίας. Γιατί πιστεύουν ότι στο 
παιδί τους δεν θα τύχει ποτέ να 
πέσει θύμα μια δύσκολης κατά-
στασης, ότι μπορεί να αποκρού-
σει τα πάντα, ασχέτως ηλικίας. 
Και για αυτό δεν καταλαβαίνουν 
έγκαιρα το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει το παιδί τους. 

Γονείς τέτοιων παιδιών, ιδίως αν 
αυτά έχουν κάποια ψυχολογική 
ευαισθησία ή ιδιαιτερότητα, θα 
πρέπει να είναι διαρκώς υπο-
ψιασμένοι και να παρατηρούν 
τυχόν περίεργα συμπτώματα. 
Αν το παιδί τους δεν κοιμάται 
τα βράδια ή αρνείται πεισματι-
κά να πάει το πρωί σχολείο ή να 
βγει έξω ή δεν θέλει να το αγγί-
ζουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
του μιλήσουν, να μιλήσουν και 
στους καθηγητές του και γενι-
κά να ψάξουν την αιτία. Να μην 
αδιαφορήσουν.

Οι γονείς είναι συχνά η ρίζα του 
κακού! Είναι δική τους ευθύνη 
για το πώς θα εξελιχθούν τα παι-
διά τους. Ας καταλάβουν λοιπόν 
κάποιοι γονείς ότι πρέπει να δί-
νουν σημασία στον εσωτερικό 
κόσμο των παιδιών τους πριν 
είναι αργά!

Η ψυχολογία του φασίστα 
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Τις μέρες αυτές εκδικάζεται στο 
δικαστήριο των φυλακών Κορυ-
δαλλού η υπόθεση δολοφονίας 
του Παύλου Φύσσα από μέλη 
της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία 
αυτή στάθηκε η αφορμή για να 
σπάσει το απόστημα της νεονα-
ζιστικής αυτής οργάνωσης (που 
ως τότε δολοφονούσε και μαχαί-
ρωνε μετανάστες, χωρίς κανένας 
να ενδιαφέρεται) και να ανακοπεί 
η δράση της. Δεν ξέρουμε ποιο 
θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, 
ελπίζουμε μόνο να τους χώσουν 
όσο πιο βαθειά μες στα σκ@τ@ 
γίνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως 
το όποιο αποτέλεσμα δεν θα ξε-
πλύνει ποτέ την συλλογική ενοχή 
ούτε των κρατικών μηχανισμών 
ασφαλείας (βλ. αστυνομίας) που 
επί χρόνια συνεργούσαν μαζί 
τους, ούτε των πολιτικών εκεί-

νων που τους «αξιοποιούσαν» 
σαν μπράβους για τη «βρώμικη 
δουλειά», ούτε πολύ περισσότερο 
το 10% των συμπολιτών μας που 
τους ψήφιζε. Ήταν με την δική 
τους επίνευση και αρωγή που 
τόσο καιρό η δολοφονική αυτή 
οργάνωση σκορπούσε το μίσος 
και τον τρόμο χωρίς κανείς να την 
αγγίζει.

Για όλους αυτούς λοιπόν αλλά 
και όλους τους υπόλοιπους πα-
ραθέτουμε εδώ ένα απόσπασμα 
από το γνωστό βιβλίο του Βασίλη 
Ραφαηλίδη, Ιστορία (κωμικοτρα-
γική) του νεοελληνικού κράτους 
(εκδ. Εικοστού πρώτου, ΑΘήνα, 
2010). Πρόκειται για μία ανατο-
μία του φασιστικού φαινομένου, 
που νομίζουμε πως θα είναι πολύ 
διδακτική για όλους.

Μετά την ανάγνωση του κειμέ-
νου μην παραλείψετε να κάνετε 
το «διαγνωστικό τεστ του καλού 
ναζιστή», που επίσης «κλέψαμε» 
από τον μακαρίτη δημοσιογρά-
φο, από άλλο βιβλίο του όμως 
(Θερμοί και Ψυχροί πόλεμοι, εκδ. 
Εικοστού Πρώτου, Αθήνα, 1996). 
Ελπίζουμε από καρδιάς να σας 
βγει αρνητικό. 

Ας μάθουμε επιτέλους να λέμε 
τα πράγματα με τ’ όνομά τους 
και να μην παραποιούμε την 
ιστορία μας. Ο ελληνικός λαός, 
στην πλειοψηφία του, αγάπησε 
το Μεταξά. Όπως και οι Ιταλοί 
που αγάπησαν το Μουσολίνι, 
όπως και ο Γερμανοί που αγάπη-
σαν το Χίτλερ, όπως και οι Ισπα-
νοί που αγάπησαν το Φράνκο. Ο 
φασισμός είναι λαϊκισμός - και 
κάθε λαϊκισμός είναι φασισμός 
κατά βάσιν και κατ’ ουσίαν. 

Ο φασισμός δεν αγαπά το μεγά-
λο κεφάλαιο (εκτός από το πάρα 
πολύ μεγάλο που τον γεννάει) 
και λατρεύει το μικρομεσαίο. Ο 
φασισμός είναι κοινωνικό καθε-
στώς σπέσιαλ για μικροαστούς. 
Όχι για αστούς, ούτε για προλε-
τάριους. Οι αστοί και οι προλε-
τάριοι βρέθηκαν αντίπαλοί του 
εξ αρχής. Και δεδομένου ότι στη 
λεγόμενη αστική κοινωνία δεν 
κυριαρχούν οι αστοί αλλά οι μι-
κροαστοί, δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβει κανείς την απήχηση 
που είχαν στο λαό τα φασιστικά 

καθεστώτα.

Άλλωστε, οι στολές, οι παρε-
λάσεις, οι λαμπαδηδρομίες, τα 
κολοσσιαία θεάματα αρένας, 
τα συνθήματα, το προγονικό 
μεγαλείο απ’ το οποίο ο χάλιας 
μικροαστός αντλεί δύναμη για 
να υποφέρει την ασημαντότητά 
του, όλα αυτά τα εκμεταλλεύ-
τηκαν τέλεια όλοι οι φασίστες 
δικτάτορες. Και τα πλήθη ουρ-
λιάζουν «ζήτω! Είσαι ο μπαμπάς 
μας»! Ο χάλιας μικροαστός πά-
ντα έχει ανάγκη από έναν σού-
περ πατέρα του έθνους, που 
να τον προστατεύει απ’ τους 
παμφάγους καπιταλιστές, αλλά 
και από τους κομμουνιστές που 
απειλούν το όνειρό του για ένα 
πέρασμα στην “ανώτερη τάξη”.

Κάθε μικροαστός ονειρεύεται 
τον αστό που ζεσταίνει μέσα 
του, που τον μεγαλώνει στο θερ-
μοκήπιο της μεγάλης ελπίδας 
για ένα πέρασμα στην “ανώτε-
ρη τάξη”. Κάθε ψιλικατζής ονει-
ρεύεται ένα σούπερ μάρκετ. Και 
επειδή το όνειρο για μερικούς 
πραγματοποιείται, όλοι οι χάχες 
πιστεύουν πως θα βγει αληθινό 
και γι αυτούς. Δεν έχει σημασία 
που οι περισσότεροι πεθαίνουν 
φτωχοί. Σημασία έχει που ο κα-
πιταλισμός τους επιτρέπει να 
ονειρεύονται το δικό τους πλού-
το. Και ο φασισμός, που είναι η 
ακραία μορφή καπιταλισμού, 
είναι μια εγγύηση για τη διατή-
ρηση του ονείρου για ένα πέρα-

σμα στην “ανώτερη τάξη”.

Το Φολκσβάγκεν ( το Λαϊκό 
Όχημα) είναι δημιούργημα του 
Χίτλερ. Αλλά υπάρχει ακόμα. 
Και ο αγκυλωτός σταυρός (η 
σβάστικα), αυτό το εκπληχτικής 
ψυχολογικής αποτελεσματικό-
τητας λαϊκό σύμβολο, που δίνει 
φτερά στο σταυρό και τον κάνει 
να γυρίζει και να αλέθει, θα δώ-
σει και στο χριστιανισμό τη δυ-
ναμική που του λείπει. Τώρα πια 
δεν είναι αμαρτία να σκοτώνει ο 
καλός χριστιανός. Και ο Μετα-
ξάς, όπως και ο Μουσολίνι άλ-
λωστε, ξέρουν καλά τι κάνουν 
όταν υιοθετούν σα σύμβολο το 
διπλό πέλεκυ. Που κόβει κεφά-
λια και από τα δεξιά και από τ’ 
αριστερά.

Κάτω απ’ αυτές τις ιδιάζουσες 
στο φασισμό συνθήκες ψυχο-
λογίας της μάζας, και με το πρό-
σθετο πραγματικό κίνητρο της 
απειλής της περιουσίας απ’ τον 
καταχτητή (που, βέβαια, δεν κα-
ταχτά μια χώρα για να κάνει πε-
ρίπατο υπό το σεληνόφως στις 
ακρογιαλιές αλλά για να επωφε-
ληθεί υλικά), δεν είναι δύσκολο 
να καταλάβει κανείς γιατί οι Έλ-
ληνες έτρεξαν με τέτοια προθυ-
μία στο μέτωπο και πολέμησαν 
τόσο καλά τους Ιταλούς.

Όχι όμως και τους Γερμανούς. 
Που είχαν ισχυρότερα σύμβολα, 
ισχυρότερα κίνητρα και κυρίως 
ισχυρότερη μικροαστική τάξη 
[και στρατιωτική μηχανή] απ’ 
αυτή των μεσογειακών λαών. 
Που ακόμα και τον πόλεμο τον 
αντιλαμβάνονται σαν λαϊκή 
γιορτή.»

Πώς θα γίνεις ένας καλός ναζιστής
Και για να έχει ο καθένας στη 
διάθεσή του έναν γνώμονα για 
να μετράει τη ροπή του προς 
τον ναζισμό, δίνουμε παρακά-
τω τα κύρια γνωρίσματα του 
καλού ναζιστή, ακόμα κι αυτού 
που δεν ξέρει ότι είναι ναζιστής 
και αυτοχαρακτηρίζεται όπως 
γουστάρει. Τα παίρνουμε περί-
που έτοιμα απ’ το Mein Kampf 
[την αυτοβιογραφία του Χίτλερ, 
που αποτελεί το «ευαγγέλιο» για 
τους απανταχού (νεο)ναζί].

Ο καλός φασίστας, λοιπόν:

1) Πρέπει να βάζει την πατρίδα 
του πάνω κι απ’ το θεό.

2) Πρέπει να λατρεύει τους προ-
γόνους και κυρίως να πιστεύει 
πως μπορεί να τους ξεπεράσει, 
όντας χάλιας.

3) Πρέπει να έχει όνειρα αυ-
τοκρατορικά για την πατρίδα 

του, ας πούμε να ονειρεύεται 
την ανασύσταση της ελληνικής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή 
όποιας άλλης.

4) Πρέπει να μισεί τους αστούς, 
που του φράσσουν το δρόμο 
για την «προαγωγή στην ανώτε-
ρη τάξη».

5) Πρέπει να μισεί τους κομου-
νιστές, που υπόσχονται ισότητα, 
ενώ στη φύση κυριαρχεί η ανι-
σότητα

6) Πρέπει να εξαφανίζει τους 
αδύνατους, γιατί το ίδιο κάνει 
και η φύση.

7) Πρέπει να λατρεύει τη φυσική 
ρώμη.

8) Πρέπει να είναι έτοιμος να 
πεθάνει για τον Αρχηγό, προπο-
νούμενος και με έναν λιγότερο 
ισχυρό και θανατηφόρο Αρχη-
γό, σαν τον Παπανδρέου ή τον 

Καραμανλή, ας πούμε.

9) Πρέπει να πιστεύει πως ο 
Αρχηγός είναι ο μεσσίας και να 
θεωρεί τον άλλο μεσσία κάλπι-
κο. Μέχρι που να συνηθίσει να 
λατρεύει μόνο τον Αρχηγό ως 
μεσσία, καλό θα είναι να πιστεύ-
ει και στον άλλο, για να κρατάει 
τη φόρμα του.

10) Πρέπει να νιώθει πολύ, μα 
πολύ άσχημα για την κακή του 
μοίρα, και να μη την εξαρτά απ’ 
τη βλακεία του κι απ’ τις κοινω-
νικές συνθήκες, αλλά από την 
έλλειψη καλής και ικανής ηγε-
τικής κεφαλής, γνωστής και σα 
Μεγάλο Κεφάλι.

11) Πρέπει να «πηδάει» όσο γί-
νεται πιο αραιά, για να μη σπα-
ταλά τις δυνάμεις του, που τις 
χρειάζεται όλες για τη μάχη, είτε 
κατά του σατανά είτε κατά του 
σατανά κομουνιστή.

12) Πρέπει να προτιμάει για σύ-
ζυγο ή γκόμενα μια «γυναίκα 
του λαού», ας πούμε μια εμπο-
ροϋπάλληλο απ’ το Μόναχο, 
σαν την Εύα Μπράουν, ένα σκέ-
το ζώον, που ο Χίτλερ την είχε 
μόνο για να την «πηδάει» μια 
φορά το εξάμηνο, γιατί αν έχα-
νε δυνάμεις πώς θα κατέστρεφε 
την Ευρώπη; Στην ανάγκη καλή 
είναι για σύζυγος και μια αερο-
συνοδός ή όποια άλλη, τέλος 
πάντων, εκ του λαού προερχό-
μενη, ώστε να λειτουργεί πολι-
τικά ο μύθος της Σταχτοπούτας. 
Σημειώστε πως ο Χίτλερ δεν 
κάπνιζε, δεν έπινε, δεν έτρωγε 
κρέας και αγαπούσε πολύ τα 
ζώα, επειδή δεν αγαπούσε κα-
θόλου τους ανθρώπους. (Ζωό-
φιλοι, συνεχίστε να αγαπάτε τα 
ζώα, δεν είναι ζώα όλοι οι ζωό-
φιλοι).

13) Πρέπει να στραγγαλίζει 
κάθε άνομη παρόρμηση, όπως 
ο Χίτλερ το φοβερό εκείνο ερω-
τικό του πάθος για μια ανιψιά 
του, κόρη της αδερφής του, που 
την υποχρέωσε να αυτοκτονή-
σει, για να μην τον σκανδαλίζει 
και χάνει δυνάμεις.

Αυτά. Και αν πα-
ρόλα αυτά δεν 
καταφέρετε να 
γίνετε ναζιστής, 
τόσο το καλύ-
τερο και για 
σας και 
για όλους 
μας!

να αποφεύγονται, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Είναι, για παράδειγμα, ή δεν εί-
ναι ακόμη και σήμερα ο μεγα-
λύτερος φόβος των γονιών μην 
γίνει ο γιος τους «αδερφή»; 

Έχουν ή δεν έχουν τέτοια παιδιά 
πρόβλημα να το ομολογήσουν 
στους γονείς τους; Κι αν το ομο-
λογήσουν, εκείνοι τα στηρίζουν 
ή νοιώθουν ντροπιασμένοι;

Έχει ή δεν έχει ένα ομολογημέ-
να ομοφυλόφιλο παιδί (κυρίως 
αγόρι, μα και κορίτσι κάποιες 
φορές) πρόβλημα επιβίωσης 
και αποδοχής στο σχολείο;

Έχουν ή δεν έχουν τέτοιοι άν-
θρωποι πρόβλημα ερωτικής 
έκφρασης; Μπορούν π.χ. να κυ-
κλοφορούν πιασμένοι χέρι-χέρι, 

όπως κάθε ετεροφυλόφιλο ζευ-
γάρι, ή θεωρούνται πως προκα-
λούν;

Αντιμετωπίζουν ή όχι προβλή-
ματα επαγγελματικής αποκα-
τάστασης; Οι τρανσεξουαλι-
κοί ιδιαίτερα (τα γνωστά μας 
«τραβεστί») γίνονται αρσενικές 
πόρνες επειδή το θέλουν, από 
κάποια διαστροφή ή παθολογι-
κή ερωτομανία, ή μήπως επειδή 
δεν μπορούν να βρουν πουθενά 
αλλού δουλειά;   

Ομόφυλοι σύζυγοι αναγνωρίζο-
νται από το κράτος ως τέτοιοι; 
μπορούν να υιοθετήσουν παιδί; 
Ή μήπως θεωρούνται απλά συ-
γκάτοικοι;

Και ο κατάλογος συνεχίζεται μα-
κρύς....

Από αυτές τις διαπιστώσεις 
υποκινημένοι είχαμε πει, ήδη 
από πέρυσι τον χειμώνα, να 
ετοιμάσουμε ένα αφιέρωμα 
στην ομοφυλοφιλία. Γιατί όλοι 
μας λίγο ως πολύ έχουμε δίπλα 
μας ή στον ευρύτερο κύκλο των 
γνωστών μας ανθρώπους αυτής 
της κατηγορίας και ξέρουμε τι 
δυσκολίες περνούν. Και κυρίως 
ξέρουμε ότι δεν είναι «ανώμα-
λοι» ή «άρρωστοι» αλλά άνθρω-
ποι φυσιολογικοί, αξιοπρεπείς 
όσο κι εμείς, που απλά έχουν 
έναν διαφορετικό σεξουαλικό 
προσανατολισμό.  Όπως άλλοι 
έχουν διαφορετικές πολιτικές, 
αισθητικές ή και γευστικές προ-
τιμήσεις από εμάς, χωρίς όμως 
ποτέ να γίνεται θέμα, χωρίς να 
προκαλείται «ηθικό σοκ».

Εμείς δεν σιχαινόμαστε τους 
ομοφυλόφιλους ούτε τους φο-
βόμαστε μην τυχόν και μας «πα-
ρασύρουν». Η ομοφυλοφιλία, 
βλέπετε, δεν είναι μεταδοτική. 
Ο ρατσισμός όμως είναι. Και ο 
θάνατος του Βαγγέλη, που ήρθε 
ακριβώς πάνω στην ώρα που 
είχαμε πρωτο-αποφασίσει το 
αφιέρωμά μας, ήρθε να το επι-
βεβαιώσει με τον πλέον τραγικό 
τρόπο.

Γράφουμε λοιπόν για να αντιπα-
λέψουμε αυτόν τον ρατσισμό. 
Όχι προφανώς για να υμνήσου-
με τον ομοφυλοφιλικό έρωτα 
(αυτό θα σήμαινε πως γυρίζου-
με τον ρατσισμό των straight 
από την ανάποδη) αλλά για να 
τον καταλάβουμε και να μάθου-
με να τον αναγνωρίζουμε ως 

μειοψηφική μεν αλλά ισότιμη 
ερωτική συμπεριφορά.

Ο Βαγγέλης, είτε ήταν ομοφυλό-
φιλος είτε όχι, έφυγε. Υπάρχουν 
όμως πολλοί «Βαγγέληδες» και 
«Ευαγγελίες» εκεί έξω που αντι-
μετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις με 
εκείνον ζώντας μέσα στην μυ-
στικότητα και την ντροπή. Σε 
αυτούς λοιπόν χρωστάει τον 
σεβασμό της (και όχι τη λύπη-
σή της) η κοινωνία, για αυτούς 
γράφουμε κι εμείς. Για όλα εκεί-
να «τα παιδιά που δεν γίνονται 
άντρες», που έλεγε παλιά και 
το τραγούδι. Και που εμείς του-
λάχιστον δεν θα είχαμε κανένα 
πρόβλημα να είναι φίλοι μας, 
αδελφοί μας ή παιδιά μας... 

Της σύνταξης

Συνέχεια από τη πρώτη σελίδα
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Επικήδειο γράμμα ενός επαναστάτη. 
(Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου) 
Του Ραφαήλ Μπελενιώτη

«Όταν μ’ ανεβάσαν’ στην τα-
ράΊσως, κάποτε να πέσει στα 
χέρια σου κάποιο κείμενο μου, 
στριμωγμένο ανάμεσα σε άλλες 
σελίδες ενός βιβλίου μου, με 
μαύρο δερμάτινο εξώφυλλο και  
κεντημένα χρυσά καλλιτεχνικά 
γράμματα του ονόματος μου. 
Δεν θα είναι δικό μου εκείνο το 
κείμενο. Ίσως το κατανοήσεις, 
μα δικό μου δεν θα ’ναι. Οι λέ-
ξεις θα μου είναι άγνωστες και 
το μελάνι - που αδίκως θυσιά-
στικε - νωθρό.

 Ίσως ακούσεις για μένα να συ-
ζητάνε στα κουλτουριάρικα πη-
γαδάκια, τα οποία σιχαινόμουν, 
τα οποία με σιχαινόντουσαν, μέ-
χρι που πέθανα. Θα ακούσεις να 
λένε για μένα πολλά, θαυμαστά 
και ηρωικά - τα γνωστά, ξέρεις, 
που λένε για τους επαναστά-
τες, κείνα που γράφονται στους 
σχολικούς πίνακες... Τα  στυγνά, 
στεγνά, μες την σήψη και την 
βαρεμάρα, τα οποία ανιαρά  
αποστηθίζουν  οι μαθητές για 
να τα πουν στο δάσκαλο.  

Θα προτιμούσα να μη με διά-
βαζαν ποτέ, να μην με άκουγαν 
καθόλου, ούτε κατά τύχη, καλύ-
τερα έτσι. Καλύτερα στην λήθη 
παρά στην τυπολατρία και την 
ηλιθιότητα. Τι μικροί που ’ναι οι 
άνθρωποι! Όσο ζούσα δεν με 
άκουγαν, δεν με πλησίαζαν, δεν 
αναγραφόμουν πουθενά, δεν 
έμπαινε στο κόπο ουδείς να με 
αποστηθίσει, ουδείς να με γνω-
ρίσει. Ώσπου πέθανα.

Ε, λοιπόν, ένας επαναστάτης 
δικαιώνεται μετά θάνατον. Και 
ας σου φαίνεται γελοίο, και ας 
μου φαινότανε γελοίο. Αλλά ναι, 
τότε δεν το ’ξερα. Πόσο ωραία 
μοστράρει η μούρη μου στις 
φανέλες των τουριστών, στις 
τσάντες, στις γιγαντοαφίσες των 
κομμάτων, στα  σαλόνια που με 
μανία πολέμησα... Και άδικο να 
πω, όπως ο ποιητής, ότι όλη« 
μου η ζωή στάθηκε ένα όνειρο». 

 Έζησα μοναχικά; Εσείς το λέτε 
αυτό για να συνεχίσετε να πλά-
θετε αυτό που ποτέ δεν υπήρξα, 
αυτό που θέλατε να υπάρξω. 
Σχόλια επί σχολίων, αναλύσεις 
επί αναλύσεων, ανία στην ανία: 
έχουμε βαλτώσει. Ζούμε μέσα 
στην υποκρισία. Όταν ένας επα-
ναστάτης ξαναγεννιέται μετά 
θάνατον, στα μέτρα τα δικά 
τους, τότε αυτό πώς λέγεται;

Κάποτε λοιπόν θα ακούσεις για 
όλα αυτά, θα τα διαβάσεις, θα τα 
γευτείς τόσο πικρά, τόσο ξένα,  
τόσο ψεύτικα, όσο ο κόσμος 
τους. Γιατί το καταφέρανε και 
αυτό: να μην αφήσουν κανέναν 
επαναστάτη στην ησυχία του. 
Και ας έζησε αγωνιζόμενος μο-
νάχα για αυτό. 

Όταν λοιπόν θα δεις την γιγα-
ντοαφίσα μου και από μπροστά 
της να ποζάρουν μορφονιοί, 
σκύψε το κεφάλι σου κάτω, κοί-
τα την άσφαλτο, ξέχνα με. Όταν 
θα διαβάσεις την ζωή μου σε 
τόμους επί τόμων, κάψ’ τα όλα 
σε μια άσβεστη φωτιά· και κει, 

όταν θα ’χουν μείνει μόνον στά-
χτες και καπνοί, κλάψε για μένα 
κρυφά, να μην σε δει κανείς.

 Περπάτα γρήγορα ανάμεσα 
στους πραματευτάδες που που-
λάνε το όνομα μου, τους πολι-
τικάντηδες που θα με υιοθετή-
σουν. Όσο για τα παιδιά που με 
αποστήθισαν, λυπάμαι. Ίσως κά-
ποτε να ακούσεις για μένα, αλλά 
προς θεού, δεν θα ’μαι εγώ.

Σε παρακαλώ να με συγχωρέ-
σεις. Να με συγχωρέσεις που 
δεν συμβιβάστηκα όσο ζούσα 
με την  απαλλοτρίωση της ζωής 
μας, που αντιστάθηκα, που πά-
λεψα, που μάτωσα και κηλίδω-
σα τα ωραία πουκάμισά τους με 
το πορφυρό, ζεστό μου αίμα. 
Τους λέρωσα, τους στιγμάτισα. 
Για αυτό με απαρνιούνται ακό-
μη και τώρα. Ακόμα και τώρα το 
όνομα μου συνειρμικά τους θυ-
μίζει τον λεκέ απάνω στα άσπρα 
τους σχέδια, την μουντζούρα 
στις καλλιγραφίες τους, την μαύ-
ρη τυλιγμένη κορδέλα σε μια αν-
θοδέσμη κόκκινων τριαντάφυλ-
λων.                                                                                                                                                          

Αν μπορείς, αν έχει μείνει μέσα 
σου λίγη από την σπάνια ανό-
θευτη αγάπη, κοίτα βαθιά το 
μαύρο χώμα που με σκεπάζει 
και ρώτα με αν είμαι ευχαριστη-
μένος. Δεν θα λάβεις απάντηση. 
Έτσι ήταν και η επανάσταση. 
Έτσι θα είναι και μετά. Θα γεν-
νηθεί, θα γεννήσει, θα εξυψω-
θεί, θα εξυψώσει και στο τέλος 
μια χούφτα μαύρο υγρό χώμα 

Μια διαφορετική σκέψη
Ε.Μ.  , 3Ο Γυμνάσιο Πολίχνης, Γ Τάξη. 

Βγαίνοντας έξω από το σπίτι 
μας μπορούμε να διακρίνουμε 
ανθρώπους διαφορετικών νο-
οτροπιών και ιδεολογιών. Με-
ρικές από αυτές είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμες από τον τρόπο 
ενδυμασίας και συμπεριφοράς. 
Άλλες όμως δεν είναι. Φυσικό 
είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 
άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά 
αυτού του είδους των διαφορο-
ποιήσεων και δυστυχώς είναι το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού. 

Η σημερινή κοινωνία είναι πολύ 
σκληρή απέναντι στους ανθρώ-
πους που προσπαθούν να φέ-
ρουν καινούριες ιδέες και να γί-
νουν το ανανεωτικό πνεύμα της 
παλιάς και πολλές φορές άδικης 
κοινωνίας . Αν και έχουν γίνει 
βήματα σε σχέση με παλιά και 
η διαφορετικότητα δεν ξενίζει 
πλέον τόσο, ωστόσο και πάλι οι 
αποκλίσεις από τον κανόνα δεν 
γίνονται πάντοτε αποδεκτές και 
είμαστε αναγκασμένοι να δεχό-
μαστε σχόλια, τα οποία πολλές 
φορές είναι άδικα. 

Βασισμένοι στην εξωτερική εμ-
φάνιση πολύ εύκολα γελιόμα-
στε. Όταν συναντάμε κάποιον 
άνθρωπο στον δρόμο, το πρώ-
το πράγμα που κάνουμε είναι 
να παρατηρούμε τα ρούχα που 

φοράει και τα χρώματα που έχει 
πάνω του. Σε περίπτωση π.χ. 
που έχει πολλά σκούρα χρώμα-
τα η αντίδρασή μας είναι συνή-
θως αρνητική, αφού το μαύρο 
χρώμα για πολιτισμικούς και 
θρησκευτικούς λόγους σχετίζε-
ται με το κακό. Ο άνθρωπος που 
φοράει αυτό το χρώμα παίρνει 
πολύ γρήγορα και άδικα αυτόν 
τον χαρακτηρισμό, του «σκοτει-
νού» του «καταθλιπτικού» ή και 
του απροσδιόριστα «ύποπτου». 

Αυτή η πολλές φορές λανθα-
σμένη εντύπωση κάνει τους 
ανθρώπους να απομακρύνο-
νται, μη θέλοντας να κατανοή-
σουν είτε να συζητήσουν με το 
«αντικείμενο» του φόβου τους. 
Ποιου φόβου; Του φόβου για 
του άγνωστο. Αυτού του φόβου  
που ταλαιπωρεί τους ανθρώ-
πους περισσότερο από κάθε τι 
άλλο. 

Πολλές φορές αφιέρωνα ώρες 
και μέρες ολόκληρες στο να 
σκέφτομαι πώς θα μπορούσε 
να είναι ο κόσμος μας άμα οι 
άνθρωποι δεν θα φοβόντουσαν 
τόσο την διαφορετικότητα και 
το καινούριο. Πολλά πράγμα-
τα θα ήταν αλλιώς, αλλά είναι 
αρκετά προφανές το γεγονός 
ότι η πολιτεία είναι αρκετά ικα-
νοποιημένες με την κατάσταση 

της σημερινής κοινωνίας, που 
τις περισσότερες φορές είτε δεν 
είναι αρκετά ενημερωμένη είτε 
αδιαφορεί για το τι γίνεται. 

Στα σχολικά βιβλία πολλές φο-
ρές παρατηρούμε κείμενα, τα 
οποία μιλάνε για την κατανόηση 
της διαφορετικότητας και την 
αποδοχή της. Τι υποκρισία! Θε-
ωρητικά θα έπρεπε να τηρείται 
αυτή η αμερόληπτη συμπεριφο-
ρά αλλά αντιθέτως αντιμετωπί-
ζουμε συχνά μια άδικη κριτική, 
ακόμα και όταν προσπαθούμε 
να συνεισφέρουμε και να βο-
ηθήσουμε - με τον τρόπο του 
ο καθένας μας. Πόσοι π.χ. δεν 
θα χαρακτήριζαν «πειραγμένο» 
ένα παιδί εσωστρεφές ή μονα-
χικό; δεν θα αποκαλούσαν ένα 
ευαίσθητο αγόρι «αδερφή»; ή 
θα δέχονταν στην παρέα τους 
έναν Ιεχωβά χωρίς να υποψια-
στούν πως θέλει να τους προ-
σηλυτίσει; 

Είναι λοιπόν εύκολα κατανοητό 
ότι για ένα παιδί με διαφορετι-
κές απόψεις για τον κόσμο είναι 
αρκετά δύσκολη η «επιβίωσή» 
του στο χώρο του σχολείου. 
Πώς είναι συνεπώς δυνατό να 
εμπιστευτεί ένα σύστημα το 
οποίο στα λόγια μας διδάσκει 
να φερόμαστε σε όλους τους 
ανθρώπους δίκαια και ισότιμα, 
ενώ στην πράξη κάνει ακριβώς 
το αντίθετο; Πως είναι δυνα-
τόν να ζούμε σε μια κοινωνία 
που ενώ μιλάει διαρκώς για 
ίσα δικαιώματα, στην πράξη 
διαχωρίζει τους ανθρώπους σε 
κατηγορίες ανάλογα με την κα-
ταγωγή, την θρησκεία, το φύλο, 
τον τόπο εργασίας και την οικο-
νομική τους ευχέρεια; 

Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι 
άνθρωποι, όλοι γεννημένοι σε 
αυτόν τον κόσμο και πως όλοι 
αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. 
Το φύλο και η προέλευση ή η 
θρησκεία ποτέ δεν θα έπρε-
πε να είναι οι  βάσεις κρίσεως 
για οποιονδήποτε άνθρωπο. 
Το σωστό και δίκαιο πεδίο της 
κριτικής θα έπρεπε να είναι η 

συμπεριφορά, οι πράξεις και οι 
αξίες μας.  

Τώρα είναι δύσκολο να πιστέ-
ψουμε σε ένα μέλλον όπου θα 
είναι όλοι αποδεκτοί. Ένα μέλ-
λον στο οποίο ο καθένας είναι 
ελεύθερος να λέει την γνώμη 
του χωρίς να φοβάται ότι θα γί-
νει αντικείμενο χλευασμού, ένα 
μέρος στο οποίο δεν θα ντρέ-
πεται για την καταγωγή του, ένα 
μέλλον όπου το θηλυκό φύλο 
δεν θα υποβαθμίζεται και δεν 
θα θεωρείτε κατώτερο ή ο ομο-
φυλόφιλος δακτυλοδεικτούμε-
νος.

Ακούγεται αδύνατο. Αλλά άμα 
ρωτήσουμε ο καθένας ξεχω-
ριστά τον εαυτό του αν θα του 
άρεσε να ζει σε έναν τέτοιο κό-
σμο, σε μια κοινωνία που δέχε-
ται την διαφορετικότητα σε όλα 
τα θέματα, η απάντηση, τουλά-
χιστον για τους περισσότερους, 
θέλω να πιστεύω πως θα ήταν 
θετική. Γιατί τότε αποδεχόμα-
στε την σημερινή κατάσταση, 
η οποία πρέπει και μπορεί να 
βελτιωθεί; Kαλό θα ήταν να αρ-
χίσουμε να σκεφτόμαστε πέρα 
από το τώρα και το σήμερα. 
Υπάρχει ένα μέλλον που δεν θα 
αργήσει να έρθει. 

Ας προβληματιστούμε για το τι 
πρόκειται να γίνει. Όλοι εκείνοι 
οι άνθρωποι που τώρα είναι 
κατά της ελεύθερης διαφορο-
ποίησης, έχουν σκεφτεί άρα-
γε ποτέ πώς μπορεί να είναι 

τα παιδιά τους στο μέλλον; τι 
αντιλήψεις θα έχουν; σε τι θεό 
θα πιστεύουν; Εντάξει αν θα εί-
ναι «κανονικά». Αν δεν θα είναι 
όμως; Τι θα έχουν να τους πουν 
τότε για τον κόσμο που θα τα 
περιθωριοποιεί; τον κόσμο που, 
όταν οι ίδιοι μπορούσαν να τον 
αλλάξουν, απλά προτίμησαν να 
σιωπήσουν και να τον αποδε-
χτούν όπως είναι μην τυχόν και 
έρθουν σε σύγκρουση με τον 
«κοινό νου»;

Ας ελπίζουμε ότι μια μέρα όλοι 
θα είναι δεκτοί και κανείς δεν 
θα χρειάζεται να κρύβει τα πι-
στεύω του και τις νέες ιδέες του 
φοβούμενος την κατακραυγή 
της κοινωνίας. Μια μέρα πιο 
λαμπρή και φωτεινή, σε μια κοι-
νωνία όπου ο κάθε άνθρωπος 
θα είναι ελεύθερος να λέει αυτό 
που θεωρεί σωστό. Η ελπίδα και 
η θέληση μπορεί μια μέρα να 
βοηθήσουν να πραγματοποιη-
θεί αυτό για το οποίο τόσο και-
ρό τόσοι άνθρωποι παλεύουν. 
Τα σχολεία να γίνουν εφαλτήρια 
ελπίδας, να οργανωθούν, να 
δράσουν και να ενημερώσουν 
τη νέα γενιά και τους γονείς της 
για την Ισότητα, την αδελφοσύ-
νη και την αποδοχή.

 Ο μεγάλος συγγραφέας του 
έργου «Άνθη του κακού», Σαρλ 
Μπωντλαιρ είχε πει: «Στη δι-
ακήρυξη των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου ξέχασαν δύο 
δικαιώματα: της αντίρρησης 
και της φυγής»

Για την ομοφυλοφιλία του Καβάφη μπορούμε να περιοριστούμε στην αξιόπιστη μαρτυρία του 
Liddel, που αναφέρεται στα νεανικά χρόνια του ποιητή και αποδίδει εύγλωττα το κλίμα της εφιαλτι-
κής του μάχης με τους «εσωτερικούς δαίμονες»:

«... Στη γωνία της οδού Αταρίν, βρισκόταν ένα σπίτι χτισμένο σύμφωνα με τον παλιό ανατολίτικο 
ρυθμό και πάνω ήταν maison de passe. O μποάμπης μάζευε αγόρια και κορίτσια που έβγαζαν με 
την εκπόρνευσή τους ένα τάληρο παραπάνω -και πολλά από αυτά θα έπρεπε να έμεναν ευχαρι-
στημένα! Όλη νύχτα το σπίτι αντηχούσε από κραυγές και φωνές. Ο Καβάφης είχε ένα δωμάτιο. Εδώ 
κοιμόταν καμμιά φορά με νεαρούς Έλληνες. Που και που μαζί με τον σύντροφό του πήγαιναν και 
μεθούσαν πρώτα σ’ ένα από τα παραδιπλανά μπαρ. Ένα πρωί πήρε μια κιμωλία και έγραψε πάνω 
στο βρώμικο τζάμι: δεν πρέπει να ξανάρθεις εδώ άλλη φορά, δεν πρέπει να το ξανακάνης! Κι όμως, 
την επόμενη βραδιά, ή κάποια άλλη βραδιά, έπαιρνε πάλι το δρόμο για την ίδια βρόμικη συνοικία, 
φορώντας τα παλιά του ρούχα και κουκουλωμένος μ’ ένα κασκόλ...»

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με,
αγαπημένη αίσθησις, επέστρεφε και παίρνε με -

όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη,
κ’ επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα

όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται,
κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι.

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με τη νύχτα,
Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται…

(Ανέκδοτο ερωτικό ποίημα του Κων/νου Καβάφη)

θα την σκεπάσει. Θα πεθάνει και 
θα σκοτώσει τους πιστούς της 
στις κρεμάλες της ατολμίας, της 
ανικανότητας, της μικροπρέπει-
ας του ανθρώπου. Και έπειτα θα 
θαφτεί  και θα θάψει τα νεκρά 
τομάρια στα μνήματα της λή-
θης.

 Ίσως τελικά η επανάσταση να 
μην είναι για τους ανθρώπους. 
Ίσως να είναι η μόνη απόδειξη, 
η μόνη κληρονομιά των θείων, 
αόρατων δυνάμεων: ένα απραγ-
ματοποίητο δώρο ελπίδας.

 Ας είναι. Καλοδεχούμενο.

Άκου και αυτό: ένας επαναστά-
της οφείλει την ύπαρξή του στο 
σύστημα. Χωρίς αυτό δεν θα 
υπήρχε, ούτε θα μπορούσε να 
αυτοπροσδιοριστεί στην ζωή. 
Θα ήταν ένας χαμένος. Ο Ιησούς 
θα ήταν περιττός αν δεν υπήρ-
χαν αμαρτίες, αν δεν υπήρχε ο 
Ιούδας. Ο επαναστάτης έχει την 
υποχρέωση να πάρει τις ευθύ-
νες από τους άλλους και να τις 
μεταθέσει στις δικές του πλάτες.

Μην ψάχνεις την επανάσταση 
στα μεγάλα. Εκεί, σε αυτά τα 
ασήμαντα που γεννά το σύστη-
μα, εκεί μπολιάζει η επανάστα-
ση. Αυτά και μόνον αυτά μπο-
ρούν να την θρέψουν στην πιο 
υψηλή μορφή της. 

Μην λοιδορείς την επανάστα-
ση και μην ακούς τα μουρμου-
ρητά των ευτελών παραδομέ-
νων. Μην κρατάς μέσα σου την 
επανάσταση. Είναι επικίνδυνο 
να κρατάς την εφόρμηση στην 
καρδιά σου βαθιά στριμωγμέ-
νη. Είναι ακανόνιστη και άπει-
ρη, δεν χωρά πουθενά. Να την 
εκφράζεις, να την ζωγραφίζεις 
και να την αποτυπώνεις με ανε-
ξίτηλες γραμμές στις ράγιες της 
ζωής σου. Γιατί αλλιώς θα εκρα-
γεί από μέσα σου σαν βόμβα και 
θα σε διαλύσει, θα σε σκορπίσει.

Μην νιώσεις ούτε ψήγμα μίσους 
για όλα αυτά. Σε παρακαλώ, μην  
το κάνεις. Και να αντισταθείς 
στις παρορμήσεις τις οργής που 
τείνουν  να σε μετατρέψουν σε 

άγριο θεριό, λυσσαλέο για αίμα. 
Όχι, δεν είναι αυτό  ο άνθρωπος. 
Πρέπει να παραμείνεις άνθρω-
πος σε πείσμα των σκληρών 
καιρών.  Ένα μικρό, όμορφο 
δείγμα ανθρώπου. Τι πολύτιμο! 
Η μοναδική σωτηρία πλέον εί-
ναι να εξακολουθείς να αγαπάς.                                                                          
Το «οφθαλμός αντί οφθαλμού» 
το μόνο αποτέλεσμα που επιφέ-
ρει είναι η ολική  τύφλωση.

 Η θλίψη και ο πόνος είναι θε-
μιτός και χρήσιμος, όπως υμνεί 
και ο Γκαίτε:

                               

 Όποιος δεν έφαγε ποτέ ψωμί με 
θλίψη,

 Όποιος δεν πέρασε τις νύχτες 
του με δάκρυ,

 Προσμένοντας να έρθει καινού-
ρια αυγή,

Ακόμα δεν σας γνώρισε ουράνι-
ες δυνάμεις.

 

Μέσα στο ταξίδι που ξεκίνησες 
στις ερημιές της ύπαρξής σου, 
αν γίνεις έρμαιο του μίσους, δεν 
θα συναντήσεις στον δρόμο 
σου ούτε ένα σκιερό βράχο να 
ξαποστάσεις. Μονάχα φοίνικες 
με μαραμένα κλωνάρια και πη-
γάδια με πικρό νερό. Πρέπει να 
ξυπνήσει η φαντασία σου από 
το μακροχρόνιο λήθαργό της. 
Το άκαρπο μίσος ήταν και θα 
είναι για πάντα η πηγή της ατε-
λείωτης δυστυχίας των ανθρώ-
πων, του απέραντου πόνου, της 
απέραντης θλίψης δίχως όρια, 
δίχως τέλος της βάρβαρης στα-
σιμότητας. Τους κλείνει τα μάτια 
και δεν βλέπουν την αλλαγή 
που συντελείται μπροστά τους. 

Βιώνεις  το μίσος από την στιγμή 
που γεννιέσαι. Μήπως πρέπει 
πριν πεθάνεις να συναισθανθείς 
τι σημαίνει αγάπη και ποια είναι 
η ουσία, η δύναμη και η αξία  
της; Ποτέ δεν είναι  αργά για 
να το μάθεις, αν και εγώ χρειά-
στηκε να πεθάνω για να σου το 
διδάξω. 
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Η ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα
Του Μιχάλη Λεγάκη

Ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς όποτε η συζήτηση φτάνει στην ομοφυλοφιλία είναι η σχέση των αρχαίων Ελλήνων με τον ανδρικό έρωτα. Για αιώνες το «ένοχο μυστικό» 
των αρχαίων ημών προγόνων παρέμενε «θαμμένο» κάτω από μια αιδήμονα σιωπή, καθώς θεωρούνταν εξόχως προκλητικό για τα χριστιανικά μας ήθη μα και προσβλητικό 
για την εξιδανικευμένη εικόνα που είχαν πλάσει για την αρχαία Ελλάδα οι απανταχού κλασικιστές. Σήμερα όμως αποτελεί πλέον κοινό τόπο στην επιστημονική κοινότητα 
πως οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις στην κλασική αρχαιότητα (όπως άλλωστε και στους μετέπειτα ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους) ήταν σχετικά έως πολύ διαδεδομένες, 
ανοιχτές και (υπό όρους που θα δούμε παρακάτω) ηθικά νομιμοποιημένες.

Οι πηγές
 Το μαρτυρούν άλλωστε οι ίδιες 
οι πηγές: όχι μόνο τα αγγεία που 
έχουν βρεθεί με ομοερωτικές 
αντρικές παραστάσεις, όχι μόνο 
ο βωμός του Έρωτα που υπήρ-

χε έξω από το γυμναστήριο της 
αρχαίας Ακαδημίας (χτισμένης 
ήδη από το 600 π.Χ.), όπου γυ-
μνοί έφηβοι ασκούνταν καθη-

μερινά, αλλά πρωτίστως τα ίδια 
τα αρχαία κείμενα.

Και πρώτα απ’ όλα το Συμπόσι-
ον. Γραμμένο από τον Πλάτωνα 
στα 385 π.Χ., αποτελεί ολόκληρο 
έναν ύμνο όχι απλά στον ομο-
φυλοφιλικό έρωτα αλλά στην 

αντρική παιδεραστία! Επτά φί-
λοι, μεταξύ των οποίων ο γηραι-
ός πλέον Σωκράτης, ο πρώην 
εραστής του, όπως μαθαίνουμε, 
Αλκιβιάδης, ο Αριστοφάνης, ο 

Παυσανίας (όχι βεβαίως ο Πελο-
ποννήσιος στρατηγός) και ο σύ-
ντροφός του, τραγικός ποιητής 
Αγάθωνας (τον οποίο ο Αριστο-
φάνης στις Θεσμοφοριάζουσες 
διακωμωδεί σαν «γυναικωτό»), 
κάθονται και συζητούν για την 
ομοερωτική έλξη που νοιώ-
θουν ενήλικοι άντρες για έφηβα 
αγόρια, ανατρέχοντας στα αίτια 
του πολύ συνηθισμένου, όπως 
παρουσιάζεται, φαινομένου και 
στο παιδαγωγικό περιεχόμενο 
που οφείλει να έχει. Τα πειράγ-
ματα βεβαίως μεταξύ τους δεν 
λείπουν ούτε και οι «πιπεράτες» 
αποκαλύψεις, όπως π.χ. στο 
σημείο όπου ο Αλκιβιάδης μας 
εκμυστηρεύεται πώς προσπα-
θούσε να «αποπλανήσει» τον 
Σωκράτη στο γυμναστήριο και 
στο κρεβάτι! 

Ο ρήτορας Αισχύνης είναι κι 
εκείνος αποκαλυπτικός. Στον 
λόγο του Κατά Τιμάρχου (πργφ. 
137) δηλώνει πως «...το (...) να 
γίνεται ένας νέος ερωμένος κά-
ποιου ανδρός χωρίς χρήμα, επει-
δή τον αγαπά, είναι πολύ καλό, 
αισχρό είναι μόνο το να πορνεύ-
εται αντί χρημάτων». Ενώ στις 
αμέσως προηγούμενες παρα-
γράφους (πργφ. 135-136) θα 
παραδεχτεί με παρρησία τις 
παιδεραστικές του εμπειρίες, 
επικαλούμενος μάλιστα (πργφ. 
138) την πατρώα νομοθεσία 
του Σόλωνα, που απέτρεπε τους 
ελεύθερους πολίτες να πλαγιά-
ζουν με νεαρούς δούλους, όχι 
όμως και με ελεύθερους. 

Ο Αριστοτέλης από την πλευρά 
του στα Πολιτικά, μιλώντας για 
την τυραννία και τους τυραν-
νοκτόνους, αναφέρει πλήθος 
παραδειγμάτων ομοφυλόφιλων 
ζευγαριών (εραστών), που είτε 
είχαν διακριθεί ως νομοθέτες 
είτε είχαν δολοφονήσει τυράν-
νους: από τον νομοθέτη της Θή-
βας Φιλόλαο (που συνδεόταν 
με τον ολυμπιονίκη Διοκλή), ως 
τους γνωστούς μας τυραννο-
κτόνους, τον Αρμόδιο και τον 
Αριστογείτονα, και τον Παυσα-
νία, πρώην εραστή και σωματο-
φύλακα του Φιλίππου Β της Μα-
κεδονίας (του πατέρα δηλαδή 
του Μεγαλέξανδρου), τον οποίο 
και δολοφόνησε εξαιτίας μίας 
προσβολής.

Ο φιλολάκωνας Ξενοφώντας - 
που κατά τ’ άλλα αρνείται πως 
υπήρχαν σεξουαλικές επαφές 

μεταξύ των νέων Σπαρτιατών 
και των παιδαγωγών τους - στον 
Αγησίλαό του ωστόσο (βιβλίο 
5) δεν έχει κανένα πρόβλημα να 
μας μιλήσει, χωρίς καμία διάθε-
ση μομφής, για το κρυφό πάθος 
του Σπαρτιάτη βασιλιά για τον 
Μεγαβάτη, τον γιο ενός Πέρση 
ονόματι Σπιθριδάτη. Ενώ άλλοι 
συγγραφείς, με πρώτο και κύριο 
τον Πλούταρχο, κάνουν ειδική 
μνεία στον Ιερό Λόχο, το ηρωικό 
εκείνο και πολλάκις δοξασμένο 
στρατιωτικό σώμα των Θηβών, 

του οποίου η υψηλή μαχητικό-
τητα οφειλόταν υποτίθεται στην 
ιδιαίτερη σύνθεσή του από ζεύ-
γη εραστών που αλληλοϋπο-
στηρίζονταν με αυτοθυσία. 

Τα κοινωνικά όρια
Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν ναι, 
σε έναν μεγάλο βαθμό διατη-
ρούσαν - τουλάχιστον οι ανώ-
τερες τάξεις, των οποίων τα ήθη 
αποτυπώνονται στα κείμενα 
που αναφέραμε -  παράλληλα 
με τις ετεροφυλοφιλικές τους 
σχέσεις και ομοφυλοφιλικές, 
για τις οποίες, υπό όρους όπως 
είπαμε, δεν έδειχναν να ντρέπο-
νται καθόλου. 

Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι;

Πρώτον, η μη αποφυγή του γά-
μου. Δεν υπήρχε κανένα πρό-
βλημα να διατηρείς ερωτικές 
επαφές με ωραία αγόρια ή και 
κορίτσια (παλλακίδες), αρκεί να 

ήσουν παντρεμένος και να έκα-
νες παιδιά, κάτι που θεωρού-
νταν χρέος προς την πατρίδα 
(στη Σπάρτη μάλιστα υπήρχε 
και σχετικός νόμος).

Δεύτερον, η αποφυγή της εκθή-
λυνσης, που στους αρχαίους δεν 
ταυτιζόταν μόνο με το γνωστό 
σε μας «κούνημα» αλλά συνο-
λικά με το πρωκτικό σεξ. Όταν 
ένας άντρας δεχόταν μέσα του 
έναν άλλον, έπαιρνε για τους 
αρχαίους τον «παθητικό» ρόλο 
της γυναίκας και κάτι τέτοιο 

ήταν ανεπίτρεπτο, ήταν στάση 
«παρά φύσιν». Αν και τέτοιου 
τύπου ερωτικές πράξεις οπωσ-
δήποτε συνέβαιναν (πώς θα 
ήταν δυνατόν να λείψουν από 
ομοφυλοφιλικές σχέσεις;) και ο 
Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομά-
χεια (τόμος 7, 1148b) δείχνει να 
τις εγκρίνει ως «υπαγορευμένες 
από τη φύση», η κυρίαρχη ηθι-
κή ωστόσο, τουλάχιστον στους 
κλασικούς χρόνους, δεν τις δε-
χόταν. Δύο άντρες μπορούσαν 
να κάνουν μεταξύ τους οτιδή-
ποτε άλλο εκτός από αυτό.

Τρίτον, η χαλιναγώγηση των 
παθών, δηλαδή η επίδειξη μίας 
σχετικής αυτοσυγκράτησης στις 
ερωτικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε 
να μην χάνει κανείς την αξιο-
πρέπειά του. Επρόκειτο και εδώ 
ουσιαστικά για μία εφαρμογή 
του γνωστού ελληνικού μέτρου, 
του δελφικού «μηδέν άγαν», 

που όπως και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις ηδονών (προερχό-
μενων από το φαγητό, το ποτό, 
τον ετεροφυλοφιλικό έρωτα) 
προστάτευε από την ακολασία 
και τον εκφυλισμό.

Η παιδεραστία
Εδώ όμως μια επισήμανση που 
ίσως να έχει ήδη γίνει αντιλη-
πτή: η πλέον συνηθισμένη μορ-
φή ομοφυλοφιλικών σχέσεων 
στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν 
μεταξύ ενηλίκων αντρών αλλά 
μεταξύ ενηλίκων και παιδιών ή 
εφήβων 12-17 χρόνων. Σύμφω-
να με τον Πλάτωνα επρόκειτο 
για δωρικό έθιμο, γέννημα της 
ζωής του στρατοπέδου, που 
εμφανίστηκε αρχικά στην Βοι-
ωτία και την Κρήτη, αργότερα 
όμως εξαπλώθηκε - όχι χωρίς 
αντιστάσεις από τους Ίωνες - και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Στην ιδεατή του μορφή, που 
εκτίθεται στο Συμπόσιον, επρό-
κειτο για ένωση όχι απλώς (για 
τον Πλάτωνα ούτε καν πρωτί-
στως) σαρκική αλλά και πνευ-
ματική. Επρόκειτο δηλαδή για 
μία σχέση μύησης του νέου 
στην πολιτική και γενικότερα 
τη ενήλικη ζωή, με οδηγό και 
πρότυπο τον ενήλικο εραστή. 
Ο οποίος δεν αναζητούσε στον 
έφηβο ερωμένο του απλά την 
ομορφιά και τα κάλλη του αλλά 
και την χαρά της διάπλασής του. 

Ασφαλώς στην πραγματική 

ζωή τα πράγματα δεν θα ήταν 
τόσο... ιδανικά, και ασφαλώς η 
λαγνεία του αντρικού σώματος 
(που ήταν και το μόνο που μπο-
ρούσαν οι άντρες της εποχής να 
αντικρίσουν γυμνό δημόσια και 
υπό το φως του ήλιου) θα έπαιζε 
έναν βαρύνοντα ρόλο. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, αν δεν υπήρ-
χε κάποιου τύπου πνευματική 
καθοδήγηση ως αντάλλαγμα 
για την συντροφιά του νέου, 
η σχέση τους θεωρούνταν χυ-
δαία. Όχι γιατί ήταν ομοφυλο-
φιλική αλλά επειδή ήταν φτηνή.  

«Και οι γονείς τι κάνανε;» θα 
αναρωτηθεί κανείς. Αν πιστέ-
ψουμε τον Πλάτωνα, γνωρίζα-
νε και εγκρίνανε - στο βαθμό 
βέβαια που ο εραστής ήταν 
προσωπικότητα άξια λόγου. 
Αλλά και όπου δεν εγκρίνανε, ο 
έφηβος αν ήθελε πάντα έβρισκε 
τον τρόπο να ξεφύγει από τον 
έλεγχό τους, όπως έγινε π.χ. με 
τον Αλκιβιάδη και τον Σωκράτη. 
Στην Κρήτη μάλιστα οργανώνο-
νταν και εικονικές αρπαγές των 
εφήβων από τα σπίτια τους (πα-
ρόμοιες με τις δικές μας αρπα-
γές της... νύφης), ενώ στην Αθή-
να τουλάχιστον υπήρχαν και 
τα παρακλαυσίθυρα άσματα, 
μελαγχολικές καντάδες δηλαδή 
που τραγουδούσαν οι ερωτευ-
μένοι (παιδ)εραστές έξω από τα 
σπίτια των ερωμένων τους!

Επρόκειτο αναμφίβολα για έθι-
μα των εύπορων στρωμάτων 

των πόλεων, στα οποία οι φτω-
χοί εργάτες, οι τεχνίτες και οι 
αγρότες δεν είχαν πιθανότατα 
την πολυτέλεια ή την διάθεση 
να συμμετέχουν. Και στο γε-
γονός αυτό ενδεχομένως να 
οφείλεται η δηκτικότητα με την 
οποία τα αντιμετωπίζει ο Αρι-
στοφάνης στις κωμωδίες του, τα 
κατεξοχήν λαϊκά έργα της αρ-
χαιότητας. Παρόλα αυτά όμως 
εμφάνισαν εξαιρετική αντοχή 
στο χρόνο, περνώντας από μας 
στους Ρωμαίους και από εκεί-
νους στο Βυζάντιο και έπειτα 
στους Οθωμανούς με τα... γιου-
σουφάκια τους - αν και αυτοί οι 
τελευταίοι μπορεί να είχαν οδη-
γηθεί στην παιδεραστία από δι-
κές τους διαδρομές. 

Εμείς σήμερα όταν τα διαβά-
ζουμε ξαφνιαζόμαστε και νοι-
ώθουμε ίσως απέχθεια. Όπως 
απέχθεια νοιώθουμε και όταν 
διαβάζουμε για την δουλεία και 
την σπαρτιατική κρυπτεία, τους 
ειδεχθέστερους ίσως θεσμούς 
των αρχαίων Ελλήνων. Σε καμία 
περίπτωση όμως δεν πρέπει να 
τα αποσιωπούμε ούτε να νοι-
ώθουμε προσβεβλημένοι και 
να εξεγειρόμαστε όταν μας τα 
αναφέρουν. Γιατί δεν είμαστε 
υπόλογοι για αυτά ούτε όμως 
και κληρονόμοι τους. Και δεν 
κλονίζεται η εθνική μας αξιο-
πρέπεια από τις... σεξουαλικές 
προτιμήσεις των αρχαίων μας 
προγόνων. Άλλες είναι οι δικές 
μας ντροπές...

Σαμουράι... αγάπη μου
Του Μιχάλη λεγάκη

Και για να μην νομίζουμε πως 
είμαστε μόνοι εμείς που παρου-
σιάζαμε αυτές τις σεξουαλικές 
«εκκεντρικότητες», ο Αριστο-
τέλης μας πληροφορεί πως 
ομοφυλοφιλικές συμπεριφορές 
παρουσιάζανε σε μαζικό βαθμό 
και οι Κέλτες, το μεγάλο αυτό 
πολεμικό έθνος που κατοίκησε 
και εκπολίτισε την βόρεια Ευρώ-
πη στην αρχαιότητα. Γράφει στα 
Πολιτικά  του (βιβλίο ΙΙ, πργφ. 
1269b): «Οπότε σε μια τέτοια 
πολιτεία [που παρέχει ελευθερί-
ες στις γυναίκες] τα πλούτη θα 
εκτιμώνται πολύ, ιδιαίτερα αν 
οι άντρες κυβερνώνται από τις 
γυναίκες τους. Και τέτοια είναι 
η περίπτωση πολλών γενναίων 
και πολεμοχαρών εθνών - εκτός 
από τους Κέλτες και ενδεχομέ-
νως άλλα, παρόμοια έθνη, που 
φανερά τιμούν τον ομοφυλοφι-
λικό έρωτα».

Για να συμπληρώσει ο φυσιο-
δίφης και ρήτορας Αθήναιος 
Ναυκρατίτης στους Δειπνοσο-
φιστές του: «Και μεταξύ των 
βαρβάρων οι Κέλτες απολαμ-
βάνουν ή και προτιμούν ακόμη 
τη συντροφιά νέων αγοριών, αν 
και οι γυναίκες τους είναι πολύ 
όμορφες. Κάποιοι από αυτούς 
μάλιστα έχουν δύο εραστές, με 
τους οποίους κοιμούνται πάνω 
σε δέρματα».

Περίεργο; Καθόλου. Αντιθέτως, 
απ’ ό,τι φαίνεται, η ομοφυλοφι-
λία υπήρξε ιστορικά έκφραση 
(και) του αντρικού ναρκισσι-
σμού, της αντρικής αυταρέσκει-
ας δηλαδή, που ήταν ιδιαίτερα 
έντονη σε ανδροκρατικές και 
δη στρατοκρατικές κοινωνίες. 
Η ομαδική ζωή στα πλαίσια του 
στρατοπέδου, οι συνεχείς πόλε-
μοι και οι εκστρατείες και κατά 
περίπτωση ο αποκλεισμός των 
γυναικών από την δημόσια ζωή 
οδήγησαν στην αποθέωση της 
ανδρικής αρετής, στην λατρεία 
του αντρικού σώματος (που 

συχνότατα ήταν πολύ πιο προ-
σιτό από το γυναικείο) και στην 
σφυρηλάτηση ισχυρότατων δε-
σμών μεταξύ των αντρών. Δε-
σμών που από ένα σημείο και 
μετά έπαιρναν και σεξουαλική 
διάσταση, σαν πράξη ερωτικής 
εκτόνωσης αλλά και αδελφο-
ποίησης. 

Το μακρινό παράδειγμα των Για-
πωνέζων σαμουράι έρχεται και 
εκείνο από την μεριά του να το 
επιβεβαιώσει. Όπως διαβάζου-
με στην αγγλόφωνη wikipedia, 
στο λήμμα «Homosexuality 
in Japan», οι σκληροτράχηλοι 
εκείνοι πολεμιστές είχαν ομο-
ερωτικές συνήθειες ανάλογες 
με εκείνες των αρχαίων Ελλή-
νων. Όπως εδώ, έτσι και εκεί 
οι ενήλικοι πολεμιστές (ninja) 
μπορούσαν να πάρουν υπό την 
προστασία τους ανήλικους εκ-
παιδευόμενους (wakashūdo), 
με τους οποίους συνδέονταν 
και σεξουαλικά - ωστόσο με ένα 
αυστηρό πρωτόκολλο που απα-
γόρευε στον προστατευόμενο 
να πάρει «ενεργητικό» ρόλο. 
Και όπως συνέβαινε κι εδώ, ο 
σεξουαλικός αυτός δεσμός τους 
διαλυόταν με την ενηλικίωση 
του νέου, εξακολουθούσε όμως 
να τους συνδέει εφ’ όρου ζωής 
μια βαθειά φιλία και αφοσίωση.   

Σε μας όλα αυτά φαντάζουν 
οπωσδήποτε αλλόκοτα. Είναι 
όμως διδακτικά, γιατί μας δεί-
χνουν πως η ομοφυλοφιλία 
δεν σημαίνει καθόλου απώλεια 
της ανδροπρέπειας και πως 
ακόμη περισσότερο δεν είναι 
ένας σημερινός εκφυλισμός, 
οφειλόμενος ενδεχομένως στα 
μαλθακά ήθη και την υπερβάλ-
λουσα ελευθεριότητα, αλλά μία 
διαχρονική σταθερά. Που κάπο-
τε μάλιστα ήταν πιο συνηθισμέ-
νη από όσο φανταζόμαστε...

ι στους δικούς μας αντιστασια-
κούς και δημοκράτες;

Στην Ατθίδα (Ι) 

Άλλος θεός μου φαίνεται εκείνος που αντικρύ σου
θωρεί το χαμόγελό σου κι ακούγει τη φωνή σου.

Κι εμένα μες στα στήθια μου επήδηξ’ η καρδιά μου,
καθώς σ’ επρωτοκοίταξα και πιάσθηκ’ η λαλιά μου.
Γλώσσα δεν είχα για μιλιά, στο αίμα μου μια λαύρα

λεπτή εκρυφοχύθηκε, τα έβλεπα όλα μαύρα,
δεν άκουγα παρά βοητό, πετούσα σαν το ψάρι,

ο ίδρος μ’ επερέχυνε, και σαν ξηρό χορτάρι
χλωμή σαν σε θωρούσα,

δεν ήξερα αν επέθανα, ή αν ακόμα ζούσα. 
Σαπφώ (7ος-6ος αι. π.Χ.)  

 
 Μετάφραση: Αργύρης Εφταλιώτης

Ο Δίας απάγει τον έφηβο Γανυμήδη, 
γοητευμένος από την ομορφιά του  

(ερυθρόμορφος κύλικας του 480 π.Χ.)

Παράσταση από ερυθρόμορφη κύλικα: γυμνός συμποσιάζων άντρας 
κρατάει έναν σκύφο και έναν κύλικα έχοντας ανάμεσα στα πόδια του 

έναν επίσης γυμνό νεαρό αυλητή (480 π.Χ.)

Εραστής και ερώμενος φιλιούνται 
(ερυθρόμορφος κύλικας του 480 π.Χ.)

Στην Ατθίδα (ΙΙ) 

Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη 
σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει. 

‘Ηρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα 
δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος. 

Από το γάλα πιο λευκή 
απ’ το νερό πιο δροσερή 

κι από το πέπλο το λεπτό, πιο απαλή. 
Από το ρόδο πιο αγνή 

απ’ το χρυσάφι πιο ακριβή 
κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική  

Μετάφραση: Οδυσσέας Ελύτης
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Ανάδοχες οικογένειες ομοφυλοφίλων. Γιατί όχι; 
Ροδάνθη Λάκκα (1ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

Οι ομοφυλόφιλοι… Μια μει-
ονότητα του πληθυσμού που 
στο άκουσμά της οι άνθρωποι 
ολίγον τι ταράζονται. Μια λέξη 
που προκαλεί είτε έκπληξη είτε 
αισθήματα θυμού και ντροπής, 
μόνο και μόνο γιατί αυτοί οι άν-
θρωποι έχουν διαφορετικές σε-
ξουαλικές προτιμήσεις.

Ακόμα και σήμερα, αν κάποιος 
είναι gay ή λεσβία δέχεται συ-
νήθως άπειρα χλευαστικά σχό-
λια και υφίσταται την κοινωνική 
απομόνωση. Καταπατώντας 
έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματά 

τους η κοινωνία ομόφωνα ανα-
φωνεί: «Οι gay είναι η ντροπή 
της κοινωνίας», «Τι, θα αφή-
σουμε αυτές τις ανωμαλάρες 
να παντρευτούν;» ή καλύτερα 
«Α εντάξει, αφού τους παντρέ-
ψαμε, τώρα θέλουν να υιοθετή-
σουν και παιδιά!  Έλεος, τα παι-
δάκια τα ρωτήσανε αν θέλουν 
να έχουν τέτοιους γονείς;» και 
άλλα τέτοια σχόλια, που κατά 
βάση έρχονται σε αντίθεση με 
νόμους που έχουν θεσπιστεί 
περί ισότητας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Και στην τελική γιατί να μην 
παντρεύονται και, ακόμα καλύ-

τερα, να μην υιοθετούν οι ομο-
φυλόφιλοι παιδιά; Μια πράξη, η 
οποία θα χάριζε σε πολλά ορφα-
νά μια υγιή, ευτυχισμένη και με 
όλες τις ανέσεις ζωή, που λογικά 
δεν θα μπορούσαν να απολαύ-
σουν μένοντας σε κάποιο ίδρυ-
μα;

«Εεε, ψιτ!» ακούγεται για άλλη 
μια φορά «η φωνή της λογικής». 
«Ποια είναι τα κριτήρια για να 
υιοθετήσει κάποιος ένα παιδί; 
Είναι  κατάλληλοι οι gay για γο-
νείς ; Αν ανατραφεί ένα παιδί σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θα 
γίνει και αυτό ομοφυλόφιλο;».

 Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες 
που έχουν γίνει, έχει παρατη-
ρηθεί ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι 
απόλυτα ικανοί να μεγαλώσουν 
ένα παιδί. Ιδίως οι άντρες ομο-
φυλόφιλοι φαίνεται να παίρνουν 
πολύ στα σοβαρά το ρόλο τους 
ως γονείς. Και σε ό,τι αφορά τις 
σεξουαλικές τους προτιμήσεις, 
δεν είναι απαραίτητο ότι θα 
επηρεάσουν και τη σεξουαλική 
ζωή του παιδιού καθώς έρευ-
νες από το πανεπιστήμιο του 
Harvard έχουν δείξει ότι τα παι-
διά που έχουν ομοφυλόφιλους 
γονείς έχουν τις ίδιες πιθανότη-
τες να γίνουν ομοφυλόφιλα με 
εκείνα που έχουν ετερόφυλους. 

Επομένως, καταλήγουμε στο 
γεγονός ότι είναι ανώφελο να 
κατακρίνουμε και να καταπα-
τούμε τα δικαιώματα κάποιων 
ανθρώπων μόνο και μόνο γιατί 
τους ελκύει το ίδιο φύλο. Όπως 
δείχνουν οι έρευνες, οι gay είναι 
εξίσου ικανοί να υιοθετήσουν 
και να μεγαλώσουν ένα παιδί 
όπως και οι ετεροφυλόφιλοι. 
Ικανοί για να τους παρέχουν την 
αγάπη και την φροντίδα που 
χρειάζονται. 

Για ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι 
τα κριτήρια για να γίνει αποδε-
κτό ως ανάδοχη οικογένεια θα 
έπρεπε να είναι τα ίδια με αυτά 
που ισχύουν για ένα ετερόφυλο: 
α) να έχει την οικονομική δυνα-
τότητα να το συντηρήσει β) να 
μπορεί να του μεταβιβάσει κά-
ποιο μέρος της περιουσίας του, 
ώστε, σε περίπτωση που συμβεί 
κάτι, το παιδί να είναι οικονο-
μικά εξασφαλισμένο γ) να  του 
προσφέρει την αγάπη που χρει-
άζεται για να νοιώθει ασφαλές 
δ) και τέλος να  επικρατεί ψυχι-
κή ηρεμία μέσα στο σπίτι, ώστε 
να αναπτύξει μία υγιή προσωπι-
κότητα.

Όμως δεν είναι. Οι κοινωνίες 
και οι θεσμοθέτες φοβούνται 
να εμπιστευτούν αυτούς τους 

ανθρώπους μην τυχόν και «δια-
στρέψουν» τα (σεξουαλικά) ήθη 
των νέων βλαστών. Τα στερεό-
τυπα και οι προκαταλήψεις που 
μεταφέρουν σε εμάς οι προη-
γούμενες γενιές καλά κρατούν. 
Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 
σήμερα η υιοθεσία παιδιών από 
ομοφυλόφιλα ζευγάρια να έχει 
νομοθετηθεί μόνο σε 15 χώρες 
σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των 
οποίων η Ισπανία, η Σουηδία, 
η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Νότια 
Αφρική, το Λουξεμβούργο, οι 
ΗΠΑ, η Αυστρία, η Σλοβενία και 
η Νορβηγία.

Μήπως κάτι να αλλάξει σε αυτό; 
Γιατί οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι 
κάποιοι διεστραμμένοι περιθω-
ριακοί αλλά κανονικοί άνθρω-
ποι, που αγγίζουν, όπως τουλά-
χιστον ισχυρίζονται οι ίδιοι, το 
10% του πληθυσμού. Ας συλλο-
γιστούμε: γιατί μας φοβίζει τόσο 
πολύ αυτή τους η διαφορετικό-
τητα; Και ας βάλουμε μετά στο 
ζύγι: από τη μια τους αυθαίρε-
τους φόβους μας και από την 
άλλη την ανάγκη κάποιων «αζή-
τητων» παιδιών για οικογένεια. 
Τι βαραίνει περισσότερο;

 Ίσως να ήρθε η στιγμή να προ-
χωρήσουμε μπροστά για κάτι 
καλύτερο.

Παράγραφος 175
Ραφαήλ Μπελενιώτης.

«Η επιθυμία μας για εγκαρδιό-
τητα δεν γνωρίζει όρια»

(Στίχοι του ομοφυλόφιλου ποιητή 
Γιάκομπ Ισραέλ ντε Χάαν πάνω 
στο μνημείο των ομοφυλόφιλων 
θυμάτων του διωγμού από τους 
Ναζί.)

Μνημεία για τους ομοφυλόφι-
λους που έπεσαν θύματα του 

Ολοκαυτώματος δεν συναντά-
με δυστυχώς συχνά. Μοναδι-
κές εξαιρέσεις το Βερολίνο, το 
Άμστερνταμ, το Τελ Αβίβ, το 
Σαν Φρα-ντσίσκο και το Σίδνεϊ. 
Όμως οι εξοντωμένοι από τους 

ναζί ήταν πάρα πολλοί.

Στην Γερμανία ο Φύρερ είχε ξε-
καθαρίσει την θέση του εξαρχής: 
«Η ομοφυλοφιλία είναι θα-νά-
σιμη απειλή για την συνέχιση 
της Άριας φυλής». Έτσι λοιπόν 
βάλθηκε να τους εκκαθαρίσει. 
Την χρονική περίοδο 1933-1945  
στην Γερμανία πάνω από 
100.000 Γερμανοί πολίτες συνε-
λήφθηκαν και κατηγορήθηκαν 
ως ομοφυλόφιλοι. Κάποιοι από 
αυτούς φυλακίστηκαν απλώς, οι 
περισσότεροι όμως στάλθηκαν 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
ως πειραματόζωα εφαρμογής 
των «νέων» ναζι-στικών μεθό-
δων που υπόσχονταν να τους... 
«κάνουν καλά» από την... «ασθέ-
νειά» τους. Από αυ-τούς μόλις 
4000 κατάφεραν να επιβιώσουν. 

Οι διώξεις των ομοφυλοφίλων 
βέβαια είχαν θεσπιστεί πολύ 
παλιότερα, ήδη από το 1871, 
με την διαβόητη «Παράγραφο 
175» του ποινικού κώδικα, η 
οποία καταχωρούσε την ομο-
φυλοφιλία μαζί με την κτηνο-
βασία(!) ως εγκληματική πράξη, 
διώκοντάς την με φυλάκιση και 
στέρηση των πολιτικών δικαι-
ωμάτων. Οι ναζί πήραν αυτόν 
τον νόμο, τον διεύρυναν και τον 

εφάρμοσαν με με-γάλη σχο-
λαστικότητα, συλλαμβάνοντας 
κάθε χρόνο 8000 άτομα.

Όταν τερματίστηκε ο πόλε-
μος και μετά από μερικά χρό-
νια, παρά τις συνεχείς πιέσεις 
διαφό-ρων οργανώσεων, οι 
ομοφυλόφιλοι κρατούμενοι 
δεν αναγνωρίστηκαν αμέσως 
ως επίσημα θύματα των να-
ζιστικών διώξεων. Αντιθέτως, 
πολλοί από αυτούς φυλακί-
στηκαν ξανά αργότερα, καθώς 
η Παράγραφος 175 συνέχισε 
να τελεί σε ισχύ μέχρι το 1994!                                                                              
Ώσπου έπειτα από έναν μαρα-
θώνιο αγώνων και διαδηλώσε-
ων κατάφεραν να αναγνωρι-
στούν επί-σημα ως θύματα του 

ολοκαυτώματος το 1970.

Το πρώτο μνημείο που στήθη-
κε προς τιμήν αυτών των αν-
θρώπων ήταν στην Ολλανδία, 
στις 5 Σε-πτεμβρίου του 1987. 
Το μνημείο αυτό αποτελείται 
από ένα σύμπλεγμα τριών ροζ 
τριγώνων «ξα-πλωμένων» στο 
έδαφος, εκ των οποίων το ένα 
δείχνει προς το εθνικό μνημείο 
των πεσόντων του Β παγκοσμί-
ου πολέμου στο κέντρο του Άμ-
στερνταμ, το δεύτερο προς τα 
γραφεία της παλαιότερης ομο-
φυλοφιλικής οργάνωσης του 
κόσμου, της ολλανδικής COC, 
και το τρίτο προς το σπίτι της 
Άν-νας Φρανκ. Το ισχυρό ολ-
λανδικό ομοφυλοφιλικό σωμα-

τείο προσπαθούσε επί 8 χρόνια 
να πείσει τις αρχές για την ανέ-
γερση του μνημείου αλλά και να 
συγκεντρώσει 200.000 δολάρια 
που χρειά-ζονταν για τη δημι-
ουργία του. Εν τέλει τα κατάφε-
ρε και αυτό το «ομο-μνημείο», 
όπως το χαρα-κτηρίζουνε, στή-
θηκε σαν σύμπλεγμα τριγώνων, 
για να θυμίζει το χαρακτηρι-
στικό ροζ τρίγωνο που ήταν 
υποχρεωμένοι να φοράνε οι 
ομοφυλόφιλοι στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Ένα τρίγωνο 
που μας υπενθυμίζει μια ακόμα 
μερίδα θυμάτων του ναζιστικού 
οδοστρωτήρα, που δυστυχώς 
με-ταπολεμικά υποτιμήθηκαν 
προκλητικά.  

Aγκαλιασε το διαφορετικο, ομοφυλοφιλο παιδι σου 
Αριάδνη Αργυροπούλου

Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια 
κοινωνία με ετερόφυλα πρότυ-
πα, νόμους και αντιλήψεις και 
παρόλα αυτά συμφιλιώνεται 
με την ομοφυλόφιλη ή αμφι-
φυλόφιλη φύση του (ναι, την 
φύση του), θα μπορούσα να το 
χαρακτηρίσω κάτι παραπάνω 
από γενναίο. Αλλά μην παραμυ-
θιάζεστε: είναι παιδί, χρειάζεται 
στήριξη, αγάπη, κατανόηση και 
πάνω από όλα μια αγκαλιά από 
αυτούς που το έφεραν στον κό-
σμο. 

Είναι πολύ εύκολο να πείτε σε 
αυτό το παιδί πως είναι «ανώ-
μαλο» και «ντροπή της οικογέ-
νειας» και της κοινωνίας. Είναι 
ακόμα πιο εύκολο όμως να το 
ρωτήσετε πώς νιώθει. Μην φο-
βάστε, είναι απλό, δυο λέξεις 
μόνο. Στην χειρότερη θα ξεσπά-
σει τον φόβο του στην αγκαλιά 
σας, στην καλύτερη το παιδί σας 
θα γίνει ευτυχισμένο. 

Δεν είναι εύκολο να συνειδη-
τοποιείς την διαφορετικότητά 
σου, δεν είναι εύκολο να έρχεσαι 
σε συνεχή κόντρα με όλα αυτά 
που σου λένε πως είναι σωστά, 
δεν είναι εύκολο να το παραδέ-
χεσαι ακόμα και στο ίδιο σου 
τον εαυτό - ο εαυτός μας, μην 
ξεχνάτε, μπορεί να γίνει ο πιο 
σκληρός κριτής. Ζούμε σε έναν 
κόσμο που τα αγόρια πρέπει να 
αγαπούν το μπλε, τα κορίτσια 
το ροζ, οι άντρες να λατρεύουν 
τις γυναίκες και οι γυναίκες να 
λατρεύουν τους άντρες και το 
μόνο αποδεκτό ζευγάρι να είναι 
ένας άντρας και μια γυναίκα. Γά-
μος, παιδιά και μόλις φτιάχτηκε 
το τέλειο ζευγάρι, η τέλεια οικο-
γένεια. 

Και κάπου εδώ να σου ένας έφη-
βος ή μια έφηβη που δεν ελκύο-

νται από το αντίθετο φύλο αλλά 
από το δικό τους. Πρόβλημα. Το 
διαφορετικό πάντα φόβιζε τους 
ανθρώπους, πόσο μάλλον οι γε-
νετήσιες αποκλίσεις. Δεν ξέρω, 
ίσως η κοινωνία να νοιώθει πως 
διασαλεύεται η φυσική τάξη 
που έχει μάθει να πιστεύει, πως 
απειλείται η ίδια η ύπαρξή της. 
Το θέμα όμως είναι πως αυτοί οι 
άνθρωποι υπάρχουν. Και το να 
αντιδράς ρατσιστικά απέναντί 
τους ή να κάνεις διακρίσεις εις 
βάρος τους λέγεται ομοφοβία. 
Και δυστυχώς υπάρχουν άπει-
ρες ιστορίες ανθρώπων που δέ-
χθηκαν ομοφοβικές επιθέσεις, 
είτε λεκτικές είτε και σωματικές 
(ακόμα και δολοφονικές) μόνο 
και μόνο γιατί διέπραξαν το... 
φοβερό έγκλημα να έχουν έναν 
άλλο σεξουαλικό προσανατολι-
σμό.

«Είμαι κορίτσι, είμαι 17 χρονών 
και με ελκύουν οι γυναίκες. Όχι, 
δεν το επέλεξα, απλά συνέβη! 
Στα όνειρα μου υπάρχει μια 
όμορφη γυναίκα και όχι ένας 
όμορφος άντρας!  Είναι λάθος; 
Είμαι αμαρτωλή; Θα καώ στην 
κόλαση; Θα γίνω η ντροπή της 
οικογένειας; Θα με κοιτάνε και 
θα μου συμπεριφέρονται περί-
εργα, με φόβο και απέχθεια οι 
φίλοι μου; Είναι κακό; Είμαι τρε-
λή; Ανώμαλη; Τις προάλλες είδα-
με με το πατέρα μου δύο γυναί-
κες να περπατάνε χέρι-χέρι. Τις 
κοίταξε με απέχθεια και τις είπε 
«παλιολεσβίες» και «τζιβιτζιλού-
δες». Έτσι θα με πει και εμένα αν 
με δει; θα με μισήσει; 

Φοβάμαι τόσο. Τι κάνω; Τι πρέ-
πει να κάνω; Είναι τόσο κακό να 
αγαπάς και να ερωτεύεσαι έναν 
άνθρωπο του ίδιου φύλου; Οι 
μέρες περνάνε και εγώ δεν ξέρω 
ακόμα τι να κάνω. Τις τελευταίες 

μέρες δεν βγαίνω από το σπίτι. 
Θέλω να μιλήσω στις φίλες μου 
για εκείνη την μελαχρινή εντυ-
πωσιακή κοπέλα που γνώρισα 
πριν από λίγες μέρες αλλά πώς 
θα το πάρουν; Δεν θέλω να με 
μισήσουν. Δεν θέλω να τις χάσω, 
δεν θέλω να με δείχνουν με το 
δάχτυλο και να γελάνε. Τι να 
κάνω; Να το πω στην μαμά μου; 
Με ανησυχεί τόσο πολύ αυτό 
το θέμα... αλλά αν έχει την ίδια 
άποψη με τον πατέρα μου και 
με μαλώσει; 

Άρχισα να βγαίνω από το σπίτι 
αυτές τις μέρες. Ήρθε εχθές μια 
φίλη μου να με δει γιατί ανη-
σύχησε που δεν με έβλεπε και 
πάνω σε έναν ξέσπασμα φόβου 
της τα είπα όλα. Με ηρέμησε 
και μου είπε πως δεν πειράζει, 
πως δεν είναι τόσο κακό και πως 
ξέρει κι άλλες κοπέλες που νιώ-
θουν έτσι και που ελκύονται από 
το ίδιο φύλο. Ξαφνιάστηκα, δεν 
το περίμενα, ένιωθα πως μόνο 
εγώ νιώθω έτσι. Μου γνώρισε 
σήμερα αυτές τις κοπέλες, ένιω-
σα τόσο όμορφα που είδα πως 
δεν είμαι μόνη, πως υπάρχουν 
κι άλλοι σαν και εμένα. Ήμουν 
ο εαυτός μου για πρώτη φορά, 
δεν χρειαζόταν να προσποιηθώ 
για τίποτα, για πρώτη φορά δεν 
φοβόμουν.

Έχει περάσει ένας μήνας. Βγαί-
νω με μια κοπέλα, είναι στην 
ηλικία μου είναι πολύ όμορφη 
και της αρέσει πολύ να πηγαί-
νει μεγάλες βόλτες και να μιλάει 
για τους πλανήτες. Καμιά φορά 
περπατάμε χέρι-χέρι με προσο-
χή, μερικοί μας κοιτάνε περίερ-
γα, άλλοι πάλι δεν μας παρα-
τηρούν καθόλου. Νιώθω τόσο 
όμορφα μαζί της, κάνω όνειρα, 
βάζω στόχους. Μερικά παιδιά 
από το σχολείο μάς έχουν δει 
να περπατάμε μαζί και όταν με 
βλέπουν με κοιτάνε περίεργα 
και γελούν μεταξύ τους. Νοιώ-
θω πολύ άβολα... Κι αν το πουν 
στους γονείς μου; Μακάρι να 
μην το κάνουν.»

Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη 
φόβο και αγωνία βιώνει το με-
γαλύτερο ποσοστό των ομο-
φυλόφιλων ανθρώπων από την 
στιγμή που το συνειδητοποιούν. 
Και προσπαθούν να ζήσουν 
όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρω-
ποι, κάτι που στην πραγματικό-
τητα δεν γίνεται εύκολα ποτέ. Ο 
κόσμος είναι γεμάτος στερεό-
τυπα - για τη  ακρίβεια λατρεύει 
τα στερεότυπα. Έτσι τα ομοφυ-
λόφιλα άτομα πρέπει να κρύ-
βονται. Στην αρχή κρύβονται 
από την οικογένεια τους και από 
τους φίλους τους, στην συνέχεια 
από τους συνεργάτες τους - αν 

θέλουν να μείνουν σε μια δου-
λεία χωρίς προβλήματα - και εν 
συνεχεία σε όποιον γνωρίζουν 
εσκεμμένα υποκρίνονται κάτι 
άλλο από αυτό που πραγματικά 
είναι. 

Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό 
των ανθρώπων που «έχουν βγει 
από την ντουλάπα» ή έχουν κά-
νει το λεγόμενο «coming out», 
που σημαίνει εκτός από τον 
εαυτό τους να παραδεχτούν 
τουλάχιστον την διαφορετικό-
τητα τους στην οικογένεια τους 
και στου υπόλοιπους κοντινούς 
τους ανθρώπους. Μεγάλη ανα-
σφάλεια κυριεύει τα συγκεκρι-
μένα άτομα στα περισσότερα 
από αυτά που προσπαθούν να 
κάνουν και αυτό συμβαίνει επει-
δή δεν έχουν βιώσει την αποδο-
χή. 

Όταν γίνονται τέτοιες συζη-
τήσεις, θα βρεθούν πολλοί να 
πουν πως «εντάξει, δεν είναι 
τόσο ακραία τα πράγματα, ακό-
μα και στην Ελλάδα είναι πιο 
φιλικές οι διαθέσεις με τέτοια 
θέματα». Δεν είναι ακριβώς 
έτσι! Μπορεί βλέποντας ένα γκέι 
ζευγάρι να μην υπάρχει κόσμος 
που θα τρέξει αμέσως να το λι-
θοβολήσει αλλά σίγουρα θα 
υπάρχουν αρκετά άτομα που θα 
πουν «μακριά από εμάς» ή θα 
φερθούν ομοφοβικά αν μάθουν 
πως ένας κοντινός τους άνθρω-
πος είναι ομοφυλόφιλος.

Όμως κάθε πρόβλημα έχει την 
ρίζα του. Και όπως στα περισσό-
τερα προβλήματα, έτσι και εδώ 
η ρίζα είναι η έλλειψη παιδείας 
και σωστής ενημέρωσης. Οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι αγνοούν 
τον ορισμό των λέξεων σεξου-
αλικός προσανατολισμός και 
σεξουαλική ταυτότητα. Κανείς 
δεν γεννήθηκε ομοφοβικός, 
η άγνοια τον έκανε και η κακή 
παιδεία. Θα έπρεπε όλα τα παι-
διά στην εφηβεία ή και λίγο πριν 
να ενημερώνονται για αυτά τα 
πράγματα, να μάθουν επιτέλους 
πως το να είσαι ομοφυλόφιλος 
δεν είναι κακό, πως συμβαίνει, 
πως δεν πρέπει να ντρέπεται 
κανείς γι’ αυτό, πως δεν είναι σε 
καμία περίπτωση κάποιος ανώ-
μαλος επειδή του αρέσουν άτο-
μα του ίδιου φύλου και πως, αν 
κάποιος δεν έχει τον ίδιο σεξου-
αλικό προσανατολισμό με εσέ-
να, το μόνο που επιβάλλεται να 
κάνεις είναι να τον αποδεχθείς 
όπως αποδέχεσαι τον εαυτό 
σου. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις δεν 
είναι λάθος ή κακό, αποδέξου 
το! Μην το κρίνεις, εφόσον δεν 
το καταλαβαίνεις δεν θα μπο-
ρέσεις να έχεις ποτέ μια εμπερι-
στατωμένη άποψη. 

Επίσης δεν είναι πάντα θέμα 
επιλογής. Μόνο ένας παρά-
φρων θα επέλεγε από μόνος 
του να μπει στο περιθώριο, να 
τον χλευάζουν οι περισσότεροι 
γύρω του, να μην τον αποδέ-
χονται και να υφίσταται βίαιες 
συμπεριφορές από διάφορους 
άλλους ανθρώπους που τον 
θεωρούν ανώμαλο γιατί απλά 
αγάπησε έναν άνθρωπο ή επει-
δή παρουσιάζει ομοερωτική 
συμπεριφορά. Μερικές φορές 
απλά συμβαίνει. Όπως στα ετε-
ρόφυλα άτομα αυθόρμητα τους 
ελκύουν άτομα του αντίθετου 
φύλου, έτσι συμβαίνει και στους 
ομοφυλόφιλους.

Είναι πολύ εύκολο για τους πε-
ρισσότερους από μας να (κατα)
κρίνουμε κάτι με το οποίο δεν 
συμφωνούμε ή δεν καταλα-
βαίνουμε ή απλά είναι κάτι δι-
αφορετικό και δεν γνωρίζουμε 
πολλά γι’ αυτό. Ενώ αντιθέτως 
φαίνεται πολύ δύσκολο να προ-
σπαθήσουμε να καταλάβουμε. 
Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. 
Είναι πολύ εύκολο να καταλά-
βουμε τους συνανθρώπους 
μας, αρκεί επιτέλους να το 
προσπαθήσουμε. Συμβαίνουν 
τραγικά γεγονότα στο όνομα 
της ομοφοβίας και υπάρχουν 
πολλοί ανασφαλείς, φοβισμένοι 
άνθρωποι που ζητάνε την απο-
δοχή μας. Δεν ζητάνε την λύπη-
ση μας, ζητάνε να τους καταλά-
βουμε. Όλοι μας έχουμε ανάγκη 
την αποδοχή. Ας σταματήσουμε 
να κρίνουμε ό,τι δεν καταλα-
βαίνουμε. Ας ενθαρρύνουμε 
ανθρώπους να εκδηλωθούν, 
δεν είναι ωραίο το  περιθώριο. 
Αγκαλιάστε λοιπόν το ομοφυλό-
φιλο παιδί σας, τον ομοφυλόφι-
λο φίλο σας ή την ομοφυλόφιλη 
φίλη σας, τον ομοφυλόφιλο 
αδερφό σας ή την ομοφυλόφι-
λη αδερφή σας, ακόμα και έναν 
άγνωστο ομοφυλόφιλο και όχι 
μόνο. Αγκαλιάστε όλη την LGBT 
κοινότητα ή ΛΟΑΤ, όπως λέγεται 
στα ελληνικά. Όλοι είμαστε άν-
θρωποι. Όλοι είμαστε διαφορε-
τικοί αλλά ίσοι. Όλοι έχουμε τα 
ίδια δικαιώματα στην ζωή και 
στην ελεύθερη έκφραση των 
συναισθημάτων μας.
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Μιλώντας με έναν τρανσέξουαλ. Μιλώντας με τον Τόλη.
της Αριάδνης Αργυροπούλου

Ακούγοντας λέξεις και φρά-
σεις όπως τρανσέξουαλ, trans 
gender, ταυτότητα φύλου, τραν-
σοφοβία, κοινωνικό φύλο, βιο-
λογικό φύλο, τι μας έρχεται στο 
μυαλό; Ξέρουμε τελικά τι σημαί-
νουν αυτές οι λέξεις και αυτές οι 
φράσεις;

Ένα άτομο που έχει βιώσει ας 
πούμε αυτές τις λέξεις και φρά-
σεις ίσως μας απαντήσει καλύ-
τερα. Συναντήσαμε τον Τόλη, 
τον τρασέξουαλ, και μας μίλησε 
για την προσωπική του εμπει-
ρία.

- Πες μας λίγα λόγια για σένα, 
για το πώς ήρθαν στην ζωή 
σου λέξεις όπως «τρανσεξου-
αλ», «ταυτότητα φύλου». 

- Όταν είχα κάνει το coming out 
σαν τρανσεξουαλ πριν από κά-
ποια χρόνια, υποσυνείδητα επέ-
βαλα πολύ στον εαυτό μου το 
να μοιάζω στους γύρω μου σαν 
αγόρι και όχι σαν κορίτσι. Από 
την ώρα που ξυπνούσα μέχρι 
την ώρα που θα κοιμόμουνα με 
ένοιαζε, όταν πήγαινα ας πούμε 

στο περίπτερο να αγοράσω τσι-
γάρα, να μου πούνε: «Τι θέλεις 
παλικάρι μου;». Έτσι και πήγαινα 
και μου έλεγαν «Τι θέλεις κοπέ-
λα μου;»  γινόμουν χάλια, αισθα-
νόμουν χάλια. Αν δεν δενόμουν 
στο στήθος, για να μην φαίνε-
ται, τόσο που να μην μπορώ να 
αναπνεύσω, δεν μπορούσα να 
περπατήσω στον δρόμο, δεν 
μπορούσα να βγω απ’ το σπίτι. 

Συνεχώς συγκρινόμουν με τα 
αγόρια. Προσπαθούσα να γίνω 
αγόρι και εγώ. Βλέποντας αγό-
ρια με μεγαλύτερες πλάτες και 
πιο ψηλά, για παράδειγμα, ξεκί-
νησα γυμναστήριο για να θυμί-
ζει ο σωματότυπός μου αντρικό 
σώμα. Άρχισα να βλέπω ποδό-
σφαιρο, γιατί έτσι έκαναν και 
οι άλλοι. Προσπαθούσα γενικά 
πάρα πολύ να αναπαράγω ό,τι 
κάνουν τα αγόρια, ώστε να πεί-
σω πως διαφέρω από τα κορί-
τσια, πως δεν είμαι κορίτσι, δεν 
είμαι λεσβία. Για να το δουν. Για-
τί όταν ο άλλος βλέπει ότι εσύ 
ακολουθείς αυτό το πρότυπο, 
είναι πιο εύκολο να σου μιλήσει 

στο αρσενικό πρόσωπο, χωρίς 
αμφιβολία και χωρίς να μπερ-
δευτεί. Είχα φτάσει στο σημείο 
να νιώθω άσχημα για τους αν-
θρώπους που τους είχα επιβά-
λει να μου μιλάνε στο αρσενικό, 
να βλέπω ότι ζορίζονται και να 
τους λυπάμαι. Στεναχωριόμου-
να που ο άλλος δεν του έβγαινε 
να μου μιλάει σαν αρσενικό και 

παιδευόταν και έτσι έλεγα ότι 
πρέπει να μοιάσω κι άλλο σαν 
αγόρι να φοράω πιο αγορίστι-
κα ρούχα, να κόψω τα μαλλιά 
μου πιο κοντά. Ενώ είμαι πολύ 
κοινωνικό άτομο, δεν ήθελα να 
βγαίνω από το σπίτι για περίπου 
ένα εξάμηνο. Έκανα λες και το 
να είμαι κορίτσι ήτανε η μεγα-
λύτερη κατάρα. 

Πλέον δεν μ’ αρέσει να λέω 
πως τα τρανσέξουαλ άτομα εί-
ναι έτσι, αλλά αυτή συνήθως 
είναι μια φάση υπερβολής που 
δύσκολα θα αποφύγουν στην 
αρχή. Όλοι είμαστε διαφορε-

τικοί, υπάρχουν τρανσέξουαλ 
άτομα που διαφέρουν από άλ-
λους τρανσέξουαλ. Για παρά-
δειγμα μπορεί μια τρανσέξουαλ 
γυναίκα να μην θέλει να είναι η 
γυναικάρα με τις γόβες και το 
μεγάλο στήθος ή η τέλεια κάθε 
φορά βαμμένη, μπορεί να θέλει 
να είναι πιο απλή, να κυκλοφο-
ρεί άβαφη, να έχει κοντό μαλλά-

κι. Αλλά αυτό της είναι δύσκολο 
να το κάνει, γιατί θα μοιάζει σαν 
άντρας, άρα δεν θα της συμπε-
ριφέρονται σαν γυναίκα. Αυτό 
είναι ένα τρυπάκι που δύσκολα 
θα αποφύγουν τα τρανσεξουαλ 
άτομα και είναι αρκετά κακό, 
γιατί προσπαθείς να απομυθο-
ποιήσεις το βιολογικό φύλο και 
να το ταυτίσεις με το κοινωνικό 
φύλο και ας είναι κάτι εντελώς 
διαφορετικό. Γιατί το κοινωνι-
κό φύλο είναι το πώς θέλει να 
σε βλέπει η κοινωνία, αν είσαι 
γυναίκα με φούστες, φορέματα 
και μακρύ μαλλί, και αν είσαι 
άντρας με παντελόνια και κοντό 

μαλλί. Ενώ το βιολογικό φύλο 
είναι ότι έχεις ένα συγκεκριμέ-
νο ας πούμε αναπαραγωγικό 
σύστημα, ότι έχεις ή δεν έχεις 
μεγάλες ποσότητες τεστοστε-
ρόνης. Είναι κάτι εντελώς δια-
φορετικό το ένα από το άλλο. 

Και ζούμε σε μια κοινωνία όπου 
υπάρχουν δυο μεγάλα φασιστι-
κά καθεστώτα: ο ΑΝΤΡΑΣ και η 
ΓΥΝΑΙΚΑ. Και όσο πιο μεγάλη 
είναι η αντίθεση μέσα σε αυτά 
τα δύο, τόσο πιο γοητευτικό 
και φυσιολογικό το βρίσκει η 
κοινωνία· όσο πιο άντρας είναι 
ο άντρας και όσο πιο γυναίκα 
η γυναίκα, τόσο το καλύτερο. Ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός 
όμως με το φύλο δεν έχουν κα-
μία σχέση. Τα στερεότυπα και 
οι ταμπέλες με είχαν μπερδέψει 
και με έκαναν συνεχώς να αμφι-
σβητώ το τι είμαι.

- Πώς είναι η ζωή ενός τρανσέ-
ξουαλ στην Θεσσαλονίκη;

- Εντάξει, σίγουρα καλύτερη 
από την ζωή σε κάποιο χωριό. 
Πιστεύω ότι στα πλαίσια της 
Ελλάδας η Θεσσαλονίκη είναι 
η δεύτερη καλύτερη πόλη μετά 
την Αθήνα. Έχει πολύ γκέι κό-
σμο και αυτό η αλήθεια είναι 
πως είναι κάποιες φορές καλό, 
γιατί σιγά-σιγά συνηθίζουν οι 
άλλοι στο διαφορετικό, κά-
ποιες φορές όμως κακό, γιατί ο 
ρατσισμός από τους γκέι είναι 
μεγαλύτερος. Γιατί οι ετεροφυ-
λόφιλοι κάποια στιγμή θα σου 
πουν [εσένα, του τρανσέξου-
αλ]: «αφού δεν μου μοιάζεις για 
κορίτσι, άρα είσαι αγόρι». Γιατί 
έτσι έχουν συνηθίσει. Ενώ οι 
ομοφυλόφιλοι καμιά φορά το 
κατακρίνουν περισσότερο, για 
παράδειγμα λένε πως «αφού σ’ 
αρέσουν τα κορίτσια είσαι λε-
σβία, όχι τρανσέξουαλ». 

Anyway, στην πόλη συγκεκρι-
μένα δεν είναι τέλεια τα πράγ-
ματα, υπάρχει πολλή τρανσο-
φοβία και δεν υπάρχει πολλή 
ορατότητα, δεν θα δεις εύκολα 
τρανσεξουαλ στον δρόμο να 
περπατάνε μαζί ή να φιλιούνται. 
Θα δεις μόνο πιάτσα. Στο εξω-
τερικό είναι πιο εξελιγμένα τα 
πράγματα, υπάρχει περισσότε-
ρη ορατότητα, βρίσκεις ακόμα 
και δουλειά με το όνομα σου 
ως τρανσέξουαλ. Συγκεκριμένα 
στην Αγγλία και την Γερμανία 
ξέρω ότι σίγουρα μπορείς να 
πιάσεις δουλειά με το όνομα 
σου ως τρανσεξουαλ, στον βαθ-
μό που έχεις χαρτιά από ψυχο-
λόγο. Θα σε βάλουν στην δου-
λειά, θα σου μιλάνε στο όνομα 
που θέλεις και ακόμα και αν σε 
απολύσουν πρέπει να υπάρχει 
κάποιος σοβαρός λόγος ώστε 
να μην εννοηθεί ότι απολύθη-
κες λόγω τρανσοφοβίας. 

Ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κά-
ποιος νόμος που να μας καλύ-
πτει και να μας προστατεύει. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν 
κάποιος νόμος, με τον οποίο να 
μπορώ να αλλάξω το όνομά μου 
ως τρανσεξουαλ άτομο, είναι 
σαν να μην υπάρχουμε. Εγώ ας 
πούμε για να αλλάξω το όνομα 
μου πρέπει να λαδώσω και να 
πετύχω καλό δικαστή και πάλι 
αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, σί-
γουρα δεν είναι και ό,τι χειρότε-
ρο να μένεις στην Θεσσαλονίκη 
ως τρανσεξουαλ άτομο, ειδικά 
αν τη δεις σε σχέση με κάποιο 
άλλο μέρος όπως η Κρήτη, αλλά 
δεν είναι και προσιτή γιατί δεν 
μπορείς να βρεις δουλειά, ούτε 
να κυκλοφορήσεις πολύ άνετα 
στο δρόμο, ούτε να συστηθείς 
πολύ εύκολα.

- Πότε και πως ανακάλυψες 
ότι η συγκεκριμένη ταυτότη-
τα φύλου είναι αυτή που σε 
καλύπτει και σε εκφράζει ως 
άτομο;

- Από μικρή ηλικία, στα 5-6 περί-
που, είχα πρότυπα αντρικά. Δεν 
μου άρεσαν τα γυναικεία πρό-
τυπα, ούτε τα γυναικεία ρούχα. 
Ήθελα να φοράω αντρικά και να 
πηγαίνω να παίζω ποδόσφαιρο 
με τον αδερφό μου. Υπήρχαν 
πολλές τέτοιες εμπειρίες αλλά 
δεν είχα ξεκαθαρίσει ακόμα 
μέσα στο μυαλό μου ότι νιώθω 
αγόρι, απλά καθαρά κοινωνικά 
ακολουθούσα τον τρόπο ζωής 
ενός αγοριού. Το ότι το σώμα 
μου δεν με καλύπτει άρχισα να 
το αισθάνομαι όταν αναπτύ-
χθηκε, στην εφηβεία, που είναι 
η φάση όπου από παιδί γίνεσαι 

γυναίκα ή άντρας. Και σε εκείνη 
την φάση φρίκαρα λίγο, γιατί 
στην σύγκριση με το αντρικό 
σώμα δεν ένιωθα καλά. Ωστό-

σο άρχισα να το συνειδητοποιώ 
όταν έμαθα για την ύπαρξη των 
τρανσεξουαλ ατόμων και είπα 
«αυτό είμαι, αυτό νιώθω».

- Ποια ήταν η αντίδραση των 
φίλων σου και της οικογένει-
ας σου όταν το συζήτησες 
μαζί τους;

- Στους φίλους μου το είπα αμέ-
σως. Το δέχθηκαν με λίγη δυ-
σκολία στην αρχή. Όταν τους 
είπα να με φωνάζουν με αντρι-
κό όνομα, κάποιοι γελούσαν, 
κάποιοι όχι, αλλά εν τέλει, επει-
δή το απαιτούσα πολύ έντονα 
να με φωνάζουν έτσι, το απο-
δέχτηκαν. Όταν κάποιος μπερ-
δευόταν τον διόρθωνα, γιατί 
δεν δεχόμουν να μου μιλάνε σε 
άλλο πρόσωπο. 

Όσο για τους γονείς μου, δεν 
τους έχω μιλήσει ξεκάθαρα με 
λεπτομέρειες ότι θέλω να κάνω 
αλλαγή φύλου και τέτοια αλλά 
το ’βλεπαν, γιατί προσπαθούσα 
πάρα πολύ να μοιάσω σε αγό-
ρι και τους έλεγα «πάρτε μου 
αγορίστικα ρούχα» ή ας πούμε 
μπορεί να έλεγα «δεν μ’ αρέσει 
αυτό γιατί είναι κοριτσίστικο». 
Δεν θέλω ακόμα να τους το ανα-
κοινώσω με λεπτομέρειες μέχρι 
να φύγω από το σπίτι, γιατί θα 
στεναχωρηθούν και αυτό θα 
φέρει τριβή στις σχέσεις μας. 
Όταν θα έχω δικό μου σπίτι, θα 
έχω μαζέψει τα δικά μου λεφτά 
γι’ αυτόν τον σκοπό και έτσι θα 
είναι καθαρά δική μου ευθύνη, 
θα τους πω «μπαμπά, μαμά, σας 

αγαπώ πολύ αλλά αυτή είναι η 
επιλογή μου, δεχτείτε την». Όσο 
μένω μαζί τους θα προκαλέσω 
μόνο στεναχώριες και φασα-

ρίες. Ουσιαστικά το ξέρουν, το 
έχουν καταλάβει, αλλά θα τους 
το ανακοινώσω όταν θα φύγω 
για να μην χρειαστεί να έρθουμε 
σε κόντρα. 

-  Όταν συστήνεσαι σε αγνώ-
στους με αντρικό όνομα ποια 
είναι η αντίδραση τους;

- Συνήθως, επειδή όλη η παρέα 
θα μου μιλάει στο αρσενικό, 
κάποιος που θα με γνωρίσει θα 
ακούει συνέχεια «ο Τόλης» και 
«ο Τόλης», άρα σε κάποια φάση 
θα το δεχτεί και θα το συνηθί-
σει. Αν είναι κάπως πιο θαρρα-
λέος και αγενής ταυτόχρονα, θα 
ρωτήσει: «Τι εννοείς «Τόλης»;». 
Αλλά δεν θα μπω πλέον στην 
διαδικασία να εξηγήσω, να πω 
ας πούμε «είμαι τρανσέξουαλ». 
Γιατί δεν θέλω να λογοδοτώ γι’ 
αυτό που είμαι όπως έκανα πα-
λιά. Οπότε, όταν με ρωτάνε χα-
μογελάω και λέω απλά «Τόλης». 
Αυτό εννοώ: ό,τι θέλεις να μά-
θεις στο απαντάω με το όνομα 
μου. Αν γνωριστούμε καλύτερα 
και γίνεις φίλος μου, ίσως σου 
πω περισσότερα για μένα.

- Υπάρχει κάτι που θα ήθελες 
να αλλάξεις στην κοινωνία σε 
ό,τι αφορά θέματα τρανσε-
ξουαλ ατόμων; 

- Από την μεριά της κοινωνίας 
αυτό που θα ήθελα είναι να αλ-
λάξει η ρίζα του προβλήματος 
δηλαδή ο τρόπος που διαπαιδα-
γωγούμε τα παιδιά. Που μόλις 
βλέπουμε ότι είναι κοριτσάκι 
το γεμίζουμε με ροζ, μπάρμπι, 

κούκλες, κουζινικά και μωρά-
κια, και μόλις βλέπουμε ότι είναι 
αγοράκι το γεμίζουμε με μπλε 
και στρατιωτάκια, αυτοκινητά-
κια, ποδόσφαιρο κλπ. Μόλις το 
αγοράκι θέλει να δοκιμάσει το 
κραγιόν της μαμάς γελάμε ή το 
μαλώνουμε, μόλις το κοριτσάκι 
θέλει να δοκιμάσει το μποξερά-
κι του μπαμπά κάνουμε το ίδιο 
του λέμε αυτά δεν είναι για σένα. 
Μόλις μπει στην εφηβεία το παι-
δί πάλι το καθοδηγούμε όπως 
θέλουμε, υψώνουμε τα τείχη 
των φύλων. Οπότε πιστεύω πως 
πρέπει να αλλάξει αυτό απ’ τη 
ρίζα του, από όταν το παιδί είναι 
μικρό να το αφήνουμε να επιλέ-
ξει, να μην το περιορίζουμε. Δεν 
θα έπρεπε να υπάρχει κοινω-
νικό φύλο για μένα, θα έπρεπε 
να είμαστε απλά άνθρωποι. Και 
ακόμα και αν πρέπει να υπάρχει, 
να μην ταυτίζουμε το βιολογικό 
φύλο με το κοινωνικό. 

Επίσης αυτό που θα ήθελα να 
αλλάξω είναι τους ίδιους τους 
τρανσέξουαλ. Αυτό που βλέ-
πω συχνά είναι ότι μόλις αυτο-
προσδιοριστούν ως τρανσέ-
ξουαλ αναπαράγουν κι αυτοί 
με την ίδια ακριβώς πειθαρχία 
τα πρότυπα των φύλων. Δηλα-
δή γεννήθηκα κορίτσι και νιώ-
θω αγόρι, άρα αρχίζω να κάνω 
τις ίδιες βλακείες που κάνει ένα 
αγόρι, θα ακολουθήσω το πρό-
τυπο τους άντρα που θέλει η 
κοινωνία να βλέπει. Θα έπρεπε 
να απομυθοποιήσουμε λίγο το 
φύλο. Δεν λέω βέβαια ότι ο κάθε 
τρανσεξουαλ πρέπει να νιώσει 
όπως νιώθω εγώ, δικαίωμα του 
καθενός να νιώθει όπως νιώθει 
αυτός. Αλλά το να βολευόμαστε 
σε μια άλλη ταμπέλα είναι κακό, 
γιατί το πρόβλημα είναι η τα-
μπέλα και όχι ποια είναι.

- Έχεις γίνει θεατής ή θύμα 
κάποιου τρανσοφοβικού πε-
ριστατικού που θα ήθελες να 
αναφέρεις;

- Μου συνέβη κάτι πριν κάποιο 
καιρό. Ξεκίνησε από το ιντερ-
νέτ, από σχόλια που κάνανε κά-
ποιοι σε μια φωτογραφία μου, 
σχόλια του τύπου «Είσαι αγόρι; 
Είσαι κορίτσι; Τι είσαι;». Εγώ 
τους απάντησα και κουβέντα 
στην κουβέντα οι τύποι κάποια 

στιγμή απειλήσανε εμένα και 
το αγόρι μου ότι θα μας περιμέ-
νουνε έξω από ένα μαγαζί, μια 
μέρα που θα πηγαίναμε σε ένα 
πάρτι, για να μας χτυπήσουνε. 
Ήταν περίπου 15 άτομα, κά-
ποιοι από αυτούς ήταν νεοναζί, 
οι οποίοι όντως ήρθανε και μας 
περίμεναν με ρόπαλα. Αλλά 
επειδή εκείνη την μέρα έτυχε να 
είναι το LGBT Pride και πήγαμε 
στο Pride και καθυστερήσαμε 
να πάμε στο πάρτι μετά, όσο 
ήταν αυτοί εκεί και περίμεναν, 
από ό,τι μας είπαν μετά κάποιοι 
φίλοι μας, επειδή ξέρανε ότι μας 
περίμεναν και ότι θα γινόταν 
φασαρία, τους έδιωξαν λέγο-
ντας πως δεν θέλουμε κανένα 
μπλέξιμο και τέτοια. Και έτσι, 
όταν πήγαμε εμείς εκεί, είχανε 
φύγει ήδη. Αν δεν είχαμε αργή-
σει, λογικά θα είχε γίνει φασαρία 
και μπορεί να τρώγαμε ξύλο. 
Αυτό ήταν το μοναδικό σοβαρό 
τρανσοφοβικό περιστατικό που 
μου έχει συμβεί. Ουσιαστικά 
επρόκειτο για λεκτική βία στο 
facebook, που μπορεί όμως να 
κατέληγε και σε σωματική.

-Τι πιστεύεις για την τρανσο-
φοβία;

- Πιστεύω ότι συγκριτικά με την 
ομοφοβία είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη η τρανσοφοβία. Η ομοφυ-
λοφιλία, μέσα από την δημο-
σιοποίηση, με την τηλεόραση 
και το ίντερνετ έχει αποκτήσει 
ορατότητα και έτσι σιγά-σιγά 
οι περισσότεροι έχουν κάπως 
εξοικειωθεί μαζί της. Ενώ κάτι 
τέτοιο δεν συμβαίνει και με τα 
τρανσέξουαλ άτομα. Στα τραν-
σεξουαλ άτομα μερικοί έχουν 
την αίσθηση πως μπορούν να 
τους μιλάνε στο φύλο που θέ-
λουν αυτοί, δηλαδή με βάση το 
βιολογικό τους φύλο, να τους 
λένε «μα είσαι κορίτσι, δεν έχει 
σημασία τι νιώθεις». Τα τρανσε-
ξουαλ άτομα τα αμφισβητούν 
πάρα πολύ. Επίσης, ειδικά οι 
τρανσεξουαλ γυναίκες αντιμε-
τωπίζουν περισσότερη τρανσο-
φοβία, ξυλοδαρμούς, ανεργία, 
κοινωνική απόρριψη. Είμαστε 
γενικά στην αφάνεια τα τραν-
σεξουαλ άτομα. Και ο βασικός 
λόγος την τρανσοφοβίας, της 
ομοφοβίας και του ρατσισμού 
είναι γενικά η άγνοια.
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Ομοφυλοφιλία, Φρόυντ και ζωικό βασίλειο
Ραφαήλ Μπελενιωτης.

Η  αναγνώριση του δικαιώματος 
γάμου ομοφυλοφίλων από την 
κυβέρνηση της Ολλανδίας, ένα 
νομοσχέδιο για σύμφωνο συμ-
βίωσης μεταξύ ομοφυλόφιλων, 
ένα gay pride, ένας Άνθιμος, 
αρκούν και περισσεύουν για να 
αναζωπυρώσουν  αυτό το λε-
πτό σκηνικό της ομοφυλοφιλίας 
στην χώρα μας. Νέες έρευνες 
έρχονται στο προσκήνιο, η Ευ-
ρώπη αλλάζει στάση απέναντι 
σε αυτό το κοινωνικό φαινόμε-
νο με την Αμερική να  έπεται  
πιστά. O Φρόυντ δαγκάνει το 
στυλό του από περιέργεια μέσα 
στον τάφο του, ένας κύκνος 
ερωτοτροπεί με έναν άλλον... 
και η συζήτηση ανάβει!

 Το ερώτημα όμως (πέραν της 
ηθικής αντιμετώπισης ) είναι 
ένα: γεννιέσαι η γίνεσαι ομοφυ-
λόφιλος;

 Στο ερώτημα αυτό κανένας 
επιστήμονας δεν μπορεί να 
απαντήσει μέχρι σήμερα με σι-
γουριά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, 
μια κοινή παραδοχή μεταξύ των 
ειδικών σχετικά με τους ακρι-
βείς λόγους που ένας άνθρωπος 
αναπτύσσει ετεροφυλοφιλικό 
ή ομοφυλοφιλικό προσανατο-
λισμό. Άλλοι θεωρούν πως οι 
κοινωνικές συγκυρίες, οι οικογε-
νειακές, αλλά και οι προσωπικές 
αναζητήσεις του ατόμου συνθέ-
τουν τον σεξουαλικό προσανα-
τολισμό του. Ενώ πολλοί άλλοι 
θεωρούν πως η ομοφυλοφιλία 
δεν είναι επιλογή αλλά ορμονι-
κή «απόφαση», που δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος 
παρά μόνο να την αποδεχθεί. 
Δίχως αμφιβολία μια ζούγκλα 
θεωριών  περιμένει να την δια-
βούμε.

Δεν θα μπορούσε να αφήσει 
αδιάφορο  φυσικά το θέμα της 
ομοφυλοφιλίας τον μεγάλο ψυ-
χαναλυτή Σίγκμουντ Φρόυντ. Ο 
Φρόυντ υποστήριζε φανατικά 
πως ο άνθρωπος είναι δισεξου-
αλικό όν και πως η οικογένεια 
είναι αυτή που θα καθορίσει την 
σεξουαλική προτίμηση του ατό-
μου στην πορεία. Αυτό, σύμφω-
να με τον μεγάλο εισηγητή της 
ψυχανάλυσης, πραγματοποιεί-
ται στην ηλικία των 5-6 χρόνων 
ενός παιδιού. 

Κατά βάση υποστηρίζει πως τα 
αίτια της ανδρικής ομοφυλοφι-
λίας βασίζονται σε μια δύστρο-
πη σχέση του παιδιού με τον 
πατέρα του ή στην απουσία του 
πατέρα του ως ανδρικού αρχέ-
τυπου που ποτέ δεν γνώρισε, 
οπότε δεν μπόρεσε να εξοικει-
ωθεί με αυτό. Παράλληλα και  
για την γυναικεία ομοφυλοφιλία 
έλεγε πως πηγή της είναι μια 
δύστροπη σχέση του παιδιού 
με την μητέρα, ένα υποσυνείδη-
το ή συνειδητό μίσος απέναντι 
στο πρόσωπο της, θα λέγαμε, 
ή  η ανάγκη προσέλκυσης του 
πατέρα, με αποτέλεσμα να «υι-
οθετήσει» τις συμπεριφορές του 
πατέρα και να αποκτήσει ομο-
φυλοφιλικό προσανατολισμό. 

Βλέπουμε λοιπόν, πως το παιδί 
ταυτίζεται πρώιμα με έναν από 
τους δύο γονείς. Και αυτήν την 
θεωρία υποστηρίζουν πόλοι 
σύγχρονοι επιστήμονες.  Έρευ-
νες δε έχουν αποδείξει πως  άν-
δρες ομοφυλόφιλοι παραδέχο-
νται την σχέση με την μητέρα 
τους ως  ιδιαίτερα θετική ενώ 
αυτή με τον πατέρα τους από-
μακρη.

Αν και η θεωρία του Φρόυντ 
είναι ευρέως αποδεχτή, δεν 
έχει  καθιερωθεί ως η μοναδική 
εξήγηση για την ομοφυλοφι-
λία. Ένας γνωστός σύγχρονος 
βρετανός επιστήμονας ο Δρ. 
Qazi Rahman,  λέκτορας στο 
πανεπιστήμιο «Queen Mary» 
του Λονδίνου, ανέφερε σε συ-
νέντευξή του μεταξύ άλλων τα 
εξής: «Κατά πάσα πιθανότητα 
στον εγκέφαλο των ομοφυ-
λόφιλων υπάρχει ένας συνδυ-

ασμός “θηλυκών” και “αρσε-
νικών” χαρακτηριστικών. Σε 
γενικές γραμμές, πιστεύω ότι 
η νέα αυτή μελέτη αποτελεί 
μια ακόμη ένδειξη ότι οι ομο-
φυλόφιλοι γεννιούνται και 
δεν γίνονται». 

Βάσει της μελέτης που είχε τρέ-
ξει ο Rahman, έβγαινε ακριβώς 
αυτό: ενώ μέχρι στιγμής θεω-
ρούσαμε δεδομένη την «γυναι-
κεία» πλευρά των ομοφυλόφι-
λων  ανδρών και την «ανδρική» 
πλευρά των ομοφυλόφιλων 
γυναικών μέσα από τη συμπε-
ριφορά τους και τις γνωστικές 
τους λειτουργίες, τώρα αποδει-
κνυόταν πως οφείλονταν στην 
διαφοροποιημένη λειτουργία 
της αμυγδαλής του εγκεφάλου, 
μιας περιοχής που  σχετίζεται με  
τις αντιδράσεις μας σε βασικά 
βιολογικά ερεθίσματα του πε-
ριβάλλοντος , όπως η ερωτική 
έλξη. 

Πρέπει να τονιστεί, πάντως, ότι 
τα ευρήματα αυτά δεν σημαί-
νουν ότι οι γκέι άνδρες έχουν 
αποκλειστικά «θηλυκό» μυαλό 
και οι λεσβίες «ανδρικό», αλλά 
σε  συγκεκριμένα μόνο σημεία 
εγκεφάλου, όπου μπορεί να 
συμβεί κάτι τέτοιο. Κατά πάσα 
πιθανότητα, στον εγκέφαλο 
των ομοφυλόφιλων υπάρχει 
ένας συνδυασμός “θηλυκών” και 
“αρσενικών” χαρακτηριστικών. 
Στον αντίποδα όμως βρίσκονται 
οι Έλληνες γιατροί, οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως το δείγμα 
της έρευνας ήταν μικρό. Όπως 
και να έχει, είναι μια ενδιαφέ-
ρουσα έρευνα που αξίζει περισ-
σότερο μελέτη. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι ψυχία-
τροι δεν θεωρούν καθοριστική 
την επίδραση των βιολογικών 
παραγόντων. Οι πιο πολλές 
έρευνες που έγιναν πάνω στις 
ορμόνες δεν κατάφεραν να 
αποδείξουν την επίδραση τους, 
καθώς δεν μπόρεσαν να απο-
δείξουν σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις ανάμεσα σε ομοφυλό-
φιλους και ετερόφυλους. Ακόμη 
όμως και αυτοί που αποδέχο-
νται τον γενετικό παράγοντα ως 
καταλυτικό ,δεν απορρίπτουν 
την περί Φρόυντ θεωρία για το 
περιβάλλον και τις επιπτώσεις 
στο άτομο. Το θέμα αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα μπερδεμένο. 

Ένα ακόμα πάτημα σε αυτούς 
που θέλουν τον βιολογικό πα-
ράγοντα να παίζει τον κύριο 
ρόλο είναι η ομοφυλοφιλία 
στο ζωικό βασίλειο. Ερευνητές 
έχουν παρατηρήσει τέτοιου 
είδους συμπεριφορές σε ζώα, 
ψάρια και έντομα, κυρίως μά-
λιστα σε κοινωνικά είδη, όπως 
μαϊμούδες και πιθήκους. Η σε-
ξουαλικότητα των ζώων είναι 
ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Έχουν 
ανακαλυφτεί γονίδια που σχε-
τίζονται με φερομόνες και με 
τις λειτουργίες του εγκεφάλου 
τους που τα οδηγεί στην ομο-
φυλοφιλική συμπεριφορά. Οι 
επιστήμονες έχουν καταγρά-
ψει περισσότερα από 450 είδη 
ζώων τα οποία εμπλέκονται σε 
ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές 
πρακτικές.

Οι απόψεις διίστανται από πα-
λιά. Όλο και νέες έρευνες έρχο-
νται στο προσκήνιο και όλο και 
καινούριες θεωρίες διατυπώνο-
νται. Αλλά έτσι δεν γίνεται πά-
ντα σε ό,τι αφορά την κοινωνίας 
μας; Ας ελπίσουμε μόνο αυτή 
η άγνοια μας πάνω στις πηγές 
του φαινομένου να μην εκφρά-
ζεται με την βία και ομοφοβικά 
σύνδρομα. Επίσης ένα σημαντι-
κό έτοιμα της παγκόσμιας lgtb 
κοινότητας ήταν ανέκαθεν  η 
υιοθεσία. Έχω έναν φίλο gay, ο 
οποίος μου είχε πει μια μέρα: « 
Δεν καταλαβαίνω για πιο λόγο 
η κοινωνία είναι αντίθετη στην 
υιοθεσία παιδιών από ομοφυλό-
φιλα ζευγάρια ρε συ.. Λένε πως 
υπάρχει ενδεχόμενο το παιδί να 
αναπτύξει και αυτό ομοφυλο-
φιλικές προτιμήσεις βλέποντας 
του γονείς. Δεν το καταλαβαίνω. 
Ας μου εξηγήσουν τότε πως γί-
νεται εγώ να προέρχομαι από  
straight οικογένεια;» Εγώ δεν 
κατάφερα να του το εξηγήσω. 
Εσείς; Ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόυντ (1856-1939)

Το κατοικίδιο κορίτσι του Sakurasou
Δημήτρης Κανακάρης

Τα τελευταία χρόνια, όλο και 
περισσότερο ακούγεται ανάμε-
σα στους νέους η λέξη anime. 
Anime χαρακτηρίζεται από 
τους δυτικούς κάθε κινούμενο 
σχέδιο που προέρχεται από την 
Ιαπωνία. Αντίθετα οι Ιάπωνες 
αποκαλούν anime κάθε είδους 
κινουμένων σχεδίων ανεξαρ-
τήτως της χώρας προέλευσης. 
Ωστόσο τα anime χαρακτηρί-
ζονται από κάποιες ιδιότητες 
και μεθόδους που τα κάνει να 
διαφέρουν από τα υπόλοιπα κι-
νούμενα σχέδια. Ειδοποιός δια-
φορά αποτελεί το target group, 
τα άτομα για τα οποία προορί-
ζονται οι διάφορες σειρές. Στην 
δύση κυριαρχεί η αντίληψη πως 
τα κινούμενα σχέδια είναι «θη-
σαυρός» των παιδιών, κάτι που 
για τα anime είναι απλά ένας μύ-
θος. Τα anime στοχεύουν στην 
προσέγγιση κάθε ηλικίας ή γέ-
νους, συνεπώς αποκρυσταλλώ-
νονται σε shounen (για αγόρια), 
shoujo (για τα κορίτσια), seinen 
(για ενηλίκους) κ.α. 

Μια καλή αρχή για να ξεκινήσει 
κάποιος να βλέπει τέτοιου εί-
δους σειρές είναι το «Sakurasou 
no Pet na Kanojo», δηλαδή 
«Το κατοικίδιο κορίτσι του 
Sakurasou». Η ιστορία εκτυλίσ-

σεται στον μαθητικό κοιτώνα 
ενός Λυκείου, τον Sakurasou, 
και οι ήρωες είναι οι ένοικοί 
του. Ο κοιτώνας αυτός είναι ένα 
μέρος όπου τοποθετούνται οι 
«αποκλίνοντες» μαθητές, που 
αποβάλλονται από τους κα-
νονικούς κοιτώνες. Το μέρος 
έχει δημιουργήσει κακή φήμη 
ανάμεσα στους μαθητές και ο 
Σόρατα Κάντα (Sorata Kanda) 
έκανε την κάκιστη επιλογή να 
ζήσει εκεί προκειμένου να μην 
χάσει την κατοικίδια γάτα του, 
που στους κανονικούς κοιτώνες 
απαγορευόταν να μπει. 

Στο Sakurasou σίγουρα ζούνε 
πολλά εκκεντρικά άτομα και ο 
Sorata νοιώθει πως δεν θέλει να 
ζήσει εκεί πια. Αποφασίζει λοι-
πόν να φύγει το συντομότερο 
δυνατό. Ωστόσο, καθώς εγκαθί-
στανται ολοένα και νέοι ένοικοι, 
αρχίζει να σκέφτεται πως δεν 
είναι τελικά και τόσο κακό να 
μένεις στο Sakurasou και κατα-
λαβαίνει πόσο «ξεχωριστή» θα 
είναι η φοιτητική του ζωή από 
δω και πέρα. 

Το ενδιαφέρον του θα κλιμακω-
θεί όταν θα γνωρίσει τη Μασίρο 
Σίινα (Mashiro Shiina), την πρω-
ταγωνίστρια της σειράς, από 
την οποία η τελευταία πήρε και 

το όνομά της. Η Mashiro είναι 
ένα χαρισματικό κορίτσι: όπως 
ο Sorata, έτσι κι εκείνη είναι 
μόλις 17 χρονών και όμως είναι 
ήδη διεθνούς φήμης σκιτσο-
γράφος. Το πρόβλημα όμως με 
την Mashiro είναι πως δεν έχει 
φίλους. Έχει μια δυσκολία στο 
να καταλάβει τα συναισθήματα 
των γύρω της και αυτό κρατάει 
τους ανθρώπους σε απόσταση. 
Επιπλέον παρουσιάζει ελλειμ-
ματική προσοχή στα μαθήματα 
(γι’ αυτό άλλωστε έχει και κα-
κούς βαθμούς), ενώ δείχνει να 
δυσκολεύεται και στα πιο απλά 
πράγματα, π.χ. στο να ντυθεί.

Ο Sorata κατά κάποιο τρόπο θα 
γοητευτεί από αυτήν την ιδιόρ-
ρυθμη κοπέλα και θα την προ-
σεγγίσει. Θα γίνει ο βοηθός και 
ο σύντροφός της. Κι από εκεί και 
πέρα η όλη σειρά θα είναι αφιε-
ρωμένη στη μεταξύ τους σχέση 
αλλά και στις σχέσεις τους με 
τους γύρω τους.

«Το κατοικίδιο κορίτσι του 
Sakurasou» είναι μία σειρά που 
κυκλοφόρησε το 2013, που ση-
μαίνει ότι η ποιότητα του σχεδί-
ου είναι αρκετά καλή. Το είδος 
της ενδείκνυται για μαθητές, 
γιατί η ιστορία διαδραματίζεται 
σε ένα λύκειο και οι χαρακτήρες 
είναι μαθητές στην ηλικία των 
16-18, οπότε είναι πολύ εύκολο 
να συνδεθείς με τους χαρακτή-
ρες. Έχει πολύ γέλιο και πλάκα 
διάσπαρτο στις σκηνές αλλά 
δεν πρόκειται για μία τόσο ρηχή 
σειρά. Αγγίζει τα προβλήματα 
του κάθε εφήβου (έρωτας, απο-
γοήτευση, μοναξιά, φιλοδοξίες, 
στόχοι) μέσα από την ζωή του 
κάθε χαρακτήρα. Επιπλέον, με-
γάλο πλεονέκτημα, ειδικά για 
μαθητές με μεγάλο φόρτο εργα-
σίας, είναι η διάρκεια του κάθε 
επεισοδίου, που είναι μόνο είκο-
σι λεπτά και η σειρά αποτελείται 
από είκοσι-τέσσερα επεισόδια. 

Οποιοσδήποτε θελήσει να την 
δει θα πρέπει να έχει πρόσβα-
ση στο ίντερνετ, καθώς η σειρά 
προβάλλεται στην Ιαπωνική τη-
λεόραση. Επίσης για την καλύ-
τερη και πληρέστερη απόλαυ-
ση, η διαχείριση της αγγλικής 
γλώσσας θα πρέπει να είναι σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, γιατί 
οι υπότιτλοι είναι κυρίως στα 
Αγγλικά. Εμείς ως εφημερίδα 
προσφέρουμε έναν υπερσύνδε-
σμο όπου μπορείτε να την δείτε 
αλλά και οποιαδήποτε άλλη αξι-
όπιστη ιστοσελίδα είναι εξίσου 
λυσιτελής.

http://kissanime.com/Anime/
Sakurasou-no-Pet-na-Kanojo

Ερωτικό

Καημός, αλήθεια, να περνώ του έρωτα πάλι το στενό, 
Ώσπου να πέσει η σκοτεινιά, μια μέρα, του θανάτου,
Στενό βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό,
Τι μου στοιχίζει, στην καρδιά, το ξαναπέρασμά του.

Ας είναι, ωστόσο, τι ωφελεί;  Γυρεύω πάντα το φιλί,
Στερνό φιλί, πρώτο φιλί, και με λαχτάρα πόση!

Γυρεύω πάντα το φιλί, που μου το τάξανε πολλοί, 
Κι όμως δεν μπόρεσε κανείς, ποτέ, να μου το δώσει…

Ίσως, μια μέρα, όταν χαθώ, γυρνώντας, πάλι, στο βυθό,
Και με τη Νύχτα, μυστικά, γίνουμε πάλι, ταίρι,

Αυτό τ’ ανεύρετο φιλί, που το λαχτάρησα πολύ,
Σα μια παλιά της οφειλή, να μου το ξαναφέρει!

(Ποίημα του ομοφυλόφιλου ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, 
γραμμένο στα 1928. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, θα δει 

πως τα πρώτα γράμματα των στίχων σχηματίζουν το όνομα 
ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΚΑΣ, που υπήρξε ίσως ερωτικός σύντροφος του 

ποιητή. Το ποίημα μελοποιήθηκε από τον Νίκο Ξυδάκη 
και τραγουδήθηκε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη)   

Όχι μαζί

Μην περπατάς, μην περπατάς μαζί μου
να μη σε γράψουνε

με ξέρουνε στην πιάτσα
και θα σε κάψουνε

Περπατά το κατόπι πάνω στα βήματα
εγώ από σένα φως μου δε θέλω χρήματα
εγώ από σένα φως μου δε θέλω χρήματα

Γυρνάω και σε βλέπω 
και αναστατώνομαι

αν είσαι όπως δείχνεις
εγώ σκοτώνομαι

Δε θέλω να μας δούνε, μισώ το μάτι τους
εγώ ποτέ δεν είπα για το κρεβάτι τους
εγώ ποτέ δεν είπα για το κρεβάτι τους

Περπατά κι ακόλουθα, μάθε το σπίτι μου
να έρχεσαι μονάχος, αποσπερίτη μου

κι όταν χτυπάς την πόρτα μες τα μεσάνυχτα
τα παραθύρια μου όλα θα ’ναι ορθάνοιχτα

(Στίχοι του αείμνηστου Θεσσαλονικιού καθηγητή και λογοτέχνη 
Γιώργου Ιωάννου, που μιλάνε για την ερωτική καταπίεση που 

υφίστατο λόγω της ομοφυλοφιλίας του. Οι στίχοι μελοποιήθηκαν 
στα 1988 από τον Νίκο Μαμαγκάκη και τραγουδήθηκαν από την 

Ελευθερία Αρβανιτάκη)
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Illuminati: η πραγματικότητα πίσω από τον μύθο
Μιχάλης Λεγάκης

Ως το 2000 δεν τους ήξερε κανέ-
νας. Ώσπου ήρθε ο Dan Brown 
με το βιβλίο του Illuminati και 
τους ανακάλυψαν ξαφνικά 
όλοι. Ιδίως μετά το ανέβασμα 
της ομώνυμης ταινίας στα 2009 
έγιναν το αγαπημένο αντικείμε-
νο συζήτησης των απανταχού 
φαντασιόπληκτων συνομωσιο-
λόγων. Ένα νέο επεισόδιο στην 
κουβέντα που εδώ και ενάμιση 
περίπου αιώνα σέρνεται στους 
λαϊκούς (και πλέον διαδικτυα-
κούς) καφενέδες με θέμα την 
υποτιθέμενη κυριαρχία του κό-
σμου από τους μασόνους και 
τους Εβραίους (που πάνε με 
όλα, σαν την Coca Cola).

Ο Dan Brown - που, σημειωτέ-
ον, γράφει βιβλία μυθοπλασίας 
και όχι ιστορικά μυθιστορήματα 
- τους παρουσιάζει σαν μεσαι-
ωνική μυστική αδελφότητα, με 
όλα τα σύμβολα και τον απο-
κρυφισμό ανάλογων οργανώ-
σεων εκείνης της εποχής, που 
υποτίθεται πως έχει επιβιώσει 
μέχρι σήμερα διατηρώντας αν-
θρώπους σε θέσεις-κλειδιά του 
Βατικανού και έχοντας σαν απο-
στολή την διαφύλαξη των (κα-
θολικών) θρησκευτικών παρα-
δόσεων και της εκκλησιαστικής 
τάξης. Μία οργάνωση σαν την 
Opus Dei, που θα πρωταγωνι-
στήσει στο επόμενο βιβλίο του, 
τον Κώδικα Da Vinci. Ή σαν τους 
Ναΐτες Ιππότες που είκοσι χρό-
νια πριν είχε παρουσιάσει στο 
αρχετυπικό μυθιστόρημα του 

είδους, Το εκκρεμές του Φουκώ, 
ο Ουμπέρτο Έκο.

Οι συνωμοσιολόγοι από την 
πλευρά τους, πιάνοντας το 
νήμα από κει που το άφησε η 
φαντασία του Dan Brown, το 
προεκτείνουν ως... τα άδυτα του 
μασονισμού, θεωρώντας τους 
Πεφωτισμένους παρακλάδι ή 
κεντρικό πυρήνα του, που ελέγ-
χει τον κόσμο όλο. Και τι δεν 
τους αποδίδουν: από τα σύμ-
βολα που είναι αποτυπωμένα 
στο δολάριο μέχρι την πτώση 
των Δίδυμων Πύργων και από 
την οικονομική κρίση μέχρι το 
ξέσπασμα των κατά τόπους πο-
λέμων. Τα ίδια δηλαδή που κατά 
περίπτωση αποδίδουν γενικώς 
στους μασόνους, τους Εβραίους 
(που κρύβονται, εννοείται, από 
πίσω τους) και τους... σατανι-
στές!

Τα γεγονότα βέβαια τους δια-
ψεύδουν. Όπως μπορεί εύκολα 
να διαπιστώσει κανείς με μια 
πρόχειρη αναζήτηση στο ίντερ-
νετ (εννοείται σε αξιόπιστους 
κόμβους και όχι σε συνωμοσιο-
λογικά blogs που αναπαράγουν 
το ένα το άλλο), οι Illuminati 
δεν υπήρξαν καν μεσαιωνικοί. 
Ιδρύθηκαν μόλις στα 1776 στην 
Βαυαρία από τον πανεπιστημι-
ακό καθηγητή Δικαίου Adam 
Weishaupt, και διαλύθηκαν με 
κυβερνητική απόφαση οκτώ 
μόλις χρόνια αργότερα, στα 
1784.

Στόχος των Illuminati δεν ήταν 
ούτε η παγκόσμια κυριαρχία 
ούτε πολύ περισσότερο η δια-
φύλαξη της ορθής καθολικής 
πίστης. Αντιθέτως, ήταν η κα-
ταπολέμηση του σκοταδισμού, 
της δεισιδαιμονίας, του δεσπο-
τισμού της καθολικής εκκλη-
σίας και των αυθαιρεσιών του 
γερμανικού στέμματος. Ήταν 
δηλαδή μία οργάνωση ενταγ-

μένη στο ευρύτερο ρεύμα του 
ευρωπαϊκού διαφωτισμού, που 
εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει 
σε Αγγλία και Γαλλία προετοι-
μάζοντας τις μεγάλες αστικές 
επαναστάσεις που άλλαξαν τον 
κόσμο. 

Μέλη της οργάνωσης ήταν 
οπωσδήποτε διακεκριμένοι 
άνθρωποι, όπως συνέβαινε με 
όλους τους πνευματικούς και 
πολιτικούς ομίλους της εποχής, 
όχι όμως απαραίτητα πρόσω-
πα με ισχύ και διασυνδέσεις. 
Άλλωστε, αν είχαν την πολιτική 
ισχύ που τους αποδίδεται, δεν 
θα επέτρεπαν την διάλυση της 
αδελφότητάς τους ποτέ. Ήταν 
πιο πολύ άνθρωποι του πνεύ-
ματος, που πίστευαν πως αν 
κατάφερναν να καταλάβουν 
θέσεις-κλειδιά στον κρατικό 
μηχανισμό, θα μπορούσαν να 
προωθήσουν να σχέδιά τους 
ευκολότερα. 

Ποια ήταν αυτά τα σχέδια; Ας 
το ξαναπούμε: ο θεσμικός εκ-
συγχρονισμός του βαυαρικού 
κράτους (προς την κατεύθυνση, 
εννοείται, της Δημοκρατίας) και 
η επαναθεμελίωση της ανθρώ-
πινης σκέψης πάνω στη βάση 
της Λογικής. 

Ό,τι ζητούσαν δηλαδή και οι 
Αγγλογάλλοι διαφωτιστές, με 
μία όμως σημαντική διαφορά: 
έλειπε η επανάσταση. Οι Βαυα-
ροί αυτοί μεταρρυθμιστές, ίσως 
επειδή δεν πίστευαν στην απο-
τελεσματικότητα (ή ακόμα και 
την νομιμότητα) μιας επανάστα-
σης, ίσως πάλι επειδή δεν είχαν 
φτάσει ακόμα σε τέτοιο σημείο 
ριζοσπαστισμού, ώστε να απαι-

τήσουν μία ριζική κοινωνική 
ανατροπή σαν κι αυτή που συ-
νέβη στην Γαλλία το 1789, θεω-
ρούσαν πως θα μπορούσαν να 
διεκπεραιώσουν το έργο τους οι 
ίδιοι, ερήμην του λαού, αθόρυ-
βα και αναίμακτα, υποσκάπτο-
ντας το σύστημα «από τα μέσα». 
Μια αυταπάτη που έμελλε να 
την πληρώσουν πολύ γρήγορα.

Η εσωτερική δομή της οργάνω-
σης ήταν ιεραρχική και ιδιαιτέ-
ρως αυστηρή, όπως συνέβαινε 
πάντοτε με όλες τις παράνομες 
οργανώσεις και τα κόμματα, 
ακόμα και τα... κομμουνιστικά, 
150 χρόνια αργότερα. Στόχος 
ήταν η προφύλαξη των μελών. 
Γι’ αυτό όλοι και όλα περιβάλ-
λονταν από απόλυτη σχεδόν 
μυστικότητα. Το κάθε μέλος ή 
πυρήνας μελών έδινε αναφορά 
σε έναν ανώτερο, τον οποίο δεν 
γνώριζε, και όλοι μαζί οι κατά 
τόπους «καθοδηγητές» στο αό-
ρατο «κέντρο». Ό,τι έκαναν δη-
λαδή και όλες οι αντιστασιακές 
οργανώσεις επί Κατοχής και επί 
Χούντας....

Το τελετουργικό μύησης των 
μελών και οι τίτλοι των στελε-
χών ενδεχομένως να ήταν δα-
νεισμένα από την μασονία, με 
την οποία άλλωστε η οργάνωση 
διατηρούσε δεσμούς, καθώς 
διάφορα μέλη της είχαν εντα-
χθεί σε μασονικές στοές για να 
στρατολογήσουν κόσμο. Όμως 
κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να μας 
ξενίζει ούτε να μας παραπέμπει 
σε κάποιου είδους πνευματισμό 
ή πολύ περισσότερο σε... σα-
τανισμό, ιδιαίτερα αφού, όπως 
είπαμε, διακηρυγμένος στόχος 
της Εταιρείας ήταν η καταπολέ-

Μία από τις πολλές παραπλήσιες «αναλύσεις» των συμβόλων του δολαρίου που κυκλοφορούν στο διαδί-
κτυο. Η καταφανής γελοιότητά τους έχει δώσει τροφή σε πολλούς trollers να «ζωγραφίσουν». Οι εικόνες 

με τα τρίγωνα τοστ, που αποκαλύπτουν υποτίθεται τον «δάκτυλο των Illuminati», και το σύνθημα «Νάτοι, 
νάτοι οι Illuminati» έχουν γίνει πλέον viral. Και δικαίως.

μηση του σκοταδισμού και των 
δεισιδαιμονιών και η αποδοχή 
της Λογικής ως αποκλειστικού 
οδηγού της σκέψης και της δρά-
σης των ανθρώπων. 

Θα επρόκειτο σίγουρα για κά-
ποιου τύπου κοσμικές (δηλαδή 
μη μεταφυσικές) τελετές, στις 
οποίες τα (υποψήφια) μέλη θα 
αντάλλασσαν όρκους πίστης 
και αφοσίωσης. Και η δικιά μας 
Φιλική Εταιρεία άλλωστε ένα 
αντίστοιχο τελετουργικό ακο-
λουθούσε, δανεισμένο επίσης 
από την μασονία, την παλαιό-
τερη μορφή αστικής (δηλαδή 
καπιταλιστικής) μυστικής ορ-
γάνωσης, για την οποία θα μι-
λήσουμε εκτενώς στο επόμενο 
τεύχος.

Το βαυαρικό κράτος και η εκ-
κλησία, υπέρμαχοι του Παλαιού 
Καθεστώτος των αριστοκρατών 
και της εκκλησιαστικών προνο-
μίων, διείδαν τον κίνδυνο που 
διέτρεχαν από την μεταρρυθ-
μιστική αυτή αδελφότητα, ιδι-
αίτερα μετά την μαζικοποίησή 
της (που μπορεί να έφτασε και 
τα 2000 μέλη), και την απαγό-
ρεψαν στα 1784. Μετά τη διά-
λυσή της η οργάνωση δεν ανα-
συστάθηκε ποτέ. Τα μέλη της 
σκόρπισαν, διαγράφοντας το 
καθένα τη δική του πορεία. Ο 
ίδιος ο Weishaupt εξορίστηκε 

και έζησε το υπόλοιπο της ζωής 
του στο γειτονικό κρατίδιο της 
Σαξονίας συγγράφοντας φιλο-
σοφικά και ιστορικά βιβλία (με-
ταξύ των οποίων και την ιστορία 
των ίδιων των Illuminati).

Τώρα, πολλοί μπορεί να θέλουν 
να πιστεύουν πως οι Πεφωτι-
σμένοι εξακολουθούν να υπάρ-
χουν και να κινούν τα νήματα 
της παγκόσμιας ιστορίας. Όπως 
άλλοι πιστεύουν στα UFO ή στο 
δωδεκάθεο ή στην... Κοκκινο-
σκουφίτσα. Ας το κάνουν - «εί-
ναι κι αυτό μια στάσις, νοιώθε-
ται», που έλεγε και ο Καβάφης. 
Γιατί οπωσδήποτε τα συνωμοσι-
ολογικά σενάρια, όπως και όλα 
τα αστυνομικά μυθιστορήματα, 
ασκούν μία γοητεία, ιδίως αν 
συνοδεύονται από μία δόση 
αποκρυφισμού και μεταφυσι-
κής, που πολλούς τους κάνουν 
να «ψαρώνουν». 

Να ξέρουν όμως πως η επιστη-
μονική γνώση του παρελθό-
ντος, όπως και κάθε επιστήμη 
γενικά, μπορεί να τους προσφέ-
ρει πολύ πιο πειστικές απαντή-
σεις στα ερωτήματά τους και 
εξίσου δυνατές συγκινήσεις. Άλ-
λου τύπου αλλά εξίσου δυνατές. 
Χρειάζεται όμως κόπο. Και αυ-
τόν δεν είναι όλοι διατεθειμένοι 
να τον καταβάλουν...

Το εξώφυλλο της πρώτης ιστορίας των Illuminati, που εξέδωσε στα 
1788 ο ίδιος ο ιδρυτής τους. Διακρίνεται το έμβλημα της οργάνωσης, 

το ανοιχτό βιβλίο με την κουκουβάγια, το σύμβολο της σοφίας.

Έρεβος

Βροχοδαρμένη η σάρκα
Δάκρυα κυλούν στα μάτια

Επόμενη στάση: έρεβος

Μόνος και χωρίς δυνάμεις
Γνωρίζεις ότι θα πεθάνεις

Καθώς μπροστά σου στέκει ο κέρβερος
Τι να την κάνεις τη ζωή

Τι σου ‘χει μείνει πια απ’ αυτή
Μονό ψεύτικες αλήθειες και σαπίλα

Για αυτήν τώρα πίνεις, μεθάς
Απ’ το ποτό βρωμοκοπάς
Δε μιλάς εσύ μα η τεκίλα

Ό,τι και αν κάνεις εκεί μένεις 
Το μαχαίρι το ’χεις μα δεν το παίρνεις

Για να το μπήξεις στην καρδιά

Γυρνάς και πάλι μπρος στο χάος
Φεύγει από το αίμα το θάρρος

Δεν έμεινε στάλα χαρά
Μα τώρα το πήρες απόφαση
Διάλεξες μια απλή πρόφαση

Κοιτάς βαθιά μέσα στο άγριο σκοτάδι

Το μόνο ένα που μένει πια
Να το πάρει απόφαση η καρδιά
Να χάσει της ζωής το γλυκό χάδι

Γιάννης Σαπρανίδης

Δύσκολη ζωή

Κάποιοι δεν το κουνάνε 
Απ’ το κρεβάτι

Κάποιοι άλλοι είναι που
Τους λείπει ένα μάτι

Εσύ κάθεσαι τώρα 
Και λες «όλα εντάξει»

Φτάνει
Δεν είναι μπόρα 
Για να περάσει

Σήκω βοήθα τους 
Κάνε και ένα καλό

Κάνε μια φιλανθρωπία 
Χωρίς κανένα σκοπό

Τους βλέπεις να πεθαίνουν
Και τάχα λυπάσαι

Τη ζωή που ζουν αυτοί
Ούτε καν τη θυμάσαι
Δεν την έχεις νιώσει 

Ούτε μια φορά

Δε λέω, ίσως να μην είχες
Κάποτε λεφτά 

Άλλα αυτοί δεν έχουν μέλη
Μέλη του σώματος

Και τώρα κοντεύουν
Να πάρουν ένα μέτρο χώματος

Το ίδιο όμως θα πάρεις και συ
Μην παρεξηγείσαι 
Αύτη είναι η ζωή

Γιάννης Σαπρανίδης
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Απάντηση σε έναν βιαστή
Χριστίνα Σαββίδου

Βιασμός. Σίγουρα έχετε ακούσει 
πολλά γι’ αυτό το ζήτημα και σί-
γουρα δεν περιμένετε να μάθε-
τε από μία απλή μαθήτρια σαν 
εμένα τι σημαίνει. Ο βιασμός 
στις μέρες μας δυστυχώς - αλλά 
και παλιότερα, άσχετα αν δεν 
γινόταν συχνά γνωστό - είναι 
ένα σοβαρό και πολύ συχνό γε-
γονός. Είναι άσχημο συναίσθη-
μα ο φόβος. Και στην ιδέα του 
βιασμού... φοβάσαι, τρομάζεις, 
αηδιάζεις, πανικοβάλλεσαι. Όλα 
αυτά στην ιδέα και μόνο. Εάν 
όμως συμβεί στην πραγματικό-
τητα; Τι θα κάνεις; Πώς θα αντι-
δράσεις σε ένα τέτοιο έγκλημα 
που κάποιος αποφάσισε ξαφνι-
κά να διαπράξει πάνω στο κορμί 
σου;

Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδί-
κτυο, βρήκα ένα άρθρο που είχε 
να κάνει με αυτό το ζήτημα. Μία 
κοπέλα, η οποία έχει πέσει θύμα 
βιασμού από τον ίδιο της τον 
κολλητό. Αυτή η γυναίκα λοι-
πόν μου κέντρισε την προσοχή 
περισσότερο από τις υπόλοιπες, 
γιατί είχε το θάρρος να γράψει 

- έστω και ανώνυμα - ένα γράμ-
μα, το οποίο απευθυνόταν σε 
εκείνον. Τον θύτη. Τον βιαστή 
της.

Μέσα σε αυτή την επιστολή 
περιγράφει κάθε συναίσθημα 
που της προκάλεσε αυτή η απο-
τρόπαιη πράξη. Αναφέρει τα 
εκατοντάδες «γιατί;» που κατα-
κλύζουν το μυαλό της. Γιατί το 
κορμί της - όπως γράφει και η 
ίδια - δεν ήταν δικό της εκείνη 
την χρονική στιγμή; Γιατί ήταν 
θύμα και όχι άτομο; Γιατί όταν 
του είπε να σταματήσει, εκείνος 
δεν την άκουσε, όταν του είπε 
«τέρμα» την αγνόησε; Γιατί οι 
φυσικές του ορμές ήταν πιο ση-
μαντικές από την ίδια; Γιατί στο 
δικαστήριο αρνούνταν να πα-
ραδεχτεί ότι την εκμεταλλεύτη-
κε, και απαντούσε απλά με ένα 
«ουδέν σχόλιον» για να καλύ-
ψει την ενοχή του; Γιατί εκείνη; 
Αφού ήταν φίλοι. Δεν ήταν;

Πίστευε ότι νοιαζόταν για εκεί-
νη. Πως θα την προστάτευε από 
κάποιον που θα ήθελε να της 
κάνει κακό. Μα αυτός, ο κολλη-

τός της, της έκανε το μεγαλύ-
τερο. Την μείωσε σαν γυναίκα...
την βίασε.

Τώρα έχει μείνει συντετριμμένη, 
λυπημένη, φοβισμένη, «άχρη-
στη» και «άσχημη» όπως αυτο-
χαρακτηρίζεται. Κι όμως, αυτή 
η γυναίκα, παρά τα όσα πέρα-
σε, είχε το θάρρος, την αντοχή, 
ακόμα και τα κότσια αν θέλετε, 
να τον βοηθήσει κατά μία έν-
νοια. Του γράφει πως δεν είναι 
τέρας. Πως, όπως την απογο-
ήτευσε αυτός, κάποιος άλλος 
απογοήτευσε και τον ίδιο. Τον 
παροτρύνει να επισκεφτεί έναν 
ψυχολόγο για να τον βοηθήσει 
με τα πιθανά προβλήματα και 
ζητήματα που πρέπει να λύσει. 
Και αυτό θέλει κουράγιο. Πολύ 
μεγάλο κουράγιο και δυνατή 
ψυχή!

Δεν είναι εύκολο, βλέπετε, να 
συμβουλεύεις αυτόν που σου 
σακάτεψε το παρόν, που κατέ-
στρεψε τις ωραίες αναμνήσεις 
του παρελθόντος που είχες μαζί 
του, και που σε γέμισε ανασφά-
λειες και φόβους για να σε συ-
ντροφεύουν στο μέλλον.

Πολλά τα «γιατί». Πολλά τα πα-
ράπονα. Πολλές οι πληγές που 
θα χρειαστούν χρόνο για να 
επουλωθούν και να ξεπερα-
στούν. 

Κάπου εδώ όμως είναι που χρει-
άζεται να έχεις πίστη. Πίστη σε 
εσένα, πίστη σε κάποια ανώτερη 
δύναμη που θεωρείς υπαρκτή. 
Πίστη σε εκείνο που θα σε βο-
ηθήσει να σταθείς ξανά στα πό-
δια σου, τώρα πια όμως ακόμα 
πιο δυνατός. Έχοντας την πυγμή 
και την αντοχή να αντέξεις ό,τι 

και όσα σου φέρει η ζωή. Ναι...
είμαι σίγουρη, άμα έχεις πίστη, 
θα τα καταφέρεις.

Το πιστεύω!

Να ξέρεις ότι:

-Ο βιασμός δεν είναι μία απλή 
πράξη ασέλγειας, είναι μία πρά-
ξη επιβολής. Κι αυτό γιατί δεν 
υποκινείται από την σεξουα-
λική δίψα του βιαστή (αν και 
υπάρχουν ασφαλώς και αυτές 
οι περιπτώσεις) αλλά από την 
θέλησή του να υποτάξει (σε-
ξουαλικά) έναν άνθρωπο, να 
του επιβάλλει την εξουσία του, 
ενδεχομένως ως πράξη «τιμω-
ρίας» ή εκδίκησης. Είναι αυτή 
η αίσθηση της ισχύος του που 
ικανοποιεί πρωτίστως τον βια-
στή και όχι η πράξη καθ’ εαυτή. 

-Ένα σημαντικό ποσοστό των 
βιαστών προέρχεται από το 
συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον 

των θυμάτων.

-Οι βιασμοί και οι απόπειρες 
βιασμού που δηλώνονται στις 
διωκτικές αρχές είναι ελάχιστοι 
σε σχέση με τους πραγματικούς, 
γιατί τα περισσότερα από τα θύ-
ματα θέλουν να αποφύγουν το 
στιγματισμό τους, να κρύψουν 
το μεγάλο δράμα που βίωσαν. 
Κι αυτό γιατί, όπως λένε και οι 
ίδιες οι γυναίκες, ο βιασμός εί-
ναι το μοναδικό έγκλημα, στο 
οποίο το θύμα πρέπει να απο-
δείξει την αθωότητά του.

-Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ 
από την Παγκόσμια Τράπεζα, οι 
γυναίκες 15 - 44 ετών κινδυνεύ-
ουν περισσότερο από βιασμό ή 
ενδοοικογενειακή βία παρά από 
καρκίνο, τροχαία ατυχήματα, 
πόλεμο και μαλάρια (ελονοσία), 
ενώ ανά την υφήλιο υπολογίζε-
ται ότι μία στις πέντε γυναίκες 
κάποια στιγμή στη ζωή της θα 
πέσει θύμα βιασμού ή απόπει-
ρας βιασμού.

Τεχνολογία: ένα δίκοπο μαχαίρι
Πάρης Πετρίδης 

Ζούμε σε μια εποχή, στην οποία 
η τεχνολογία έχει εξελιχτεί σε 
μεγάλο βαθμό. Λόγω αυτής της 
εξέλιξης μάς έχουν δοθεί πάρα 
πολλές δυνατότητες , αλλά και 
νέες προκλήσεις έχουν εμφανι-
στεί.

Ιδιαίτερα από τότε που δημι-
ουργήθηκαν τα κινητά, μεγάλο 
ποσοστό από την νεολαία είναι 
εξαρτημένο από αυτά. Αν παρα-
τηρήσετε ποτέ καθώς περπατά-
τε στον δρόμο, θα συνειδητο-
ποιήσετε πως τα περισσότερα 
παιδιά είναι με ένα κινητό τη-
λέφωνο στο χέρι. Έχουν απορ-
ροφηθεί τόσο πολύ από αυτά, 
ώστε αγνοούν όλους όσους βρί-

σκονται γύρω τους, ακόμα κι αν 
κάθονται μαζί στο ίδιο τραπέζι! 
Δεν προσέχουν καν τα αυτοκί-
νητα που περνάνε, με κίνδυνο 
καμιά φορά να γίνει κάποιο (μοι-
ραίο) ατύχημα λόγω της απρο-
σεξίας τους. 

Η δημιουργία των υπολογιστών 
ήταν κι αυτή μια σπουδαία εξέ-
λιξη. Από την μια βοήθησε να 
αναπτυχθούν  οι επιστήμες και 
να αναδυθούν πολλά καινού-
ρια επαγγέλματα, από την άλλη 
όμως απομόνωσε αγόρια και 
κορίτσια από τον έξω κόσμο. 
Τους βλέπεις να κάθονται όλη 
μέρα μπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή και να επικοινω-

νούν με άλλα άτομα μέσω δια-
φόρων ιστοσελίδων και chat 
rooms, αντί να βγουν έξω και 
να μιλήσουν με τους φίλους 
τους από κοντά. Οι περισσότε-
ροι έχουν αλλοτριωθεί τόσο, 
ώστε προτιμούν να βρίσκονται 
συνέχεια μπροστά σε μια άψυ-
χη οθόνη και να παίζουν online 
παιχνίδια με ξένα άτομα ή να 
ακούνε μουσική. 

Επίσης ένα σημαντικό μειονέ-
κτημα των υπολογιστών και εν 
γένει των τεχνολογικών αυτο-
ματισμών είναι πως με την αλ-
ματώδη ανάπτυξή τους μεγάλο 
ποσοστό εργαζομένων έχασαν 
την δουλεία τους, αφού όλες οι 
χειρωνακτικές δουλειές αντι-
καταστάθηκαν από αυτοματο-
ποιημένα μηχανήματα. Λόγω 
αυτής της ανάπτυξης πολλοί 
άνθρωποι έμειναν άνεργοι και 
επαγγέλματα απαξιώθηκαν. 
Ακόμα και ο παραδοσιακός... 
ταχυδρόμος το μόνο που με-
ταφέρει σήμερα είναι λογαρια-
σμοί. Ποιος θα κάτσει να στεί-
λει γράμμα αφού υπάρχουν τα 
e-mail;

Είναι αλήθεια πως με αυτήν την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει 
αυξηθεί κατά πολύ η παραγω-
γή των προϊόντων, σε σημείο 
που διάφοροι επιστήμονες να 

ισχυρίζονται πως θα εξαλειφθεί 
η φτώχεια που υπάρχει σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Δυστυχώς 
όμως μέχρι στιγμής τίποτα τέ-
τοιο δεν συμβαίνει. Ο πλανήτης 
όντως έχει... πήξει στα νέα προ-
ϊόντα, όμως δεν τα χαίρονται 
όλοι. Αντιθέτως, βουλιάζουμε 
ολοένα και περισσότερο στη 
φτώχεια. Και όχι μόνο αυτό αλλά 
και διάφορα άλλα σημαντικά 
προβλήματα, όπως η περιβαλ-
λοντική καταστροφή, δεν δεί-
χνουν να αντιμετωπίζονται. 

Θα πει αυτό πως η νέα τεχνο-
λογία είναι αποκλειστικά επι-
βλαβής ή πως ευθύνεται για 
ό,τι κακό συμβαίνει γύρω μας; 
Ασφαλώς και όχι. Υπάρχουν 
άλλωστε και πολλά θετικά 
αποτελέσματα που έχουν προ-
κύψει από την ανάπτυξή της. 
Έχουν βρεθεί, για παράδειγμα, 
νέα μηχανήματα και φάρμακα 
που μπορούν να εντοπίζουν 
και να θεραπεύουν διάφορες 
αρρώστιες έγκαιρα και αποτε-
λεσματικά. Τα αυτοκίνητα και 
γενικότερα τα μέσα μεταφοράς 
βελτιώνονται διαρκώς επιτρέ-
ποντάς μας να μετακινούμαστε 
από τόπο σε τόπο με μεγαλύτε-
ρη άνεση και ασφάλεια και με 
μικρότερο περιβαλλοντικό κό-
στος. Ενώ από την πλευρά της η 
ανάπτυξη των επικοινωνιών μας 
έχει φέρει πιο κοντά βοηθώντας 

μας παράλληλα να μαθαίνουμε 
τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Γενικώς η τεχνολογία κάνει την 
ζωή μας ευκολότερη αλλά - πά-
ντα υπάρχει ένα αλλά -  δυστυ-
χώς έχει προκαλέσει διάφορα  
προβλήματα: από τις εξαρτή-
σεις και την ανεργία που ανα-
φέραμε παραπάνω μέχρι τα 
διάφορα προβλήματα υγείας 
που προκαλούνται από τις ηλε-
κτρομαγνητικές ακτινοβολίες 
και τα καυσαέρια ή τις παραβι-
άσεις του ιδιωτικού απορρήτου 
και τον μαζικό έλεγχο των πολι-
τών που ασκούν τα κράτη και οι 
εταιρείες χάρη στο ίντερνετ και 
τα κάθε λογής συστήματα πα-
ρακολούθησης.

Ο καθοριστικός παράγοντας εί-
ναι κάθε φορά ο άνθρωπος. Αν 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
σωστά, με μέτρο και με γνώμο-
να την ευημερία των ανθρώ-
πων, είναι σίγουρα ωφέλιμη. Αν 
υποδουλώνεται όμως σε αυτή 
και την χρησιμοποιεί για την 
υποδούλωση και των άλλων, 
μπορεί να γίνει καταστροφική.

Το έλεγαν άλλωστε παλιά και οι 
King Crimson στο γνωστό τους 
τραγούδι Epitaph: «Knowledge 
is a deadly friend/ if no one 
sets the rules/ The fate of all 
mankind I see/ is in the hands of 
fools...»

Αυτοθαυμασμός μέχρι... θανάτου
Ε.Μ., 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης, Γ τάξη

Η λέξη selfie αναδείχτηκε λέξη 
της χρονιάς από το αγγλικό λε-
ξικό Oxford για το έτος 2013.

Είναι μόδα; Είναι πάθος; Τι είναι 
τελικά αυτά τα selfies; Και κατά 
ποσό αξίζουν την ζωή μας τα 
like που παίρνουμε για αυτά;

Αυτή η μανία έγινε όλο και πιο 
διαδεδομένη τα τελευταία χρό-

νια. Αρκετοί ψυχολόγοι υποστη-
ρίζουν ότι η αιτία αυτής της ρα-
γδαίας αύξησης των ανθρώπων 
που ουσιαστικά πάσχουν από 
αυτή τη ανεπίσημη «ασθένεια», 
είναι η μίμηση προτύπων, η 
αναζήτηση έγκρισης από τρίτα 
πρόσωπα και όχι από τον εαυτό 
μας, η χαμηλή αυτοπεποίθηση 
και αυτοεκτίμηση. Εναλλακτι-

κά θα μπορούσε κανείς να την 
χρεώσει στον ναρκισσισμό, 
την αυταρέσκεια δηλαδή των 
αυτο-φωτογραφούμενων, που 
νοιώθουν διαρκώς την ανάγκη 
να γίνονται αντικείμενα θαυμα-
σμού και κολακείας.

Όμως το πρόβλημα πλέον δεν 
σταματά στην κοροϊδία που ει-
σπράττουν τα «ψώνια» που είναι 
συνεχώς με ένα κινητό στο χέρι 
και αυτοθαυμάζονται. Πλέον 
οι selfies τείνουν να γίνουν ένα 
σπορ... θανατηφόρο! Τελευταίες 
έρευνες έχουν δείξει ότι οι θά-
νατοι που σημειώνονται κατά 
την λήψη της «τέλειας» selfie εί-
ναι πολύ περισσότεροι από εκεί-
νους, οι όποιοι προκαλούνται 
από καρχαρίες! Πιο συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με την βρετανική 
εφημερίδα The Telegraph, μέσα 
στο έτος 2015 σημειώθηκαν 12 
θάνατοι από ατύχημα κατά τη 
διάρκεια της αυτο-φωτογράφι-
σης, ενώ οι καταγεγραμμένοι 

θάνατοι από καρχαρίες ήταν 
μόλις 8.

Και ενώ το πρόβλημα μεγαλώ-
νει μέρα με την μέρα, οι ρωσικές 
αρχές έχουν προχωρήσει στην 
έκδοση και δημοσίευση ενός 
φυλλαδίου, το οποίο ενημερώ-
νει τους πολίτες για τους κινδύ-
νους που διατρέχουν όταν προ-
σπαθούν να αποτυπώσουν το 
πορτραίτο τους σε μια ακατάλ-
ληλη στιγμή (π.χ. καθώς περνά-
νε τον δρόμο). Μερικές από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται 
σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να 
φανούν αστείες, παρόλα αυτά οι 
αρχές της Ρωσίας θεωρούν πως 
είναι κρίσιμο να αναφερθούν 
για την αποφυγή θανατηφόρων 
περιστατικών. 

Προσωπική μας άποψη είναι 
πως δεν χρειάζεται να είμαστε 
τόσο αρνητικοί με το όλο θέμα 
των selfies. Aν το κοιτάξουμε με 
έναν πιο αντικειμενικό τρόπο, 
δεν είναι κάτι κακό όταν χρη-
σιμοποιείται με μέτρο. Παντού 
πρέπει να υπάρχει η λεγόμε-
νη χρυσή τομή, ένα σημείο το 

οποίο δεν θα υπερβαίνει ένα 
όριο και δεν θα θέτει την ζωή 
κανενός σε κίνδυνο. Μια απλό 
πορτραίτο ή, ακόμα περισσότε-
ρο, μια φωτογράφιση μιας συλ-
λογικής στιγμής δεν είναι απα-
ραίτητα κακή ούτε είναι δείγμα 
ανασφάλειας ή «ψωνίσματος». 
Είναι απλά μια προσπάθεια να 
αιχμαλωτίσεις μια μοναδική για 
σένα στιγμή στο χρόνο.

Μια καλή συμβουλή που μπο-
ρούμε να δώσουμε είναι η έγκυ-
ρη ενημέρωση. Οι καθηγητές να 
μιλάνε με τα παιδιά για τις υπερ-
βολές και τους κινδύνους αυτού 
του «συνδρόμου», όχι όμως 
με ύφος απορριπτικό αλλά με 
διάθεση αλληλοκατανόησης. 
Παρόλο που η Ελλάδα δεν είναι 
από τις χώρες στις οποίες υπάρ-
χει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα 
και δεν τίθενται σε κίνδυνο ζωές 
μέχρι στιγμής, τα πράγματα 
μπορούν πάντοτε να αλλάξουν 
άμα δεν ληφθούν τα απαραίτη-
τα μέτρα.

 
Ἕνας δόκιμος στὴ γέφυρα ἐν ὥρᾳ κινδύνου

Νίκος Καββαδίας

Στὸ ἡμερολόγιο γράψαμε: «Κυκλὼν καὶ καταιγίς».
Ἐστείλαμε τὸ S.O.S μακριὰ σὲ ἄλλα καράβια,
κι ἐγὼ κοιτάζοντας χλωμὸς τὸν ἄγριον Ἰνδικὸ
πολὺ ἀμφιβάλλω ἂν φτάσουμε μία μέρα στὴ 

Μπατάβια.
Μὰ δὲ λυπᾶμαι μία σταλιὰν - Ἐμεῖς οἱ ναυτικοὶ
ἔχουμε, λένε, τὴν ψυχὴ στὸ διάολο πουλημένη.

Μία μάνα μόνο σκέφτομαι στυγνὴ καὶ σκυθρωπή,
ποὺ χρόνια τώρα καὶ καιροὺς τὸ γιό της περιμένει.

[...]
Θεέ μου! Εἶμαι μοναχὰ δεκαεννιὰ χρονῶν,

κι ἔχω σὲ μέρη μακρινὰ πολλὲς φορὲς γυρίσει.
Θεέ μου! Ἔχω μίαν ἄκακη, μία παιδικὴ καρδιά,

ἀλλὰ πολὺ ἔχω πλανηθεῖ, κι ἔχω πολὺ ἁμαρτήσει.

Συχώρεσέ με ... Κάποτες ὁπού ῾χα πιεῖ πολὺ
καὶ δὲν ἐκαταλάβαινα τὸ τί ἔκανα, στὸ Ἀλγέρι,

γιὰ μίαν μικρὴν Ἀράπισσα, ποὺ ἐχόρευε γυμνή,
ἐπέταξα κατάστηθα σὲ κάποιον τὸ μαχαίρι.

Συχώρεσέ με... Μία βραδιὰ θολὴ στὸ Σάντα Φέ,
καθὼς κάποια μὲ κράταγε σφιχτὰ στὴν ἀγκαλιά της,
ἐτράβηξα ἀπ᾿ τὴν κάλτσα της μία δέσμη ἀπὸ λεφτὰ
ποὺ ὅλη τὴ μέρα ἐμάζευεν ἀπ᾿ τὴν αἰσχρὴ δουλειά 

της.
Κι ἀκόμα, Κύριε... ντρέπομαι νὰ τὸ συλλογιστῶ,

(μὰ ἤτανε τόσο κόκκινα κι ὑγρὰ τὰ ὡραῖα του χείλια
καὶ κάποια κάπου ὁλόλυζε κιθάρα ἱσπανική...)
κοιμήθηκα μ᾿ ἕνα μικρὸν ἑβραῖο στὴ Σεβίλλια.

Κύριε... ἐτοῦτο τὸ κορμὶ τὸ τόσο ἁμαρτωλὸ
σὲ λίγο στὶς ὑδάτινες εἱρκτὲς νεκρὸ θὰ πέσει...

Μὰ τέσσερα ὅμως σκέφτομαι γαλόνια ἐγὼ χρυσὰ
κι ἕνα θλιμμένο δόκιμο, ποὺ δὲ θὰ τὰ φορέσει ...
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Οπλοκατοχή στις ΗΠΑ
Ιωάννα Γκόγκου

1 Οκτωβρίου 2015: ένοπλος 30 
χρόνων εισβάλλει σε κολλέγιο 
του Όρεγκον και ανοίγει πυρ 
κατά των φοιτητών. Απολογι-
σμός: 13 νεκροί και 20 τραυμα-
τίες. Τα κίνητρά του θα παραμεί-
νουν στη σκιά, καθώς θα πέσει 
κι ο ίδιος νεκρός από τα πυρά 
της αστυνομίας.  

18 Ιουνίου 2015: ένας λευκός νε-
αρός εισβάλλει σε μία αφρο-α-
μερικανική εκκλησία στη Νότια 
Καρολίνα και δολοφονεί 9 αν-
θρώπους. Κίνητρό του το ρατσι-
στικό μίσος.

20 Ιουλίου 2012: 25χρονος νε-
αρός εισβάλλει σε κινηματο-
γράφο του Κολοράντο, όπου 
προβαλλόταν μία ταινία με τον 
Batman, και ανοίγει πυρ κατά 
των θεατών. Απολογισμός: 12 
νεκροί και 70 τραυματίες. Ο λό-
γος; Η ψυχασθένεια.

20 Απριλίου του 1999: ο 18χρο-
νος Eric Harris και ο 17χρονος 
Dylan Klebold εισβάλλουν στο 
Λύκειο του Columbine στο Κο-
λοράντο και σκοτώνουν 12 μα-
θητές και μια καθηγήτρια, πριν 
αυτοκτονήσουν στη βιβλιοθήκη 
του σχολείου. Κίνητρό τους η εκ-
δίκησή τους για τον συνεχή σχο-
λικό εκφοβισμό που υφίσταντο 
με έναν τρόπο τόσο εντυπωσια-
κό, που θα έμενε στην ιστορία.

Οπωσδήποτε κάτι στραβό 
υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες. Και το ξέρουν όλοι: είναι η 
οπλοκατοχή.

Η οπλοκατοχή στις ΗΠΑ απο-
τελεί λόγο για εκατομμύρια θα-
νάτους ήδη από το 1791, οπότε 
για πρώτη φορά κατοχυρώθη-
κε συνταγματικά. Σύμφωνα με 
το πρώτο σύνταγμα των ΗΠΑ: 
«δεν μπορεί να παραβιαστεί το 
δικαίωμα του λαού να κατέχει 
και να φέρει όπλα». Από τους 
θρυλικούς cowboys μέχρι και 
σήμερα, η οπλοκατοχή παρα-
μένει σταθερή αξία στις ΗΠΑ, 
φέρνοντας και τους ανάλογους 
«καρπούς»: ενώ στις υπόλοιπες 
περιοχές του πλανήτη έχουμε 
30-300 ανθρωποκτονίες ετησί-
ως, στη Βόρεια Αμερική έχουμε 
γύρω στις 11.000.

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που 
οι Αμερικάνοι σκοτώνουν αδί-
στακτα τους συμπολίτες τους; 
Οπωσδήποτε η κύρια αιτία είναι 
η ίδια η δυνατότητα κατοχής 
όπλου. Στις ΗΠΑ παρατηρείται 
το παγκοσμίως μοναδικό φαινό-
μενο να μπορείς να αγοράσεις 
όπλο ακόμα και από το... συ-
νοικιακό οπλοπωλείο, αρκεί να 
είσαι ενήλικος. Δεν χρειάζεται 
να έχεις κάποιον ιδιαίτερο λόγο, 
ούτε περνάς κάποιο ψυχομετρι-
κό τεστ. Απλά το δηλώνεις στις 
αρχές και... αυτό είν’ όλο! Κι όσο 
για τα όπλα, δεν μιλάμε απλά 
για πιστόλια αλλά ακόμα και για 
οπλοπολυβόλα!

Το κέρδος των εταιριών παρα-
γωγής όπλων είναι μεγάλο, έτσι 
οι εταιρίες αυτές όχι μόνο δεν 
αποδέχονται τα αιτήματα των 

(προοδευτικών) Αμερικανών για 
διακοπή ή έστω περιορισμό της 
παραγωγής όπλων, αλλά αντι-
θέτως την ενισχύουν. Υπάρχουν 
παραδείγματα πολιτών, κυρίως 
των ίδιων των θυμάτων των 
σφαιρών, που έχουν παρευρε-
θεί αυτοπροσώπως σε τέτοιου 
είδους βιομηχανίες με σκοπό 
να σταματήσουν την εξαγωγή 
των όπλων από τα εργοστάσια. 
Ωστόσο το μόνο που κατάφε-
ραν ήταν να διακόψουν για ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα ένα 
μικρό κομμάτι της παραγωγής.

Φυσικά πολλά από τα παρα-
γόμενα προϊόντα είναι και πα-
ράνομα. Οι εταιρίες όμως που 
τα παράγουν φροντίζουν να 
αποκρύψουν τα δεδομένα που 
μπορεί να τις δυσφημίσουν αν 
γνωστοποιηθούν και τα κρα-
τούν απόρρητα. 

Οι Αμερικανοί πολιτικοί εννοεί-
ται πως ενισχύουν την κατοχή 
ιδιωτικού όπλου και ενθαρρύ-
νουν τους πολίτες για την αγο-
ρά ενός. Πολλοί μάλιστα με... 
το αζημίωτο, καθώς παίρνουν 
νόμιμη μίζα από τις εταιρείες 
κατασκευής όπλων. O Wayne 
Lapierre, ο οποίος είναι και μέ-
λος της NRA (της μεγαλύτερης 
εταιρείας παραγωγής όπλων 
των ΗΠΑ), υποστηρίζει πως δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση 
να απαγορευτεί στους πολίτες 
η δυνατότητα αγοράς όπλων, 
καθώς είναι τρόπος ζωής (το 
γνωστό «the American way of 
life»), τρόπος ασφάλειας αλλά 
και ένδειξη υπευθυνότητας του 
πολίτη. 

Και είναι αλήθεια πως η ίδια η 
παράδοση της Βόρειας Αμερι-
κής ενισχύει την κατοχή όπλου. 
Ο κάθε Αμερικάνος θα ισχυρι-
στεί πως το όπλο και οι γνώσεις 
του γύρω από τα αυτό είναι αυ-
τονόητα, είναι ένδειξη υπευθυ-
νότητας και βέβαια είναι ο μό-
νος τρόπος να προστατέψει την 
οικογένειά του, «γιατί αν δεν το 
κάνει αυτός, ποιος θα το κάνει;»

Όλη η κινηματογραφική παρα-
γωγή των ΗΠΑ άλλωστε, από τα 
παλιά γουέστερν μέχρι τα ση-
μερινά αστυνομικά, στηρίζεται 
πάνω σε αυτήν την παράδοση, 
στο ίδιο πάντα concept: ένας 
καλός που έρχεται αντιμέτωπος 
με κάποιους κακούς, τους οποί-
ους στο τέλος (καλά κάνει και) 
σκοτώνει. Ο Charles Bronson για 
παράδειγμα, στην κλασική ται-
νία του «Ο εκδικητής των δρό-
μων», υποδυόταν τον φιλήσυχο 
γείτονα που τα βράδια σκότωνε 
αδίστακτα τους «αλήτες» της 
περιοχής εισπράττοντας την 
ευγνωμοσύνη όλων. Χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη τι είδους άν-
θρωποι ήταν αυτοί πραγματικά 

Συνέντευξη με τους ΑΒΥSSUS

Καλησπέρα ABYSSUS. Καταρχήν 
θα ήθελα να σας ευχαριστή-
σω που δεχτήκατε να μιλήσετε 
στους ΑΕΡΓΙΤΕΣ. Για εμάς είναι 
μια προσπάθεια να αναδείξου-
με νέα ταλέντα, μουσικά  σχή-
ματα διαφόρων χώρων και όχι 
να προβάλουμε διασημότητες 
της  νόρμας και της τηλεόρασης.  
ΑBYSSUS λοιπόν, πολύ  βαθύ 
όνομα για μπάντα, πως αποφα-
σίσατε να βαφτιστείτε έτσι; 

Η σκέψη ήταν να έχουμε ένα 
όνομα εύκολα κατανοητό από 
οποιονδήποτε, αρκετά σκοτεινό 
και να’ ναι μία λέξη. Το ABYSSUS 
νομίζω εξυπηρετεί απόλυτα 
αυτό το σκοπό.

Φέτος αν δεν κάνω λάθος, κυ-
κλοφορήσατε  και το πρώτο σας 
άλμπουμ, το Into The Abyss, και 
όταν το πρωτοάκουσα  μπο-
ρώ να πω πως ενθουσιάστηκα 
καθώς διατηρείται αυτό το old 
στοιχείο που δίνει μια γεύση από 
παράδοση αλλά και μια πινελιά 
μοντέρνου.  Ο τέλειος  συνδυα-
σμός. Εσείς τι έχετε να πείτε για 
το πρώτο σας άλμπουμ;

Η αγάπη μας για το παραδοσια-
κό metal, σε όλες τους τις μορ-
φές, είναι δεδομένη. Έτσι, στο 
ντεμπούτο μας (κυκλοφόρησε 
31/10/2015) θέλαμε να φανε-
ρώνεται η λατρεία μας για τον 
old school ήχο. Το γεγονός πως 
θεωρείς πως υπάρχει και μία 
αίσθηση μοντέρνου ήχου είναι 
κάτι θετικό, καθώς δεν έχουμε 
μία αναχρονιστική στάση απέ-
ναντι στη μουσική μας αλλά μία 

στάση λατρείας και σεβασμού 
απέναντι σε ό,τι μας γαλούχησε 
και μας ωρίμασε ηχητικά μέσα 
στο χρόνο. Άλλωστε αφιερώσα-
με πολύ χρόνο και χρήμα στο να 
ηχεί η παραγωγή ως έχει.

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
concept πίσω από την φιλοσο-
φία και την θεματολογία της 
μπάντας ή των στοίχων; 

Συγκεκριμένο όχι, αλλά η γενι-
κή θεματολογία έχει να κάνει 
με τον θάνατο και τον πόλεμο. 
Από μία σκοπιά παρουσίασης 
των δεινών του πολέμου και της 
κυριαρχίας του θανάτου, δημι-
ουργώντας εικόνες ή παρουσι-
άζοντας κάποια πραγματικά γε-
γονότα.  Έτσι , το κομμάτι Vision 
of Eternal Pain μιλάει για τον 
βομβαρδισμό του λιμανιού του 
Πειραιά από τους συμμάχους, 
το Across the Fields of Death  
αναφέρεται στην πορεία της 
ελαφράς ταξιαρχίας κατά την 
διάρκεια του Κριμαϊκού πολέ-
μου ενώ το Enthrone the Insane 
για τον παρανοϊκό Νέρωνα.

Ως νεοσύστατη μπάντα που θέ-
λει να φτάσει ψηλά, τι θα συμ-
βουλεύατε στα νεαρά παιδιά 
που κρατώντας μια κιθάρα και 
τρέχοντας από σκηνή σε σκηνή  
έχουν το ίδιο όνειρο;

Να παίζουν αυτό που αγαπάνε, 
να μην μπαίνουν στην διαδι-
κασία να κρίνουν και να κατη-
γορούν όλους τους γύρω  τους 
αλλά να γίνουν οι πιο αυστηροί 
κριτές για  τον ίδιο τον εαυτό 
τους (χαρακτηριστική περί-

πτωση ελληνικών μπαντών και 
γενικότερα της ελληνικής κοι-
νωνίας), να εξασκούνται και να 
προσπαθούν να ακούνε  όσο 
το δυνατόν περισσότερα πράγ-
ματα. Δεν μπορεί π.χ.  να ακούς  
Avenged Sevenfold και να 
αγνοείς την ύπαρξη των Manilla 
Road, πρέπει να ψάχνεσαι συνέ-
χεια και πάντα θα ανακαλύπτεις 
σπουδαία πράγματα.

Με ποιο συγκρότημα του είδους 
θα θέλατε να παίξετε μαζί, και τι 
φιλοδοξείτε αυτήν την στιγμή 
ως απώτερο σκοπό για την μπά-
ντα;

Σίγουρα οι Bolt Thrower, 
Autopsy, Obituary, Slayer, 
Sodom, Possessed, Massacre, 
Master, Benediction κ.α. Φιλο-
δοξίες; Θα έλεγα να μας δίνεται 
η ευκαιρία να συνεχίσουμε να 
κυκλοφορούμε δίσκους που θα 
μας αρέσουν πρώτα ως ακρο-
ατές και να συνεχίσουμε να δι-
ασκεδάζουμε με αυτό που κά-
νουμε.

Δυστυχώς όλοι μας παρακολου-
θούμε τις άσχημες εξελίξεις που 
βιώνουμε  στην χώρα μας. Πόσο 
δύσκολο είναι  για μια μουσική 
μπάντα όλο αυτό, ποια τα εμπό-
δια και οι φραγμοί, και ποια η 
άποψη σας ως σχήμα;

Το πόσο δύσκολο είναι δεν περι-
γράφεται καθώς τα οικονομικά 
του καθενός είναι δύσκολα και 
αν θες καλό αποτέλεσμα πρέπει 
να πληρώσεις,  καθώς δεν είναι 
εύκολο, ειδικά στα πρώτα βήμα-
τα της κάθε μπάντας, να βρεθεί 
εταιρία να χρηματοδοτήσει τις 
ηχογραφήσεις. Στη δική μας πε-
ρίπτωση δεν μπορώ να σου πω 

ότι δεν κινηθήκαμε με τραπε-
ζικό δανεισμό ελπίζοντας πως 
θα καταφέρουμε να κάνουμε 
κάποια απόσβεση και αποπλη-
ρωμή του δανείου. Δυστυχώς 
τα όνειρα κοστίζουν...

Ξέρετε σε ένα προηγούμενο 
μας άρθρο, στην δεύτερη έκ-
δοση μας,  υπήρχε ένα άρθρο 
γύρω από τις παρεξηγήσεις και 
τις προκαταλήψεις τις metal 
σκηνής, θρησκευτικές, ή και 
κοινωνικές. Τι έχετε να πείτε για 
όλοι αυτήν την  ενοχοποίηση 
και ταμπελοποίηση   της metal. 
Ως έφηβοι αλλά και ως μαθητές 
είχατε βιώσει την ταμπελοποίη-
ση και την προκατάληψη;  

Εννοείται! Βέβαια κάπου φταίμε 
και εμείς οι ίδιοι οι «μεταλλάδες» 
καθώς στα εφηβικά μας χρόνια 
κάναμε κλίκες και αποστασιο-
ποιούμαστε. Αλλά δεν νομίζω 
ότι είναι μόνο ενοχοποίηση της 
μουσικής μας. Μπορώ να θυμη-
θώ την φασαρία του γινόταν και 
με το rave πίσω στα ‘90s αλλά να 
σκεφτούμε και τι γίνεται και με 
την rap/hip-hop στην Αμερική. 
Προκαταλήψεις τώρα υπάρχουν 
παντού γύρω μας, η μουσική 
είναι απλά ένα παράδειγμα από 
τα πολλά της καθημερινότητας 
μας. Δες τι γίνεται με το ισλα-
μικό κράτος, δες τι γίνεται με 
τους μετανάστες από τη Συρία 
σε χώρες όπως η Ουγγαρία, ο 
κόσμος ζει (και πεθαίνει) μέσα 
από τέτοιες καταστάσεις. Θέλει 
να ξεχωρίζει, να κατηγοριοποι-
εί να κρίνει και να καταδικάζει, 
τις περισσότερες φορές για να 
καλύψει τις δικές του αδυναμίες 
και αποκλειστικά για συμφέρον.

Μια κλασσική ερώτηση. Πως 
βλέπετε τα πράγμα στην metal 
σκηνή σε σχέση με το παρελ-
θόν;

Καλύτερα θεωρώ, πιο πολλές 
μπάντες, πιο εύκολη πρόσβαση 
στη μουσική μέσω του Internet. 
Δεν πρέπει να περιμένουμε να 
δούμε μπάντες όπως οι Iron 
Maiden ή οι Black Sabbath να 
γεμίζουν αρένες αλλά από την 
άλλη υπάρχουν πολλοί περισ-
σότεροι χώροι και πολύ περισ-
σότερες μπάντες. Απλά ανοίξτε 
τα αυτιά σας και ψαχτείτε. 

Τι υπάρχει στο πρόγραμμά σας 
από εδώ και πέρα; Θα παιχτεί 
κάνα live στη Θεσσαλονίκη να 
σας δούμε από κοντά;

Θα ήταν κάτι το μαγικό να ανοί-
γαμε για Asphyx ή για τους 
Grave/Malevolent Creation 
αλλά δυστυχώς δεν είχαμε κά-
ποια πρόταση. Έχουμε να παί-
ξουμε Live 1,5 χρόνο και Θεσ-
σαλονίκη 3 χρόνια σίγουρα. 
Ελπίζω να δραστηριοποιηθού-
με σύντομα σε αυτό το θέμα. 
Άλλωστε έχουμε και έναν δίσκο 
να προωθήσουμε. 

Λοιπόν σας ευχαριστούμε πολύ 
για τον χρόνο σας. Να είστε δυ-
νατοί, δημιουργικοί  και ευχό-
μαστε να σας δούμε από κοντά  
και να πιούμε μαζί καμιά μπύρα. 
Ο λόγος δικός σας αν  θέλετε να 
πείτε κάτι τελευταίο.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για 
τον χρόνο σας και την τιμή για 
την συνέντευξη. Ακούστε το 
«Into the Abyss», δεν θα σας 
απογοητεύσει. Βαλε τις μπύρες 
να παγώνουν!

και σε τι ψυχολογία βρίσκονταν. 
Οπότε, αν αυτή είναι η λύση 
που προτείνεται από το σινε-
μά ως λύση στο πρόβλημα της 
εγκληματικότητας, γιατί να μας 
εκπλήσσει ο απλός πολίτης που 

θα την υιοθετήσει; 

 Η ανασφάλεια των κατοίκων 
των ΗΠΑ είναι μεγάλη. Φοβού-
νται το αύριο, φοβούνται τους 
τρομοκράτες, φοβούνται τους 
ληστές, παλιά φοβόντουσαν την 
απόβαση των Ρώσων ή των... 
Αρειανών, οπότε η αγορά ενός 
περίστροφου τους φαίνεται 
άκρως δελεαστική, ακόμα και 
αναγκαία.

Ένας επιπλέον λόγος των αμέ-
τρητων ανθρωποκτονιών και 
αυτοκτονιών είναι ο ψυχολο-
γικός κόσμος των δραστών. 
Ο ιδιοκτήτης ενός όπλου δεν 
περνά από κανέναν ψυχολογι-
κό έλεγχο, επομένως κανείς δεν 
μπορεί να γνωρίζει πόσο επι-
κίνδυνος είναι στ’ αλήθεια. Και 
πάλι οι πολιτικοί υποστηρίζουν 
ό,τι τους συμφέρει περισσότε-
ρο, ότι δηλαδή την ψυχολογία 
των δραστών επηρεάζουν τα 
βιντεοπαιχνίδια, οι ταινίες και οι 
μουσικές επιλογές, αφού η ροκ 
και η μέταλ υποτίθεται πως πα-
ροτρύνουν τον πολίτη να χρη-
σιμοποιήσει το όπλο ενάντια 
στους πολίτες. Στην πραγματι-
κότητα όμως όλα αυτά αποτε-
λούν απλά προφάσεις, έτοιμα 

κλισέ που παρουσιάζουν για να 
δικαιολογήσουν το ξέσπασμα 
των δραστών. Οι πραγματικές 
αιτίες είναι άλλες, πιο βαθιές. 

Μία από αυτές είναι οπωσδήπο-
τε ο ρατσισμός. Οι αστυνομικές 

αρχές όσο και τα ΜΜΕ των ΗΠΑ 
θεωρούν τους μαύρους πολίτες 
περισσότερο επιρρεπείς στο 
έγκλημα από ό,τι τους λευκούς. 
Αυτό φαίνεται από τα δελτία 
ειδήσεων: όταν ο δράστης εί-
ναι μαύρος αναφέρεται πάντα, 
όταν όμως είναι λευκός δεν γί-
νεται λόγος. Για τον ίδιο λόγο 
η Αστυνομία που συλλαμβάνει 
ευκολότερα μαύρους πολίτες 
- και πλέον, όπως είδαμε ξανά 
και ξανά αυτό το καλοκαίρι στις 
ειδήσεις, τους εκτελεί κιόλας. 
Όπως έκανε και ο λευκός νεα-
ρός στην εκκλησία της Καρολί-
να που προαναφέραμε. 

Το θέμα της ελεύθερης οπλοκα-
τοχής απασχολεί Αμερικάνους 
και μη σε όλο τον κόσμο εδώ 
και χρόνια. Ωστόσο ακόμα και 
σήμερα δεν φαίνεται να έχει 
αλλάξει κάτι ουσιαστικά αφού 
όπως φαίνεται από στατιστικά 
στοιχεία δεν επιθυμούν κάτι 
ανάλογο οι πολίτες. Το μόνο στο 
οποίο μπορούμε να ελπίζου-
με είναι μια οποιαδήποτε λύση 
ώστε να μειωθούν οι άδικες αν-
θρωποκτονίες και να επικρατή-
σει στις ΗΠΑ ένα περισσότερο 
ειρηνικό πνεύμα. 

Δάκρυα που στέρεψαν

Ο ήλιος τώρα πια έχει δύσει και τη θέση του πήρε το σκοτάδι.
Το ρόδο μαράθηκε και έπεσε στη γη.

Μαζί του κάθε ελπίδα χάθηκε στην πλάνη του εγωισμού. 
Κάθε λέξη πήγε κι ήρθε χωρίς να ακουστεί. 

Μα οι δικές σου χάραξαν τη καρδιά μου για μια ζωή.

Αν δεν σου είχα μιλήσει, 
αν δεν άνοιγα την πόρτα που οδηγούσε στο μετά.

Ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα, διαφορετικά.
Μα τώρα πλέον είναι αργά.

Τη θέση της φιλίας, πήρε η απέχθεια.
Τη θέση της αγάπης, πήρε το παράπονο.

Τη θέση της προσδοκίας, πήρε η απάθεια.
Όμως τη θέση στη καρδιά μου, θα την έχεις πάντα εσύ.

Charles
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αυτά που ήταν να ζήσω. Ξανά, 
εκεί, πίσω στην αυλή του σπι-
τιού μας, με τον πατέρα μου να 
ανάβει τα πυροτεχνήματα την 
Πρωτοχρονιά. 

Την κοπέλα που είχα αγαπήσει 
πιο πολύ από τον εαυτό μου. Να 
την ξαναδώ με τον αγαπητό της 
να αγκαλιάζονται, να πηγαίνουν 
βόλτες, να βγάζουν φωτογραφί-
ες. Να την δω να χαμογελάει. Να 
ξέρω ότι είναι χαρούμενη.

Τα αδέρφια με το οποία πολέ-
μησα πλάι πλάι στο μέτωπο. Να 
ξανανάψουμε τσιγάρα μαζί, να 
πιούμε στην υγειά της πατρί-
δας, να καλύπτουμε ο ένας το 
πλευρό του άλλου. Να ξαναδώ 
τα χαμογελαστά πρόσωπά τους 
και να προσπαθήσω να ξεχάσω 
τι ήρθε μετά. Να ξεχάσω. Ω, ου-
ρανοί, βοηθήστε με να ξεχάσω.

Δώδεκα παρά τέταρτο έλεγε το 
ρολόι στον τοίχο. Σε λίγα λεπτά 
θα ήταν Πρωτοχρονιά. Η βροχή 
δεν είχε σταματήσει. Δροσερή 
και κρυστάλλινη έπεφτε στην 
στεγνή άσφαλτο. Μερικά χρό-
νια πριν, υπήρχε καρποφόρα 
γη εκεί. Γη από την οποία φύ-
τρωνε βλάστηση. Μυρωδάτα 
άνθη, πολύχρωμα και ζωηρά 
την Άνοιξη, σιωπηλά και γκρίζα 
τον Χειμώνα. Γη από την οποία 
φύτρωναν έλατα ψηλά, γεμάτα 
λευκό χιόνι Δεκέμβρη μήνα. Δέ-
ντρα με δυνατούς κορμούς, μα 
που και πάλι δεν μπορούσαν να 
αντέξουν μπροστά στην κατα-
στροφική δύναμη του ανθρώ-
που. Οβίδες που έπεφταν από 
τον ουρανό. Και λίγο πιο κάτω 

ο γκρεμός και το ποτάμι που 
κυλούσε ανάμεσα στα βράχια… 

Σηκώθηκα και έτρεξα έξω με 
όση δύναμη μου είχε απομεί-
νει. Οι ψιχάλες έβρεχαν το γε-
ρασμένο μου δέρμα. Το κρύο 
του χειμώνα δεν έδειχνε έλεος 
στο αδύναμο μου σώμα, μα δεν 
γύρισα πίσω για το παλτό μου. 
Έκλεισα τα μάτια και άδειασα 
το μυαλό μου από όλες τις ανα-
μνήσεις που με βάρυναν τόσα 
χρόνια. Τόσα ατελείωτα χρόνια. 

Σήκωσα το κεφάλι ψηλά και η 
βροχή μου πότισε το πρόσωπο 
με δροσερό, γλυκό νερό. Σήκω-
σα τα χέρια ψηλά και ούρλιαξα 
με όλη μου την ψυχή. Και για 
μια στιγμή επέστρεψα και πάλι 
στα νεαρά μου χρόνια. Εγώ, νε-
ότερος και δυνατότερος, γεμά-
τος πάθος και ελπίδα, φώναζα 
στους ουρανούς με όλη μου την 
καρδιά. Για αυτά τα λίγα δευτε-
ρόλεπτα, δεν ήμουν πια γέρος 
και αδύναμος. Όχι πια μελαγ-
χολικός και μίζερος. Για αυτά τα 
λίγα δευτερόλεπτα, ήμουν και 
πάλι νέος. Έτοιμος να κατακτή-
σω τον κόσμο.

Έπεσα στα γόνατα και ένοιωσα 
την γερασμένη φωνή μου να 
σβήνει. Δεν είχα πια δύναμη για 
μια ακόμη ανάσα. Με δακρυ-
σμένα μάτια κοίταξα τα αστέ-
ρια, καθώς πυροτεχνήματα σκέ-
πασαν τα ουράνια. Είχα ξεχάσει. 
Άφηνα όλες τις αναμνήσεις 
πίσω μου και πλέον ήμουν ελεύ-
θερος. Ελεύθερος επιτέλους.

Η ώρα ήταν δώδεκα ακριβώς.

Αναμνήσεις
του Θανάση Μεκερίδη

Ο κρότος μου βούλωσε τα αυ-
τιά. Έπεσα πίσω, μαζί με τα 
αδέρφια μου στην γραμμή, και 
κάλυψα το κεφάλι μου με τα 
εξαντλημένα χέρια μου. Είδα 
δέντρα να φλέγονται σαν δά-
δες και κατάλαβα ότι έπρεπε να 
φύγουμε από εκεί. Τρέξαμε οι 
τέσσερις μας, μαζί από τότε που 
άρχισε η αντίσταση, ανάμεσα 
στις πύρινες φυλλωσιές, καθώς 
σφαίρες περνούσαν ανάμεσά 
μας. Η στολές μας σκισμένες, 
μπαλωμένες και ξανασκισμένες, 
κρέμονταν πάνω στο σώμα μας 
σαν κουρέλια, λερωμένες με κα-
φετί αίμα και στάχτη. Είδα και 
άλλες βόμβες να πέφτουν από 
τον ουρανό και φοβήθηκα ότι 
αυτή θα ήταν η τελευταία μέρα 
που θα πολεμούσα. 

Συνέχισα να τρέχω λαχανιασμέ-
νος, αγνοώντας τις ψείρες που 
με έτρωγαν ζωντανό στο κεφάλι 
μου, ανάμεσα στα χιονισμένα 
έλατα, το τουφέκι σφιχτά στα 
χέρια μου. Κοίταξα πάνω από 
τον ώμο μου και είδα τον Εχθρό 
να πλησιάζει. Άκουσα κι άλλους 
πυροβολισμούς. Σφαίρες τρύ-
πησαν τους ξύλινους κορμούς 
γύρω μου. Μπροστά μου διέ-
κρινα ένα ξέφωτο. Αν αποχω-
ριζόμασταν την προστασία του 
δάσους θα είμασταν όλοι νε-
κροί. Έκανα σήμα στους άλλους 
και σκύψαμε στην κατηφόρα. 
Οι βόμβες γκρέμιζαν τα δέντρα 
στο χώμα. Ήταν θέμα χρόνου 
μέχρι να προσγειωνόταν κά-
ποιο στα κεφάλια μας. Και άλλοι 
πυροβολισμοί από την άλλη 
πλευρά και έπεσα ουρλιάζοντας 
στο λασπωμένο χιόνι. Με είχαν 
πετύχει στο πίσω μέρος του πο-
διού. 

Το ταξίδι έφτανε στο τέλος. Γύ-

ρισα ανάσκελα και κοίταξα τον 
αστροφώτιστο ουρανό, αγαλ-
λιάζοντας στην δροσιά της βρο-
χής που προσγειωνόταν στο 
αγριεμένο, βρώμικο πρόσωπό 
μου. Τα αδέρφια μου, όμως, δεν 
σκόπευαν να με αφήσουν, ακό-
μα και αν εγώ είχα αφήσει τον 
εαυτό μου. Δυο από αυτούς με 
σήκωσαν στις πλάτες τους και 
συνέχισαν το λυσσασμένο κυ-
νηγητό μέσα στην καρδιά του 
δάσους. Η βροχή είχε αρχίσει να 
λιώνει το χιόνι στο έδαφος και οι 
βαριές τους μπότες πλέον βού-
λιαζαν μέχρι το νεκρό χορτάρι, 
βαθιά κάτω από την κουβέρτα 
του χειμώνα. Ο νυχτερινός ου-
ρανός είχε γεμίσει με φώτα από 
τις εκρήξεις και τις σφαίρες. 

Θυμήθηκα τα πυροτεχνήματα 
που άναβε ο γερο-πατέρας μου 
κάθε Πρωτοχρονιά στην αυλή 
του σπιτιού. Το τελευταίο πράγ-
μα που σκέφτεσαι πριν πεθάνεις 
είναι η μάνα σου, λένε. Μα εγώ 
δεν άφηνα και τον πατέρα μου 
απ’ έξω. 

Σαν να πέρασαν αιώνες, οι τέσ-
σερις μας φτάσαμε σε αδιέξοδο. 
Ένας γκρεμός οδηγούσε πολλά 
μέτρα πιο κάτω σε ένα αφρισμέ-
νο ποτάμι. Δεν θα τα καταφέρ-
ναμε. «Αρκετά με το τρέξιμο», 
είπε ένας, «δεν θα πεθάνω σαν 
δειλός». Και με αυτά τα λόγια 
σήκωσε περήφανα το τουφέκι 
του και όρμησε ενάντια στον 
Εχθρό. Εκπυρσοκρότησε δυο 
φορές πριν σιγήσει για πάντα. 
Οι τρεις, πλέον, σύντροφοι είχα-
με περικυκλωθεί και οι σφαίρες 
σφύριζαν μανιωδώς παντού 
γύρω μας. «Δεν θα τα καταφέ-
ρουμε», κλαψούρισε ο ένας, «θα 
πεθάνουμε, μάνα». Με άφησε 
να πέσω στην πέτρα και έφερε 

το τουφέκι του πάνω από το 
αυτί του. Κοκκινισμένο πρόσω-
πο, δάκρυα στα μάτια, πίεσε την 
σκανδάλη και το αίμα του πιτσί-
λισε τα πρόσωπά μας. 

Με πρόσωπο γεμάτο τρόμο, 
ο τελευταίος που μου έμεινε 
ούρλιαξε και πυροβόλησε με το 
σκουριασμένο όπλο του τυφλά 
προς τον Εχθρό. Η βόμβα έπεσε 
ακριβώς δίπλα στο πόδι του και 
με έκανε να εκτιναχθώ προς τα 
πίσω. Πριν πέσω στο φαράγγι, 
είδα τον τελευταίο μου σύντρο-
φο να καίγεται ζωντανός, εκεί 
στην άκρη του γκρεμού. Και εγώ 
έπεσα. Έπεσα στο κενό. Δεν με 
ένοιαζε πια. Επιτέλους θα ήμουν 
ελεύθερος. Τα βράχια πλησία-
ζαν από κάτω μου. Έκλεισα τα 
μάτια. Ελεύθερος ξανά. 

Άνοιξα τα μάτια. Κι άλλος εφιάλ-
της. Οι αναμνήσεις δεν θα στα-
ματούσαν να με στοιχειώνουν 
ποτέ. Ο γέρο-Χρόνος μπορεί 
να θεραπεύσει κάθε ματωμένη 
πληγή. Όχι όμως αυτές που είναι 
πολύ βαθιά για να τις δεις. 

Δεν γνωρίζω γιατί οι Θεοί μου 
επέτρεψαν να ζήσω. Μου πήρε 
χρόνια να θεραπευτώ από τα 
χτυπήματα. Μερικά ποτέ δεν 
θεραπεύτηκαν. Μα μέχρι να ξα-
ναμπορέσω να περπατήσω, το 
δέρμα μου ζάρωσε και τα κόκ-
καλά μου φθάρηκαν. Πλέον δεν 
έχω πουθενά να πάω.

Δεν έχω αγαπητά πρόσωπα να 
επισκεφτώ. Δεν έχω εργασία να 
απασχολήσω τα χέρια μου. Δεν 
έχω τίποτα πια να προσφέρω 
σε αυτόν τον κόσμο. Καλύτερα 
να είχα πεθάνει εκείνη την ημέ-
ρα. Να έπεφτα σαν πολεμιστής. 
Καλύτερα να πέθαινα εκείνη την 
ημέρα και να μην μιζέριαζα την 

υπόλοιπη ζωή μου.

Από την άλλη, τι κι αν έπεφτα 
σαν πολεμιστής; Κανείς δεν ξέ-
ρει το όνομά μου ούτως η άλ-
λως. Κανείς δεν νοιάζεται πια. 
Η πατρίδα για την οποία θυσιά-
στηκα μου έχει γυρίσει την πλά-
τη. Σε μένα και σε όλους όσους 
πολέμησαν στο πλάι μου.

Βέβαια, ακόμα κάνουν παρε-
λάσεις. Ακόμα φωνάζουν τα 
ονόματα των πεσόντων κάθε 
ημέρα εθνικής εορτής. Το δικό 
μου όμως ποτέ. Δεν έπεσα στην 
μάχη για να θεωρηθώ ήρωας, 
βλέπεις. Είμαι ακόμη ζωντανός. 
Ακόμη ζωντανός.

Τελικά, το άξιζε; Όλες αυτές 
οι ζωές που χάθηκαν, όλα τα 
αδέρφια μου που έφυγαν από 
τον κόσμο για αυτόν τον σκο-
πό. Το άξιζε; Τι κι αν κυβερνάει 
Έλληνας ή Τούρκος ή Γερμανός 
ή Αμερικάνος; Όλοι το ίδιο είναι 
στο τέλος. Όλοι τα ίδια κάνουν. 

Χλωμό το φεγγάρι απόψε και 
άψυχη η βροχή. Κάποτε μου 
άρεσαν τέτοιες νύχτες. Έβγαι-
να έξω και σήκωνα το κεφάλι 
ψηλά. Φώναζα με όλη μου την 
ψυχή. Έχουν περάσει πολλά 
χρόνια από τότε. Πολλά χρόνια.

Περπάτησα αργά στην άλλη 
άκρη του δωματίου και έκατσα 
στην πολυθρόνα δίπλα στο 
παράθυρο. Ο ήχος της βροχής 
αναβίωσε τα γεγονότα του πο-
λέμου. Αναμνήσεις που προ-
σπαθώ σκληρά να ξεχάσω. 

Πριν τον πόλεμο, συνήθιζα να 

κοιτάω τα αστέρια και να ονει-
ρεύομαι. Όχι μια ζωή στην πόλη, 
όπως αυτήν που έχω τώρα, μα 
μια ευτυχισμένη, ήσυχη ζωή. 
Ίσως σε κάποιο βουνό. Ίσως δί-
πλα σε μια έρημη παραλία. Όλα 
παρέμειναν έτσι. Όνειρα.

Αυτή είναι η ζωή; Για αυτόν τον 
λόγο ζούμε; Για αυτόν τον λόγο 
υπάρχουμε; Για να γεννιόμαστε 
σκλαβωμένοι και να πεθαίνου-
με σκλαβωμένοι; Για να ονειρευ-
όμαστε την ελευθερία, μα ποτέ 
να μην την αγγίζουμε; Για να 
βάζουμε στόχους που ποτέ δεν 
πρόκειται να πιάσουμε; Ποιος 
είναι ο λόγος να ονειρευόμαστε 
τότε; Τα όνειρα μόνο απογοή-
τευση φέρνουν. Απογοήτευση 
και μελαγχολία.

Ικέτευσα τα αστέρια να μου 
απαντήσουν. Δεν μου απάντη-
σαν. Ίσως βρω τις απαντήσεις 
αφού κοιμηθώ. Για τελευταία 
φορά. Ίσως τότε ξαναδώ και την 
μητέρα μου και τον πατέρα μου 
και όλους αυτούς που αγάπησα 
ποτέ. Ίσως αυτοί να ξέρουν την 
απάντηση.

Ίσως συναντήσω και τον Θεό 
εκεί πάνω και τον ρωτήσω: 
γιατί; Γιατί υπάρχει κακό; Γιατί 
υπάρχει θάνατος; Γιατί υπάρχει 
απληστία; Γιατί μίσος; Γιατί πό-
λεμος; Γιατί αμαρτία; Διότι οι 
απαντήσεις των ανθρώπων δεν 
με έχουν πείσει ακόμη.

Και τι δεν θα ‘δινα να ξαναγύρι-
ζα το χρόνο πίσω. Να σώσω όσα 
μπορούσα να σώσω. Να χαρώ 
όσα είχα να χαρώ. Να ζήσω 

Οριζόντια
1 Δηλώνει προσθήκη ή συνέχεια.
6. Τζων Μπέρναρντ... : μεγάλος Ιρλανδός 

θεατρικός συγγραφέας και στοχαστής 
του περασμένου αιώνα.

8. Τα απαλά χρώματα.
11. Διαβόητος καλόγερος της τσαρικής αυ-

λής. Στα 70’s το όνομά του είχε γίνει και 
τραγούδι της ντίσκο.

14. Μία από τις εφτά νότες.
15. Ένα από τα πιο μισητά μαθήματα του 

σχολείου.
16. Ποτό που συνήθως πίνεται με ανθρακού-

χο νερό (τόνικ).
18. Αυτός στα... αρχαία. 
19. Όμοια φωνήεντα.
20. Άφωνο... τόπι.
21. Άλλη ονομασία της λησμονιάς.
22. Όμοια φωνήεντα.
23. Παραδοσιακό έγχορδο όργανο.
25. Σαιξπηρικός ήρωας με... υπαρξιακές 

αγωνίες.
27. Πόλη στα νότια της Κούβας (μια γραφή).
30. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία της Καλύμνου 

(αρχικά).
31. Η μεσαία άρθρωση του χεριού.
33. Η αρχή της... ίριδας.
34. Ίσως ο πιο γνωστός Ισπανός ποιητής, που 

δολοφονήθηκε από τους φασίστες στον 
Ισπανικό Εμφύλιο (1936-1939). Ποιήματά 
του έχουν μελοποιηθεί πολλές φορές και 
στην Ελλάδα.

36. Μυθικός βασιλιάς του Άργους (εδώ στην 
αιτιατική).

38. Ζηλιάρα θεά.
39. Η βασική προϋπόθεση της συγχώρεσης.
42. Άφωνη... σόδα.
43. Άλλη ονομασία του φέρετρου.
44. Αναφέρεται συχνά το... αγωνίζεσθαι και 

το ζην.
45. Τόσο μεγάλος... στα αρχαία.
46. Το μόνο κορίτσι μέχρι στιγμής που έχει 

δει τραπουλόχαρτα να μιλάνε.

Κάθετα
1. Υπήρξε δάσκαλος του Μεγαλέξανδρου.
2. Τζώνυ ....: σπουδαίος καλλιτέχνης της 

αμερικανικής φολκ μουσικής, γνωστός 
και για τις διασκευές του σε τραγού-
δια των U2 και των Depeche Mode.

3. Άλλο όνομα για το κόκκαλο.
4. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα από τα 

πιο πολυσυζητημένα θέματα στα σχο-
λεία.

5. Η μεγαλύτερη αρτηρία της καρδιάς.
6. Εκτός από των λεωφορείων, γνωστή 

ήταν και εκείνη του... Νίκα.
7. Άρθρο για πολλούς.
9. Από τα πιο συνηθισμένα αραβικά ονόμα-

τα.
10. Ένας από τους ισχυρότερους οίκους του 

Game of Thrones.
12. Αναγνωρίζω ένα ξένο παιδί ως δικό μου.
13. Αν διπλασιαστεί, γίνεται είδος εκρηκτι-

κής σφαίρας.
17. Στα κρυφά (μάγκικη αργκό).
24. Τη φοράει ο πάπας.
25. Πόλη της ανατολικής Τουρκίας.
26. Κάποιοι... αρχαίοι.
28. Ανάποδο... καμάκι.
29. Ξανθιά τηλεπαρουσιάστρια, ειδικευμένη 

στην trash tv.
32. Εταιρεία γυναικείων αρωμάτων, από τις 

μεγαλύτερες του χώρου.
35. Άτακτο στίφος πολεμιστών.
37. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά αυτό.
40. Η διαβόητη στρατονομία της χούντας, 

υπεύθυνη για τους βασανισμούς αντι-
φρονούντων.

41. Μία από τις αισθήσεις μας.
43. Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
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Άρθρο 1 Χειμώνας 2015-16
όπως λέμε "Νοέμβρης"

Η εφημερίδα «Αεργίτες» ξεκίνησε από μια παρέα του 1ου ΓΕΛ Πολίχνης, φιλοδοξούμε όμως να αποτε-
λέσει βήμα για όλους τους μαθητές της Θεσσαλονίκης. Είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να συνεχι-
στεί για πολλά χρόνια, ακόμα κι όταν εμείς που την ξεκινήσαμε θα έχουμε αποφοιτήσει. Απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση γι’ αυτό η στήριξή της από όσο το δυνατόν περισσότερους. Δε χρειαζόμαστε απλά 
αναγνώστες αλλά και αρθρογράφους. Οποιοσδήποτε από σας «εκεί έξω» θέλει, μπορεί να επικοινωνεί 
μαζί μας στο aergites@gmail.com και να μας στέλνει τις σκέψεις του, τις απόψεις του, τις ανησυχίες του. 
Αν δεν περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο, να είστε σίγουροι πως θα τις δημοσιεύουμε όλες. Επίσης, 
μπορείτε να μας

βρίσκετε και στο facebook, στον λογαριασμό Μαθητική Εφημερίδα – ΑΕΡΓΙΤΕΣ. Οι πιο… μερακλήδες 
από σας, που θα θέλατε ίσως να συμμετέχετε ενεργότερα στο όλο εγχείρημα, θα μπορούσατε ακόμα 
και να ενταχθείτε στη συντακτική ομάδα. Η πόρτα μας θα είναι μόνιμα ανοιχτή.

Το Τέρας Μέσα Μου
Ιωάννα Γκόγκου

Καθώς οι αχτίδες του πρωϊνού 
ήλιου πήδηξαν μέσα από το πα-
ράθυρό του, τα μάτια του Ηρα-
κλή άνοιξαν σχεδόν διάπλατα. 
Κοιτάζοντας το ρολόι του είδε 
πως ήταν ακόμα πολύ νωρίς για 
να σηκωθεί, ωστόσο δεν υπήρ-
χε περίπτωση να ξανακοιμόταν. 
Ντύθηκε πρόχειρα κι έφυγε από 
το σπίτι. Μακάρι να μην καταλά-
βαιναν τίποτα οι γονείς του. 

Βγαίνοντας έξω, κρύος αέρας 
χτύπησε το πρόσωπό του. Ήταν 
ήδη τέλη Φεβρουαρίου, όμως 
έκανε ακόμα πολύ κρύο. Ο Ηρα-
κλής κούμπωσε το μπουφάν 
του κι άρχισε να περπατάει προς 
μια άγνωστη κατεύθυνση. Ενώ 
προχωρούσε, ένιωσε σα να και-
γόταν μέσα του. Η φωτιά ξεκι-
νούσε από το λαιμό του και στα-
ματούσε ακριβώς κάτω από τα 
πνευμόνια του. Ο Ηρακλής δεν 
είχε ελπίδα για το μέλλον, δεν 
ένιωθε πλέον μέσα του τη χαρά. 
Ήταν μόλις δεκαοχτώ χρονών, 
παιδί ακόμα, κι όμως πίστευε 
πως δεν υπήρχε κάτι όμορφο 
και προσιτό ταυτόχρονα. 

Τελικά τα βήματά του τον οδή-
γησαν έξω από τη δημοτική 
βιβλιοθήκη. Μπήκε μέσα χωρίς 

δεύτερη σκέψη. Χαιρέτησε ευ-
γενικά τον ηλικιωμένο άνδρα 
στην είσοδο και περπάτησε 
προς το διάδρομο με τα βιβλία 
μεταφυσικής. Του άρεσε αυ-
τός ο κλάδος και πίστευε πως 
θα κατάφερνε να ξεχαστεί αν 
διάβαζε κάτι ενδιαφέρον. Δυ-
στυχώς τίποτα δεν μπορούσε 
να σταματήσει τις άσχημες σκέ-
ψεις του. Το τέρας είχε ξυπνήσει 
μέσα του κι εκείνος έπρεπε να 
το σκοτώσει, να το βγάλει από 
‘κει μέσα. Ο Ηρακλής πήρε ένα 
χαρτί κι ένα μολύβι από ένα κο-
ντινό του τραπέζι. Άρχισε να ζω-
γραφίζει ένα μεγαλόσωμο ζώο. 
Είχε τεράστια δόντια και μια 
μακριά χαίτη. Ήταν ένα λιοντά-
ρι. Και ζούσε μέσα του. Το λιο-
ντάρι αυτό, καταβρόχθιζε κάθε 
ελπίδα και κάθε ίχνος χαράς 
που υπήρχε μέσα στο σώμα του 
Ηρακλή. Το λιοντάρι ήταν πάντα 
πεινασμένο για αισιοδοξία, ποτέ 
όμως για θλίψη και απογοήτευ-
ση. Τα δύο τελευταία παρέμε-
ναν στο σώμα του Ηρακλή. 

«Τι ζωγραφίζεις;» - μια φωνή 
ακούστηκε πίσω από τον ώμο 
του Ηρακλή. 

Γύρισε το κεφάλι του και αντί-

κρισε τον ηλικιωμένο άνδρα 
που είχε χαιρετήσει προηγουμέ-
νως. Χωρίς να απαντήσει λεκτι-
κά στην ερώτησή του σήκωσε 
τη ζωγραφιά του στον αέρα και 
του την έδειξε. 

- Ένα λιοντάρι, ε; 

- Ναι, ένα λιοντάρι..., είπε ο Ηρα-
κλής. 

- Όταν ήμουν νέος πάλευα με 
λιοντάρια..., είπε ο ηλικιωμένος. 

Ο Ηρακλής τον κοίταξε λες και 
ήταν τρελός. 

- Κι εσύ αυτό πρέπει να κάνεις 
τώρα, είπε ο ηλικιωμένος ξανά. 

Ο Ηρακλής σηκώθηκε από το 
τραπέζι που καθόταν και βγήκε 
σχεδόν τρέχοντας έξω από τη 
βιβλιοθήκη χωρίς να πει κου-
βέντα. Έπρεπε να πάει σπίτι του 
και να ηρεμήσει. Ή να κοιμηθεί 
για το υπόλοιπο της ημέρας. Ή 
και για πάντα, ποιος ήξερε;

Μπήκε μέσα στο σπίτι. Η μητέρα 
του τον κοίταξε αναστατωμένη. 

- Ηρακλή, πού ήσουν παιδί μου;

- Πουθενά, απάντησε εκείνος. 

- Τουλάχιστον έλα να φας κάτι, 
είπε ανήσυχα η μητέρα του. 

«Δεν πεινάω» αποκρίθηκε εκεί-
νος κι έκλεισε την πόρτα του 
δωματίου του. Έβαλε δυνατή 
μουσική και ξάπλωσε στο πάτω-
μα. Κοίταξε το σώμα του. Σηκώ-
θηκε και περπάτησε μέχρι τον 
καθρέφτη. Κοίταξε το πρόσωπό 
του. Και το μίσησε. Τα μίσησε 
όλα. Κάθε ίχνος του εαυτού του, 
κάθε κύτταρό του. Ήταν σί-
γουρος πως για όλα έφταιγε το 
λιοντάρι. Είχε κρατήσει τη ζω-
γραφιά του. Την έβγαλε από την 
τσέπη του και την έσκισε. 

3 μήνες μετά:

Ο Ηρακλής αποφάσισε να επι-
σκεφθεί την βιβλιοθήκη και 
πάλι. Αφορμή ήταν τα βιβλία 
που μπορούσε να διαβάσει, 
όμως ο πραγματικός λόγος ήταν 
ο ηλικιωμένος άνδρας. Παρ’ όλο 
που τον είχε τρομάξει, ένιωθε 
την ανάγκη να τον ξαναδεί και 
να του ξαναμιλήσει. 

Στην είσοδο της βιβλιοθήκης 
ήταν μια νεαρή κοπέλα αυτή τη 
φορά. 

«Συγνώμη» της είπε ο Ηρακλής. 
«Μήπως ξέρεις που μπορώ να 
βρω τον ιδιοκτήτη της βιβλιο-
θήκης;» 

Η κοπέλα τον κοίταξε λυπημένη. 

«Ξέρεις... έχει πεθάνει...» του 
είπε και η φωνή της έσπασε. 

Από τι πέθανε;» ρώτησε έκπλη-
κτος ο Ηρακλής. 

«Κάτι μουρμούρισε για ένα λιο-
ντάρι πριν ξεψυχήσει...έφυγε 
απρόσμενα...» είπε η κοπέλα. 

«Λυπάμαι... Είχατε συγγένεια;» 
ρώτησε πάλι ο Ηρακλής. 

«Ήταν ο παππούς μου...» του 
είπε. »Εσύ πώς τον ξέρεις;» του 
αποκρίθηκε. 

«Μια φορά μόνο είχαμε μιλή-
σει...του είχα δείξει μια ζωγρα-
φιά...» την πληροφόρησε ο Ηρα-
κλής. 

«Α... τι ζωγραφιά;» αναρωτήθη-
κε η κοπέλα. 

«Ένα λιοντάρι.» 

Αμέσως ο Ηρακλής μετάνιωσε 
για ό,τι είχε πει. Η κοπέλα τον 
κοίταξε αινιγματικά. 

«Πότε είχε γίνει αυτό;» τον ρώ-
τησε. 

«Πριν τρεις μήνες περίπου...» 
απάντησε εκείνος. 

«Έλα μαζί μου» του είπε αυτή 
αποφασιστικά. 

«Μα περίμενε! Πού πηγαίνεις;» 

Τον τράβηξε από το χέρι και 
βγήκαν έξω. Τους οδήγησε σ’ 
ένα διαμέρισμα. Έβαλε το κλει-
δί στην εξώπορτα και μπήκαν 
μέσα. 

«Μα που πηγαίνουμε;» ξαναρώ-
τησε ο Ηρακλής.

«Εσύ μπορεί και να καταλάβεις... 
Πώς σε λένε;», ρώτησε εκείνη. 

«Ηρακλή... Μα δεν κατάλαβ...»

«Σςς! Δες αυτά!»

Του έδωσε μια στοίβα χαρτι-
ών κι ένα μικρό βιβλιαράκι. Ο 
νεκρός πλέον άνδρας λεγόταν 
Μόλορχος. Παράξενο όνομα. 
Στο μικρό βιβλίο ανέφερε το 
θάνατο του γιου του. Είχε αυτο-
κτονήσει επειδή δεν μπόρεσε 
να σκοτώσει το λιοντάρι, έτσι 
έλεγε. Δεν μπόρεσε ποτέ να το 
εξοντώσει, έτσι τα παράτησε 
τοποθετώντας ένα όπλο στον 
κρόταφό του και κάνοντας μια 
άσχημη σκέψη. 

Έπρεπε να πνίξει το λιοντάρι. 
Έπρεπε να το πνίξει, έλεγε το 
σημείωμα. Αν το έπνιγε, το ίδιο 
το νεκρό του σώμα θα γινόταν 
το βραβείο του. Το βραβείο του 
γιου του. Το βραβείο του Ηρα-
κλή. Στο πίσω μέρος του βιβλίου 
υπήρχε μια ζωγραφιά παρόμοια 
με αυτή του Ηρακλή. 

«Σου είχε πει για μένα έτσι;» ρώ-
τησε ο Ηρακλής την κοπέλα. 

Εκείνη έγνεψε διστακτικά. 

«Κι όλα αυτά είναι για να με βο-
ηθήσεις» συμπλήρωσε ο Ηρα-
κλής. 

«Ναι» αποδέχτηκε η κοπέλα. 

Ο Ηρακλής σηκώθηκε από τη 
θέση του και περπάτησε στα-
θερά μέχρι την εξώπορτα. Εξα-
φανίστηκε. Είχε ένα λιοντάρι να 
πνίξει. Και όταν θα το έπνιγε θα 
φορούσε το ίδιο του το δέρμα. 
Για να δουν όλοι πως πλέον δεν 
ζούσε μέσα του, αλλά ήταν νε-
κρό απ’ έξω. Για να ζήσει.  

όπως λέμε "Νοέμβρης" όπως λέμε "Νοέμβρης"


