
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.

Οµοφυλοφιλία και Εφηβεία

Η εφηβεία θεωρείται δύσκολη περίοδος για
όλους/ες. Πόσο µάλλον αν είσαι γκέι. Η εφηβεία είναι η
περίοδος, και για τα δύο φύλα, όπου ο νέος και η νέα
αρχίζουν να συνειδητοποιούν και να καθορίζουν τις
σεξουαλικές διαθέσεις τους και να προσανατολίζουν
την πορεία τους.

στα υπόγεια

είναι η θέα!

"Βαλλισµός
των Κάρνων"

Περιοχές διαδέχονται η µία την άλλη, φωνητικές εντολές σου υπενθυµίζουν τι

πρέπει να προσέχεις και που πας και όλα αυτά µέσα σε ένα τρένο που ακόµα

κανένας δεν έχει πει ούτε µια κουβέντα ούτε ένα γεια. Την µονοτονία αυτή

ίσως κάποιες φορές να την σπάσει ο επαίτης ή ο πλανόδιος τραγουδιστής,

τους οποίους οι περισσότεροι µέσα σ΄ αυτό το κουτί θα τους αισθανθούν σαν

τον άνθρωπο που τους χάλασε την αποµόνωσή τους και . . .

Περίπατος στην Πλάκα

Πλάκα µία περιοχή στην Αθήνα, τόσο
κοντά µας που θελήσαµε να κάνουµε
ένα περίπατο στους δρόµους της και στα
στενά της, για να γνωρίσουµε την
ιστορία της. . .

Τζορτζ Μπεστ

Στα 22 του χρόνια είχε ότι επιθυµούσε,
έγινε ίνδαλµα. Χρήµατα, γυναίκες, τζόγος
και αλκοόλ έγιναν οι καλύτεροι"φίλοι" του
στη ζωή. ∆εχόταν πάνω από 1 0000
γράµµατα την εβδοµάδα

σελίδες 4&5

Το καρναβάλι όµως είναι στενά συνδεδεµένο

µε την πολιτισµική κληρονοµιά κάθε περιοχής

της Ελλάδας, γεγονός που οδήγησε, τα

τελευταία χρόνια, σε προσπάθειες που

αναβίωνουν παραδοσιακά αποκριάτικα έθιµα

σε πολλά µέρη της χώρας. Κυρίαρχα στοιχεία

σε αυτά αποτελούν τα σύµβολα αλλά και η

σάτιρα. . .
σελίδα 3 σελίδα 7σελίδα 2

σελίδα 6



σελίδα 2

Εφηµερίδα Μαθητικής Κοινότητας

1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Φύλλο 37ο - Φεβρουάριος 2017

Αρχισυνταξία:

Πετρόπουλος Γιάννης

Συντακτική οµάδα:

Βαθρακογιάννης Γιάννης,

Βαρδαξοπούλου Ελπίδα,

Γιάννη Αθηνά,

Γρίβα Κωνσταντίνα,

Λεονάρδου Μάρα,

Μαναβάκης Χρήστος,

Μιχαηλίδης Κώστας,

Σκουρολιάκος Γιάννης,

Σουρµπάτης Γιώργιος,

Τσουτσόγλου-Αλατίδης Μιχάλης,

Χάσα Ίβα.

Υπεύθυνοι Καθηγητές

συντονισµού:

Μπαρσούκη Ευαγγελή

(σελιδοποίηση)

&

Τζανετέα Ρεβέκκα

ΤΟ blog ΜΑΣ

http: //epalithefsis.blogspot.gr

Η ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK:

1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

(ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

ΛΙΩΜΕΝΑ

ΡΟΛΟΓΙΑ

Ο χρόνος κι αν περνάει

ποτέ δε θα ξεχνώ

τις στιγµές µου πάντα,

πάντα θα γλεντώ.

Το αύριο, το τώρα και το χθες

ποτέ δε θα διαγράψω.

Τα χρόνια που έζησα

ποτέ δε θα ξεχάσω.

Το σήµερα, στο µέλλον, και το χθες

θα θυµάµαι, θα γελάω.

Τις ώρες που ζήσαµε µαζί

δεν τις ξεπερνάω!

∆αγρές Κων/νος

Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Σ Σ Τ Η Ν Π Λ Α Κ Α
Πλάκα µία περιοχή στην Αθήνα, τόσο

κοντά µας που θελήσαµε να κάνουµε ένα

περίπατο στους δρόµους της και στα στενά της,

για να γνωρίσουµε την ιστορία της µέσα από τις

εποχές και τα χρόνια που την άγγιξαν.

Τα σπίτια από την εποχή της τουρκοκρατίας

είναι µονόροφα ή το πολύ διόροφα µε αυλίτσες και µε

χαµηλά παράθυρα εξ αιτίας της απαγόρευσης να

κτίζουν ψηλότερα σπίτια από των Οθωµανών. Τα

λαϊκά σπίτια της Πλάκας µεταφέρουν µέχρι τις µέρες

µας τον τύπο της αρχαίας ελληνικής κατοικίας που

χαρακτηρίζεται από µια κεντρικά τοποθετηµένη

αυλή. Έχει επίσης και Νεοκλασικά.

Αλλά γιατί Πλάκα; µία εκδοχή είναι ότι στο

σηµείο που τέµνονταν οι οδοί Αδριανού και

Τριπόδων υπήρχε τοποθετηµένη στο έδαφος µια

λευκή πλάκα µεγάλων διαστάσεων, η οποία και

αποτέλεσε την ανάδοχο της ονοµασίας της

τοποθεσίας. Παρόλα αυτά πολλοί είναι εκείνοι που

αµφισβητούν αυτή την εκδοχή θεωρώντας

επικρατέστερη εκείνη της αρβανίτικης λέξης

«πλιάκα», που σηµαίνει παλιό, αρχαίο ή και γιαγιά.

Σύµφωνα µε αυτή την εκδοχή λοιπόν, οι αρβανίτες

και οι λοιποί µουσουλµάνοι µισθοφόροι, που

εγκαταστάθηκαν τον 1 6ο αιωνα στην µέχρι τότε

εγκαταλειµµένη περιοχή της Πλάκας, συνήθιζαν να

την χαρακτηρίζουν ως παλιά Αθήνα,

χρησιµοποιώντας το όνοµα Πλιάκα που σιγά-σιγά

µετατράπηκε στο σηµερινό "Πλάκα".

Η Πλάκα

εντυπωσιάζει µε την

ιστορία που έχει.

Πώς σε αυτά τα λίγα

τετραγωνικά, έχει

ζήσει ανά τους

αιώνες τόσες

διαφορετικές εποχές

από τα αρχαία

χρόνια έως σήµερα,

κρατώντας τα µνηµεία

της τα οποία µας

εντυπωσιάζουν όσες

φορές και να τα

αντικρύσουµε.

Ξεκινώντας τον περίπατό µας αρχίσαµε από

τον πρώτο δρόµο που ονοµαζόταν οδός Τριπόδων,

συναντήσαµε το αρχαίο µνηµείο του Λυσικράτους

που στο τέλος των δραµατικών αγώνων

τοποθετήθηκε στη θέση αυτή να θυµίζει τα ονόµατα

των νικητών. Στο µπροστινό δε µέρος του

επιστυλίου υπάρχει η επιγραφή:

«Λυσικράτης Λυσιθείδου Κικυνεύς εχορήγει

Ακαµαντίς παίδων ενίκα θέων ηύλει

ΛυσιάδαςΑθηναίος εδίδασκε

Ευαίνετος ήρχε»

Έτσι κατά την επιγραφή αυτή το µνηµείο έφερε τον

άθλο της νίκης χορού παίδων της Ακαµαντίδας φυλής

και το ανήγειρε ο Λυσικράτης του Λυσιθείδη κατά την

111 η Ολυµπιάδα (335-334π.Χ.)

Περπατώντας συναντήσαµε το Ωρολόγιον

του Κυρρήστου µε τους Αέρηδες, που στην

αρχαιότητα ονοµαζόταν και ναός του Αιόλου.

Πληροφορούσε τους Αθηναίους για την ώρα της

ηµέρας. Επίσης στην κορυφή της στέγης υπήρχε

ορείχαλκινος ανεµοδείκτης µε τη µορφή Τρίτωνα, ο

οποίος περιστρεφόµενος έδειχνε την κατεύθυνση

ενός από τους οκτώ ανέµους οι οποίοι είναι

προσωποιηµένοι ανάγλυφοι και φτερωτοί, ίπτανται

έχοντας ο καθένας και ιδιαίτερο σύµβολο. Τα ονόµατά

τους είναι χαραγµένα κάτω από το αντίστοιχο τµήµα

του οκταγωνικού γείσου, και είναι: ο Βορρέας

(βόρειος), ο Καικίας (βορειοανατολικός), ο

Απηλιώτης (ανατολικός), ο Εύρος

(νοτιοανατολικός), ο Νότος (νότιος), ο Λιψ (Λίβας,

νοτιοδυτικός), ο Ζέφυρος (δυτικός), και ο Σκίρων

(βορειοδυτικός). Από κάτω εγχάρακτες ακτίνες κατά

διάφορους σχηµατισµούς αποτελούσαν αυτούσια το

ηλιακό ρολόι. Το µνηµείο θεωρείται ο αρχαιότερος

µετεωρολογικός -ωροµετρικός σταθµός του κόσµου! ! !

Απέναντι ακριβώς ήταν το σπίτι του µεγάλου µας

ηθοποιού ∆ηµήτρη Χόρν όπου ο κύριος

Σταθόπουλος µας είπε ότι τον είχε γνωρίσει από

κοντά.

Κατηφορίζοντας και βλέποντας αριστερά και

δεξιά και τα τουριστικά µαγαζιά και καφετέριες

φτάσαµε στο τέλος του περιπατού µας στην Αγία

Αικατερίνη στην συµβολή των δρόµων Χαιρεφώνος,

Λυσικράτους, Γαλανού και Γκούρα. Ο ναός βρίσκεται

σε έναν κατάφυτο κήπο µε φοινικόδεντρα θάµνους

και λουλούδια. Βρίσκεται στο οµορφότερο και

κεντρικότερο σηµείο της Αθήνας. Από εκεί µπορείς να

πάρεις το τουριστικό τραινάκι και να κάνεις βόλτα,

επίσης και το διπλό κόκκινο λεοφωρείο

όπου θα νιώσεις σαν να είσαι στο Λονδίνο.

Στην ξενάγηση µας βοήθησε ο κύριος

Μενέλαος Σταθόπουλος και θέλουµε να τον

ευχαριστήσουµε παρα πολύ.! ! ! Γνωρίζει καλά την

Πλάκα µιας που είναι γεννηµένος εκεί. Αφού τον

ευχαριστήσαµε, λοιπόν, φύγαµε µε την

υπόσχεση να ξανακάνουµε άλλον έναν περίπατο

µαζί του ! ! !

Ελπίδα Βαρδαξοπούλου

Σοφία Χατζηµάρκου
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"Βαλλισµός των Κάρνων"

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ζούµε σε
µια εποχή όπου η επιστηµονική εξέλιξη
έχει γνωρίσει εκπληκτική πρόοδο. Μέσα
σε φυσιολογικά πλαίσια, θα περίµενε
κανείς από αυτή την πρόοδο να επιφέρει
και την απαλλαγή από τις προκαταλήψεις
και τις δεισιδαιµονίες που κατάφερε και
πέρασε η ηγετική κοινότητα της επίσηµης
αναγνωρισµένης θρησκείας εναντίον των
αρχαίων εθίµων. Εν τούτοις όµως, ο
σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται να είναι
ακόµη σε µεγάλο βαθµό δέσµιος τέτοιων
καταβολών. Στην ιδέα της ανατροπής της
παράδοσης των αρχαίων εθίµων,
συνέβαλε µέσα σ’όλα και η εξέλιξη της
αποκριάς στο σύγχρονο καρναβάλι όπου
η αµφισβήτηση της ιεραρχίας και η
κατάργηση καθιερωµένων ορίων, εστιάζει
στην νέα φιλοσοφία των νεοαποκριάτικων
δεδοµένων.

Επί της ουσίας, οι ρίζες του
καρναβαλιού προέρχονται από την
αρχαία Ελλάδα και συγκεκριµένα από
τις ∆ιονυσιακές εορτές όπως τα
Ανθεστήρια, εορτές της Θράκης κτλ. Τα
Ανθεστήρια ήταν η γιορτή της
αναγέννησης της φύσης και γιορτή των
νεκρών προς τιµή του θεού ∆ιονύσου που
πρόσφερε στους ανθρώπους το αµπέλι
και το κρασί, και του θεού Eρµή, που
οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών στον
Άδη, προστάτη των εµπόρων και των
ταξιδιωτών καθώς επίσης και τον πρώτο
δάσκαλο του ανθρώπινου γένους επειδή
εισήγαγε τα γράµµατα και τις τέχνες.

Στην Αρχαία Αθήνα γινόταν η
εορτή αυτή κάθε χρόνο τον µήνα

Aνθεστηρίωνα (τέλος Φεβρουαρίου –
αρχές Μαρτίου) επί τρεις ηµέρες και οι
Αθηναίοι δοκίµαζαν το νέο κρασί της
χρονιάς σε µια ατµόσφαιρα χαράς.
Κατά την περίοδο της εορτής, Την πρώτη
µέρα χόρευαν και τραγουδούσαν
ευχαριστώντας το ∆ιόνυσο ευχόµενοι να
καταναλώσουν την καινούρια παραγωγή
και άφηναν τους δούλους ελευθέρους να
πιουν και γιορτάσουν µαζί τους. Την
δεύτερη µέρα είσοδος του ∆ιονύσου στην
πόλη πάνω σε καράβι µε τροχούς έδινε
µια ιδιαίτερη σηµασία στο εορταστικό
πρόγραµµα διότι πάνω στο καράβι
υπήρχαν µεταµφιεσµένοι οι ακόλουθοι του
θεού ∆ιονύσου, οι Σάτυροι, που
προσπαθούσαν να µοιάσουν µε τράγους.
Οι σάτυροι χοροπηδούσαν γύρω από το
τροχοφόρο καράβι του ∆ιονύσου
χτυπώντας την γη µε τα πόδια τους. Άλλοι
φορούσαν µάσκα από πηλό, άλλοι
δέρµατα ζώων και πείραζαν τον κόσµο
δηµιουργώντας κέφι χαρά και κωµική
διάθεση. Την τρίτη και τελευταία µέρα των
Aνθεστηρίων τα Υδροφόρια ήταν µια
γιορτή που γινόταν σε ανάµνηση όσων
πνίγηκαν κατά τον κατακλυσµό του
∆ευκαλίωνα. Μαγείρευαν τα πολυσπόρια
(πανσπερµία, κόλλυβα) και τα αφιέρωναν
στο θεό Eρµή τον ψυχοποµπό. Κατά την
παράδοση που εξηγεί την πανσπερµία,
όσοι σώθηκαν από τον Κατακλυσµό του
∆ευκαλίωνα, µαγείρεψαν «χύτρα
πανσπερµίας».

Το σύγχρονο καρναβάλι, το
οποίο το χαρακτηρίζουν όλα τα
κακοήθη ξενόφερτα χαρακτηριστικά,
δεν έχει καµία σχέση µε την αρχαία µας
παράδοση. Τα Ανθεστήρια ήταν αφενός
γιορτή των λουλουδιών, του κρασιού και
της αχαλίνωτης χαράς και αφετέρου γιορτή
των νεκρών και των ψυχών. Σήµερα κάθε
άλλο παρά µόνο συµβολικές και ιερές
µέρες δεν είναι. Μέσα σε µια ασυνειδησία
και διάρκεια παράλογου, η ανατροπή σε
επίπεδο εικόνας και λογικής προωθείται
µέσα από τις µεταµφιέσεις και τα
σύγχρονα δρώµενα, όπου οι µασκαράδες
δεν µπορούν να καθοριστούν ούτε από
φύλο, ούτε από ηλικία. Οι άντρες γίνονται

γυναίκες, οι γυναίκες άντρες, οι φτωχοί
αρχοντάδες, οι παλαβοί βασιλιάδες, οι
γριές λεχώνες, οι άνθρωποι ζώα. Οι ιεροί
συµβολισµοί έγιναν φάρσες, µέσα σ' ένα
γενικό χαοτικό κλίµα, όπου η τρέλα
αντικαθιστά τη σοβαρότητα, η κατάχρηση
τη συνήθη λιτότητα, ο αισθησιασµός την
εγκράτεια, η ανεξέλεγκτη σεξουαλικότητα
τον αυστηρό έλεγχο, η αταξία την τάξη.
Στο πλαίσιο του αντεστραµµένου
παραπάνω συστήµατος αξιών,
νοµιµοποιείται η ελευθεροστοµία, η
βωµολοχία, η παραβίαση των ορίων, η
διάλυση της ιερότητας, η διατυµπάνιση
της σεξουαλικής επιθυµίας σε δρόµους
σπίτια και µαγαζιά. Τα παράλογα γίνονται
λογικά, το ψέµα διαψεύδει την αλήθεια, τα
αντίθετα και αντίπαλα συναντιούνται και
συµβιβάζονται. Άνθρωποι τραγουδούν
τραγούδια και δεν εννοούν αυτό που λένε
µέσα από τον εύθυµο και ανάλαφρο λόγο.

Το καρναβάλι όµως είναι στενά
συνδεδεµένο µε την πολιτισµική
κληρονοµιά κάθε περιοχής της
Ελλάδας, γεγονός που οδήγησε, τα
τελευταία χρόνια, σε προσπάθειες που
αναβίωνουν παραδοσιακά αποκριάτικα
έθιµα σε πολλά µέρη της χώρας.
Κυρίαρχα στοιχεία σε αυτά αποτελούν τα
σύµβολα αλλά και η σάτιρα, η οποία
συνδέεται άµεσα µε τα τοπικά δρώµενα ή
επικεντρώνεται σε θέµατα που σχετίζονται
µε την αρχαία Ελλάδα.

Τέλος, θα μπορούσε ένας λίγο
περισσότερο σκεπτόμενος άνθρωπος να
αναρωτηθεί για το ποιος θα μπορούσε να
φανταστεί τα αρχαία τα χρόνια, ότι το
αρχαίο έθιμο της αποκριάς, το οποίο
εξελίχθηκε σε αυτό το σύγχρονο
καρναβάλι της εποχής, θα έφτανε σε
σημείο μερικούς ανθρώπους να τιμούν το
έθιμο 60 λεπτά της ώρας, 24 ώρες της
ημέρας, 30,5 μερες (κατά αναλογία) του
μήνα και 12 μήνες του έτους!

Σκουρολιάκος Γιάννης

"Γκουλιάρια", το

µοναδικό, ίσως,

διονυσιακό

δρώµενο που

αναβίωνε στο

Παλαιοχώρι

Παγγαίου µέχρι τις

µέρες της

∆ικτατορίας. Τότε

απαγορεύτηκε ως

"παγανιστικό", και

από τότε χάθηκε.

"Λαµπαδηφορία", αποκριάτικη εκδήλωση

στη Νάξο. Χορός στα βήµατα των

αρχέγονων βακχικών χορών.
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Αγαπητοί µου αναγνώστες. Σε αυτό το

µηνιαίο άρθρο της σχολικής µας εφηµερίδας

ίσως και να σας απογοητεύσω λιγάκι, διότι

σκέφτηκα να πρωτοτυπήσω και να µην

αναφερθώ, για ακόµα µία φορά, σε οτιδήποτε

έχει να κάνει µε το περιεχόµενο των

προηγούµενων κειµένων µου, που συνήθως

στηριζόταν σε δοξασίες, έθιµα, αλλά και

σκοτεινές αντιλήψεις του παρελθόντος. Σε

αυτό το µηνιαίο άρθρο θα ασχοληθούµε µε

έναν κόσµο πιο αληθινό, πιο συνηθισµένο,

έναν κόσµο που ο καθένας µας ζει και

βιώνει µέσα από τις καθηµερινές του

µετακινήσεις και που ίσως µέσα από αυτή

την διαδικασία να µην έχει αντιληφθεί το

µέγεθος των συµπερασµάτων που µπορεί

να αντλήσει και που αντικατοπτρίζουν την

µορφή, την δοµή και πολλά άλλα

χαρακτηριστικά, της σηµερινής µας

κοινωνία. Αυτός ο κόσµος, όπου και αν

βρίσκεται ανά την υφήλιο, έχει «θέα», είναι

«υπόγειος» και πραγµατικά ταξιδεύοντας

µέσα σε αυτόν οι εικόνες που παρουσιάζονται

µπροστά σου είναι ανεπανάληπτες,

φαντασµαγορικές και όλο ζωντάνια, µε

άπειρες πληροφορίες για την µορφολογία των

ανθρώπων γύρω σου, τα χαρακτηριστικά της

προσωπικότητάς τους, αλλά και την

ψυχοσύνθεση της κοινωνίας ολόκληρης,

όπως αυτά εµφανίζονται διακριτικά στο ταξίδι

αυτό.

Εδώ και αρκετό καιρό, αποφάσισα για

λόγους αποτοξίνωσης να αφήσω λίγο το

αυτοκίνητό & την µηχανή µου στην ησυχία

τους και να µετακινούµαι πεζός

χρησιµοποιώντας τα µέσα µαζικής µεταφοράς

και κυρίως τον ηλεκτρικό και το µετρό, από και

προς την δουλειά µου, αλλά και για κάθε άλλη

µου δραστηριότητα, όταν αυτό απαιτηθεί.

Αυτή µου η απόφαση δεν ξέρω αν στηρίχθηκε

καθαρά και µόνο στην αποτοξίνωσή µου από

της µηχανοκίνητες ιδιοκτησίες µου ή αν ήταν

αποτέλεσµα της καθηµερινής

τηλεοπτικοραδιοφωνικής επιρροής περί

οικολογίας, πράσινης ανάπτυξης και

αποσυµφόρησης της ατµόσφαιρας από

καυσαέρια και ρύπους, αλλά στην τελική

όποια και να είναι η επιρροή εµένα αυτό που

µε εντυπωσίασε µέσα απ΄ όλη αυτή την

διαδικασία, είναι το γεγονός ότι κατάφερα να

δω µε άλλο µάτι όλα αυτά που συµβαίνουν

γύρω µου και τις περισσότερες φορές

περνούσαν απαρατήρητα.

Προκειµένου να αντιληφθούµε όλοι το

µέγεθος των πληροφοριών, που µπορούµε να

αντλήσουµε από το σύνολο του κόσµου που

µετακινείται µε αυτά τα δύο µέσα (ηλεκτρικό &

µετρό), αλλά και την χρονική διάρκεια που

συµβαίνει αυτό, µέσα στο πέρασµα του

χρόνου, θα παραθέσω ορισµένα στοιχεία,

που αφορούν τη χώρα µας και πιο

συγκεκριµένα την πρωτεύουσά της, την

Αθήνα, η οποία, καλώς ή κακώς, είναι η

µοναδική µεγαλούπολη της Ελλάδας που

διαθέτει το προνόµιο να έχει Ηλεκτρικό

Σιδηρόδροµο & Μετρό.

Ο Ηλεκτρικός.

Ο Αστικός Σιδηρόδροµος Πειραιά -

Κηφισιάς, γνωστός σαν "Ηλεκτρικός" θα

συµπληρώσει στις 27 Φεβρουαρίου 201 7,

1 48 χρόνια λειτουργίας.. Ξεκίνησε

ατµοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος

αργότερα και συνέδεσε το 1 869 την Αθήνα

µε τον Πειραιά, που µέχρι τότε οι άµαξες και

τα παµφορεία ήταν το µόνο µέσο

συγκοινωνίας µεταξύ τους. Μεταξύ της

χρονολογίας του πρώτου επίσηµου

δροµολογίου, το 1 869 , και της 1 6

Σεπτεµβρίου του 1 904, που

πραγµατοποιήθηκε η Ηλεκτροδότηση του

Σιδηροδρόµου, µεσολάβησαν η στρώση

διπλής γραµµής και η έναρξη κατασκευής

σήραγγας το 1 889 από το Θησείο µέχρι την

Οµόνοια (Λυκούργου και Αθηνάς), όπου και ο

παλιός σταθµός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο οποίος

εγκαινιάζεται στις 1 7 Μαΐου του 1 895. Η

Υπόγεια σήραγγα και η ηλεκτροδότηση

προκάλεσε πάλι πολλά και ποικίλα σχόλια του

Τύπου της εποχής, και αξίζει να αναφέρουµε

µερικά, που καταδεικνύουν την αντίδραση του

κόσµου της εποχής εκείνης σε κάθε

καινοτοµία.

« Τι να σου πω, αδελφέ, λέγει κάποιος εκ των
προσκεκλημένων. Νομίζω, ότι πρόκειται να
μας κλείσουν «κατά βαρβάρων» με τον
Υπόγειον.
Και κύψας εις το αυτί του πλησίον του
ισταμένου ηρώτησε σοβαρώς.
Έκαμες την διαθήκην σου;
Όχι

Εξωμολογήθης τουλάχιστον;
Ούτε.
 Εγώ δεν είχα το θάρρος να έλθω
απροετοίμαστος. Αυτή η σήραγξ μου φαίνεται
σαν καρμανιόλα.»
Σε άλλο δημοσίευμα, στις 18 Σεπτεμβρίου του
1904 ο χρονογράφος των «Καιρών» με το
ψευδώνυμο «Φαληριώτης», γράφει για τον
ηλεκτρικό, πλέον, σιδηρόδρομο:
« Ένα δια το Φάληρον πρώτης.
 Μετ’ επιστροφής;
 Απλούν, απλούν. Δεν μπορώ να είμαι
βέβαιος αν θα φθάσω ζωντανός.»

Τα ιστορικά γεγονότα και οι

πληροφορίες κατασκευής του Ηλεκτρικού

Σιδηρόδροµου είναι δεκάδες. Κλείνοντας

αυτές τις σύντοµες πληροφορίες προκειµένου

να µην γίνουµε και κουραστικοί, αυτό που

αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι, οι πρώτοι

επιβάτες του Ηλεκτρικού ήταν η Βασίλισσα

Όλγα και ο Πρωθυπουργός Ζαϊµης, ενώ

σήµερα απαριθµεί 24 σταθµούς, που

εξυπηρετούν ένα πολύ µεγάλο µέρος

περιοχών της πρωτεύουσας.

Το Μετρό.

Το µετρό ξεκίνησε την λειτουργία

του στην Αθήνα το 2000 και σήµερα

αριθµεί 1 7 χρόνια λειτουργίας. Το

συνολικό µήκος του δικτύου φτάνει τα 37,8

χιλιόµετρα µε τριάντα έξι (36) σταθµούς . Ο

ετήσιος µέσος όρος επιβιβάσεων είναι

περίπου 1 36 εκατοµµύρια! Με τις δύο

γραµµές του µετρό µετακινούνται περίπου

480.000 επιβάτες ηµερησίως. Έχει

υπολογιστεί, ότι η λειτουργία του µετρό µείωσε

κατά 71 .000 τα Ι .Χ. αυτοκίνητα, που

εισέρχονται στο κέντρο της πόλης ή

ισοδύναµα µείωσε την κίνηση µε Ι .Χ. κατά

335.000 οχηµατοχιλιόµετρα ηµερησίως. Λόγω

του µετρό, οι ρύποι από τα οχήµατα

µειώθηκαν κατά 8% µέσον όρο. Το µετρό της

Αθήνας αποδεικνύει την αναβάθµιση των

αστικών συγκοινωνιών και αποτελεί τον

βασικότερο παράγοντα για τη µείωση της

κυκλοφοριακής συµφόρησης στους δρόµους

της πόλης και τη µικρότερη επιβάρυνση στο

περιβάλλον.

…..και εδώ ξεκινάει το ταξίδι.

Έχοντας ως πρώτη εικόνα λοιπόν όλα

τα προαναφερθέντα στοιχεία και ιδιαίτερα το

µέγεθος των ανθρώπων που χρησιµοποιούν

τα συγκεκριµένα µέσα µεταφοράς, ας

ξεκινήσουµε το ταξίδι µας, στην «υπόγεια

θέα» από την αρχή. Συνήθως κάθε πρωί και

έχοντας το προνόµιο της δουλειάς, ξυπνάω

γύρω στις 05:30, προκειµένου να

πραγµατοποιήσω τις απαιτούµενες

διαδικασίες γι΄ αυτήν. Ξύρισµα, πλύσιµο

δοντιών, µια γουλιά καφέ στα γρήγορα,

ντύσιµο, τσάντα στην πλάτη καφέ στο χέρι

και. . .ξεκινάω για το µεροκάµατο. Ο ηλεκτρικός

της περιοχής µου απέχει περίπου στα 8 λεπτά

µε γρήγορο βήµα ή αλλιώς χοντρικά ένα

δεκάλεπτο µε αργό και χαλαρό βηµατισµό.

Ακόµα και µέσα από αυτήν την µικρή

πεζοπόρα διαδροµή αντιλαµβάνεσαι πουρνό

πουρνό ότι ενώ η πόλη όπου κατοικείς

βρίσκεται σ΄ έναν λήθαργο λόγω του σκότους,

αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνάει σαν µια

σ τ α υ π ό γ ε ι α
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µυρµηγκοφωλιά όπου όλοι µαζί οι άνθρωποι

νυσταγµένοι και κάπως βαριεστηµένοι

βαδίζουν προς ένα συγκεκριµένο σηµείο,

χαµένοι µέσα στις σκέψεις τους, το άγχος να

προλάβουν να φτάσουν έγκαιρα στον

προορισµό τους, αλλά και τον προβληµατισµό

για το τι τους περιµένει στον χώρο εργασίας

τους. Μέσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους

και εγώ φτάνω στον ηλεκτρικό, µε σκοπό να

επιβιβαστώ στο τρένο για Μοναστηράκι. Από

την αρχή αυτού του οδοιπορικού και

αναλόγως τα κέφια, αρκετές φορές παρατηρώ

τα πάντα γύρω µου, από το αδέσποτο σκυλί

που κάθετε νυσταγµένο πάνω στο γκαζόν

ύστερα από ένα ξάγρυπνο βράδυ, τον άστεγο

που κάθε φορά τον πετυχαίνω να κοιµάται και

σε διαφορετικό παγκάκι πλησίον του σταθµού,

µέχρι και όλους τους συνοδοιπόρους µου,

που πετυχαίνω να µετακινούνται από και

προς τον σταθµό µέσα στο σκοτάδι των

δρόµων κάθε παγωµένο χειµωνιάτικο

ξηµέρωµα. . .Αναµονή της αµαξοστοιχίας για

Μοναστηράκι και δεκάδες κόσµος στην

αποβάθρα, χωρίς µιλιά και έκφραση στο

πρόσωπό τους. Άλλοι χαµένοι στα κινητά

τους τηλέφωνα, άλλοι σκυθρωποί µε

κατεβασµένο το κεφάλι, άλλοι

καλοντυµένοι, άλλοι όχι και

όλοι αυτοί χωρίς να

ανταλλάξουν ούτε µια

καληµέρα. Αυτό που µου έχει

κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι

το µικρό ποσοστό των

ανθρώπων που µπορεί έστω

και για λίγο να διακρίνεις µια

ευθυµία και χαρά στο

πρόσωπό τους, αλλά και το

γεγονός ότι σε όλη αυτήν την

1 0λεπτη περίπου διαδροµή µε

τον µόνο που ίσως

ανταλλάξεις κάποια κουβέντα

είναι ο υπάλληλος στα

εκδοτήρια, που αν δεν έχει και

κέφια ίσως εξυπηρετήσει το

αίτηµά σου για εισιτήριο χωρίς

να βγάλει λαλιά. Ο φωτεινός πίνακας

προειδοποιεί ότι το τρένο φτάνει σε ένα λεπτό

και µια µικρή κινητικότητα προς την κόκκινη

γραµµή σου δείχνει ότι πρέπει να πάρεις

µέτωπο προς το τρένο που φτάνει. Ανοίγουν

οι πόρτες, ντου από παντού για µία θέση

µέσα στο τρένο λίγο σπρώξιµο και το τρένο

φεύγει για τον επόµενο σταθµό. Όσο

επαναλαµβάνεται το µοτίβο της αποβίβασης

και επιβίβασης σε κάθε σταθµό τόσο το τρένο

γεµίζει από κόσµο κάθε λογής και τόσο οι

εικόνες πολλαπλασιάζονται ταχύτατα, τόσο οι

ανθρώπινες µυρωδιές φτάνουν ακατέργαστες

στην µύτη σου. Περιοχές διαδέχονται η µία

την άλλη, φωνητικές εντολές σου

υπενθυµίζουν τι πρέπει να προσέχεις και που

πας και όλα αυτά µέσα σε ένα τρένο που

ακόµα κανένας δεν έχει πει ούτε µια κουβέντα

ούτε ένα γεια. Την µονοτονία αυτή ίσως

κάποιες φορές να την σπάσει ο επαίτης ή ο

πλανόδιος τραγουδιστής, τους οποίους οι

περισσότεροι µέσα σ΄ αυτό το κουτί θα τους

αισθανθούν σαν τον άνθρωπο που τους

χάλασε την αποµόνωσή τους και δεν τους

αφήνει στην ησυχία τους! Αλλά και αυτό µες

το πρόγραµµα είναι. Μετά από κανένα

δεκάλεπτο ταξιδιού φτάνουµε στο

Μοναστηράκι όπου εγώ προσωπικά πρέπει

να αλλάξω µέσο συγκοινωνίας και να πάρω

το µετρό. Αυτό που συµβαίνει στον

συγκεκριµένο σταθµό είναι απερίγραπτο. Με

το που φτάνει το τρένο εκεί και ανοίγουν οι

πόρτες είναι λες και έχει βαρέσει το πιστόλι

εκκίνησης του αγώνα των 1 00 µέτρων. Όλοι

αρχίζουν και τρέχουν χωρίς να ξέρω τις

πρώτες φορές που αντιµετώπισα το γεγονός

αυτό, το γιατί. Οι βιαστικοί στην αριστερή

πλευρά των κυλιόµενων σκαλών, οι ποιο

χαλαροί στην δεξιά πλευρά των σκαλιών

απλά τους κατεβάζει η σκάλα , εγώ κατεβαίνω

τα σκαλιά βαδίζοντάς τα. Όταν πλησιάζεις

στην αποβάθρα του µετρό ορισµένοι βάζουν

ξαφνικά την τρεχάλα και ίσως παρασυρθείς

και εσύ σ΄ αυτό, ενώ οι λιγότεροι

εξακολουθούν και βαδίζουν χαλαρά. Μετά από

καιρό όπως είπα και πιο πριν κατάλαβα γιατί

γίνεται αυτό. Ο περισσότερος κόσµος θέλει

να προλάβει την ανταπόκριση του µετρό και

να µην περιµένει το επόµενο συρµό που

έρχεται σε 4 λεπτά, προφανώς γιατί έχουν

αργήσει προς την δουλειά τους. Όπως

καταλάβατε ακόµα και τα µέσα µεταφοράς και

οι χώροι όπου τα περιβάλλουν έχουν τους

δικούς τους κανόνες µετακίνησης και

συµπεριφοράς, που καλώς ή κακώς πρέπει

να ακολουθήσεις. Όταν µε το καλό έρθει η

ώρα της επιβίβασης στο βαγόνι του µετρό,

εκεί αρχίζει το σόου. Εκτός του γεγονότος ότι

αυτό ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από τον

ηλεκτρικό και πρέπει υποχρεωτικά από κάπου

να κρατιέσαι, αισθάνεσαι σαν σαρδέλα

παστωµένη από τον πολύ κόσµο και

κουνιέσαι λόγω της ταχύτητας σαν παγάκι

του φραπέ προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι

µυρωδιές των ανθρώπων πολλές και τα

συµπεράσµατα ποικίλα. Μέσα από όλα αυτό

το σκηνικό καταλαβαίνεις αν ο άλλος τηγάνισε

χτες στο σπίτι του, αν έχει πλυθεί πρόσφατα ή

όχι, αν τα ρούχα του είναι καθαρά, τι

εθνικότητας είναι, αν έχει τρόπους και καλή

συµπεριφορά ή ακόµα αν κουβαλάει και

τρέλα. Ουκ ολίγα τα περιστατικά των τρελών

εντός του µετρό, που πολλές φορές είναι να

γελάς µε δάκρυα, που ο τρελός στην τρέλα

του µονολογεί, παριστάνει τον αντιπρόεδρο

του συµβουλίου της επικρατείας µιλώντας

δυνατά στο κινητό του ή γενικά προσπαθεί µε

την τρέλα του να κλέψει τις εντυπώσεις. Όταν

το µετρό φτάνει στο Σύνταγµα εκεί φτάνει στο

πικ της επιβίβασης από κόσµο, όπου

πραγµατικά αν ήµουν γυναίκα θα φοβόµουν

µην µείνω και έγκυος. . Το «καλό» είναι ότι εδώ

και 3 µήνες που µετακινούµε µε το µετρό, έχω

πετύχει µόνο µια φορά ελεγκτές, άρα αν είσαι

ολίγον παρατηρητικός µε το που µπαίνουν

στο βαγόνι σαν τους ρίγκο του Far West εσύ

µπορείς να βγεις επί τόπου και να γλυτώσεις

το πρόστιµο αν είσαι στην συνοµοταξία των

τζαµπατζήδων. Όλα έχουν την γλύκα τους

τελικά. Φτάνοντας σιγά σιγά στον προορισµό

µου το βαγόνι από σταθµό σε σταθµό αδειάζει

και οι ρυθµοί αρχίζουν και πέφτουν, οι εικόνες

χάνονται. Ακόµη οι άνθρωποι δεν έχουν

ανταλλάξει µία καληµέρα, εκτός και αν έχει

γίνει κανένα ευτράπελο και αντί για καληµέρα

πέσει κανένα ψιλό γαλλικό. Η εµπειρία αυτής

της υπόγειας θέας, που σε καµία περίπτωση

δεν µπορώ να περιγράψω αναλυτικά εδώ,

φτάνει στο τέλος της. Το µόνο κατάλοιπο, που

µου αφήνει, είναι να πω δεκάδες καληµέρες

στους ανθρώπους που ξέρω

µέσα στην δουλειά µου, γιατί

αυτοί ίσως και να µην µε

παρεξηγήσουν σε σχέση µε

τους ταξιδιώτες που

συνάντησα σήµερα το πρωί

και που µου έδωσαν την

εντύπωση ότι ταξιδεύουν σε

άλλον κόσµο. . .τον δικό τους.

Ίσως σε αυτόν να ταξιδεύω

και εγώ. Πέραν όλων αυτών,

όµως, όπως θέα έχει το

ταξίδι του πηγεµού προς την

δουλειά έτσι άπειρη θέα και

πολλά συµπεράσµατα έχει

και το ταξίδι της επιστροφής

προς το σπίτι τις

µεσηµεριανές ώρες. Καλή

µου επιστροφή λοιπόν.

Η άποψη του ‘’Γάτου Σπιρουνάτου’’.

Αυτό ο υπόγειος σκουληκόδροµος έχει

πολλές ιστορίες να πει και να περιγράψει,

αρκεί να µπει ο καθένας µας ξεχωριστά

στην διαδικασία να τις ανακαλύψει. Αυτός

ο κόσµος έχει πολλά να µας πει και να µας

δείξει µέσα από την καθηµερινότητά του, η

οποία στο τέλος απεικονίζει την

πραγµατικότητα και την ψυχοσύνθεση της

κοινωνίας ολόκληρης. Το γιατί και το πώς

είναι εύκολο να το συµπεράνει ο καθένας

µας, αρκεί να βάλει λίγο το µυαλό σε

κίνηση. Θέλει πολύ προσοχή να

καταφέρει ο καθένας µας να ξεχωρίσει

µέσα από αυτόν τον όχλο και να µην γίνει

ένα µε αυτόν. Θέλει δύναµη να γίνεις το

διαφορετικό, θέλει δύναµη να αλλάξεις το

κατεστηµένο και την συνήθεια. Θέλει

δύναµη ή απλά να δοκιµάσεις να πεις µια

καληµέρα στον άγνωστο και να σπάσεις τα

δεσµά της αποξένωσης.

Καλές Απόκριες ‘’Γάτος Σπιρουνάτος’’

Σουρµπάτης Γιώργος

ε ί ν α ι η θ έ α ...
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Ο όρος οµοφυλοφιλία είναι νεότερο,

λόγιο µεταφραστικό δάνειο. Πλάστηκε στην

Ελληνική κατά τον 1 9ο αι. ως απόδοση του

γερµανικού όρου Homosexualität. Τον

γερµανικό όρο είχε πλάσει ο Αυστριακός

νευρολόγος-ψυχίατρος von Krafft-Ebing, ο

οποίος µελέτησε συστηµατικά τις σεξουαλικές

αποκλίσεις. Η γερµανική λέξη είναι, εν µέρει,

ελληνογενής (ως προς το λεξικό πρόθεµα

Homo-, το οποίο ανάγεται στο αρχικό επίθετο

« κοινός, ο ίδιος »). Συνεπώς, η ελληνική

λέξη, αποδίδοντας τη γερµανική, πλάστηκε

από το λεξικό πρόθεµα οµος - όµοιος, το

ουσιαστικό φύλο και το λεξικό επίθηµα -φιλία,

γνωστό από την ήδη αρχική οµοφυλία «κοινή

καταγωγή».

Η εφηβεία θεωρείται δύσκολη

περίοδος για όλους/ες. Πόσο µάλλον αν

είσαι γκέι. Η εφηβεία είναι η περίοδος, και για

τα δύο φύλα, όπου ο νέος και η νέα αρχίζουν

να συνειδητοποιούν και να καθορίζουν τις

σεξουαλικές διαθέσεις τους και να

προσανατολίζουν την πορεία τους. Τι

συµβαίνει στην περίπτωση της

οµοφυλοφιλίας; Πώς νιώθει ο έφηβος την

κλίση του αυτήν και πώς αισθάνεται στο

πλαίσιο της οικογένειας και του στενού

κοινωνικού περίγυρου;

Πολλοί έφηβοι οµοφυλόφιλοι ζουν µε

ένα συνεχές άγχος πως ο περίγυρός τους θα

ανακαλύψει τα πραγµατικά τους

συναισθήµατα µε συνέπεια να εγκλωβίζονται

στο φόβο της αποκάλυψης επιλέγοντας την

αποµόνωση στο δικό τους µικρόκοσµο, όπου

µπορούν να είναι ο εαυτός τους.

∆ιερευνώντας το συναίσθηµα του

φόβου που βιώνει ο οµοφυλόφιλος έφηβος

οδηγούµαστε στο φαινόµενο του Οµοφοβικού

Εκφοβισµού: o φόβος, η περιθωριοποίηση

και η εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών µε

τη µορφή λεκτικής, σωµατικής και

ψυχολογικής βίας από έφηβους νέους

προς συνοµηλίκους τους (κορίτσια και

αγόρια) µε αφορµή τη σεξουαλική τους

διαφορετικότητα, αποτελούν ένα υπαρκτό

και συχνό κοινωνικό και ψυχολογικό

φαινόµενο, ενώ στέκονται εµπόδιο στην

επίτευξη της οικογενειακής και κοινωνικής

συνοχής και της αρµονικής συνύπαρξης των

νέων, δηµιουργώντας προβλήµατα στην

ανάπτυξη της προσωπικότητας των εφήβων.

Οι έφηβοι οµοφυλόφιλοι, αγόρια και

κορίτσια, έχοντας βιώσει την απόρριψη, το

ρατσισµό και την κοινωνική και

ψυχολογική αποµόνωση, εξελίσσονται σε

νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν

αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους.

Πράγµατι, όπως έχει αποδειχθεί

µέσα από επιστηµονικές έρευνες οι

οµοφυλόφιλοι έφηβοι εµφανίζουν

υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών. Στους

γκέι η αίσθηση διαφορετικότητας οφείλεται

στη σεξουαλική τους ταυτότητα και µπορεί να

επιδεινωθεί και από άλλες διαφορές,

πραγµατικές ή «κατασκευασµένες». Όταν το

παιδί βάλλεται από παντού ως διαφορετικό,

µπορεί να αναπτύξει διάφορους τρόπους

άµυνας. Μερικές φορές η διαφορετικότητα

γίνεται οχυρό πίσω από το οποίο ένα γκέι

παιδί κρύβεται και προφυλάσσεται από την

κατακραυγή και τις αποδοκιµασίες. Για να

αντέξει λοιπόν αυτή την αποµόνωση µπορεί

να εµφανίσει διάφορες συµπεριφορές:

• Αυτοκαταστροφικές τάσεις, όπως

χρήση ουσιών, αυτοτραυµατισµοί,

κατάθλιψη, αυτοκτονικοί ιδεασµοί.

• Αντιστάθµιση του υποβιβασµού που

του επιβάλλεται µέσω ανάδειξης σε

άλλους τοµείς, π.χ. σχολικές επιδόσεις,

αρίστευση σε κάποιο σπορ, τέχνη κ.τ.λ.

• Αντιστροφή της διαφοράς λόγω

ελαττώµατος σε διαφορά λόγω

υπερτέρησης: «διαφέρω απ' τους άλλους

αλλά όχι επειδή είµαι χειρότερος αλλά

επειδή είµαι ο καλύτερος».

• Εσωστρέφεια, αντικοινωνική

συµπεριφορά, αποφυγή επαφών ή και

πλήρη κοινωνική αποµόνωση.

• Συγκάλυψη της διαφοράς και

προσπάθεια να ενταχθεί στους

«φυσιολογικούς» υιοθετώντας πολύ

τυποποιηµένες έµφυλες συµπεριφορές,

ώστε να «αποδείξει» ότι είναι σαν τα άλλα

παιδιά του φύλου του.

Καµιά φορά δεν χρειάζεται καν να

κάνεις κάτι κακό για να σε πετάξουν έξω,

αρκεί απλώς να έχεις κάποια νοητικά

προβλήµατα ή να είσαι οµοφυλόφιλος.

Ο Ροµπ, νέος 1 6 ετών από την

Καλλιφόρνια λέει:

"Λαμβάνω σχολική αγωγή στο σπίτι σε όλη
μου τη ζωή. Στη σπιτική σχολική αγωγή
(homeschooling) στις Ηνωμένες Πολιτείες
υπάρχει το λεγόμενο CoOp, στο οποίο
πηγαίνεις μία φορά την εβδομάδα. Σου
δείχνουν τα μαθήματα της επόμενης
εβδομάδας, σου δίνουν δουλειά για το σπίτι,
επιστρέφεις εκεί ύστερα από μια εβδομάδα και
τσεκάρουν τι έκανες. Αυτά τα coops συνήθως
έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα και σε
κριτικάρουν έντονα αν δεν ακολουθείς τις
βιβλικές πρακτικές. Μεγαλώνοντας, ποτέ δεν
πίστεψα ότι ήμουν αρκετά καλός. Ήμουν
διαφορετικός από τα περισσότερα αγόρια:
είχα περισσότερες φίλες απ' ό,τι φίλους,
άκουγα γυναικεία ποπ μουσική και στα
εφηβικά μου χρόνια άρχισα να αμφισβητώ την
αυστηρή κουλτούρα μέσα στην οποία είχα
μεγαλώσει. Κάπου εκείνη την περίοδο
ανακάλυψα πως ήμουν gay. Έπασχα από
βαρύτατη κατάθλιψη, ήμουν 14 ετών και
σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω. Η εκκλησία
στην οποία πήγαινε η οικογένειά μου ήταν
επίσης εξαιρετικά συντηρητική και έμοιαζε

πολύ στη λογική με το CoOp. Ήταν επίσης
γνωστή για τα «μέτρα» που λάμβανε κατά της
LGBT κοινότητας, οπότε ήμουν πολύ
προσεκτικός σχετικά με τους ανθρώπους
στους οποίους μιλούσα.Εκείνη περίπου την
περίοδο, ο ιερέας του σχολείου μου άρχισε να
μου μιλάει διαρκώς, λέγοντάς μου ότι δεν θα
έπρεπε να ακούω κάποια συγκεκριμένα είδη
μουσικής και δεν θα έπρεπε να φοράω κάποια
συγκεκριμένα είδη ρούχων. Μου είπε να
«γίνω άντρας» και να γίνω επιτέλους το άτομο
το οποίο κατασκεύασε ο Θεός. Με έβαλε
κιόλας να κάνω και κάποιες «θεραπείες». Μου
είπε να προσευχηθώ ώστε «να μου φύγει το
gay» ֩ το έκανα όχι επειδή το πίστευα, αλλά
επειδή νόμιζα ότι έτσι θα σταματούσε. Προς το
τέλος του «θεραπευτικού κύκλου» το έσκασα
και έφτασα πολύ κοντά στο να αυτοκτονήσω.
Οι γονείς μου, η εκκλησία και όλοι μου οι φίλοι
ήταν εναντίον μου. Δεν είχα νιώσει ποτέ τόσο
άσχημα. Ύστερα από ένα μήνα θεραπείας,
όμως, όλοι πίστευαν ότι είχα γίνει
καλά.Δημιούργησα λοιπόν ένα λογαριασμό
στο Twitter για να εκφράσω αυτά που
περνούσα. Με βοήθησε πολύ και μου έδωσε
μια διέξοδο για να εκφράσω τα συναισθήματά
μου, αλλά μου έδωσε και ένα χώρο όπου
μπορούσα να είμαι ανοιχτά gay. Μια μέρα
έλαβα ένα γραπτό μήνυμα από τη μητέρα μου,
στο οποίο μου έλεγε πως έπρεπε να πάει σε
μια συνάντηση στο σχολείο. Της είπαν ότι
είχαν ψάξει στα social media μου και είχαν
βρει σημάδια που έδειχναν πως ήμουν gay.
Στο Facebook μου έλεγε πως μου άρεσαν οι
άντρες. Θα με έδιωχναν από το σχολείο. Μου
είπαν ότι δεν είχε να κάνει με μίσος, αλλά ήταν
η θέση τους, ότι δηλαδή δεν μπορούσες να
είσαι gay και να πηγαίνεις σε αυτό το σχολείο.
Η μόνη τους δικαιολογία ήταν πως το έκαναν
από αγάπη και για το δικό μου καλό. Οι γονείς
μου ήταν σύμφωνοι με όλο αυτό, μιας και είναι
εντελώς αντίLGBT. Δεν υπάρχει κάποιο
χαρούμενο τέλος στην ιστορία μου. Είμαι πια
σε άλλο σχολείο και ελπίζω να αποφοιτήσω
και να πάω στο πανεπιστήμιο. Είναι δύσκολο,
αλλά είναι εμφανές ότι υπάρχει ακόμα
ρατσισμός απέναντι στα LGBT άτομα. Κανείς
δεν θα έπρεπε να διώχνεται από το σχολείο
επειδή είναι gay. Έχω βαρεθεί να με
απορρίπτει αυτή η κοινωνία επειδή είμαι ο
εαυτός μου. Θέλω να πω στα παιδιά ότι
υπάρχουν κι άλλα άτομα εκεί έξω σαν κι εσάς
και πως τα πράγματα βελτιώνονται!"

Κάποτε µου κάνανε µια ερώτηση….

Αν το παιδι σου είναι οµοφυλόφιλος τι θα

έκανες;

"Είµαι µανούλα και είµαι περήφανη για

αυτό. ∆εν θα µπορούσα ποτέ να αγαπήσω

λιγότερο ή περισσότερο τον γιό µου

επειδή θα ήταν gay. Θα ήµουν δίπλα του

στης επιλογές του όποιες κι αν ήταν αυτές.

Ο καθένας µας έχει το δικαίωµα να ζήσει

και να έχει διαφορετικές προτιµήσεις. Το

να έχεις διαφορετικές σεξουαλικές

προτιµήσεις δεν σε κάνει να είσαι

λιγότερος καλός ή κακός από τους άλλους

ανθρώπους."

Γιάννη Αθηνά

"Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και
όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι"

Φρήντριχ Νίτσε

Οµοφυλοφιλία στην Εφηβεία
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Ο George Best γεννήθηκε στο

Μπέλφαστ στις 22 Μαϊου του 1 946, λίγο µετά

το τέλος των συρράξεων.

Πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά

χρόνια διότι η οικογένεια του ανήκε στο

εργατικό στρώµα του Κρέγκαφ στο κέντρο

της πρωτεύουσας της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στο σχολείο ήταν από τους καλύτερους

µαθητές. Γράφτηκε στον τοπικό σύλλογο της

Κρέγκαφ και στο πρώτο του παιχνίδι εναντίον

της Μπόιλαντ (οµάδα µε 1 8 χρόνους) ο 1 5

χρόνος Best σκοράρει 2 γκόλ και η οµάδα του

νικάει µε 4-2. Στο γήπεδο για καλή τύχη

βρισκόταν ο σκάουτ της Μάντσεστερ

Γιουνάιτεντ Μποµπ Μπίσοπ ο οποίος έστειλε

τηλεγράφηµα στον Ματ Μπάσµπι µετά τον

αγώνα για να προλάβει να κλείσει αυτόν τον

µεγάλο παίχτη.

Ο Best στην αρχή δοκιµάστηκε σαν

ερασιτέχνης αλλά στη συνέχεια µε το πείσµα

του καθιερώθηκε ως µία από τις επιλογές του

Μπάσµπι. Ο George Best κάνει το ντεµπούτο

του στο µεγάλο πρωτάθληµα στις 1 4

Σεπτεµβρίου του 1 963, σε ηλικία 1 7 ετών και

4 µηνών, κόντρα στην Γουέστ Μπρόµιτς

Άλµπιον. Και λίγο πριν τα 1 8 αγωνίζεται για

πρώτη φορά µε την Εθνική της Βόρειας

Ιρλανδίας. Ο Best στα πρώτα χρόνια ζύγιζε

50 κιλά µε αποτέλεσµα να αναπτύξει άλλα

προσόντα που τον καθιέρωσαν στη συνέχεια,

όπως ελαστικότητα, εκρηκτικότητα, ντρίµπλα

και πλαστικότητα κινήσεων.

Στις 29 ∆εκεµβρίου του 1 963 ο Best

πετυχαίνει το πρώτο γκόλ µε την Μάντσεστερ

Γιουνάιτεντ στη νίκη µε 5-1 επί της Μπέρνλι, ο

Best κατέκτησε µε την οµάδα του τα

πρωταθλήµατα του 1 965, 1 967. Το 1 966 στον

προηµιτελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών

εναντίον της Μπενφίκα ο Best σηµειώνει 2

γκόλ στην καλύτερη ίσως εµφάνισή του και η

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε µε 5-1 . Το

1 968 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατακτά το

κύπελλο πρωταθλητριών νικώντας στον

τελικό τη Μπενφίκα µε 4-1 µε το Best να

πετυχαίνει το δεύτερο γκόλ του αγώνα. Το

τέλος της σεζόν του 1 968 ο Best κατακτά τον

τίτλο του κορυφαίου ευρωπαίου

ποδοσφαιριστή, έχοντας πετύχει 28 γκόλ. Για

τέσσερα συνεχόµενα χρόνια θα είναι ο

πρώτος σκόρερ του συλλόγου. Το 1 970 θα

γίνει ο παίκτης µε τα περισσότερα γκολ της

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε έναν αγώνα,

έβαλε 6 εναντίον της Νορθάµπτον για το

κύπελλο (8-2 νίκη της Μάντσεστερ

Γιουνάιτεντ).

Στα 22 του χρόνια είχε ότι

επιθυµούσε, έγινε ίνδαλµα. Χρήµατα,

γυναίκες, τζόγος και αλκοόλ έγιναν οι

καλύτεροι"φίλοι" του στη ζωή. ∆εχόταν

πάνω από 1 0000 γράµµατα την εβδοµάδα µε

αποτέλεσµα να χάνει την αυτοσυγκέντρωσή

του στους αγώνες. Οι επιχειρηµατικές

κινήσεις που επεδίωξε δεν πήγαν καλά

(νυχτερινά κλαµπ, µπουτίκ ρούχων)

γνωρίζοντας έτσι την εξωαγωνιστική

αποτυχία. Το 1 969 ο Μπάσµπι αποχώρησε

από την οµάδα και ο Best είχε µειωµένη

απόδοση στους αγώνες και απουσίες στις

προπονήσεις. Ήταν σαν να έφυγε από την

οµάδα ο ποδοσφαιρικός του "πατέρας".

Το 1 970 πηγαινοερχόταν στην

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώσπου την

Πρωτοχρονιά του 1 974 αγωνίστηκε για

τελευταία φορά µε την φανέλα της στην ήττα

από την Κουίν Παρκ Ρέιντζερς µε 3-0. Αυτό

ήταν η αρχή του τέλους για την καριέρα του

και µετέπειτα για τη ζωή του. Σε ηλικία 27

ετών ο Best θα πάει σε αρκετές οµάδες µη

µπορώντας να βρει τη σταθερότητα που είχε

στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οµάδες από

ΗΠΑ, Αυστραλία και Σκωτία. Ντανστειµπ

Τάουν (1 974), Στοκπορτ Κάουντι (1 975), Κορκ

Σέλτικ (1 975), Φούλαµ (1 976-77), Λος

Άντζελες Αζτεκς (1 977), Φορντ Λοντερντειλ

Στραικερς (1 978), Χιµπέρνιαν (1 979-80), Σαν

Χοσέ Ερθκουεικς (1 980-81 ), Μπρισµπέιν

Λάιονς (1 983) και τελευταία οµάδα του η

Μπόρνµουθ το 1 983 όπου και σταµάτησε το

ποδόσφαιρο σε ηλικία 37 ετών.

Από το 1 984 ξεκινάνε τα πρώτα

προβλήµατα υγείας από το ποτό το οποίο

ποτέ δεν µπόρεσε να σταµατήσει. Συµµετείχε

πολλές φορές σε φιλανθρωπικούς αγώνες.

∆ούλεψε και ως σχολιαστής στο Sky sports.

Στις 25 Νοεµβρίου του 2005 τα

σοβαρότατα προβλήµατα αλκοολισµού που

αντιµετώπιζε τον οδήγησαν στο θάνατο.

Μερικές από τις καλύτερες ατάκες που

είχε πει:

"Έχω σταµατήσει να πίνω, όταν

κοιµάµαι",

"Το 1 969 εγκατέλειψα τις γυναίκες και το

αλκοόλ. Ήταν τα 20 χειρότερα λεπτά της

ζωής µου"

"Ξοδεψα το 90% των χρηµάτων µου σε

ποτά, κορίτσια και γρήγορα αυτοκίνητα. Τα

υπόλοιπα απλώς τα σπατάλησα".

Μιχαηλίδης Κώστας

Τ ζ ο ρ τ ζ Μ π ε σ τ
Ο θρύλλος από την

Β. Ιρλανδία
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Νύχτωσε.Έγειρε ο ήλιος και βγήκε το φεγγάρι, ολόγιομο,λαμπερό σαν χίλιες πυγολαμπίδες στο σκοτάδι.Κάθομαι και το χαζεύω δίπλα στο παράθυρο,καπνίζοντας ένα στριφτό τσιγάρο.Για κάποιο λόγο με έχει μαγέψει η θέα τουφεγγαριού και δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μουαπό πάνω του, σαν να αντικρύζω τον παιδικό μουέρωτα, ή το πιο όμορφο τοπίο.Ησυχία παντού. Η ηρεμία κάνει την ατμόσφαιραακόμη πιο μαγευτική.Το φεγγαρόφωτο που πέφτει παντού κάνει ταπάντα να φαίνονται πιο όμορφα, ακόμη και τα άχαραχαμόσπιτα με τα φτηνά τους γύψινα στολίδια.Τραβώ την τελευταία ρουφηξιά από το τσιγάρο,πλησιάζω στο τραπέζι και το σβήνω στοσταχτοδοχείο.Ξάφνου ακούω απ' έξω ήχους να σκίζουν τηνησυχία. Μοιάζουν με... βήματα. Ναι, είναι βήματα.Παπούτσια σούρνονται στο χώμα, προσπαθώνταςνα μην ακουστούν, αλλά μάταια. Το ύπουλό τουςσούρσιμο είναι αδύνατο να κρυφτεί, και με ταράζειως τα βάθη της ψυχής μου.Ποιοι μπορεί να είναι μέσα στη νύχτα;Δεν βλέπουν ότι ταράζουν την ηρεμία μας;Πάντως για καλό δεν έχουν έρθει.Πλησιάζω δειλά στο παράθυρο, για να δω τισυμβαίνει.Η καρδιά μου βροντάει σαν βαρέλι που κατρακυλάει σε κατήφορο, θαρρείς θα σπάσει το στέρνο μου.Κοιτάζοντας έξω, βλέπω τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.Δύο άντρες στέκονται έξω από το σπίτι που βρίσκεται απέναντι. Ο ένας πλησιάζει την πόρτα, ο άλλος ρίχνει κλεφτές ματιές γύρωτου.Διαρρήκτες, το δίχως άλλο. Τι άλλο θα μπορούσαν να ήταν μέσα στη νύχτα;Αυτός πρέπει στέκεται δίπλα στην πόρτα βγάζει μια αρμαθιά αντικλείδια από την τσέπη.Αρχίζει και τα δοκιμάζει ένα ένα.Κοιτάζω έντρομος ολόγυρα.Κανείς δεν έχει πάρει είδηση τι συμβαίνει. Κανείς δεν θα φωνάξει για βοήθεια ή για να διώξει τους διαρρήκτες.Ακούγεται ένας ανατριχιαστικός ήχος. Ο διαρρήκτης άνοιξε την πόρτα.Λουσμένος στον ιδρώτα και ανασαίνοντας κοφτά, απομακρύνομαι από το παράθυρο. Ψιθυρίζω μια προσευχή για τους γείτονές μου.Κάθομαι στην ψάθινη καρέκλα και ακουμπάω το μέτωπο στο μάρμαρο του τραπεζιού. Σαν κύμα που ταξίδεψε από μακρινούςωκεανούς με σκεπάζει η κούραση. Μόλις κλείνω τα βλέφαρα αποκοιμιέμαι. Όταν ξυπνάω έχει ήδη ξημερώσει. Το λαρύγγι μου είναιστεγνό, το μυαλό μου θολωμένο, προσπαθεί να συνέλθει από το μεθύσι του φεγγαριού.Και οι δύο διαρρήκτες; Μήπως ήταν άσχημο όνειρο;Δύο χτυπήματα στην πόρτα, βαριά, απειλητικά. Το αίμα μου παγώνει. Ωστόσο βρίσκω το κουράγιο να πάω στην πόρτα και ναανοίξω. Μπροστά μου στέκονται οι δύο διαρρήκτες. Τα πρόσωπά τους πιο ανέκφραστα και από άγαλμα. Κρατούν λουλούδια σταχέρια τους. Μαργαρίτες ο ένας, τριαντάφυλλα ο άλλος. Μου τα προσφέρουν. Τα παίρνω και πηγαίνω στην κουζίνα, να τα βάλω στονερό. Η ταραχή μου απειλεί να με εξοντώσει, όμως καταφέρνω να ελέγξω τα χέρια μου. Γεμίζω δύο βάζα με νερό, βάζω ταλουλούδια και επιστρέφω στην πόρτα.Οι διαρρήκτες άφαντοι. Η ψυχή μου γαληνεύει επιτέλους. Κλείνω την πόρτα με το πόδι και πηγαίνω στο παράθυρο. Ακουμπάω ταβάζα στο περβάζι. Μόνο τα λουλούδια θ' αγναντεύουν από εδώ και πέρα έξω από το παράθυρο...
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