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Αφιερώνεται
στους μαθητές μου
που υφαίνουν την πορεία μου
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Ρο βιβλίο «χωμάτινα παιχνίδια» περιλαμβάνει στο πρώτο
μέρος, ιστορίες-πεζά του Ζανάση Ξάνου (από τα βιβλία
«Αξίες & Απαξίες» και «Ζώα άγρια & οικόσιτα») και στο
δεύτερο μέρος εκθέτονται άρθρα και δοκίμια από την
ιστοσελίδα schooltime.gr, στην οποία είναι τακτικός
αρθρογράφος.
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Ν ΣΦΡΝΒΝΡΕΠ ΙΝΑΝΠ

Στην αέναη ομορφιά εισχωρεί, σαν αγέρας που διαπνέει τις
αίθουσες του νου, ασπαίρουσα και ανάστροφη πορεία που
τραβάει τον κάθε τολμηρό κολυμβητή από τον πνιγμό.
Όταν κάνη είναι, το οπλοστάσιο του νου πυροβολεί με
λέξεις και σε μονομαχία ίσων μονομάχων αναίμακτα
χαράζει την διαλεκτική. Και όταν κατάματα τολμάς τα
λόγια ρέουν ξεκλειδώνοντας αδιέξοδα. τα όντα φωτίζει τα
κενά, αρκεί μια σκέψη να αρχινήσει. Κι όταν γίνει η αρχή,
χορογραφεί το σύμπαν και τον χρόνο, με εξισώσεις
σπαραγμού και αγωνίας. Πόνος μονομαχίας και θανάτου ο
διάλογος και μετά ενσάρκωση του εδώ όπου την άγκυρα
σηκώνει της αλήθειας η αναζήτηση. Ο γραπτός λόγος
αποτελεί από μία άποψη τον ποιητικό καθρέπτη για την
αυτό-ανάλυσή μας, το έσχατο μέσο για τον προσδιορισμό
αλλά και την ελπίδα για την διεύρυνση των ορίων. Ακόμα
και μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο, πάνω σε ένα άσπρο χαρτί
μπορείς να δημιουργήσεις ένα λουλούδι που να μυρίζει, ένα
μήλο για δάγκωμα, ένα πρόσωπο έτοιμο να σου μιλήσει ή
μια θάλασσα στην οποία θέλεις να βουτήξεις.
Άγναντη αναλαμπή ο Λόγος, επιδρά επάνω μας με μεγάλη
ή μικρή ένταση. τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα
φωτοδότης, ο Λόγος είναι οδηγός να αδράξουμε το
αψηλάφητο της ισότητας, ακόμα και με τα άναρθρα τα
όντα.
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ΝΗ ΑΓΛΏΟΤΓΠ

Και

ήρθε η ημέρα που ο ουρανός έχασε όλα τα
χρώματα και έγινε κατάμαυρος. Ρότε άρχισε να
βρέχει με μαύρη βροχή. Ε νεροποντή στην αρχή
δημιούργησε ρυάκια που ενώθηκαν σε χείμαρρους
και όλα τα ύδατα της γης συνάντησαν τη μεγάλη
θάλασσα. Ξελώρια κύματα καταβρόχθιζαν όλα τα
ζώα και τους ανθρώπους που αδύναμα βυθίζονταν
αβοήθητα. Κόνο ένα κορίτσι πάλευε γαντζωμένο σε
ένα δένδρο. Γνώ το μέγα κύμα ήταν έτοιμο να την
καταβροχθίσει, το κορίτσι την τελευταία στιγμή
σήκωσε τα μάτια της και είδε ένα δελφίνι που
πλησίαζε γοργά. ταν έφτασε κοντά της, στάθηκε
ακίνητο και το κορίτσι κατάλαβε. Κε όση δύναμη
της απόμενε, σήκωσε τα χέρια της και αρπάχτηκε
από το πτερύγιο του δελφινιού. Ώυτό μόλις ένοιωσε
πως το κορίτσι το αγκάλιασε, άρχισε να πλέει γοργά
προς την Βύση, προς τις ακτίνες του ήλιου που είχε
ξαναφανεί μέσα στον μαύρο ουρανό.
Θολύμπησαν μέσα στα κύματα, μέσα στον χρόνο και
το φως και έφτασαν σε μια νέα γη, την γη όπου τα
κορίτσια γίνονται γυναίκες. Γκεί όπου κατοικούσε ο
Έρωτας–Ζεός, που μέσα σε αυτό το πλήθος
κοριτσιών έπαιρνε όλες τις μορφές του έρωτα που
υπάρχει και στη σημερινή ζωή. Ξολιτισμένος
καταναλωτής, έμπορας των όπλων του θανάτου,
αγνός παραμυθάς, κερατοφόρος αποπλανητής,
Άδωνις με λουλούδια στολισμένος, σάπιος μίτος που
σε πορνεία κατοικεί, ιδεολογία προπαγάνδας ή
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ακόμη πιο σπάνια, γίνεται ο τόνος στη λέξη
«Ώνθρωπιά».
Γκεί που βασιλεύει το μόνο αρσενικό σε μια
κοινωνία θηλυκών, που πλήρωσαν το τίμημα της
σωτηρίας τους από τον επίγειο κατακλυσμό. Ρο αγνό
κορίτσι, σκέφτηκε τούτη τη μοίρα, γύρισε στην ακτή
και με καμάκι φαλλικό, τύφλωσε το δελφίνι που την
έφερε σε αυτή την στεριά, σαν προαγωγός που στο
μπλοκάκι του υπάρχουν πρόστυχα νούμερα, αντίτιμο
του πληρωμένου έρωτα, που τις γυναίκες μεταπλάθει
σε δοχεία ενστικτωδών της σάρκας επιθυμιών.
Ρότε ήταν που έγινε ο τελευταίος μεγάλος
κατακλυσμός που θα θυμάται η ανθρωπότητα. Ε νέα
βροχή και οι βροντές άνοιξαν τους ουρανούς και
ένστολα όντα έπεφταν στη γη. Ρο κορίτσι με
καλυμμένο πρόσωπο ανέβηκε στη κορυφή του πιο
ψηλού βουνού μαζεύοντας πέτρες στην ανάβαση και
έγινε αίφνης γυναίκα σε τούτη την πορεία με το
όνομα Ξύρρα στην αγκαλιά ενός Βευκαλίωνα, του
άνδρα που έφτιαχνε την νέα κιβωτό. ταν η
νεροποντή σταμάτησε την δέκατη ημέρα,
αγκαλιασμένοι ξάπλωσαν στη γη και στον Σύξιο Βία
προσευχήθηκαν για τούτο το ταξίδι της φυγής. Θαι
εγένετο για μια ακόμη φορά η αρχή της Ώνθρώπινης
φυγής με ναυαγούς σε θάλασσες που από φράκτες
ξεπηδούν που ταξικά ηπείρους διαχωρίζουν.
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ΡΝ ΑΓΟΏΠΚΓΛΝ ΏΑΝΟΗ
(τον Πάνο Σζαβέλλα)

Ο

Ηάσωνας όταν μπήκε πρώτη φορά στην τάξη,
προκάλεσε έκρηξη μεγατόνων. λοι οι συμμαθητές
του, αγόρια κορίτσια, ώριμοι και ανώριμοι μαθητές,
γούρλωσαν τα μάτια αδιάκριτα. Βεν έμοιαζε με
κανένα πρότυπο της ηλικίας τους όχι μόνο στην
ενδυμασία και την τριχοδιακοσμητική του κεφαλιού
αλλά και στο περπάτημα και την όλη κίνησή του.
Ήταν κοντός, λεπτοκαμωμένος και η επιδερμίδα του
διάφανη, κάτασπρη και νόμιζες πως θα σχιστή με την
πρώτη ένταση ή όταν μιλήσει. Ρα μαλλιά του αλλά
και τα φρύδια του ήταν γεμάτα άσπρες τρίχες.
Ώκίνητοι καταρράκτες τα μάτια του, παγωμένοι,
έδιναν την αίσθηση ότι δεν είχαν κλάψει ποτέ. Ήταν
ένα γερασμένο αγόρι. σο για τα ρούχα του…με
το μαύρο παντελόνι, το μαύρο T-shirt με
Motorhead λογότυπο και φωτογραφία τον Lemmy
και με τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια του
έμοιαζε με αυθεντικό death metal τραγουδιστή ή
βγαλμένος από την εποχή των Hawkwind. Ξίσω
όμως, από αυτή την εμφάνιση κανένας, ούτε και ίδια
η οικογένειά του, δεν γνώριζε τις καθημερινές μάχες
του. Ε σπάνια ανίατη ασθένεια, αυτή του χρόνου η
χαλασμένη σπείρα, αντί για ράκος ή μοιρολάτρη τον
είχε μετατρέψει σε άγρυπνο αγωνιστή. σο
ρουφούσε αχόρταγα ο χρόνος την ηλικία του, άλλο
τόσο και αυτός αχόρταγα ρουφούσε τα βιβλία και
την γνώση. Ήδη στην ηλικία των δεκαεπτά χρόνων
ήταν ένα γερασμένο σοφό αγόρι.
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Άφησε την τσάντα του αθόρυβα στο θρανίο κάθισε
μόνος του και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στις
δύο παλάμες του.
Ν Βάσκαλος χαιρέτησε και έδωσε το θέμα της
έκθεσης:
“Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το σπανιότερο πράγμα
στην εποχή μας;»
Ε πρώτη αυτή ώρα του μαθήματος κύλησε ήσυχα,
όχι τόσο γιατί όλοι στην τάξη προσπαθούσαν να
απαντήσουν στο θέμα αλλά κυρίως γιατί ήθελαν να
ακούνε ακόμα και την ανάσα του, ενώ όλες οι άκρες
των ματιών κατέγραφαν κάθε κίνησή του. Νι
μαθητές, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να τον
κατατάξουν σε κάποια εθνικότητα και αυτό τους
προκαλούσε μεγαλύτερη περιέργεια. Κετά από το
πρώτο εικοσάλεπτο από το πρώτο θρανίο ξεκίνησε
να κυκλοφορεί μυστικά στην τάξη, από χέρι σε χέρι
ένα χαρτί. «Alien». Ώυτό θα ήταν το παρατσούκλι
του.
Ώφού τελείωσε ο χρόνος για την ανάπτυξη του
θέματος, ο δάσκαλος τον πλησίασε έσκυψε πάνω
στον ώμο του και του μίλησε στο αυτί:
-Ζέλεις να συστηθείς στους συμμαθητές σου Ηάσωνα
και να διαβάσεις το κείμενό σου;
Ν Ηάσωνας έμεινε ακίνητος για λίγο και μετά
ψιθύρισε σιγανά:
-Γυχαριστώ…
Νι αδύνατοι ώμοι του αναταράχθηκαν ξαφνικά και
άρχισε να διαβάζει. Ε έκπληξη έγινε ακόμα πιο
μεγάλη. Ώπό πού έβγαινε τέτοια φωνή, τέτοιο
καθαρό μέταλλο με βάθος ώριμης φωνής
τραγουδιστή; Ώναρωτήθηκε σιωπηρά όλη η τάξη…
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-Μέρετε ποιο είναι το πιο σπάνιο πράγμα στην εποχή
μας, για εμένα; Ν χαρακτήρ. Βηλαδή εκείνος που
γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός του και βαδίζει
σταθερά προς αυτόν. Ν χαρακτήρας είναι ένας
στρατιώτης που δεν είναι σκλάβος του όπλου του.
Βεν έχει αδιάκοπο μέλημα του τη νίκη και το θάνατο
του εχθρού. Μέρει να εκτιμά και πέρα του τάφου.
λα μπορεί να τα θυσιάσει. λα εκτός από ένα. Ρην
τιμή. Ώκόμη και όταν διαψεύδονται τα όνειρά του
δεν απογοητεύεται. Θοιτάζει αμέσως τις επιλογές
ακόμα και όταν η κοινωνία είναι σε κρίση. Βεν θα
συμμορφώσει τις αρχές του σύμφωνα με τις
περιστάσεις. Ταρακτήρας σημαίνει , ότι αν χρειαστεί
θα έλθει σε αντίθεση με τον κόσμο ολόκληρο, ακόμη
και με τα προδομένα ιδανικά. Ν χαρακτήρας είναι
ένας στρατιώτης που δεν είναι σκλάβος του όπλου
του. Θαι στρατιώτης σημαίνει ότι δεν τρώω όταν
πεινώ. Βεν πίνω όταν διψώ. Ξαίρνω στους ώμους μου
τον τραυματία έστω και αν δεν μπορώ εγώ ο ίδιος να
περπατήσω.
Θαι όσο για εμένα; Ξροσπαθώ να είμαι ένας
στρατιώτης που δεν κλαίει για τη μοίρα του και
εκπληρώνει με χαρούμενη διάθεση τις καθημερινές
του, μικρές έστω υποχρεώσεις. Βεν μου αρέσουν οι
χαρακτήρες που κάθονται συνεχώς φοβισμένοι
μακριά από τα προβλήματα και τους αδύναμους
ανθρώπους και που δεν σκέφτονται με το φόβο
μήπως μολυνθούν. Βεν αμφισβητώ την ιδιαιτερότητα
κανενός. Γίμαι όμως υποχρεωμένος να δείξω με
πράξεις ότι βλέπουν ανάποδα. ταν ξεσπά η μανία
των αντιθέσεων όταν ουρλιάζουν οι μανιασμένοι
εχθροί της καθημερινότητας και ο κίνδυνος της
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κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, τότε θα φανεί τι
είσαι στην πραγματικότητα.
Ν χαρακτήρας και τι αντιτάσσεις απέναντι στην
ησυχία της πολυθρόνας σου. Ώυτός που κοροϊδεύει,
που ειρωνεύεται, είναι για εμένα ο ψυχικά βάναυσος,
έστω και αν παρουσιάζεται εξωτερικά υποστηρικτής
των αρχών, των ιερών και των οσίων της δικής του
ομάδας, ευγενής μόνο στην παρέα του. Ν
χαρακτήρας δεν κοιμάται ποτέ. Ξάντα, σε κάθε
γωνιά του στρατοπέδου της ζωής ασκείται μοναχικά.
Ξάντα και παντού. Έτσι κάποιοι άνθρωποι δεν
πεθαίνουν ποτέ. πως ο Ώθάνατος Ξάνος
Ρζαβέλλας που μέσα από τα τραγούδια του
πυροβολούσε με λέξεις για να μας υποδεικνύει ότι ο
συμβιβασμός και το βόλεμα γεννά τους εκάστοτε
«κυρ-Ξαντελήδες». πως ο Country Joe -and the fishστο Woodstock με το Anti Vietnam War Song…Έτσι
η ζωντανή πραγματικότητα είναι παντού, εδώ, τώρα,
μέσα και σε αυτή την τάξη.
Κε λένε Ηάσωνα και χαίρομαι για το νέο σχολείο
μου. Γλπίζω από σήμερα, μαζί να αγωνιστούμε και
για τα σπάνια πράγματα και για αυτά που το σχολείο
δεν μας δίνει. Έπαθλό μου άλλο, δεν υπάρχει.
Γυχαριστώ…
Πτην ώρα της γυμναστικής, στα αποδυτήρια, ο
Ηάσωνας έβγαλε διακριτικά τη μασέλα του και την
έβαλε στο ποτήρι. Ρρείς συμμαθητές δίπλα του, του
χαμογέλασαν, τον πλησίασαν και τον χτύπησαν στην
πλάτη.
-Ηάσωνα, θέλεις να γίνεις στιχουργός και
τραγουδιστής στη μπάντα μας; Ρο συγκρότημα το
λέμε Aliens band αλλά με σένα μαζί θα το ονομάσουμε
«The Characters», μιλάμε για πολλά γκάζια, είσαι να
14
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γίνουμε

αυθεντικοί

Πτο μεγάλο γεγονός της χρονιάς, το Schoolwave
Festival με τα καλύτερα μαθητικά και φοιτητικά
συγκροτήματα, όλα τα παιδιά χόρευαν στον ρυθμό
των «Characters» και τραγουδούσαν μαζί τους το
καλλίτερο τραγούδι, το «Αερασμένο αγόρι»

Γεννήθηκα με περασμένο
ένα σπασμένο ρολόι στο λαιμό
δώρο χωρατατζή θεού
ένα ρολόι με δείχτες μεθυσμένους
και ο χρόνος καβαλάρης
να καλπάζει στο σώμα μου τρελός
λες και της ύπαρξης το νόημα
ποιος θα τερματίσει πρώτος τη ζωή
είναι.
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Ν ΑΓΟΝ ΘΙΝΝΛ

Ο

γερό-Δανί φοράει ακόμη κοντά παντελονάκια.
Βιέσχισε με τα δύο μικροσκοπικά σκυλιά του όπως
κάθε μέρα, την ίδια ακριβώς ώρα, την αυλή μέσα
από το μικρό μπαξέ με κρεμμύδια και ανέβηκε την
ίσια και στενή σκάλα. Γκεί μένει, σε ένα μικρό
δωμάτιο στην οροφή, αυτός είναι ο κόσμος του. Ε
ίδια ατμόσφαιρα τον καλωσόρισε. Ώφίσες
στοιβαγμένες, χαρτόνια έγχρωμα, χρωματιστά
παπάκια, ζωάκια πλαστικά κάθε λογής, φωτογραφίες
δίχως κορνίζες, ένας Παρλώ και πλήθος από δικούς
του
θησαυρούς
σωριασμένους
ακατάστατα.
Πωριάστηκε και αυτός ξεφυσώντας στον καναπέ και
χάιδεψε τρυφερά τους δύο πιστούς φίλους του.
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Ρα σκυλιά ξάπλωσαν στα πόδια του καναπέ σε μια
γλυκιά αναμονή, ισοδύναμο της ευγένειας του καλού
ακροατή.
–Λαι, μια φορά υπήρξα κλόουν και μάλιστα
διάσημος, παιδιά. Πτο τσίρκο που ήμουνα κοντά
μισό αιώνα είχα και δικό μου δωμάτιο και η πόρτα
του είχε και το όνομα μου…«Ζανί Ωμπιέ, η
στρογγυλή μύτη».
Ε παράσταση ήταν πάντα μαγεία και μέθη. Ρο
νούμερό του ήταν κάτι το ιερό, το προετοίμαζε με
τελετουργία που απαιτούσε ενθουσιασμό, επινόηση,
φαντασία και πάνω από όλα το απρόοπτο.
-Ρα παιδιά! Ώχ αυτά τα παιδιά είναι άλλα όντα! Ρο
γέλιο της ζωής και εγώ να το προσφέρω και να το
ακούω κάθε μέρα! Ρα παιδιά δεν τα απογοήτευσα
ποτέ, αυτή είναι η περηφάνια μου.
Κια μέρα πριν την παράσταση μπήκε ένας πατέρας
στο καμαρίνι μου και με παρακάλεσε να προσέξω
τον γιό του. Ήταν εκ γενετής κωφός και δεν θα
άκουγε τα αστεία μου. Γκείνη τη μέρα κατάλαβα πως
ήμουνα ευλογημένος που γεννήθηκα νάνος. Έτσι,
ξεκίνησα το νούμερό μου με περισσότερες
γκριμάτσες και λιγότερα ταρατά-τά! Αύρεψα το
πρόσωπο του μικρού και ένοιωσα τον πυρετό της
πρόκλησης. Γκείνη τη μέρα το σώμα μου απέκτησε
ένα μάτσο γέλια!
Έγινα καρτούν, έπεσα 100 φορές με πόνους, πήδηξα
πιο ψηλά από όλες τις φορές, μα πάνω από όλα με
αυτό το σώμα απεικόνισα το δένδρο, ζώα πολλά,
τον άνεμο και την ζέστη, έγινα το λεξιλόγιο των
συμβόλων, ζωγράφισα με τις κινήσεις μου χαμόγελα
στα πρόσωπα και στο νου όλων των παιδιών.
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Έγινα ο αγαπημένος Δάνι, ο κλόουν με την
στρογγυλή μύτη, που όλοι γέλαγαν και ήθελαν να
ξαναδούν. πως και να „χει, περνούσα καλά και εγώ.
σπου μια μέρα ήρθε ο πόλεμος.
Ρα πρόσωπα των παιδιών γινήκανε γερασμένα και
πώς να κάνω ένα γερασμένο πρόσωπο να γελάσει; Ρα
έβαλα στην αρχή με τον πόλεμο, αυτό το παιχνίδι
ακριβείας των μεγάλων που στοχεύει τις ψυχές των
παιδιών.
–Ρώρα θα δείτε, φώναζα στον ύπνο μου.
Άρχισα να παριστάνω την σφαίρα, το όπλο, τον
βομβαρδισμό να μιμούμαι με ακρίβεια την τρέλα και
την παράνοιά του, προσπαθώντας να φέρω το
ανοιξιάτικο χαμόγελο. Έμπαινα στην σκηνή με
πυροβολημένη μύτη και φώναζα:
«Ξαιδιά μου αν δεν είστε φρόνιμα, θα γίνεται
πολεμιστές…»
Ν πόλεμος όμως δεν έχει άνοιξη και άνοιξη είναι η
νιότη. Έχασα για πρώτη φορά. Έκλεισε το τσίρκο
και βρέθηκα στο μέτωπο να διασκεδάζω τους
φαντάρους. Έμπαινα στη σκηνή μετά από τον
ερωτικό χορό των γυναικών μπροστά στα διψασμένα
ανδρικά μάτια. Έγινα η παρωδία του γέλιου, μια
ολόκληρη σειρά αντιγράφων του εχθρού,
σατιρίζοντας τους. Έγινα η πόρνη του πολέμου,
ντύθηκα γυναίκα και λικνίστηκα ερωτικά με στήθια
μεγάλα και βαριά. Έγινα ένα ψέμα που έπρεπε να
φέρει γέλιο ανάμεσα σε προβολείς θανάτου. Ώυτό
δεν έπρεπε να καταντήσει έτσι. Ρο γέλιο εννοώ. Βεν
έπρεπε να είναι έτσι.
Γπαγγελματίας του γέλιου εγώ ο Δανί άλλαξα και ο
ίδιος. Τάθηκαν μέσα μου όλες οι αγνές προθέσεις,
κρύφτηκαν μέσα μου μαζί με τα γερασμένα πρόσωπα
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των παιδιών. Ώυτό που μετράει είναι να σε συγκινεί η
ζωή για να δουλεύεις με την χαρά και την αγάπη.
Πηκώθηκε ξεφυσώντας και φόρεσε τα τεράστια
παλιοπάπουτσα. Άρχισε να χοροπηδά τρελά και να
χορεύει μπροστά στα δύο σκυλιά του που τον
μετατρέπουν σε παιδί, κάθε φορά που οι σκέψεις του
γίνονται μαύρες.
Κέσα στις αναμνήσεις, στα χρώματα και τα γέλια,
ένας γερασμένος κλόουν, ένα πολυφορεμένο
χαμόγελο, ένας νάνος συν χέρια, συν πόδια ένα
κεφάλι με στρογγυλή μύτη και δύο σκυλιά, απλά
πράγματα και έπειτα φεύγει και αυτός και γεννιέται
άλλος κλόουν πάνω στο σανίδι φεύγει και αυτός και
παίρνει μαζί του το σανίδι και μένει ο πόλεμος
χαράζοντας ρυτίδες στα πρόσωπα όλων των παιδιών.
Ρσίρκο του χρόνου, ματιέρα της ζωής που επινόησε
ένας Ζεός αγέλαστος, με σφιγμένα χείλη.
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Ν ΓΞΗΡΕΟΕΡΕΠ

Το

φορείο βγήκε από το ασθενοφόρο και με
ταχύτητα οι νοσοκόμοι κατευθύνθηκαν στην αίθουσα
των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.
-Ν επιτηρητής είναι, ψιθύρισε ο συνοδός
αστυνομικός στον γιατρό, παλιό συμμαθητή του.
Ν Αιατρός κοίταξε τον τραυματία στα μάτια.
–Ν Γπιτηρητής! Κάλιστααα! Κάλιστααα!
Ξολλοί πρώην μαθητές του, ενήλικοι πλέον δεν
μπορούσαν να θυμηθούν τι μάθημα δίδασκε, μόνο
ότι ήταν ο επιτηρητής, ο μισητός δεσμοφύλακας και
καταπιεστής τους. Κετά την νάρκωση της
εγχείρησης άνοιξε τα μάτια και κοίταξε ζαλισμένος
γύρω του.
-Κάλιστααα! Κάλιστααα! λα πήγαν καλά κύριε
επιτηρητά! του ψιθύρισε ο γιατρός. Γίμαι παλιός
μαθητής σας. Ν Κπικάκης.
Έκλεισε πάλι τα μάτια του. Γπιτηρητής! Τρόνια είχε
να ακούσει να τον αποκαλούν έτσι. Θαι αυτό το
«Κάλισταα!-Κάλιστααα!» του θύμισε τόσα πολλά…
Ώπό τις δικές του αναμνήσεις και από την πείρα του
ήξερε πως ο νους των μαθητών ήταν πάντα στα
καλαμπούρια, στα πειράγματα στις φάρσες και ήξερε
πολύ καλά πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρωθούν.
Αια τον λόγο αυτό είχε γίνει ένας ανάλγητος
δάσκαλος με αυστηρές αρχές όπως άλλωστε είχε
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μεγαλώσει και ο ίδιος. Κα αυτό που τον έκανε
μπαμπούλα στα μάτια των μαθητών ήταν η εμμονή
στην απόλυτη πειθαρχία και η αυστηρότητα της
επιτήρησης του ακόμα και στα ολιγόλεπτα τεστ.
Γίχε αποκτήσει μάλιστα όνομα με παρατσούκλι για
αυτές του τις εμμονές, όχι μόνο στο σχολείο του
αλλά και στα άλλα σχολεία. Βεν τον πτοούσε όμως
τίποτα. Ρι και αν τα παιδιά δεν του είπαν ποτέ
χρόνια πολλά για την γιορτή του, τι και αν δεν τον
ήθελαν ποτέ στις εκδρομές τους, αυτός είχε αναγάγει
σε επιστήμη την επιτήρηση.
Γίχε αναπτύξει
μάλιστα και διάφορες τεχνικές εκφοβισμού, κυρίως
με το βλέμμα, που τον έκαναν τον πιο μισητό
δάσκαλο. ταν έπιανε τα σκονάκια, τα σωτήρια
χαρτάκια που επιμελώς είχαν προετοιμαστεί για την
αντιγραφή, μόνο τότε θριάμβευε ένα μεγάλο
χαμόγελο στο πρόσωπό του. Θαι πάντα,
ακολουθούσε η ίδια λέξη:
-Κάλιστααα! Κάλιστααα!
Θάγχαζε επαναλαμβάνοντας εκνευριστικά μέσα από
τα σφικτά χείλια του. Ε υπόθεση θα πάει στον
διευθυντή. Ήξεραν πολύ καλά όλα τα παιδιά αυτό το
«μάλιστααα». Ρην στέρηση που σήμαινε αυτή η
λέξη. Ρην κατσάδα από τον διευθυντή και τους
γονείς, την αποβολή δύο και τρείς μέρες μα πιο πολύ
την καταρράκωση της αξιοπρέπειας.
-Ώύριο, Κπικάκη, δεν θα έρθεις σχολείο εσύ. Νι
γονείς σου θα έρθουν.
Ν Αιατρός μετά από τόσα χρόνια, θυμόταν ακόμα
την αδικία της αποβολής του. Ρον ανένδοτο
Γπιτηρητή, που δεν ήθελε να ακούσει καν την
απολογία του. Θαι τον έπνιγε το δίκιο. Θαι η αδικία
σε ένα παιδί είναι η χειρότερη πληγή, ένα τραύμα
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που δεν επουλώνεται ποτέ. Γιδικά και όταν
συνοδεύεται από ποινές που πληγώνουν πολύ, όπως η
δικιά του. Ήταν λίγο πριν τα Τριστούγεννα που
συνέβη η αποβολή από το σχολείο και η αντίστοιχη
μεγαλύτερη τιμωρία από τους γονείς.
Ε στέρηση του δώρου που περίμενε με αγωνία όλη
την χρονιά. Ρην Fender, την ηλεκτρική κιθάρα που
ονειρευόταν και που θα τον έκανε πρώτο σολίστα
στη σχολική Rock μπάντα.
Αιατρός σήμερα, έδινε καθημερινά μάχες με πληγές
και τραύματα, με ανθρώπους βουτηγμένους στον
πόνο και ούτε μια φορά δεν βαρυγκώμησε, δεν
εγκατέλειψε την προσπάθεια για βοήθεια. Βεν
ξεχώρισε ποτέ ασθενή, εθνικότητα, ηλικία, ή
οικονομική επιφάνεια. Ώυτή τη στιγμή όμως, το
παιδικό του τραύμα του γέννησε αμφιβολίες, αν όλοι
οι άνθρωποι αξίζουν την αγάπη. Θάθισε δίπλα στον
επιτηρητή, τον γερασμένο δάσκαλο και του έπιασε
το χέρι.
Ν επιτηρητής, άνοιξε κάποια στιγμή τα μάτια και
προσπάθησε να ψηλαφίσει με το αδύναμο χέρι του
το εγχειρισμένο σημείο.
--Κπικάκη…πως είναι η ζωή σου;
-Θαλά κύριε επιτηρητά…πέστε μου όμως, ποιόν να
ειδοποιήσουμε να έρθει στο νοσοκομείο;
-Θανέναν!
-Κα γιατί, όλα πήγαν καλά, δεν θα ανησυχήσει ο
δικός σας άνθρωπος…
-Θανέναν Κπικάκη…όταν λέω κανέναν, εννοώ ότι
δεν έχω κανέναν…
-Ν γιατρός σκέφτηκε, πως δεν είχαν φανταστεί, δεν
είχαν σκεφτεί ποτέ τα παιδιά πως μπορεί να είχε
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οικογένεια ο επιτηρητής. Άλλωστε ποτέ δεν τον
είχαν δει στις εκδηλώσεις με δικούς του ανθρώπους.
-Κπικάκη, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για την
βοήθεια που μου προσφέρεις. Ξως θα στο
ανταποδώσω παιδί μου;
-πάρχει τρόπος, κύριε επιτηρητά…να ακούσεις την
απολογία μου για την αποβολή που μου έδωσες και
δεν άκουσες ποτέ…
-Ρην απολογία σου; εντάξει, αν και δεν βλέπω το
νόημα…
-Ίσως αναγνωρίσετε ότι το σφάλμα ήταν δικό σας και
ότι με αδικήσατε, είναι σημαντικό για εμένα…
Ιοιπόν, έγραφα συγκεντρωμένος όταν μου πέταξαν
από το διπλανό θρανίο ένα σκονάκι που προοριζόταν
για τον διπλανό μου…εγώ απλά, προσπάθησα να το
πετάξω κάτω…
-Κάλισταα!-Κάλισταα! Πε είδα, σε πήγα στον
διευθυντή και έφαγες αποβολή. Βιαβολόψειρα
ήσουνα και εσύ όπως όλη η τάξη σου! Που εφιστώ
την προσοχή όμως, στο εξής σημείο: Πτον στρατό,
Κπικάκη, δεν έχει σημασία ποιος είναι υπεύθυνος για
μια ανωμαλία, αυτό που έχει νόημα είναι ο
παραδειγματισμός, η τιμωρία…Θαι το σχολείο είναι
στρατός…Θαι το ουσιαστικό είναι πως σήμερα είσαι
ένας γιατρός…
-Ν τρόπος όμως…δεν ήταν ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της προσωπικότητας μας αυτό που
εισπράξαμε ως παιδιά, αλλά το μόνο ενδιαφέρον που
βλέπαμε ήταν για τυφλή υποταγή στους κανόνες και
την επιβολή νεκρικής σιγής.
-Ώς προχωρήσουμε τότε, πιο πολύ. Ώς πάρουμε ως
δεδομένο την αδικία. Πε ερωτώ λοιπόν: Γπιτρέπεται
ο δάσκαλος να αδικήσει; ΐεβαίως και μπορεί. Θαι
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δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι άνθρωπος
τιμιότατος. Ριμιότατος και με παρωπίδες! Πυγνώμη
παιδί μου, Πυγνώμη, ψέλλισε πάλι ο επιτηρητής και
κουρασμένος αποκοιμήθηκε.
Ν γιατρός το βράδυ αυτό μπήκε στο διαδίκτυο και
έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους συμμαθητές του.
«Ν επιτηρητής είναι στην εντατική, ζήτησε συγνώμη»
Ρο πρωί όλη η τάξη ήταν δίπλα του.
Ε έκπληξη και η χαρά του ήταν βέβαια μεγάλη αλλά
ανακάλυψε μέσα από τις αναμνήσεις των μαθητών
του ότι όλοι είχαν κάνει σκονάκια, όλοι είχαν
αντιγράψει και ότι αυτός που παινευόταν για την
τέλεια επιτήρηση δεν είχε δει παρά μόνο τα
εξόφθαλμα.
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Ε ΘΏΡΏΟΏ
Ρούτο το υποκείμενο καταντροπιάζει το όνομα Κανιάτης.
Θαι το όνομα Κανιάτης ο παππούς μου, ο πατέρας μου
και εγώ το τιμήσαμε. Έτσι ο γιος μου ο αλήτης, δεν είναι
μόνο που γίνεται αλήτης και βρωμίζει τον εαυτό του, μα
γίνεται και ο μεγαλύτερος εχθρός της οικογένειας.
Κπορούσα κι ας με σχωρέσει ο Ζεός για το λόγο που
ξεστομίζω, να τέλειωνα μια και καλή μαζί του, να τον έβαζα
κάτω να τον σφάξω καθώς εκείνος βρώμισε το σπίτι μας.
Ώλλά Κανιάτης φονιάς και μάλιστα παιδοκτόνος δεν
γίνεται. Βεν τον σκοτώνω μα τον κάνω ξένο. Βεν το
γέννησα το μπάσταρδο, δεν είναι γιος μου δεν είμαι
πατέρας του. Ώς τραβήξει τον δρόμο του στα σκατά.
Ζάρθει ημέρα, που το πτώμα του στο νεκροτομείο άδικα
θα περιμένει να το αναγνωρίσουν γιατί δικούς του δεν έχει.
Κας αρνήθηκε, μας ντρόπιασε, τον αρνιόμαστε, εγώ, η
μάνα του, τα αδέλφια του, τον αντάρτη, τον αναρχικό, το
απόβρασμα.
Θαι επειδή η κατάρα του γονιού πιάνει όταν πηγάζει από
το αίμα του και στο αίμα του κυλάει, ήρθε αυτή η ημέρα
γρήγορα και ακόμη πιο γρήγορα για τη μάνα. Ν πατέρας
πέταξε ένα «αι στο διάβολο και…το ήξερα εγώ» και έκλεισε
το τηλέφωνο. Ε μάνα όμως σαν τρελή έτρεξε στο
νεκροτομείο να αγκαλιάσει για τελευταία φορά το σπλάχνο
της. Λα του ζητήσει συγχώρηση γιατί η φωνή της δεν
τόλμησε να βγει να λογικέψει τον άνδρα της, η έστω, να τον
παρακαλέσει την κατάρα να πάρει πίσω. Ρου χάιδευε ώρα
τα μαλλιά και το νανούριζε όπως μικρό παιδί και ψέματασαν να ήταν ζωντανός-του είπε, ότι ο πατέρας του είναι
απέξω και θάρθει σε λίγο. Ρην άλλη μέρα την ίδια ώρα
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χτύπησε το τηλέφωνο και ο υπάλληλος της είπε ότι πρέπει
να πάει στο νεκροτομείο.
Κέσα στην τρέλα της, χαρά και ελπίδα ξεπήδησε, ότι έγινε
το θαύμα, ότι το σχώρεσε ο Ζεός και του δωσε, άσωτος
γιός ως ήτανε, μια ακόμη ευκαιρία και το παιδί ζωντάνεψε.
Παν μπήκε μέσα στο δωμάτιο των ξεψυχισμένων όμως,
αντίκρυσε το αναπάντεχο. Βίπλα στον γιό της ο πατέρας
του, ο άνδρας της που κρυφά μέσα της βαθιά είχε βουβά
ευχηθεί η κατάρα να γυρίσει πάνω του.
«Έπαθε ανεύρυσμα μέσα στη μέση του δρόμου» είπε ο
υπάλληλος και αποχώρησε να συνεχίσει τη δουλειά του.
Θαι όπως τα νεύρα και η αγανάκτηση όταν φωλιάζουν μέσα
στην οικογένεια γίνονται τάξιμο στο διάβολο έτσι και ο
Ζεός δεν έχει λόγο και αποχωρεί. Ε μάνα έδεσε τα χέρια
τους και αυτό ήταν το τελευταίο που έπραξε. Κείνανε και οι
τρείς εκεί, καταραμένοι μέσα στην φορμόλη.
*Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η
αγανάκτησή τους. Και να μην το καταρασθή ο γονιός το παιδί,
αλλά μόνο να αγανακτήση μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη
μέρα, η ζωή του είναι όλο βάσανα. Σαλαιπωρείται πολύ σ' αυτήν
την ζωή. Υυσικά, στην άλλη ζωή ξελαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ
μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ: “Σρώει την
κόλαση” (3), λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες
εδώ, σ' αυτήν την ζωή. Γιατί ταλαιπωρία σ' αυτήν την ζωή τρώει
την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι,
αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι
γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον “έξω απ' εδώ”, τα
τάζουν στον διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. “Μου
τό' ταξες”, σου λέει.
ΑΓΟΝΛΡΏΠ ΞΏΧΠΗΝΠ
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ΡΝ ΞΟΦΡΝ ΞΏΗΒΗ

Ο Αιώργος βλαστήμησε άσχημα.
Κόλις εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε το σημαντικότερο
γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Έριξε μια ματιά
γύρω του. Ν διευθυντής του φώναζε ακόμα και σαν
να μην έφτανε αυτό, τον απειλούσε ότι θα τον διώξει,
μετά από δέκα χρόνια υποταγής στις θελήσεις της
εταιρείας που του είχαν επιβάλει. Τωρίς να διστάσει,
δρασκέλισε προς το παράθυρο και κρεμάστηκε στο
κενό. Βυόμιση περίπου μέτρα τον χώριζαν από το
έδαφος. Ώφέθηκε να πέσει. Βάγκωσε τα χείλη του
και συγκράτησε με κόπο τον εαυτό του να μην
ουρλιάξει από τον πόνο. Ξριν προλάβει να συνέλθει
και να σηκωθεί δέχτηκε δύο χτυπήματα, τόσο
δυνατά, ώστε το δέρμα του μελάνιασε μεμιάς. Ν
διευθυντής τον κοίταζε κοροϊδευτικά, όπως ένας
μεγάλος παρακολουθεί ένα παιδί, να προσπαθεί να τα
βγάλει πέρα σε μια χαμένη μάχη.
«Νομίζεις ότι θα πάρεις και αποζημίωση; τουλάχιστον θα
καταλάβεις ότι είσαι ένα μηδενικό ένας ακόμα αριθμός
στους τόσους εργαζομένους μας» άκουσε τον εργοδότη
του που έδειχνε πλέον φανερά να το διασκεδάζει.
Άρχισε να βυθίζεται εξουθενωμένος σε μια νάρκη
βαθιά.
Ρον ξύπνησε ο ήχος βημάτων, άνοιξε τα μάτια και
είδε μπροστά του την δίψα της εκδίκησης για άλλη
μια φορά. Ζα κάψει ολόκληρη την πόλη αλλά ο
διάβολος θα πάρει μαζί του τον διευθυντή και όλη
την εταιρεία. .Βιαλυμένος έφτασε στο σπίτι του.
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Ώπό τον ιερό τόπο της οικίας του, ακούστηκε ένας
πνιγμένος ήχος. Τρειάστηκε να περάσουν μερικά
δευτερόλεπτα, για να καταλάβει πως κάποιος έκλαιγε
εκεί μέσα.
«δεν μπορεί να είναι άλλη από τη ουζάν» συλλογίστηκε
κι ήταν η πρώτη φορά, μετά από τόσες βασανιστικές
ώρες, που η καρδιά του χτύπησε χαρούμενα στο
στήθος του. Ώκούμπησε το χέρι του απαλά, στο
χερούλι της πόρτας, δεν ήθελε να την φοβίσει με τα
χάλια του. Ρο χερούλι είχε φτάσει τώρα όσο έπαιρνε
χαμηλά. Ε πόρτα όμως δεν υποχώρησε. Ήταν
κλειδωμένη. Θόλλησε τα χείλη του κοντά στην
κλειδαρότρυπα και την κάλεσε με σιγανή όσο
μπορούσε φωνή. «Πουζάν», ψιθύρισε, «Πουζάν»,
άνοιξέ μου, είμαι εγώ ο Αιώργος. Ώπό μέσα,
ακούστηκε ένας πνιγμένος ήχος. Κετά, βήματα που
πλησίαζαν. Ένας σύρτης τραβήχτηκε, αλλά η πόρτα
δεν άνοιξε. «Γίναι κλειδωμένη από έξω», ακούστηκε
τότε, πνιχτή η φωνή της. «Σοβάμαι Αιώργο»,
ακούστηκε από την μέσα πλευρά.
Ώυτό ήταν! ρμησε σαν τρελός πάνω στην πόρτα,
την σφυροκόπησε με τις γροθιές του κι ενώ
αισθανότανε το κρέας να λιώνει κάτω από τα
χτυπήματα του, συνέχιζε και όσο ο πόνος τον ζάλιζε
ριχνόταν στην πάλη με μεγαλύτερη ορμή. Ρο αίμα
είχε γεμίσει την πόρτα αλλά η μανία στη σκέψη ότι η
Πούζα κινδύνευε τον είχε μετατρέψει σε γίγαντα. Ε
πόρτα έσπασε, έγινε χίλια κομμάτια και έτρεξε προς
το μέρος της. Ε νοσοκόμα τον κοίταξε επιτιμητικά.
Αονάτισε δίπλα στο κρεβάτι και παρακάλεσε την
Πούζα να τον συγχωρήσει που βρισκόταν μακριά
της την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους. Γκείνη
σήκωσε τα ματόκλαδά της και του χαμογέλασε
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τρυφερά. ΄Ένοιωσε τον λαιμό του να φουσκώνει από
λυγμούς ευτυχίας όταν του έδειξε το βρέφος.
«Είναι αγόρι!» ξεφώνισε με ενθουσιασμό. Μανακοίταξε
το ροδαλό προσωπάκι του μωρού. Ρου πρώτου
παιδιού τους.
«Αγάπη μου», μίλησε πνιχτά, δε θέλω να πάρει το
όνομά μου. Ών μου μοιάσει θα γίνει λίγος, σαν
εμένα. «Ρέτοιος θέλω να γίνει» είπε τρυφερά η
Πουζάν.
Ξήρε βαθιά ανάσα.
-Αεώργιος Γυαγγέλου, του Θωνσταντίνου, είναι το
όνομα μου, μπέμπη! Κα σε προειδοποίησα, να
ξέρεις. Πτο πρόσωπό του φεγγοβολούσε ένα αστείο
χαμόγελο. Κετά από την τρομερή δοκιμασία της
απόλυσης η καρδιά του ήτανε τώρα γεμάτη ευτυχία.
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Ε ΚΓΙΗΠΠΝΙΏ ΡΏ BLUES & TA ΟΓΚΞΓΡΗΘΏ

Αυτή η πόλη, όπως κάθε πόλη σε βυθίζει καθημερινά
στην αφασία. Τωμένος ως τα αυτιά στα σωθικά της
ανάπτυξα σταδιακά μια υπέρ-αντίληψη.
Θάθε υπερβολικά απάνθρωπο, που σε υψηλές δόσεις
καταλαμβάνει το κορμί ολόκληρο, το διαχώρισα, το
έβγαλα από τα παθογόνα όρια που εγκλωβίζει την
ψυχή και σαν μαλακή αφύπνιση το άφησα να μου
μιλήσει. Ζα μου πεις, ότι πουλιά δεν βγαίνουν από
το μυαλό. Κπορούν όμως να σου ψελλίσουν έναν
ήχο, οποιοδήποτε ήχο που αν τον αναγνωρίσεις
αποκομίζεις εντυπώσεις από τις οντότητες που
δρουν αόρατα σε κάθε πόλη.
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Κιλάω για την κάθε φωνή που άηχα υπάρχει στα
θεμέλια της πόλης, την γλώσσα της σιδερένιας
λογικής που πάνω της χτίσαμε ορόφους, τον έναν
πάνω στον άλλο και κατοικούμε ως έγκλειστοι
λογαριασμοί. Κέσα λοιπόν, σε αυτούς τους δρόμους
που διασχίζω καθημερινά ανέπτυξα αυτή την υπέραντίληψη και βρήκα κάποια ισορροπία. Ώυτό το
απόγευμα όμως, στην βόλτα μου παραμόνευε η
φωνή της πείνας, αυτός ο πόνος που καλά κρύβεται
στο γκρι τοπίο, που όσο χρώμα και να βάζουμε
στις βιτρίνες και όσα ηλεκτρικά λαμπιόνια, σκάβει
την άσφαλτο, ξαπλώνει επάνω της και ζητιανεύει.
Έτσι, καθισμένη κατάχαμα στο πεζοδρόμιο, είδα,
ίσως μόνο εγώ, μια φτωχή μελισσούλα. Κε κοίταξε,
άπλωσε το χέρι και μου είπε θλιμμένα:
-Ξαρακαλώ, πεινάω, δώστε μου ένα λουλουδάκι να
φάω.
Θοίταξα γύρω μου…ο κήπος της πόλης μου ήταν
τυλιγμένος με πέτρινο επίδεσμο. Ε άσφαλτος μια
έρημος γεμάτη με μηχανοκίνητα κουλουριασμένα σε
κυκλικούς δρόμους, δεν μου έδινε καμιά ελπίδα
φιλανθρωπίας. Ρο διαπεραστικό γαύγισμα ενός
βαλσαμωμένου σκύλου σε ένα μπαλκόνι με έκανε να
σηκώσω το κεφάλι. Ξεριποιημένος, ράτσας σκύλος
και δίπλα του μια μικρή γλάστρα με ένα όμορφο
λουλουδάκι. Ρου έκλεισα πονηρά το μάτι σε μια
προσπάθεια ακαριαίας επικοινωνίας και με την
ταχύτητα βέλους που χτυπά καταίσια στην καρδιά
άρπαξα το λουλούδι.
Ρίποτα όμως πιο ηρωικό από αυτή την προάσπιση
του λουλουδιού. Ν σκύλος άρπαξε το χέρι μου και η
κυρία του σπιτιού με την λεπτολόγο ακοή άρχισε να
ουρλιάζει.
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Ξοτέ μια πράξη ενάντια στην ιδιοκτησία, όσο καλό
υπόβαθρο και να έχει δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
Άλλωστε, με το σκυλί να κρέμεται από το μανίκι μου
και την κυρία να ουρλιάζει, δεν είχα καμιά ελπίδα να
δικαιολογήσω την ακατανόμαστη αυτή ενέργεια.
Θαι, ποτέ μα ποτέ, η αστυνομία, ως προασπιστής
του πολίτη, δεν έχει βρεθεί τόσο γρήγορα στον τόπο
του εγκλήματος. Κέσα σε αυτό το δίκτυ, σκύλου,
κυρίας και αστυνομικού οργάνου ένοιωσα ότι θα
μείνω έγκλειστος για πάντα.
Έδειξα την φτωχή μελισσούλα, τους είπα σε μινόρε
blues, τραγουδιστά το δίκιο της, αλλά η καρδιά της
πόλης δεν μπορούσε να αισθανθεί, ούτε ένα
γλυκόπικρο blues.
Θαι μην βιαστείτε να με κατηγορήσετε
ως
φυγόπονο, επέμεινα πολύ, τους εξήγησα την
αντινομία μας, την αδικία για μία μέλισσα πόλης να
πεινάει.
Ένα λουλούδι βρε παιδιά, μόνο ένα μικρό
λουλούδι θέλει αυτή η πείνα. Γν πάση περιπτώσει,
χωρίς και την δική σας φωνή υποστήριξης, με την
δική σας δηλαδή απραξία, οδηγήθηκα με τη
μελισσούλα στο κρατητήριο. Πτα έγκατα του
περιθωρίου δηλαδή, εκεί, που άνθησαν τα blues και
τα ρεμπέτικα αυτό το θυμαρίσιο μέλι, το βουνήσιο,
που αναγγέλλει εν παντί τόπο ότι ο άνθρωπος είναι
τρισδιάστατος.
Ώκόμα και ο άνθρωπος της πόλης, που και σε
μηχανιστικές πραγματικότητες ανασυντίθεται έναντι
της κάθε αταξίδευτης προοπτικής, χωρίς ένα
λουλούδι, μια μέλισσα και ένα βουητό που αν το
αφουγκραστεί, σε ήχους blues το κεντρί της
μέλισσας θα τον ξυπνήσει.
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Ν ΘΏΙΝΠ ΘΏΗ Ν ΘΏΘΝΠ ΏΠΡΛΝΚΝΠ
Ώς πούμε ότι στο κέντρο της Ώθήνας παρακολουθείς
κλεφτά δυο ανθρώπους, έναν καλό και έναν κακό. Ν
καλός θα περπατήσει βλέποντας τριγύρω και τους
αστέγους θα τους πλησιάσει με συμπόνοια και θα
σκεφτεί έστω τι μπορεί να προσφέρει. Ν κακός δεν
βλέπει τίποτα, περπατά τρέχοντας γιατί το κακό ως
γνωστόν αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες. Παφέστατα
ο κακός έτσι παρουσιάζει μεγάλη δράση.
Ε πρώτη πιθανότητα είναι να μην συναντηθούν και
σήμερα. Ν καλός θα σκέπτεται ακίνητος τι να πράξει
για βοήθεια ενώ ο κακός την ίδια ώρα θα δρα προς
όφελός του και μόνο. Άρα και πάλι η δράση ανήκει
αυτομάτως στον κακό που αεικίνητος όπως είναι
εντοπίζει τα θύματά του και την κατάλληλη στιγμή
χτυπά και φεύγει για το επόμενο κακό.
Κια δεύτερη πιθανότητα είναι, με βάση την
προηγούμενη παραδοχή της δράσης, να
συναντηθούν γιατί ως γνωστόν η γη είναι σφαιρική
και αν είσαι ακίνητος στο ίδιο σημείο, ότι δρα και
φεύγει μπροστά σου θα γυρίσει και θα στην φέρει
από πίσω. Άρα αυτό συνηγορεί πως η δράση στα
πόδια του κακού είναι σαν μια φωτιά που καίει το
δένδρο, την στιγμή που ο καλός χαράζει καρδούλες
ερωτευμένος στον φλοιό του.
Κια Ρρίτη πιθανότητα είναι αυτή της εθελοντικής
δραστηριοποίησης του καλού και ονομάζεται
αντίδραση. Πυμβαίνει σπάνια αλλά όταν συμβεί,
δηλαδή η δράση και η αντίδραση συγκρουστούν, το
μίγμα τους είναι τόσο εκρηκτικό που το ονομάζουμε
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επανάσταση. Ξλήθος τα παραδείγματα στην
ανθρώπινη πορεία αυτής της σύγκρουσης που
διαμόρφωσαν την εξέλιξή της. Νι πιθανότητες και οι
συνδυασμοί είναι βέβαια πολλοί, όπως για
παράδειγμα, και οι δυο που παρακολουθείς να είναι
καλοί και εσύ να είσαι ο κακός, που τάχα για έρευνα
παρακολουθείς. Άσχετα πάντως με το φιλοσοφικό
υπόβαθρο, ηθικής και δεοντολογίας που μας
παραπέμπει στο τι είναι καλό ή κακό, το γεγονός
είναι πως ως άυλες δυνάμεις είναι οι μόνες που
μετατρέπονται σε υλικές και η μία προσπαθεί να
απαλλαχθεί από την ενοχλητική παρουσία της άλλης.
Κάλιστα ως παιδιά του ίδιο συστήματος
συμπεριφέρονται όπως ο καλός και κακός αστυνόμος
στην ανάκριση, που ο στόχος τους είναι ένας. Λα
εκμαιεύσουν αυτό που θέλει η εξουσία που τους
ταΎζει. Γίτε με σφαλιάρες είτε με προσφορά ύδατος
και καπνού.
Ξως όμως μπορούμε να μετρήσουμε την ύπαρξη του
κακού όταν αυτό γιγαντώνεται και εμείς ζούμε μέσα
του; ταν ταΎζει τα προβλήματα της ανθρωπότητας,
το πλήθος των εγκλημάτων και της βίας και πλέον
αυτό είναι ως καθημερινό γεγονός μια συνήθεια που
αναπαράγεται με καταιγιστικό ρυθμό από τα Κ.Κ.Γ
και θεωρείται λογική;
Κία λογική διαπίστωση είναι, ότι το κακό για να
τραφεί και να επιβιώσει, υπάρχει εφόσον υπάρχει το
καλό. Έχουμε δημιουργήσει αυτήν την έννοια για να
περιγράψουμε πως αισθανόμαστε όταν το καλό μας,
φαίνεται να κινδυνεύει ή να ηττάται. Ρο πρόβλημα
είναι πως δεν μπορούμε ούτε να το μετρήσουμε ούτε
καν να συνειδητοποιήσουμε σε τι έκταση απλώνεται.
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Ώπό την άλλη και ένα ψήγμα καλού έχει την δύναμη
του φωτός και τις ελπίδας. Κια απλή ακτίνα καλού
μπορεί να φωτίσει τον κόσμο του σκοταδιού που
φέρει το κακό. Θαι συμμετέχοντας εθελοντικά σε
αυτό, ενισχύοντας την ποσότητα του παρόντος
καλού, αυτό
αποτελεί συνειδητοποίηση και
αντίδραση. Ρο κακό είναι όπως ο παγετός που
έρχεται όταν δεν υπάρχει η θερμότητα της δράσης.
Γίναι όπως το σκοτάδι που γίνεται βαθύ όσο οι
αχτίνες αδυνατούν. Ένας άστεγος που κρυώνει, ένα
παιδί που πεινά και η οποιαδήποτε μορφή
ανισότητας μέσα και έξω από το σπίτι μας, δεν είναι
παρά η αντανάκλαση της παράνοιας του κακού.
Ών μέσω αυτού του συλλογισμού μπορούσε να
υπάρξει κάποιο δίδαγμα από την αέναη διαμάχη
τους είναι ότι το κακό γιγαντώνεται ως αποτέλεσμα
που προκύπτει όταν το άτομο μένει παθητικό και
υποχείριο των μηχανισμών εξουσίας, είτε είναι το
κόμμα είτε η θρησκεία του. Θαι οι επαναστάσεις, η
σύγκρουση δράσης-κατεστημένου (που διατηρεί με
νύχια και με δόντια την ανισότητα που εκφράζει) και
αντίδρασης-καταπιεσμένου (που βιώνει ασφυκτικά
την ανισότητα) τον άστεγο και τον πεινασμένο ποτέ
δεν εξαφάνισαν ή έστω επαρκώς χόρτασαν.
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ΡΝ ΡΓΙΓΡΏΗΝ ΡΟΓΛΝ

Στην πόλη υπήρχε μια μηχανοκίνητη σκιά θεόρατη,
όλων των προσμονών γεννήτορας, σιδερένια θεά
πανύψηλη που προκαλούσε εκεί που βρίσκεται η
είσοδος όλων των αποδράσεων για χαρούμενη φυγή.
Ξάνω στις ράγες της περπάτησαν πολλά παιδιά, άλλα
ταξίδεψαν για πάντα, ξυπόλητα παιδιά που έτρεχαν
παράλληλα με τα βαγόνια, παιδιά που με χαμόγελα
ακόμα και την νύχτα χαιρέτιζαν τους ταξιδιώτες,
νύχτα και μάλιστα χωρίς του θεριού τον βρυχηθμό
να τρέμουν. Ώστείο τρένο αγαθό, που φτιάχναμε,
μικρά παιδιά από την σιδερένια στις ράγες του
πορεία, από πρόκες κατσαβίδια. Πφύριζε τις ίδιες
ώρες και όσοι το έζησαν, όσοι την έζησαν την
σιδερένια σκιά, κοινώνησαν στις πόλης τον
ταξιδιάρικο φιλόξενο ανασασμό.
Πτο τέλος της πορείας ξαφνικά, στην θέση αυτή του
τέλους, ένα άδειο οικόπεδο, ανάμνησης σταθμός,
τρυπώνει κάτω από τα πόδια ανεπαίσθητα και στην
καρδιά μας του σταθμού ο άδειος χώρος φέρνει
παγετό, σαν τις ουλές που ανακαλύπτεις ξαφνικά στο
τέλος κάθε σχέσης που ζαλισμένος βάδισες από του
έρωτα το διψασμένο πάθος, πάθος που όταν
απότιστο το άφηνες, σαν τον σταθμό της πόλης
γινότανε κονιορτός, ερημιά που αφάνιζε ύπουλα και
αθόρυβα του έρωτα τα ταξίδια.
Ρο τελευταίο τρένο φίλε μου, κατακάθεται πάνω μας
σκουριασμένο και αποκαλύπτει τα περιγράμματα
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που ορίσαμε για επιτυχή πορεία πάνω στου
μέλλοντος τις ράγες.
Πτις ράγες της ζωής βαγόνι που μάθαινε έξοδο και
εσύ, συντροφικό βαγόνι συνεχώς, εσύ και εγώ,
πιερότος ίσκιος τρένου με αναλφάβητη θωριά,
μουντζούρης αργοκίνητος που με αδέξιους τρόπους
γεμίζεις όλους τους χώρους, ίσκιος που τον βυζαίνει
το μυστήριο της πόλης που τον γέννησε, της πόλης
που χωρίς το σφύριγμα του τρένου καλείται πια να
προχωρήσει.
Πόλης,
που ότι δεν φτάνει τεχνουργεί
και νέες ράγες να φυτέψουμε καλεί.
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ΡΝ ΝΙΏΛΖΗΠΡΝ ΚΛΕΚΏ
Ξήγαινε δημοτικό, όταν κάποιος συμμαθητής του
τον ρώτησε τι δουλειά έκανε ο πατέρας του. Βεν
ήξερε να απαντήσει και αυτός τον κορόιδεψε.
Όστερα από τον θάνατο του πατέρα τρελάθηκε η
μητέρα του και δεν του μίλαγε καθόλου. Βεν ήξερε
ούτε τι δουλειά έκανε, αν ήταν όμορφος αν τον
αγαπούσε, ούτε καν αν κάπνιζε. Ώυτή η καταραμένη
έλλειψη όμως δεν μείωσε ποτέ την απέραντη αγάπη
του. ταν τον αναπολούσε ιδρωμένοι άγγελοι
πύρωναν την σκέψη του και φύτρωνε στη πλάτη του
μια ολόλευκη καμπούρα. Γρχόταν και ο πατέρας
του, ανέβαινε επάνω της και δραπετεύανε χαρούμενοι
να παίξουνε στο δάσος. Θαι όταν έπεφτε το φως
ανάλαφρος ο πατέρας του παιδί στην ηλικία του,
ξεπέζευε και στη θέση της καμπούρας φύτρωνε μιας
μέρας άνθηση ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο. Αι
αυτό μέχρι τα γεράματα του, το μνήμα του πατέρα
του ήταν ολάνθιστο με κατακόκκινα τριαντάφυλλα.
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ΑΗΏΡΗ Ε ΔΦΕ ΘΏΛΓΗ ΘΘΙΝΠ
Φχ την πάτησα! σκέφτηκε. Θαλύτερα να δραπετεύσω
από τούτη την δύσκολη στιγμή. Άφησε πίσω τις
αποφάσεις και κενό το σώμα του να βαδίζει μέσα
στις ευθύνες και πήδηξε σε άλλο σώμα βιαστικά στη
τύχη, μόνο και μόνο για να γλυτώσει τις συνέπειες.
Κα σε σώμα χειρότερο προσγειώθηκε, κενό με τις
ίδιες ευθύνες και που είχε από μέσα του πηδήξει στο
δικό του σώμα άλλος φυγόπονος της ατομικής
ευθύνης.
Ώυτός ο άλλος θα βρει ξανά μπροστά του τις ίδιες
ευθύνες και θα πηδήξει μετά αλλού, το ίδιο και αυτός
και φυσικά επειδή η ζωή τσουλάει αλλά κύκλους
κάνει με κέντρο τις ευθύνες, δεν θα συναντηθούν ποτέ
για να αναλάβουν την συλλογική ευθύνη.
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Ε ΞΓΗΛΏ
Θαι η πείνα…άρτος περισυλλογής στου ναού τον
προαύλιο χώρο και στο απλωμένο χέρι της
μελανιασμένη η ανθρωπιά, γυμνός επαίτης στο γήινο
ακατανόητο. Κια λέξη ρηματικός μαγνήτης, πόλος
απώθησης των άλλων λέξεων για απάντηση.
Ε λέξη πείνα είναι άνθρωπος. Βεν μπαίνει απλά στην
ακοή, είναι λατομείο που οι εργάτες της σηκώνουν
όλη την αδικία, που προφέρουν και αποθέτουν με
θόρυβο στη γη όλο το βάρος που κουβαλά ως
έννοια.
Κια λέξη ανοίγει ένα διάλογο, αυτή η λέξη τον
εξαφανίζει. Κέσα στην εκφορά της, το κενό και η
άβυσσος, η ακατοίκητη επιφάνεια της ανθρωπιάς.
Ρραύλισμα που αντιστοιχεί στα θραύσματα της
λογικής, η πιο ταπεινή και αληθινή μαθητεία της
αγάπης.
Ε λέξη πείνα δεν είναι άηχη, είναι κουρέλι ήχου που
χτυπά από μέσα τα αυτιά. Θαι ακόμα περισσότερο, η
ίδια η ανθρώπινη παρουσία που ξεφλουδίζεται σαν
φρούτο.
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KARRARU
Ρο Karraru είναι ένα μυθικό τεράστιο πουλί
υπέρμετρων πτήσεων. Κάλιστα ίπταται τόσο ψηλά
που ο ίσκιος του δεν γλύφει τη γη. Ώβοριγίνες
ιθαγενείς της βόρειας Ώυστραλίας υποστηρίζουν ότι
όταν παίζουν το πανάρχαιο μουσικό τους όργανο
Didgeridoo εμφανίζεται το τελευταίο του είδους του,
εκπνέοντας μάλιστα με τον ίδιο μουσικό ήχο και
απλόχερα προσφέρει γαλήνη από το παρελθόν. Βεν
διαφωνώ μαζί τους αλλά δεν είναι το τελευταίο, γιατίναι, μάλιστα-υπάρχει και στα μέρη μου.
Πε μια ανάβαση μου στο όρος Θυλλήνη όταν
κατασκήνωσα στο σπήλαιο του Γρμή, έπαιζα τον
ευθύαυλό μου και αισθάνθηκα κοντά το πέταγμά του.
Πηκώθηκα όρθιος και ένοιωσα μέσα μου την χαρά
από την μελωδία που έβγαζε ο πάταγος από τις
φτερούγες του. Ε μαγεία της πτήσης του με
συνεπήρε και επικαλέστηκα τον βόριο άνεμο δύο
φορές, πέντε και ύστερα οκτώ να το φέρει κοντά μου.
Βεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό, δεν σταμάτησα όμως
ως την ώρα που μέσα από τον άνεμο με
σπινθηροβόλες αστραπές το karraru βρέθηκε μια
ανάσα δίπλα μου. Κάλιστα, διόλου εχθρικό όπως
ήταν, σε μια έκρηξη του παραλόγου πήδηξα στην
πλάτη του και πετάξαμε ψηλά στη στρατόσφαιρα της
φαντασίας εκεί που εισπνέεις το σπάνιο οξυγόνο και
εκπνέεις οράματα τέχνης.
Γίδα τους λόφους, τα χωριά που ήταν στις πλαγιές,
την πόλη μου με την παράκτια λωρίδα της, όλα, να
αλλάζουν σχήμα μέσα στο χρόνο και με
υποδειγματική τάξη να ξαναγίνονται ένα με τη φύση.
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Γίδα το δάσος με τα πεύκα στις όχθες του
κορινθιακού, σμάρια από πουλιά να κελαηδούν,
θερισμένους αγρούς και ανθρώπους σε λιβάδια και σε
ξύλινα σπιτάκια με ανθισμένους κήπους να
τραγουδούν. Ξετάγαμε πάνω από μια αόρατη
γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και τότε
άρχισα να υποπτεύομαι γιατί οι Ώβοριγίνες ιθαγενείς
έβρισκαν γαλήνη και σοφία σε αυτές τις πτήσεις του
karraru. Γνώ η πτήση μας πλησίαζε στο τέλος, στην
άκρη της γέφυρας, άρχιζε η γεμάτη λάσπη περιοχή
του σήμερα και δίπλα σε ένα χοντρό στύλο, περίμενε
ένας Βήμιος τριγυρισμένος από όχλο.
Ε έλλειψη λεπτότητας της εποχής μου γυάλιζε στα
μάτια τους που είχαν πάψει να είναι ανθρώπινα και
είχαν καταντήσει ένα όργιο συναλλαγών σε αρένες.
Γίναι περιττό να περιγράψω την λύπη της
προσγείωσης. Ζέλω να μιλώ μόνο για την έκσταση
της πτήσης με το karraru, για τη λάμψη που είχε το
βλέμμα του και τη μελωδία των φτερών του. Βεν θα
πω τίποτα άλλο για το ταξίδι στο παρελθόν, την
φρίκη και την ωμότητα του σήμερα. Ζέλω να
θυμάμαι μέσα στους ανέμους τα δώρα του και αυτό
το βλέμμα έξω από την υπερεκτιμημένη λογική που
αναστενάζει η καθημερινότητα.
Γνώ το karraru απομακρυνόταν από τη γη μου
τράβηξα το βλέμμα μου στον κορινθιακό. Θοίταξα
μπροστά, κατά το βορρά και αμέσως μετά τελείως
μηχανικά έσκυψα και μάζεψα ένα βότσαλο με σχήμα
πέτρινου karraru.
Ώυτός ο οιωνός θα ήταν και το λαμπερό το φυλακτό
μου, η έξοδος και η άνοδος πάνω από το νόημα και
τη λογική, όπως με την αλληγορία το μυθικό πουλί
μου μήνυσε.
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Ώπό τότε οι πτώσεις μου στη λογική είναι σπάνιες
και αθόρυβες, ένα καλοκαιρινό συμπόσιο σε ιερή
περίμετρο με κέντρο ένα βότσαλο του έρωτα και της
ζωής, ένα πέτρινο karraru.
Γυλογημένη πτήση, ευλογημένη και η αποδόμηση
του ορθολογισμού, εκατό φορές καταραμένη η
λογική του παραλόγου των καθαγιασμένων διδαχών.
«πέρμετρες πτήσεις»
Με το Κarraru σκαρώνω απαγωγές για όμορφες
βοσκοπούλες όπως σκαρώνουν απαγωγές των εποχών όλοι
οι ιππότες. Τπέρμετρες είναι οι πορείες μας, σε σύννεφα
του πάθους και της ηδονής και η καρδιά μου ιπτάμενη,
μυστήριο των ανασασμών, υαλουργού καρδιά που
εμφυσείται σε άθραυστο ποτήρι.
Με το Κarraru ίπταμαι παρέα σε άλλες εποχές, με μια
καπνοσακούλα πονηρή και μεγαλόψυχους προγόνους
υμνώντας χαμογελαστά το μέγα Αριστοφάνη.

46

«Τωμάτινα Ξαιχνίδια»

Ζανάσης Ξάνου

ΓΗΚΏΠΡΓ ΤΗΙΗΝΗ ΒΓΘΏΡΟΓΗΠ
Ε αλλοίωση της γεύσης του πρωινού καφέ από
περίσσια ποσότητα ζάχαρης και η γιαγιά που με
καλημέρισε από το απέναντι μπαλκόνι με το
στρουμπουλό εγγονάκι στην αγκαλιά, μου έφεραν
στη μνήμη τον καφέ που έπινα πολλά χρόνια πριν με
την δικιά μου την γιαγιά.
-Ξαιδάκι μου, σα μεγαλώνεις όλο και πιο καλή, πιο
πλούσια θα είναι η ζωή σου! Έλεγε, η αγαπημένη
γιαγιάκα μου, που πάντα έβαζε τη ζάχαρη με το κιλό
στον καφέ μου.
-ταν η μάνα σου σε είχε στην κοιλιά της, αυτή
ήταν διπλάσια από τις άλλες εγκυμονούσες, φούσκα
μεγάλη και μυτερή. λοι λέγαμε ότι θα γεννηθούν
δίδυμα! Κπορεί να γεννήθηκες τελικά μόνο εσύ,
αλλά εγώ ξέρω καλά, ότι μέσα σου έχεις την τύχη
δύο ανθρώπων, γιατί δίδυμα ήταν να γεννηθούν!
-Λαι, είμαι δύο σε ένα, γιαγιά, γι‟ αυτό και σε αγαπώ
διπλά! Ώυτό πάντα της άρεσε και από τη χαρά της,
ναααα και άλλη ζάχαρη στο καφέ.
Αελάγαμε βέβαια με αυτό το αστείο του διπλού μου
εαυτού, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο
μαύρο το αστείο βγαίνει. Θαι αν τελικά, δίδυμα είχε
η μάνα μου στη κοιλιά της, μάλλον προέκυψα από
τον ξυλοδαρμό τους. Ρο βλέπω άλλωστε με όλα τα
«αδέλφια» της μάνας-πατρίδας. Ώπό τα σχολικά μου
χρόνια βέβαια, κάτι ψυλλιάστηκα ότι δεν πάει καλά
σε τούτον τον τόπο. Ξόλεις-κράτη με ψηλά τείχη,
εξοστρακισμοί, ρουφιανιές και προδοσίες, εμφύλιοι,
ταξικοί διχασμοί και εξορίες και μια ιστορική πορεία
που μόνο αδελφική δεν είναι, γι‟ αυτό και η ανηφόρα
της δεν έχει τελειωμό.
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Ώρκεί να κοιτάξω γύρω μου, να ακούσω τις ειδήσεις
και να σκεφτώ που βρισκόμαστε και κατά που στο
διάολο τραβάει η χώρα που με γέννησε. Αια να είμαι
αντικειμενικός μάλιστα, η σκέψη μου διχοτομείται με
τη μέθοδο των διαφορετικών διδύμων για να δω πιο
καθαρά.
Ώπό τη μια, αν ήμουν ο ένας δίδυμος, ο σύγχρονος
«απερίσκεπτος» θεματοφύλακας των αξιών που
αντιτίθεται στην παγκοσμιοποιημένη ισοπέδωση που
μαζικοποιεί όλες τις ανάγκες, θα ατένιζα με τρόμο το
μέλλον, να καλπάζει ισοπεδωτικά προς το μέρος μου
για να αφανίσει κάθε ελπιδοφόρο σχέδιο. χι γιατί
είμαι ο μόνιμα απαισιόδοξος αδελφός αλλά γιατί
χωρίς προγραμματισμό ξέρω ότι βαδίζουμε σα
μεθυσμένοι. Θαι οι μεθυσμένοι μόνο αν έχουν τύχη
δεν πνίγονται στο ποτό. Ένας δογματικός θα
ήμουνα, ο Έλληνας που στέκεται απέναντι στον
αδελφό ανταγωνιστή του όπως η Ώριστερά απέναντι
στα αστικά κόμματα. Κουλαρωμένη.
Ν άλλος δίδυμος αν ήμουνα θα ακολουθούσα τη
φαμφαρόνικη συνθηματολογία του ενός «κόμματος
εξουσίας». Ζα ήμουν το αντίστοιχο του «λεφτά
υπάρχουν» στο αδελφικό πισωχτύπημα.
Ε καθημερινότητά μου θα πιστοποιούσε τις
τρομακτικές διαστάσεις που έχει πάρει η αλλοτρίωση
στις μέρες μας. Ών προσέξεις μάλιστα καλά, θα δεις
τα μάτια μου γουρλωμένα γιατί δεν πιστεύω και ο
ίδιος την ανεκτικότητα και την ύπνωση των αδελφών
μου και γιατί είμαι πανέτοιμος για άλλη μια
κωλοτούμπα, δηλαδή να συνδράμω για άλλη μια
φορά την δοκιμασία της επανάληψης στην πολιτική
ζωή του τόπου.
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Ρελικά, αυτό που νοιώθω από αυτή την εσωτερική
διάσπαση, είναι ότι εξαιτίας των «καθαρών» ιδεών του
ο ένας υφίσταται μόνιμα την ταπείνωση, ενώ ο
«άλλος» εξαιτίας της ιστορικής πολιτικής καταγωγής
του επιβιώνει σαν ζιζάνιο. Θαι αυτό γιατί η διαφορά
ανάμεσα στα δύο αδέλφια αντανακλάται στην
κυρίαρχη κουλτούρα στην ελληνική πολιτική ζωή.
Γδώ που τα λέμε όμως, δεν είμαι ούτε ο ένας ούτε ο
άλλος. Ρελικά είμαι σίγουρος, ότι προέκυψα από τον
ξυλοδαρμό τους. Γξελίχτηκα ανάποδα σε
σκεπτικιστή, συνέπεια όλης της ζωής μου, πατώντας
σε μπανανόφλουδες, που μου πετάγανε και οι δύο για
καθαρή ευχαρίστηση ή προσκολλημένοι στις
εμμονές τους. Ρόσες πτώσεις, όλα τα χρόνια της
ενηλικίωσης, μου έδειξαν τελικά την αφέλεια μου να
πιστεύω ότι ως αδέλφια, είμαστε δυό, είμαστε τρείς,
είμαστε χίλιοι δεκατρείς…
Και ποιος πονάει πιο πολύ,
όταν το αίμα πήζει στην πληγή
θα 'ρθει καιρός να μας το πει.
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ΓΟΦΡΏΠ Ν ΚΏΠΘΏΟΏΠ
Ξίναμε τον πρωινό μας καφέ στην αυλή και κοιτούσαμε
δύο πουλάκια που αμέριμνα ερωτοτροπούσαν πάνω στη
μικρή μανταρινιά όταν ξαφνικά γύρισε με κοίταξε πονηρά
και σιγοψιθύρισε σα να μην ήθελε να ακούσουν το μυστικό
του. Άρχισε να μιλά για τον έρωτα.
-Βιάτρητοι είμαστε μικρέ! Ν έρωτας είναι ένας μασκαράς
και οι μάσκες του είναι όλες αρυτίδωτες αν και
προϋπάρχουν της γεννήσεως μας. Κε όλες τις μάσκες του
ανθεί και θάλλει σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας ως
τηλεοπτικός αστέρας και ο μασκαράς σα δάσκαλος σε
συμβουλεύει να πίνεις σαμπάνια αντί κρασί να προσφέρεις
λουλούδια και σοκολατάκια και με τα χείλια σου ευγενώς
να ευχαριστείς ακόμα και για κάθε ψεύτικο φιλί.
Ε μάσκα της τελειότητας είναι η αγαπημένη του. ταν την
φοράς καλείσαι να έχεις δόντια αστραφτερά, πάντα
δροσερή αναπνοή, νύχια κομμένα και ομιλία γλυκιά,
οφείλεις να τρως υγιεινά να αποφεύγεις τα λιπαρά και να
τρως και ανανά. Ξοτέ δεν ρεύεσαι δεν πέρδεσαι και γενικά
αποτάσσεσαι τα ζωώδικα ένστικτά σου. Ε φύση σου
δηλαδή είναι αντιερωτική και ως τέτοια πρέπει να
απορρίπτεται αν θέλεις να έχεις τον τέλειο ερωτικό
σύντροφο.
Θαι η κορύφωση του οργασμού του; ταν με φορεσιά το
νυφικό και τη μάσκα την γαμπριάτικη δεμένο πισθάγκωνα
σε παραδίδει στον παπά της ενορίας και εξαφανίζεται από
τον ορίζοντα της υπόλοιπης ζωής σου πετώντας μέσα σε
γέλια, αφήνοντάς σου πούπουλα. Πε αφήνει εκτεθειμένο να
αιωρείσαι μέσα στην σχέση χωρίς αλεξίπτωτο γιατί μάσκα
ευσπλαχνίας δεν έχει.
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Ών δεν παίζεις πιστά το παιχνίδι της τελειότητας που σου
δίδαξε, αν προχωράς χωρίς τις μάσκες που σου φόρεσε κι
αν καταλάβεις πως η αγαπημένη σου παίζει διπλά παιχνίδια
τότε έρχεται μουλωχτά-μουλωχτά, κλάνει στο πρόσωπό
σου και σου βιδώνει τα αξεσουάρ του στο προδομένο
κούτελό σου. Έχει μεγάλη ποικιλία άλλωστε από κέρατα,
για όλα τα είδη κερατάδων που τον προσκύνησαν τυφλά και
κεραυνοβολημένοι εκπόρνευσαν την αγάπη. Θαι δεν
φτάνουν αυτά τα καμώματά του. Ών ήταν κάλπικες οι
υποσχέσεις στην εκκλησιά και διαλυθεί ο γάμος, σαν
διψασμένος κυνηγός και εξαρτημένος από τις μάσκες του,
τον ξαναφωνάζεις με την ελπίδα να σε ξανάκεραυνοβολήσει. Ρότε είναι που βγάζει όλες του τις μάσκες
και βλέπεις το άφυλο πρόσωπό του. Ρότε είναι που
σαρκαστικά σου δίνει τον καθρέπτη του και σε προκαλεί να
δεις το λιθοβολημένο από τον χρόνο πρόσωπό σου. Ν
Έρωτας ο μασκαράς πάλλει, δονείται και αποκομίζει νιάτα
και σε γλυκοκοιτάζει όταν τα μάτια σου βλέπουν όπως
μονάχα αυτός θέλει.
Ώυτά μου είπε σήμερα ο παππούς μου και έφυγε προς την
αγαπημένη της ζωής του με ένα άσπρο γαρίφαλο στο χέρι
του όπως κάθε πρωινό. Ρον κοίταζα που κατηφόριζε προς
το νεκροταφείο και ένοιωθα το απαλό αεράκι που έφερνε
τη μελωδία που σιγοτραγούδαγε…
« όταν σε ψάχνω
πάντα κοιτώ τον ουρανό
έρωτα ξεβράκωτο θωρώ
φτερωτό και το αγγελάκι
που χει χεσμένο το βρακάκι
λαλαλα!
πάντα μαζί λαλαλα!»
πάντα μαζί τραλα-λαλαλα»
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Δοκίμια & Άρθρα
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«Ε ΥΤΗΘΕ ΑΓΗΏ ΡΝ ΞΏΗΒΗΝ»
Αονιός δεν γεννιέσαι. Αίνεσαι. Βεν φθάνει το ένστικτο και οι
εμπειρίες της παιδικής ζωής για να μεγαλώσεις ένα παιδί.
Πήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οι γονείς είναι ανάγκη να
ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν.
Αια να μειωθεί το χάσμα μεταξύ σωματικής και ψυχικής
υγείας είναι αναγκαία συνθήκη η αλλαγή της προσέγγισης
της λειτουργίας της σύγχρονης οικογένειας. Ρα στρεσογόνα
ερεθίσματα της ζωής βομβαρδίζουν το παιδί το οποίο
εκδηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει με επάρκεια στην
καθημερινότητα του. Ξρέπει να γνωρίζει ο γονιός ότι αυτές
οι δυσκολίες και οι διαταραχές του ψυχισμού, είναι
σύμπτωμα, όπως ο πυρετός. Ε σωματική υγεία δεν θα
πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος αλλά πρέπει να
συνειδητοποιηθεί ότι η ψυχική υγεία είναι το ίδιο
σημαντική.
Ξαράγοντες,
κοινωνικοί, οικονομικοί,
οικογενειακοί, πολιτισμικοί, υπεισέρχονται καθοριστικά
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου. Έτσι η
συχνότητα των ψυχικών διαταραχών είναι δύσκολο να
εξακριβωθεί από μια επιστήμη ή μια οπτική. Ρα
ελληνόπουλα σήμερα, δέχονται και αυτά, μια αφθονία
στρεσογόνων ερεθισμάτων, από την οικογένεια, το σχολείο,
τα Κ.Κ.Γ, την κοινωνία, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν
συμπεριφορές με διαταραχές, που τείνουν να γίνουν μόνιμο
πρόβλημα. Έρευνες σε χώρες της Γυρώπης, ανεβάζουν το
ποσοστό των παιδιών με ψυχικές και συμπεριφορές
διαταραχές σε περισσότερο από 30%. Πτη μεγάλη
πλειονότητα, οι διαταραχές αυτές δεν είχαν διαγνωστεί. Ρο
οικογενειακό στρες είναι το αιτιολογικό υπόστρωμα των
περισσότερων διαταραχών. Ε καλύτερη γνώση από την
οικογένεια θα συμβάλλει στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας
και στην ευχερέστερη αποδοχή ότι ορισμένες σωματικές
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εκδηλώσεις και διαταραχές της συμπεριφοράς έχουν
ψυχικό υπόστρωμα.
Ξρέπει να καμφθεί η άρνηση της οικογένειας να αποδεχθεί
την ψυχική διαταραχή των παιδιών, που στην αντίθετη
περίπτωση θα παραταθεί και θα επιδεινωθεί. Ρο στρες στα
παιδιά συχνά τροποποιεί την συμπεριφορά τους και οδηγεί
στην ανάπτυξη ανθυγιεινών συνηθειών. Ρο παιδί τρώει λίγο
ή πάρα πολύ, κοιμάται λίγο, γίνεται υπερκινητικό και
καταναλίσκει τις λίγες θερμίδες που παίρνει ή αντιθέτως
κινείται ελάχιστα και γίνεται παχύσαρκο. πάρχουν χίλιες
αιτίες στη σύγχρονη ζωή που μπορούν να προκαλέσουν
στρες στο παιδί και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν οι
γονείς εγκλωβισμένοι στις δυσβάστακτες υποχρεώσεις τους.
Ώκόμα και οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι έμφυτες
αντιδράσεις ασκούν ουσιαστική επιρροή στην υγεία.
Ξαράλληλα η σωματική υγεία επηρεάζει και αυτή, την
ψυχική υγεία και ευεξία. Ε εικόνα που σχηματίζει το παιδί
ακόμα και για το κορμί του, τις ικανότητες και τις
προσδοκίες που απαιτούνται από αυτό δημιουργούν ένα
μόνιμο στρες. Ε διαφώτιση των γονιών για τα διάφορα
στάδια ψυχοσωματικής εξέλιξης του παιδιού είναι
απαραίτητη ώστε να αφουγκράζεται, να διαβλέπει και να
προβλέπει, αυτό που θα έπρεπε να είναι ο βασικός στόχος.
Ρην δημιουργία μιας προσωπικότητας με δικό της κέντρο,
με ήθος και ψυχικά θεμέλια, για να ανταπεξέλθει ισόρροπα
στις ασφυκτικές κοινωνικές συνθήκες. Ρο στερεότυπο, ότι
όποιος ζητήσει βοήθεια από τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο,
στιγματίζει με τον χαρακτηρισμό «τρελός» το παιδί,
αποτελεί σήμερα ένδειξη χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
αλλά και επιπολαιότητας αντιμετώπισης των προβλημάτων
της ενηλικίωσης του παιδιού. Ρο ίδιο ισχύει και για την
αποφυγή συμβουλευτικής πρόληψης-αγωγής, για τα
προβλήματα σχέσεων στην οικογένεια.
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ΚΗΙΕΠΡΓ ΣΗΙΝΠΝΣΗΘΏ ΠΡΏ ΞΏΗΒΗΏ ΠΏΠ
Ώκούγεται περίεργο παιδιά 4-6 χρόνων να αναπτύσσουν
φιλοσοφικές συζητήσεις; Θι όμως συμβαίνει σε νηπιαγωγείο
των γαλλικών προαστίων και μάλιστα αποτελεί παράδειγμα
μιας νέας τάσης που διαμορφώνεται στα σχολεία που
τολμούν ριζικές μεταρρυθμίσεις. Πτα υποβαθμισμένα
προάστια του Ξαρισιού, η νηπιαγωγός Πασκαλίν Ντολιάνι,
παρακινεί τους μικρούς μαθητές της να καλλιεργήσουν τη
σκέψη και τη λογική τους. Γκμεταλλευόμενη τη φυσική
περιέργεια των παιδιών που θέτουν αυθόρμητα τα
ερωτήματά τους ή παρακινώντας τα η ίδια μέσω λέξεωνκλειδιών (χαρακτηριστικά, κάθε δεκαπέντε μέρες γράφει στον
πίνακα λέξεις όπως δικαιοσύνη, ελευθερία, θάνατος, αγάπη)
κατευθύνει μία «φιλοσοφική» συζήτηση μεταξύ των
μαθητών. πως τονίζει η ίδια «Αντί να διδάσκουμε,
προκαλούμε ερωτήσεις».
Νι «μικροί Ξλάτωνες» ασκούνται συζητώντας για τις
φυλετικές διαφορές, το χρώμα του δέρματος, τις διαφορές
ανάμεσα στα φύλα, τα αισθήματα αδικίας που βιώνουν, την
αξία του να σκέπτονται ελεύθερα, κλπ. Κάλιστα, μέσα από
τη διαδικασία αυτή τα παιδιά σημείωσαν εξαιρετική
πρόοδο στο λεξιλόγιό τους, και απελευθερώθηκε η
δημιουργικότητα τους ενώ ακόμη και τα πιο δειλά παιδιά
συµµετείχαν στις συζητήσεις. Ρο επαναστατικό αυτό
εγχείρημα βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους ειδικούς
και συνάμα, αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα μιας τάσης
που διαμορφώνεται στη Ααλλία.
Ν Αάλλος φιλόσοφος Ροζέρ Πολ Ντρουά, συγγραφέας του
βιβλίου «Σολμήστε να μιλήσετε φιλοσοφικά στα παιδιά σας»
προτρέπει τους γονείς να απαντούν στα ερωτήματα των
παιδιών τους όποια κι αν είναι αυτά καθώς και να
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αποφεύγουν τις απαντήσεις του τύπου «θα καταλάβεις όταν
μεγαλώσεις» ή «γιατί έτσι». Πύμφωνα με τον συγγραφέα «ο
Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έλεγαν ότι γίνεσαι φιλόσοφος όταν
εκπλήσσεσαι από κάτι και θέτεις ερωτήματα. Είναι ακριβώς αυτό
που κάνουν ενστικτωδώς τα παιδιά από τεσσάρων έως επτά
χρονών». «λα τα παιδιά γεννιούνται φιλόσοφοι, αλλά µόνο
μερικά από αυτά θα γίνουν στην ενήλικη ζωή τους»
δηλώνει. Γπίσης, η UNESCO είχε προτείνει από το 1999
την εισαγωγή του μαθήματος της Σιλοσοφίας στα
νηπιαγωγεία, προτροπή την οποία η Ααλλία είχε αρχίσει να
ακολουθεί ευλαβικά. Γπιπλέον, τα απογεύματα της
Ρετάρτης που τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο,
διοργανώνονται εκατοντάδες «atelier philo» ενώ τα ράφια των
βιβλιοθηκών είναι γεμάτα από φιλοσοφικά εγχειρίδια για
«μικρούς Πλάτωνες»
«Ώντί να διδάσκουμε, προκαλούμε ερωτήσεις».
Πκεφτείτε, προβληματιστείτε, ζωγραφίστε τις ερωτήσεις και
τις απαντήσεις, δημιουργήστε ήχους και μουσική, δείτε την
κίνησή τους και χορέψτε περιγράφοντας, εμπλουτίστε με
σκέψεις δικές σας, ωριμάστε με τις ερωτήσεις χωρίς να είναι
αυτοσκοπός οι απαντήσεις. Σανταστείτε έναν εσωτερικό
ουρανό, το ανθρώπινο σώμα να πλάθεται σαν παιδί μέσα σε
ένα φωτεινό γαλαξία. Ών δεν προβληματίζεστε με αυτά και
όλα τα άλλα τα άπειρα, δεν είστε δημιουργοί. Βεν είστε
ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς, ηθοποιοί, χορευτές,
άνθρωποι που αγαπούν τη γνώση. Γίστε απατεώνες. λα
δίνουν τροφή στο νοητικό οπλοστάσιο, ορατά και αόρατα,
φυσικές και αρχετυπικές εικόνες. «Ρι είναι πάνω από τη
φύση, τι είναι πάνω από τα είδη, τι είναι πάνω από τη ζωή,
τι είναι το ορατό και τι το αόρατο, τι παράγει το γλυκό και
τι το πικρό, τι είναι η γεύση, τι είναι ο θάνατος, τι είναι
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χρήσιμο, τι ανήκει στη κουζίνα, στο κελάρι, στον κήπο, τι
ανήκει στο χρόνο, τι ξέρει ένας βουνήσιος, τι ταιριάζει σε
έναν που κάνει καθιστική ζωή, τι απαιτεί ο πόλεμος, πως
επέρχεται η ειρήνη, τι δημιουργεί τους κληρικούς και τους
λαϊκούς, τι κάνει κάθε λειτούργημα, τι είναι κάθε
λειτούργημα, τι είναι ο Ζεός, τι είναι ο Πατανάς, τι το
δηλητήριο και τι το αντίδοτο για το δηλητήριο, τι υπάρχει
στις γυναίκες, τι στους άνδρες, τι ξεχωρίζει τις γυναίκες από
τα κορίτσια, τι το κίτρινο από το λευκό, το λευκό από το
μαύρο και το κόκκινο από το πυρόξανθο, σε όλα τα
πράγματα τι, γιατί ένα χρώμα εδώ, ένα άλλο εκεί, γιατί
κοντό, γιατί μακρύ, γιατί επιτυχία, γιατί αποτυχία και πως
εφαρμόζεται αυτή η γνώση σε όλα τα πράγματα».
Θαι αφού η εκπαίδευση του κατεστημένου ποτέ δεν θα
δώσει έστω ερωτήσεις τροφής για την αντιληπτική
ικανότητα, αφού θεωρεί μάταιη την όξυνση της φαντασίας
και στερεί την τέχνη από τη μάθηση, αφού επιμένει σαν
άξεστος χωριάτης να θεωρεί άσκοπη κατανάλωση ότι δεν
αποφέρει άμεσο κέρδος, να ξέρεις ότι δεν σε αγαπά. Ώυτός
που αγαπά, καταλαβαίνει, συμπάσχει, παρατηρεί και βλέπει
πίσω από τα φαινόμενα. Έτσι και το χάρισμα της αγάπης
για τη δημιουργία είναι ένα μυστήριο που εξυψώνει στον
ανώτατο βαθμό τον άνθρωπο. Νι νοητικές λειτουργίες
πρέπει συνεχώς να διυλίζουν, να εξαγνίζουν και να
εκλεπτύνουν το άγνωστο σαν να είναι χημική ουσία που
μπορεί να αναλυθεί.
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ΝΗΘΝΒΝΚΕΠΕ ΠΚΚΏΤΗΦΛ
ΘΏΗ ΞΝΗΝΡΕΡΏ ΔΦΕΠ ΠΡΕΛ ΞΝΙΕ

Ν άνθρωπος προσδιορίζεται από ένα μεγάλο αριθμό
βιολογικών και ψυχοπνευματικών αναγκών, η ικανοποίηση
των οποίων αφενός συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση ζωής,
αφετέρου παρέχει την πρώτιστη δυνατότητα ομαλής
ψυχοσωματικής του ωρίμανσης. Αια να μπορέσει ο νέος να
ζήσει δημιουργικά στο χώρο του, πρέπει οι φορείς της
πόλεις του να βοηθήσουν την ανάπτυξή του όταν
ξεκινώντας από την έλλειψη θα βοηθήσουν να φτάσει στην
πλήρωση, από την αδράνεια στη δράση, από την άγνοια
στη γνώση από την απάθεια στην εμβίωση. Ξρέπει ο νέος
να καταλάβει ότι η υπακοή και η ησυχία δεν είναι το
ζητούμενο. Ώντί να βολεύεται μέσα στην εικόνα του «καλού
παιδιού» ή του «κακού ήρωα» Ξρέπει να ριζώσει μέσα στην
ανθρώπινη ουσία του ότι οι πρωτοβουλίες είναι μέσα του
και χρειάζονται γεροί ώμοι για να βαστάξουν το πολύτιμο
και ασήκωτο φορτίο της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης
αλλά και των δικαιωμάτων. Ν θλιμμένος νέος, ο πικρός
νέος, ο υπερ-ευαίσθητος ποτίζεται με φαρμάκι που θεωρεί
ότι το διοχετεύει ο ίδιος ο τόπος του.
ο Θαναδός Λτάγκλας Θάμπελ
Θόπλαντ αφηγείται με απλό τρόπο τη ζωή τριών «Τ» με
πολλά διπλώματα και χωρίς δουλειά, τριών προσώπων
παγιδευμένων στην ηλικία και στην εποχή τους. ΐιώνουν
ασφυκτικά ακόμα και τις παροχές που μπορούν να τους
δοθούν και νοιώθουν εγκλωβισμένοι «στον κλειστό κύκλο
της ατομικότητάς τους» και ότι κανείς δεν τους
καταλαβαίνει. Αια την οικοδόμηση των συνεργασιών
απαιτείται η αποδοχή μιας γενικής κατευθυντήριας
GENERATION “X”:
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γραμμής: Αια την προστασία των έννομων αγαθών, των
δικαιωμάτων και της ασφάλειας του πολίτη, χρειάζεται όχι
μόνο μια τέλεια αυτοσυγκράτηση των εμπλεκόμενων
φορέων αλλά και μια νέα στάση που αναγνωρίζει τις
βασικές αρχές της πρόληψης. Ε ανθρώπινη ύπαρξη σε όλες
τις εκφάνσεις της δεν είναι εχθρός αλλά ένας άνθρωπος που
έσφαλε ή δεν κατάφερε να συμμορφωθεί προς τους κανόνες
και που γι‟ αυτό ακριβώς έχει ανάγκη βοήθειας.
Ε ΡΝΞΗΘΉ ΏΡΝΒΗΝΗΘΕΠΕ

Ε ανάγκη υλοποίησης του σύνθετου προγράμματος
πρόληψης οδηγεί προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Γίναι
σήμερα ο λαϊκός φορέας που έχει τη δυνατότητα να
κινητοποιήσει τους δημότες, γονείς, γειτονιά, τους νέους
επιστήμονες της πόλης, την αστυνομία, σε οργανωμένη
δραστηριότητα, χωρίς την οποία κάθε πρόληψη θα είναι
αποσπασματική
και
ευκαιριακή.
Ε
οργάνωση
συγκεκριμένου προγράμματος στρέφεται διαμέσου ενός
κέντρου αξιολόγησης προς δύο βασικές κατευθύνσεις:
-Πτους εφήβους νέους με την δημιουργία ομάδων
προβληματισμού και συζητήσεων σε θέματα της
προσωπικότητάς τους, των προβλημάτων της περιοχής
τους με τις ιδιαιτερότητες τους, τις σχέσεις με τους γονείς
και το άλλο φύλο, τις σχέσεις εργασίας καθώς και με
συμβουλευτική. Πημαντική είναι η εξειδικευμένη έρευνα
που αποκαλύπτει τις ιδιαιτερότητες και τις αναζητήσεις των
νέων.
-Πτους γονείς με τη λειτουργία «σχολείων γονέων» για την
επιμόρφωση τους σε θέματα εφηβείας και με
συμβουλευτική από ειδικούς επιστήμονες για τη
διαμόρφωση ώριμης προσωπικότητας.
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Ε ΝΗΘΝΑΓΛΓΗΏ

Ε επικοινωνία είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Ξρέπει
και οι ίδιοι οι γονείς να στραφούν προς το δρόμο της
γνώσης (για το άδικο παιχνίδι των ενόχων), της
συνεννόησης και του διαλόγου με το παιδί, της
ενθάρρυνσης, της παραδοχής, της ανάθεσης των ευθυνών
της ηλικίας, στην κριτική αντιμετώπιση του κάθε
προβλήματος της κοινής ζωής τους. Πτοιχεία απαραίτητα
για να εφοδιαστεί η προσωπικότητα με δύναμη στον αγώνα
της πρόληψης.
ΡΝ ΠΤΝΙΓΗΝ

Ρο σχολείο ακόμη και σήμερα δεν έχει συλλάβειεφαρμόσει το διπλό ρόλο του που είναι η μάθηση μα και η
καλλιέργεια της οργανωμένης θετικής προσωπικότητας.
Πτην πράξη βλέπουμε παθητικές προσωπικότητες, έλλειψη
αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλιών για αγώνα. Ζα μπορούσε
να είναι το σχολείο ο βασικός φορέας πρόληψης όχι μόνο
με τις σχετικές διαλέξεις και την επιμόρφωση, μα και με
την αλλαγή των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών, αλλαγή
του πνεύματος εργασίας και συνεργασίας, με την ενίσχυση
δραστηριοτήτων πρωτοβουλίας και το κυριότερο την
εξασφάλιση ευκαιριών ελεύθερης έκφρασης της
προσωπικότητας του μαθητή.
Η συμμετοχή σε κοινή δράση, σε κοινούς στόχους, αθλητικούς,
οικολογικούς, φιλειρηνικούς, τέχνης, Επιμορφωτικούς κ.α. είναι
σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση του σύνθετου
προγράμματος της πρόληψης από το σχολείο με την υποστήριξη
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΠΡΝ ΠΤΝΙΓΗΝ ΡΝ ΚΓΡΏ-ΠΤΕΚΏΡΗΠΚΝ (!)
«Η εκπαίδευσή μου ήταν άθλια!
Πήγα σε ένα σχολείο
για ψυχικά διαταραγμένους καθηγητές»
ΑΝΛΡΗ ΏΙΓΛ

Πτο σχολείο οι καθηγητές οδηγούνται στο πικρό
συμπέρασμα ότι τα παιδιά που έχουν μπροστά τους,
δεν είναι πια μαθητές , δεν «ακούνε» πια.
Ξιθανότατα, ούτε και μιλάνε πια, όχι βέβαια ότι
έχουν γίνει βουβά, αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλες
δυσκολίες με την ροή του λόγου, ο οποίος θα έπρεπε
να επιτρέπει στον καθηγητή να προβάλλει προτάσεις
που στηρίζονται στη λογική και στο μαθητή να τις
συζητήσει. Γγκλωβισμένες μένουν έτσι και οι
πολλαπλές
γνώσεις
που
συσσώρευσαν
οι
προηγούμενες γενιές και οι οποίες συνεχώς
ανανεώνονται μόνο προς το τεχνοκρατικό μέρος
τους.
Ξολλοί καθηγητές δεν λογαριάζουν τον κόπο να
αναλώνονται, συχνά πέρα από τις δικές τους
δυνάμεις, προσπαθώντας να κάνουν τους νέους να
γίνουν αληθινοί μαθητές, ώστε να μπορέσουν να
νοιώσουν και οι ίδιοι αληθινοί καθηγητές. Θαι μέσα
σε όλη την παρανοϊκή κατάσταση των
«δημοκρατικών» μεταρρυθμίσεων έρχονται και οι
«ειδικοί» της παιδαγωγικής που καλούν τον καθηγητή
να εγκαταλείψει την αρχαϊκή αξίωση για διδασκαλία.
Γισάγουν στη θέση του όρου «μαθητής» μια νέα
κατηγορία-λογική, «τους νέους», λέγοντας: «οι νέοι το
μόνο που χρειάζονται είναι η αμφίδρομη αντίδραση»
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Πτο όνομα της δημοκρατίας στο σχολείο,
επικυρώνουμε το γεγονός έτσι, ότι δεν χρειάζονται
πια μαθητές. Ρο νέο εκπαιδευτικό πρότυπο οδήγησε
σε τελική ανάλυση, στο πρότυπο του τηλεοπτικού
«ΣΟΚ-ΟΟΤ» στο οποίο ο καθένας μπορεί να δίνει
δημοκρατικά την γνώμη του επί παντός επιστητού.
Βιαμορφώνοντας ηλιθίους; ΛΏΗ. Αιατί ο καθηγητής
που «παρασύρει» και παρακινεί τους μαθητές στην
κριτική λειτουργία θεωρείται αφόρητος και εκτός
εποχής. Γίναι ο εχθρός που πρέπει να μπει στην
άκρη γιατί δεν σέβεται την «κούραση» και την άποψη
του νέου. Κάλιστα οι ειδικοί εξηγούν με αυτόν τον
τρόπο και την βία στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι
«οι νέοι αντιδρούν στην αδικαιολόγητη εξουσία των
καθηγητών.»
Πύμφωνα με τον Δαν-Θλωντ-Κισεά, έχουμε
μπροστά μας το σχολείο του απόλυτου
καπιταλισμού. Βηλαδή ένα σχολείο το οποίο
εκπαιδεύει στην απώλεια της κριτικής ικανότητας,
ώστε να παράγει ένα αβέβαιο άτομο, το οποίο θα
είναι ανοικτό σε όλες τις καταναλωτικές πιέσεις. Πε
ένα σχολείο που πρέπει να διδάσκεται η άγνοια με
κάθε τρόπο που μπορούμε να φανταστούμε.
Πύμφωνα με τον Κισεά ο εκπαιδευτικός πρέπει να
«διδαχθεί» την διάλυση της λογικής. Λα μη διακρίνει
το σημαντικό από το δευτερεύον, να δέχεται
αδιαμαρτύρητα ένα πράγμα αλλά και το αντίθετό
του. Λα διασκεδάζει, να ψυχαγωγεί, να αφήνει τους
νέους να κάνουν «δημοκρατικά» ζάπινγκ όπως τους
αρέσει, να τους ζητά να διηγηθούν τη ζωή τους, να
τους δείχνει τα κεκτημένα της λογικής και ο
σεβασμός, δεν είναι παρά κατάχρηση εξουσίας. Ζα
πρέπει κυρίως να τους δείξει ότι δεν υπάρχει τίποτε
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να σκεφτούν από μόνοι τους, ότι δεν υπάρχει
αντικείμενο της σκέψης.
πάρχει ο Η/Τ το μαγικό παράθυρο που
υποκαθιστά τις νοητικές λειτουργίες της αντίληψης
της κρίσης της παρατηρητικότητας και της
φαντασίας. Συσικά ο αληθινός δάσκαλος δεν μπορεί
να δεχθεί την κατάσταση αυτή της «συμπόνιας» για
τον μαθητή, που οδηγεί στη κατασκευή ηλιθίων. Βεν
μπορεί να δεχθεί την κατασκευή ατόμων χωρίς
κριτική σκέψη με αβέβαιη ταυτότητα που την τύχη
τους την αναλαμβάνει τέλεια η σημερινή τηλεόραση
και το σημερινό υπό διάλυση σχολείο.
Ρι όπλα έχει όμως όταν η γνώση είναι μόνο
εμπόρευμα; ταν γνωρίζουμε ότι το όνειρο του
καπιταλισμού δεν είναι μόνο να οδηγήσει τα όρια
της εμπορευματοποίησης στα πέρατα του κόσμου
όπου τα πάντα είναι εμπορεύσιμα (αγοροπωλησίες
παιδιών, οργάνων, δικαιώματα στο νερό, στο γονιδίωμα…)
αλλά επίσης και την χειραγώγηση του νου στις
καταναλωτικές επιθυμίες που πρέπει να εμφυτευτούν
από την παιδική ηλικία. Δούμε από αυτή την άποψη
μια κρίσιμη καμπή, γιατί όταν θίγεται η λειτουργία
της νόησης μας, διατρέχουν κίνδυνο όχι μόνο οι
θεσμοί που μας ρυθμίζουν, αλλά επίσης και κυρίως
αυτό που είμαστε, αυτό που γινόμαστε. Αια να
ξυπνήσει η ψυχή του νέου και να οδηγηθεί σε μια
ανώτερη αντίληψη ζωής χρειάζεται η επικοινωνία, η
διαλεκτική σκέψη και το ηθικό κέντρο. Ρο ηθικό
κέντρο που αντλεί το περιεχόμενό του από μια υπέρμνήμη-όπως σοφά αναφέρουν οι παλιότεροι
δάσκαλοι-που διατηρεί όλες τις κατακτήσεις του
ανθρώπου. Ρις κατακτήσεις που ξεκινούν από μια
ιστορική αφετηρία του παρελθόντος και χάνονται
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μέσα στους μύθους και τους θρύλους, που σχεδόν
ομόφωνα καταλήγουν σε κάποιο αρχέγονο δίκαιο.
Βηλαδή την κριτική Πκέψη.
«Πίσω από το μεγάλο στοίχημα,
είναι ο ψυχισμός του μαθητή»
«Ζούμε μια κρίσιμη καμπή, γιατί όταν θίγεται η λειτουργία της
νόησης μας, διατρέχουν κίνδυνο όχι μόνο οι θεσμοί που μας
ρυθμίζουν, αλλά επίσης και κυρίως αυτοί πού είμαστε, που
γινόμαστε»

Γκπαίδευσις εστί…
λοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την εκπαίδευση και
την διδακτική γνωρίζουν και συμφωνούν ότι σήμερα η
μάθηση εξακολουθεί να παραμένει «παθητική» με την
έννοια . όχι ποια της εξωτερικής καταπίεσης αλλά μιας
εσωτερικής ατονίας που γιγαντώθηκε τα τελευταία
χρόνια. Νι πολιτικές εξαγγελίες για ριζική αλλαγή
πνίγονται κάτω από την έλλειψη τόνου πνευματικού,
δημιουργίας και φυσικά δεν πείθουν κανέναν.
Ρο υπουργείο παιδείας προσπάθησε να περάσει
περισσότερο τα μηνύματα του πειραματισμού και της
ιδιαιτερότητας που βιώνουμε με την κρίση και
παρουσίασε για άλλη μια φορά ένα «προκάτ»
εκπαιδευτικό μοντέλο, αμφιβόλου ποιότητας και
προέλευσης
με
συμπιεσμένες
και
αποσπασματοποιημένες κινήσεις. Ώπό την άλλη
πλευρά υπάρχει το ζωντανό παράδειγμα των
«προοδευτικών» ξένων κέντρων εκπαίδευσης, που
ορέγονται οι δικοί μας υπεύθυνοι ως οπαδοί της
αλλαγής. Ξροσπαθούν να περάσουν σαν πυρήνα των
μεταρρυθμίσεων την επέκταση των μορφωτικών ορίων
και του διαλόγου-τον αντίλογο στην αυστηρή
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εξειδίκευση …πράγμα, που θεμελιώθηκε ρεαλιστικά
μόλις τον 5ο π.χ. αιώνα!
Πήμερα ίσως είναι η μεγάλη ευκαιρία να κοιτάξουνε
κατάματα το μαθητή, να ομολογήσουνε ότι η
σύνδεση σχολείου-εξετάσεων- πανεπιστήμιου και
εργασίας, έχει αποτύχει οικτρά και ότι αυτό αποτελεί
έναν ακόμη λόγο να στραφούνε στην ουσία του
προβλήματος. Νι φιλοπροοδευτικές προσπάθειες με
τις επιδερμικές αλλαγές της ύλης ή και των
μαθημάτων, δεν άλλαξαν τίποτα στο ρόλο του
μαθητή, ώστε ο τελευταίος να εξελιχθεί σε
ουσιαστική φιλομαθή και δυναμική μονάδα. Ώυτό το
βύθισμα στην παθητική υποταγή στο εκπαιδευτικό
σύστημα, στο ένα και μοναδικό βιβλίο, στο τι θα
κάνω μετά το σχολείο αποτελεί φραγμό στη
δημιουργική μάθηση.
Κέσα στην στατικότατα αυτή, είναι εγκλωβισμένες
και οι γνωστικές ικανότητες του λιτοδίαιτου έτσι και
αλλιώς εκπαιδευτικού, ικανότητες που δεν
αξιολογούνται ούτε καν ανιχνεύονται από εξετάσεις
τύπου Α..Ε.Π. Νι πιο σκληροί και αντικειμενικοί
κριτές, αυτοί που διαπιστώνουν τις ικανότητες, είναι
τα πρόσωπα και οι αντιδράσεις των νεαρών μαθητών.
Βηλαδή :
– Ε ικανότητα μέσα από την δημιουργική σκέψη
και την συναισθηματική επικοινωνία της μετάδοσης
της γνώσης.
– Ε ικανότητα να επιβάλλεται χωρίς αυταρχισμό ή
ενδοτικότητα.
– Ε ικανότητα να διεγείρει το ενδιαφέρον των
μαθητών, να μεταδίδει τον ενθουσιασμό.

69

«Τωμάτινα Ξαιχνίδια»

Ζανάσης Ξάνου

– Ε ικανότητα να γίνεται αποδεκτός από τις «φυλές»
της νεολαίας.
Ν ελλιπής πολλές φορές αυτός-καθαυτός τρόπος
διδασκαλίας, η απουσία παραδειγμάτων για να
ενισχυθούν οι εποπτικές εικόνες, καθώς και οι
αρνητικές περιπέτειες των εξετάσεων, δημιουργούν
ένα μεγάλο φάσμα αρνητικών στοιχείων.
Ρο υπουργείο ή η εκπαιδευτική πολιτική έχει ως
«Αχίλλειο πτέρνα» τον οικονομικό προϋπολογισμό για
την παιδεία. Ώυτό όμως γίνεται και ένα γλυκανάλατο
άλλοθι για οποιαδήποτε ουσιαστική και προς τον
επαναπροσδιορισμό των ρόλων, προσπάθεια.
Πήμερα στη πιο δύσκολη έναρξη μιας σχολικής
χρονιάς που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα,
ασάφεια και ρευστότητα αποτελεί μοναδική ευκαιρία
να καταστεί στο επίκεντρο ο νέος ως οντότητα που
βάλλεται από παντού. Ε Ώνεργία και γενικά ο φόβος
για το αύριο ασκεί όσο ποτέ άλλοτε ψυχολογική
πίεση στο μαθητή.
Ρο πολυτιμότερο αγαθό της νεότητας, η ανεμελιά,
που δεν εξαγοράζεται με όλο το χρυσάφι του κόσμου
έχει ήδη θυσιαστεί. Θαι όταν είσαι 17-18 χρονών, το
μόνο που αξίζει είναι να ζεις την ηλικία σου...και να
παιχνιδίζεις. Λα κάνεις τις τρέλες σου και όχι μόνο
μπροστά σε μια οθόνη. Λα απολαμβάνεις την
ανεμελιά και την ανευθυνότητα. Λα ζεις με ένταση
τις ανησυχίες και την κρίση της εφηβείας. Αια να μην
παλιμπαιδίζεις στα 40 σου…όσο μεγαλοφέρνεις ως
πιτσιρικάς.
Θαι εμείς οι μεγάλοι; Κην κακίζουμε τα παιδιά.
Νύτε τους εαυτούς μας. Έχουν κι άλλα ζόρια και
χαρές και ανησυχίες, εκτός από την Ώνεργία που
τους φωνάζουμε. Ώλλά γι‟ αυτές δεν θέλουμε να
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ξέρουμε τίποτα! Βεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο
από την νεότητα, ούτε με όλο το χρυσάφι και την
δόξα του κόσμου, δεν μπορείς να την εξαγοράσεις.
Γίναι συμπαντικός νόμος.
«ΡΝΞΗΘΕ ΏΡΝΒΗΝΗΘΕΠΕ ΘΏΗ ΏΡΓΛΓΟΑΓΗΏ»
Ώπό την εποχή των πρώτων βημάτων του homo sapiens το
ζώο-άνθρωπος είχε πρόβλημα τροφής-νερού-φωτιάς, αλλά
έβρισκε χρόνο να σκαλίσει την σπηλιά-την κοινότητα τουνα ζωγραφίσει, να ομορφύνει αισθητικά τον χώρο του. Ε
έννοια του «αισθητικά ωραίου» τον επηρέαζε, τον
ευαισθητοποιούσε για να γίνει επιταχυντικός συντελεστής
στην πορεία απελευθέρωσης από τον κλειστό κύκλο των
βιοτικών αναγκών που πάντα υπάρχουν. Πήμερα, με τα
τραγικά σοκ που υποβάλλεται η ανθρωπότητα, η επιθυμία
για ένα ανθρώπινο οικονομικό-κοινωνικό σύστημα και μια
πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο, γίνεται το βασικό αίτημα
της συμμετοχής των πολιτών στον αστικό κόσμο. Έτσι
πολλοί απογοητευμένοι από τον κυνισμό, την
βαρβαρότητα, τις δολοπλοκίες, αγωνίζονται να
δημιουργήσουν ένα μοντέλο πολιτικής αυτό-ανάπτυξης,
τέτοιο που θα απέκλειε κάθε καταπάτηση των δυνάμεων
αυτενέργειας των ανθρώπινων πόρων.
Ρο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι με ποιο τρόπο θα
συντελεστεί η ανάπτυξη, η πρόοδος μέσα από τις διεθνείς
προκλήσεις σε συνδυασμό με την προστασία και
δημιουργία της παράδοσης και την διαφύλαξη της τοπικής
φυσιογνωμίας μιας περιοχής. Γδώ λοιπόν χρειάζεται η
επιστροφή από την οικονομία στον άνθρωπο που είναι και
το υποκείμενό της. Πτόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης θα
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έπρεπε να είναι εκτός της οικονομικής προόδου μέσα από
έργα υποδομής και η δημιουργία περισσότερων χώρων
όπου οι άνθρωποι θα αισθάνονταν «οικεία» τεχνίτες των
σχέσεων τους κύριοι των πράξεων τους και δημιουργοί
πνευματικής παράδοσης. Ξρώτος όρος είναι η αναγνώριση
όχι μόνο των οικονομικών υπό στενή έννοια αλλά και των
ψυχό-πνευματικών αναγκών. Ε φιλοδοξία να κατακτηθούν
και πάλι τέτοιοι χώροι βρίσκεται στη βάση της
αυτενέργειας και της καλλιέργειας της αντίληψης της
συλλογικότητας. σο θα μένει όμως η λογική δέσμια της
απάθειας και της παραγωγής θα αναπαράγει την ίδια στείρα
κατάσταση όπου η συμμετοχή θα ταυτίζεται με την
συγκέντρωση ενός φιλοθεάμονος κοινού που παρακολουθεί
και χειροκροτεί. Ν μόνος νικητής σε τέτοιες καταστάσεις
είναι η πλαδαρότητα και η ελαστικότητα στις σχέσεις της
κοινότητας.
Ένα άλλο ειδικότερο πρόβλημα που αφορά την τοπική
κοινωνία είναι η μεταφορά-όπως και σε όλους τους τομείς
άλλωστε-έτοιμων τεχνοτροπιών και μοντέλων που δεν
μπορούν να ωριμάσουν και να βλαστήσουν σε μια περιοχή
και δεν έχουν καμία ανταπόκριση στις πραγματικότητες
του τόπου. Βυστυχώς στην πράξη οι μεσίστιες λύσεις
κυριαρχούν με το διαιωνιζόμενο άλλοθι «λεφτά δεν
υπάρχουν». Νι ηγεσίες των Βήμων παραμένουν έτσι
υποτονικές, από άποψη περιεχομένου και δυνατοτήτων, αν
όχι σε όλους, σε πολλούς τομείς και επίπεδα, ώστε τα
μηνύματα που προσπαθούν να μεταδώσουν να είναι
αντιφατικά, η αβαθή ή χωρίς αντίκρισμα στη νέα
πραγματικότητα των παγκοσμιοποιημένων σχέσεων.
Ε περιοχή μας είναι όμως σε θέση «κλειδί» και οι
διοικούντες θα πρέπει να στοχεύουν στη πλήρη αντίληψη
της νέας μορφής «Καλλικρατικής αυτοδιοίκησης» με γνώμονα
την αντικειμενική κρίση και τον ορθό λόγο που δεν
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εκτοπίζουν το συναίσθημα. Ν εκδημοκρατισμός, η
αποκέντρωση, η αυτοδιαχείριση και η θέσπιση μορφών
συλλογικής ζωής, είναι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν
στον πολίτη να συμμετέχει στη διαμόρφωση της ποιότητας
ζωής του. Ξιο ειδικά, οι όροι του σύγχρονου Κάρκετινγκ
σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετούν και να ικανοποιούν όχι
μόνο τους ποσοτικούς στόχους αλλά και τις ανάγκες των
πολιτών, όλων των ομάδων της κοινότητας. Ώναλυτικότερα,
οι μεταβλητές του Μάρκετινγκ-ΜΙΦ περιλαμβάνουν
αποφάσεις και ενέργειες όπως, την δημιουργία
συγκεκριμένου πλεονεκτήματος των προϊόντων της
περιοχής έναντι των ανταγωνιστών αλλά και της
ψυχολογικής προετοιμασίας του καταναλωτή να
αντιμετωπίσει ένα προϊόν ως ξεχωριστό προβάλλοντας
κάποια στοιχεία του. Ε εικόνα μιας πόλης-κοινότητας–
περιοχής είναι ένα σύνολο λεπτομερειών. Πε αυτή την
εικόνα πρέπει να δίνουν έμφαση οι νέες τάσεις της
οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης με έμφαση στις
λιτές οργανωτικές δομές, στο όραμα της περιοχής και στη
σωστή διαχείριση από την πρώτη φορά και όχι με
πειραματισμούς με το χρήμα των Βημοτών για έργα
βιτρίνας. Ε απόφαση για το ποιο οικονομικό μοντέλο θα
επιλεγεί αλλά και η εφαρμογή του απαιτεί την εκπαίδευση
προς την κατεύθυνση και την δημιουργία συστημάτων που
εξασφαλίζουν την αρμονία των διεθνών απαιτήσεων της
περιοχής.
Ε πραγματική λειτουργία ομάδων εργαζομένων (κύκλοι
ποιότητας) είναι απαραίτητη ώστε σε τακτά χρονικά
διαστήματα να συσκέπτονται και να προτείνουν
προσαρμογές και βελτιώσεις (πχ. γεία-αθλητισμόςψυχαγωγία-τουρισμός γεωργική παραγωγή-περιβάλλον κλπ.). Ν
Βήμαρχος, η διεύθυνση, οι Ξρόεδροι των τοπικών
συμβουλίων σε γενικές γραμμές έχουν και την ευθύνη της
73

«Τωμάτινα Ξαιχνίδια»

Ζανάσης Ξάνου

ενεργοποίησης για την επίτευξη των στόχων. Ώυτό φυσικά
δεν σημαίνει μια απλή έκδοση εντολών, αλλά και την
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ομάδων όλων των
κλιμακίων. Νι λειτουργίες αυτές είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με τον προγραμματισμό από την Βημοτική
αρχή. Ξρέπει όμως να ληφθούν υπόψη και οι σκέψεις και οι
ανάγκες των κατοίκων. Γρωτηματολόγια και εξειδικευμένα
κοινωνιολογικά τεστ καταγράφουν σήμερα εύκολα την
γνώμη, τις σκέψεις αλλά και τις βασικές ανάγκες παιδείας
και πολιτισμού των κατοίκων. Βυστυχώς όμως στην πράξη
ή ιδιωφέλεια και η «αισθητική της ύλης» κυριαρχούν. Ώυτό
αντανακλάται στην καθημερινότητα από την λειτουργία των
λαϊκών αγορών, την είσοδο-έξοδο των Θορινθιακών
πόλεων, το πρόβλημα στάθμευσης, το μεγάλο πρόβλημα
διάβρωσης των ακτών, το απαράδεκτο θέαμα ζώων
δηλητηριασμένων από φόλες, αλλά και στη κάθε λογής
τσιμεντοποίηση της ζωής. Ε εικόνα και η ανάπτυξη της
περιοχής εξαρτάται από την ύπαρξη και αυτών των
«λεπτομερειών».
Ε υποβάθμιση της λεπτομέρειας Ξολιτισμός αντανακλάται
και στην τουριστική ανάπτυξη άρα και στην οικονομία και
την ποιότητα ζωής.
Έχει τονιστεί πολλές φορές και από όλες τις κατευθύνσεις
ότι στόχος του Ξνευματικού κέντρου της κάθε περιοχής
πρέπει να είναι η παροχή πολιτιστικής παιδείας και
μόρφωσης. Ώυτός είναι και ο βασικός στόχος του
Ώνθρώπου. Λα μορφωθεί, να αποκτήσει μόρφωση, γιατί
πριν είναι άμορφος, δηλαδή χωρίς μορφή. Ε έξοδος από
την κρίση που μας περιβάλλει πρέπει να αναζητηθεί
ταυτόχρονα σε λιγότερη εκ των «άνω» καθοδήγηση, που
κινείται στον άξονα της τουριστικής ανάπτυξης, της
ποσότητας και σε περισσότερες ανταλλαγές που δεν θα
υπαγορεύονται ούτε από την διοίκηση, ούτε από το
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χειροκρότημα των θεαμάτων, αλλά θα βασίζονται σε
δίκτυα αμοιβαίας εθελοντικής συνεργασίας, αυτόοργανωμένης πάνω στην αντίληψη της συλλογικότητας.
Γλπίζοντας πάντα στην υπέρβαση της πολιτικής
αντιπαράθεσης στο χώρο της τοπικής μας κοινωνίας δεν
πρέπει να λησμονούμε ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη
αναφερόμαστε στο επίπεδο δημιουργίας πολιτιστικής
παιδείας και αποκατάσταση της συμμετοχής στα κοινά.
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«Live Fast, Die Young»
Ηδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη
συμπεριφορά των νεαρών διαπιστώνεται ένα στοιχείο της
μορφής «όλα ή τίποτα» και μια διάθεση μη υπολογισμού
των συνεπειών, που φτάνει στα όρια της αυτοκαταστροφής.
Ε επιστήμη έχει διευκρινίσει το θέμα και ξέρουμε ότι κάθε
μορφής αντικοινωνική συμπεριφορά ξεκινά από κοινωνικά
αίτια. Γγκληματώ, μεταφράζεται, φέρομαι εχθρικά και
επιθετικά απέναντι σε ένα περιβάλλον το οποίο
«εισπράττω» σαν εχθρικό και επιθετικό. ταν ο περιβάλλον
χώρος (η οικογένεια, το σχολείο, η πόλη) λειτουργούν σε αυτό
το επίπεδο, δεν αρκούν ούτε οι παρεμβάσεις ψυχολόγων
και ψυχιάτρων, ούτε οι οικογενειακές νουθετήσεις, ούτε
ιεραποστολικά κηρύγματα. Ξρέπει να αποδεχτούμε ότι το
«ξεστράτισμα» των νέων δεν είναι παρά μια φυσιολογική
αναπόφευκτη συνέπεια εφόσον η κοινωνική αδικία
προσωποποιείτε και δεν δίνει την δυνατότητα στο νέο να
αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθεί
απέναντι στο χυδαίο, στην ανισότητα, στο πάθος των
υλιστικών οραμάτων. Ρα ανασταλτικά ή κατασταλτικά
μέτρα δεν ανακόπτουν αυτή την αυξανόμενη ροπή προς
την παρανομία όσο οι δομές της κοινοτικής ζωής
“αφήνουν” απροστάτευτο τον έφηβο. Ε στροφή προς
ριζικές αξιολογικές ανατοποθετήσεις στη ζωή είναι το
ζητούμενο ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να
γεννηθεί ένας ανθρωπινότερος και ισορροπημένος τύπος
ανθρώπου.
Ένας τύπος που δεν θα νιώθει ότι τον «βλέπουν» στην πόλη
του και τον κατατάσσουν με βάση αυτό που μπορεί να
ξοδέψει και να επιδείξει σε πλούτη και πολυτέλεια. Ε
ανάπτυξη αντικινήτρων προς την παράβαση είναι το
ζητούμενο. Ε επεξεργασία των αντικινήτρων απαιτεί τη
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συμβολή παιδαγωγών, ψυχολόγων και κοινωνιολόγων, που
θα διερευνήσουν τις συνέπειες οπουδήποτε μέτρου που
αποσκοπεί στον περιορισμό του προβλήματος. Ώυτό που
πρέπει να είναι απόλυτα σαφές είναι ότι η παραβατικότητα
δεν είναι ποτέ μια πράξη που στέφεται αποκλειστικά
εναντίον των άλλων αλλά κλείνει μέσα της πάντα ένα
στοιχείο αυτοκαταστροφής.
Ε αυτοκαταστροφικότητα όμως δε θα έπρεπε να οδηγήσει
στην ερμηνεία της μόνο μέσω της εξατομικευμένης
ψυχολογίας. Ρο ζήτημα δεν είναι το ιστορικό και η
ψυχολογική εικόνα του εφήβου. Ρο ζήτημα είναι κάτω υπό
ποιους γενικούς κοινωνικούς όρους διαμορφώθηκε και
λειτούργησε αυτή η ψυχολογία. Νι κοινωνικοί όροι της
ζωής θεωρούνται πρωταρχικά υπεύθυνοι για τη
διαμόρφωση της ψυχολογίας του ατόμου. χι επομένως οι
«ανωμαλίες» του, όχι οι «αποκλίσεις» του από το μέσο όρο,
όχι «δυσπροσαρμοστικότητές» του. Νι ίδιοι οι ψυχολόγοι
απορρίπτουν
τον
ψυχολογισμό.
Ώνάγλυφα,
το
αυτοκαταστροφικό στοιχείο στη χώρα μας φαίνεται με τα
«εγκλήματα τιμής» που είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε
κερδοσκοπικό κίνητρο. Ε συντριβή της ζωής από κάθε
άποψη, υλική, ηθική, ψυχική και πνευματική, κρύβει πίσω
της μια χαμηλή αυτοεκτίμηση και την αίσθηση της
ασημαντότητας για ότι υπάρχει γύρω της. Νρίζεται
αρνητικά και υποβαθμιστικά.
«Η βεβήλωση του αβεβήλωτου είναι το “καθήκον” που έχει
μείνει για τη νέα γενιά» σχολιάζει πικρά ο Ρζόρτζιο Ώγκαμπεν
.
Νι οργανωμένες ομάδες των νέων λειτουργούν με την ίδια
λογική. Πήμερα οι νεοναζί νέοι, οι Skinhead, περνάνε από
μια αυστηρή διαδικασία μύησης που ως πυρήνα έχει την
λογική ότι αυτοί είναι τα αντισώματα της κοινωνίας ως
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οργανισμού και πρέπει να επιτίθενται σε οτιδήποτε. Τωρίς
αυτούς ως αντισώματα ο οργανισμός (κοινωνία) καταλήγει
στο AIDS. Ξρέπει να καταστρέφουν στη μάχη αυτή ακόμη
και το εγώ τους. Κια μακάβρια επιστημονική έρευνα, από
βρετανικό πανεπιστήμιο, έρχεται να αναλύσει το περίφημο
νεανικό σλόγκαν «ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος» (live fast, die
young). Κελετώντας ένα στατιστικό δείγμα του Life-Style, η
πανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα συμφώνησε ότι οι
απώλειες της νεανικής ζωής, δεν είναι απλά τυχαίεςθλιβερές συμπτώσεις. Ε εγκατάλειψη του «εαυτού», ακόμη
και των εγκοσμίων είναι αναπόσπαστο τμήμα και των
προτύπων της ιστορίας της νεανικής μουσικής και του
κινηματογράφου. Ρο τέλος πολλών αστέρων, έθρεψε το
μύθο ενός τρόπου ζωής που δεν θέλει να συμβιβαστεί με το
σύστημα αλλά με την φθορά του χρόνου. Κέσα από το
διαδίκτυο, οι θιασώτες έφηβοι έρχονται σε επαφή με τα
πιο αλλόκοτα γούστα του
«live fast, die young».
«Σλερτάρουν με το αλκοόλ και την παράλληλη χρήση
φαρμάκων, με τις βίαιες επιθέσεις και με τον θάνατο όχι
μόνο του εαυτού τους αλλά και την δολοφονία συμμαθητών
ή συνανθρώπων.
Νι στίχοι από την Νδύσσεια είναι πάντα επίκαιροι:
«Κύκλωπα, αφού η ανθρώπινη σάρκα είναι η ευχαρίστησή σου,
πιες και από το κρασί μας» αν βέβαια ο Θύκλωπας είναι η
παγκοσμιοποιημένη εποχή μας και το κρασί μας τα ίδια τα
παιδιά μας.
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«Ε ΙΝΑΗΘΕ ΡΕΠ ΠΚΞΝΛΗΏΠ»
Νι λόγοι της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο δεν είναι
όπως είναι γνωστό, οι ίδιοι. Κπορεί να επιβάλλονται από
τους κανόνες της συμβίωσης σε ένα πολιτισμένο
περιβάλλον, μπορεί να αποτελούν εκμάθηση από τα
παιδικά μας χρόνια στην διαδικασία κοινωνικοποίησης από
την οικογένεια, ή μπορεί να αποτελούν μια προσποίηση για
λόγους συμφέροντος ή συναναστροφών. Ρο ερώτημα είναι,
αν αυτή η ικανοποίηση που νοιώθουμε με την προσφορά
είναι μια έμφυτη τάση του ανθρώπου, από πού γεννιέται ή
αν απλά μαθαίνεται. Πτις πρώτες μορφές συμπεριφοράς
των παιδιών εστιάζεται το ενδιαφέρον για να ανακαλύψουμε
πότε και με ποια ευκαιρία εμφανίζεται ο Ώλτρουισμός. Νι
παρατηρήσεις της ψυχολογίας σε παιδιά διαφόρων ηλικιών
τα οποία ζουν σε κανονικό περιβάλλον, αποδεικνύουν πως
από τις πρώτες μέρες της ζωής εμφανίζεται αυτή η τάση
της συμπόνιας προς τους άλλους. Ν πυρήνας των ερευνών
ήταν να καταδειχθεί αν είναι έμφυτη τάση η
συναισθηματική δέσμευση και το ενδιαφέρον προς τους
άλλους. Ρο νεογέννητο γνωρίζουμε ότι «ενεργοποιείται»
στο κλάμα των άλλων παιδιών και απαντά κλαίγοντας και
το ίδιο. Πτους επόμενους μήνες ένας τρόπος για να απαντά
στο κλάμα, όταν είναι με καλή διάθεση, παράγει φωνούλες
ή ψελλίσματα με τόνους και ένταση, παρόμοια με το κλάμα
που ακούει. Ε πρόωρη ροπή του ενδιαφέροντος προς τους
άλλους, η ταύτιση με τον πόνο ή την δυσαρέσκεια,
αποδεικνύεται και από τη μίμηση, τους μορφασμούς ή
γενικά τις εκφράσεις του προσώπου που συνηγορεί υπέρ
της θέσης ότι τα ανθρώπινα όντα αντιλαμβάνονται από τα
πρώτα χρόνια της ζωής τους και την στεναχώρια των
άλλων.
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Ώπό τον δεύτερο χρόνο της ζωής γίνονται οι πρώτες
αόριστες προσπάθειες παρηγοριάς, αγγίζοντας ή
χαϊδεύοντας κάποιον που έχει ανάγκη από βοήθεια. Νι πιο
ειδικές μορφές παρηγοριάς εμφανίζονται ήδη στην ηλικία
των 18 μηνών. Κπορεί να χαρίσει το παιγνίδι του ή να
δώσει το γλύκισμά του στον κακόκεφο αδελφό ή γονέα.
Πτα 2 με 2,1\2 χρόνια πιο επεξεργασμένα πλέον,
αποβλέπει να εντοπίσει την προέλευση των δυσκολιών. Πε
κάποιο τραυματισμό προσφέρει ένα απολυμαντικό, στο
κρύο ένα ρούχο και αρχίζει μάλιστα να δίνει και
συμβουλές. Πτα 3-4 χρόνια, τα παιδιά απαντούν με πιο
κατάλληλες συμπεριφορές που αποκαλύπτουν την
αυξανόμενη ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται την άποψη
των άλλων. Ε ικανότητα εμπλοκής στις συγκινήσεις των
άλλων υπάρχει από την αρχή της ζωής, όπου υπάρχουν
έμφυτα μερικά «προγράμματα», όπως το χαμόγελο, το
κλάμα και η ευαισθησία στην ανθρώπινη φωνή. Ρο να
ανακαλύψουμε ότι υπάρχει μια έμφυτη διάθεση να
ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους είναι κάτι το
σημαντικό, γιατί μαθαίνουμε ότι ο Ώλτρουισμός έχει
βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη φύση. Ώυτή η θέση όμως δεν
πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε δύο σημαντικά σημεία.
Ξρώτον, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων και
επομένως ότι μερικά παιδιά έχουν μικρότερη κλίση από
άλλα να εμπλέκονται στις συγκινήσεις των άλλων και
δεύτερον, ότι το „πρόγραμμα» είναι βέβαια έμφυτο, αλλά
και «μερικό», δηλαδή έχει ανάγκη να καλλιεργείται και να
τροφοδοτείται στην πορεία του χρόνου, σε επαφή με άλλα
πρόσωπα, διαφορετικά χωρίς την κοινωνική «συνδρομή», οι
αρχικές τάσεις προς τον αλτρουισμό μπορούν σιγά-σιγά να
σβήσουν.
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ΠΡΝ «ΟΏΣΗ» ΘΏΗ Ε ΠΓΜΝΏΙΗΘΕ ΔΦΕ ΡΦΛ ΛΓΦΛ.

Νι λανθασμένες πεποιθήσεις και τα εξωπραγματικά
πρότυπα που προωθούν ένα τέλειο σώμα, τέλειο πρόσωπο
και σε συνάρτηση με το οικονομικό πρόβλημα
δημιουργούν τεράστιο άγχος επίδοσης και φόβο αποτυχίας
μπλοκάροντας σεξουαλικά και τους νέους. Ξιο ειδικά, αν
προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα πορίσματα των
τελευταίων ερευνών για την αύξηση των σεξουαλικών
προβλημάτων στους νέους βλέπουμε ότι η άγνοια γύρω
από το σεξ αντικαταστάθηκε από λανθασμένες πεποιθήσεις
στους νέους από 16 έως 28 ετών. Θύριος λόγος αυτής της
αύξησης είναι και η αντίστοιχη αύξηση των μαθησιακών
ψυχολογικών προβλημάτων που ακολουθούν τον νέο και
μετά την αποφοίτηση του. Ξαρόλη την εύκολη πρόσβαση
στις μεθόδους αντισύλληψης τα πνεύματα του
συντηρητισμού θα μπορούσαν να είναι ικανοποιημένα. Ν
«παρτιάτικος» τρόπος Δωής δείχνει ότι κυριαρχεί σε αυτές
της ηλικίες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σεξουαλικές
επαφές σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ε απελευθέρωση από
ερωτικούς ηθικούς περιορισμούς υπάρχει μόνο στο μυαλό
μας και η σεξουαλική επανάσταση έχει πάθει καθίζηση.
Πυγκριτικά με τις προηγούμενες γενεές η νεολαία έχει
μειώσει σημαντικά τον αριθμό των σεξουαλικών επαφών,
όταν αυτές υπάρχουν. Ρο στοιχείο της «πίστης» και η
μόνιμη σχέση μεταξύ των συντρόφων, έχουν ανέλθει στην
κλίμακα των προτιμήσεων.
Ρα «παραστρατήματα» είναι σπάνια ή σύντομα και συνήθως
ακολουθεί δήλωση μετάνοιας στον/στην σύντροφο και
καταγράφονται
ως
«συναισθηματικά
τραυματικές
εμπειρίες». «Παρ‟ όλη την εύκολη πρόσβαση στις μεθόδους
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αντισύλληψης τα πνεύματα του συντηρητισμού θα μπορούσαν να
είναι ικανοποιημένα»
Ε αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και των διαζυγίων
αποτελεί και την αιτιολογία του νέου που απατά. Ε
τραυματική εμπειρία του χωρισμού των γονέων στην
τρυφερή ηλικία ταράζει την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ
των δύο φύλων αλλά και την αυτοπεποίθηση για μια μόνιμη
και έμπιστη σχέση. Ρο «ασθενές» φύλο ξεπερνά κατά πολύ
όχι μόνο την συχνότητα των επαφών αλλά και την
απόρριψη του συντρόφου όταν δεν τηρεί τους
παραδοσιακούς
ρόλους
και
στη
σεξουαλική
δραστηριότητα. Ποβαρές μεταβολές έχουν συντελεστεί
στην ερωτική συμπεριφορά και των ανδρών απέναντι στις
συντρόφους τους, και πλέον η ένταση της ερωτικής σχέσης
έχει παραχωρήσει την θέση της στην ηρεμία και την
ασφάλεια.
Ο αυνανισμός θεωρείται από τους περισσότερους νέους μια
«αυτόνομη μορφή» σεξουαλικότητας, ισότιμη με την Όμοκαι ετεροφυλία-και δεν υπάρχουν τύψεις ή λόγος να
κρύβετε απέναντι στο σύντροφο. Η ενοχή και ο
συμβιβασμός αλλά και ο ρομαντισμός απουσιάζουν όλο και
περισσότερο. Οι ερωτικές ορμές σε αντίθεση από ότι
πιστεύεται έχουν μειωθεί σημαντικά και συναγωνίζονται
την παλαιότερη άκαμπτη ερωτική ηθική που υποδείκνυε
την μια παθιασμένη αγάπη που θα διαρκούσε μία ζωή.
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«ΡΟΗΡΕ ΕΙΗΘΗΏ: ΡΝ ΠΚΞΙΓΑΚΏ ΡΝ ΝΟΏΛΝ»

Ε διάκριση της ζωής σε ηλικίες είναι συμβατική.
Ν πολιτισμός μίας κοινωνίας κρίνεται και από τη στάση της
έναντι της τρίτης ηλικίας. Ώυτή τη φυσική κατάσταση της
ζωής οι παλαιότερες κοινωνίες γνώριζαν να την τιμούν και
ειδικά στην Ώρχαία Γλλάδα, ο σεβασμός προς τους
γέροντες ήταν υπέρτατη αξία. Νι σημερινές οικονομικόκοινωνικές εξελίξεις που έχουν υπερβεί τον άνθρωπο και τις
συναισθηματικές του ανάγκες καταρρακώνουν κυρίως τους
ηλικιωμένους που δέχονται αυτή τη διαφοροποίηση πιο
έντονα. Πήμερα, το να μπεις στην Ρρίτη ηλικία και να
γεράσεις περαιτέρω αντιμετωπίζεται σαν ένα πρόβλημα
προσωπικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και τελευταία
κοινωνικό.
Γίναι φανερό ότι όπως όλα τα δημόσια γεγονότα ακόμα
και εκείνα προς όφελος των ηλικιωμένων κοστίζουν. Γδώ
όμως υπάρχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Ξρέπει να
θυμόμαστε ότι αυτά που παρέχονται ή που θα έπρεπε να
παρέχονται στους ηλικιωμένους έχουν πληρωθεί εκ των
προτέρων. Κε την φορολογία στο διάστημα της περιόδου
παραγωγής τους, ο καθένας κατέβαλλε στο κράτος, μέρος
του εισοδήματος του, σ‟ αντάλλαγμα των υπηρεσιών του
ίδιου του κράτους για την κοινότητα ή τα άτομα.
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«Ξεχνάμε ότι ένα ηλικιωμένο άτομο
διαφέρει πολύ από ένα γερασμένο άτομο»

Βυστυχώς η υπάρχουσα κατάσταση στηρίζεται στη λογική
του «συστήματος επιβίωσης». ποστηρίζεται ότι ένας
άνθρωπος είναι προσαρμοσμένος όταν αισθάνεται άνετα
εκεί που βρίσκεται. Ώπομόνωση στο σπίτι, στην
τηλεόραση. Ώυτό όμως στην πράξη ερμηνεύεται πως
πρέπει να δέχεται φρόνιμα (ή παθητικά;) την γενική
σωματική εξασθένηση και τα διάφορα προβλήματα του
περιβάλλοντος της κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας
που έζησε. Ώυτό όμως δεν είναι προσαρμογή αλλά
υποταγή που οδηγεί σταδιακά σε μια αποπροσωποποίηση
που κάνει τους ηλικιωμένους αναίσθητους στις προκλήσεις,
στην καταπίεση και στην θέληση για ζωή. Μεχνάμε ότι ένα
ηλικιωμένο άτομο διαφέρει πολύ από ένα γερασμένο
άτομο. Ν σεβασμός των ηλικιωμένων περνά μέσα από την
αλήθεια της όποιας προσφοράς τους, αλλά ακόμα και πάνω
από όλα, μέσα από τις υπηρεσίες που τους οφείλονται. Ρο
γήρας του πληθυσμού δυστυχώς συνδέεται άμεσα στη
νομοθεσία μόνο με τη συνταξιοδότηση και τους
οικονομικούς πόρους που είναι συνδεδεμένοι με αυτό.
Ώκόμη και η κοινωνική πρόνοια και η σημασία της υγείας
είναι υποβαθμισμένη. Ρο αποδεικνύει και το γεγονός ότι η
γηριατρική έχει περιληφθεί τελευταία ως μάθημα
Ξανεπιστημιακό της Ηατρικής σχολής αν και
επιβεβαιώνεται ότι πάνω από το 60% των ατόμων που
επισκέπτονται καθημερινά ένα γενικό γιατρό είναι
ηλικιωμένοι. Νι κοινωνιολόγοι σημειώνουν ότι τα
προβλήματα των ηλικιωμένων τα καταλαβαίνουν καλύτερα
οι νέοι παρά οι ενήλικες.
σο αφορά λοιπόν το πολιτιστικό-ποιοτικό μέρος της
ζωής πρέπει να καλλιεργήσουμε την συμμαχία των δύο
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ακραίων θεωρητικά ομάδων. Κίας που μπαίνει στο
περιθώριο και μίας που θεωρείται ανώριμη. Νι δύο αυτές
ομάδες καταπιέζονται και κατευθύνονται από μια Ρρίτη
ομάδα. Λέοι και ηλικιωμένοι οι πιο «ώριμοι» και οι πιο
«δημιουργικοί» από τις δύο φαινομενικά αντίθετες ομάδες
μπορούν να δημιουργήσουν μεταξύ τους σχέσεις, γνήσιου
πολιτισμού σε αξίες και υψηλά νοήματα. Ν νέος
προσπαθώντας να παράγει πολιτισμό πρέπει να έχει ως
επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την εμπειρία του
ηλικιωμένου. Ε μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία τους άλλωστε
είναι το να μεταδίδουν τις εμπειρίες τους, τις δυσκολίες που
πέρασαν και ξεπέρασαν, τις αλλαγές που έζησαν, τον
πολιτισμό που βίωσαν.
Ρο «ΠΚΞΙΓΑΚΏ ΡΝ ΝΟΏΛΝ» όπως αναφέρουν και οι
ειδικοί επιστήμονες αντιμετωπίζεται μέσα από τις κοινές
πολιτιστικές δραστηριότητες.
Ρο σύμπλεγμα αυτό είναι η δυσπιστία και η ζήλεια που
χαρακτηρίζει πολλούς από τους ηλικιωμένους και ξεκινάει
από τον φόβο για τον γιο, που συμβολίζει το νέο το
καινούργιο. Αια να μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε
περήφανοι για ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης της κοινωνικής
ζωής μας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τα γηρατειά όχι μόνο σαν πρόβλημα
κλινικό-ιατρικό ή οικονομικό. Νι ηλικιωμένοι δεν θέλουν
απλά να «επιζήσουν» αλλά να ζήσουν. Κέσα από ένα
μοντέλο πολιτιστικό που έχει ως γνώμονα την αξιοπρέπεια
του ελεύθερου ανθρώπου με τα απαραβίαστα δικαιώματά
του, τα δικαιώματα δηλαδή του έμπειρου πολίτη που
πρέπει να συμμετέχει σε κάθε στιγμή στο χώρο του για την
οικοδόμηση του οποίου έχει συμβάλλει και είναι άδικο να
τεθεί στο περιθώριο.
Ξιο ειδικά ξεκινώντας από τις άμεσες βοηθητικές δομές
αναφέρουμε την ανάγκη ειδικών τρόπων-τεχνικών για να
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εισαχθεί ο υπερήλικας στο περιβάλλον που μπορεί να έγινε
διαφορετικό από αυτό στο οποίο έζησε και που νιώθει
απομονωμένος. Ε Γυρωπαϊκή κοινότητα προτείνει ένα
πρόγραμμα προσαρμογής των ηλικιωμένων που να ευνοεί
την τοποθέτησή τους σε δραστηριότητες κατάλληλες για
την ηλικία τους. Ε κοινωνία μας όμως προς τον τομέα αυτό
παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Ώπέχει αρκετά από τη
λογική της Γ.Γ. που θέλει τους ηλικιωμένους εκτός του
οίκου, σε ειδικά ιδρύματα και αποκομμένους από στην
ουσία από την προσφορά. Ρο κράτος επιδοτεί τα νομικά
πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, τα αυτοδιοικούμενα και τα
επιτηρεί για την εύνομη λειτουργία τους. (Τπάγονται στη
διεύθυνση Ιδρυμάτων και ωματείων του Τπουργείου Κοινωνικής
Πρόνοιας). Νι ελαττωματικές δομές απορρόφησης
κονδυλίων προς αυτό τον τομέα είναι εμφανέστατες. Ε
απουσία μάλιστα αποτελεσματικής πρόνοιας (συντάξεις
πείνας) δημιουργεί συχνά σκανδαλώδεις συνθήκες
κοινωνικής αναλγησίας.
Ρο θέμα της τρίτης ηλικίας απαιτεί μια εξελιγμένη
νοοτροπία από την τοπική αυτοδιοίκηση και
προσανατολισμό στον αναλογισμό της αίσθησης ευθύνης.
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ΡΝ ΒΗΞΝΙΝ ΡΕΠ ΠΤΓΠΕΠ ΚΏΠ ΚΓ ΡΏ ΔΦΏ
«Ένα ζώο στην άσφαλτο.
Σου πρόσφεραν μια ρόδα.
Έτσι και εγώ…
μια ρόδα συρόμενη
από την α-φιλία του είδους μου»

Πτην εποχή της βαθιάς ύφεσης που βιώνουμε ίσως
θεωρηθεί πολυτέλεια η ενασχόληση με τα
δικαιώματα των ζώων. Ξρόσφατα όμως θεσπίστηκε
και στη χώρα μας αυστηρότερη νομοθεσία για την
καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, συνοδευόμενη
από ενημερωτικές καμπάνιες για την «παρά φύση»
ζωή τους, χωρίς ελευθερίες αλλά και για τις ακραίες
ή προβληματικές συμπεριφορές μας που
αποκαλύπτουν την έλλειψη παιδείας, ανθρωπιάς έως
και την βαρβαρότητά μας. Βεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
όπως εμείς έτσι και τα ζώα αποτελούμε αναπόσπαστο
τμήμα του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Ανωρίζουμε
ότι τα τελευταία χρόνια 50 χρόνια έχουν εξαφανιστεί
εξαιτίας της βάναυσης παρέμβασης του ανθρώπινου
παράγοντα εκατοντάδες είδη και ζεύγη ζώων με τον
περιορισμό ή την καταστροφή δασών και βιοτόπων.
Ε κερδοσκοπία και η βιομηχανική εξάπλωση σε
συνδυασμό με την εγκληματική αδιαφορία έχουν
οδηγήσει σε καταστροφές ή βαρβαρότητες στο
όνομα της προόδου ή της ψυχαγωγίας. ποκριτικά
φροντίζει ο σύγχρονος άνθρωπος όλα τα είδη,
κλείνοντας τα σε κλουβιά, για να μην απειλούνται ή
απειλούν.
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Ξρόκειται για ένα αξιοθρήνητο θέαμα που
απολαμβάνουν οι επισκέπτες κάποιου ζωολογικού
κήπου ή τσίρκου, ενώ ποδοπατείται η ψυχική μας
ευαισθησία. Δώα, πουλιά, ψάρια, έντομα, μαμούνια,
καθημερινά απουσιάζουν όλο και περισσότερο από
το οικοσύστημα, θυσίες στο τραπέζι μας ή στο βωμό
των υλικών αναγκών και της ψυχαγωγίας μας.
Νι σφαγές πολλές φορές γίνονται με αργό και
επώδυνο τρόπο ενώ μικρά και μεγάλα ζώα
χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα στις έρευνες για
τη τοξικότητα των προϊόντων, για την
δραστηριότητα των φαρμάκων, την μετάδοση
ασθενειών αλλά και για τα καλλωπιστικά προϊόντα. Ε
αλαζονεία μας, όπως χαρακτηριστικά γράφει και ο
συνάδελφος καθηγητής και συγγραφέας Ώντώνης
Γλευθεριάδης, μπόρεσε να περάσει και στα ζώα. Ε
σχέση μας με τα ζώα είναι σχέση κυριαρχίας.
Γντομοκτόνα, φυτοφάρμακα και χημικές επεμβάσεις
στο περιβάλλον αφανίζουν ανεξέλεγκτα ζωές και
δηλητηριάζουν δένδρα, ποτάμια και θάλασσες.
Ππάμε την αλυσίδα της βιολογικής εξέλιξης με
γενοκτονίες κάθε μορφής.
Γφόσον τα ζώα δεν μπορούν να μιλήσουν και να
διαδηλώσουν, η προάσπισή τους είναι καθαρά δική
μας υπόθεση. Ξρέπει από τις πιο απλές ενέργειες,
όπως να αγνοήσουμε όλα εκείνα τα καταναλωτικά
προϊόντα που προέρχονται από ζώα, όσο και πιο
ενεργές με την συμμετοχή μας στο παγκόσμιο
κίνημα που γιγαντώνεται, να ευαισθητοποιηθούμε
όλοι οι πολίτες. Ξαραθέτω την διακήρυξη των
δικαιωμάτων των ζώων για να αναρωτηθούμε
επιπλέον, κατά πόσο εφαρμόζουμε αυτά που το
κοινωνικό συμβόλαιο συμφώνησε!
89

«Τωμάτινα Ξαιχνίδια»

Ζανάσης Ξάνου

ΒΗΏΘΕΟΜΕ ΡΦΛ ΒΗΘΏΗΦΚΏΡΦΛ ΡΦΛ ΔΦΦΛ
ΏΟΖΟΏ

λα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή
και στη δυνατότητα ύπαρξης.
Ώ) Ν άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε
ζώου. ΐ) Ν άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και
δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα
είδη του ζωικού βασιλείου. Ώντίθετα, οφείλει να
χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για το καλό των ζώων.
Α) Θάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και
προστασίας από τον άνθρωπο.
Ώ) Θανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε
κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
ΐ) Ών η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί
υποχρεωτική, πρέπει να γίνεται στιγμιαία, ανώδυνα
και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.
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Ώ) Θάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό
περιβάλλον του, χώρο-γη, θάλασσα, αέρας και να
αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
ΐ) Ε στέρηση ελευθερίας του ζώου, ακόμα κι αν
γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς, είναι αντίθετη
προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.
Ώ) Θάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται
κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και με
τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν
στο είδος του. β) Ε διαφοροποίηση αυτών των
συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς
κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη
διακήρυξη.
Ώ) Θάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου
έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογα με τη φυσική
του μακροβιότητα.
ΐ) Ε εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη
απάνθρωπη και εξευτελιστική.
Ώναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση
δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η
διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους
υποχρεωτική.
Ώ) Νποιοσδήποτε πειραματισμός (πείραμα) επάνω
στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός κ.λπ. αντιτίθεται
προς τα δικαιώματά τους, εφόσον προκαλεί πόνο,
σωματικό ή ψυχικό
ΐ) Ξρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του
πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες
πρακτικές.
9. Ρα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του
ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να
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μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση
πόνου και αγωνίας.
10. Ώ) Ώπαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για την
διασκέδαση του ανθρώπου.
ΐ) Ε έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα
αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του
σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.
11.Θάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί το θάνατο ζώου
είναι «βιοκτονία», είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.
12. Ώ) Θάθε πράξη που προκαλεί το θάνατο μεγάλου
αριθμού άγριων ζώων αποτελεί „γενοκτονία‟, έγκλημα
απέναντι στο είδος.
ΐ) Ε μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.
13. Ώ) Πεβασμός επιβάλλεται ακόμα και στα νεκρά ζώα.
ΐ) Θάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και στο σινεμά με
θύματα ζώα πρέπει να απαγορευθεί και μόνο οι σκηνές που
έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων
οφείλουν να προβάλλονται.
14. Ώ) Νι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των
ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.
ΐ) Ρα δικαιώματα του ζώου πρέπει να καταχωρηθούν από
τους νόμους όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του
ανθρώπου.
Γνδιαφέρουσες επιστημονικές μελέτες για τα ζώα
συντροφιάς μας πληροφορούν για την επίδραση που
ασκούν στην υγεία μας, όπως στον περιορισμό του άγχους,
μείωση της υψηλής πίεσης ακόμη και παράταση του
χρόνου ζωής. Ρο «χουρχούρισμα» της γάτας, αποδείχθηκε
ότι στις συχνότητες που εκπέμπεται 25 με 35 Hz ασκεί
θεραπευτικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό, σε
πειράματα που έγιναν σε νοσοκομειακές μελέτες.
Άρρωστοι που περιποιούνται τα ζώα αλλά και τα φυτά
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αναρρώνουν γρηγορότερα από άλλους ασθενείς. Ρα ζώα
δεν αφυπνίζουν μέσα μας μόνο το ένστικτο της
περιποίησης και φροντίδας αλλά ενεργοποιούν και τους
μηχανισμούς αιτίασης πού όλοι έχουμε. Ώυτή η μαγεία στη
σχέση μας με τα ζώα, αποτελεί ακόμα ένα μυστήριο.
ταν κατά τα χρόνια του μεσαίωνα οι δεισιδαιμονίες
θέλανε τις γάτες και τους σκύλους «πνεύματα διαβολικά»,
το κυνήγι τους οδήγησε σε αρρώστιες που εξολόθρευσαν
ολόκληρες κοινωνίες όπως οι ασθένειες από τα ποντίκια. Ν
Άγιος Σραγκίσκος, επανάφερε τις σχέσεις, εξηγώντας και
αναφέροντας στους πιστούς ότι τα οικόσιτα ζώα είναι τάγμα
Ώγγέλων που έστειλε ο Ζεός για να ζουν κοντά μας. Έτσι
ερμήνευσε εκείνη η περίοδος την δίχως όρια αγάπη που
μας προσφέρουν.
Πτο άλλο άκρο, βρίσκεται βέβαια και υπερβολή. Θαθώς η
προσπάθεια ανεύρεσης κάποιου που να μας αγαπά,
ανεξάρτητα από την ηλικία, την περιουσία, την εξωτερική
εμφάνισή μας, δεν είναι εύκολη , πολλοί χρησιμοποιούν τα
ζώα ως υποκατάστατο όπου διοχετεύεται ο αξόδευτος
ψυχισμός τους. Ρα ζώα έτσι μετατρέπονται σε αντικείμενα
μεταχείρισης. πάρχουν ακρότητες όπου τα οικόσιτα
έχουν τη δική τους γκαρνταρόμπα, γιορτάζουν τα γενέθλιά
τους με καλεσμένους εκλεκτής ράτσας και έχουν ήδη
αγορασμένο τον τάφο τους σε ειδικό νεκροταφείο ζώων
Οάτσας.
πάρχουν σχολές εκπαίδευσης, όπου, σκύλοι, στη τελετή
εκπομπής των διπλωμάτων, φορούν καπέλα αποφοίτων
πανεπιστημίου. Κερικές εκκλησίες έχουν ειδική μέρα
ευλογίας ζώων, ενώ μια εκκλησία στην Θαλιφόρνια εκτελεί
γαμήλιες τελετές σε ζώα, που οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να
«νομιμοποιήσουν» τη συμβίωσή τους. Ώυτές οι ακρότητες
αποκαλύπτουν προβληματικές συμπεριφορές, με άκριτη
σκέψη αν αναρωτηθούμε ότι τα περιττά αυτά έξοδα
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τυφλώνουν και οδηγούν να γυρίζει ο άνθρωπος την πλάτη
στα προβλήματα φτώχειας που βασανίζουν το ένα τρίτο
του πλανήτη μας. Ηδιαίτερα όταν ανθρώπινες ψυχές και
στρατιές παιδιών λιμοκτονούν σε άθλιες συνθήκες.
Ε προσπάθεια των δικαιωμάτων για ζωή, πρέπει να μας
υπενθυμίζει τις ευθύνες μας ως πολίτες. Θαι θα πρέπει,
όπως σοφά υποστήριξε ο Leonardo Da Vinci, να
αναγνωρίζουμε και τα δικαιώματα κάθε ζώου, που είναι
πολιτισμική και ηθική επιταγή: «θα έλθει μια μέρα όπου η
δολοφονία ενός ζώου θα θεωρείται όπως η δολοφονία ενός
ανθρώπου» ή πιο απλά, αν ένα σκυλί σε κοιτάξει στα μάτια
και δεν σε πλησιάσει, πήγαινε καλύτερα στο σπίτι σου,
κοιτάξου στον καθρέπτη και έλεγξε τη συνείδησή σου.
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Ε ΥΤΕ ΡΕΠ ΞΝΙΕΠ ΚΝ
Βεν είναι ένα αίσθημα που έρχεται μόλις την δούμεμια χαρά για την όραση-αλλά κάτι που το
αφουγκραζόμαστε. Ώφουγκραζόμαστε μια τάξη μέσα
στον χρόνο. Ε πόλη είναι ανθρώπων σημεία και
πράξεις. Φς ένα Ώνθρωπογλυφικό πορεύεται στο
χρόνο. Ώδιαλείπτως χάνει μέλη της και αναγεννάτε,
δημιουργεί ιστορία, επιθυμεί και φλέγεται να
δημιουργήσει. Ξρος τα εμπρός κοιτά, ανασαίνει και
με τις πνοές της άγει και αφηγείται, επιγραμματίζει
και καταγράφει την πορεία της αγάπης μας για
αυτήν. Σέρνει στο φως τον χώρο εντός του οποίου
μας χωρά και καταδεικνύει τα λάθη μας.
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Ε πόλη δεν είναι μία υπεράνω του κόσμου άυλη
πραγματικότητα που προσμετράτε στην ζωή μας με
τα συναισθήματα αλλά μια μαρτυρία για τις πράξεις
μας. Ε πόλη δεν μας χαρακτηρίζει απλά, μας καλεί
να είμαστε συνεχώς κεραυνοί και αστραπές και ως
ένα γεωπολιτικό όν να απομονώνουμε τις απειλές που
την ασφυκτιούν. Ε αλλοτριότητα του χώρου οδηγεί
στην οργανική δυσλειτουργία την δική μας.
Σύτρωμα, γέννηση, άνθηση. Θύηση και όχι
κατασκευή ζητά. ανάδειξη και όχι καταχώνιασμα των
ανθρώπων της, των παιδιών της. Βιαγραφή καμία.
Σωνάζει, για να ανοίξουμε τα μάτια μας και να
διασπείρουμε το μήνυμα ότι έχει σώμα και πονά με
τις πράξεις μας. Έχει κύματα που φουσκώνουν και
αντηχούν τα ολισθήματά μας.
Βεν χρησιμοποιεί λέξεις ποιητών. Νι λέξεις της είναι
χαλίκια στην παραλία της, θραύσματα ενός
πολύτιμου μεταλλεύματος που βρίσκεται κάτω από
τα πόδια μας, από την γέννα. Ε πόλη γνωρίζει πολύ
περισσότερα από αυτά που μας αποκαλύπτει στο φως
του κορινθιακού ήλιου. Γίναι μια ανοιχτομάτα πόλη
και μας τραβά τα αυτιά για τις αταξίες μας. Πτην
εικόνα της θέλει να υπάρχει κάτι από το πνεύμα των
παιδιών της. Ρην κοιτώ, και αυτό που δεν βλέπω με
πληγώνει. Ξηγή της σάρκας μας η πόλη, δεν είναι
νεκρή ύλη, είναι η τέχνη που εκπέμπει ακατάπαυστα
τις αλλαγές στις ανθρώπινες μορφές και πράξεις.
Ρην πόλη την βλέπεις πάντα αλλά δεν αρκεί.
Δητά και να ακούς το δράμα της πορείας της.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

Ν Ζανάσης Ξάνου σπούδασε Νικονομικές επιστήμες,
κοινωνιολογία, εγκληματολογία και στην συνέχεια πραγματοποίησε ειδικές σπουδές εικαστικών τεχνών (εικόνα ήχοςκίνηση-λόγος) με αντικείμενο έρευνας την λειτουργιά της
καλλιτεχνικής φόρμας και τη μορφική της αντιστοιχία από
το ένα είδος τέχνης στο άλλο, μέσω της βιωματικής παιδείας. Γίναι Ηδρυτικό μέλος του αρχείου «οπτικής ποίησης»
Γλλήνων και ξένων λογοτεχνών και συμμετέχει στα δρώμενα του Athens Art International Arts Festival και του
international Film Poetry Festival (Ρhe Institute for
Experimental Arts). Έχει εκδώσει δώδεκα βιβλία και
δοκίμια, πεζά και ποιήματα του έχουν δημοσιευθεί σε
εφημερίδες, περιοδικά, λογοτεχνικές ανθολογίες και έχουν
μεταφραστεί σε οκτώ γλώσσες. Γίναι Ώρθρογράφος στο
ηλεκτρονικό περιοδικό schooltime.gr
e-mail : imerosart080@gmail.com
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