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2-3 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4-5 ΕΚΠΑ Α.Ε. και Πανεπι-

στήµια Coca Cola 6 OI ΣYΓΧΡΟΝΟΙ ∆ΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ 7-8 ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΙ-

ΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-11 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΑΛΥΣΗ 9-10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-

ΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ή ΜΕ-

ΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; 11 ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ

ΤΟ... ΓΙΑΤΡΟ 12-15 ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ: Απ’ την παρα-

γωγή στην κατανάλωση…κι απ’ την κατανάλωση στην απεξάρτηση.

16 H ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟ-

ΣΙΑΛΙΣΜΟΥ... 17-19 ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 20 ΤΟ

ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21 OI ΠΟΡΝΕΣ ΚΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΧΕ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥ-

ΝΑΙΚΕΣ 22-24 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ… 25 Ο ΜΑΡΞ ΣΤΟ

Σ(Τ)ΟΧΟ 26-27 DADA - H IΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 28-

31 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κυβέρνηση εναντίον Κοινωνίας
Αυτή η αναµέτρηση έρχεται στο προσκήνιο συνέχεια, σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία

της κυβέρνησης, σε κάθε δήλωση των υπουργών της. Τελευταίο «κρούσµα» τα κυβερνη-
τικά, αλλά µε πλήρη δικοµµατική συναίνεση ΠΑΣΟΚ – Ν∆, σχέδια για την αναθεώρηση
του Συντάγµατος. Μαθαίνουµε λοιπόν ότι µεταξύ άλλων προτείνονται: η άρση της µονι-
µότητας στο δηµόσιο, η αλλαγή του άρθρου 24 στην κατεύθυνση της χαλάρωσης της προ-
στασίας των δασών και του περιβάλλοντος, η ίδρυση Συνταγµατικού δικαστηρίου που θα
παρακάµπτει το «άβολο» Συµβούλιο της Επικρατείας αλλά και η αναθεώρηση του άρθρου
16 ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων! 

Προφανώς όλα τα παραπάνω µέτρα εντάσσονται στο συνολικό πολιτικό σχέδιο του συ-
νασπισµού εξουσίας για την εµπέδωση, σταθεροποίηση και συνταγµατοποίηση του νεο-
φιλελεύθερου καπιταλισµού. Για να µην ξεχνάµε τι περιλαµβάνει το εν λόγω σχέδιο να θυ-
µίσουµε την απελευθέρωση του ωραρίου, την ιδιωτικοποίηση των ∆ΕΚΟ, τον ληστρικό
προϋπολογισµό µε µείωση της χρηµατοδότησης για την παιδεία, τη λεηλασία µισθών και
συντάξεων αλλά και την αστυνοµοκρατία – τροµοκρατία καθώς και το γενικευµένο παρα-
κράτος παρακολουθήσεων.

Στο ίδιο πολιτικό σχέδιο εντάσσεται και η εκπαιδευτική πολιτική µε την ψήφιση των νό-
µων για αξιολόγηση, Ι∆ΒΕ, ∆ΟΑΤΑΠ αλλά και οι σκέψεις για κατάργηση του Ασύλου.

Για τα «µη κρατικά, µη κερδοσκοπικά» πανεπιστήµια
Εµείς θα τα λέµε µε το όνοµά τους: ιδιωτικά… Όσο για το «µη κερδοσκοπικά».. Μή-

πως να υποθέσουµε ότι η αναθεώρηση του Συντάγµατος απευθύνεται σε φιλεύσπλα-
χνους, γενναιόδωρους επιχειρηµατίες που εκλιπαρούν το κράτος να τους επιτρέψει να
ιδρύσουν Πανεπιστήµια για να µορφώσουν την κοινωνία; Ακούγεται τουλάχιστον αφελές!
Οι εµπνευστές των ιδιωτικών πανεπιστηµίων δεν νοιάζονται καθόλου για τον απελευθε-
ρωτικό και κοινωνικό χαραχτήρα της εκπαίδευσης. Όπως έδειξαν στα κείµενα τύπου
«συνθήκη Μπολόνια» αλλά και στην εισήγηση της «επιτροπής σοφών» δεν θέλουν στε-
ρεή επιστηµονική συγκρότηση των σπουδών, αρνούνται τον ακαδηµαϊκό και δηµόσιο χα-
ραχτήρα του πανεπιστηµίου και τον κοινωνικό του ρόλο. Προτάσσουν την διάσπαση των
προγραµµάτων σπουδών και των πτυχίων και την ακύρωση των συλλογικών επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων των αποφοίτων. Οι επιστήµονες, κατάλληλα εξοπλισµένοι µε βαθιά γνώ-
ση του αντικειµένου τους για να αντεπεξέρχονται στη γρήγορη πρόοδο της επιστηµονι-
κής σκέψης δεν τους κάνουν. Προτιµούν στενά ειδικευµένους, αναλώσιµους και απασχο-
λήσιµους.

Η πολιτική του νεοφιλευθερισµού προσπαθεί να εισάγει τη λογική του κέρδους και της
ελεύθερης αγοράς σε κάθε τοµέα της κοινωνικής ζωής. Είναι δεδοµένο πως µε την ίδρυ-
ση ιδιωτικών πανεπιστηµίων ισχυροί επιχειρηµατίες θα αποκτήσουν κεντρική θέση στο
εκπαιδευτικό σύστηµα.Τα οικονοµικά συµφέροντα θα αποκτήσουν ισχυρό λόγο και κατα-
λυτικό έλεγχο στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Με λίγα λόγια αντί να ελέγχουν οι πολί-
τες και η κοινωνία την µόρφωση νέων θα την ελέγχει το κεφάλαιο και µε τη βούλα του Συ-
ντάγµατος! Για την αριστερά η εκπαίδευση είναι κοινωνική υπόθεση, µας αφορά και µας
επηρεάζει όλους, και δεν την εκχωρούµε σε κανέναν επιχειρηµατία. Είναι σαφές ότι η
«επιτυχία» των ιδιωτικών πανεπιστηµίων περνάει µέσα από την πλήρη απαξίωση του δη-
µόσιου Πανεπιστηµίου που εδώ και χρόνια έχουν µεθοδεύσει οι νεοφιλελεύθερες κυβερ-
νήσεις του δικοµµατισµού. ∆εν θα τους αφήσουµε να συνεχίσουν έτσι! Υπερασπιζόµαστε
το δηµόσιο πανεπιστήµιο κόντρα στην απαξίωση του. Να το κάνουµε καλύτερο και να µην
το παραδώσουµε στα χέρια του κάθε κερδοσκόπου… 

ΤΤηηςς σσύύννττααξξηηςς κκααιι όόχχιι ττηηςς γγρρααµµµµήήςς
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ



Τ
α τελευταία χρόνια, παρατηρού-
µε µία έντονη προσπάθεια των
εκάστοτε κυβερνήσεων να ανα-
διαρθρώσουν το «δηµόσιο» εκ-

παιδευτικό σύστηµα στην κατεύθυνση της
εµπορευµατοποίησης της γνώσης και της
προσαρµογής της στις ανάγκες της αγο-
ράς. Η προσπάθεια αυτή άρχισε να παίρνει
µια πιο συγκεκριµένη µορφή το 1999 στην
Μπολόνια της Ιταλίας και ονοµάστηκε δια-
δικασία της Μπολόνια. Η διαδικασία της
Μπολόνια στηρίζεται στο τρίπτυχο αντα-
γωνιστικότητα–απασχολησιµότητα–κινητι-
κότητα.

Χρησιµοποιώντας κανείς τον όρο αντα-
γωνιστικότητα θα πρέπει να αναφερθεί τό-
σο στο διδακτικό έργο όσο και στην έρευ-
να που διεκπεραιώνεται µέσα στο πανεπι-
στήµιο. Ουσιαστικά, γίνεται προσπάθεια
δηµιουργίας πανεπιστηµίων–καταστηµά-
των έρευνας.∆ηλαδή τα θα υπάρχει ανηλε-

ής ανταγωνισµός για το ποιο ίδρυµα θα
προσφέρει την πιο συµφέρουσα για τις
επιχειρήσεις έρευνα. Ας αναλογιστούµε,
πόσο επικίνδυνο θα ήταν αν σε επιστήµες
όπως η ιατρική, η έρευνα γινόταν µε απο-
κλειστικό στόχο να εξυπηρετήσει οικονο-
µικά συµφέροντα κάποιας επιχείρησης ή
φαρµακευτικής εταιρίας και όχι κοινωνι-
κές (ιατρικές) ανάγκες του ευρύτερου κοι-
νωνικού συνόλου. Η επιχείρηση, ως χρη-
µατοδότης, πιθανόν θα µπορεί να επεµ-
βαίνει τόσο στην διαδικασία, όσο και στο
αποτέλεσµα της έρευνας.

Το ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας για
το ελληνικό πανεπιστήµιο δεν σταµατάει
εδώ. Σχετίζεται και µε την προσέλκυση πε-
λατών–φοιτητών αλλά και µε τον τρόπο
χρηµατοδότησης. Εξάλλου µη ξεχνάµε ότι
το ιδανικό ανταγωνιστικό πανεπιστήµιο σε
µία φιλελεύθερη καπιταλιστική κοινωνία
είναι αυτό που ανταποδίδει το µέγιστο

κέρδος µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Τί-
θεται συνεπώς ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα
υποταγής του δηµόσιου πανεπιστήµιου σε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια λειτουργίας.

Η έννοια της απασχολησιµότητας σχετί-
ζεται µε τα εργασιακά και επαγγελµατικά
δικαιώµατα των απόφοιτων της «νέας τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης». Αναφέρεται
στην ικανότητα που θα έχει ο απόφοιτος
ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος, να απορ-
ροφηθεί στην αγορά εργασίας και τις δε-
ξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρ-
κεια της εκπαίδευσής του ώστε να είναι
«χρήσιµος» (τουλάχιστον για λίγο) στην
αγορά εργασίας. Το πρόβληµα είναι ότι ο
απόφοιτος θα έχει λάβει αποσπασµατικές
και εφήµερες γνώσεις οι οποίες γρήγορα
θα γίνουν παρωχηµένες και άχρηστες (λό-
γω της επιστηµονικής και τεχνολογικής
προόδου), αφού αντικειµενικός σκοπός
είναι µια ταχεία και φθηνή διαδικασία δη-
µιουργίας εξειδικευµένου εργατικού δυνα-
µικού.

Αναγκαίο κακό λοιπόν για την επίτευξη
των παραπάνω, είναι αφενός η παρέµβαση
στο πρόγραµµα σπουδών, αλλά και η συ-
µπίεση της προπτυχιακής διαδικασίας στα
τρία χρόνια.Την τριετή αυτή διαδικασία θα
ακολουθεί ένας µεταπτυχιακός κύκλος
σπουδών (που θα πληρώνουν οι φοιτητές)

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού την ηµέρα ψήφισης του προϋπο-
λογισµού για συνταγµατική αναθεώρηση έφερε στην ηµερήσια διά-
ταξη το ζήτηµα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Το ζήτηµα είναι πο-
λύ σπουδαίο και δεν περιορίζεται µόνο στην ίδρυση και αναγνώρι-
ση των ιδιωτικών. Το κυρίαρχο ερώτηµα είναι πώς βλέπει η κυβέρ-
νηση το ρόλο των δηµοσιών πανεπιστήµιων σε µια «διευρυµένη
αγορά εκπαίδευσης», όπως την ονοµάζει.

ΕΚΠΑ Α.Ε.
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ο οποίος θα είναι και αυτός µε τη σειρά
του προσκολληµένος στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Βέβαια επειδή οι γνώ-
σεις που θα λαµβάνουν οι φοιτητές γρήγο-
ρα θα αχρηστεύονται, θα αναγκάζονται να
επανακαταρτώνται εφόρου ζωής, είτε µε-
ρικώς είτε ολικώς. Αυτή την ανάγκη έρχο-
νται να καλύψουν τα Ι∆ΒΕ τα οποία θα λει-
τουργούν µε δίδακτρα που θα πληρώνουν
οι φοιτητές.

Είναι προφανές ότι η µελλοντική διάρ-
θρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος θα
είναι πολύ πιο απροσπέλαστη και ταξική
απ’ ότι είναι σήµερα. Αυτοί οι ταξικοί
φραγµοί θα αναπαράγονται προφανώς και
στο επίπεδο της αγοράς εργασίας και της
µισθοδοσίας. Και όλα αυτά γίνονται και θα
γίνονται σ ένα δηµόσιο κατά τα άλλα πα-
νεπιστήµιο.

Η κινητικότητα αναφέρεται στην ικανό-
τητα των φοιτητών να κάνουν βόλτες στα
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια κάνοντας ένα
µάθηµα στο Λονδίνο, ένα στο Βερολίνο,
ένα στο Παρίσι, ένα στη Σόφια κτλ και
συλλέγοντας από δω και από κει «credits»
ή αλλιώς πιστωτικές µονάδες. Έλα όµως
που το πανεπιστήµιο δεν είναι interail και
οι φοιτητές διακτινιζόµενες µονάδες εκ-
µάθησης δεξιοτήτων. Τα προγράµµατα
σπουδών των πανεπιστηµίων για να έχουν

την ικανότητα µετάδοσης επιστηµονικής
γνώσης πρέπει να έχουν συνοχή και συνέ-
χεια αλλιώς δε µπορούµε να µιλάµε για
πτυχία αλλά φακέλους ατοµικών δεξιοτή-
των.

Το πανεπιστήµιο είναι γέννηµα της απε-
λευθέρωσης της ανθρώπινης σκέψης,
αποτελεί τον πιο ισχυρό ιδεολογικό µηχα-
νισµό που µέσα στην ιστορία µε θετική και
αρνητική ορισµένες φορές συνεισφορά.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι µέσα από τα
δηµόσια πανεπιστήµια ζυµώθηκαν και
προέκυψαν αντιστάσεις και νίκες απέναντι
σε χούντες, σε φασιστικά και ολοκληρωτι-
κά καθεστώτα, σε κατεστηµένες ιδεολη-
ψίες. Η προάσπιση της ιστορίας του πανε-
πιστηµίου και της δηµοκρατικής του λει-
τουργίας αποτελεί το κυρίαρχο διακύβευ-
µα όχι µόνο της σπουδάζουσας νεολαίας
της εποχής µας και των εµπλεκοµένων µε
την τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά της κοι-
νωνίας.

“∆εν πρέπει να έχεις γνώση 
χωρίς χαρακτήρα 

και επιστήµη χωρίς ανθρωπιά”.
Μαχάτµα Γκάντι

Ζαχαριάδης Θανάσης-∆ίκτυο Φαρµακευτικής
Ζαχαριάδης Κώστας-ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

KAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
COCA-C0LA
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Αυτή η σελίδα
δεν είναι
αφιερωµένη
στον ∆ον
Κιχώτη, τον
ήρωα του
Μιχαέλ
Θερβάντες,
αλλά σε όσους
υιοθετούν τον
∆ονκιχωτισµό
ως ιδεολογία και
πολιτική
πρακτική.

Οι σύγχρονοι 

∆ΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ

Ο
∆ον Κιχώτης ήταν ένας άρρωστος
ψυχικά άνθρωπος, φαντασιόπλη-
κτος, που παντού γύρω του έβλεπε
εχθρούς οι οποίοι ήταν ανύπαρκτοι

και πάλευε ατελείωτες ώρες µαζί τους.
Οι σύγχρονοι ∆ον Κιχώτες, δυστυχώς δεν εί-

ναι λίγοι, βλέπουν και αυτοί ανύπαρκτους
εχθρούς (ή θέλουν να βλέπουν ανύπαρκτους
εχθρούς - ετσι τους βολεύει). Βλέπουν ότι το
∆ΙΚΤΥΟ είναι µε την διαδικασία της Μπολονια,
µε τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, µε την εξί-
σωση των πτυχίων µε Bachelor µέσω του
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ότι οι καθηγητές είναι ταξικός
εχθρός και ότι οι απεργίες της ΠΟΣ∆ΕΠ είχαν
µόνο χρηµατικό κίνητρο, ότι οι δυνάµεις της
ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς δεν
είναι µε τον Σοσιαλισµό, αλλά µε ένα πιο αν-
θρώπινο πρόσωπο του καπιταλισµού, ότι η δια-

δικασία των Κοινωνικών Φόρουµ σε Παγκό-
σµιο, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο είναι
ένα κoλπάκι του καπιταλισµού για να ανακόψει
τον ριζοσπαστισµό, ότι το Ευρωπαϊκό Κόµµα
της Αριστεράς (συµµετέχουν το Κ.Κ.Γαλλίας, η
Κοµµουνιστική Επανίδρυση Ιταλίας µαζί µε
πολλά άλλα κόµµατα της κοµµουνιστικής ανα-
νέωσης και της ριζοσπατικής αριστεράς και στο
συνέδριο του έστειλαν χαιρετισµό οι Φιντέλ
Κάστρο και Ούγκο Τσαβες) είναι µε την νεοφι-
λελευθερη καπιταλιστική Ευρώπη!

Οι σηµερινοί ∆ον Κιχώτες αρνούνται την ενό-
τητα της αριστεράς ακόµα και σε επίπεδο κοι-
νωνικών αντιστάσεων, προτιµούν να µιλούν για
ιδεολογικές καθαρότητες και µοναδικές επανα-
στατικές αλήθειες.

Κώστας Ζαχαριάδης
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού
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Γ
ίνεται φανερό οτι περισσότερο
απο ποτέ υπάρχει ανάγκη αντι-
παράθεσης του φοιτητικού κι-
νήµατος σε κεντρικό επίπεδο

µε την κυβερνητική πολιτική. Μόνος
τρόπος να γίνει αυτό η επαναλειτουρ-
γία της ΕΦΕΕ (Εθνική Φοιτητική Ένωση
Ελλάδας), η διεξαγωγή Πανσπουδα-
στικού Συνεδρίου και ο κοινός συντο-
νισµός των αγώνων µε µετωπικό αίτη-
µα τη απόσυρση των νόµων. Η ΕΦΕΕ
δεν λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια, ή
µάλλον λειτουργέι µε την προ 11ετίας
σύνθεση µόνο και µόνο για να ορίσει
ηµεροµηνία εκλογών! Αναρωτιόµαστε
ποιόν βολεύει αυτή η λειτουργία;

Σίγουρα τις δυνάµεις που παίζουν το
ρόλο του «νοµιµοποιητή» της απορ-
ρύθµισης του Πανεπιστηµίου, τις δυ-

νάµεις που είναι φορείς της κυρίαρχης
ιδεολογίας του άκρατου ανταγωνι-
σµού, της διάλυσης του κοινωνικού
κράτους, της επικράτησης του ιδιωτι-
κού και επι πληρωµή ενάντια στο δη-
µόσιο και δωρεάν. Προφανώς η ∆ΑΠ
µπορεί να περάσει όλα τα κυρίαρχα
ιδεολογήµατα µε πιο αποτελεσµατικό
τρόπο προβάλλοντας ένα απολιτίκ προ-
φίλ αν δεν χρειάζεται να µπλεχτεί µε
δηµοκρατικές και πολιτικές διαδικα-
σίες και η ΠΑΣΠ είναι ουσιαστικά εξα-
φανισµένη απο όλες τις πολιτικές δια-
δικασίες και απ όλους τους επιτυχηµέ-
νους ή αποτυχηµένους αγώνες των
φοιτητών τα τελευταία χρόνια.

Ο αριστερισµός πανηγύριζε για τη
διάλυση της ΕΦΕΕ… Σήµερα βρισκό-
µαστε στην πραγµατικά παράλογη κα-

τάσταση η ∆ΑΠ και η ΠΑΣΠ, µάλιστα η
πάλαι πότε νεολαία ΠΑΣΟΚ είχε προ-
γραµµατίσει συνέδριο τις ίδιες µέρες
που ήταν ορισµένο το Πανσπουδαστι-
κό Συνέδριο της ΕΦΕΕ, να περνάνε την
πολιτική τους για διάλυση των θεσµών
που το ίδιο το φοιτητικό κίνηµα είχε
θέσει σαν ύστατους εγγυητές της ∆η-
µοκρατίας και να βρίσκουν χειροκροτη-
τές µια µερίδα της φοιτητικής αριστε-
ράς. Ειδικότερα η ΕΑΑΚ θεωρεί οτι η
ΕΦΕΕ είναι αντιδραστικός θεσµός και
ότι καταφέρνει να την «σπάει» ενάντια
στις ∆ΑΠ και ΠΑΣΠ! Η ΠΚΣ θεωρεί οτι
το φοιτητικό κίνηµα υπάρχει µόνο µέ-
σα στο εσωτερικό του Συντονιστικού
και δεν επιδιώκει πραγµατικά την ανα-
γέννηση του και επαναλειτουργία της
ΕΦΕΕ. Η ΕΑΑΚ αδυνατεί να καταλάβει
οτι αν οι ∆ΑΠ και ΠΑΣΠ ήθελαν να λει-
τουργήσει η ΕΦΕΕ, για να «ενσωµατώ-
σουν» το φοιτητικό κίνηµα, θα λει-
τουργούσε και σε τελική ανάλυση η ση-
µερινή πραγµατικότητα δηµιουργέι
συνδικαλιστική γραφεικρατία που δρα
υπόγεια, βολεύεται στο θεσµικό χάος
και το συντηρεί.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τον τελευταίο καιρό η ανεύ προηγουµένου επίθεση που βιώνου-
µε στον χώρο του Πανεπιστηµίου ολοένα οξύνεται. Έτσι παρ΄ όλο
που η κυβέρνηση πέρασε τους νόµους για Αξιολόγηση, Ι∆ΒΕ, ∆Ο-
ΑΤΑΠ συµπλήρωµα διπλώµατος και πιστωτικές µονάδες προσανα-
τολίζεται τώρα στην αλλαγή του νόµου πλάισιο 1268/82 µε στό-
χο τη µέιωση της φοιτητικής συµµετοχής στα όργανα συνδιοίκη-
σης και την ουσιαστική κατάργηση του Ασύλου. 

11 ΧΡΟΝΙΑ 
∆ΙΑΛΥΣΗ
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Το ∆ίκτυο Αυτόνοµων Ριζοσπαστικών
Αριστερών Σχηµάτων δεν τρέφει αυτα-
πάτες οτι αµέσως η ΕΦΕΕ θα πάρει
αγωνιστικές αποφάσεις και θα ενα-
ντιωθεί στην αναδιάρθρωση µε αυτό-
µατο τρόπο, αντίθετα η ΕΦΕΕ θα αποτυ-
πώσει συσχετισµούς.Το να κρύβεις του
συσχετισµούς δεν είναι αριστερή πολι-
τική, αριστερή πολιτική είναι να πολε-
µάς να τους αλλάξεις. Εµείς επιδιώ-
κουµε τα προτάγµατα, οι δράσεις και οι
αναλύσεις να κρίνονται σε συνθήκες
πραγµατικής δηµοκρατίας, να γίνεται
πολιτική αντιπαράθεση µέσα στην
ΕΦΕΕ, η πολιτική της απορρύθµισης να
εκφραστεί σε συλλογικά όργανα και να
ηττηθεί και εκεί. Βέβαια αυτά για το
αριστερό και κοµµουνιστικό κίνηµα εί-
ναι λυµένα απο το 1920 όταν ο Λένιν
έγραψε στο «Αριστεριµός, παιδική αρ-
ρώστια του κοµµουνισµού» οτι 

«Το ίδιο παιδιάστικες και γελοίες
ανοησίες δεν µπορεί παρά να φαίνο-
νται σε µάς οι σπουδαίες, πολύ σοφές
και τροµερά επαναστατικές συζητήσεις
των γερµανών αριστερών πάνω στο θέ-
µα οτι οι κοµµουνιστές δεν µπορόυν
και δεν πρέπει να δουλεύουν στα αντι-
δραστικά συνδικάτα, οτι επιτρέπεται να
παρατήσουν αυτή τη δουλειά, οτι πρέ-
πει να βγούν απο τα συνδικάτα…»

« Η ανόητη ακριβώς «θεωρία» για
τη µη συµµετοχή των κοµµουνιστών
στα αντιδραστικά συνδικάτα δείχνει µε

τον πιο ανάγλυφο τρόπο πόσο επιπό-
λαια οι «αριστεροί» κοµµουνιστές ανι-
κρύζουν το ζήτηµα της επιρροής πάνω
στις «µάζες»…».

Απλά κάντε τη µεταφορά στην πραγ-
µατικότητα στο Πανεπιστήµιο! Το
∆.Α.Ρ.Α.Σ επιλέγει να «δουλεύει» στην
ΕΦΕΕ και τα όργανα συνδιοίκησης, όσο
αντιδραστικοί και αν είναι οι συσχετι-
σµοί, επιλέγει να πολεµά για ανασύ-
σταση της ΕΦΕΕ για να αλλάξει τους
συσχετισµούς. Ο µόνος τρόπος για να
πετύχουµε νίκες είναι να φτιάξουµε
πλατιά µέτωπα αντίστασης. Η δηµιουρ-
γία ενός ισχυρού, ενιαίου φοιτητικού
κινήµατος που θα συγκρούεται µε την
κυβερνητική πολιτική και θα νικάει
περναέι µέσα από την ανασύσταση της
ΕΦΕΕ. ∆εν µπορεί να µην βλέπουµε ότι
συγκροτούνται αντιστάσεις απέναντι
στην νεοφιλελευθερη αναδιάρθρωση
τόσο από την ΠΟΣ∆ΕΠ (οµοσπονδία
καθηγητών) όσο και από τα όργανα
συνδιοίκησης όπως η σύγκλητος του
ΕΜΠ που αποφάσισε τη µη εφαρµογή
των νόµων αλλά και σε µικρότερο βαθ-
µό η σύγκλητος του ΕΚΠΑ. ∆εν είναι
δυνατόν ο µόνος που θα λείπει να είναι
το φοιτητικό κίνηµα, χαµένο κάπου
στις «επαναστατικές» συζητήσεις για
«αντιδραστικούς» θεσµούς και «ενσω-
µατώσιµα» αιτήµατα. Εδώ και τώρα εί-
ναι αναγκαίο η πολιτική να σταµατήσει
να γίνεται παιχνιδάκι κάποιων για την

επικράτηση και την ενίσχυση των πα-
ραταξιακών γραµµών, αλλά να οξυν-
θούν οι αγώνες απέναντι στην άλωση
του Πανεπιστηµίου από τις δυνάµεις
του κεφαλαίου και τους πολιτικούς εκ-
προσώπους τους. Αυτός ο δρόµος περ-
ναέι µέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις,
τα όργανα συνδιόικησης, την επαναλει-
τουργία της ΕΦΕΕ.

Μπασκόζος Γιώργος
ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Πληροφορικής
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Λ
ίγες µέρες αργότερα,
στις 14/12,το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο ενέ-
κρινε κατά πλειοψηφία

(378 βουλευτές ψήφισαν
υπέρ,197 ψήφισαν κατά, ενώ

απείχαν 30) την παραπάνω οδηγία
σύµφωνα µε την
οποία όλες οι εταιρεί-
ες και οι οργανισµοί
τηλεπικοινωνιών θα

έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν και να
διατηρούν τα δεδοµένα της τηλεπικοινωνιακής
κίνησης των Ευρωπαίων για διάστηµα από 6 ως
24 µήνες. ∆ηλαδή, οι τηλεφωνικές συνδιαλέ-
ξεις από κινητό και σταθερό τηλέφωνο, τα µη-
νύµατα (SMS) καθώς και οι επικοινωνίες µέσω
Internet (περιήγηση σε ιστοσελίδες και e-mail)
θα παρακολουθούνται και θα διατίθενται στις
αρµόδιες αρχές προστασίας δεδοµένων κάθε
κράτους - µέλους και σε όλες τις εθνικές διω-
κτικές αρχές. Επιπλέον οι Ευρωβουλευτές τό-
νισαν ότι οι τρίτες χώρες όπως οι Η.Π.Α. θα
µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµέ-
να κατόπιν µιας διεθνούς συµφωνίας. Τα
στοιχεία που θα αποθηκεύονται θα αφο-
ρούν τον αποστολέα και τον παραλή-
πτη, την ώρα και τη διάρκεια της επι-
κοινωνίας αλλά όχι το περιεχόµενο
της και τον τόπο. Συγχρόνως προ-
βλέπει οτι οι οργανισµοί τηλεπι-
κοινωνιών θα αποζηµιώνονται για

το κόστος της εγκατάστασης του απαραίτητου
λογισµικού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένα
κράτη - µέλη (σκανδιναβικά κράτη, Ιρλανδία,
Σλοβακία, Σλοβενία) θεώρησαν τα µέτρα αυτά
ελαστικά, ενώ η Πολωνία ζήτησε τη διατήρηση
των δεδοµένων για 35 χρόνια.

Είναι φανερό ότι το ηλεκτρονικό φακέλωµα
που προσπαθεί να επιβληθεί στην Ε.Ε. αποτελεί
βαρύτατο πλήγµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Η αντιµετώπιση της τροµοκρατίας συνιστά ένα
απλουστευτικό επιχείρηµα και χρησιµοποιείται
ως πρόσχηµα για να ελέγχονται οι κινήσεις των
Ευρωπαίων και να περιοριστούν οι ατοµικές
τους ελευθερίες. Η υποκρισία των πολιτικών εί-
ναι πλέον κατάφορη και οι αιτιολογίες που χρη-
σιµοποιούν κάθε φορά που αποφασίζουν για
τις ζωές των άλλων υποτιµούν τη νοηµοσύνη
των απλών ανθρώπων. Είναι γεγονός πως ήδη
οι πολίτες των κρατών — µελών έχουν επωµι-
σθεί τις συνέπειες των αποφάσεων της Ε.Ε. και
των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων τους οι
οποίες λαµβάνονται χωρίς τη συγκατάθεση
όλων των Ευρωπαίων και επιβάλλονται δήθεν
προς όφελός τους. Πρόκειται λοιπόν για µια
απαράδεκτη και προσβλητική απόφαση, που
κάποιοι προσπαθούν να περάσουν χωρίς σεβα-
σµό προς τη δηµοκρατία και το δικαίωµα του
απόρρητου της ιδιωτικής ζωής, σύµφωνα µε
την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να
παρακολουθούνται σαν κοινοί εγκληµατίες. Και
όλα αυτά τα µέτρα πρέπει να ληφθούν για την
υποτιθέµενη ασφάλεια της ανθρωπότητας. Γεν-

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ή ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;

Στο πλαίσιο των µέτρων κατά της τροµοκρατίας οι Ευρωπαίοι
υπουργοί εσωτερικών συµφώνησαν στις 2/12/05 στις Βρυξέλ-
λες στην καταγραφή και στην επεξεργασία των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων και των επικοινωνιών µε σταθερά, κινητά και
ηλεκτρονικά µέσα.
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νάται έτσι το εξής ερώτηµα: Θα είµαστε ποτέ
ασφαλείς όσο οι αποφάσεις λαµβάνονται από
τους ανα τον κόσµο εκπροσώπους του κεφα-
λαίου και τους ιµπεριαλιστές και επιβάλλονται
στους πολίτες; Η απάντηση είναι όχι. ∆υστυχώς
όσα µέτρα και αν ληφθούν θα συνεχίσουµε να
ζούµε µέσα στον τρόµο, αν δεν αλλάξει η νεο-
φιλελεύθερη φιλοπόλεµη πολιτική σε παγκό-
σµιο επίπεδο.

Όσο αφορά την ελληνική κυβέρνηση, η στά-
ση της απέναντι σε αυτό το κρίσιµο θέµα ήταν
αναµενόµενη. Υπακούοντας, όπως πάντα, στις

εντολές των δυνατών µελών της Ε.Ε.,αλλά
και του συσχετισµού στην Ελλάδα, συµ-

φώνησε και δεν πρόβαλε καµία αντί-
σταση στην απόφαση. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγµα αποτελεί
το γεγονός ότι η κυβέρ-

νηση καθυστερούσε
να καταθέσει το

νοµοσχέδιο

µε το οποίο επικυρώνεται η Κοινοτική Οδηγία
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όµως οι πιέ-
σεις των Ευρωπαίων υπουργών και ειδικά των
Βρετανών δεν άφηναν περιθώρια επιλογής και
έτσι το νοµοσχέδιο θα κατατεθεί σύντοµα. ΣΤΟ
άµεσο µέλλον λοιπόν η παραβίαση των ατοµι-
κών µας ελευθεριών θα είναι επικυρωµένη και
επίσηµα αποδεκτή από το κράτος.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές ξε-
σπάει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γίνεται έτσι
φανερό ότι το όργιο παρακολούθησης που ορ-
γάνωσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και Ν∆ µε
πρόσχηµα τους ολυµπιακούς αγώνες απλά συ-
νεχίζει να εξαπλώνεται µε αµείωτη ένταση. Μά-
λιστα είναι σαφής η εµπλοκή ξένων µυστικών
υπηρεσιών όπως των ΗΠΑ. Χρέος όλων των δη-
µοκρατών πολιτών είναι να αντιδράσουν στα µέ-
τρα κατά της δηµοκρατίας.

Κωσµοπούλου Κωνσταντίνα
ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Πληροφορικής



Τα προσωπικά δεδοµένα, το ιατρικό απόρ-
ρητο και τα νέα δεδοµένα στο εργασιακό
τοπίο

Π
ριν από λίγο καιρό, ένα e-mail άφησε άφωνο νε-
αρό στέλεχος µεγάλης εταιρείας πληροφορικής:
«Μου ζήτησαν από την εταιρεία να κάνω εξετά-
σεις αίµατος και να συµπληρώσω ιατρικό ιστορι-

κό µε ασθένειες που είχαν οι γονείς. Μου πέρασαν πολλά
από το µυαλό. Πού ξέρω πώς θα χρησιµοποιήσουν µετά το
αίµα που θα δώσω; Αν κάποια στιγµή κάνουν ανάλυση DNA
για να δουν την προδιάθεση σε διάφορες ασθένειες; Ζήτη-
σα να έχω αναλυτικά το είδος των εξετάσεων και µεταξύ άλ-
λων είδα ότι υπήρχε εξέταση για AIDS. Άλλος συνάδελφος
απέκρυψε ότι οι γονείς του πάσχουν από καρκίνο. Αν το µά-
θουν στην εταιρεία, σίγουρα θα βάλουν στοπ στην εξέλιξή
του. Θα επενδύσουν χρήµατα σε κάποιον που ενδέχεται λό-
γω κληρονοµικότητας να προσβληθεί από µία τέτοια νόσο;
Το δικό µου πάντως ερώτηµα είναι:Ποιο εργασιακό σύµπαν
µας επιφυλάσσει το µέλλον;»

Ένα µόνο κοµµάτι του παζλ είναι αυτή περίπτωση. Πολυε-
θνικές εταιρείες αναγκάζουν τους υπαλλήλους τους να υπο-
γράψουν κείµενο συγκατάθεσης που αφορά «στοιχεία ταυ-
τότητας, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας,
απαραίτητα για την εφαρµογή αντίστοιχης εργατικής,ασφα-
λιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας», όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρουν. Αυτό φυσικά στοχεύει στη δηµιουργία φακέ-
λων προσωπικών δεδοµένων, που περιλαµβάνουν φυλετική
ή εθνική καταγωγή, φυσική και πνευµατική υγεία, ποινικό
µητρώο, θρησκευτικές πεποιθήσεις, και συνδικαλιστική
δράση.Επίσης, σε κλάδους εντάσεως εργασίας και σύγχρο-
νης υψηλής τεχνολογίας, όπου οι απασχολούµενοι είναι ερ-
γαζόµενοι υψηλής εξειδίκευσης, οι εταιρείες τους υποβάλ-
λουν σε ψυχοτεχνικές εξετάσεις, για διερεύνηση χαρακτη-
ριστικών της προσωπικότητας και για έλεγχο υποκείµενης ή
λανθάνουσας ψυχοπαθολογίας!

Πού αποσκοπεί αυτή η πολιτική των εται-
ρειών; 

Όπως αναφέρουν ειδήµονες γιατροί εργασίας, σήµερα
στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και
του δηµόσιου τοµέα γίνεται κατάφωρη καταπάτηση του δι-
καιώµατος στο ιατρικό απόρρητο από την εργοδοσία, καθώς
ο ιατρικός έλεγχος επεκτείνεται σε θέµατα που δεν έχουν

σχέση µε το επάγγελµα και λειτουργεί ως στοιχείο αποκλει-
σµού του εργαζοµένου και όχι προσαρµογής του στη θέση
εργασίας. Στόχος της εργοδοσίας µε την εξέταση του ιατρι-
κού φακέλου και την προεπιλογή εργαζοµένων είτε στην
πρόσληψη είτε στη διαδικασία ανέλιξής τους είναι η αναζή-
τηση του «ιδανικού ή άριου» εργαζοµένου, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα, στο άµεσο ή στο απώτερο
µέλλον να εµφανίσει ο εργαζόµενος προβλήµατα υγείας, µε
αυτονόητες επιπτώσεις για την εταιρεία (οικονοµικές και
ασφαλιστικές).

Τι προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία;
Aπαγορεύει να γίνεται ιατρικός έλεγχος εργαζοµένων για

διερεύνηση νόσων που δεν έχουν καµία σχέση µε επαγγελ-
µατικό κίνδυνο και είναι άσχετες µε τη φύση της εργασίας.

Είναι θεµιτό να υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση ο εργαζό-
µενος για θέµατα που αφορούν αερογενώς µεταδιδόµενες
νόσους ή επαγγελµατικές ασθένειες (π.χ εξέταση για καρ-
διοπάθειες σε µπασκετµπολίστα ή για κήλη σε λιµενεργάτη
που θα σηκώνει βάρη). Ωστόσο, αν η εξέταση αφορά ηπατί-
τιδα B ή C ή AIDS ή ειδικές λοιµώξεις µεταδιδόµενες µε σε-
ξουαλική επαφή, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωµα να ανα-
γκάσει τον εργαζόµενο σε εξέταση.

Σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις προβλέπεται η ύπαρξη ια-
τρού εργασίας µε συγκεκριµένες δικαιοδοσίες, ο οποίος σε
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διενεργεί αθέµιτες εξε-
τάσεις, συνεργαζόµενος µε την εργοδοσία εις βάρος των ερ-
γαζοµένων.

Η παραπάνω νοµοθεσία που φαίνεται να προασπίζει τα
συµφέροντα των εργαζοµένων είναι η ίδια που καταπατάται
από τους εργοδότες και ερµηνεύεται όπως τους συµφέρει.
Αργά αλλά σταθερά, φαίνεται να διαµορφώνεται µία νέα κοι-
νωνία, που θα γκετοποιεί τους ανθρώπους µε βάση το γενε-
τικό τους υλικό, θα επιλέγει τους δυνατότερους και θα δηµι-
ουργεί µαύρες λίστες για τους ακατάλληλους, µία απρόσω-
πη, οργουελική κοινωνία, την οποία οφείλουµε να αντιπαλέ-
ψουµε…

Ροππα Μαριτίνα
Αριάδνη Βαλληνδρά

ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Ιατρικής
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ΜΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ∆ΥΣΗ

Λ
όγω της θέσης του στο δρό-
µο του οπίου ανάµεσα στους
αγρούς µε παπαρούνες του
Αφγανιστάν και την ευρω-

παϊκή αγορά της ηρωίνης, το Ιράν διε-
ξάγει στην ανατολική πλευρά του έναν
πραγµατικό πόλεµο κατά των λαθρε-
µπόρων. Τα ανοιχτά σύνορα, ο διάτρη-
τος µηχανισµός και τα υπέρογκα κέρδη
του λαθρεµπορίου καθιστούν σχεδόν
µάταιη αυτή την προσπάθεια αναχαίτι-
σης και η τοξικοµανία αυξάνεται στη
χώρα.Αν και άµεσα ενδιαφερόµενες-τα
ναρκωτικά καταλήγουν στις ευρωπαϊ-
κές αγορές-οι δυτικές χώρες δεν παρέ-
χουν ουσιαστική βοήθεια.

Η πρωτεύουσα της ιρανικής επαρ-
χίας Σιστάν-Βαλουχιστάν αποτελεί τη
θέση του ζωτικού σταθµού για το πα-
γκόσµιο λαθρεµπόριο ναρκωτικών.
Όταν βραδιάζει, µπορεί να δει κανείς
άντρες µε τζιπ καi στρατιωτικά φορτη-
γά να πωλούν όπιο και ηρωίνη στους
ντόπιους αγοραστές. Έπειτα µε αυτοκί-
νητα, µοτοσικλέτες, ακόµα και µε τα
πόδια σε ποµπές δεκάδων αµαξιών και
µε συνοδεία ανθρώπων εξοπλισµένων
µε δορυφορικά τηλέφωνα και γυαλιά
νυχτερινής οράσεως και οι οποίοι κου-
βαλάνε µαζί τους όπλα και ρουκέτες,
τα ιρανικά σύνορα κατακλύζονται µε
ναρκωτικά µε όλα τα µέσα. Υπάρχουν
ακόµα και καραβάνια µε καµήλες κα-
τάλληλα εκπαιδευµένες ώστε ν’ακο-
λουθούν το σωστό δρόµο και χωρίς
συνοδεία οδηγών, οι οποίες µπορούν
να µεταφέρουν µέχρι και 7 τόνους ναρ-
κωτικά.

Οι Βαλούχοι δεν γνωρίζουν σύνορα.
Συχνά µε 3 υπηκοότητες για ν’ απο-
φεύγουν τους ατέλειωτους ελέγχους
στα σύνορα µεταξύ Ιράν, Πακιστάν και
Αφγανιστάν έχουν µετατρέψει από πα-

λιά, το λαθρεµπόριο στη µόνη εφικτή
κερδοφόρα οικονοµική λύση ιδιαίτερα
λόγω της ξηρασίας που πλήττει κατά
καιρούς την περιοχή αυτή. Παρά την
αντίθεσή τους, όσον αφορά στη χρήση
ναρκωτικών, οι παραδοσιακοί ηγέτες
είναι λιγότερο αυστηροί απέναντι στο
λαθρεµπόριο.

Αν κι έχουν ελάχιστη συναίσθηση
της καταστρεπτικής υφής του προϊό-
ντος που µεταφέρουν, οι οδηγοί των
περασµάτων στα σύνορα διακινδυνεύ-
ουν τη θανατική ποινή αν το φορτίο
τους υπερβαίνει τα 30 γραµµάρια ηρω-
ίνης ή τα 5 κιλά όπιο όταν ένα καραβά-
νι µπορεί να µεταφέρει µέχρι 7 τόνους.
Φυσικά οι δηµόσιες εκτελέσεις δεν
λείπουν και η πλειοψηφία των κρατου-
µένων που είναι στη φυλακή έχουν
σχέση µε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι
δυνάµεις της τάξης συλλαµβάνουν κά-
θε χρόνο χιλιάδες «φιλόδοξους» µα-
θητευόµενους οδηγούς περασµάτων
που κρύβουν ναρκωτικά στα πιο ευφά-
νταστα µέρη όπως σόλες παπουτσιών,
σωληνάρια οδοντόκρεµας, κούφια έπι-
πλα κλπ. Η ευρηµατικότητά τους δεν
συγκρίνεται παρά µόνο µε το κολοσσι-
αίο παγκόσµιο εµπόριο ναρκωτικών
που αποφέρει ετησίως 700 δις $ σ’
όλο τον κόσµο.

Η ∆ύση παρόλα αυτά βοηθά ελάχι-
στα. Σίγουρα επειδή δεν τους εκτιµά,
όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι
τοπικοί ιρανοί υπεύθυνοι. Το Αφγανι-
στάν κατ’ αυτούς είναι το Nothingstan
(Τιποτεστάν):δεν υπάρχει τίποτα παρά
µόνο όπιο. Όσον αφορά στην Αµερική
το πρόβληµα είναι ότι προµηθεύεται
ναρκωτικά από την νοτιοανατολική
Ασία και τη Λατινική Αµερική οπότε
δεν την αφορά και τόσο το θέµα του
Αφγανιστάν. Παράλληλα µπορεί η ει-
σβολή των Η.Π.Α. να µείωσε κάπως τις
καλλιεργήσιµες εκτάσεις -αφού τις κα-
τέστρεψε! -πάραυτα οι παραγωγοί εκ-

µεταλλεύτηκαν το περιρρέον χάος για
να ξαναρχίσουν ανενόχλητοι την καλ-
λιέργειά τους.

Μπροστά στην ένδεια του Αφγανι-
στάν, ο αγώνας κατά του λαθρεµπορίου
θα µπορούσε να κλονιστεί από ένα
πρόβληµα προτεραιοτήτων.Αυτό θα
εξασφάλιζε το µεγαλύτερο δυνατό κέρ-
δος στις µαφίες που ελέγχουν αυτό το
παγκοσµιοποιηµένο λαθρεµπόριο και
θα ζηµίωνε τους πιο ευάλωτους, απ’
τις αφγανικές αγροτικές περιοχές που
ζουν αποκλειστικά από την παραγωγή
του οπίου µέχρι τα γκέτο της Ευρώπης.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΕΦΤΟΥΝ
ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η συζήτηση γύρω από τα ναρκωτικά
επικεντρώνεται στις νεαρές ηλικίες και
κυρίως στην εφηβική. Κι αυτό γιατί εί-
ναι αποδεδειγµένο ότι η χρήση των
παράνοµων ουσιών αφορά κυρίως τα
νεαρά άτοµα και ξεκινά στην εφη-
βεία.Η µεταβατική αυτή περίοδος της
ζωής απ’την παιδική ηλικία στην ενη-
λικίωση χαρακτηρίζεται από ένα σύνο-
λο βιολογικών και ψυχοκοινωνικών αλ-
λαγών.Το δύσκολο έργο της αναζήτη-
σης ταυτότητας απ’τον έφηβο,είναι
ίσως η σκληρότερη δοκιµασία στην
οποία υποβάλλεται σ’όλη του τη ζωή.
Μιλώντας όµως για «χρήση ναρκωτι-
κών» εγκλωβίζουµε συχνά αρκετές έν-
νοιες πολύ διαφορετικές. Γι αυτό ας
ξεκαθαρίσουµε ότι σύµφωνα µε ερευ-
νητικά δεδοµένα η πλειονότητα που
δηλώνει χρήση, έχει περιοριστεί στη
δοκιµή. Ένα µικρότερο ποσοστό µιλά
για περιστασιακή ή και συστηµατική
χρήση, ενώ εξαρτηµένοι, δηλαδή άν-
θρωποι που κάνουν καταναγκαστική
χρήση και που η διακοπή τους προκα-
λεί στερητικό σύνδροµο είναι µόνο το
1-2% του γενικού πληθυσµού στην Ελ-
λάδα. Παρασυρόµαστε επίσης και µι-
λάµε για χρήση παράνοµων ουσιών,

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Απ’ την παραγωγή στην κατανάλωση… 
κι απ’ την κατανάλωση στην απεξάρτηση

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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ξεχνώντας ότι η χρήση νόµιµων ου-
σιών και ιδιαίτερα του οινοπνεύµατος,
αφορά σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό
νέων και µπορεί να έχει εξίσου δυσά-
ρεστες συνέπειες.

ΧΡΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕ-
ΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η κύρια ουσία εξάρτησης στην χώρα
µας είναι η ηρωίνη.Λίγο πιο κάτω από το
90% των χρηστών που καταφεύγει σε
βοήθεια στις αρµόδιες υπηρεσίες είναι
χρόνιοι ηρωινοµανείς.Η κοκαΐνη συ-
γκριτικά µε τους δείκτες της Ευρώπης
κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα(2,2%)
αλλά µε αυξητικές τάσεις και οµοίως οι
χρήστες που ζητούν βοήθεια για την
κάνναβη(7%).Αντίθετα στην υπόλοιπη
Ευρώπη η δηµοφιλέστερη ουσία ήταν
και είναι η κάνναβη όµως τελευταία πα-
ρατηρείται ιδιαίτερο πρόβληµα µε τα νέα
συνθετικά ναρκωτικά.

Η ηλικία πρώτης χρήσης οποιασδή-
ποτε ουσίας είναι τα 15 έτη. Γύρω στα 18
µε 19 γίνεται η πρώτη χρήση της κύριας
ουσίας κατάχρησης και 6 µε 7 χρόνια
µετά ο χρήστης ζητάει βοήθεια.

Τα θεραπευτικά προγράµµατα στην Ελ-
λάδα καλύπτουν και τις 2 επιλογές (στε-
γνά και υποκατάστασης µε µεθαδόνη).

Οι χρήστες ασθενούν κυρίως από ηπα-
τίτιδα C(σε ποσοστό 60-80% των χρη-
στών ενδοφλέβιων ναρκωτικών).Ακολου-
θεί η ηπατίτιδα Β(4-6%) και το
ΑΙDS(0,5-1,5%).

Οι λίστες αναµονής στα προγράµµα-
τα απεξάρτησης αντί να εξαφανιστούν
αυξήθηκαν κατά 25%.Και µαζί τους αυ-
ξήθηκε επικίνδυνα και ο χρόνος ανα-
µονής στα 3 χρόνια.«Εάν χρειαστεί να
περιµένω 3 χρόνια τη λίστα θα την
αναιρέσει ο θάνατός µου»,δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ένας χρήστης ηρωίνης.

Υπάρχουν αποδείξεις ότι χρήστες

που µπήκαν στη φυλακή για να «τους
λύσουν το πρόβληµα» κατέληξαν σε
χειρότερη κατάσταση. Πάνω στη φάση
της στέρησης, στην ταλαιπωρία αυτή
που θολώνει το µυαλό, καταπίνανε ξέ-
να σώµατα (ξυραφάκια, λαµπτήρες,
τζάµια, πιρούνια)για ν’ αναγκάσουν το
προσωπικό των φυλακών να τους πάει
σε κάποιο νοσοκοµείο ή να βρεθεί µια
λύση ώστε να πάρουν κάποιο υποκατά-
στατο ή κάποιο φάρµακο.

Το χαρακτηριστικό της τοξικοµανίας
την εποχή της παγκοσµιοποίησης είναι
ότι παγκοσµιοποιείται και το ίδιο το
φαινόµενο στο παρακάτω επίπεδο: είτε
η πολιτική είναι κατασταλτική είτε είναι
αντιαπαγορευτική τα ποσοστά παραµέ-
νουν ίδια. Παγκοσµιοποιείται όµως και
σε άλλο επίπεδο: χώρες παραγωγής
οπίου ή άλλων ναρκωτικών-συνήθως
υπανάπτυκτες-και χώρες ανεπτυγµένες
-οι ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις της

Ν ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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κατανάλωσης-έχουν περίπου τον ίδιο
αριθµό τοξικοµανών.

Η υποκρισία στο θέµα των ναρκωτι-
κών είναι διάχυτη σ’όλο το φάσµα της
αντιµετώπισής του από την πολιτεία.
Κάθε λίγο βγαίνει και µια καινούρια
απόφαση για το πώς θα αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα αλλά χωρίς αποτέλεσµα.
Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει συνολικά
τους 20.000 θανάτους που σχετίζονται
µε τη χρήση ναρκωτικών. Ίσως η σιω-
πή να καταλήξει συνενοχή…

Επιπλέον, παρόλο που οι περισσότε-
ροι γνωρίζουν ότι οι µέθοδοι υποκατά-
στασης οι οποίες σώζουν πολύ κόσµο
τώρα πια και γίνονται απλούστατα µε
τη χορήγηση ελεγµένων ουσιών από
αρµόδιους φορείς, η αναµονή όπως εί-
παµε φτάνει και τα 3 χρόνια. Βέβαια, η
πολιτεία έκανε το καθήκον της αλλάζο-
ντας τον τοξικοµανή σε «χρήστη, µη
δυνάµενο αυτοδυνάµως να αποβάλλει
την έξη της χρήσης των ναρκωτικών
ουσιών» γιατί προηγουµένως τον έθι-
γε, τον προσέβαλε αλλά πάραυτα δεν
τον βοηθούσε. Οι Άγγλοι έχουν έναν
ιδιωµατισµό «law paper»,δηλαδή χάρ-
τινη νοµοθεσία. Στην Ελλάδα έχουµε
τέλεια νοµοθετήµατα αλλά µόνο στα
χαρτιά κι αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο
να πάρει κάποιος ένα χαρτί κι ένα µο-
λύβι και να γράψει ό,τι του κατέβει στο
κεφάλι χωρίς να έχει ιδέα για το πρό-
βληµα.

Έτσι, έχουµε τέλεια νοµοθετήµατα
για τους χρήστες, µη δυνάµενους
κλπ,τους οποίους µε τα 2 πρώτα γραµ-
µάρια που θα τους βρούµε, ή θα τους
προφυλακίσουµε και θα τους τσακί-
σουµε ψυχολογικά και σωµατικά µέσα
στη φυλακή, στα κολαστήρια της χώ-
ρας µας ή θα τους στείλουµε στα ψυ-
χιατρεία ή αν βρεθεί κανένας ψυχοπο-
νιάρης δικαστής θα τους στείλει ελεύ-
θερους σπίτι για να ξαναγυρίσουν ξανά
στα ίδια.

Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει εί-
ναι ότι ένα µεγάλο µέρος της δραστη-
ριότητας της κρατικής µηχανής εξα-
ντλείται κυνηγώντας τα είδη από κλω-
στική κάνναβη-σχοινιά, µπλουζάκια,
φωτιστικά λαδάκια-ωσάν από αυτά να
διαδίδονται τα ναρκωτικά κι αφήνοντας
τους µεγαλέµπορους να κυκλοφορούν
ελεύθεροι και να σκορπίζουν το θάνα-
το σε 16χρονα.Αυτό το πράγµα είναι
επιεικώς γελοίο και εκθέτει τη χώρα
µας διεθνώς.

Όσον αφορά στη γενικότερη αντιµε-
τώπιση του χρήστη αυτό που πρέπει να
καταλάβουµε είναι ότι ο εξαρτηµένος
είναι Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ο Σ, δεν είναι δρά-
στης κάποιας αξιόποινης πράξης. Είναι
άρρωστος κι όπως δεν διανοούµαστε
έναν καρδιοπαθή ή έναν ελκοπαθή να
τον στείλουµε στη φυλακή για να τον
αντιµετωπίσουµε, έτσι δεν πρέπει να
διανοούµαστε και τον εξαρτηµένο να
τον στέλνουµε στη φυλακή και στα ψυ-
χιατρεία. Η εξάρτηση είναι µηχανισµός
του εγκεφάλου, είναι ακραίο ιατρικό
πρόβληµα και η φυλακή τσακίζει τον
άρρωστο.

«Όσους δεν σκοτώνει η ηρωίνη,
τους σκοτώνει η δικαιοσύνη, η πρώτη
ηθεληµένα, η δεύτερη αθέλητα και µ’
όλες τις καλές προθέσεις του κό-
σµου»,δήλωσε κάποτε ο κος. Λογοθέ-
της, πρώην εισαγγελέας. Το πρόβληµα
των ναρκωτικών είναι πρόβληµα προε-
χόντως κοινωνικό κι έπειτα νοµικό και
ιατρικό. Γαιτί κανένα παιδί δεν σηκώνε-
ται ένα πρωί ήρεµα κι ωραία και λέει
«Τι να κάνω σήµερα; Να πάω να γίνω
χρήστης ναρκωτικών.»Τέτοιο πράγµα
δεν υπάρχει.Υπάρχουν όµως συνθήκες
συγκεκριµένες που οδηγούν τα παιδιά
σ’ αυτή τη δυστυχία. Η κοινωνική πα-
ράµετρος σηµαίνει και συνεπάγεται ευ-
θύνη όλων µας γι’αυτό και συχνά απο-
κρύπτεται και προβάλλεται µόνο η νο-
µική ή η ιατρική παράµετρος.

Το πρόβληµα δυστυχώς αυξάνεται
την τελευταία δεκαετία κι αυτό είναι
άλλη µια απόδειξη ότι το πρόβληµα εί-
ναι προεχόντως κοινωνικό.Αν ήταν ια-
τρικό,επειδή η ιατρική προοδεύει,όπως
όλα τ’άλλα ιατρικά προβλήµατα,θα µει-
ωνόταν κι αυτό. Αν ήταν καθαρά νοµι-
κό,θα γεµίζαµε τις φυλακές και θα το
λύναµε. Γιατί όµως δεν λύνεται κι αντι-
θέτως αυξάνεται; Μάλλον δεν είναι τυ-
χαίο ότι αυξάνεται όσο αυξάνουν τα
κοινωνικά αδιέξοδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ: YΠΕΡ KAI KATA

Οι θιασώτες των «στεγνών» προ-
γραµµάτων χρησιµοποιώντας την κριτι-
κή «Πώς χρησιµοποιείς ένα ναρκωτικό
για να υποκαταστήσεις ένα άλλο» υπο-
στηρίζουν ότι τα προγράµµατα υποκα-
τάστασης παρουσιάζονται στην Ελλάδα
σαν πανάκεια. Σ’ αυτά καλούνται να
ενταχθούν άνθρωποι που δεν τα κατά-
φεραν στα «στεγνά» προγράµµατα ή
άνθρωποι που έχουν πολύ σοβαρούς
λόγους:µια έγκυος γυναίκα που φοβά-
ται ότι το παιδί της θα γεννηθεί µε στε-
ρητικό σύνδροµο, άνθρωποι µε σοβα-
ρές αρρώστιες και συνυπάρχοντα προ-
βλήµατα, συγκεκριµένες δηλαδή περι-
πτώσεις. Σ’όλο τον κόσµο ένα µικρό
ποσοστό τα καταφέρνει µε τα προγράµ-
µατα υποκατάστασης και σταµατά τη
χρήση ή παραµένει στη χρήση µιας µι-
κρής ποσότητας συντήρησης. Η προ-
βολή αυτών των προγραµµάτων ακόµα
κι από πολιτικά πρόσωπα ώστε «να µην
πεθαίνουν τα παιδιά» υποδηλώνει την
άγνοια του πραγµατικού προβλήµατος
της εξάρτησης και παράλληλα εντάσ-
σεται στη λογική µιας εξασφάλισης
κοινωνικού ελέγχου των τοξικοµανών.
Να τους δώσουµε δηλαδή το ναρκωτι-
κό τους για να µας αφήσουν ήσυχους.

Η αντίπερα όχθη υποστηρίζει ότι τα
προγράµµατα υποκατάστασης είναι
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αποτελεσµατικά. Η αποτελεσµατικότη-
τα βέβαια, εξαρτάται κι απ’τους στό-
χους που θέτει το πρόγραµµα και σ’αυ-
τούς µετριέται. Οι στόχοι ενός τέτοιου
προγράµµατος είναι η µείωση της χρή-
σης παράνοµων ουσιών. η βελτίωση
της υγείας των χρηστών και τέλος η
µείωση της παραβατικότητας που έχει
να κάνει µε τη χρήση ουσιών. Εδώ στην
Ελλάδα όµως έχουµε συνηθίσει να µε-
τράµε την αποτελεσµατικότητα απο-
κλειστικά και µόνο µε το στόχο της
απεξάρτησης, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι τα προγράµµατα υποκατάστασης
δεν επιδιώκουν και την απεξάρτηση.
Άνθρωποι που µπορούν να το πετύ-
χουν βοηθιούνται(και µιλάµε για την
απεξάρτηση και από τη µεθαδόνη-την
κύρια ουσία υποκατάστασης).Οι άν-
θρωποι πάλι που δεν µπορούν να τα
καταφέρουν παραµένουν στο πρόγραµ-
µα και δέχονται τη βοήθεια εφ’όσον
έχουν κέρδος σε υγεία.

Αν λοιπόν, αυτό το παραλληλίσει κα-
νείς µε την ανάγκη των σηµερινών κοι-
νωνιών να υπάρξουν προγράµµατα που
θα µπορούν να προσελκύσουν και να
συγκρατήσουν µεγάλο αριθµό χρηστών
στη βάση της απλής λογικής της στο-
χοθεσίας που περιγράφηκε παραπάνω,
είναι καλύτερο να είναι οι χρήστες µέ-
σα στα προγράµµατα αυτά παρά εκτός
και µε το δηµόσιο υγειονοµικό ενδια-
φέρον αυτής της προσπάθειας είναι
κατανοητό ότι τα προγράµµατα υποκα-
τάστασης είναι απαραίτητα κοµµάτια
ενός παζλ πλουραλισ τικού θεραπευτι-
κού µοντέλου. Επιπλέον, µ’αυτά τα
προγράµµατα καθώς γίνεται δωρεάν
χορήγηση µιας ελεγµένης ουσίας απο-
φεύγεται η στροφή των χρηστών στη
µαύρη αγορά για την εξασφάλιση της
δόσης τους, αποφεύγονται οι άθλιες
συνθήκες υγιεινής κάτω από τις οποί-
ες γίνεται η χρήση και µειώνεται η πα-
ραβατικότητα των χρηστών οι οποίοι

για να εξασφαλίσουν τη δόση τους κα-
ταφεύγουν σε παράνοµες πράξεις.

Είναι λάθος στις µέρες µας να θεω-
ρούµε ότι υπάρχει ένας µονόδροµος
στη θεραπεία της απεξάρτησης. Πρέ-
πει όλα τα προγράµµατα σαν είδος συ-
γκοινωνούντων δοχείων να λειτουρ-
γούν συντονισµένα για να εξυπηρε-
τούν τους χρήστες µε τον ανάλογο τρό-
πο.Έτσι αυξάνεται η αποτελεσµατικό-
τητά τους και ο αριθµός των χρηστών
που µπορούν ν’απευθυνθούν σε κά-
ποιο απ’αυτά για βοήθεια. Συµπερα-
σµατικά νοµίζω ότι κοινός τόπος όλων
αποτελεί η φράση: «Θα µάθουµε να
συµβιώνουµε µε το πρόβληµα-αφού η
εξάλειψη του είναι µάλλον αδύνατη-
και θα θεωρούµε πολύ σηµαντικό επί-
τευγµα κάθε νέο που ξεφεύγει,κάθε
εξαρτηµένο που δεν ξαναγυρίζει…»

Τσέκερη Μαρία
ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Ιατρικής
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«Η»
Είναι µέρες που πατάω γερά 
είναι µέρες που το νιώθω πως πεθαίνω 
δεν ξέρω αν είναι πριν ή τώρα ή µετά 
µα µέσα σε είκοσι λεπτά 
σ' είδα να µε µισείς 
σ' είδα να µ' αγαπάς και περιµένω.
Φωνή του φίλου κατάντησε φτηνή 
στην κρίση σου αλύπητα αφηµένη 
και κάπου υπάρχει µια αιώνια απειλή 
σε σένανε µονάχα αφοσιωµένη.
Είµαστε µόνοι εγώ και συ 
κι ανάµεσά µας µια φωνή απελπισµένη 
σ' ό,τι µισώ σ' ό,τι αγαπώ 
είµαι εγώ, µα πίσω µου εσύ είσαι κρυµµένη.
Του εγώ µου φίλε τα όσα στεγανά 
διαλύθηκαν σε κάποια µαύρη φλέβα 
σ' ένα µονόδροµο αγωνίας αλήθεια και ψευτιά 
το ίδιο πρόσωπο σκοτάδι µε τη µέρα.
Παραµονεύει στη σκιά, µε µια καρδιά και µια παντιέρα 
είν' η ηρωίνη φίλε και ίσως να ξεχαστείς 
µας λες πως την ελέγχεις 
πως ξέρεις τι ζητάς και το γιατί.
Θέλει χρυσάφι και κάποια υποταγή 
αγάπη µεταχείριση στα µέτρα τα δικά της 
είν' επικίνδυνη και θέλει προσοχή 
θανάτου άγγελος σωµατοφύλακάς της.
Μα είναι γλυκιά, πολύ γλυκιά 
µα είναι κλειστά τα περιθώριά της 
και είναι αυτή, µονάχα αυτή 
και δεν µπορεί κανένας, µα κανείς να την χορτάσει.
Ένα φιξάκι φίλε δεν είναι παρά µια στιγµή 
κι όµως µπορεί να γίνει µια ολόκληρη ζωή.

ΠΑΥΛΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ



Το πολύ ενδιαφέρον πείραµα που εκτυλίσσεται σε χώρες της Λα-

τινικής Αµερικής όπως η Βενεζουέλα, δηλαδή η προσπάθεια για ει-

ρηνική και δηµοκρατική µετάβαση στο σοσιαλισµό µέσα από ριζο-

σπαστικές µεταρρυθµίσεις κοινωνικοποίησης των αγαθών, κερδί-

ζει έδαφος.

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
στο δρόµο του δηµοκρατικού σοσιαλισµού
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Π
έρα από τη συντριπτική νί-
κη του Ούγκο Τσαβες (προ-
έδρου της Βενεζουέλας)
στις εκλογές όπου δεν

συµµετείχε η δεξιά προσπαθώντας να
σαµποτάρει τη διαδικασία, σταθµό
αποτελεί η νίκη του Εβο Μοράλες του
ιθαγενή ινδιάνου ηγέτη του MAS (κίνη-
µα προς τον σοσιαλισµό) στα χώµατα
που το 1968 πιάστηκε και εκτελέστηκε
ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα στη Βολιβία.

Η νίκη του MAS προσθέτει άλλο ένα
κρίκο στη θηλιά που πλέκει η Λ.Αµερι-
κή γύρω από το λαιµό της Ουάσιν-
γκτον και της προκαλεί δυσφορία στα
σχέδια της για µετατροπή της Αµερικα-
νικής ηπείρου σε ζώνη ελευθέρου
εµπορίου. Ήδη από τις 30/12/2005 ο
Εβο Μοράλες υπέγραψε συµφωνία µε
τον Φιντέλ Κάστρο για υποστήριξη της
χώρας του στους τοµείς της παιδείας

και της υγείας από την Κούβα µε στό-
χο την εξάλειψη του αναλφαβητισµού
και την βελτίωση της ιατροφαρµακευτι-
κής περίθαλψης.

Μεγάλης σηµασίας είναι και η νίκη
της κεντροαριστερής υποψηφίου στη
Χιλή µε την υποστήριξη του Κ.Κ.Χιλής
που δίνει άλλη δυναµική και άλλον αέ-
ρα στο αντινεοφιλελεύθερο µέτωπο
των λατινοαµερικάνων απέναντι στις
Η.Π.Α.

Η χρόνια που έρχεται έχει πολλές
εκλογικές αναµετρήσεις σ όλη τη
Λ.Αµερική. Είναι πολύ πιθανό χώρες
όπως η Νικαράγουα, το Μεξικό και η
Κόστα Ρίκα να προστεθούν στον συνα-
σπισµό αριστερών και κεντροαριστε-
ρών κυβερνήσεων της Βενεζουέλας,
της Βραζιλίας, της Βολιβίας, της Ου-
ρουγουάης της Αργεντινής και της Χι-
λής. Ο συνασπισµός αυτός σχηµατίζει

το πιο δυναµικό και ελπιδοφόρο δί-
κτυο παγκόσµιας αντίστασης και εναλ-
λακτικής παγκοσµιοποίησης απέναντι
στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα. Το πολι-
τικό σχέδιο που αναπτύσσεται είναι
βασισµένο στις αρχές του δηµοκρατι-
κού και ειρηνικού µετασχηµατισµού
της κοινωνίας σε κοινωνία ίσων δικαι-
ωµάτων, σε κοινωνία µε κοινωνικές και
πολιτικές ελευθερίες.

Σήµερα µια νέα αριστερά έρχεται δυ-
ναµικά στο προσκήνιο µια αριστερά
που αµφισβήτησε, υπερέβη και αναθε-
ώρησε στη πράξη τις αποτυχηµένες
συνταγές του παρελθόντος.Αυτή η αρι-
στερά µε ιδεολογικές παρακαταθήκες
από τον Σαλβαδόρ Αλιέντε µέχρι τον
Τσε Γκεβάρα είναι παρούσα και νικη-
φόρα.

Ζαχαριάδης Κώστας
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού



Α
ξίζει βέβαια να σηµειωθεί
ότι ο συγκεκριµένος θανατο-
ποινίτης που δολοφονήθηκε
ουσιαστικά µε τον “πολιτι-

σµένο” τρόπο της θανατηφόρου ενέσε-
ως, µέχρι την τελευταία στιγµή δήλωνε
πως ήταν αθώος. Ταυτόχρονα, ο Tούκι,
ο οποίος ήταν ήδη ευρέως γνωστός, το
1980, περίπου µια δεκαετία µετά την
καταδίκη του, αποκύρηξε το εγκληµα-
τικό του παρελθόν και επιδόθηκε στην
συγγραφή παιδικών βιβλίων ενάντια σε
κάθε µορφή βίας. Είναι αξιοσηµείωτο
το γεγονός ότι το έργο του είχε ανα-
γνωριστεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να
προταθεί ο ίδιος επανειληµµένα για
νόµπελ ειρήνης από πολλούς διαφορε-
τικούς ειδήµονες. Ακόµα και λίγες µέ-
ρες πριν την εν ψυχρώ εκτέλεσή του,
το αδέκαστο αµερικανικό δικαστήριο
αρνούνταν την επανεξέταση της υπό-
θεσης του, ενώ ο κόναν ο βάρβαρος
της µεγάλης οθόνης ή αλλιώς Άρλνοντ
Σβαντζενέκερ,κυβερνήτης της Καλι-
φόρνια,απέρριψε µε παρρησία την αί-
τηση χάριτος του Τούκι.

Eνα τέτοιο γεγονός αποτελεί σοβα-
ρότατη πολιτιστική παρέκκλιση. Γι’ αυ-
τό το λόγο, ζητήµατα όπως ο σωφρονι-
σµός και η θανατική ποινή, που άπτο-
νται του γεγονότος, επανέρχονται στο
προσκήνιο τώρα δυναµικότερα από πο-
τέ άλλοτε.

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ
Αν ήθελε κανείς να παραθέσει έναν

σύντοµο ορισµό της έννοιας του σω-
φρονισµού, θα έλεγε πως αποτελεί µια
διαδικασία υπόδειξης σε κάποιο άτο-
µο, το οποίο σύµφωνα µε τα κοινωνικά
δεδοµένα έχει υποπέσει σε ένα παρά-
πτωµα, ενός κοινωνικά αποδεκτού τρό-
που συµπεριφοράς. Ο σωφρονισµός
µπορεί να αποτελέσει µια µακροχρόνια
ή βραχυχρόνια διαδικασία, γεγονός
που εξαρτάται κυρίως από την προσω-
πικότητα του ατόµου το οποίο σωφρο-
νίζεται. Ως εκ τούτου δεν είναι απόλυ-
τα δόκιµο να λαµβάνεται υπόψη από
τους λειτουργούς της δικαιοσύνης µό-
νο το παράπτωµα ενός κατηγορούµε-

νου ώστε να καθορίσουν την ποινή που
πρέπει να του επιβληθεί.

Ακολούθως προκύπτει το ζήτηµα του
τρόπου µε τον οποίο η πολιτεία καλεί-
ται να σωφρονίσει τα µέλη της,τα
οποία κατά κάποιο τρόπο «λοξοδρό-
µησαν», µε σκοπό να τα επανεντάξει
στο κοινωνικό σύνολο. Πρωταρχικό ζή-
τηµα για τον καθορισµό των µέσων σω-
φρονισµού, είναι η προσωπικότητα του
σωφρονισθέντος η οποία σε καµία πε-
ρίπτωση δεν πρέπει να αλλοιωθεί, αλ-

λά αντίθετα το άτοµο πρέπει να προ-
σεγγισθεί σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότη-
τές του, εάν κι εφόσον επιδιώκονται
ουσιαστικά αποτελέσµατα µετάνοιας.
∆εύτερο και εξίσου σηµαντικό ζήτηµα,
είναι η επαφή του ατόµου µε το ευρύ-
τερο κοινωνικό σύνολο κατά την διάρ-
κεια της διαδικασίας. Είναι απαραίτητο
τα υπό σωφρονισµό άτοµα να µην χά-
νουν την επαφή τους µε το κοινωνικό
τους περιβάλλον, στο οποίο καλούνται
µετά από την διαδικασία να επανεντα-

Στις 13/12/2005 εκτελέστηκε, σε φυλακές της δυτικής Καλιφόρ-

νια, ο 51χρονος Στάνλει Τούκι Γουίλιαµς. Το έγκληµα το οποίο

συνέβαλε στο να καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών, σύµφω-

να πάντα µε την αδιάβλητη αµερικανική δικαιοσύνη, είναι ότι συµ-

µετείχε ως µέλος συµµορίας σε τέσσερις φόνους. 

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
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χθούν και να επαναλειτουργήσουν, κα-
θώς η αίσθηση του ανήκειν σε ένα σύ-
νολο καλλιεργεί αυτόµατα αισθήµατα
αλληλοσεβασµού και αλληλοϋποστή-
ριξης.Τι σηµαίνει όµως «ανήκειν»; Ση-
µαίνει να συµµετέχεις στις διαδικασίες
ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
το οποίο εργάζεται για κάποιο συγκε-
κριµένο σκοπό, να γίνεσαι µε άλλα λό-
για κοινωνός. Με τη συµµετοχή αυτή
αισθάνεσαι πως είσαι χρήσιµος, ενώ
ταυτόχρονα. εξασφαλίζεις και έναν κύ-
κλο συναναστροφών. Είναι αυτονόητο
βέβαια ότι η επιθυµητή συναναστροφή
µε την κοινωνία δεν επιτυγχάνεται µε
το εβδοµαδιαίο επισκεπτήριο συγγε-
νών και δικηγόρων.

Τέλος για να θεωρηθεί επιτυχής η
διαδικασία σωφρονισµού πρέπει το
άτοµο να µπορέσει επανερχόµενο στην
κοινωνία να συνυπάρξει και να συνερ-
γαστεί αρµονικά µε τα άλλα µέλη. ∆υ-
στυχώς βέβαια εν έτη 2006 τα διάφο-
ρα σωφρονιστικά συστήµατα κονιορτο-
ποιούν τις προσωπικότητες των ανθρώ-

πων που καλούνται να σωφρονιστούν,
τους αποκτηνώνουν και τους επαναφέ-
ρουν σε µία κοινωνία η οποία κάθε άλ-
λο παρά δείχνει να τους αποδέχεται.Το
παραπάνω αποδεικνύεται από το γεγο-
νός ότι εµφανίζονται υψηλότατα ποσο-
στά ανεργίας για τους σωφρονισθέ-
ντες.Αλλά και πολλά από τα άτοµα που
έχουν εκτίσει τη ποινή τους, επανερχό-
µενα στην κοινωνία παρουσιάζουν
αντικοινωνική συµπεριφορά εξαιτίας
της περιθωριοποίησης που καλούνται
να αντιµετωπίσουν.

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Είναι γεγονός ότι ακόµα και στις ανα-

πτυγµένες κοινωνίες υπάρχουν υπέρ-
µαχοι της εσχάτης των ποινών, οι
οποίοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να
εφαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, όπως για παράδειγµα για εµπό-
ρους ναρκωτικών και δολοφόνους (το
κόµµα ΛΑ.Ο.Σ. µέσω του κ. Καρατζαφέ-
ρη είχε εκφράσει στις προηγούµενες
εκλογές αυτή την άποψη). Σίγουρα σε

ορισµένες περιπτώσεις παρασυρόµε-
νοι από το συναίσθηµα και την οργή,
ορισµένοι θεωρούν το ότι να σκοτώ-
σεις κάποιους από τους λεγόµενους
κοινούς εγκληµατίες αποτελεί λύση και
µπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο κι
ευοίωνο αύριο για την κοινωνία. Η
άποψη αυτή κάθε άλλο παρά σε δηµο-
κρατικά ιδεώδη στηρίζεται. Μοιάζει λί-
γο µε την ναζιστική άποψη που ήθελε
να δηµιουργήσει µια άρια φυλή και θε-
ωρούσε ότι κάτι τέτοιο θα το πετύχαινε
αν εξαφάνιζε τους εβραίους από τον
πλανήτη. Από την άλλη είναι δυνατόν
να αφήνουµε την παρόρµηση και την
οργή να χειρίζονται τόσο σηµαντικά
ζητήµατα;

Η θανατική ποινή είναι εν ψυχρώ δο-
λοφονία και δεν αναιρείται. Η βίαιη
υπόσταση της πράξης αυτής υποστη-
ρίζεται από το γεγονός ότι χρησιµο-
ποιούνται ενέσεις. Ουσιαστικά δεν
έχει καµία διαφορά µε την εκτέλεση
ανθρώπων µε οποιοδήποτε άλλο µέσο.
Ταυτόχρονα δεν δίνει το δικαίωµα στο

κατηγορούµενο να µετανοήσει για ότι
διέπραξε. Εξάλλου είναι δόκιµο µια
προηγµένη πολιτισµικά κοινωνία να
µεταχειρίζεται µέσα και να προκαλεί
διαδικασίες που νοµοθετικά έχει ποι-
νικοποιήσει για τα µέλη της; Γιατί αν
κάποιος δολοφονήσει έναν άλλο χρη-
σιµοποιώντας µεγάλη δόση αναισθητι-
κού, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα
αθωωθεί. Επιπροσθέτως η εσχάτη των
ποινών δεν έχει αποδειχτεί ότι δρα
αποτρεπτικά για τους µελλοντικούς
εγκληµατίες.

Ένα άλλο µείζων ζήτηµα που σχετί-
ζεται άρρηκτα µε την θανατική ποινή
είναι αυτό της δικαιοσύνης. Οι λεγόµε-
νοι και υπηρέτες της θέµιδος δεν διεκ-
δικούν το αλάθητο που σηµαίνει ότι
δεν µπορούν να είναι απολύτως σίγου-
ροι για τις αποφάσεις τους, ιδιαίτερα
όταν µιλάµε για εξαιρετικά πολύπλοκες
περιπτώσεις. Επιπλέον η δικαιοσύνη
δεν είναι και δεν µπορεί να είναι από-
λυτα αδιάβλητη, µε αποτέλεσµα οι δι-
καστές να µπορούν να πέσουν θύµατα

πλάνης. Εξάλλου υπάρχουν περιπτώ-
σεις ατόµων που έχουν θανατωθεί µε-
τά την απόδοση κάποιων εγκληµάτων
σε αυτούς και λίγα χρόνια αργότερα σε
µία επανεξέταση της υπόθεσής τους,
λόγω κάποιων νέων στοιχείων που
αναδύθηκαν στην επιφάνεια, προέκυψε
αθώωσή τους.Αναρωτιέται κανείς πόσο
κολακευτικό είναι για µία προηγµένη
πολιτισµικά κοινωνία να σκοτώνει µέλη
της τα οποία ουδεµία σχέση µπορεί να
έχουν µε οποιαδήποτε αξιόποινη πρά-
ξη.

Το σίγουρο είναι ότι ποτέ δε θα είµα-
στε σίγουροι για το αν όντως ήταν
εγκληµατίες όσοι δολοφονήθηκαν από
την κοινωνία για τα εγκλήµατα που
τους αποδόθηκαν, αλλά και να τα είχαν
διαπράξει το σίγουρο είναι ότι ως πολι-
τισµένα και σκεπτόµενα όντα δεν θα
επιθυµούσαµε την θανατική τους κατα-
δίκη. Έτσι λοιπόν δεν ξέρουµε και αν ο
συγγραφέας και προταθείς για νόµπελ
Tούκι Γουίλιαµς ήταν δολοφόνος τεσ-
σάρων ατόµων.Αυτό όµως που έχει ση-

µασία είναι ότι ο κόσµος αντέδρασε.
Στην Αυστρία οι πράσινοι ζήτησαν να

αφαιρεθεί από τον κυβερνήτη της Κα-
λιφόρνια Αρνολντ Σβαντζενέκερ η αυ-
στριακή του ταυτότητα.

Ακόµη και από την µεριά της εκκλη-
σίας υπήρξε αντίδραση στο γεγονός! Ο
υπερσυντηρητικός πάπας δήλωσε ότι η
θανατική ποινή αποτελεί άρνηση της
λύτρωσης και της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας.Τώρα για την λύτρωση το ζή-
τηµα χρίζει συζητήσεως, αλλά σίγουρα
ταπεινώνει την αξιοπρέπεια και του θύ-
τη – δολοφόνου µε την ένεση αλλά και
του θύµατος – δολοφονηµένου από
ένεση.

Τέλος η διεθνής αµνηστία µέσω εκ-
προσώπου της δήλωσε τα εξής: « Ένα
ακόµη θλιβερό ορόσηµο στην ιστορία
του αµερικανικού συστήµατος δικαιο-
σύνης».

Ζαχαριάδης Θανάσης
∆ίκτυο Φαρµακευτικής
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Pistol shots ring out in the barroom night
Enter Patty Valentine from the upper hall.
She sees the bartender in a pool of blood,
Cries out, "My God, they killed them all!"

Here comes the story of the Hurricane,
The man the authorities came to blame
For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, but one time he
could-a been
The champion of the world.

Three bodies lyin' there does Patty see
And another man named Bello, movin' around mysteriously.
"I didn't do it," he says, and he throws up his hands
"I was only robbin' the register, I hope you understand.
I saw them leavin'," he says, and he stops
"One of us had better call up the cops."
And so Patty calls the cops
And they arrive on the scene with their red lights flashin'
In the hot New Jersey night.

Meanwhile, far away in another part of town
Rubin Carter and a couple of friends are drivin' around.
Number one contender for the middleweight crown
Had no idea what kinda shit was about to go down
When a cop pulled him over to the side of the road
Just like the time before and the time before that.
In Paterson that's just the way things go.
If you're black you might as well not show up on the street
'Less you wanna draw the heat.

Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops.
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowlin'
around
He said, "I saw two men runnin' out, they looked like
middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates."
And Miss Patty Valentine just nodded her head.
Cop said, "Wait a minute, boys, this one's not dead"
So they took him to the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could identify the guilty men.

Four in the mornin' and they haul Rubin in,
Take him to the hospital and they bring him upstairs.
The wounded man looks up through his one dyin' eye
Says, "Wha'd you bring him in here for? He ain't the guy!"
Yes, here's the story of the Hurricane,
The man the authorities came to blame
For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

Four months later, the ghettos are in flame,
Rubin's in South America, fightin' for his name
While Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game
And the cops are puttin' the screws to him, lookin' for
somebody to blame.

"Remember that murder that happened in a bar?"
"Remember you said you saw the getaway car?"
"You think you'd like to play ball with the law?"
"Think it might-a been that fighter that you saw runnin' that
night?"
"Don't forget that you are white."

Arthur Dexter Bradley said, "I'm really not sure."
Cops said, "A poor boy like you could use a break
We got you for the motel job and we're talkin' to your
friend Bello
Now you don't wanta have to go back to jail, be a nice
fellow.
You'll be doin' society a favor.
That sonofabitch is brave and gettin' braver.
We want to put his ass in stir
We want to pin this triple murder on him
He ain't no Gentleman Jim."

Rubin could take a man out with just one punch
But he never did like to talk about it all that much.
It's my work, he'd say, and I do it for pay
And when it's over I'd just as soon go on my way
Up to some paradise
Where the trout streams flow and the air is nice
And ride a horse along a trail.
But then they took him to the jailhouse
Where they try to turn a man into a mouse.

All of Rubin's cards were marked in advance
The trial was a pig-circus, he never had a chance.
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger.
No one doubted that he pulled the trigger.
And though they could not produce the gun,
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed.

Rubin Carter was falsely tried.
The crime was murder "one," guess who testified?
Bello and Bradley and they both baldly lied
And the newspapers, they all went along for the ride.
How can the life of such a man
Be in the palm of some fool's hand?
To see him obviously framed
Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land
Where justice is a game.

Now all the criminals in their coats and their ties
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell.
That's the story of the Hurricane,
But it won't be over till they clear his name
And give him back the time he's done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

“THE HURRICANE”
Bob Dylan
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Ακούγοντας τη λέξη «περιθωριοποίηση», συνήθως φερνουµε στο
νου µας τους µετανάστες, τους ναρκοµανείς, τους αποφυλακισµέ-
νους. Υπάρχει, όµως, και µία περιθωριοποιηµένη οµάδα ανθρώπων,
της οποίας θα µπορούσαµε πολύ πιο εύκολα απ’όσο νοµίζουµε να
γίνουµε µέλη. Τόσο εύκολα όσο το να υποστούµε ένα κάπως σοβα-
ρό ατύχηµα, ή απλά να αρχίσουµε να γερνάµε...

ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

E
να ποσοστό 4-5% των Eλλήνων
ζουν ανάµεσά µας φέροντας
κάποια µικρή ή µεγαλύτερη
αναπηρία. «Και πού βρίσκονται

όλοι αυτοί;», θα µπορούσε κάποιος να
αναρωτηθεί κοιτώντας γύρω του. Η
απάντηση εύκολα προκύπτει αν κάποι-
ος παρατηρήσει γύρω του: τα πεζοδρό-
µια είναι σε πολλές περιπτώσεις «δύ-
σβατα», ενώ σε άλλες αποτελούν την
προνοµιακή θέση για να πιούµε τον
καφέ µας µία ηλιόλουστη µέρα, ή,
ίσως, µία ακόµη θέση πάρκινγκ. Οι ει-
δικές λωρίδες για τους τυφλούς στα
πεζοδρόµια, όπου υπάρχουν, συχνά
είναι κακοφτιαγµένες, οδηγούν σε
αδιέξοδο και λίγοι από εµάς θα σκε-
φτούν ότι για κάποιους ανθρώπους εί-
ναι τόσο σηµαντικές όσο για τους υπό-
λοιπους τα µάτια. Οι ράµπες στις
άκρες των πεζοδροµίων σπάνια είναι
προσβάσιµες (αποτελώντας ταυτόχρο-
να µία «διευκόλυνση» για τους µοτο-
συκλετιστές που αγαπούν το πεζοδρό-
µιο όσο και την άσφαλτο), αφού όλο
και κάποιο αυτοκίνητο θα έχει παρκά-
ρει ακριβώς µπροστά. Τα ειδικά φανά-
ρια για τυφλούς αποτελούν µάλλον την
εξαίρεση και όχι τον κανόνα, καθιστώ-
ντας σχεδόν αδύνατη την ανεξαρτησία
των ανθρώπων αυτών. Η λίστα αυτή θα
µπορούσε να συµπληρωθεί µε πολλές
ακόµη «λεπτοµέρειες», για τους µη
ανάπηρους, που κάνουν, όµως, τη δια-
φορά για όσους θα µπορούσαν να χα-
ρακτηριστούν «περιορισµένης κινητι-
κότητας». Για αυτούς που έχουν ταξι-
δέψει σε βορειότερες, κυρίως, ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες, ίσως να υπήρξε
έκπληξη η παρουσία «τόσων» αναπη-
ρικών αµαξιδίων στους δρόµους...

Σε µία σύνοψη που δηµοσιεύτηκε το
2000 από το Swedish Institute πάνω σε
δεδοµένα που σχετίζονται µε το θέµα
της αναπηρίας, δίδεται ένας αρκετά εν-
διαφέρον ορισµός που βλέπει την ανα-
πηρία από µία περιβαλλοντική-κοινω-
νική σκοπιά: η αναπηρία (handicap),
λοιπόν, δεν θεωρείται ως ένα χαρακτη-
ριστικό του ατόµου, αλλά εµφανίζεται
όταν ένα άτοµο µε κάποια κινητική
βλάβη έρχεται «αντιµέτωπο» µε ένα µη
προσβάσιµο περιβάλλον. Η προσέγγι-
ση αυτή καταδεικνύει την ευθύνη όλων
των µελών και φορέων της κοινωνίας
να διασφαλίσουν ότι όλες οι δραστη-
ριότητες θα είναι προσβάσιµες σε
όλους, αποφεύγοντας έτσι να µετατρέ-
ψουν µία ασθένεια ή έναν τραυµατισµό
σε εµπόδιο. Στην ίδια, εντυπωσιακή
για τα ελληνικά δεδοµένα, ανασκόπη-
ση διαβάζουµε ότι τα παιδιά µε κινητι-
κές δυσκολίες φοιτούν σε κοινά σχο-
λεία και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
υποχρεωµένη να παρέχει υποστήριξη
στις περιπτώσεις που χρειάζεται, χω-
ρίς κάποια χρέωση. Επιπλέον, πάνω
από 30.000 άνθρωποι µε κινητικά προ-
βλήµατα εργάζονται κυρίως στον τοµέα
της βιοµηχανικής παραγωγής, αλλά
σταδιακά και στον τοµέα παροχής υπη-
ρεσιών, ενώ 430.000 ηλικιωµένοι εξυ-
πηρετούνται από ειδικά ταξί που τους
παρέχονται µε αντίτιµο αντίστοιχο των
µέσων µαζικής µεταφοράς.
Φυσικά, θα µπορούσε κάποιος να αντι-
τείνει ότι τα...οικονοµικά της Σουηδίας
είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από
τα δικά µας, και δε θα είχε άδικο.
Όµως στην Ελλάδα, αυτό που κυρίως
µας χαρακτηρίζει είναι µια γενικότερη
έλλειψη παιδείας πάνω στο ζήτηµα, µε

αποτέλεσµα να ακούµε απαράδεκτες
φράσεις του τύπου «αχ, δε µπορώ να
τους βλέπω» και να κρατάµε µία στάση
οίκτου. Μπορεί οι περιορισµοί που συ-
ναντούν τα άτοµα µε κινητικές δυσκο-
λίες να καθιστούν δύσκολη τη µετακί-
νησή τους στους δρόµους και να µην
είµαστε συνηθισµένοι να κυκλοφορού-
µε «παράλληλα», αυτό όµως δε σηµαί-
νει ότι πρόκειται να άτοµα διαφορετικά
ή µε λιγότερες ικανότητες, γνώσεις και
ενδιαφέροντα από τους υπόλοιπους.
Προκειµένου να αλλάξει αυτή η κατά-
σταση χρειάζεται η εξοικείωση να αρ-
χίσει µέσα από τα σχολεία και να συνε-
χιστεί σε όλους τους χώρους κοινωνι-
κής συναναστροφής. Βασική προϋπό-
θεση για να γίνει αυτό είναι η ύπαρξη
κατάλληλων υποδοµών αλλά και η
προθυµία από ιδιωτικούς φορείς.
Υπάρχουν, όµως, και πολλά πράγµατα
που µπορεί να κάνει ο καθένας µας τό-
σο αναθεωρώντας τη στάση του όσο
και περιορίζοντας τα εµπόδια που συ-
ναντούν οι άνθρωποι µε αναπηρίες,
αρκεί να φανταστεί για λίγο τον εαυτό
του καθισµένο σε ένα αµαξίδιο, να
προσφέρει ευγενικά τη βοήθειά του - ή
απλά τη θέση του - αν αντιληφθεί ότι
κάποιος τη χρειάζεται.

Πληροφορίες – Links:

The Swedish Institute, www.si.se
www.disabled.gr 
www.v-prc.gr/2/1005b/index_gr.html 

Μαργαρίτα Μεταλληνού
Βιολογικό Αθήνας 
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Ένα από τα µεγαλύτερα ταµπού παλαιότε-

ρων αλλά και των σύγχρονων κοινωνιών εί-

ναι το σεξ κι όσα σχετίζονται µε αυτό.

Ε
ιδικά όσον αφορά τον πληρωµένο «έρωτα», είναι
πολλά τα κοινά µυστικά της κοινωνίας γύρω από αυ-
τό: Γονείς που στέλνουν τους γιους τους στα πορνεία
ώστε να εκτονώσουν τις ορµονικές τους προ-εκρή-

ξεις ή για να «µην τους βγουν οµοφυλόφιλοι», άντρες που
νιώθουν ανικανοποίητοι από τις συνουσιακές τους εµπειρίες
ή στερούνται αυτών κ.α.

Τα ένστικτα που ζητούν ικανοποίηση «ηρεµούν» από στιγ-
µές ηδονής στα κατ’ ευφηµισµόν «κακόφηµα στέκια» ή «µέ-
ρη του υποκόσµου». Μια ολόκληρη κοινωνία παραµυθιάζεται
πως µε αυτό τον τρόπο µειώνει τα κτηνώδη και βίαια ξεσπά-
σµατα (βιασµοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις κτλ), στην πλά-
τη γυναικών που έτσι γίνονται δέκτες αυτών των εκτονώσεων.

Ποια είναι όµως η αντιµετώπισή τους από αυτήν την κοινω-
νία; Πολλοί µιλούν για το «αρχαιότερο επάγγελµα».Αν θεωρή-
σουµε αποδεκτή την έννοια του επαγγέλµατος γι’ αυτήν τη
δουλεία, πρόκειται ίσως και για το µοναδικό «επάγγελµα» που
χρησιµοποιείται στην καθηµερινότητα ως προσβλητική ορολο-
γία, όπου αναφέρεται σε ανθρώπους ανάξιους εµπιστοσύνης,
και που σίγουρα δε θεωρούνται αξιοσέβαστοι. Συχνά ή λέξη
«πόρνη» (ή όµοιές της, βαριές για τα πλαίσια αυτού του άρ-
θρου) χρησιµοποιείται για τη γυναίκα που έκανε έρωτα µε
ανεπίτρεπτο για τη συντηρητική κοινωνία αριθµό ατόµων, που
δεν «κράτησε» το σώµα της για τον «ένα κι εκλεκτό».

Οι πόρνες είναι περιθωριοποιηµένες γυναίκες, δακτυλοδει-
κτούµενες ως διαφορετικές για όλους τους παραπάνω λό-
γους, αλλά και (ω, τι ειρωνεία!) τόσο απαραίτητες! Όλα αυτά
είναι αποτέλεσµα αιώνων ανδροκρατούµενων κοινωνιών,
όπου οι γυναίκες όφειλαν να ικανοποιούν τις σεξουαλικές
ανάγκες κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης αρσενικού. Είχαν
δηµιουργηθεί δύο σαφώς διαχωρισµένα γυναικεία στερεότυ-
πα: αυτό της παρθένας που προορίζεται για σύζυγος και νοι-
κοκυρά κι αυτό της πόρνης, που ήταν η τακτική και πρόθυµη
δέκτης της ακόρεστης ανδρικής σεξουαλικότητας.

Πού είναι η ευαισθησία µας στο εµπόριο σάρκας; Στον τε-
ράστιο αριθµό γυναικών και κοριτσιών που είναι εµπορεύµα-
τα, εξαγόµενα προϊόντα µεταφερόµενα από χώρα σε χώρα και
µέσα από το αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί, γίνονται θύµατα
της πιο βάρβαρης βίας;

Γιατί η κοινωνία επέλεξε να εθελοτυφλεί στο φαινόµενο
πορνεία; Οι τραγικές ιστορίες εκµεταλλευόµενων γυναικών
είναι πολλές και δε γίνεται να εξιστορηθούν στο παρόν κείµε-
νο. Όµως οι συνειδήσεις δεν πρέπει να γαληνεύουν. Γιατί στο
εµπόριο ανθρώπων ΕΝΟΧΟΙ είναι όχι µόνο οι έµποροι όχι
µόνο οι «πελάτες» αλλά και η κοινωνία ολόκληρη.

Χειµώνα Χρυσάνθη
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Ο ∆ιάβολος είναι γυναίκα 

Τ
ο βιβλίο «Malleus Maleficarium», είναι γνωστό
και ως « Το ρόπτρο των µαγισσών», συνιστούσε
τον πιο ανελέητο εξορκισµό για κάθε δαίµονα µε
στήθη και µακριά µαλλιά. Οι συγγραφείς του,

δύο γερµανοί ιεροεξεταστές, ο Χάινριχ Κράµερ και ο Γιά-
κοµπ Σπρένγκερ, το είχαν γράψει έπειτα από απαίτηση του
πάπα Ινοκέντιου Η΄, για να καταπολεµήσουν, εν τη γένε-
ση τους, τις σατανικές συνωµοσίες κατά της χριστιανοσύ-
νης.∆ηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1846 και χρησίµευ-
σε, µέχρι τα τέλη του 19 ου αιώνα ως νοµική και θεολογι-
κή βάση για τα δικαστήρια της Ιεράς Εξέτασης διαφόρων
χωρών. Σ΄αυτό, οι συγγραφείς διαβεβαίωναν ότι οι µάγισ-
σες, χαρέµι του Σατανά, αντιπροσώπευαν τη φυσιολογική
κατάσταση των γυναικών: «Κάθε µαγεία απορρέει από τη
σαρκική ακολασία, η οποία είναι ακόρεστη στη γυναίκα».
Οι ίδιοι πρόσθεταν ότι «αυτά τα όντα µε την ελκυστική εµ-
φάνιση και τη δύσοσµη επαφή, µε τα οποία η συνανα-
στροφή αποδεικνύεται καταστροφική» µάγευαν τους
άντρες προκαλώντας τους, σφυρίζοντας σαν φίδια και
κουνώντας την ουρά τους σαν σκορπιοί, για να τους εξο-
ντώσουν. Οι δύο συγγραφείς προειδοποιούσαν τους απε-
ρίσκεπτους: «Η γυναίκα είναι πιο πικρή και από τον θάνα-
το.Τα πάντα σ΄αυτήν είναι µία παγίδα. Η καρδιά της είναι
δίχτυ και τα χέρια της αληθινές αλυσίδες». Η πραγµατεία
εγκληµατολογίας, που έστειλε χιλιάδες γυναίκες στην πυ-
ρά της Ιερής Εξέτασης, συνιστούσε να υποβάλλονται σε
βασανιστήρια όλες οι γυναίκες που θεωρούνταν ύποπτες
για µαγεία. Αν οµολογούσαν, άξιζαν να καούν στην πυρά.
Το ίδιο άξιζαν να πάθουν αν δεν οµολογούσαν, γιατί µόνο
µία µάγισσα, µε την ενθάρρυνση του διαβόλου, του σαβ-
βατιάτικου εραστή της, µπορούσε να αντέξει παρόµοιο
µαρτύριο, χωρίς να την προδώσει η γλώσσα της.

Ο πάπας Ονώριος ο Γ΄ είχε εκδώσει διάταγµα, σύµφω-
να µε το οποίο η ιεροσύνη ήταν υπόθεση των ανδρών: «Οι
γυναίκες δεν πρέπει να εκφράζονται. Τα χείλη τους φέ-
ρουν το στίγµα της Εύας, η οποία οδήγησε τους άντρες
στον αφανισµό». Οκτώ αιώνες αργότερα, η Καθολική Εκ-
κλησία επιµένει να αρνείται στις κόρες της Εύας την πρό-
σβαση στον άµβωνα. Οι φονταµενταλιστές µουσουλµάνοι,
κυριευµένοι από τον ίδιο πανικό, ακρωτηριάζουν τα γεν-
νητικά όργανα των γυναικών και καλύπτουν το πρόσωπο
τους. Όσον αφορά τους ορθόδοξους χριστιανούς, ανα-
κουφισµένοι που έχουν εξορκίσει την κακοτυχία, αρχί-
ζουν τη µέρα τους ψιθυρίζοντας: «Ευχαριστώ, Θεέ µου,
που δεν µε έκανες γυναίκα».
Εφηµερίδα Le Monde

Επιµέλεια Φλώρος Βασίλης
2πρ Μαθηµατικού

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΧΕ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΨΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΙ ΠΟΡΝΕΣ
κι η υποκρισία της κοινωνίας
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Τ
ο έτος που µας πέρασε συ-
µπληρώθηκαν 100 χρόνια
από την επαναστατική για την
επιστήµη δηµοσίευση της ει-

δικής θεωρίας της σχετικότητας από
τον Albert Einstein. Με την αφορµή αυ-
τή η παγκόσµια επιστηµονική κοινότη-
τα θέλοντας να τιµήσει τον δηµιουργό
της ανακήρυξε το 2005 έτος Φυσικής-
έτος Αϊνστάιν. Το γεγονός αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να κατακλυστεί ο παγκό-
σµιος τύπος µε αφιερώµατα στο µεγά-
λο επιστήµονα και να πραγµατοποιη-
θούν σε πολλά πανεπιστήµια ανά τον
κόσµο ηµερίδες για τη σχετικότητα και
την εξέλιξη των ιδεών στο συγκεκριµέ-
νο πεδίο. Το πλήθος ωστόσο (των δη-
µοσιογραφικών κυρίως) δηµοσιευµά-
των του προηγούµενου διαστήµατος
δεν έφερε στη δηµοσιότητα κάτι άγνω-
στο σχετικά µε τη ζωή του επιστήµονα
και σε καµία περίπτωση δεν µύησε ου-
σιαστικά τον απλό αναγνώστη στα ζη-
τήµατα µε τα οποία ασχολήθηκε κατά
τη διάρκεια της ζωής του, ώστε να µε-
τριάσει το δέος του απέναντι στην επι-
στήµη και τα “ιερά τέρατα” που την
υπηρετούν. Και οι δυο παρατηρήσεις
εξηγούνται εύκολα.

Πράγµατι, δεν υπάρχει άλλος επι-
στήµονας στον 20ο τουλάχιστον αιώνα
µε προβολή ανάλογη µε αυτή του Αϊν-
στάιν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εί-
ναι εδώ και καιρό γνωστές πτυχές της
κοινωνικής και (κυρίως) της προσωπι-
κής ζωής του σε ένα πολύ ευρύ κοινό.
Είναι ελάχιστοι οι πολίτες των χωρών
του ανεπτυγµένου κόσµου που δεν
γνωρίζουν κάτι για τον θειο Αλβέρτο,
ενώ πολλά εκατοµµύρια είναι εκείνοι
που τον ξέρουν σαν τον αφηρηµένο
γερµανοεβραίο επιστήµονα µε το φου-
ντωτό κεφάλι που συνήθιζε να µην φο-
ράει κάλτσες και αφιέρωσε τη ζωή του

στη λύση σηµαντικών αλλά εντελώς
σκοτεινών για αυτούς προβληµάτων.
Λιγότεροι είναι εκείνοι που γνωρίζουν
µερικά πράγµατα γύρω από τις θεωρίες
του και πολύ πιο λίγοι εκείνοι που τις
έχουν µελετήσει και είναι ικανοί να
εκτιµήσουν το πραγµατικό µέγεθος της
επιστηµονικής του συνεισφοράς. Λίγοι
επίσης είναι εκείνοι που γνωρίζουν για
τις κοινωνικοπολιτικές του δράσεις
όπως η συµµετοχή του σε ειρηνιστικά
και αντιρατσιστικά κινήµατα, το ειρηνι-
στικό µανιφέστο Russell-Einstein και το
άρθρο του µε τίτλο «Γιατί σοσιαλι-
σµός» στο πρώτο τεύχος της αριστε-
ρής επιθεώρησης Monthly Review.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της
αρχικής διαπίστωσης που έχει να κάνει
µε το δέος που αισθάνεται ο απλός άν-
θρωπος απέναντι στην επιστήµη, τα
επιτεύγµατα της και τα πρόσωπα τα
οποία ασχολούνται µε αυτή, εξηγείται
ως αποτέλεσµα δυο συνιστωσών. Οι
συνιστώσες αυτές είναι από τη µια η
αντικειµενική δυσκολία προσέγγισης
από τον οποιοδήποτε επιστηµονικών
ζητηµάτων λόγω των αυστηρών και
εξειδικευµένων µεθόδων τους και από
την άλλη ο ρόλος των ιδεολογικών µη-
χανισµών του καπιταλιστικού συστή-
µατος και ο τρόπος µε τον οποίο προ-
βάλλεται από αυτούς η επιστήµη και τα
επιτεύγµατα της. Ο ρόλος των ιδεολο-
γικών µηχανισµών ενός τρόπου παρα-
γωγής (και δη του καπιταλιστικού) εί-
ναι η αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδε-
ολογίας ώστε να διατηρείται αναλλοίω-
τη η δοµή της βάσης του δηλαδή οι
σχέσεις µεταξύ των διάφορων παραγό-
ντων της παραγωγής. Στη περίπτωση
της ουσιαστικής αποξένωσης του µέ-
σου πολίτη από την επιστήµη και της
απόδοσης σε αυτή µεταφυσικών δια-
στάσεων αυτό που επιδιώκεται είναι η

αναπαρα-
γωγή ενός δοµικού χαρακτηριστικού
του καπιταλιστικού τρόπου παραγω-
γής, του διαχωρισµού της διανοητικής
από τη χειρονακτική εργασία (διαχωρι-
σµός απαραίτητος για την ύπαρξη των
καπιταλιστικών σχέσεων εκµετάλλευ-
σης). Έτσι δεν είναι λίγες οι εκλαϊκευ-
µένες δηµοσιεύσεις πάνω στη σχετικό-
τητα αλλά και οι βιογραφίες του (κά-
ποιες γραµµένες και από φυσικούς και
επιστηµολόγους) που παρουσιάζουν
τον Αϊνστάιν σαν πλάσµα πέρα απ’ τον
πραγµατικό κόσµο, σαν πνεύµα κάποι-
ου «πλατωνικού ουρανού» που ήρθε
στο κόσµο τούτο για να φανερώσει µε
τη µεγαλοφυΐα του άγνωστες και απρό-
σιτες από το µέσο νου αλήθειες. Κανέ-
να απ’ αυτά τα δηµοσιεύµατα δεν

ΑΪΝΣΤΑΪΝ…ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 
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µπαίνει στο κόπο να τον τοποθετήσει
στον ιστορικό χρόνο που εργάστηκε
και έδρασε, να εξετάσει το γενικότερο
πλαίσιο των επιστηµονικών ιδεών της
εποχής του, να δει το έργο του σαν την
επιστηµονική συνεχεία και ευφυή σύν-
θεση ιδεών εξ ίσου µεγάλων στοχα-
στών του τέλους του 19ου και των αρ-
χών του 20ου αιώνα και να αναδείξει
εκείνα τα στοιχεία που του προσδί-
δουν πρωτοτυπία και πληρότητα σε σύ-
γκριση µε τις µέχρι τότε εργασίες συ-
νάδελφων του. Αντίθετα ο Αϊνστάιν πα-
ρουσιάζεται ως ο µοναδικός γνήσιος
πατέρας των ιδεών για το χωροχρόνο
και όλη η θεωρητική φυσική (η σχετι-
κή µε αυτά τα ζητήµατα) πριν απ’ αυ-
τόν είναι σαν να µην υπήρξε ποτέ.

Η επιστήµη όµως δεν χτίζεται από

µονάδες, είναι ένα συλλογικό οικο-
δόµηµα στο χτίσιµο του οποίου συ-
νεισφέρει κάθε επιστήµονας βάζο-
ντας το δικό του λιθαράκι. Η επι-
στήµη δεν είναι ο Νεύτωνας, ο Γκά-
ους, ο Μάξγουελ, ο Αϊνστάιν και µε-
ρικά ακόµα διάσηµα ονόµατα, είναι
και αυτοί (απλά τα δικά τους λιθα-
ράκια ξεχωρίζουν σε µέγεθος από
των υπολοίπων). Την αξία των συλ-
λογικών διαδικασιών στην επιστή-
µη και την εκπαίδευση είχε υπο-
στηρίξει πολλές φορές και ο ίδιος
ο Αϊνστάιν, όπως στο άρθρο «γιατί
σοσιαλισµός» όπου κάνει σφοδρή
κριτική στον ανταγωνισµό, την ατο-
µικότητα και την βούληση για
εξουσία που καλλιεργείται στους
ανθρώπους µέσα από τις δοµές
της καπιταλιστικής εκπαίδευσης.
Έτσι οι θεωρίες της σχετικότητας
τόσο της ειδικής (1905) όσο και
της γενικής (1915) αποτέλεσαν
τεράστιους σταθµούς στην εξέλι-
ξη της επιστήµης αλλά και γενικό-
τερα της ανθρώπινης σκέψης (ένα
ολόκληρο φιλοσοφικό ρεύµα ο
λογικός θετικισµός πάτησε πάνω
σε αυτές) αφού άλλαξαν άρδην
τις αντιλήψεις των επιστηµόνων
για το χώρο και το χρόνο, όµως
σε καµία περίπτωση δεν είναι
προϊόν παρθενογένεσης της δια-

νοίας του Αϊνστάιν αλλά ένα σηµείο
καµπής µιας συλλογικής διανοητικής
πορείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η

διάσηµη οµάδα του µετασχηµατισµού
Lorentz εισήχθη από τον ίδιο το
Lorentz µερικά χρόνια πριν τη δηµοσί-
ευση για την ειδική σχετικότητα, αλλά
εκείνος που πρώτος κατάλαβε το πραγ-
µατικό φυσικό της περιεχόµενο ήταν ο
Einstein.

Όπως αναφέραµε ήδη, οι πτυχές της
ζωής του Αϊνστάιν που ο πολύς κόσµος
αγνοεί είναι αυτές που αφορούν την
κοινωνικοπολιτική του δράση. Έτσι οι
περισσότερες βιογραφίες που κυκλο-
φόρησαν µετά το θάνατο του Αϊνστάιν
εξαντλούν τη σκιαγράφηση του πολιτι-
κού του προφίλ µε µεµονωµένα τσιτά-
τα του για διάφορα κοινωνικά θέµατα
(πόλεµος, ρατσισµός κ.α.) και το χαλα-
ρό χαρακτηρισµό του ειρηνιστή. Όµως
ο Αϊνστάιν υπήρξε κάτι πολύ περισσό-

τερο από αυτού του τύπου τις περιγρα-
φές. Σε περιόδους δύσκολες όπως η
περίοδος του 1ου παγκόσµιου πόλε-
µου και ενώ δίδασκε στο πανεπιστήµιο
του Βερολίνου (στο οποίο είχε διορι-
στεί λίγο πριν την έναρξη του πόλε-
µου) δε δίστασε να πάρει από την αρ-
χή σαφή πολιτική θέση απέναντι στη
συγκυρία. Καταδίκασε τον πόλεµο τον
οποίο ανέγνωσε ως σύγκρουση συµ-
φερόντων των κυρίαρχων τάξεων των
ισχυρών δυνάµεων της Ευρώπης, δια-
χωρίζοντας έτσι τη θέση του από το
σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα στο οποίο
ήταν φιλικά προσκείµενος και τάσσο-
ντας τον εαυτό του µε τη µειοψηφία
των αριστερών σοσιαλδηµοκρατών και
µε τους κοµµουνιστές οι οποίοι επί-
σης αντιδρούσαν στο πόλεµο έχοντας
παρόµοια ανάλυση. Χαρακτηριστικό εί-
ναι µάλιστα ότι δε δίσταζε να καλεί
τους φοιτητές του να µην καταταγούν
στο Στρατό και να εκφέρει δηµόσιο
αντιπολεµικό λόγο εκµεταλλευόµενος
τη φήµη που είχε αποκτήσει µε τις
πρόσφατες (τότε) πρωτότυπες δηµοσι-
εύσεις του. Περιστατικά της ζωής του
που σπάνια διαβάζει κανείς στο πλή-
θος των όσων έχουν γραφτεί γι’ αυτόν,
είναι οι συζητήσεις του µε Ρώσους
κοµµουνιστές (ακόµα και µε τον ίδιο
το Λένιν) στα καφέ της Ζυρίχης κατά
τη διάρκεια των σπουδών του στη το-
πική πολυτεχνική σχολή τα τελευταία
χρόνια του 19ου αιώνα αλλά και ο τρό-
πος µε τον οποίο είχε πανηγυρίσει τη
πτώση του Κάιζερ Βίλχελµ κατά την
επαναστατική περίοδο που ακολούθη-
σε τη λήξη του 1ου παγκόσµιου πόλε-
µου κολλώντας στη πόρτα της αίθου-
σας το σηµείωµα «τα µαθήµατα µαται-
ώνονται-επανάσταση!». Πλούσια όµως
σε πολιτικό ακτιβισµό υπήρξε και η πε-
ρίοδος της ζωής του στην Αµερική
(1933-1955) στην οποία κατέφυγε
διωκόµενος από τους ναζί. Πρωτοστά-
τησε σε κινήµατα κατά της ρατσιστικής
βίας που υφίστανται εκείνη την εποχή
οι νέγροι πολίτες ακόµα και από το
επίσηµο αµερικανικό κράτος. Κατά τη
σκληρή περίοδο του µακαρθισµού κα-
ταδίκασε τις διώξεις των κοµµουνι-
στών και αναστάτωσε την παγκόσµια
κοινή γνώµη µε τη προσπάθεια που
κατέβαλε για να σώσει το ζεύγος Ρό-
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ζενµπεργκ από την ηλεκτρική καρέκλα
στέλνοντας προσωπικές επιστολές στο
πρόεδρο Τρούµαν δυστυχώς όµως χω-
ρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα. Χαρακτη-
ριστική όµως είναι την ίδια αυτή πε-
ρίοδο (µετά τη λήξη του 2ου παγκό-
σµιου πόλεµου µε τη ρίψη των δυο
ατοµικών βοµβών) η ευαισθητοποίηση
του για το ζήτηµα της παγκόσµιας πυ-
ρηνικής απειλής. Στρατεύεται στο πα-
γκόσµιο ειρηνιστικό κίνηµα, ασκεί
σφοδρή κριτική στο πρόεδρο Τρούµαν
για τη ρήψη της βόµβας και λίγους µή-
νες πριν πεθάνει συντάσσει µε το φίλο
του φιλόσοφο και µαθηµατικό Μπέρ-
τραντ Ράσελ το ειρηνιστικό µανιφέστο
Αϊνστάιν-Ράσελ το οποίο υπογράφουν

εκατό γνωστοί επιστήµονες (ανάµεσα
τους πολλά Νόµπελ) και το οποίο κα-
λεί τη παγκόσµια κοινότητα να απαιτή-
σει το διεθνή πυρηνικό αφοπλισµό. Η
απέλαση του από τις ΗΠΑ γίνεται σχε-
δόν βέβαιη αλλά την κυβέρνηση και το
FBI προλαβαίνει ο καρκίνος του.Τα πα-
ρακάτω στιχάκια που γράφηκαν από
χρονικογράφο της εποχής σε κάποια
λαϊκή εφηµερίδα της Αµερικής είναι
χαρακτηριστικά:

Με το φουντωτό κεφάλι, προφεσόρε, πες

Πες µας πως δεν είσαι µε τους κοµµουνιστές.

Πες µας πως δεν τρως στα στενά σοκάκια 

Καπιταλίστες και µικρά παιδάκια.

Πες µας πως δεν είσαι ο Αϊνσταινότσκι

Μόνο µια καµπύλωση στη µορφή του Τρότσκι.

Ο Αϊνστάιν υπήρξε στ’ αλήθεια ένας
µεγάλος δάσκαλος για την ανθρωπότη-
τα. ∆εν µας δίδαξε όµως µόνο τη σχε-
τικότητα και τα µυστικά του χωροχρό-
νου, µας έδειξε µε την προσωπική του
στάση ότι ο ρόλος του επιστήµονα µέ-
σα σε µια κοινωνική δοµή δεν πρέπει
να είναι σε καµία περίπτωση η πολιτι-

κή ουδετερότητα και η υποταγή στα κε-
λεύσµατα της οποιασδήποτε εξουσίας.
Γι’ αυτή τη συνεισφορά του ελάχιστα
γράφτηκαν στον αστικό τύπο και ακόµα
πιο λίγα ειπώθηκαν στις συζητήσεις
που έγιναν προς τιµήν του στα διάφο-
ρα πανεπιστήµια του κόσµου το έτος
που µας πέρασε.

Κλείνουµε αυτό το άρθρο µε την πα-
ράθεση ενός αποσπάσµατος από την
αλληλογραφία του Einstein µε τον
William Friendless που αναφέρεται
στις ακροάσεις McCarthy και συµπυ-
κνώνει την αντίληψη του για τη στάση
του διανοούµενου απέναντι στην εξου-
σία.

«Κάθε διανοούµενος που καλείται
ενώπιον αυτών των επιτροπών οφείλει
να αρνηθεί να καταθέσει. Με άλλα λό-
για πρέπει να είναι προετοιµασµένος
για φυλάκιση και οικονοµική κατα-
στροφή…προς το συµφέρον της πολι-
τιστικής ευηµερίας της χώρας του»

Γιάννης Μανώλης
Φάσµα Φυσικού.

Ο Καραθεοδωρής θεωρείται ένας από
τους µεγαλύτερους µαθηµατικούς του
20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο Βερολίνο
το 1873 και πέθανε το1950 στο Μόνα-
χο. Το 1891 εισήχθη στη στρατιωτική
σχολή του Βελγίου, αποφοίτησε το
1895 και πήγε στη Λέσβο όπου συµµε-
τείχε σε έργα οδοποιίας.Το 1898 πήγε
στην Αίγυπτο, όπου εργάστηκε ως Μη-
χανικός στο φράγµα του Ασιούτ. Εκεί
άρχισε τις πρώτες του µελέτες πάνω
στα Μαθηµατικά και µάλιστα έκανε τις
πρώτες του µετρήσεις στην κεντρική
είσοδο της πυραµίδας του Χέοπος,τις
οποίες δηµοσίευσε. Μετά την µελέτη
αυτή παράτησε το επάγγελµα του µη-
χανικού και αποφάσισε να ασχοληθεί
µε τα µαθηµατικά. Έφυγε για το Βερο-
λίνο και το 1900 γράφτηκε στην µαθη-
µατική σχολή του Βερολίνου. Εκεί γνω-
ρίστηκε µε τους σπουδαιότερους µα-
θηµατικούς της εποχής. Στα τέλη του
1903 ο Καραθεοδωρής έγραψε διδα-
κτορική διατριβή για τις µη συνεχείς
λύσεις στον λογισµό των µεταβολών κα
την παρουσίασε τον Ιούλιο του
1904.Έπειτα επιστρέφοντας στο σπίτι
του στις Βρυξέλλες έγραψε την υφηγε-
σία του µε θέµα ισχυρά µέγιστα και
ελάχιστα των απλών ολοκληρωµάτων
την οποία παρουσίασε στο πανεπιστή-

µιο του Γκέντιγκεν, όπου τον Μάρτιο
του 1905 αναγορεύθηκε υφηγητής στο
πανεπιστήµιο ενώ βρισκόταν στο δέκα-
το εξάµηνο σπουδών του, πράγµα που
αποτελούσε ρεκόρ για τα Γερµανικά
πανεπιστήµια. Ο Καραθεοδωρής εργά-
στηκε σε πολλές περιοχές των Μαθη-
µατικών και οι έρευνες του συνήθως
αρχίζαν όταν προηγούνταν κάποια συ-
ζήτηση µε τους µαθηµατικούς που συ-
ναντούσε. Το 1908 πήγε στην Βόνη
όπου δούλεψε πάνω στον Ισοπεριµε-
τρικό πρόβληµα και το 1909 έγινε κα-
θηγητής στο πολυτεχνείο του Ανόβερο.
Στο Ανόβερο άρχισε να µελετά ορισµέ-
νες βασικές αρχές της θερµοδυναµικής
διατυπώνοντας δυο αξιώµατα. Οι Γερ-
µανοί θεωρητικοί εκείνη την εποχή
όπως ο Μαξ πλανκ ενδιαφέρθηκαν για
εκείνες τις εργασίες και έτσι ο Καραθε-
οδωρής έγινε µια σεβαστή προσωπικό-
τητα.Το 1910 έγινε τακτικός καθηγητής
στο Πολυτεχνείο του Μπρεσλάου στην
Πολωνία, όπου ασχολήθηκε µε την θε-
ωρία των συναρτήσεων. Το 1913 ο
Κλαιν αποχωρώντας απο την έδρα του
στο Πανεπιστήµιο του Γκέντιγκεν έδω-
σε την θέση του στον Καραθεοδωρή,
όπου συνέχισε τις έρευνες του σε διά-
φορα ζητήµατα. Το 1918 ανέλαβε την
έδρα του Σβαρτς στο Βερολίνο και το

1919 ανακηρύχθηκε µέλος της πρώσι-
κης ακαδηµίας επιστηµών. Το 1920 ο
Ε.Βενιζέλος κάλεσε τον Καραθεοδωρή
να οργανώσει το πανεπιστήµιο της
Σµύρνης και έµεινε εκεί ως την µικρα-
σιατική καταστροφή. Ο Καραθεοδωρής
κατορθώνοντας να διασώσει την πανε-
πιστηµιακή βιβλιοθήκη ήρθε στην Αθή-
να µεταφέροντας την βιβλιοθήκη. Στην
Αθήνα δίδαξε στο πανεπιστήµιο Αθη-
νών και το 1923-24 στο Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο. Το 1924 διορίστηκε
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Μο-
νάχου, όπου και παρέµεινε εκεί ως το
θάνατό του. Το 1930 επέστρεψε στην
Αθήνα και συνέβαλε στην αναδιοργά-
νωση του πανεπιστηµίου Αθηνών.
Όµως ήδη από το 1927 ήταν τακτικό
µέλος της ακαδηµίας Αθηνών. Ο Καρα-
θεοδωρής επίσης ήταν µέλος των ακα-
δηµιών του Βερολίνου, Γκέντιγκεν, Μο-
νάχου, Μπολόνια, λυγκέων και το 1936
του απονεµήθηκε το µετάλλιο Φηλντς
κατά την διάρκεια του διεθνούς µαθη-
µατικού συνεδρίου στο Όσλο. Ο Καρα-
θεοδωρής µε τις έρευνες του στην θερ-
µοδυναµική συνέβαλε στην έρευνα του
Αινστάιν για την µεγαλειώδη εργασία
του τελευταίου στην ειδική θεωρία της
σχετικότητας.

Καραπέτης Στεφανος, ΕΝΤΡΟΠΙΑ Χηµικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗΣ
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Λ
οιπόν, ο Μαρξ έχει
πεθάνει. Τουλάχιστον
έτσι υποστηρίζουν οι
περισσότεροι. Και

έχουν δίκιο. Υπάρχει όµως ένα
πρόβληµα. Έχει µείνει από αυ-
τόν ένα φαντασµατάκι. Ξέρετε,
τα φαντάσµατα είναι πάντα λίγο
ύποπτα, πλανιούνται πάνω από
ηπείρους, πάνω από κεφάλια
και ενίοτε εµφανίζονται ολοζώ-
ντανα µπροστά µας. Τόσο ζω-
ντανά που είναι δύσκολο να τα
αγνοήσουµε.

Στην σκηνή του Θεάτρου
Προσκήνιο ο Αγγ.Αντωνόπουλος
υποκρίνεται ένα µάλλον καλο-
κάγαθο φάντασµα του Μαρξ.
Και µάλλον η ερµηνεία είναι
σωστή. Ο Μαρξ αν εξαιρέσουµε
τις όποιες εξάρσεις του δεν
ήταν (είναι;) ένα φάντασµα φο-
βιστικό. Απλά έτυχε να ζήσει
την καταπίεση των ανθρώπων
του καιρού του. Και να αφιερώ-
σει την ζωή του στο να την εξη-
γήσει. Και την εξήγησε. Βέβαια
του πήρε µερικές σελίδες παρα-
πάνω. Ε, τέλος πάντων έγραψε
το Κεφάλαιο. Που µερικοί το
θεωρούν ιδρυτικό κείµενο µιας
επιστήµης. Που δυστυχώς δεν
έχει µόνο ένα κεφάλαιο. Εξάλ-
λου τα Κεφάλαια είναι πολλά.
Και κατά πως λέει ο Μαρξ αντα-
γωνίζονται µεταξύ τους. Στις
εφηµερίδες της Νέας Υόρκης
διαβάζει για τον πόλεµο στο
Ιράκ. Ε, κάτι είχε καταλάβει και
αυτός για την φύση του κεφα-
λαίοκρατικού συστήµατος κα-
θώς φαίνεται. Και δεν έχουν αλ-
λάξει και πολύ τα πράγµατα.
Επίσης το Κεφάλαιο γιγαντώνε-
ται (που να δείτε το βιβλίο).
Πως; Κάτι για υπεραξία λέει ο
Μαρξ. Λοιπόν η εφηµερίδα λεέι

ότι τα 4/5 του ΑΕΠ των ΗΠΑ εί-
ναι… Προφανώς οι υπόλοιποι
είναι ανίκανοι και τεµπέληδες.
∆εν έχουν καταλάβει καλά το
αµερικάνικο όνειρο.

Μ’ αυτά και µ’ αυτά, µάλλον ο
τύπος είχε δίκιο. Και µην νοµί-
ζεται ότι ήταν από τους φιλοσό-
φους που κάθονται στην πολυ-
θρόνα τους. ∆εν τον χωρούσε
εξάλλου (όχι µόνο λόγω βά-
ρους). ∆εν του αρκούσε να κα-
τανοήσει τον κόσµο της εκµε-
τάλλευσης. Έπρεπε και να τον
αλλάξει. Και λίγοι ξέρουν πόσα
έκανε για αυτό. Στο Κοµµουνι-
στικό Μανιφέστο κάλεσε τους
εργάτες όλου του κόσµου να
ενωθούν για να σπάσουν τις
αλυσίδες τους. Και γεννήθηκε
ένα φάντασµα πάνω από την Ευ-
ρώπη. Και αυτό το φάντασµα
ήταν (και είναι) πράγµατι φοβι-
στικό (για κάποιους).Το Φαντα-
σµα του Κοµµουνισµού. Το φά-
ντασµα του αγώνα για µια κοι-
νωνία πιο ελεύθερη και δηµο-
κρατική χωρίς εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο.

Ο θεατρικός µονόλογος του
Howard Zinn είναι µια πολύ κα-
λή εισαγωγή στο βίο και την πο-
λιτεία του Κάρολου Μαρξ. Γραµ-
µένο λίγο µετά την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου, επιχει-
ρεί να παρουσιάσει τον Μαρξ
όπως τον αντιλαµβανόταν σαν
αριστερός αµερικάνος διανοού-
µενος, και να γλιτώσει τους συ-
µπατριώτες του από τους τό-
νους αντικοµµουνιστικής προ-
παγάνδας που δέχονταν.

Στο όνοµα του Μαρξισµού και
στο όνοµα του Κοµµουνισµού
έγιναν εγκλήµατα. Πολύ λιγότε-
ρα από όσα διαδίδει η προπα-
γάνδα, αλλά έγιναν. Μόνο που ο

Μαρξ δεν ήταν µαρξιστής. Και
τα έπαιρνε αγρίως µε τον δογ-
µατισµό γύρω από την θεωρία
του. Βεβαίως µε τα λάθη της
προσπάθειας οικοδόµησης του
σοσιαλισµού της ΕΣΣ∆ κάποιοι
επιχείρησαν να αµαυρώσουν
την ιστορία του εργατικού και
κοµµουνιστικού κινήµατος.

Το συµβούλιο της Ευρώπης
επιχειρεί σήµερα να καταδικά-
σει την κοµµουνιστική ιδεολο-
γία και να παρουσιάσει τους
κοµµουνιστές ως στιγνούς δο-
λοφόνους εξοµοιώνοντας τους
µε τους ναζιστές.

Λοιπόν ο Μαρξ και τα παιδιά
του είναι πάλι στο στόχο. Πε-
ρίεργο πως µεγάλοι και σοφοί
άνθρωποι φοβούνται ακόµα τα
φαντάσµατα.

Ίσως γιατί αυτά τα φαντάσµα-
τα έδωσαν το αίµα τους για την
Αντιφασιστική Νίκη, έδωσαν το
αίµα τους για την ελευθερία και
τη δηµοκρατία στη χώρα τους,
γιατί αυτά τα φαντάσµατα πλα-
νιόνται ακόµα πάνω από την Ευ-
ρώπη µε το ΟΧΙ στο Ευρωσύ-
νταγµα, µε το Ευρωπαϊκό Κόµµα
της Αριστεράς, µε το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Φόρουµ. Όπως δή-
λωσε και ο Μίκης Θεοδωράκης
δεν πρόκειται να ξεχάσουµε
τους νεκρούς συντρόφους µας
Κοµµουνιστές. Ακόµα κι αν δεν
µας αρέσει να µιλάµε για νε-
κρούς.

Ο Μαρξ και τα φαντάσµατά
του είναι εδώ. Και δεν θα φύ-
γουν όσο υπάρχει εκµετάλλευ-
ση ανθρώπου από άνθρωπο. Και
αυτά τα φαντάσµατα δεν είναι
ούτε άσπρα ούτε αόρατα.

Μπρουζος Γιαννης 
Φάσµα Φυσικού

Το Σόχο είναι ένα προάστιο του Λονδίνου. Κάποτε έµενε εκεί σε ένα φτωχικό

σπίτι µε την οικογένειά του ο Κάρολος Μάρξ. Ο Μάρξ δεν πίστευε στην µετά θά-

νατον ζωή. Και δεν συµπαθούσε καθόλου την γραφειοκρατεία. Όµως στις µέρες

µας του δόθηκε η ευκαιρία να ξαναπεράσει για λίγο από το Σόχο, όµως η

#@%ΧΧ# γραφειοκρατεία τον έστειλε στο Σόχο της Νέας Υόρκης. ∆εν βαριέσαι.

Μια η άλλη.

Ο ΜΑΡΞ ΣΤΟ Σ(Τ)ΟΧΟ
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Ή
ταν, λοιπόν, το καταφύγιο
για πολλούς καλλιτέχνες
που ήταν αντίθετοι στον
πόλεµο, η βαρβαρότητά του

δεν ταίριαζε στις ευαίσθητες ψυχές
τους... Εδώ γεννιέται το DADA, ο ντα-
νταϊσµός. Οι ντανταϊστές προσπάθη-
σαν µέσα από την ποίηση, το θέατρο,
τη γραφιστική, την αρχιτεκτονική, τη
µουσική, τη λογοτεχνία, ακόµα και τη
διαφήµιση να αντιταχθούν όχι µόνο
στον πόλεµο, αλλά και σε κάθε στερε-
ότυπη µορφή τέχνης της εποχής. Αυτή
η θέση τους για τον πόλεµο τους δια-
χωρίζει από άλλους καλλιτέχνες, όπως
ο Ιταλός φουτουριστής Boccioni ή ο
Γερµανός εξπρεσσιονιστής Beckmann
που εκθειάζουν τον πόλεµο και τον θε-
ωρούν αναγκαίο για το µέλλον της Ευ-
ρωπης. Άλλη διαφορά από τα υπάρχο-
ντα ρεύµατα τέχνης-γερµανικός εξ-
πρεσσιονισµός, γαλλικός κυβισµός,
ιταλικός φουτουρισµός- είναι η "πα-
γκοσµιότητά" του. Ντανταϊστές δηµι-
ουργούν στη Ζυρίχη, στο Βερολίνο, στο
Παρίσι, στο Ανόβερο, στην Κολωνία,
ακόµη και στη Νέα Υόρκη.

Η γέννηση του DADA ταυτίζεται από
τους περισσότερους µε την ίδρυση στη
Ζυρίχη του Cabaret Voltaire από τον
Hugo Ball. Το φηµισµένο αυτό cabaret
ήταν χώρος έκφρασης της τέχνης των
ντανταϊστών. Μια τέχνη που είχε στό-
χο να σοκάρει και να προκαλέσει το
κοινό. Ποτέ δεν ήξερες τι θα αντίκριζες
σε µία εκδήλωση του cabaret. Χαρα-
κτηριστικό ήταν οτι ακόµη και το πρό-
γραµµα της εκδήλωσης ήταν πολλές
φορές παραπλανητικό, ακριβώς για να
ενοχληθεί το κοινό. Όσο περισσότερο
εξαγριωµένο και σοκαρισµένο ήταν το
κοινό στο τέλος µιας εκδήλωσης, τόσο
πιο πετυχηµένη τη θεωρούσαν οι διορ-
γανωτές της.

Η τέχνη του DADA διακρίνεται απο
έναν εσκεµµένο παραλογισµό και από
µία απόρριψη για τα κυρίαρχα ιδανικά
της τέχνης. Έτσι οι ντανταϊστές απο-
λαµβάνουν να απαγγέλουν "ηχητικά
ποιήµατα" (sound-poems) και να ρί-
χνονται στην τέχνη του κολαζ και του
φωτοµονταζ. Επινοητής των ιδιαίτερων
αυτών ποιηµάτων είναι ο Hugo Ball.
Ένα βραδυ εµφανίζεται στο cabaret φο-
ρώντας ένα avant-garde κοστούµι σχε-
διασµένο από τον Janco, παρουσιάζει
τον εαυτό του ως τον Πάπα του ντα-
νταϊσµου και ξαφνικά ξεχύνονται από
το στόµα του οι ακατανόητες λέξεις:
"Gadgi beri bimba/glandridi lauli lonni
cadori/gadjama bim beri glassala..." Η
γλώσσα αδειάζεται από κάθε νόηµα.
Είναι η αντίληψη των ντανταϊστών για
την ουσία του πνεύµατος, την ελευθε-
ρία της έκφρασης στην πράξη. Οι
γλώσσες αναµιγνύονται για να κατα-
στρέψουν τα εθνικά και κοινωνικά
εµπόδια. Είναι η ειρωνική απάντηση
στον εθνικισµό των ευρωπαϊκών κρα-
τών κατά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Το
DADA γίνεται στάση ζωής και τρόπος
σκέψης, αναφέρεται σε όλες τις κουλ-
τούρες και σε καµία DADA means
nothing. We want to change the world
by nothing-Richard Huelsenbeck.

Πράγµατι, το DADA δεν έχει, ή του-
λάχιστον δεν αναφέρεται πουθενά να
έχει, ιδιαίτερη σηµασία. Ακόµη και οι
εκφραστές του διαφωνούσαν στο ποι-
ός βρήκε αυτό το όνοµα. Πάντως η πιο
αξιόπιστη άποψη λέει πως βρέθηκε
από το Hugo Ball και τον Richard
Huelsenbeck, καθώς έψαχναν σε ένα
γερµανογαλλικό λεξικό να βρουν όνο-
µα για µία τραγουδίστρια που θα εµ-
φανιζόταν στο cabaret. DADA στα γαλ-
λικά σηµαίνει το αλογάκι στη γλώσσα
των παιδιών.

Σε αντίθεση µε τους ντανταϊστές στη
Ζυρίχη που βασικά δηµιούργησαν ένα
cabaret για την τέχνη, οι "συνάδελφοί"
τους στο Βερολίνο έκαναν και πολιτικές
παρεµβάσεις, κυρίως µέσω των περιο-
δικών που εξέδιδαν. Εξαιτίας της λογο-
κρισίας τα περισσότερα από αυτά δεν
είχαν ποτέ ένα δεύτερο τεύχος, ενώ
άλλα έβγαιναν κάθε φορά µε διαφορε-
τικό τίτλο. Πάντως, εξαιρετικό δείγµα
ντανταίστικου περιοδικού είναι αυτό
που εκδιδόταν από τον ποιητή Tristian
Tzara στη Ζυρίχη από το 1917 µέχρι το
1919, ενώ το 1920 µετακόµισε στο
Παρίσι µε τον εκδότη του. Ιδιαίτερη
αναφορά αξίζει στο τρίτο τεύχος του
περιοδικού στο οποίο γίνονται πρωτο-
ποριακοί τυπογραφικοί πειραµατισµοί.
Για να µην αδικούµε τους Βερολινέ-
ζους, η αλήθεια είναι οτι ήταν αυτοί
που επιδόθηκαν µε επιτυχία στην τέ-
χνη του φωτοµοντάζ. ∆ηµόσια πρόσω-
πα (πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές),
τίτλοι εφηµερίδων, σκόρπιες φράσεις
και αναγνωρίσιµα αντικείµενα συνθέ-
τουν µία άµεση και επίκαιρη µορφή τέ-
χνης.

Στη Νέα Υόρκη κύριοι εκπρόσωποι
του κινήµατος ήταν οι Γάλλοι Francis
Picabia και Marcel Duchamp και ο Αµε-
ρικάνος Man Ray. Εδώ δεν τους ενδια-
φέρει η πολιτική, εξάλλου ο πόλεµος
που συγκινεί τους Ευρωπαίους ντα-
νταϊστές είναι πολύ µακριά. Χαρακτηρι-
στική είναι η χλευαστική µατιά στην
τεχνολογική πρόοδο. Ο Picabia ζωγρα-
φίζει την υπέροχη "Parade Amoureuse"
τo 1917, µια µηχανή που τα µέρη της
αντιπροσωπεύουν τα δύο φύλα και η
λειτουργία της τη µεταξύ τους σχέση.
Λέει ο Picabia: "Ζούµε στην εποχή της
µηχανής. Ο άνθρωπος έφτιαξε τη µη-
χανή κατ'εικόνα του Έχει άκρα που
κουνιούνται, πνεύµονες που αναπνέ-
ουν, καρδιά που χτυπάει, ένα νευρικό
σύστηµα που διαρέεται από ρεύµα. Ο
φωνογράφος είναι η εικόνα της φωνής
του, η φωτογραφική µηχανή η εικόνα
του µατιού του". Εν τω µεταξύ ο

Βρισκόµαστε στη Ζυρίχη, το 1916. Η Ζυρίχη και ολόκληρη η

Ελβέτια είναι το µόνο µέροςστην ταραγµένη από τον πόλεµο

Ευρώπη που κάποιος θα µπορούσε να εκφράσει τις απόψεις του

χωρίς καµία λογοκρισία και κανένα κόστος. 

DADA
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Duchamp εισάγει τα "ready-mades", τα οποία
επηρέασαν πάρα πολύ τη µοντέρνα τέχνη. Είναι
καθηµερινά, χρήσιµα αντικείµενα που αναγορεύ-
ονται σε έργα τέχνης επειδή έτσι αποφάσισε ο
καλλιτέχνης. Σοκ στην ακαδηµαϊκη καλλιτεχνική
κοινότητα προκάλεσε µία κοινή τουαλέτα που πα-
ρουσιάστηκε το 1917 από το Duchamp µε τον
τίτλο "Συντριβάνι".

Στο Παρίσι ήρθε η τελευταία αναλαµπή, αλλά
και ο θάνατος του ντανταϊσµού.Το 1918 αρχίζουν
διαδοχικά να επιστρέφουν στο Παρίσι- το είχαν
εγκαταλείψει για να αποφύγουν το στρατό- οι
καλλιτέχνες Breton, Aragon και Soupault. Τους
ακολουθούν ο Picabia, o Duchamp και ο Man Ray.
Τελικά,η άφιξη του Tzara από τη Ζυρίχη σηµατο-
δοτεί την ίδρυση του νταντaϊσµου στο Παρίσι.
Όλα άρχισαν µία Παρασκευή στη λογοτεχνική
βραδιά του περιοδικού "Litterature" του Breton.
Το DADA στο Παρίσι µοιάζει µε το DADA στη Ζυ-
ρίχη, αν και τώρα λείπουν οι γνωστές εκδηλώ-
σεις-παραστάσεις. Εδώ οι ντανταϊστές εκφράζο-
νται µέσω των αµέτρητων περιοδικών που εκδί-
δουν. Σχεδόν κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του
περιοδικό που περιέχει τα δικά του µανιφέστο,
ποιήµατα και δοκίµια ή και των φίλων του. Ο
θάνατος του DADA τοποθετείται στην έκδοση
του πρώτου τεύχους της δεύτερης περιόδου
του "Litterature" όπου µεταξύ άλλων δηµοσι-
εύεται ένα κείµενο του Breton για τα όνειρα
και µια συνέντευξη του Freud στον Breton.
Έτσι, ανοίγει ο δρόµος στο σουρεαλλισµό
που τόσο επηρεάστηκε από το υποσυνείδητο
και τις τεχνικές του αυτοµατισµού και του τυ-
χαίου στην τέχνη. Πράγµατι το 1924 ο Breton
γράφει το "Πρώτο Σουρεαλιστικό Μανιφέστο"
και οι εναποµείναντες ντανταϊστές ακολουθούν
µε ενθουσιασµό.

Ο ντανταϊσµός αναγεννήθηκε πολλές φορές
στις επόµενες δεκαετίες. Οι Γάλλοι Νεορεαλιστές
µάλιστα αυτοαποκαλούνταν Νεοντανταϊστές. Πά-
ντως ο Richard Huelsenbeck αναρωτιόταν αγριε-
µένος: "Πώς τολµούν αυτοί οι άνθρωποι- πείτε
τους καλλιτέχνες ή όπως αλλιώς θέλετε- πώς
τολµούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους ντα-
νταϊστές;"ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΝΤΑΝΤΑΪΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
DADA; "Άφησα τα παλια φρούρια της τέχνης να
πέσουν από τα όνειρα.Τα όνειρα είναι πιο δυνατά
από τις βόµβες.Τι είναι οι πτήσεις των υπερηχη-
τικών αεροπλάνων αν συγκριθούν µε τις πτήσεις

των αγίων, των ονειροπόλων και των ποιητών;"
Hans Arp "To DADA θέλει ξανά και ξανά κίνηση,
βλέπει την ειρήνη µόνο µέσα στην αταξία". Raoul
Hausmann "Θέλω να θολώσω αυτά τα στενά όρια
µέσα στα οποία εµείς οι εγωκεντρικοί άνθρωποι
θέλουµε να περιορίσουµε όλα όσα θέλουµε να
επιτύχουµε". Hannah Hoch "To DADA είναι σαν
τις ελπίδες σου: τιποτα, σαν τον παραδεισό σου:
τίποτα, σαν τα είδωλά σου: τιποτα, σαν τους ήρω-
ές σου: τίποτα, σαν τους καλλιτέχνές σου: τίπο-
τα, σαν τις θρησκείες σου: τίποτα." Picabia 

Βουγιουκλάκη Ελένη
Φάσµα Φυσικού

H IΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
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Το πρώτο µαγαζί

Fair trade
στην Ελλάδα έχει
εγκαίνια την Πέµπτη
16 Μαρτίου. Το µαγα-
ζί θα περιέχει προϊό-
ντα από χώρες του
τρίτου κόσµου τα
οποία προέρχονται
από συνεταιρισµούς
για τους οποίους
υπάρχει πιστοποίηση
για τις ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας
και για την ποιότητα
των προϊόντων. Το
µαγαζί θα λειτουργή-
σει στην οδό Νίκης
30 στο Σύνταγµα (κά-
θετη στην Ερµού). Το
σύνθηµα του Fair
Trade είναι ένα
εµπόριο ισότητας και
δικαιοσύνης χωρίς εκ-
µετάλλευση των πα-
ραγωγών αλλά και
των καταναλωτών.
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Εφηµερίδα «Η ΕΠΟΧΗ» για την Κοµµουνιστική Ανανέωση για το Σοσιαλισµό



30 εξευωνύµων



εξευωνύµων 31




