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Ζαπατίστας
Την Πρωτοχρονιά του 1994,οι Ινδιάνοι

της περιοχής Τσιάπας, στο Μεξικό, ξεση-
κώνονται ενάντια στην κυβέρνηση της
χώρας διεκδικώντας γη, στέγη, παιδεία,
ελευθερία, δηµοκρατία και δικαιοσύνη.
Χιλιάδες αντάρτες καταλαµβάνουν πλή-
θος χωριών και πόλεων. Γίνονται γνωστοί
διεθνώς ως Ζαπατιστικός Στρατός για την
Εθνική Απελευθέρωση,EZLN(Ejerato
Zapatista de Liberacion Nacional).Ουσια-
στικά αυτή είναι η πρώτη θαρραλέα αντί-
σταση στην πολιτική ισοπέδωση που επι-
φέρει η παγκοσµιοποίηση.

Πόρτο Αλέγκρε
Το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ συ-

γκροτείται το 1998 όταν γίνεται γνωστή η
πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη
«ΜΙΑ»(παγκόσµιος χάρτης του κεφαλαί-
ου ο οποίος επρόκειτο να υπογραφεί
απ’τις ισχυρές χώρες του πλανήτη).Ακο-
λουθεί έντονος προβληµατισµός και σει-
ρά κινητοποιήσεων(Σιάτλ, Ουάσινγκτον,
Πράγα).Οµάδες διανοούµενων και ακτι-
βιστών συλλαµβάνουν µια καινούρια
ιδέα, αυτήν του Κοινωνικού Φόρουµ
εγκαινιάζοντας ένα νέο στάδιο αναζήτη-
σης απαντήσεων στην πρόκληση για τη
δηµιουργία του διαφορετικού κόσµου,
στη βάση µιας κοινά αποδεκτής πολιτι-

κής πλατφόρµας. Τόπος διεξαγωγής το
Πόρτο Αλέγκρε.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουµ

Η συνάντηση του 2ου Παγκόσµιου
Κοινωνικού Φόρουµ αποφάσισε τη δηµι-
ουργία ηπειρωτικών Φόρουµ. Το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Φόρουµ ιδρύεται τον
Νοέµβριο του 2002 στη Φλωρεντία και
περίπου 1.000.000 άνθρωποι διαδηλώ-
νουν ενάντια στον πόλεµο στο Ιράκ. Σκο-
πός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ
είναι να µεταφερθεί στην Ευρώπη η κου-
βέντα που γίνεται στο Παγκόσµιο Κοινω-
νικό Φόρουµ και να συναρθρωθούν όλες
οι συλλογικότητες που δραστηριοποιού-
νται στην Ευρώπη ενάντια στο νεοφιλε-
λευθερισµό. Ακολουθούν τα Φόρουµ σε
Παρίσι και Λονδίνο. Επόµενος σταθ-
µός,4-7 Μάη στην Αθήνα.

15/2/2003 Αντιπολεµικές
διαδηλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ(στη
Φλωρεντία) ορίζει την 15η Φλεβάρη ως
«Ευρωπαϊκή Ηµέρα ∆ράσης κατά του Πο-
λέµου»,που στη συνέχεια µετατρέπεται
σε «Παγκόσµια» µε απόφαση του Πα-
γκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ. Εκατοµ-
µύρια άνθρωποι διαδηλώνουν σε όλο τον

κόσµο ενάντια στον πόλεµο στο Ιράκ.
Ποτέ ως τότε δεν είχε υπάρξει τόσο συ-
ντονισµένη και µαζική λαϊκή κινητοποίη-
ση ενάντια σε πόλεµο προτού ο πόλεµος
αυτός ξεσπάσει. Στην Ελλάδα πραγµατο-
ποιείται µια από τις πιο µαζικές διαδη-
λώσεις µε έντονη συµµετοχή νέων, οι
οποίοι και δίνουν τον τόνο.

Θεσσαλονίκη 2003
Στον αντίποδα της συνόδου κορυφής

της Ε.Ε., στο Μαρµαρά της Χαλκιδικής,
κινήµατα από όλη την Ευρώπη συναντι-
ούνται στις 17-22/6/2003 στη Θεσσα-
λονίκη, στην Αντισύνοδο που διοργάνωσε
το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ.Απέναντι
στην Ευρώπη της ανεργίας, των ιδιωτικο-
ποιήσεων, του τροµονόµου, του πολέ-
µου, της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
των διακρίσεων, της ξενοφοβίας και του
ρατσισµού, τα κινήµατα αρθρώνουν εναλ-
λακτικό ρόλο, αντιστέκονται, διεκδικούν.

Λατινική Αµερική
Τα τελευταία χρόνια αντινεοφιλελεύθε-

ρος άνεµος πνέει στην περιοχή της Λατι-
νικής Αµερικής. Μια σειρά από αριστε-
ρές ή σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις
και κινήµατα αντιστέκονται στην παγκο-
σµιοποίηση, συγκροτώντας ένα δίκτυο
χωρών που αµφισβητούν έµπρακτα την
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2-3 ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ

ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ! 4-5 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ... ΣΤΗ

ΓΑΛΛΙΑ 6-7 ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ Ε∆Ω... 8-9 TRAFFICKING: ΣΕΞΟΥ-

ΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 10-11 ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ, ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ... 12-15 1Η ΜΑΗ16-

17 Ο «∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΥΠ… 18 ΕΙΝΑΙ MAC-DONALDS TA ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ; 19 ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝH

20-21 KOYBA: O ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 22-23 FAIR

TRADE 24 ΦΑΡΜΑΚΟ,ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 25 ΚΑ-

ΛΑΒΡΥΤΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ… 26-27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ VS ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Μια ξεκάθαρα πολιτική επιλογή 

28-31 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

∆ρόµοι της Αθήνας βουνά του Μεξικού,

αντίσταση στη λαίλαπα 
του καπιταλισµού!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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πολιτική των Η.Π.Α., του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Αιχµή του δόρα-
τος η αντιπαράθεση στη NAFTA(Βορειο-
αµερικανική Συµφωνία Ελεύθερου Εµπο-
ρίου):η «ανταγωνιστικότητα»των πολυε-
θνικών που είχαν εγκατασταθεί ως το
2001 στο Μεξικό οδήγησε σε εξαφάνιση
20.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ
άφησε 2.000.000 µεξικανούς αγρότες
χωρίς γη.

Σεπτέµβρης 2000
Σύνοδος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού

Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας
στη Πράγα. Χιλιάδες διαδηλωτές απο-
κλείουν σε 3 σηµεία τον χώρο των εργα-
σιών. Ακολουθούν σφοδρές συγκρούσεις
µε την αστυνοµία. Οι εργασίες της συνό-
δου σταµατούν µια µέρα πριν από την
προγραµµατισµένη λήξη τους.

∆εκέµβριος 2000
∆ιακυβερνητική Σύνοδος κορυφής της

Ευρώπης στη Νίκαια.

Γενάρης 2001
Στον αντίποδα του Παγκόσµιου Οικο-

νοµικού Φόρουµ, Το «άλλο Νταβός» ορ-
γανώνει τη δική του Αντισύνοδο.

Ιούνης 2001
∆ιαδηλώσεις κατά τη σύνοδο κορυφής

της Ε.Ε. στο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας.
Η αστυνοµία ανοίγει πυρ µε αποτέλεσµα
το βαρύ τραυµατισµό ενός διαδηλωτή.
Ιούλης 2001

Σύνοδος του G8 στη Γένοβα. Τεράστια
κινητοποίηση 200.000 ατόµων, µε βασι-
κό διοργανωτή το Κοινωνικό Φόρουµ της
πόλης. Βίαιες συγκρούσεις µε την αστυ-
νοµία, µε ένα διαδηλωτή νεκρό και εκα-
τοντάδες τραυµατίες.

∆εκέµβρης 2001
Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυ-

ξέλλες. ∆ιαδηλώσεις οργανώνονται από
το D14,στο οποίο µετέχουν βελγικές και
διεθνείς αριστερές οργανώσεις, συνδικά-
τα και κινήµατα.

Μάρτης 2002
Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. στη Βαρκε-

λώνη. Από τις πιο µαζικές διεθνείς δια-
δηλώσεις. Ένταση της καταστολής.

Ιούνης 2003
Συνάντηση του G8 στο Εβιάν της Γαλ-

λίας, πολιορκηµένη από χιλιάδες διαδη-
λωτές.

Τσέκερη Μαρία
ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ Ιατρικής

Μάης 2006

Η Ελλάδα έχει την τύχη για δεύτερη φορά να γίνει το
σταυροδρόµι των κινηµάτων. Μετά τον Ιούνη του 2003
στη Θεσσαλονίκη µε την Αντισύνοδο που διοργάνωσε το
Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ, έρχεται η σειρά της Αθήνας
να φιλοξενήσει το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ. ∆ε-
κάδες χιλιάδες αγωνιστές από την Ελλάδα, τα γειτονικά
Βαλκάνια, την ανατολική και δυτική Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή αλλά και από όλο τον κόσµο βρέθηκαν στην Αθή-
να από τις 4 ως τις 7 Μάη στις εγκαταστάσεις µπάσκετ-
ξιφασκίας στο πρώην δυτικό αεροδρόµιο, όπου µε 400
δραστηριότητες σχεδίασαν κουβέντιασαν την αντίσταση
ενάντια στον πόλεµο, τον νεοφιλελευθερισµό, τον ρατσι-
σµό, συζήτησαν εναλλακτικά σχέδια και πρότειναν κοινές
δράσεις και λύσεις. Και σ’αυτήν την προσπάθεια σίγουρα
δεν περισσεύει κανένας.

Όλη αυτή η διαδικασία απετέλεσε µια πολύχρωµη κινη-
µατική γιορτή σ’ένα γκρίζο καπιταλιστικό κόσµο-την κο-
ρυφαία στιγµή στο αντιπαγκοσµιοποιητικό κίνηµα στα ελ-
ληνικά δρώµενα µε αποκορύφωµα την γιγαντιαία πορεια
το Σάββατο 6 Μαΐου.

Μένει όµως και µια µεγάλη πίκρα. Απ την γιορτή των κι-
νηµάτων έλλειπε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής
αριστεράς εξ αιτίας της δογµατικής και αποµονωτικής
στάσης της ηγεσίας του. Ευτυχώς αυτή την µοναχική αντί-
ληψη της ηγεσίας δεν την ακολούθησε η βάση του, του-
λάχιστον όχι όλη η βάση του. Που ήταν το ΚΚΕ οέο;



Ήταν βράδυ…
Ο πρωθυπουργός τη Γαλλίας Ντοµινίκ

ντε Βιλπέν κατευθύνεται στην πρωθυπουρ-
γική οικία µετα από άλλη µια κουραστική
µέρα…

Λίγη ώρα µετά την άφιξη του και ενώ
παρακολουθεί ειδήσεις στην κρατική τηλε-
όραση βλέποντας τον εαυτό του σε περιο-
δεία, χτυπάει το κινητό του…
-Allo… (τα γαλλικά σταµατούν εδώ)
-Έλα Ντοµινίκ, αύριο στις 12 έχουµε συνέ-
ντευξη τύπου για το CPE
-Τι eίναι αυτό;
-Μα χίλιες φορές το είπαµε, είναι αυτό
που τις ζήτησαν οι βιοµήχανοι.
-Με τα πετρέλαια;
-Όχι ρε Ντοµινίκ αυτό µε τις ελεύθερες
απολύσεις των νέων.
-Α καλά!!! Πρέπει να έρθω κ εγώ;
-∆ε νοµίζω, το βλέπουµε εκείνη την ώρα!
Στο γραφείο σου δεν θα είσαι;
-Ναι θα είµαι µάλλον εκεί και αν δεν µπο-
ρέσω θα στείλω τον Νικολά (Σαρκοζί).
Στον Σιράκ το είπατε;
-∆εν ξέρω, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται.
-Εντάξει υπάρχει κάτι άλλο;
-Όχι δε νοµίζω
-Καληνύχτα
-Καληνύχτα

Την επόµενη µέρα µετα
την συνέντευξη τύπου…

Την ώρα που ο πρωθυπουργός βρίσκεται
σε γεύµα εργασίας µε τον υφυπουργό
εξωτερικών, τον πρέσβη των Η.Π.Α. και
διαφόρους γάλλους επιχειρηµατίες…
Χτυπάει και πάλι το τηλέφωνο…ποιος εί-
ναι πάλι;(Λέει ενοχληµένος ο πρωθυ-
πουργός)
-Allo…
- Πρωθυπουργέ µε τη συνέντευξη όλα
εντάξει µόλις τελείωσε.
-∆εν νοµίζω να υπήρξαν προβλήµατα;
-Μπα όχι! Μόνο κάτι εκπρόσωποι των
φοιτητών και των συνδικάτων έβαλαν λίγο
τις φωνές και είπαν ότι θα γίνει χαµός αλ-
λά έλα µωρέ αυτά λένε πάντα…
-Ναι ναι πάντα αυτά λένε και σε δυο µέρες
δεν το θυµούνται ούτε οι ίδιοι.Υπάρχει κά-
τι άλλο;
-Όχι
-Ευχαριστώ
-Γεια σας

Την ίδια ώρα…
Ο Cédric Clerin (γραµµατέας Εθνικού Συµ-
βουλίου MJCF-Κίνηµα Νέων Κοµουνιστών
Γαλλίας) είναι στα γραφεία της οργάνω-
σης…Χτυπάει η πόρτα και µπαίνει ο υπεύ-
θυνος του γραφείου τύπου.

-Καληµέρα
-Τι καληµέρα; ∆εν τα έµαθες;
-Λες για την συνέντευξη τύπου που ήταν
στις 12;Τι έγινε;
-Προτείνουν ελεύθερες απολύσεις οι αλή-
τες. Πρέπει να κινητοποιηθούµε και γρή-
γορα.
-Ναι ναι πρέπει να γίνει χαµός. Πρέπει να
συνεδριάσει η γραµµατεία σήµερα στις
17.30 και να αρχίσουµε τις επαφές µε τα
συνδικάτα, τις φοιτητικές ενώσεις και τα
αλλά κόµµατα και νεολαίες που λογικά θα
διαφωνούν.Αναλαµβάνεις το δεύτερο κοµ-
µάτι!
-Εντάξει θα τα πούµε στις 17.30
-Αντίο.

Τα γεγονότα που επακολούθησαν είναι
λίγο πολύ γνωστά. Στη Γαλλία φτιάχτηκε
ένα µαζικό αυθόρµητο κίνηµα νεολαίας. Τι
κίνηµα αυτό είχε ρίζες και απήχηση τόσο
στο κόσµο των νέων εργαζοµένων που συ-
σπειρώθηκαν µέσα από τα συνδικάτα όσο
και στο κόσµο των φοιτητών που οργανώ-
θηκαν τόσο στο επίπεδο των γενικών συ-
νελεύσεων, µέσα από τις οποίες γεννήθη-
καν µαζικές-ζωντανές καταλήψεις διαρ-
κείας, όσο και σε επίπεδο τριτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων τύπου
ΕΦΕΕ.

Μια φορά 
κι ένα καιρό…

4 εξευωνύµων
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Πέραν όµως του αυθορµητισµού των νέ-
ων υπήρξε και µια στάση ευθύνης και ενό-
τητας απ όλες τις πολιτικές δυνάµεις που
διαφωνούσαν µε τον νόµο του Συµβολαί-
ου Πρώτης Πρόσληψης CPE. Κοµµουνι-
στές, αριστεροί, αριστεριστεριστές, τρο-
τσκιστές της LCR, πράσινοι-οικολόγοι, άλ-
λες ριζοσπαστικές-κινηµατικές οµάδες και
σοσιαλδηµοκράτες που διαφωνούν µε την
νεοφιλελευθερη στροφή βρέθηκαν ενώθη-
καν και …

Μια µέρα πριν το τέλος…
Αργά το απόγευµα, ο Ντοµινίκ ντε Βιλ-

πέν βρίσκεται στο πρωθυπουργικό του
γραφείο. Μπροστά του βρίσκονται µια
στοίβα από εφηµερίδες και στα χέρια του
η Le Monde… «Οι εξεγέρσεις σε όλη τη
χώρα κλιµακώνονται. Ο πρωθυπουργός εί-
ναι σε πολύ δύσκολη θέση. φωνές ακόµα
και µέσα από την κυβέρνηση τον καλούν
να το ξανασκεφτεί. Η δηµοτικότητα του
πρωθυπουργού είναι στο ναδίρ…» 

Ψιθυρίζει: «Oh mon dieu… Quelle
catastrophe! »

Σκέφτεται: ούτε εγώ ούτε ο Σιράκ ούτε
κανείς σ αυτή την κυβέρνηση δεν πιστεύει
ότι µπορούµε να νικήσουµε, µας πολε-
µούν ακόµα και οι δικές µας εφηµερίδες.
Βέβαια έχει βάλει το χεράκι του και ο Σαρ-
κοζί. Ίσως είναι καλύτερα να το πάρουµε
πίσω.

Ο πρωθυπουργός σηκώνει το τηλέφωνο
και καλεί την γραµµατέα του…

-Catrine συγκαλώ υπουργικό συµβούλιο
σήµερα στις 22.00. Παρ τους τηλέφωνο.
-Εντάξει κ πρωθυπουργέ θα το φροντίσω.

Στις 2.00 π.µ. (µετά τη
λήξη του συµβουλίου)

Ο πρωθυπουργός παίρνει τηλέφωνο τον
εκπρόσωπο τύπου…
-Έλα Πιέρ, αύριο στη 1.00 θα κάνουµε συ-
νέντευξη τύπου.
-Θα µιλήσετε εσείς;
-Ναι! Αποφασίσαµε να πάρουµε πίσω
στην παρούσα φάση το νοµοσχέδιο και να
το επαναφέρουµε ίσως µε άλλη µορφή
όταν θα είναι καλύτερες οι συνθήκες.Τι να
κάνουµε Πιέρ, ετσι είναι η πολιτική, υπο-
τιµήσαµε τον αντίπαλο και αν δεν κάνουµε
πίσω ίσως ανατραπεί και η κυβέρνηση.
-Εντάξει όλα θα είναι έτοιµα αύριο στη
1.00
-Καληνύχτα
-Καληνύχτα σας.

Στο στρατόπεδο των
νικητών…

Ώρα 23.00 τα γραφεία της Κοµµουνιστι-
κής Νεολαίας είναι ακόµα γεµάτα από κό-
σµο ο όποιος έχει επιστρέψει από την µα-
ζικότατη απογευµατινή πορεία… Στους
γεµάτους διαδρόµους των γραφείων ένας
πρωτοετής φοιτητής σταµατάει τον Cédric
(γραµµατέας)…
-Γεια σου Cédric!
-Τι κάνεις Sebastien;

-Τι θα γίνει Cédric; Νοµίζω ότι τα έχουµε
σχεδόν καταφέρει. Ακόµα και η γιαγιά µου
κουβεντιάζει για το νόµο.
-Ναι φίλε µου νοµίζω ότι αργά ή γρήγορα
θα το πάρουν πίσω οι καραγκιόζηδες…

Ευτυχία Παστρωµά
∆ίκτυο Οδοντιατρικής

Κώστας Ζαχαριάδης
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού 

στη Γαλλία



H
συρρίκνωση της αριστεράς
σε ποσοστά, η αποµαζικο-
ποίηση παραδοσιακών µαζι-
κών κοµµουνιστικών- αριστε-

ρών-σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων, οι
µειωµένες κοινωνικές αντιστάσεις (λιγό-
τερες απεργίες, πορείες), η ελάττωση της
επιρροής της αριστεράς σε συνδικάτα και
σωµατεία εργαζοµένων και η αποµαζικο-
ποιηση διαδικασιών που ήταν προνοµια-
κός χώρος δράσης όπως οι γενικές συνε-
λεύσεις καθώς και στρατηγικά και πολιτικά
λάθη των κοµµάτων της αριστεράς έδωσαν
πάτηµα σε τέτοιες θεωρίες. Οι θιασώτες
του τέλους της ιστορίας περίµεναν την
αριστερά να ξεφουσκώσει ιδεολογικά, πο-
λιτικά και εκλογικά και να εξαφανιστεί.
Επειδή όµως την ιστορία δεν την γράφουν
οι νικητές αλλά οι αγώνες...

Κόµµα Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς

Ιδρύθηκε µε την διακήρυξη της Ρώµης
8-9 Μαΐου του 2004 και έκανε το πρώτο
του συνέδριο στην Αθήνα 27-29 Οκτώβρη
του 2005. Έχει 17 µόνιµα µέλη και 9 κόµ-
µατα παρατηρητές. Το ΚΕΑ γεννήθηκέ ου-

σιαστικά από την υπαρκτή ανάγκη του συ-
ντονισµού της δράσης και της πολιτικής
πρότασης των αριστερών κοµµάτων απέ-
ναντι στην αδυσώπητη επέλαση του νεο-
φιλελευθερισµού στην Ευρώπη. Συνοψίζο-
ντας την πολιτική απόφαση του συνεδρίου
τα διακηρυκτικά χαρακτηριστικά του ΚΕΑ
είναι 
6Ο αγώνας για µια δηµοκρατική και σο-

σιαλιστική Ευρώπη
6Πάλη ενάντια στο απάνθρωπο πρόσωπο

του καπιταλισµού που ισοπεδώνει τον
πλανήτη.

6Μάχη ενάντια στην τροµοκρατία και τον
φονταµενταλισµό που τροφοδοτείται
από την πολεµική λογική της υπερδύνα-
µης.

6Πολιτική παγκόσµιας ειρήνης ως µονή
πολιτική επιλογή στο ζήτηµα διπλωµατία
ή πόλεµος.

Ιταλία
Στο έδαφος της Ιταλίας αναπτύχθηκε το

πιο µαζικό και ελπιδοφόρο αντιπολεµικό
κίνηµα. Απετέλεσε τόπο συνάντησης των
κινηµάτων τόσο στη Γένοβα εν όψει της
συνόδου του G8 όσο και του Φόρουµ της

Φλωρεντίας. Ο κύριος εκφραστής της Ιτα-
λικής αριστεράς είναι η Κοµµουνιστική
Επανίδρυση. Η Επανίδρυση στις τελευταί-
ες εκλογές συµµετείχε στον εκλογικό συ-
νασπισµό της κεντροαριστεράς υπό τον
Ροµάνο Πρόντι (ο πρόεδρος της επανί-
δρυσης Φαουστο Μπερτινοτι διεκδίκησε
στο εσωτερικό δηµοψήφισµα να είναι ο
επικεφαλής της συµµαχίας αλλά στο εσω-
τερικό δηµοψήφισµα βγήκε δεύτερος).
Ήταν µια πολύ δύσκολη απόφαση για την
ιταλική αριστερά να µπει σε αυτή τη συµ-
µαχία αλλά εκ του εκλογικού αποτελέσµα-
τος (εκλογικού διότι η πραγµατική αποτί-
µηση θα γίνει στο τέλος της πενταετίας) η
απόφαση φαίνεται οτι ήταν σωστή.

Γιατί; ∆ιότι στην Ιταλία η πολιτική διεξά-
γονταν σχεδόν µε όρους πολιτικού γκαν-
γκστερισµού. Ο ηγέτης της δεξιάς, Σιλβιο
Μπερλουσκόνι, πέρα του οτι στον εκλογι-
κό του συνδυασµό συµµετείχαν δυνάµεις
που αυτοπροσδιορίζονται στην ακροδεξιά
µε καταβολές στον χώρο του Φασισµού
(βλ. Αλεξάντρα Μουσολίνι). Ο ίδιος είναι
ένας απο τους µεγαλύτερους επιχειρηµα-
τίες που έχει στην κατοχή του αρκετά
ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης, ποδοσφαιρική
οµάδα κ.α. Ο Μπερλουσκόνι προσπάθησε
και το πέτυχε για δυο συναπτές θητείες να
µετατρέψει την πολιτική σε πασαρέλα των
ΜΜΕ και του ποδοσφαιρικού χουλιγκανι-
σµού, µέσα απ αυτό το πολιτικό marketing
αποσάθρωσε το κοινωνικό κράτος, διέ-
βρωσε τον κρατικό µηχανισµό και έστειλε
στρατιωτικές δυνάµεις στο Ιράκ.

17 χρόνια µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνο και την κα-
τάρρευση του διπολικού συστήµατος η αριστερά φαίνεται να βρί-
σκει και να σταθεροποιεί το βηµατισµό της τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990
πολλοί είχαν µιλήσει για το τέλος της ιστορίας και για την απόλυ-
τη κυριαρχία της δεξιάς σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και
ιδεολογικό επίπεδο. 

Κι όµως 
είναι ακόµα 

εδώ…
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Εντούτοις το εκλογικό αποτέλεσµα δεν
ήταν συντριπτικό υπέρ της Κεντροαριστε-
ράς και αυτό διότι οι ιταλοί δεν τρέφουν
αυταπάτες για το οτι η Ιταλική σοσιαλδη-
µοκρατία είναι συγκλίνουσα µε το νεοφι-
λελεύθερο ρεύµα που σαρώνει την Ευρώ-
πη. Το στοίχηµα λοιπόν για τους Ιταλούς
Κοµµουνιστές δεν µπορεί να είναι άλλο
απο µια αµείλικτοι στάση σε ζητήµατα πο-
λέµου και ειρήνης (έρχεται το Ιράν), µια
αδιάλλακτη θέση στα ζητήµατα της εργα-
σιακής ανασφάλειας των νέων και της
ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. Το υψηλό
εκλογικό ποσοστό της επανίδρυσης 5,8%
στη Κάτω Βουλή και 7,5%στην Γερουσία
δίνει στην ιταλική αριστερά τη δυνατότητα
να ρίξει την κυβέρνηση Πρόντι δια της
αποχώρησης της αν δεν τηρηθούν τα προ-
αναφερθέντα.

Γαλλία 
Ιούνης 2005: Απόρριψη του Ευρωσυ-

ντάγµατος από το γαλλικό λαό µε το βρο-
ντερό «ΟΧΙ» (55%) στο δηµοψήφισµα.
Χιλιάδες επιτροπές στήθηκαν ανά την χώ-
ρα µε την συνεργασία όλου του φάσµατος
της Αριστεράς και των συνδικάτων που τά-
χθηκαν κατά του Ευρωσυντάγµατος από
την αριστερά των LCR και του Γαλλικού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος µέχρι τους δια-
φωνούντες σοσιαλιστές.

∆εκέµβρης 2005: Οι νέοι µετανάστες
δεύτερης και τρίτης γενιάς, που ζουν απο-
κλεισµένοι στα προάστια του Παρισιού,
βγαίνουν στο δρόµο.

Μάρτης- Απρίλης 2006: Η Γαλλική
Άνοιξη του φοιτητικού και εργατικού κινή-
µατος δεν αργεί να έρθει. Το Σύµφωνο
Πρώτης Πρόσληψης που απελευθερώνει
τις απολύσεις των νέων κάτω τον 25 ετών,
γίνεται η αιχµή του δόρατος. Στις 7 Απρί-
λη ο µέχρι πρότινος αδιάλλακτος ντε Βιλ-
πέν αποσύρει τον νόµο. Οι γαλλικές φοι-
τητικές ενώσεις και τα συνδικάτα των ερ-
γαζόµενων ενωµένα µέχρι το τέλος κατά-
φεραν µια ασύλληπτη µέχρι πριν λίγο και-
ρό συσπείρωση και νίκη. Όχι µόνο κατά
του Συµφώνου της ντροπής αλλά και κατά
του νεοφιλελεύθερου τρόπου σκέψης που
ανάγει την «λύση» όλων των προβληµάτων
σε «τεχνοκρατικά» µέτρα «διευκόλυνσης»
των µεγάλων επιχειρήσεων. Σηµαντικότατο
ρόλο έπαιξε η Γαλλική Αριστερά µε τα
Κόµµατα και τα Συνδικάτα που (αντίθετα
µε το τι συµβαίνει στην Ελλάδα) παραµέ-
ρισαν τις επιµέρους (ουσιαστικές) διαφο-
ρές τους και ενώθηκαν σε µια κοινή πλατ-
φόρµα που µπορούσε να εµπνεύσει να
ενώσει και τελικά να νικήσει! ! 

Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτες; Όχι δεν
είναι τρελοί είναι ενωµένοι!

Γερµανία
Για πολλά χρόνια το αριστερό κόµµα της

Γερµανίας P.D.S. (κόµµα δηµοκρατικού σο-
σιαλισµού) κατέγραφε εκλογικό ποσοστό
κάτω του 5% και ήταν εκτός βουλής. Μια
ιδιοµορφία του PDS που έχει να κάνει µε
την πολιτική ιστορία και την κοινωνική ανι-
σότητα στη Γερµανία είναι ότι το κόµµα
αυτό καταγράφει ποσοστά της τάξης του
20%-30% στο κοµµάτι της ανατολικής Γερ-
µανίας και µόλις 1%-3% στη δυτική Γερ-
µανία.

Αυτή η ιδιοµορφία και η ανισοκατανοµή
αµβλύνθηκε στις τελευταίες εκλογές και
είχε αιτία βαθιά πολιτική. Στα µέσα της
πλοηγούµενης κυβερνητικής θητείας, δη-
λαδή όσο κυβερνούσε ο συνασπισµός Σο-
σιαλδηµοκρατών(SPD)-πράσινων και στην
Καγκελαρία ήταν ο Σρεντερ υπήρξε διά-
σπαση στο εσωτερικό του σοσιαλδηµο-
κρατικού κόµµατος και αποχώρηση στελε-
χών που διαµαρτύρονταν για την δεξιά
στροφή της κυβέρνησης και την ολοένα
και αυξανόµενη απόσταση µε τις θέσεις
της παραδοσιακής σοσιαλδηµοκρατίας.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το SPD το κόµµα
που ίδρυσε ο ίδιος ο Κάρολος Μαρξ είναι
από τα πιο ιστορικά σοσιαλδηµοκρατικά
κόµµατα στην Ευρώπη µε ισχυρούς δε-
σµούς µε τα συνδικάτα. Το διασπασµένο
κοµµάτι του SPD υπό τον Όσκαρ Λαφοντέν
(πρώην γραµµατέα του SPD) έφτιαξε ένα
νέο πολιτικό µόρφωµα το WANG οροθετη-
µένο στο χώρο της αριστεράς µε καταβο-
λές στην παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία,
µε αντινεοφιλελεύθερο χαρακτηριστικά και
µε πολιτική απήχηση σε σηµαντικά τµήµα-
τα της δυτικής Γερµανίας που το PDS ήταν
αδύναµο. Το PDS και το WANG συνεργά-
στηκαν στις τελευταίες εκλογές και συ-
γκρότησαν το die Linke (η αριστερά). Το
νέο αυτό µόρφωµα πήρε 8,7% και 52
έδρες στο γερµανικό κοινοβούλιο. Μετά
την κυβέρνηση συνασπισµού χριστιανοδη-
µοκρατών και σοσιαλδηµοκρατών η αρι-
στερά αποτελεί µια ισχυρότατη φωνή πολι-
τικής αµφισβήτησης τόσο του διπολικού
κοµµατικού συστήµατος το οποίο και στη
Γερµανία αποδεικνύεται ως οι δυο πλευ-
ρές του ίδιου νοµίσµατος αλλά κυρίως δύ-
ναµη διεµβολισµου µεγάλων µαζών που
παραδοσιακά κινούνταν στις γραµµές των
σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων και
εγκλωβίζονταν εκεί.

Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση του
ΚΚΕ την επόµενη µέρα των γερµανικών

εκλογών η οποία χαρακτηρίζει το νέο µόρ-
φωµα (die Linke) ως ανάχωµα στο ριζο-
σπαστισµό. Αλήθεια ποιοι είναι οι συνοµι-
λητές του ΚΚΕ στη Γερµανία και πως σκέ-
φτεται να «απεγκλωβίσει» κόσµο από το
χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας; Ή µήπως
δεν ενδιαφέρεται γι αυτό;

Ελλάδα
Το ΚΚΕ και τα παραρτήµατά του (ΠΑΜΕ,

ΚΝΕ, ΠΚΣ) ακολουθούν µια εξόχως απο-
µονωτική λογική και στο ελληνικό αλλά
και στο Ευρωπαϊκό κίνηµα. Είναι βεβαίως
σεβαστές οι απόψεις τους για την ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν είναι δυνατόν
να στέκονται απέναντι σε όλη την Ευρω-
παϊκή Αριστερά κουνώντας το δάχτυλο σε
όλα τα Αριστερά, Κοµµουνιστικά κόµµατα
οργανώσεις και συνδικάτα τις Ευρώπης
που συσπειρώνονται και προσπαθούν να
συνεργαστούν γύρω από το Κόµµα Ευρω-
παϊκής Αριστεράς και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Φόρουµ την στιγµή που οι διεθνείς
συµµαχίες του ΚΚΕ µε τις οποίες θα επι-
χειρήσει κάποτε την αλλαγή του παγκόσµι-
ου συσχετισµού δύναµης είναι είτε ανύ-
παρκτες ή σκληροπυρηνικά σταλινικά µορ-
φώµατα.

Από την άλλη ο χώρος της ανανεωτικής
–ριζοσπαστικής αριστεράς και η προσπά-
θεια ανασύνθεσης και επανασύνδεσης µε
τα πλατιά στρώµατα των εργαζοµένων. Η
ενότητα της αριστεράς ως προσπάθεια που
έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα µε τον Χώρο
∆ιαλόγου και Κοινής ∆ράσης της Αριστε-
ράς και τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αποτελεί
συµµαχία του Συνασπισµού της Αριστεράς
των Κινηµάτων και της Οικολογίας, της
ΑΚΟΑ, της ∆ΕΑ, της ΚΕ∆Α, του Κόκκινο,
των Ενεργών Πολιτών και άλλων µικρών
οµάδων της ριζοσπαστικής και επαναστα-
τικής αριστεράς µε διακηρυκτικό στόχο
την ενότητα τουλάχιστον στη δράση και σε
πολλά σηµεία στην αντιπολιτευτική τακτι-
κή της αριστεράς). Η σύνδεση µε τα κοι-
νωνικά κινήµατα και η συµµετοχή σ’ αυτά
µε διάθεση κοινής δράσης και συνδιαµόρ-
φωσης. Η δηµιουργία του Ελληνικού Κοι-
νωνικού Φόρουµ. Η ανάγνωση που εκτός
της κυρίαρχης αντίθεσης κεφαλαίου-εργα-
σίας βλέπει και άλλες δευτερεύουσες
αντιθέσεις οι οποίες αξίζουν προσοχής
και ανάλυσης για την κατανόηση και την
αλλαγή της πραγµατικότητας… 

Μπρουζος Γιάννης
Φάσµα Φυσικού

Κώστας Ζαχαριάδης
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού



Τα θύµατα
Μία από τις σηµαντικότερες δραστη-

ριότητες των οµάδων του οργανωµένου
εγκλήµατος στη Ελλάδα, δηλαδή αυ-
τών που δραστηριοποιούνται στο
Τrafficking in human beings(εµπόριο
ανθρώπων), είναι το εµπόριο γυναι-
κών. Αφορά όχι τη νόµιµη πορνεία. Αλ-
λά την παράνοµη και κυρίως αυτή που
τροφοδοτείται από γυναίκες οι οποίες
φτάνουν από το εξωτερικό στη Ελλάδα
µέσω όλων των παράνοµων δρόµων.
Κυκλώµατα που γεµίζουν τα επαρχιακά
µπαρ µε απεγνωσµένες γυναίκες, κρυ-
φοί οίκοι ανοχής σε σπίτια και πολυκα-
τοικίες, καταγώγια του πληρωµένου
έρωτα, ης καταπίεσης και των βασανι-
στηρίων(σωµατικών και ψυχολογικών).
Από όλα τα αφύλακτα σηµεία των συ-
νόρων, µε όλα τα µέσα και τα κόλπα
που εκµεταλλεύονται τις ανοιχτές τρύ-
πες της ελληνικής νοµοθεσία Είναι το
όνειρο ης καλής ζωής, η αποκατάστα-
ση, η παραπλάνηση, το εµπόριο και η

εκµετάλλευση τελικά.
Η συντριπτική πλειονότητα των γυ-

ναικών προέρχεται από χώρες της Βαλ-
κανικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο σηµαντικότερος παράγοντας όπως
παρατηρείται για την σεξουαλική µετα-
νάστευση και το εµπόριο γυναικών έχει
σχέση όχι τόσο µε τη ζήτηση στις χώ-
ρες προορισµού, αλλά µε τις κοινωνι-
κές και πολιτικές συνθήκες που επι-
κρατούν στις χώρες προέλευσης. Ανέ-
χεια, πείνα, εκµετάλλευση γεννούν και
αναπτύσσουν µε το δικό τους τρόπο το
ίδιο φαινόµενο σε χώρες περισσότερο
αναπτυγµένες. Με βάση τα στοιχεία
που έχουν προκύψει από τις εξιχνια-
σµένες υποθέσεις, τα θύµατα της σε-
ξουαλικής εκµετάλλευσης στην Ελλά-
δα είναι γυναίκες 20-30 ετών και σε
µικρότερα ποσοστά 18-20 ετών ή πάνω
από 30, ενώ συχνά είναι και τα ανήλι-
κα θύµατα από χώρες όπως Ρουµανία,
Βουλγαρία, Μολδαβία Αλβανία, Ουκρα-
νία, Ρωσία κ.λ.π. Βεβαίως, πρέπει να

TRAFFICKING:
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
“Η Γιάνι ήταν 15 χρονών όταν την παρέσυραν µε ψεύτικες υπο-
σχέσεις για µια καλή δουλειά και σπουδές. Μετά από ένα µακρύ
ταξίδι µε αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση, βιάσθηκε από
ένα µεσήλικα Ινδονήσιο που την άφησε αναίσθητη από το ξύλο
όταν αντιστάθηκε. Πουλήθηκε σε οίκο ανοχής όπου την φύλαγαν
µέρα-νύχτα”.

A
ντίστοιχη είναι και η ιστορία
της Ντέβι . «Ο προαγωγός
µου σταµάτησε να µου δίνει
χρήµατα και µου έδινε µόνο

ναρκωτικά , γινόµουν κάθε µέρα και
χειρότερα. Ζούσα από το ένα δωµάτιο
ξενοδοχείου στο άλλο, οπουδήποτε
ζητούσε κάποιος πελάτης, εδώ στην
Σουρακάρτα ή και στη Τζακάρτα(σ.σ Ιν-
δονησία)».

Τροµοκρατηµένες και ντροπιασµένες
η Γιάνι και η Ντέβι από την Ινδονησία
υπήρξαν δύο ακόµα από τα εκατοµµύ-

ρια νεαρών κοριτσιών και αγοριών που
εισέρχονται στην πολλών δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων αγορά του σεξ σε όλον
τον κόσµο. Με την υποστήριξη µη κυ-
βερνητικών οργανώσεων και µετά από
πολλούς αγώνες, οι δύο αδελφές απο-
µακρύνθηκαν από τη βιοµηχανία του
σεξ .Η Ντέβι είναι τώρα πίσω στο σχο-
λείο και σπουδάζει σύµβουλος για παι-
διά-θύµατα της σεξουαλικής εκµετάλ-
λευσης, ενώ η Γιάνι θέλει να δηµιουρ-
γήσει µια δική της οργάνωση για νέ-
ους.»

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
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ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα στοι-
χεία αυτά µπορεί να είναι πλασµατικά,
αφού οι συλληφθείσες γυναίκες δεν
αποκαλύπτουν κατά τη διάρκεια της
προανάκρισης τα στοιχεία της πραγµα-
τικής οικογενειακής τους κατάστασης.
Ο δρόµος για την τελική τους στρατο-
λόγηση ανοίγει µε το κλειδί του χαµη-
λού βιοτικού τους επιπέδου, άρα η σε-
ξουαλική τους εκµετάλλευση φαντάζει
ως µοναδική διέξοδος στην ατελείωτη
πορεία αναζήτησης καλύτερης τύχης.
Όσον αφορά το µορφωτικό τους επίπε-
δο συνήθως είναι µεσαίας ή κατώτερης
βαθµίδας.

Οι δράστες και το ξέπλυµα
του µαύρου χρήµατος

Στο οργανωµένο έγκληµα της διακί-
νησης γυναικών καταγράφεται συνή-
θως η συµµετοχή ολιγοµελών οµάδων
2-8 ατόµων, στα οποία συµπεριλαµβά-
νονται ο αρχηγός, οι προστάτες, οι
οδηγοί, οι τηλεφωνήτριες, οι φύλακες
,οι οποίοι τελικά αναπτύσσουν σχέσεις
συνεργασίας τόσο µε αλλοδαπούς όσο
και µε οµοεθνείς.Τα διάφορα µέλη του
κυκλώµατος αναλαµβάνουν αρχικά την
στρατολόγηση των γυναικών ,τις οποί-
ες πείθουν όχι µόνο για καλύτερη ζωή
αλλά κυρίως µε υποσχέσεις για στα-
διοδροµία σε καλλιτεχνικούς τοµείς
(χορός, θέατρο, τηλεόραση). Πολλοί
ασχολούνται µε τη φύλαξη των γυναι-
κών, των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγρα-
φα κατάσχονται, έτσι ώστε να τις ελέγ-
χουν πλήρως. Οι µέθοδοι που χρησι-
µοποιούν οι δεσµοφύλακες του εισα-
γόµενου πληρωµένου σεξ ξεπερνούν
κάθε όριο ανθρώπινης συµπεριφοράς
και συµπεριλαµβάνουν ξυλοδαρµούς,
βιασµούς και βασανιστήρια. Συνεργά-
τες των κυκλωµάτων είναι ορισµένοι
που αναλαµβάνουν την παραλαβή των

γυναικών από τα σύνορα, τη µεταφορά
τους σε άθλια καταλύµατα, σε οίκους
ανοχής ή σε µπαρ αλλά και όσοι ασχο-
λούνται µε τις ροζ αγγελίες σε εφηµε-
ρίδες και περιοδικά. Εκατοντάδες είναι
οι περιπτώσεις αλλοδαπών γυναικών
που έχουν αποπειραθεί να αποδρά-
σουν µε απεγνωσµένες και συνήθως
απέλπιδες προσπάθειες από την
αθλιότητα των βασανισµών και της οι-
κτρής εκµετάλλευσης.

Οι εγκληµατικές οµάδες που ασχο-
λούνται µε την σεξουαλική εκµετάλ-
λευση αποκοµίζουν και µοιραία ξεπλέ-
νουν τεράστια κέρδη στη ελληνική
αγορά χρήµατος µε απροσδιόριστους
και συχνά ασύλληπτους τρόπους .Μία
από τις πιο επικερδείς διαστάσεις του
εγκλήµατος είναι η «µεταπώληση»
µίας γυναίκας από κύκλωµα σε κύκλω-
µα , εφόσον πληροφορίες αναφέρουν
ότι για να πουλήσει ένα κύκλωµα µία
γυναίκα σε ένα άλλο, θα πρέπει πρώτα
να έχει εξοικονοµήσει από αυτήν περί-
που 20.000.000 δραχµές. Συχνά κά-
ποιοι από τους συλληφθέντες κακο-
ποιούς κάνουν χρήση ψευδών ή πλα-
στών στοιχείων ταυτότητας για να απο-
τρέψουν το ενδεχόµενο σύλληψής
τους.

Τα προβλήµατα στην
αντιµετώπιση του
φαινοµένου

Ποικίλοι είναι οι παράγοντες που
αναστέλλουν την επιτυχή αντιµετώπιση
της παράνοµης διακίνησης γυναικών
στη χώρα µας. Αρχικά πρόκειται για
ένα σύνθετο και πολύπρακτο έγκληµα,
συχνά διασυνοριακό, µε διεθνή διά-
σταση( πολλές φορές πελάτες είναι
διεθνείς αστυνοµικοί και στρατιώτες ),
η οποία δυσχεραίνει την εξάρθρωση
των κυκλωµάτων. Επίσης, η άγνοια της

νοµοθεσίας και της γλώσσας από τα

θύµατα της εµπορίας καθώς και η έλ-

λειψη συνεργασίας των θυµάτων από

φόβο για τη ζωή και τη σωµατική τους

ακεραιότητα ή από το φόβο της απέλα-

σής τους , δυσκολεύουν την πλήρη

διαλεύκανση πολλών υποθέσεων. Συ-

χνά είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη πα-

ρουσία µαρτύρων επειδή τα θύµατα εί-

τε αποχωρούν οικειοθελώς είτε απε-

λαύνονται, γεγονός που εξασθενεί την

στήριξη της κατηγορίας.Τέλος, η έλλει-

ψη νοµοθετικού πλαισίου για την προ-

στασία των µαρτύρων αλλά και των

ίδιων των θυµάτων αποτελεί σοβαρό

εµπόδιο στον αγώνα κατά του

trafficking. Αν και πολλές φωνές από

µη κυβερνητικές οργανώσεις συνεχί-

ζουν να πιέζουν, ώστε οι κρατικές

ενέργειες κατά της εµπορίας ανθρώ-

πων να εδράζονται στην προστασία

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι γυ-

ναίκες-θύµατα εµπορίας συνεχίζουν να

προδίδονται από τις αρχές και τα δικα-

στικά συστήµατα στις χώρες προέλευ-

σης, εµπορίας και προορισµού.

Αριάδνη Βαλληνδρά

Μαριτίνα Ρόππα 

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ



10 εξευωνύµων

Όταν οι γυναίκες 
ενώνονται,

αγωνίζονται και διεκδικούν...

∆
ηµιουργήθηκε εξαιτίας της ανάγκης για συντονι-
σµό και για κοινή δράση των επιµέρους οµάδων
και ανθρώπων που αγωνίζονται για την καταπολέ-
µηση της βίας και της φτώχειας αλλά και των κοι-

νωνικών διακρίσεων που πλήττουν τις γυναίκες σ’ όλα τα
µήκη και πλάτη της γης.

Η ανάγκη για παγκόσµια συµµαχία και για αλληλεγγύη
µεταξύ των γυναικών είναι µεγαλύτερη από ποτέ δεδοµένων
των συνθηκών που δηµιουργεί η καπιταλιστική νεοφιλελεύ-
θερη παγκοσµιοποίηση σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο
µιλιταρισµό και την πατριαρχία. Αυτή η νέα τάξη πραγµάτων
έχει σαν αποτέλεσµα την φτώχεια η οποία µαστίζει κυρίως
το γυναικείο φύλο.Τρανταχτή απόδειξη αποτελεί το γεγονός
ότι από τους 1,3 δις ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο
φτώχειας το 70% είναι γυναίκες. Εκτός από τη φτώχεια, οι
γυναίκες υφίστανται κάθε λογής βία και καταπίεση ενώ
εκρηκτικές διαστάσεις έχει αποκτήσει η παγκόσµια βιοµη-
χανία του σεξ, η σωµατεµπορεία και το δουλεµπόριο που
καταπατούν τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατά τους. Ακό-
µα και στις “σύγχρονες” δυτικές κοινωνίες οι γυναίκες υφί-

στανται κάθε είδους διάκριση στους χώρους εργασίας αλλά
και σε κοινωνικό επίπεδο οι οποίες απορρέουν από την κυ-
ρίαρχη σεξιστική ιδεολογία.

Γι’ αυτούς τους λόγους γυναίκες από όλο τον κόσµο συ-
σπειρώθηκαν και δηµιούργησαν την Παγκόσµια Πορεία Γυ-
ναικών προκειµένου να ενδυναµωθεί ένα παγκόσµιο κίνηµα
αλληλεγγύης το οποίο εναντιώνεται σε κάθε µορφή βίας και
αδικίας που προκύπτει από τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιο-
ποίηση αλλά και στο ρατσισµό, τον φονταµενταλισµό και
την θρησκοληψία που υποδηλώνουν τις γυναίκες και που
συρρικνώνουν ακόµα και στοιχειώδη δικαιώµατά τους,
όπως το δικαίωµα να ελέγχουν οι ίδιες την σεξουαλική τους
ζωή και τη γονιµότητά τους. Η Παγκόσµια Πορεία Γυναικών
έχει θέσει σαν πρωταρχικό στόχο την άσκηση πίεσης σε διε-
θνείς οργανισµούς αλλά και στις διάφορες κυβερνήσεις έτσι
ώστε να προωθηθούν οι απαραίτητες αλλαγές για την βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών ενώ παράλ-
ληλα καταδικάζει και απορρίπτει τις επιλογές των διεθνών
οικονοµικών και στρατιωτικών οργανισµών (πχ ΝΑΤΟ, Πα-
γκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα-
µείο κλπ) που οδηγούν την γυναίκα στην εξαθλίωση και
στην περιθωριοποίηση. Βασικός στόχος αποτελεί η ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώµης αλλά και η δραστηριοποί-
ηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών έτσι ώστε να επιτευχθεί
συγκεκριµένη και συντονισµένη δράση ενάντια στις πολιτι-
κές αυτές. Σαν ανεξάρτητο διεθνές δίκτυο, αποτελεί χώρο
προβληµατισµού και επεξεργασίας εναλλακτικών προτάσε-
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Η Παγκόσµια Πορεία Γυναικών (World March of
Women) είναι ένα διεθνές δίκτυο γυναικείων και
φεµινιστικών συλλογικοτήτων το οποίο ιδρύθηκε
στον Καναδά και εξαπλώθηκε ταχύτατα σ’ όλες
τις ηπείρους. Σήµερα αριθµεί περίπου 6.000
οµάδες και ανεξάρτητα µέλη από 163 χώρες.

Ο φεµινισµός δεν είναι

ζήτηµα φύλου



ων και θεωριών για την οικονοµία, την διαχείριση του περι-
βάλλοντος, το κοινωνικοπολιτικό σύστηµα και τις ανθρώπι-
νες σχέσεις.

Όσον αφορά στην εσωτερική οργάνωση της Παγκόσµιας
Πορείας Γυναικών, οι οµάδες και τα ανεξάρτητα µέλη που
την απαρτίζουν είναι ισότιµα µεταξύ τους στην λήψη απο-
φάσεων, η οποία προκύπτει µε συναίνεση και οµοφωνία πά-
νω σε ένα µίνιµουµ πλαίσιο, έτσι ώστε να προάγεται ο συ-
ντονισµός και η κοινή δράση. Βασική προϋπόθεση για την
ύπαρξη και δραστηριοποίηση της Παγκόσµιας Πορείας Γυ-
ναικών είναι η οριζόντιες σχέσεις επικοινωνίας, ανταλλαγής
και συνεργασίας και οι δηµοκρατικές διαδικασίες που στη-
ρίζονται στην ενεργό και ισότιµη συµµετοχή όλων των µε-
λών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον σεβασµό και στην υπο-
στήριξη της πολυπολιτισµικότητας, της πολυφωνίας και της
πολυχρωµίας που χαρακτηρίζουν τις επιµέρους γυναικείες
συλλογικότητες ανά τον κόσµο.

Η Παγκόσµια Πορεία Γυναικών επιδιώκοντας την αλληλε-
πίδραση µε τα άλλα κινήµατα συµµετέχει από την ίδρυσή
της στο Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ. Έτσι τοποθετείται
στην καρδιά των κοινωνικών κινηµάτων που απορρίπτουν τις
πολιτικές της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης και που
µάχονται για µια διαφορετική οργάνωση των ανθρώπινων
κοινωνιών απαλλαγµένη από τις κοινωνικές ανισότητες, τη
φτώχεια και τη βία. Άλλωστε όπως διατυπώθηκε και στην
διακήρυξή της στο Κοινωνικό Φόρουµ το 2003 “ακριβώς
όπως ξέρουµε ότι για να αλλάξουµε τις ζωές των γυναικών
πρέπει ν’ αλλάξουµε τον κόσµο, έτσι ξέρουµε ότι µόνο µε
τις γυναίκες και το φεµινισµό είναι εφικτός ένας άλλος κό-
σµος”.

ΥΠΑΤΙΑ
(…µια µόνο µαθηµατικός σ’ ολόκληρη την αρχαιότητα και
αυτή βασανίστηκε και κάηκε στη πυρά…)

Στο τέλος του 4ου µ.χ αιώνα η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία δί-
νει τη θέση της στο Βυζάντιο και ο Χριστιανισµός ελεύθερα
πλέον εξαπλώνεται , βάζοντας στο περιθώριο τη λατρεία των
αρχαίων ειδώλων. Εκείνη την εποχή ζούσε στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου η Υπατία ,η µόνη γυναίκα µαθηµατικός της αρ-
χαιότητας! Καταγόταν από µαθηµατική οικογένεια µε πατέρα
και αδελφό επίσης µαθηµατικούς. Η Υπατία ξεχώριζε για τις
καταπληκτικές εργασίες της πάνω σε προβλήµατα διάσηµων
µαθηµατικών όπως του ∆ιόφαντου, του Πτολεµαίου και του
Απολλώνιου.

Σύµφωνα µε την αρχαία ελληνική παράδοση, η Υπατία
ήταν εξίσου καλή µαθηµατικός και φιλόσοφος. Έτσι δίδασκε
και τα δύο. Εκατοντάδες ακροατές συνωστίζονταν στα µαθή-
µατά της µαγεµένοι από την εξυπνάδα, τις γνώσεις της και
….την οµορφιά της. Και τα τρία της χαρίσµατα ήταν ανυπό-
φορα για τους οπαδούς της νέας ηθικής τάξης που είχε αρ-
χίσει να καταδυναστεύει την Αλεξάνδρεια. Η Υπατία ήταν µια
ελεύθερη γυναίκα και αυτό ενοχλούσε…!

Μια µέρα το 415 ο όχλος εξαγριωµένος από ανθρώπους
του πατριάρχη Αλεξανδρείας, όρµησε στο άρµα της, την έρι-
ξε κάτω , την έγδυσε και αφού την βασάνισε ξεσκίζοντας το

σώµα της µε όστρακα αιχµηρά και µαχαίρια ,την έκαψε ζω-
ντανή. Είναι φανερό πως ορισµένοι άνθρωποι της εκκλησίας
αγαπούν τις γυναίκες περισσότερο καµένες παρά ζωντανές,
όπως την Υπατία ,τη Ζαν ντ΄Αρκ και τις δεκάδες χιλιάδες
«µάγισσες» που καταδίκασε η ιερά εξέταση το Μεσαίωνα.

Η «αθέατη» ενδοοικογενειακή βία κατά
των γυναικών

Ενώ µαρτυρίες τραγικών φαινοµένων βίας κατά των γυναι-
κών σε χώρες του «τρίτου» κόσµου σοκάρουν, στον «ανα-
πτυγµένο» δυτικό κόσµο εκατοµµύρια γυναίκες βιώνουν κα-
θηµερινά τις διάφορες µορφές της: λεκτική και ψυχολογική,
σεξουαλική κακοποίηση, ξυλοδαρµοί, οικονοµική αποστέ-
ρηση καθώς επίσης και περιορισµός κοινωνικών επαφών.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει δηλώσει ότι η ενδοοικο-
γενειακή βία αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου και αναπη-
ρίας για τις γυναίκες ηλικίας 16-44 ετών και ευθύνεται για

περισσότερους θανάτους και προβλήµατα υγείας απ’ ότι ο
καρκίνος ή τα αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αναφέρει ότι σε ποσο-
στό µέχρι και 70% των περιπτώσεων δολοφονιών γυναικών,
τα θύµατα σκοτώθηκαν από τους άντρες συντρόφους τους.

Τουλάχιστον µία στις τρεις έφηβες έχει ξυλοκοπηθεί, έχει
εξαναγκαστεί σε ερωτική επαφή ή έχει κακοποιηθεί µε άλλο
τρόπο στο πλαίσιο κάποιας συντροφικής της σχέσης µε το
άλλο φύλο.

Σύµφωνα µε έρευνες του ΟΗΕ, η ανδρική βία κατά των γυ-
ναικών είναι η πιο διαδεδοµένη και πιο συγκαλυµµένη µορ-
φή βίας παγκοσµίως

Συγκεκριµένα στην Ελλάδα η κατάσταση είναι εξίσου ανη-
συχητική:
6 Μία στις πέντε γυναίκες ζει µε βίαιο σύντροφο

6 Οι περισσότερες γυναίκες (56%) δέχονται µερικές φορές
ή και συχνά καταχρηστικές συµπεριφορές από το σύντρο-
φό τους.

6 1 στις 2 γυναίκες που δολοφονούνται κάθε χρόνο, έχουν
χάσει τη ζωή τους στα χέρια του «συντρόφου» ή «συζύ-
γου» τους.

Η βία κατά των γυναικών µετατρέπει τις ανθρώπινες σχέ-
σεις σε σχέσεις εξουσίας και υποταγής µεταξύ των δύο φύ-
λων. Είναι αποτέλεσµα της πατριαρχικής και σεξιστικής
αντίληψης που διαποτίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες σε όλες
τους τις εκφάνσεις. Μιας αντίληψης που κατηγοριοποιεί τα
φύλα σε ασθενές και ισχυρό και που οδηγεί στην ταπείνωση
της προσωπικότητας και στον εξευτελισµό της γυναικείας
υπόστασης.

Η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται όσο την ανεχόµαστε σε
κοινωνικό και ατοµικό επίπεδο. Οφείλουµε να δράσουµε,
γιατί µια άλλη κοινωνία είναι όχι µόνο αναγκαία αλλά και
εφικτή!

Επιµέλεια: Γεωργούτσου Μαρία,Τσίπη Μαρία, Χειµώνα Χρυσάνθη
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού
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∆ικαίωµα στη διαφορετικότητα, απαίτηση για ισότητα
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Το «ασθενές» φύλο πέθανε...!
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1. Επιθεώρηση «Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής» (ΕΣΣ∆) 1919

2. 1 Μάη 1937.Απο την Πολωνική οµάδα των διεθνών ταξιαρχιών στον ισπα-
νικό εµφύλιο «Για τη δική σας λευτεριά και τη δική µας»

3. Γκραβούρα απο τα γεγονότα του Σικάγο, 1886
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5. Πρωτοµαγιάτικη αφίσα του Γερµανικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος. 1972

6. Σοβιετική αφίσα του 1921 «Ζήτω η 1 Μάη, διεθνής εργατική µέρα!»

7. «Απεργία!» Πρωτοσέλλιδο του γαλλικού περιοδικού «βούτυρο στο πιά-
το», 1905

8. «8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ξεκούρασης, 8 ώρες ύπνου» Γαλλικό περιοδι-
κό, 1906

9. 1 Μάη στην Κούβα, 1979

10.1 Μάη στην Αγκόλα, 1974

11. Ολλανδική αφίσα. Αλληλεγγύη στη Λαϊκή Ενότητα της Χιλής, 1970

12. Χαρακτικό Τάσσου. 1 Μάη 1944. Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

13. ∆ιαδήλωση παιδιών στη Σοβιετική Ένωση, 1 Μάη 1927

14. Πρωτοµαγιάτικη διαδήλωση στο Λονδίνο. «Αλληλεγγύη στον Ισπανικό
λαό, στον αγώνα του ενάντια στον φασισµό», 1937

15. Ο µατωµένος Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη

16. Ινδονησία, 1 Μάη 1950

17. 1 Μάη 1894, Γαλλία

18. 1 Μάη 1925, έκδοση του Αυστριακού Κοµµουνιστικού Κόµµατος για το
θάνατο του Λένιν

19. Πρωτοσέλλιδο του γαλλικού περιοδικού “Le journal”, 1 Μάη 1893
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Hθεσµική κύρωση και η
εφαρµογή των προτεινόµε-
νων µέτρων προϋποθέτει
την αναθεώρηση του ήδη

υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου δηλαδή
του νόµου πλαισίου για τη λειτουργία
των ΑΕΙ. Κάτι τέτοιο προβλέπεται να γί-
νει σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση
του ΥΠΕΠΘ µέσα στον Ιούνιο (εξετα-
στική περίοδος) ώστε να µην υπάρξουν
συντονισµένες αντιδράσεις. Αξίζει λοι-
πόν να δούµε ποιες είναι αυτές οι προ-
τάσεις και ποιανού το συµφέρον έχουν
σκοπό να εξυπηρετήσουν.Των φοιτητών
και της γνώσης ή µήπως της αγοράς και
των ιδιωτών;
1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟ-

ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ “ΑΙΩΝΙΩΝ” ΦΟΙΤΗ-

ΤΩΝ
Προτείνεται η εισαγωγή περιορισµού

στο χρόνο φοίτησης. Συγκεκριµένα η
παράταση των σπουδών ορίζεται στο
50% του κανονικού χρόνου φοίτησης
για όλες τις σχολές των ΑΕΙ (δηλαδή
για τετραετή προγράµµατα σπουδών ο
επιπλέον χρόνος είναι 2 χρόνια, για
εξαετή 3 χρόνια κ.ο.κ.). Η πρόταση αυ-
τή δεν λύνει κανένα από τα υπαρκτά
προβλήµατα των πανεπιστηµίων µιας
και για αυτά δεν ευθύνονται οι φοιτη-
τές που υπερβαίνουν τον κανονικό
χρόνο φοίτησης αλλά η ανεπαρκής
χρηµατοδότηση. Η ρητορική που χρη-
σιµοποιεί το υπουργείο και η οποία µι-
λάει για ελάφρυνση των πανεπιστηµίων
από το οικονοµικό και λειτουργικό βά-
ρος που προσδίδουν σ’ αυτά οι “αιώνι-
οι” είναι εντελώς αβάσιµη. Η κατηγο-
ρία αυτή των φοιτητών αφορά ανθρώ-

πους που εργάζονται και εποµένως
απέχουν από τις παρακολουθήσεις ή
ανθρώπους που για χ-λόγους µείνανε
µε έναν αριθµό µαθηµάτων στη πλάτη
τους και έρχονται στη σχολή µόνο στις
εξεταστικές. Η οικονοµική επιβάρυνση
που υφίσταται το πανεπιστήµιο από
αυτούς τους συµφοιτητές µας αφορά
τις κόλες αναφοράς που χρησιµοποι-
ούν στις εξετάσεις. Η εισαγωγή ορίου
στο χρόνο φοίτησης αυξάνει την εντα-
τικοποίηση των σπουδών και τον αντα-
γωνισµό µεταξύ των φοιτητών αλλοιώ-
νοντας το κοινωνικό χαρακτήρα του
πανεπιστηµίου ως χώρου παραγωγής
και διακίνησης ιδεών, ως χώρου αµφι-
σβήτησης και κριτικής, µετατρέποντας
το σε µεταλυκειακό κέντρο παροχής
υπηρεσιών εκπαίδευσης. Όταν το µο-
ναδικό άγχος θα είναι το να βγάλουµε
τη σχόλή για να µη µας πιάσει το όριο
του ν+κάτι δεν θα υπάρχει κανένα άγ-
χος για συλλογικές διεκδικήσεις. Κα-
νένα άγχος επίσης δεν θα έχει και η
εκάστοτε κυβέρνηση στην εφαρµογή
των πιο αντιλαϊκών πολιτικών αφού θα
ξέρει ότι οι φοιτητές (που παραδοσια-
κά αποτελούν ένα από τα ριζοσπαστι-
κότερα τµήµατα της κοινωνίας) τώρα
διαβάζουν…Τέλος το συγκεκριµένο
µέτρο µεγεθύνει τα ταξικά χαρακτηρι-
στικά της εκπαίδευσης αφού πολλοί
από τους φοιτητές που αργούν να τε-
λειώσουν είναι εργαζόµενοι λόγω οι-
κονοµικών προβληµάτων.
2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΓ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά την ανάλυση των σοφών του

ΕΣΥΠ η αδυναµία πρόσβασης των φοι-

τητών σε εκτεταµένη βιβλιογραφία
οφείλεται στο ότι εγκλωβίζονται στο
σύγγραµµα που τους παρέχεται και όχι
στην έλλειψη ενηµερωµένων βιβλιοθη-
κών. Η ανάλυση αυτή είναι γελοία και
προσχηµατική. Το δωρεάν σύγγραµµα
αποτελεί κατάκτηση και είναι η βασική
αφετηρία για τη µελέτη ενός αντικειµέ-
νου. Το συγκεκριµένο µέτρο είναι καθα-
ρό πλήγµα του δηµοσίου και δωρεάν
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και µε την
αναθεώρηση του άρθρου 16 θα αποκτή-
σει και την απαραίτητη συνταγµατική
κάλυψη. Η απάντηση από την πλευρά
µας θα πρέπει να είναι το αίτηµα: Καλύ-
τερα συγγράµµατα για όλους /ες – αύ-
ξηση της χρηµατοδότησης για τη δηµι-
ουργία βιβλιοθηκών στις οποίες θα
έχουν όλοι πρόσβαση.
3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ

Προτείνεται η αντικατάσταση της επι-
τροπής ασύλου, στην οποία συµµετέ-
χουν και φοιτητές, από το πρυτανικό
συµβούλιο το οποίο θα λαµβάνει απο-
φάσεις µε πλειοψηφία 2/3. Η πρόταση
έχει στόχο να πλήξει την ακαδηµαϊκή
ελευθερία διευκολύνοντας την εισβολή
της αστυνοµίας στις σχολές σε περι-
πτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο
από τους πρυτάνεις και το υπουργείο
(βλ. καταλήψεις και απεργίες).Υπεύθυ-
νοι για την περιφρούρηση του ασύλου
είναι η πανεπιστηµιακή κοινότητα και
κανένας άλλος. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΣΥΛΟ! 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Προτείνεται η θέση του οικονοµικού
διαχειριστή σε κάθε ΑΕΙ ο οποίος θα
ελέγχει την χρηµατοδότηση ιδρύµατος.
Χρηµατοδότηση που προβλέπεται ότι
θα κανονίζεται µε τετραετείς συµφω-
νίες στις οποίες η εκάστοτε κυβέρνηση
θα καθορίζει τους όρους της χρηµατο-
δότησης και θα απαιτεί την υιοθέτηση
τους από το πανεπιστήµιο. Με την πρό-
ταση αυτή καταλύεται η ακαδηµαϊκή αυ-
τοτέλεια των ιδρυµάτων και το πανεπι-
στήµιο µετατρέπεται σε κρατική επιχεί-
ρηση. Επίσης η πρόταση είναι πλήρως
ενταγµένη στο πλαίσιο των πολιτικών
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση έτσι

Μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Ν.∆. για την ανα-

θεώρηση του άρθρου 16 του συντάγµατος που καθιστά πλέον νό-

µιµη την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων οι “µεταρρυθµιστές-εκ-

συγχρονιστές” της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προχωράνε ένα βή-

µα παραπέρα και µέσω του δηµόσια απαξιωµένου οργάνου του

Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (βλ. υπουργείο παιδείας και κολαού-

ζοι του καθηγητές) προτείνουν 10 σηµεία για την αναβάθµιση των

πανεπιστηµίων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτή-

σεις (δηλαδή στις ανάγκες του κεφαλαίου). 

Ο «∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ»



όπως αυτές µπαίνουν από την Ε.Ε. µε
συµφωνίες τύπου Μπολόνια.
5. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Με πρόσχηµα τη διαφάνεια και την
καταπολέµηση των πελατειακών σχέσε-
ων επιχειρείται η µείωση της φοιτητι-
κής συµµετοχής στα όργανα συνδιοίκη-
σης. Μειώνεται έτσι η εσωτερική δηµο-
κρατία των σχολών που αποτελεί κατά-
κτηση του φοιτητικού κινήµατος.
6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓ-

ΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Προτείνεται η κατάργηση των µετεγ-

γραφών εσωτερικού µε εξαίρεση τους
αποδεδειγµένα πάσχοντες από σοβα-
ρές ασθένειες. Πρόκειται για µια ακόµα
πρόταση µε ταξικά χαρακτηριστικά
αφού το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο κα-
λύπτει περιπτώσεις χαµηλών εισοδηµά-
των και πολύτεκνων οικογενειών. Όταν
δεν υπάρχει η χρηµατοδότηση εκείνη
που θα εξασφαλίζει δωρεάν σίτιση και
στέγαση (πρωτίστως στους φοιτητές
εκείνους που την έχουν ανάγκη) πως
µπορούν να µιλάνε για κατάργηση των
µετεγγραφών; Το επιχείρηµα της κατα-
πολέµησης των πελατειακών σχέσεων
δεν πείθει. Αυτές έτσι και αλλιώς ήταν
πάντα εκτός νόµους αλλά σύµφυτες της
πολιτικής πρακτικής τόσο της Ν.∆. όσο
και του ΠΑΣΟΚ και είναι βέβαιο πως θα
συνεχίσουν να υπάρχουν.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆Ι∆Α-
ΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
∆ΕΠ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Πρόταση που µειώνει την ακαδηµαϊ-
κή ελευθέρια του διδάσκοντα και µετα-
τρέπει τις παραδόσεις σε λυκειακά µα-
θήµατα που περιορίζονται στο αναµά-
σηµα της εξεταστέας ύλης και αφήνουν
κατά µέρους την ανάδειξη της επιστη-
µονικής µεθόδου και των ανοιχτών
προβληµάτων του εκάστοτε κλάδου. Η
υποχρεωτική δήλωση του διδάσκοντα
(προς ποιον άραγε;) για την ύλη που
δίδαξε αν δεν παραπέµπει σε λογικές
λυκείου που παραπέµπει; Άλλωστε οι
θεσµικές δοµές µέσα από τις οποίες
µπορούµε σαν φοιτητές να ασκούµε
κριτική και στο διδακτικό έργο των κα-
θηγητών υπάρχουν ήδη και είναι οι σύλ-

λογοι, οι γενικές συνελεύσεις και τα δι-
οικητικά συµβούλια. Εποµένως ο στό-
χος πρέπει να είναι η ενίσχυση των ήδη
υπαρχόντων δηµοκρατικών θεσµών και
όχι η εφεύρεση πρακτικών που έχουν
στόχο την απαξίωση της γνώσης και την
δηµιουργία αποφοίτων κοµµένων και
ραµµένων στα µέτρα των αναγκών της
αγοράς.
8. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕ-
ΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ

Πρόκειται για πρόταση που αφορά τα
εργασιακά δικαιώµατα των καθηγητών
και είναι ίσως η µόνη που βρίσκεται σε
σωστή κατεύθυνση αφού το συγκεκρι-
µένο αποτελεί πάγιο αίτηµα της ΠΟΣ-
∆ΕΠ. Ωστόσο δεν λείπουν οι υπαινιγ-
µοί για µετατροπή της πρώτης βαθµί-
δας σε νέου τύπου έδρα καθώς και ένα
ακόµα ασαφές σηµείο που µιλάει για
συµµετοχή έγκριτων πανεπιστηµιακών
του εξωτερικού στα εκλεκτορικά σώµα-
τα και µας φέρνει στο µυαλό κάτι από
της επιτροπές αξιολόγησης που αποτε-
λούν βασικό συστατικό της νεοφιλε-
λεύθερης µεταρρύθµισης των πανεπι-
στηµίων.
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ-

ΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ

Προτείνεται η καθιέρωση ορίου 80
φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας και
αποδεικνύεται το πόσο µακριά βρίσκο-
νται οι συντάκτες της από τη σηµερινή
πραγµατικότητα των ΑΕΙ.Αν µια µέρα τύ-
χει όλοι οι εγγεγραµµένοι φοιτητές (δί-
χως εκείνους που χαρακτηρίζονται ως

αιώνιοι) να αποφασίσουν να έρθουν
στο πανεπιστήµιο για να παρακολουθή-
σουν το µάθηµα τους οι εγκαταστάσεις
και οι υποδοµές θα εκραγούν. Κανένας
δεν διαφωνεί ότι θα ήταν ευχής έργο η
µείωση των φοιτητών ανά αίθουσα αλλά
πως θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο µε το πε-
νιχρό 3% του ΑΕΠ; Μήπως αυξάνοντας
τους ταξικούς φραγµούς και πετώντας
έξω από το πανεπιστήµιο κάµποσους
παρείσακτους;
10.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-

ΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆Ι-
ΚΤΥΟ 

Αίτηµα όχι κακό αλλά δευτερεύουσας
σηµασίας για τη σηµερινή κατάσταση
και υλικοτεχνική υποδοµή πολλών τµη-
µάτων. Η καθολική υλοποίηση και αυ-
τής της πρότασης προϋποθέτει την αύ-
ξηση της χρηµατοδότησης.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές
ότι οι προτάσεις των σοφών του ΕΣΥΠ
σε καµία περίπτωση δεν εξυπηρετούν
τις ανάγκες των φοιτητών και του δηµό-
σιου πανεπιστήµιου. Αποτελούν το προ-
οίµιο του τελευταίου βήµατος της εκ-
παιδευτικής αναδιάρθρωσης που είναι
η αναθεώρηση του Νόµου-Πλαίσιο. Η
απάντηση µας θα πρέπει να είναι η συ-
γκρότηση µετώπου για την απόκρουση
των προωθούµενων µέτρων.Αν αυτό δεν
συµβεί όλοι όσοι σήµερα αρνούνται στο
όνοµα της ιδεολογικής τους καθαρότη-
τας και των υπερεπαναστατικών τους
αναλύσεων την ενωτική δράση θα έχουν
βάλει το λιθαράκι τους στο βρώµικο έρ-
γο του υπουργείου… 

Γ. Μανώλης Φάσµα Φυσικού 

εξευωνύµων 17

ΓΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΥΠ…

Εφηµερίδα «Η ΕΠΟΧΗ» 
για την Κοµµουνιστική Ανανέωση για το Σοσιαλισµό
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Όµως, ως γνωστόν, παντού
υπάρχει ένας … ΜΥΘΟΣ!
Και εδώ ο µύθος είναι ότι
στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν

ιδιωτικά πανεπιστήµια! Αυτό που πάει
να µιµηθεί η Ελληνική κυβέρνηση είναι
µοντέλα τύπου Τουρκίας και Λίβανου
όπου όλες οι µεταλυκειακές σπουδές
είναι στο ίδιο τσουβάλι, µε ισότιµα
«πτυχία», σχολών που βγάζουν απλά
«απασχολήσιµους», χρήσιµους για 2-
3 χρόνια στην τοπική αγορά.

Κατ’ αρχήν κάθε µοντέλο θα πρέπει
να το εξετάζουµε µέσα στις συγκεκρι-
µένες ιστορικές συνθήκες που γεννή-
θηκε και εξελίχθηκε και να παίρνουµε
από αυτό µόνο τα επιθυµητά και εφαρ-
µόσιµα στοιχεία. Αλλά στην χώρα µας
τείνουµε να κάνουµε ακριβώς το αντί-
θετο. Πάρτε για παράδειγµα την νέα
«εισαγωγή» Αµερικάνικου τύπου πολυ-
καταστήµατος, του ATHENS MALL,
όπου έχουν παιχτεί πολλές κοµπίνες
για την κατασκευή του (βλ. την πολύ
ενδιαφέρουσα έρευνα του περιοδικού
Γαλέρα), συν την κραυγαλέα καταπάτη-
ση των εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων. Εκεί, άνοιξε τώρα τελευ-
ταία και ένα νέο φαγάδικο, το Hooters,
κλασικός αντιπρόσωπος του αµερικά-
νικου κιτς, όπου οι πελάτες θα έχουν
την ευχαρίστηση ενός οφθαλµόλου-
τρου λόγω των καλλίγραµµων σερβιτό-
ρων µε τις οποίες βεβαίως απαγορεύε-
ται κάθε κοινωνική επαφή (ένεκα τα
ντόπερµαν του µαγαζιού). Με το αζη-
µίωτο βεβαίως καθώς η τυποποιηµένη

εκµετάλλευση της γυναικείας οµορ-
φιάς (µέσα σε προκαθορισµένα πλαί-
σια) συνοδεύεται και από µια αυξη-
σούλα στην τιµή των (πάντα ποιοτικών
και υγιεινών) burgers.

Ε, λοιπόν το µοντέλο των πανεπιστη-
µίων που θέλουν να φτιάξουν εδώ προ-
σοµοιάζει πιο πολύ µε αυτή την επιφα-
νειακή τυποποιηµένη «γνώση» από
την οποία ο φοιτητής-πελάτης θα παίρ-
νει µια µυρουδιά (πληρώνοντας πάντα
και το αντίτιµο- ένεκα ιδιωτικού βλέ-
πεις) χωρίς καµιά εµβάθυνση και προ-
βληµατισµό.

Τα αµερικάνικα πανεπιστήµια όµως
δεν είναι ούτε MALL ούτε Mac-Donalds
ούτε Hooters. Το αµερικάνικο σύστηµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης περιλαµβά-
νει απόλυτα διακριτές κατηγορίες που
έχουν διαµορφωθεί ιστορικά. Τα κολέ-
για (community colleges) που µπο-
ρούν να ιδρυθούν από οιονδήποτε φο-
ρέα αλλά είναι αποκλειστικά διαδακτι-
κά ιδρύµατα δίχρονα και τρίχρονα χω-
ρίς όµως ερευνητικές δραστηριότητες.
Ορισµένα (όπως το Deree) δραστηριο-
ποιούνται και στη χώρα µας, ενώ ελέγ-
χονται και πιστοποιούνται από την πο-
λιτεία της Μασαχουσέτης όπου εδρεύ-
ουν. ∆εν είναι όµως, και δεν συγκρίνο-
νται µε πανεπιστήµια.

Στην αντίπερα όχθη είναι αυτά που
λέµε καλά και παγκοσµίου φήµης αµε-
ρικάνικα πανεπιστήµια (Χάρβαρντ,
Πρίστον, Γέιλ) που ιδρύθηκαν πριν τον
εµφύλιο (18-19 αιώνα), δηλαδή πριν
ακόµα την συγκρότηση του Οµοσπον-

διακού Κράτους των ΗΠΑ, µε διάφο-
ρους τρόπους, και έγιναν αυτόµατα,
αυτόνοµα, δηµόσια πανεπιστήµια
(public universities). Ούτε αξιολογού-
νται από κανέναν, ούτε πιστοποιούνται
ούτε τυποποιούνται, ούτε ελέγχονται.
Κι όµως, αυτά τα 20-30 πανεπιστήµια
αποτελούν την διεθνή ελίτ των πανεπι-
στηµίων µε απορρόφηση του 80%
όλων των ερευνητικών κονδυλίων των
ΗΠΑ και ταυτόχρονα την παραγωγή
του 80% των Νόµπελς.

Η κυβέρνηση της Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ
δεν θέλουν να αναβαθµίσουν το Ελλη-
νικό Πανεπιστήµιο σε Χαρβαρντ. Αν
ήθελαν, θα άρχιζαν µε την αύξηση της
χρηµατοδότησης για Παιδεία και της
Έρευνα. Αντίθετα θέλουν να το υποβαθ-
µίσουν σε college και φαστφουντάδικο
τυποποιηµένης «γνώσης» τύπου Ηο-
οters. Μόνο που εµείς δεν θα κάτσου-
µε να τους κοιτάµε τρώγοντας το
burgrer µας σαν καλά παιδιά… 

Μπρούζος Γιάννης
Φάσµα Φυσικού 

Με την κουβέντα που έχει ανοίξει για την ίδρυση ιδιωτικών πανε-

πιστηµίων και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος

που τα απαγορεύει, ακούγονται και διάφορα περί µοντέλων ΗΠΑ,

Ευρώπης, Σουηδίας, Ιρλανδίας κλπ… Λέγεται από την µεριά των

υποστηρικτών της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ (Ν∆, ΠΑΣΟΚ) ότι αυτό θα

µας πάει πιο κοντά σε επιτυχηµένα εκπαιδευτικά συστήµατα όπως

αυτό των ΗΠΑ. 

Είναι Mac-Donalds
τα πανεπιστήµια 
των ΗΠΑ;
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Ποιά είναι η στάση της Αµερικής; Μετά την απο-
τυχία υποστήριξης τους από τα µέλη του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας και αγνοώντας για ακόµα
µια φορά τον ΟΗΕ ,η οµάδα του Λευκού Οίκου

δηλώνει οτι θέλει µεν ακόµα να πιστεύει στη δυνατότητα δι-
πλωµατικής λύσης, απειλεί όµως εµµέσως να συνετίσει
όσους δεν υπακούουν στους διεθνείς κανόνες ακόµα κ µε
χρήση µικρής εµβέλειας πυρηνικών όπλων ,καθώς η Κοντο-
λίζα Ράις δηλώνει ότι ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει καµία
εναλλακτική λύση. Η γερακίνα του Λευκού Οίκου περιοδεύ-
ει στην Ευρώπη τυπικά για τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, αλλά
ουσιαστικά για τη συγκρότηση της συµµαχίας των ‘προθύ-
µων’ που θα αντιπαραταχθούν στην απόφαση του ΟΗΕ.

Στην Ελλάδα, µε φόντο δακρυγόνα και µολότοφ που προ-
σπάθησαν να καλύψουν την αντίδραση του ελληνικού λαού
απέναντι στην αµερικάνικη πολιτική, η Κοντολίζα Ράις ζήτη-
σε συµπαράταξη στο Συµβούλιο Ασφαλείας για το Ιράν, ενί-
σχυση δυνάµεων στο Αφγανιστάν κ προετοιµασία για Σου-
δάν.

Τα πράγµατα είναι προαποφασισµένα, είµαστε µια ανάσα
από ένα καινούργιο καταστροφικό πόλεµο καθώς ο πρόε-
δρος Μπους επαναλαµβάνει ότι δεν αποκλείει τη χρήση πυ-
ρηνικών , πράγµα που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε διπλωµατι-
κή λύση έχει πια εγκαταλειφθεί .Το πεντάγωνο έχει από το
2003 καταρτίσει σενάρια για παγκόσµια χτυπήµατα εναντίον
κρατών που ενεργούν όπως το Ιράν. Σύµφωνα µε αυτά µπο-
ρούν να χρησιµοποιήσουν πάσης φύσεως όπλα ή να βάλουν
τους Ισραηλινούς να το κάνουν. Σύµφωνα δε µε κορυφαίους
αµερικανούς αξιωµατικούς έχουν αρχίσει προετοιµασίες για
πολεµική σύρραξη µε το Ιράν.

Πως όµως αντιµετωπίζει όλα αυτά η άλλη πλευρά; Μπο-
ρούν αυτή τη στιγµή οι ΗΠΑ να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο;
Μια τέτοια επιχείρηση είναι πολύ µεγάλη και µε το µέτωπο
του Ιράκ ακόµα ανοιχτό οι ΗΠΑ δεν θα ήταν ικανές να αντε-

πεξέλθουν, καθώς η διεθνής αποδοκιµασία θα είναι µεγάλη
και η συσπείρωση Αράβων και µουσουλµάνων γύρω από το
Ιράν θα είναι ευκολότερη.

Στην αντίπερα όχθη ο ιρανός πρόεδρος Μαχµούντ Αχµα-
ντινεζάντ συνεχίζει να επαναλαµβάνει ακραίες θέσεις περί
νοµοτελειακής εξαφάνισης του Ισραήλ και απειλεί οποιοδή-
ποτε επιδροµέα. Η Τεχεράνη στηρίζεται στο γεγονός ότι οι
ΗΠΑ έχουν εµπλακεί στο βούρκο του Ιράκ και επίσης στο
ότι βρίσκονται ταυτόχρονα µπροστά στην αναζωπύρωση της
δράσης των Ταλιµπάν. Έτσι προσπαθεί να πείσει από τη µια
τη διεθνή κοινότητα για το νόµιµο αίτηµα της για απόκτηση
πυρηνικών για ειρηνικούς σκοπούς ,και από την άλλη απει-
λεί ότι χιλιάδες εθελοντές είναι έτοιµοι να θυσιαστούν για
την υποστήριξη του Ιράν. Πρόσφατα ,διακήρυξε ότι η Τεχε-
ράνη κατάφερε να προχωρήσει στον εµπλουτισµό του ουρα-
νίου αδιαφορώντας για τις απειλές των ΗΠΑ. Προφανώς η
Τεχεράνη δεν πιστεύει στην επικείµενη στρατιωτική επίθεση
των Αµερικανών .

Το Ιράν µπαίνει αργά και σταθερά στη λέσχη των πυρηνι-
κών χωρών και η αντιµετώπισή της αναδυόµενης ιρανικής
πυρηνικής δύναµης γίνεται δύσκολη απ’την πλευρά των
ΗΠΑ και της Ευρώπης ,καθώς η Τεχεράνη αποκαθιστά τις
σχέσεις της µε γειτονικές χώρες και απολαµβάνει λαϊκής
στήριξης από τον αραβικό κόσµο. Σε όλα αυτά εµπόδιο βρί-
σκουν οι ΗΠΑ τη Μόσχα ,η οποία θεωρεί µια επίθεση στο
Ιράν πολιτικό και στρατιωτικό σφάλµα και επιµένει σε δι-
πλωµατική λύση, ενώ η Κίνα παρακολουθεί και προς το πα-
ρόν χωρίς να παίρνει σφυρίζει αδιάφορα.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αδιαφορούν για τα δικαιώµατα
των λαών της Μέσης Ανατολής και συνεχίζουν την αδιέξοδη
πολιτική τους παγιδευµένες στις δικές τους αυτοσχέδιες
παγίδες. Ένας πόλεµος χρειάζεται να είναι αποτελεσµατι-
κός-γιατί δίκαιος δεν είναι ποτέ- και η Τεχεράνη αύτη τη
στιγµή δεν είναι διεθνής απειλή .Τα γεράκια του Λευκού Οί-
κου διψούν για πόλεµο µα πρέπει να καταλάβουµε πως
οποιοδήποτε η Αµερική θεωρεί εχθρό δεν σηµαίνει ότι είναι
και εχθρός της διεθνούς κοινότητας. Άλλωστε έχει αποδει-
χτεί ότι µε τις στρατηγικές τους το µόνο που καταφέρνουν
είναι να ενισχύουν την δύναµη των κατά καιρούς εχθρών
τους .

Μήπως όλα αυτά λοιπόν είναι µια επίδειξη δύναµης των
Αµερικάνων προς τις ανερχόµενες µεγάλες δυνάµεις; Ή ο
πόλεµος µας χτυπάει την πόρτα και τα αποτελέσµατα του θα
είναι ένα ντόµινο εκρήξεων; Η θέση της παγκόσµιας κοινής
γνώµης καθώς και του ελληνικού λαού πρέπει να είναι ξεκά-
θαρη: καµία υποστήριξη σε έναν ακόµα πόλεµο, ας προσπα-
θήσουµε όλοι να βάλουµε φρένο στον παραλογισµό της
Αµερικής και των δυνάµεων που την υποστηρίζουν.

Αφροδίτη Κονδύλη
∆ίκτυο Φαρµακευτικής

Όχι στον πόλεµο,
ναι στην ειρήνη
Βρισκόµαστε στα πρόθυρα µιας ακόµα αµερικάνι-

κης εισβολής µε µοντέλο το Ιράκ. Η συνεχής κλι-

µάκωση της πολεµικής ρητορικής µεταξύ ΗΠΑ

και Ιράν πρέπει να ερµηνευθεί χωρίς υπερβολές

σαν τη συνεχή πίεση των ΗΠΑ για τη δηµιουργία

ενός συνασπισµού ‘προθύµων’ και τις δηλώσεις

του καθεστώτος της Τεχεράνης οτι οποιοσδήπο-

τε τολµήσει να επιτεθεί εναντίον της Ισλαµικής

∆ηµοκρατίας θα το µετανιώσει σκληρά.. Και όλα

αυτά µε επακόλουθο µια διεθνή οικονοµική κρί-

ση που πυροδοτείται από το φόβο µιας στρατιω-

τικής διένεξης των ΗΠΑ µε τον τέταρτο εξαγω-

γέα πετρελαίου στον κόσµο, το Ιράν.
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Hάρνηση αυτή, που αποτελεί αναγκαστική συνι-
στώσα µιας ευρύτερης διαδικασίας καταστρο-
φής του κοινωνικού κράτους, περνά µέσα από
το χτύπηµα των Εθνικών Συστηµάτων Υγείας και

ταυτόχρονα όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την
υποστήριξη της υγείας (µισθοί, δικαίωµα στέγης, συντάξεις,
ελεύθερος χρόνος, κ.λ.) και καταστρέφει την ανεξάρτητη
έρευνα, µόνη ικανή να παράγει µια επιστηµονική γνώση κα-
θοριζόµενη από τις ανάγκες του πληθυσµού. Η σταθερή αύ-
ξηση του ρόλου της ιδιωτικής υγείας και οι διαρκώς µειού-
µενες δαπάνες για τη δηµόσια υγεία είναι παραδείγµατα της
όλο και περισσότερο διευρυνόµενης εµπορευµατοποίησης
της υγείας.

Μέσα σ’αυτό το ζοφερό-για τους πολίτες και τους εργα-
ζόµενους στο χώρο της υγείας-κλίµα, µια χώρα πετυχαίνει
το ακατόρθωτο:η Κούβα, παρά την κατάρρευση της Σοβιετι-
κής Ένωσης, του κύριου χρηµατοδότη της,και το αυστηρό
και καταστροφικό για την οικονοµία της χώρας εµπάργκο
από τις ΗΠΑ, θριάµβευσε :παρ’ότι η πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας υστερεί σε υλικό εξοπλισµό, οι δείκτες της χώρας θε-
ωρούνται ισότιµοι των ευρωπαϊκών.

Σύµφωνα µε το ίδρυµα Kaiser, µια µη κυβερνητική οργά-
νωση που αξιολόγησε το σύστηµα υγείας της χώρας το διά-
στηµα 2000-2001,η Κούβα αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγ-
µα της δυνατότητας που έχει µια κυβέρνηση να βελτιώσει το
επίπεδο υγείας του λαού της χώρας της διατηρώντας και δί-
νοντας έµφαση στο δηµόσιο χαρακτήρα του συστήµατος
υγείας.

Το σύστηµα υγείας της Κούβας εγγυάται δωρεάν ιατρική
περίθαλψη στους πολίτες της, συµπεριλαµβανοµένων των
ιατρικών συνταγών και των εµβολιασµών. Μάλιστα, η αποτε-
λεσµατικότητα του Προγράµµατος Εµβολιασµών της Κούβας

είναι τέτοια, που προτάθηκε για το βραβείο GATES για την
Παγκόσµια Υγεία, από την Επιτροπή Παγκόσµιας
Υγείας(Global Health Council).

∆ιάρθρωση του Συστήµατος Υγείας της Κούβας 
Το 1991 το Υπουργείο ∆ηµόσιας Υγείας συνέταξε έγγραφο

µε το οποίο καθόριζε τους στόχους που έπρεπε να πετύχει

η χώρα στον τοµέα της υγείας ως το 2000.Οι στόχοι περιε-

λάµβαναν:

6 Επαναπροσανατολισµό του συστήµατος υγείας µε έµφαση
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας

6 Ανάπτυξη προγράµµατος οικογενειακών γιατρών και νοση-
λευτών(πρόγραµµα-κλειδί για το σύστηµα υγείας)

6 Αναζωογόνηση της νοσοκοµειακής περίθαλψης

6 Προώθηση της ερευνάς για την υγεία

6 Ανάπτυξη προγράµµατος παραδοσιακών ιατρικών µεθό-
δων, έρευνα για βιολογικά φάρµακα, βότανα κ.α..

Προτεραιότητα δίνεται σε προγράµµατα περίθαλψης για
τις µητέρες και τα παιδιά,για ασθενείς µε χρόνια µη λοιµώ-
δη νοσήµατα, για ασθενείς µε λοιµώδη νοσήµατα και ηλι-
κιωµένους.

Η Κούβα είναι χωρισµένη σε 169 δήµους και 14 περιφε-
ρειακά τµήµατα. Η αποκέντρωση που εφαρµόσθηκε σ’όλους
τους τοµείς της διοίκησης αντικατοπτρίζεται και στη διάρ-
θρωση του συστήµατος υγείας, το οποίο ορίστηκε να λει-
τουργεί σε 3 επίπεδα:εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Σε τοπικό επίπεδο ιδρύθηκαν το 1995 συµβούλια υγεί-
ας(health councils)µε αντιπροσώπους που εκλέγονταν
απ’τον απλό λαό. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον κάθε πο-
λίτη να δραστηριοποιηθεί και να συµµετέχει ενεργά στην
επίλυση των προβληµάτων υγείας της κοινότητας και κατ’ε-
πέκταση της χώρας.

Ιδρύθηκε επίσης ένα δίκτυο κοινοτικών πολυκλινικών που
προσφέρουν δωρεάν περίθαλψη σε κάθε κουβανό πολίτη,
καθώς και δίκτυο µεγάλων νοσοκοµειακών µονάδων σ’όλη
τη χώρα. Μ’αυτόν τον τρόπο ο γιατρός µπορεί να έρθει σε
επαφή µε τον ασθενή µέσα σε 30 λεπτά όπου και αν κατοι-
κεί ο τελευταίος.

Η Υγεία είναι ένα ουσιώδες καθολικό δικαίωµα
που πρέπει να εξασφαλίζεται δωρεάν για όλους.
Ο νεοφιλελευθερισµός, µε διαφορετικό επί µέ-
ρους σχεδιασµό στις διάφορες χώρες επέβαλλε
την προοδευτική άρνηση αυτού του δικαιώµα-
τος, όπως υπαγορεύεται από την πολιτική του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και από τις συµ-
φωνίες GATS.

O ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση

Προσδόκιµο υγιούς ζωής κατά τη γέννηση

Θνησιµότητα (στα παιδία)

Θνησιµότητα (στους ενήλικες)

χρόνια

χρόνια

Ανά 1000 άτοµα

Ανά 1000 άτοµα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

79

69,5

6

87

ΑΝ∆ΡΕΣ

75

67,1

8

137

Στοιχεία του WHO για το σύστηµα υγείας στην Κούβα: Στατιστικοί δείκτες
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KOYBA
Κούβα: οι ασθενείς µε σύνδροµο AIDS

Πριν το 1993 η κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτική απο-
µόνωσης στους ασθενείς µε σύνδροµο AIDS,επιτρέπο-
ντας την έξοδο τους από τα σανατόρια µόνο µε συνο-
δούς. Επίσης, πολλά από τα φάρµακα που είναι απαραί-
τητα για τη φροντίδα αυτών των ασθενών δεν είναι διαθέ-
σιµα λόγω του αµερικανικού εµπάργκο.

Σήµερα οι Γιατροί χωρίς Σύνορα έχουν ενώσει τις δυνά-
µεις τους µε την κουβανέζικη κυβέρνηση, ώστε να υλο-
ποιηθεί η νέα πολιτική προώθησης της δη-
µόσιας επαγρύπνησης, της πρόσβασης στα
προφυλακτικά και στα φάρµακα κατά του
AIDS. Η συνεργασία της κυβέρνησης µε διε-
θνείς οργανισµούς προέκυψε όταν οι εργα-
ζόµενοι στον τοµέα της υγείας συνειδητο-
ποίησαν ότι η Κούβα δεν έχει τη δυνατότη-
τα να αντιµετωπίσει όλους τους ασθενείς µε
AIDS στη χώρα.
Στατιστικά στοιχεία της
κυβέρνησης 

Οι δαπάνες της Κούβας για την υγεία εί-
ναι από τις υψηλότερες στην Αµερική(7,5%
του ΑΕΠ, ποσοστό 34% υψηλότερο από τις
δαπάνες των ΗΠΑ για την υγεία)µε συνολι-
κό κόστος περίθαλψης ανά πολiτη$236(πη-
γή:WHO)

Σήµερα στην Κούβα εργάζονται 71.000 κουβανοί
γιατροί, στη Βενεζουέλα 20.000 και άλλοι 5.000 προ-
σφέρουν εθελοντικά περίθαλψη σε περισσότερες από
60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι εθελοντές για-
τροί και νοσηλευτές της Κούβας έχουν νοσηλεύσει µέ-
χρι σήµερα 34.700.000 ανθρώπους στη Λατινική Αµερι-
κή και 50.400.000 σε Αφρική και Ασία.

Η Κούβα βοήθησε σηµαντικά και τη Σρι Λάνκα τη δε-
καετία του’80,όταν το δηµόσιο σύστηµα υγείας κατέρ-
ρεε µετά τον πόλεµο και οι γιατροί που αποφοιτούσαν
από τα πανεπιστήµια της χώρας δεν επαρκούσαν.

Η Κούβα έχει επίσης προσφέρει περίθαλψη σε 14.000
ενήλικες και 4.000 παιδιά, θύµατα του Τσερνοµπίλ, ενώ
πρόσφατα ο Φιντέλ Κάστρο προσέφερε 6.000 γιατρούς
στον ΟΗΕ για βοήθεια σε τριτοκοσµικές χώρες.

Σήµερα αναλογεί 1 γιατρός ανά 180 κουβανέζους πο-
λίτες, αναλογία πολύ υψηλή, αν αναλογιστεί κανείς ότι
στις ΕΙΠΑ η αντίστοιχη αναλογία είναι 1:480 και στην
Αγγλία 1:450.

Η Κούβα είναι η µοναδική χώρα που προστατεύει
όλους τους πολίτες της µε δωρεάν εµβολιασµούς, έναντι
12 ασθενειών(συµπεριλαµβανοµένων των:ηπατίτιδα Β,
µηνιγγίτιδα Β και Η, και ινφλουένζα τύπου Β).Το καλά οργα-
νωµένο δίκτυο γιατρών, νοσηλευτών και 80.000 εθελοντών

µπορεί να εµβολιάσει το σύνολο του πληθυσµού
(11.000.000)µέσα σε 24 ώρες.

Η Παναµερικανική Οργάνωση Υγείας (PAHO)
έχει αναγνωρίσει την Κούβα ως µια από τις χώ-
ρες της Αµερικής µε τους καλύτερους στατιστι-
κούς δείκτες υγείας.
Το κυβερνητικά ελεγχόµενο σύστηµα υγείας της

Κούβας έχει προσελκύσει πολλούς ασθενείς από
τη Λατινική Αµερική και την Ανατολική

Ευρώπη, επειδή προ-
σφέρει ποιότητα περί-
θαλψης ισάξια µιας ανε-
πτυγµένης χώρας, αλλά
σε σηµαντικά χαµηλότε-
ρη τιµή.

Σαν επίλογος…
Η κουβανέζικη κυβέρ-

νηση κέρδισε το στοίχη-
µα. Παρά τους περιορι-

σµένους πόρους της, κατάφερε να καλύ-
ψει τις ιατροφαρµακευτικές ανάγκες πε-
ρίθαλψης των πολιτών της µέσω ενός συ-
στήµατος υγείας που βασίζεται στην πρό-
ληψη,την κοινωνική πρόνοια και την εθε-
λοντική εργασία.

Έχοντας θεωρήσει τη δωρεάν περίθαλ-
ψη βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, η Κούβα
κατάφερε να υλοποιήσει µια καινοτόµο
εθνική πολιτική υγείας. Ως αποτέλεσµα,
οι κουβανοί είναι από τους υγιέστερους
πολίτες, ξεπερνώντας τους γείτονες τους
στην Καραϊβική στους δείκτες προσδόκι-
µου ζωής και υγείας. Οι κουβανοί γιατροί
και νοσηλευτές προχώρησαν ένα βήµα
πιο πέρα, προσφέροντας εθελοντική ερ-
γασία και περίθαλψη σε κάθε γωνία του
πλανήτη.

Οι πολύτιµες εµπειρίες της Κούβας
µπορούν να αξιολογηθούν και να αναλυ-
θούν και στη χώρα µας, ώστε να πετύχου-
µε καλύτερη οργάνωση και µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας, το οποίο αντιµετωπίζει αρ-
κετά προβλήµατα, µε κύρια την υποχρη-

µατοδότηση και την έλλειψη προσω-
πικού.

Παστρωµά Ευτυχία
∆IKTYO Οδοντιατρικής



Η κατάσταση στο παγκόσµιο
εµπόριο

Π
ολυεθνικές εταιρίες εγκαθί-
στανται σε τέτοιες χώρες και
απασχολούν τους κατοίκους
αµείβοντας τους µε µισθούς

εντελώς άθλιους, ενώ εξαιρετικά συχνά
φαινόµενα είναι η απασχόληση παιδιών,
εγκύων καθώς και πλήθος άλλων περίερ-
γα απάνθρωπων καταστάσεων. Ενώ συ-
χνά η λειτουργία των εταιριών εκεί βλά-
πτει σοβαρά το περιβάλλον. Οι κάτοικοι,
ωστόσο, µη έχοντας εναλλακτική λύση
δεν έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν
την εργασία. Έχουν γίνει προσπάθειες
για τη σύσταση ντόπιων συνεταιρισµών
οι οποίοι να σέβονται τους εργαζόµε-
νους δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία καθώς
φυσικά δεν είχαν τη δυνατότητα να διο-
χετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

των αναπτυγµένων χωρών.
Παράλληλα, η άλλη πλευρά της εκµε-

τάλλευσης των εταιριών, που αφορά
τους καταναλωτές των αναπτυγµένων
χωρών, είναι επίσης εξαιρετικά αισθητή.
Προϊόντα αµφιβόλου ποιότητας µας
σερβίρονται στα ράφια των καταστηµά-
των, ενώ ελάχιστες ή καθόλου πληροφο-
ρίες έχουµε για την προέλευση και τη
δηµιουργία των προϊόντων που αγορά-
ζουµε.
Τι είναι το fair trade

Το fair trade είναι η ιδέα του εµπορίου
χωρίς εκµετάλλευση, ένα δίκαιο και αλ-
ληλέγγυο εµπόριο όσον αφορά τους πα-
ραγωγούς αλλά και όσον αφορά τους κα-
ταναλωτές. Αυτό που κάνουν οι οργανι-
σµοί fair trade είναι το εξής:

∆ρώντας µη κερδοσκοπικά, αγοράζουν
προϊόντα από συνεταιρισµούς που βρί-

σκονται σε χώρες του τρίτου κόσµου σε
αξιοπρεπείς τιµές, ελεγµένοι για τις
συνθήκες εργασίας των παραγωγών που
υποστηρίζουν, για το σεβασµό του περι-
βάλλοντος κατά τη διάρκεια της παραγω-
γής και έπειτα τα πωλούν σε αναπτυγµέ-
νες χώρες σε µη κερδοσκοπικά µαγαζιά
που λειτουργούν κυρίως µε εθελοντές,
αλλά ορισµένες φορές και σε super
market. Επίσης, ενισχύουν οικονοµικά
τις κοινότητες αυτών των περιοχών ώστε
να αναπτυχθούν µε αυτοτέλεια και εν-
θαρρύνουν συνεταιρισµούς που παρά-
γουν γεωργικά προϊόντα να το κάνουν
µέσα από διαδικασίες βιολογικού τύπου
καλλιέργειας. Παράλληλα, ενηµερώνουν
τους καταναλωτές για το ποιοι και πού
δούλεψαν για τα προϊόντα αυτά και,
όσον αφορά τα τρόφιµα δίνουν και επι-
πλέον πιστοποίηση για την ποιότητα των

FAIR TRADE
Όλοι λίγο πολύ έχουµε µια έστω και θολή εικόνα για
τη φτώχεια και την εκµετάλλευση στις χώρες του τρί-
του κόσµου. Αιτίες για τη δηµιουργία αυτής της κατά-
στασης έχουν ακουστεί πολλές. Πάντως η κυριότερη
αιτία που την συντηρεί είναι ο τρόπος µε τον οποίο
λειτουργεί το παγκόσµιο εµπόριο σήµερα.
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τροφίµων αυτών, όπως π.χ. πιστοποίηση
ως βιολογικά προϊόντα, και τους παρο-
τρύνουν να δρουν ως καταναλωτές µε
κοινωνική συνείδηση και αλληλεγγύη.
Σε καταστήµατα fair trade βρίσκει κανείς
διάφορα προϊόντα από καφέ, τσάι µέχρι
και έπιπλα και καλλυντικά.

Πιστοποίηση οργανισµών fair trade ή
προϊόντων fair trade κάνουν ο παγκό-
σµιας εµβέλειας οργανισµός IFAT
(www.IFAT.org), αλλά και άλλοι οργανι-
σµοί όπως ο FTA(www.EFTAFAIR
TRADE.org).

Το fair trade µε άλλα λόγια προσπαθεί
µέσα από ένα ηθικό εµπόριο να καταρ-
γήσει την εκµετάλλευση και στις δύο
πτυχές της:

1ον: όσον αφορά τους παραγωγούς,
δίνοντας τους µια εναλλακτική λύση και
µία ελπίδα. Όµως το fair trade από αυτήν
την πλευρά δεν είναι στείρα φιλανθρω-
πία, αλλά αποσκοπεί στη βιώσιµη ανά-
πτυξη των περιοχών παρέχοντας µια
βοήθεια ουσιαστική και ζωτική.

2ον: όσον αφορά τους καταναλωτές,
απευθύνεται µε σεβασµό στην συνείδη-

σή τους για τη στήριξη του έργο του, αλ-
λά και παρέχοντας του ποιοτικότερα
προϊόντα.

Επίσης, η στήριξη του fair trade, πέρα
από πράξη ευσυνειδησίας και ευαισθη-
σίας, αποτελεί πράξη πίεσης προς τις
πολυεθνικές, καθώς σε περίπτωση που
οι τελευταίες αντιληφθούν πως οι κατα-
ναλωτές στρέφονται προς το fair trade
θα αναγκαστούν να γίνουν δικαιότερες
και να ελαφρύνουν την εκµετάλλευση
που ασκούν. Η ενίσχυση του fair trade
και το µποϊκοτάζ των unfair εταιριών,
δηλαδή, µπορεί να βελτιώσει την κατά-
σταση στον πλανήτη δρώντας µέσα από
το υπάρχον οικονοµικό σύστηµα, που
συντηρεί τις ανισότητες, και να δώσει
κάποιες λύσεις.
Τι έχει καταφέρει ως τώρα
το fair trade και τι γίνεται
στην Ελλάδα

Τα αποτελέσµατα της µέχρι τώρα δρά-
σης του fair trade στο διεθνές εµπόριο
είναι ενθαρρυντικά. Έχει κατακτήσει ένα
σχετικά ικανοποιητικό µερίδιο της αγο-
ράς ορισµένων χωρών και ταυτόχρονα η

πίεση του στις πολυεθνικές έχει αποφέ-
ρει µερικούς καρπούς, καθώς ορισµένες
από αυτές έχουν προσθέσει στην παρα-
γωγή τους προϊόντα που έχουν πάρει
κάποιου είδους πιστοποίηση ως προϊό-
ντα fair trade, αν και αυτά τα προϊόντα
αποτελούν ακόµα εξαιρετικά µικρό πο-
σοστό της παραγωγής αυτών των εται-
ριών. Καταστήµατα fair trade υπάρχουν
ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης και
στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τη
δραστηριότητά του ένας οργανισµός στη
Θεσσαλονίκη µε εκπαιδευτικά συνέδρια
για την ηθικότητα του εµπορίου. Στην
Αθήνα, ο προµηθευτικός οργανισµός
«σπόρος» (Σπύρου Τρικούπη 21) προ-
µηθεύει τα µέλη του µε πιστοποιηµένα
ως fair trade προϊόντα, κυρίως στηρίζο-
ντας πολιτικά κινήµατα (όπως εκείνο των
Ζαπατίστας). Επίσης, προϊόντα δίκαιου
εµπορίου µεταξύ άλλων µπορεί κάποιος
να βρει και στο κατάστηµα KOSMOS ART.
Τέλος, τα τελευταία χρόνια δραστηριο-
ποιείται στη χώρα µας ο οργανισµός
FAIR TRADE HELLAS συµµετέχοντας σε
φεστιβάλ µε σκοπό την ενηµέρωση της
ελληνικής κοινωνίας για το δίκαιο εµπό-
ριο και την υπεύθυνη κατανάλωση. Φέ-
τος ,µάλιστα, έκανε το µεγάλο βήµα για
το άνοιγµα του fair trade και στην ελλη-
νική αγορά ανοίγοντας το πρώτο µη κερ-
δοσκοπικό κατάστηµα fair trade στην Ελ-
λάδα, στην οδό Νίκης 30 (κάθετη στην
Έρµου) στο Σύνταγµα. Είναι ζήτηµα της
ευσυνειδησίας µας να στηρίξουµε αυτήν
την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από
λίγους ανθρώπους να θίξουν το πρόβλη-
µα της ηθικότητας του εµπορίου και
στην Ελλάδα και να επεκτείνουν τη ζώνη
δράσης του fair trade και στην ελληνική
αγορά. Αυτό µπορεί να γίνει είτε απλά µε
την επιλογή µας να ψωνίζουµε από το
fair trade κατάστηµα είτε δηλώνοντας
εθελοντές σε αυτό. Περισσότερα στο
www. fairtrade.gr.

Επίσης, οµιλίες που θα αφορούν το
δίκαιο εµπόριο και την πιστοποίησή του
θα γίνουν στα πλαίσια του 4ου Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Φόρουµ της Αθήνας.

Νίκος Μακράκης
2πρ Μαθηµατικού

R TRADE
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Hφαρµακευτική εταιρεία ROCHE, η οποία κατέχει
την πατέντα για το αντιγριπικό εµβόλιο TAMIFLU
(η χρήση του οποίου κρίθηκε αναγκαία από ορι-
σµένους επιστηµονικούς κύκλους στα πλαίσια της

πρόληψης απέναντι στη γρίπη των πουλερικών) δεν παραχώ-
ρησε τα δικαιώµατα για την παρασκευή ενός αντίστοιχου σκευ-
άσµατος την στιγµή που είχε κριθεί αναγκαία η παραγωγή αυ-
τού, µιας και τα αποθέµατα του Tamiflu, στις ανεπτυγµένες χώ-
ρες όπου χρησιµοποιούνταν, είχαν αρχίσει να µειώνονται επι-
κίνδυνα.Λογική βέβαια η στάση της εν λόγω εταιρείας µιάς και
είδε τα κέρδη της να εξακοντίζονται στα ύψη,αφού αυξήθηκαν
σε ποσοστό 100%.Το ζήτηµα είναι όµως µε ποιά λογική κρίνε-
ται σωστή η στάση της ROCHE; Μήπως µε την ίδια λογική που
αφήνει το 96% του πληθυσµού του τρίτου κόσµου χωρίς την

στοιχειώδη φαρµακευτική περίθαλψη; Μαλλον ναι.
Στάση η οποία υπαγορεύεται από το γεγονός ότι η φαρµα-

κοβιοµηχανία είναι ο τρίτος πιο επικερδής κλάδος βιοµηχα-
νίας µετά από αυτούς των πετρελοειδών αλλά και των όπλων.
Κατ’ επέκταση οι µεγαλες πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρεί-
ες συνδέονται µε την εκάστωτε εξουσία αλλά και γενικότερα µε
ποικίλα πολιτικά συµφέροντα.Το παραπάνω εµπεδόνεται αν
ανολογιστει κανείς τα τεράστια ποσά που δαπανούν οι εν λό-
γω εταιρείες στις προεκλογικές εκστρατείες των πολιτικών, ιδι-
αίτερα στις Η.Π.Α.Ταυτόχρονα ο συσχετισµός που διαπλέκεται
ανάµεσα στην ηγεσία και τις φαρµακευτικές εταιρείες επικυ-
ρώνεται από αυτό το οποίο θέλει τον Ντ.Ραµσφελντ, υπουργό
άµυνας των Η.Π.Α., να κατέχει µεγάλο µερίδιο των µετοχών
της Roche, ο οποίος λίγους µήνες πριν είδε το κασέ του να
εκτινάσεται στα ύψη.

Το ζήτηµα όµως της διαχείρησης της φαρµακευτικής περί-
θαλψης από τις πολυεθνικές,δεν σταµατάει στο Tamiflu και τον
Ραµσφελντ αλλά παεί πολύ πιό µακριά και άπτεται ζητηµάτων
ηθικής και ισότητας.Είναι ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι η έρευνα
για την εύρεση καινούργιων σκευασµάτων εξελίσσεται σε δυο
ταχύτητες.Ποιές είναι αυτές οι ταχύτητες και τι σηµαίνει αυτός
ο διαχωρισµός; Πρώτης ταχύτητας, που αντιπροωπεύει τροµε-
ρά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξής και προόδου, η έρευνα που
σχετίζεται µε φάρµακα τα οποία επιχειρούν να θεραπεύσουν
ανάγκες του ανεπτυγµένου κόσµου.Έτσι προκύπτουν φάρµακα
ή προϊόντα που σχετίζονταί µε καρδιαγγειακά νοσήµατα, υπερ-
λιπαιδιµικά, αδυνατιστικά κ.ο.κ. Όµως δεν παρατηρείται το
ίδιο ενδιαφέρον για τις ανάγκες του τρίτου κόσµου σε κάθε τύ-
που φαρµακευτικά προϊόντα. Έτσι προκύπτει µία δευτερης τα-
χύτητας έρευνα που σχετίζεται µε αντιελονοσιακά, αντι-AIDS
κλπ.

Αυτός ο «διαχωρισµός» στην εξέλιξη της έρευνας υπαγο-
ρεύεται από το κέρδος και µόνο από αυτό καθώς τα φάρµακα,
τα παραφάρµακα και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα αποροφό-
νται στον αναπτυγµένο κόσµο επιφέρουν πολύ µεγαλύτερα
κέρδη στις φαρµακευτικές εταιρείες, σε σύγκριση µε αυτά που
διακινούνται στον τρίτο κόσµο.

Η πραγµατικότητα είναι σίγουρα σκληρή αλλά η αντίσταση
που µπορούµε να προβάλλουµε ως πολίτες µίας αντιδραστικής
κοινωνίας, απέναντι στη νεοφιλελευθερη αναδιάρθωση, είναι
ακόµα σκληρότερη.Η αντίσταση δεν είναι δουλεια των ειδικών
αλλά προνόµιο των σκεπτόµενων και των διαφορετικών και όσο
κα να προσπαθήσουν ίδιους όλους δε θα µας έχουν ποτέ....

Ζαχαριάδης Θανάσης
∆ίκτυο Φαρµακευτικής

ΦΑΡΜΑΚΟ,
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόµενο της προσαρµογής των περισσοτέρων , αν όχι όλων, των
κοινωνικών αγαθών σε ένα νεοφιλελευθερο µοντέλο ανάπτυξης. Αυτή η στροφή στη περίπτωση της φαρ-
µακευτικής περίθαλψης, προς το νεοφιλελεύθερο και ανάλγητο, όπως προκύπτει από τα τεκταινόµενα, µο-
ντέλο ανάπτυξης γίνεται απόλυτα σαφής σε περιπτώσεις όπως αυτή της επικείµενης πανδηµίας εξαίτίας
της γρίπης των πουλερικών. Αλλά τι ακριβώς συνέβει εκείνες τις µέρες και σπέυδουµε να κατηγορήσουµε
το υφιστάµενο καθεστώς στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα σε αυτό του φαρµάκου;
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Tαξιδεύοντας για εκεί µε τον
οδοντωτό έχεις συντροφιά
στο ταξίδι σου ένα ποτάµι, το
οποίο σε συντροφεύει άλλο-

τε χαρούµενο, άλλοτε απότοµο και χει-
µαρρώδες και άλλοτε αργό, γαλήνιο,
λες και η φύση βάλθηκε να σε µαγέψει.
Όταν επισκεφτείς το µοναστήρι της Αγ.
Λαύρας εντυπωσιάζεσαι απο το τοπίο,
από την απλότητα του κτιρίου, ενώ ο
πλάτανος στην είσοδο της µονής, σε
υποδέχεται περήφανος µιας και υπήρ-
ξε εκεί, µάρτυρας της απαρχής της
επανάστασης του ΄21. Λίγα χιλιόµετρα
από το κέντρο, δεσπόζει το εντυπω-
σιακό σπήλαιο των λιµνών, το οποίο
πήρε το ονοµά του από τις δεκατρείς
λίµνες που υπάρχουν στο εσωτερικό
του, από τις οποίες µόνο τρεις είναι
προσβάσιµες στο κοινό. Το µοναστήρι
του Μέγα σπηλαίου, χτισµένο πάνω
στο βράχο και παρά τις ασύµβατες
σύγχρονες πινελιές, παραµένει επιβλη-
τικό και διαθέτει κειµήλια ανεκτίµητης
αξίας. Οι πλάκες στο εξωτερικό του µε
τα ονόµατα των µοναχών που κατακρη-
µνίστηκαν θα θυµίζουν πάντα τις θυ-
σίες που χρειάστηκε η επανάσταση.
Όσο για τους extreme τύπους, υπάρχει
πάντα η δυνατότητα για άφθονες τού-
µπες στο χιονοδροµικό κέντρο απο-
λαµβάνοντας ταυτόχρονα την υπέροχη
διαδροµή.

Τα Καλάβρυτα, πόλη µικρή αλλά γε-
µάτη κόσµο ιδίως τα σαββατοκύριακα
του χειµώνα, συνήθως χιονισµένη. Στο
κέντρο αυτής, χτισµένο το δηµοτικό
σχολείο τώρα λειτουργεί ως µουσεια-

κός χώρος και φιλοξενεί τις αναµνή-
σεις του ολοκαυτώµατος των Καλαβρύ-
των. Ένα γεγονός για το οποίο λίγοι ξέ-
ρουν µιας και ευτυχώς δεν έχει γίνει
ακόµα ταινία ενώ δυστυχώς στα σχολι-
κά βιβλία είναι εκτός ύλης. Ένα από τα
πιο ευρύχωρα δηµόσια κτίρια της πό-
λης, µε νεοκλασικά µορφολογικά στοι-
χεία, το δηµοτικό από το Μάη του ’41
ως τον Απρίλη του ΄43 επιτάχθηκε από
τους Ιταλούς και έγινε στρατόπεδο πο-
λιτικών κρατουµένων. Μέχρι το καλο-
καίρι του ΄43 η Πελοπόννησος τελού-
σε υπό Ιταλική κατοχή. Από τον Απρί-
λιο του ΄43 υπήρξε συντονισµένη δρά-
ση αντάρτικων οµάδων οι οποίες είχαν
ως στόχο να επιφέρουν πλήγµατα στις
οδικές αρτηρίες και σιδηροδροµικές
γραµµές της Πελοποννήσου µε σκοπό
να προσελκύσουν τους Γερµανούς µα-
κριά από περιοχές που έκαναν αποβά-
σεις οι σύµµαχοι.

Η Βερµαχτ ανησυχούσε και χαρακτή-
ρισε τη περιοχή ως επικίνδυνο αντι-
στασιακό κέντρο. Τον Σεπτέµβρη του
ίδιου έτους επαναλειτούργησε µετά τη
συνθηκολόγηση των Ιταλών. Στις 16
Οκτωβρίου του 1943 η διοίκηση του
749ου συντάγµατος καταδροµών
έστειλε 97 άνδρες. Έχουµε τη µάχη
Ρωγών όπου η γερµανική µονάδα συ-
γκρούστηκε µε αντάρτες υπό τη διοί-
κηση Σφακιανού. Σκοτώθηκαν τέσσε-
ρις γερµανοί και ο λόχος έπεσε σε χέ-
ρια ανταρτών. Οι αντάρτες οδήγησαν
Γερµανούς αιχµαλώτους στο σχολείο
οπού και έµειναν για µία µέρα. Στις αρ-
χές Νοέµβρη έχουµε διαπραγµατεύ-

σεις για απελευθέρωση αιχµαλώτων µε
µεσολαβητή τον µητροπολίτη Καλαβρύ-
των όµως συµφωνία δεν επιτεύχθηκε.
Λίγες µέρες µετά βοµβαρδίστηκε αρ-
χηγείο ανταρτών στο Σκεπαστό. Η επι-
χείρηση των Καλαβρύτων είχε ξεκινή-
σει. Στις 13 ∆εκέµβρη ως αντίποινα συ-
γκεντρώθηκαν οι κάτοικοι της πόλης
απο του Γερµανούς ενώ τους ζητήθηκε
να φέρουν µαζί τους τροφή µιας ηµέ-
ρας και µια κουβέρτα Πραγµατοποιεί-
ται διαχωρισµός ανδρικού και γυναι-
κείου πληθυσµού. Οι άνδρες οδηγήθη-
καν στο λόφο του Κάλπη οπού σήµερα
υπάρχει ένα µνηµείο αφιερωµένο στη
µνήµη τους µε τα ονόµατα των νεκρών
γραµµένα σε τεράστιους τσιµεντένι-
ους, ακαθόριστης µορφής τοίχους.
Μόνο 13 από τους 409 άντρες του χω-
ριού γλίτωσαν και από τη χαριστική βο-
λή. Τα γυναικόπαιδα αφού έµειναν µέ-
σα στο κτίριο πυρπολήθηκαν από τη
φρουρά.

Μέσα στον πανικό που επικράτησε,
οι έγκλειστοι κατάφεραν να παραβιά-
σουν τις πύλες και σύµφωνα µε τις
µαρτυρίες οι Γερµανοί φρουροί δεν
τους εµπόδισαν.

Κάθε επίσκεψη στα Καλάβρυτα είναι
ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Η περιοχή
διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο
στην περίοδο της επανάστασης όσο
και στη περίοδο της κατοχής και αυτό
είναι φανερό, κυριολεκτικά σε κάθε ση-
µείο της σε κάθε βήµα. Νοµίζω οτι αξί-
ζει τον κόπο να τα γνωρίσετε...

Μερκουράκης Κώστας 
2πρ Μαθηµατικού

Καλάβρυτα,
η ιστορία σε µια µατιά…
Ο υπογράφων δεν επιθυµεί να αντιγράψει εκποµπές τύπου “Tαξι-
δεύοντας” µήτε ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελµα του
ταξιδιωτικού πράκτορα. Ερέθισµα για τη συγγραφή του κειµένου
αυτού αποτέλεσε µια πρόσφατη επίσκεψη στα Καλάβρυτα, περιο-
χή µε απίστευτη φυσική οµορφιά οπού τα ιστορικά γεγονότα
έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σηµάδια πάνω της. Εξαιρετικά ορεινή,
διαθέτει πολλές πηγές και ρυάκια, από που πήρε και το όνοµα της
την περίοδο του Μεσαίωνα (καλός + βρύτα = καλές βρύσες). 
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Για να έχει νόηµα η συζήτηση περί πολιτικής, κοσµο-
θεωριών κ.ο.κ. καταρχήν πρέπει να υπάρχει πλανή-
της και ανθρώπινη ζωή. Η αλαζονεία της κυρίαρχης
πολιτικής αντίληψης αυτή τη στιγµή στο πλανήτη

αγνοεί, ή καλύτερα δείχνει να αγνοεί, την πιθανότητα της
κατάρρευσης της οικολογικής ισορροπίας εξ αιτίας της αν-
θρώπινης παρέµβασης. Χωρίς καµία διάθεση καταστροφο-
λαγνείας, αν δεν αλλάξει άµεσα η σχέση του ανθρώπου µε
το περιβάλλον, τότε οι συνέπειες που θα υποστούµε µέσα
στις επόµενες δεκαετίες θα είναι όχι µόνο καταστροφικές
αλλά ίσως και µη αναστρέψιµες. Το ζήτηµα του περιβάλλο-
ντος είναι πολύ στενά συνδεδεµένο µε το οικονοµικό µοντέ-
λο που ακολουθείται. Παράγοντας οικονοµίας και πολιτικής
λοιπόν το περιβάλλον µπορεί και πρέπει να σωθεί.

Τα ζητήµατα που θα µπορούσαν να θιχτούν είναι πολλά, αλ-
λά η παρουσίαση όλων τους θα ξέφευγε από τους σκοπούς
του άρθρου αυτού. ∆εν θα µπορούσε όµως να λείπει ένα από
τα πιο «δηµοφιλή» οικολογικά προβλήµατα, που καλείται να
αντιµετωπίσει η παγκόσµια κοινότητα στις µέρες µας, αυτό
των απόβλήτων. Ως «απόβλητα» µπορούµε να χαρακτηρίσου-

µε από τα απλά αστικά λύµατα και σκουπίδια, µέχρι τα εξαι-
ρετικά επικίνδυνα απόβλητα που ελευθερώνονται στο περι-
βάλλον από εργοστάσια µεγάλων (και όχι µόνο) βιοµηχα-
νιών. Αν και το πρόβληµα της συσσώρευσης των σκουπιδιών,
καθώς και τρόποι αντιµετώπισής του (π.χ. ανακύκλωση), έχει
γίνει, λίγο ή πολύ, γνωστό στο ευρύ κοινό, λίγα είναι γνωστά
για τους µεγάλους κινδύνους που δηµιουργούν τα τοξικά και
τα πυρηνικά απόβλητα. Η παραγωγή, εµπορία, χρήση και τε-
λικά η απόρριψη πολλών χηµικών ουσιών αναγνωρίζεται πλέ-
ον σαν µια παγκόσµια απειλή για τη δηµόσια υγεία και το πε-
ριβάλλον. Πολλές απ' αυτές τις χηµικές ενώσεις είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνες και µπορούν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. Οι ενώσεις αυτές πε-
ριλαµβάνουν φυτοφάρµακα, πρόσθετα καλλυντικών και πλα-
στικών, βιοµηχανικά προϊόντα, χρώµατα και ανεπιθύµητα πα-
ραπροϊόντα ορισµένων βιοµηχανικών διεργασιών (όπως οι
διοξίνες). Τόσο ο άνθρωπος όσο και οι υπόλοιποι ζωντανοί
οργανισµοί έρχονται σε επαφή µε αυτές τις επικίνδυνες ενώ-
σεις, είτε µε την άµεση χρήση διαφόρων προϊόντων, είτε µε
την τροφή, την εισπνοή και το νερό.

Τα πυρηνικά απόβλητα παράγονται σε κάθε στάδιο του κύ-
κλου παραγωγής πυρηνικών καυσίµων, από την εξόρυξη ου-
ρανίου και τους αντιδραστήρες ως την επανεπεξεργασία
ακτινοβολούντος πυρηνικού καυσίµου. Η πλειονότητα των
προτάσεων για την αντιµετώπιση των έντονα ραδιενεργών
πυρηνικών αποβλήτων αφορούν στο θάψιµό τους σε βαθιές
γεωλογικές αποθήκες. Το αν τα κιβώτια στα οποία αποθη-
κεύονται, η ίδια η αποθήκη, ή οι περιβάλλοντες βράχοι θα
προσφέρουν αρκετή προστασία ώστε να εµποδίσουν την ρα-
διενεργό ακτινοβολία να αποδράσει µακροπρόθεσµα είναι
αδύνατο να το προβλέψουµε.Τα απόβλητα αυτά παραµένουν
ενεργά για δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Η λύση ακούει στο όνοµα «Καθαρή Παραγωγή». Ο δρό-
µος προς την Καθαρή Παραγωγή έχει ήδη ανοίξει. Σύµφω-
να µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών
(UNEP) "εκτιµάται ότι το 70% όλων των αποβλήτων και εκ-
ποµπών από την βιοµηχανία µπορούν να µειωθούν στην πη-
γή µε τη χρήση οικονοµικά αποδεκτών τεχνικών που ήδη
υπάρχουν". Όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα, η λύση εί-
ναι η πλήρης απεξάρτηση τόσο από την ειρηνική όσο και

Την ώρα που κοµµατικά επιτελεία και διεθνείς

οικονοµικοί οίκοι επεξεργάζονται οικονοµικά

µοντέλα για την αύξηση της οικονοµικής και

παραγωγικής δύναµης πάνω στο πλανήτη, την

ίδια ώρα που στρατιωτικά επιτελεία µπορεί να

καταστρώνουν επεµβάσεις χειρουργικής ακρί-

βειας σε κάποιο µέρος της γης, προκειµένου να

ελέγξουν ενεργειακούς πόρους και πολιτικές

ηγεσίες, η αριστερά, πέρα από τα παραδοσιακά

ζητήµατα που θέτει (ανισοτήτων, ταξικής κα-

ταπίεσης και εκµετάλλευσης), αν θέλει να έχει

σοβαρή πολιτική πρόταση και θέση, δεν µπορεί

παρά να θέσει στο κέντρο του πολιτικού της

λόγου το ζήτηµα του περιβάλλοντος, ως κε-

ντρικό και κυρίαρχα πολιτικό.

Περιβαλλοντική 
υποβάθµιση vs
βιοεξυγίανσης 
Μια ξεκάθαρα πολιτική επιλογή
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από τη στρατιωτική χρήση των πυρηνικών. Σε µία εποχή
όµως που η απειλή της ενεργειακής κρίσης γίνεται όλο και
πιο έντονη, πολλοί θα προβάλλουν το επιχείρηµα της «ανα-
γκαιότητας» της πυρηνικής ενέργειας.

Είναι γεγονός ότι, η βασική µέχρι σήµερα ενεργειακή πη-
γή, το πετρέλαιο, λόγω της υπερεκµετάλλευσής του από της
βιοµηχανικές χώρες, άλλα και της ταχείας ανάπτυξης χω-
ρών µε µεγάλο πληθυσµό, όπως η Κίνα, θα πάψει πολύ σύ-
ντοµα να επαρκεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
του πλανήτη. Επιπλέον, οι δυνατότητες που προσφέρουν
πηγές όπως το φυσικό αέριο, µόνο επαρκείς δεν µπορούν
να χαρακτηριστούν. Ακόµα, για να αποφευχθούν αντίστοιχα
προβλήµατα στο µέλλον, οι πηγές που θα χρησιµοποιηθούν
θα πρέπει να είναι ανανεώσιµες. Τα δεδοµένα αυτά συµβά-
λουν στο να παρουσιαστεί η πυρηνική ενέργεια ως η «καλύ-
τερη λύση». Πριν όµως οδηγηθούµε σε ένα τέτοιο συµπέ-
ρασµα, δεν θα ήταν συνετό να αναλογιστούµε λιγάκι τις συ-
νέπειες;

Η ασφαλής πυρηνική ενέργεια είναι ένας µύθος. Ακόµα
και αν αφήσουµε στην άκρη τις µη ειρηνικές χρήσεις της, οι
πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν να επιδείξουν ένα θλιβερό
ιστορικό ατυχηµάτων. Η ραδιενέργεια που έχει απελευθερω-
θεί στο περιβάλλον οδήγησε στη ρύπανση του εδάφους, του
αέρα, των ποταµών και των ωκεανών και προκάλεσε καρκί-
νους και άλλες παθήσεις στον άνθρωπο. Ταυτόχρονα, η πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθµούς
αφήνει ως υποπροϊόντα ουσίες που, πέρα από το ότι µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών
όπλων, απαιτούν µία διαδικασία αποθήκευσης που, για πολ-
λά από αυτά µπορεί να διαρκέσει µέχρι και εκατοντάδες χι-
λιάδες χρόνια. Ακόµα και οι ίδιοι οι πυρηνικοί αντιδραστή-
ρες, όταν πάψουν να λειτουργούν, πρέπει να αντιµετωπι-
στούν ως πυρηνικά απόβλητα. Το κόστος της διαχείρισης
αυτής απαιτεί τεράστια χρηµατικά ποσά. Μια τέτοια λύση
µόνο «καλή» δεν µπορεί να χαρακτηριστεί!

Η στροφή πρέπει να γίνει προς ανανεώσιµες και φιλικές
προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Περιπτώσεις της κα-
τηγορίας αυτής είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια,
η ενέργεια που παράγεται υπό υδάτινα ρεύµατα... Ο κατάλο-
γος θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε πολλές ακόµα λύσεις.
Η σηµαντικότερη ίσως εξ αυτών είναι η χρησιµοποίηση βιο-
λογικών διαδικασιών για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. από
µικροοργανισµούς). Ο συνδυασµός των παραπάνω (αλλά
και άλλων µεθόδων) θα µπορούσε, αν όχι να αντικαταστή-
σει πλήρως, να περιορίσει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση του
πετρελαίου και των γαιανθράκων.

Μήπως όµως, µέσα στον πυρετό τον προβληµάτων, ξε-
χνάµε το βασικότερο όλων; Γιατί σίγουρα προβλήµατα όπως
αυτά που αναφέρθηκαν είναι πολύ σηµαντικά, αλλά τι σηµα-
ντικότερο από το νερό; Η άποψη ότι ο τρίτος παγκόσµιος
πόλεµος δεν θα γίνει ούτε για το χρυσό ούτε για το πετρέ-
λαιο, αλλά για το νερό, κερδίζει συνεχώς έδαφος.Τα υδάτι-
να οικοσυστήµατα υποβαθµίζονται καθηµερινά από την αν-
θρωπογενή δραστηριότητα, µε τεράστιες επιπτώσεις, τόσο
για το ίδιο το σύστηµα (ελάττωση βιοποικιλότητας), αλλά
και για τη σχέση του µε τον άνθρωπο. Μέσα στις πιο κατα-
στροφικές δραστηριότητες του ανθρώπινου είδους µπορούν
να καταγραφούν, η ρύπανση ποταµών και λιµνών από την
υπερβολική χρήση λιπασµάτων και ο µετέπειτα ευτροφι-

σµός τους, η υπερεντατικοποιηµένη αλιεία και η χρήση µε-
θόδων αλιείας που καταστρέφουν τα περιβάλλοντα που δια-
βιούν και αναπαράγονται οι οργανισµοί. Ένα από τα µεγαλύ-
τερα εγκλήµατα ενάντια στο µέλλον της ανθρωπότητας, που
συντελείται αυτή τη στιγµή, είναι η ρίψη αποβλήτων οικια-
κών, βιοµηχανικών και νοσοκοµειακών, σε υδάτινα οικοσυ-
στήµατα, χωρίς την προηγούµενη επεξεργασία τους σε βιο-
λογικούς καθαρισµούς. Άσκοπη και καταστροφική για τον
πλανήτη µπορεί να αποδειχθεί η τάση να συντηρούµε υδα-
τοβόρες γεωργικές καλλιέργειες, όπως το βαµβάκι, ενώ
απαράδεκτη κρίνεται η ύπαρξη απαρχαιωµένων δικτύων
ύδρευσης και άρδευσης, µε αποτέλεσµα να χάνονται καθη-
µερινά εκατοµµύρια λίτρα νερού. Σπουδαίο ζήτηµα, που
χρήζει άµεσης αντιµετώπισης, είναι η µετατροπή γλυκών
υδάτων, κυρίως υπογείων, σε υφάλµυρα λόγω της µεγάλης
απάντλησης τους.

Όταν λοιπόν οριµατιζόµαστε έναν καλύτερο κόσµο, θα
πρέπει να έχουµε πάντα υπόψιν µας ότι η προστασία του
περιβάλλοντος δεν είναι απλά σηµαντική, αλλά αναγκαία
συνθήκη. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος πρέπει να στα-
µατήσει πριν οι συνέπειες γίνουν καταστροφικές για το οι-
κοσύστηµα, και εποµένως και για τον άνθρωπο! Είναι για
τον καθένα µία επιλογή τόσο προσωπική, όσο και πολιτική.
Είναι ένας αγώνας στον οποίο όλοι πρέπει να συµµετέχου-
µε. Γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων µας!

Μπορµπόλης Φοίβος
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού
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